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 หนังสือ “รู้ศัพท์ รู้ธรรม” มีเนื้อหาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษา
บาลี รหัสวิชา ๑๐๕ ๑๐๑ – ๑๐๕ ๓๐๖ อภิธาน รหัสวิชา ๑๐๕ ๒๐๗ ฉันทลักษณ์บาลีเบื้องต้น รหัส
วิชา ๑๐๕ ๓๐๘ และอลังการบาลีเบื้องต้น รหัสวิชา ๑๐๕ ๔๐๙ ในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในพระพุทธ-
ศาสนา สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์และวิจัยวิชาการด้านพระพุทธศาสนาได้อย่างแตกฉาน เพ่ือผลิต
บัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้น าสังคมไทยและสังคมโลก ด้านจิตใจและปัญญา และเพ่ือผลิต
บัณฑิตให้สามารถน าพุทธธรรมไปประยุกต์ ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาชีวิตในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 ทั้งนี้ การเรียนการสอนภาษาบาลีในประเทศไทยนี้ ปรากฏเป็นหลักฐานมาตั้งแต่กรุง
สุโขทัยเป็นราชธานี โดยเหตุที่เป็นภาษาจารึกธรรมะของพระพุทธเจ้า จึงเล่าเรียนกันด้วยความเคารพ
เพ่ือให้มีความรู้เข้าถึงค าสอนทางพระพุทธศาสนาแล้วน าไปประพฤติปฏิบัติเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีทั้งที่เป็น
บรรพชิตและคฤหัสถ ์แต่ในปัจจุบัน การเรียนการสอนภาษาบาลีไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก อาจเป็น
เพราะมีทางเลือกให้เรียนตามความชอบและถนัดของแต่ละท่าน แตถ่ึงกระนั้น ภาษาบาลียังคงเป็นภาษา
ส าคัญเหมือนเดิมในฐานะเป็นภาษาจารึกพระพุทธพจน์ซึ่งท่านผู้ที่สนใจใฝ่รู้ทั้งหลายย่อมเข้าใจในข้อนี้
เป็นอย่างด ี
 มงคลสูตรหรือมงคลปริตรเป็นหนึ่งในพระพุทธพจน์ของภาษาบาลีอันมีที่มาที่ไปของศัพท์
ต่าง ๆ และกระบวนการบัญญัติศัพท์กว่าจะส าเร็จเป็นรูปค าและคาถาที่น ามาใช้ในประโยคได้นั้น มีราย 
ละเอียดที่น่าสนใจและเป็นความรู้ระดับลึกที่เมื่อรู้แล้วจะสามารถแปลได้ดี  และตีความได้ถูกต้องตาม
หลักภาษาบาลี กระบวนการเหล่านี้เรียกโดยรวมว่า “การศึกษาวิเคราะห์ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส” 
 หนังสือเล่มนี้ตั้งชื่อว่า “รู้ศัพท์ รู้ธรรม” โดยศึกษาวิเคราะห์บทบาลีจากมงคลสูตรตาม 
แนวกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส คือ หลักภาษา พจนานุกรม โคลงคาถาฉันทแ์ละอลังการ เพ่ือเป็นแรงบันดาล
ใจใหก้ับท่านผู้สนใจใฝรู้ภาษาบาลีมีแนวทางในการผลิตผลงานวิชาการเกี่ยวกับภาษาบาลีให้มากยิ่งขึ้น 
 ขออนุโมทนาขอบพระคุณและขอบคุณบุรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และผู้  
เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนให้หนังสือเล่มนี้ส าเร็จเป็นรูปเล่มขึ้นมาทุกท่าน หวังว่าคงได้รับประโยชน์จากหนังสือ
เล่มนี้ตามประสงค ์
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สารบัญ 

เรื่อง      หน้า 
ค าน า      ก 
สารบัญ      (๑) 

บทที่ ๑  ประวัติความเป็นมาพระปริตร  ๑ 
 ๑.๑  ความหมายของพระปริตร ๑ 
 ๑.๒  ประวัติความเป็นมาพระปริตร  ๓ 
 ๑.๓  คัมภีร์พระปริตร   ๖ 
 ๑.๔  การสวดพระปริตร  ๑๒ 
 ๑.๕  หลักการของพระปริตร  ๒๐ 
 ๑.๖  อานุภาพพระปริตร  ๒๓ 
 ๑.๗  เป้าหมายในการสวดพระปริตร  ๒๕ 
 ๑.๘  อานิสงส์การสวดพระปริตร ๘ ประการ  ๒๗ 

บทที่ ๒  ประวัติความเป็นมาคัมภีร์บาลีสัททาวิเสส   ๒๙ 
 ๒.๑  ประวัติคัมภีร์กัจจายนะและปทรูปสิทธิ  ๒๙ 
 ๒.๒  ประวัติคัมภีร์อภิธานพจนานุกรม     ๓๘ 
 ๒.๓  ประวัติคัมภีร์วุตโตทัยฉันทลักษณ์     ๕๖ 
 ๒.๔  ประวัติคัมภีร์สุโพธาลังการ       ๗๔ 

บทที่ ๓  ศึกษาวิเคราะห์มงคลปริตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสและหลักธรรมน าความเจริญ 
 ด าเนินชีวิตในปฐมวัย   ๘๕ 
 ๓.๑  ประวัติความเป็นมาและอานุภาพมงคลปริตร ๘๕ 
   ๓.๑.๑  ประวัติความเป็นมา  ๘๕ 
   ๓.๑.๒  อานุภาพการป้องกัน  ๘๘ 
 ๓.๒   ศึกษาวิเคราะห์บทพระบาลีตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส ๘๘ 
   ๓.๒.๑  มงคลปริตร คาถาเทวดากล่าว  ๘๘ 
   ๓.๒.๒  มงคลปริตร คาถาที่ ๑  ๑๑๑ 
   ๓.๒.๓  มงคลปริตร คาถาที่ ๒  ๑๒๔ 
   ๓.๒.๔  มงคลปริตร คาถาที่ ๓  ๑๓๖ 
 ๓.๓   หลักธรรมน าความเจริญด าเนินชีวิตในปฐมวัย ๑๔๘ 
   ๓.๓.๑  มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล  ๑๔๘ 
   ๓.๓.๒  มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต  ๑๔๙ 
   ๓.๓.๓  มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา  ๑๕๐ 
   ๓.๓.๔  มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม  ๑๕๒ 
   ๓.๓.๕  มงคลที่ ๕ เคยท าบุญมาก่อน  ๑๕๓ 
   ๓.๓.๖  มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ  ๑๕๕ 
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(๒) 

   ๓.๓.๗  มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูต  ๑๕๖ 
   ๓.๓.๘  มงคลที่ ๘ มีศิลปะ  ๑๕๘ 
   ๓.๓.๙  มงคลที่ ๙ มีวินัย  ๑๕๙ 
   ๓.๓.๑๐ มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต  ๑๖๑ 

บทที่ ๔  ศึกษาวิเคราะห์มงคลปริตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสและหลักธรรมน าความเจริญ 
 ด าเนินชีวิตในมัชฌิมวัย   ๑๖๓ 
 ๔.๑   ศึกษาวิเคราะห์บทพระบาลีตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส ๑๖๓ 
   ๔.๑.๑ มงคลปริตร คาถาที่ ๔  ๑๖๓ 
   ๔.๑.๒  มงคลปริตร คาถาที่ ๕  ๑๗๔ 
   ๔.๑.๓  มงคลปริตร คาถาที่ ๖  ๑๘๙ 
   ๔.๑.๔  มงคลปริตร คาถาที่ ๗  ๑๙๙ 
   ๔.๑.๕  มงคลปริตร คาถาที่ ๘  ๒๑๓ 
 ๔.๒   หลักธรรมน าความเจริญด าเนินชีวิตในมัชฌิมวัย ๒๒๓ 
   ๔.๒.๑ มงคลที่ ๑๑ บ ารุงบิดามารดา  ๒๒๓ 
   ๔.๒.๒  มงคลที่ ๑๒ การสงเคราะห์บุตร  ๒๒๕ 
   ๔.๒.๓  มงคลที่ ๑๓ การสงเคราะห์ภรรยา-สามี ๒๒๖ 
   ๔.๒.๔  มงคลที่ ๑๔ การท างานไม่ค่ังค้าง  ๒๒๙ 
   ๔.๒.๕  มงคลที่ ๑๕ ทาน-การให ้  ๒๓๑ 
   ๔.๒.๖  มงคลที่ ๑๖ การประพฤติธรรม  ๒๓๓ 
   ๔.๒.๗  มงคลที่ ๑๗ การสงเคราะห์ญาติ  ๒๓๖ 
   ๔.๒.๘  มงคลที่ ๑๘ ท างานไม่มีโทษ  ๒๓๘ 
   ๔.๒.๙  มงคลที่ ๑๙ งดเว้นบาป  ๒๓๙ 
   ๔.๒.๑๐ มงคลที่ ๒๐ การเว้นจากการดื่มน้ าเมา ๒๔๒ 
   ๔.๒.๑๑ มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในกุศลธรรม ๒๔๓ 
   ๔.๒.๑๒ มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ  ๒๔๗ 
   ๔.๒.๑๓ มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน  ๒๕๐ 
   ๔.๒.๑๔ มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ  ๒๕๓ 
   ๔.๒.๑๕ มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู  ๒๕๗ 
   ๔.๒.๑๖ มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล  ๒๕๙ 
   ๔.๒.๑๗ มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน  ๒๖๓ 
   ๔.๒.๑๘ มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย  ๒๖๖ 
   ๔.๒.๑๙ มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ  ๒๖๗ 
   ๒.๒.๒๐ มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล ๒๗๐ 

บทที่ ๕  ศึกษาวิเคราะห์มงคลปริตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสสและหลักธรรมน าความเจริญ 
 ด าเนินชีวิตในปัจฉิมวัย   ๒๗๓ 
 ๕.๑   ศึกษาวิเคราะห์บทพระบาลีตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส ๒๗๓ 
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(๓) 

   ๕.๑.๑ มงคลปริตร คาถาที่ ๙  ๒๗๓ 
   ๕.๑.๒ มงคลปริตร คาถาที่ ๑๐  ๒๙๙ 
   ๕.๑.๓  มงคลปริตร คาถาที่ ๑๑  ๓๑๓ 
 ๕.๒   หลักธรรมน าความเจริญด าเนินชีวิตในปัจฉิมวัย ๓๑๙ 
   ๕.๒.๑ มงคลที่ ๓๑ การบ าเพ็ญตบะ  ๓๑๙ 
   ๕.๒.๒ มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ ๓๒๑ 
   ๕.๒.๓ มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ  ๓๒๓ 
   ๕.๒.๔ มงคลที่ ๓๔ ท านิพพานให้แจ้ง  ๓๒๗ 
   ๕.๒.๕ มงคลที่ ๓๕ มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ๓๒๘ 
   ๕.๒.๖ มงคลที่ ๓๖ มีจิตไม่โศกเศร้า  ๓๒๙ 
   ๕.๒.๗ มงคลที่ ๓๗ มีจิตปราศจากกิเลส  ๓๓๐ 
   ๕.๒.๘ มงคลที่ ๓๘ มีจิตเกษม  ๓๓๒ 

บทที่ ๖  สรุปและข้อเสนอแนะ   ๓๓๕ 
 ๖.๑   สรุป    ๓๓๕ 
 ๖.๒   ข้อเสนอแนะ   ๓๓๖ 

บรรณานุกรม     ๓๓๗ 

ประวัติผู้เขียน     ๓๔๑ 



บทที่ ๑ 
ประวัติความเป็นมาพระปริตร 

 การเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นยากกว่า เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้
อาศัยอยู่ในประเทศที่มีองค์พระประมุขอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งได้พบหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้านั้นช่างยากยิ่งนัก ดังนั้น พุทธศาสนิกชนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทยและได้พบพระพุทธศาสนา ย่อมมีบารมีอย่างล้นเหลือ หลักธรรมค าสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่
มนุษย์ เทวดา นาค และยักษ์ ตลอด ๔๕ พรรษานั้น เต็มไปด้วยนัยหลากหลายลุ่มลึกโดยธรรม อรรถ 
เทศนา และปฏิเวธเป็นอเนกประการและหลักธรรมทุก ๆ บทสมบูรณ์ด้วยอรรถะและพยัญชนะ พระ
ปริตรเป็นพระสูตรที่มีความงามและไพเราะ สมบูรณ์ด้วยอรรถะและพยัญชนะ หากผู้ศึกษามีความรู้
แตกฉานทางภาษาศาสตร์ และอลังการศาสตร์แล้ว จะเห็นความสุขุมคัมภีรภาพ และความงามที่ซ่อน
เร้นอยู่ในตัวพยัญชนะทุก ๆ บท ก่อให้เกิดปีติซาบซึ้งในรสหลักธรรมท าให้เกิดกุศลศรัทธาและความ
อัศจรรย์ต่อพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น และมีพระสูตรหลายพระสูตรที่พระพุทธเจ้า
ทรงใช้เป็นพระปริตร เช่น รัตนปริตร เมื่อคราวเสด็จไปโปรดชาวเมืองเวสาลีที่ถูกภัยคุกคาม ๓ อย่าง คือ 
 ๑. เกิดทุพภิกภัย ข้าวยากหมากแพง ผู้คนตายด้วยการอดอาหาร 
 ๒. เกิดอมนุสสภัย ตายด้วยภัยจากพวกยักษ์ ภุมมเทวดา เป็นต้น 
 ๓. เกิดโรคภัย ตายด้วยโรคต่าง ๆ มีอหิวาตกโรคเป็นต้น 
 และตรัสสอนให้ภิกษุใช้เป็นปริตร เช่น กรณียเมตตปริตร เมื่อคราวภิกษุ ๕๐๐ รูปไป
ปฏิบัติธรรมในป่า ถูกเทวดารบกวน ตรัสสอนให้พวกภิกษุสวดพระปริตรนี้ เพ่ือป้องกันตัวจากพวกเทวดา
และท าให้เกิดความรักความเมตตาในตน จะเห็นได้ว่าพระสูตรทั้งหลายที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้
ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก นอกจากวิจิตรพิสดารสุขุมลุ่มลึกสมบูรณ์ด้วยความงามแล้ว ยังเป็นเครื่องปก
ปักรักษาตัวและน าความเย็นใจคลายทุกข์มีความเกษมสุขสวัสดีมีชัยประสบสิ่งมิ่งมงคล เจริญด้วยอายุ 
วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการได ้

๑.๑ ความหมายของพระปริตร 
 พระโบราณาจารย์ได้คัดเลือกและรวบรวมพระสูตรบทต่าง ๆ ส่วนมากจากคัมภีร์ขุททก
นิกายในพระสุตตันตปิฎกแล้วรวมเป็นคัมภีร์พระปริตร ค าว่า ปริตฺต แปลว่า การคุ้มครองรักษา หรือ 
ความคุ้มครองป้องกัน หรือ เครื่องคุ้มครองป้องกัน มาจาก ปริ + ตา (ปาลเน=คุ้มครอง-รักษา) + อ 
ปัจจัย = ปริตฺต มีรูปวิเคราะห์ว่า มหาเตชวนฺตตาย สมนฺตโต สตฺตาน  ภย  อุปทฺทว  อุปสคฺคญฺจ ตายติ 
รกฺขตีติ ปริตฺต  ชื่อว่าปริตตะ เพราะเป็นมนต์คุ้มครองรักษาภัย อันตราย และอุปสรรคแก่สัตว์ทั้งหลาย 
โดยรอบ เนื่องจากมีอานุภาพมาก ซึ่งแตกต่างจากค าว่า ปริตฺต อีกค าหนึ่งที่แปลว่า นิดหน่อย, เล็กน้อย, 
ผอม, บาง แยกเป็น ปริ + อตฺต = ปริตฺต มีรูปวิเคราะห์ว่า ปริโต อตฺต  ขณฺฑิต  ปริตฺต  ชื่อว่าปริตตะ 
เพราะเป็นชิ้นส่วนที่แตกกระจายไปทั่ว และแยกเป็น ปริ + ทา + อ = ปริตฺต มีรูปวิเคราะห์ว่า ปริ 
สมนฺตโต อวขณฺฑตีติ ปริตฺโต ชื่อว่าปริตตะ เพราะเป็นสิ่งที่ขาดออกโดยรอบ โดยมีหลักฐานปรากฏ
ดังต่อไปนี้ 
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 ๑.๑.๑  ความหมายด้านภาษาบาลี 
 ค าว่า ปริตฺต ในภาษาบาลีนั้น ท่านแสดงความหมายไว้ว่า 
 ปริตฺต = น้อย, เล็กน้อย, กามาวจรธรรม, การป้องกัน 
 ความหมายว่า น้อย, เล็กน้อย เช่น อนาปตฺติ าติกาย ปาริวตฺตก  ปริตฺเตน วา วิปุล        
วิปุเลน วา ปริตฺตํ ภิกฺขุ วิสฺสาส  คณฺหาติ๑ ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติ คือ ภิกษุรับจีวรของภิกษุณีผู้เป็น
ญาติ ภิกษุแลกเปลี่ยน คือเอาของที่มีค่าน้อยแลกกับของมีค่ามาก หรือเอาของที่มีค่ามากแลกกับของมี
ค่าน้อย ภิกษุถือวิสาสะเอามา ปริตฺตญฺจ อโนวสฺสิก  โหติ มหา จ เมโฆ อุคฺคโต โหติ๒ สถานที่ซึ่งฝนไม่ตก 
มีน้อย และเมฆใหญ่ก าลังตั้งขึ้น 
 ความหมายว่า กามาวจรธรรม เช่น ปริตฺตา ธมฺมา๓ สภาวธรรมที่เป็นปริตตะ (กามาวจร) 
กตเม ธมฺมา ปริตฺตา ? สพฺเพว กามาวจรา กุสลากุสลาพฺยากตา ธมฺมา รูปกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิญฺ าณกฺขนฺโธ 
อิเม ธมฺมา ปริตฺตา๔ สภาวธรรมที่เป็นปริตตะ เป็นไฉน ? สภาวธรรมที่เป็นกุศล อกุศล และอัพยากฤต 
ซึ่งเป็นกามาวจรทั้งหมด ได้แก่ รูปขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นปริตตะ 
 ความหมายว่า การป้องกัน, รักษา, คุ้มครอง เช่น อนุชานามิ ภิกฺขเว อิมานิ จตฺตาริ อหิ-
ราชกุลานิ เมตฺเตน จิตฺเตน ผริตุ อตฺตคุตฺติยา อตฺตรกฺขาย อตฺตปริตฺตํ กาตุ๕ ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้
ภิกษุแผ่เมตตาจิตให้ตระกูลพญางู ๔ ตระกูลนี้ เพ่ือคุ้มครองปกปักรักษาตน ภิกฺขเว โส โมโร อิม  ปริตฺตํ 
อิม  รกฺข  กตฺวา อตฺตโน โคจรภูมิย  ปุปฺผผลาทีน  อตฺถาย นานปฺปการาย เอสนาย จรติ๖ ภิกษุทั้งหลาย 
นกยูงนั้นเจริญพระปริตร ท าการรักษานี้แล้ว จึงเที่ยวแสวงหาอาหารต่าง ๆ มีประโยชน์แก่ดอกไม้และ
ผลไม้ ในถิ่นที่หากินของตน 
 ปริตฺต ที่ใช้เป็นปุงลิงค์และอิตถีลิงค์ มีความหมายว่า การป้องกัน, การรักษาให้ปลอดภัย, 
ของขลังส าหรับป้องกันตัว, ของที่ช่วยบรรเทา, เครื่องราง ดังหลักฐานที่ปรากฏว่า 
 โพธิสตฺโตปิ ต  ทิวส  ตสฺสาเยว สาลาย  ปริตฺตวาลุก  สีเส กตฺวา ปริตฺตสุตฺตญฺจ ปริกฺขิปิตฺวา 
ขคฺค  คเหตฺวา  ิตโกว อรุณ  อุฏฺ าเปสิ๗ แม้พระโพธิสัตว์ก็ใส่ทรายเสกด้วยพระปริตรที่ศีรษะและวงด้าย
เสกด้วยพระปริตร ถือพระขรรค์ยืนอยู่ในศาลานั้นจนอรุณข้ึนไป 
 เตส  อุปทฺทวาน  ปฏิฆาตตฺถาย วุตฺตมิท  รตนสุตฺต  อุคฺคเหตฺวา อายสฺมา อานนฺโท     
ปริตฺตตฺถาย ภาสมาโน ภควโต ปตฺเตน อุทกมาทาย สพฺพนคร  อพฺภุกฺกิรนฺโต อนุวิจริ๘ เพ่ือก าจัดอุปัทวะ
เหล่านั้น ท่านพระอานนท์ก็เรียนเอา เมื่อจะกล่าวเพ่ือเป็นเครื่องป้องกันอุปัทวะ จึงอุ้มบาตรของ
พระพุทธเจ้าตักน้ ามา เดินประพรมไปทั่วพระนคร 

                                                 

 ๑ วิ.มหา.(บาลี) ๒/๕๑๔/๒๑-๒๒.  
 ๒ วิ.ม.(บาลี) ๔/๒๓๔/๒๖๖.  
 ๓ อภิ.สงฺ.(บาลี) ๓๔/๑๒/๓.  
 ๔ อภิ.สงฺ.(บาลี) ๓๔/๑๐๒๖/๒๔๕. 
 ๕ วิ.จู.(บาลี) ๗/๒๕๑/๘. 
 ๖ ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๓/๑๗/๓๓.  
 ๗ ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๒/๒๑๕.  
 ๘ ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๑๔๔.  
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 เถโร สตฺถารา ทินฺน  รตนสุตฺต  อุคฺคณฺหิตฺวา สตฺถุ เสลมยปตฺเตน อุทก  อาทาย นครทฺวาเร 
 ิโต ฯเปฯ นวโลกุตฺตรธมฺ เมติ สพฺเพปิเม พุทฺธคุเณ อาวชฺชิตฺวา นคร  ปวิสิตฺวา ติยามรตฺตึ ตีสุ            

ปาการนฺตเรสุ ปริตฺต  กโรนฺโต วิจริ๙ พระเถระเรียนรัตนสูตรที่พระศาสดาประทานแล้ว อุ้มบาตรศิลาของ
พระศาสดาตักน้ า ยืนอยู่ที่ประตูพระนครแล้ว ฯลฯ ระลึกถึงพระพุทธคุณ แม้ทั้งหมดมีโลกุตรธรรม ๙ 
เหล่านี้แล้วเข้าไปยังพระนคร เที่ยวท าปริตรระหว่างก าแพงทั้ง ๓ ตลอด ๓ ยามแห่งราตรี 
 ความหมายของ ปริตฺต ศัพท์ที่ท่านแสดงด้วยการวิเคราะห์ศัพท์ มีดังนี้ อนฺตราย  ปริหรนฺต  
ตายตีติ ปริตฺต  ปริโต วา สพฺพูปทฺทวโต ตายตีติ ปริตฺต  มหาเตชวนฺตาย สมนฺตโต สตฺตาน  ภย  อุปทฺทว  
อุปสคฺคญฺจ ตายติ รกฺขตีติ วา ชื่อว่าปริตร เพราะ (๑) ปกป้องอันตรายที่กล่ ากราย (๒) ปกป้องอันตราย
ทุกอย่างจากรอบด้าน (๓) มีเดชยิ่งใหญ่คอยปกปักรักษาสัตว์จากภัย อุปัทวะ และอุปสรรคต่าง ๆ 
 นอกจากนั้น ศัพท์ว่า “ปริตฺต” ยังใช้ในความหมายว่า มาตรการป้องกันภัยล่วงหน้าได้ด้วย 
เช่นว่า ปริตฺต  กาตุ วฏฺฏติ ติณกุฎิกาน  สมนฺตา ภูมิตจฺฉน  ปริขาขนน  วา ยถา อาคโต อคฺคิ อุปาทาน  
อลภิตฺวา นิพฺพาติ๑๐ เราควรเตรียมการป้องกันล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น ท าความสะอาดพ้ืนหรือขุดคู
รอบ ๆ กระท่อมมุงหญ้า เพ่ือให้ไฟที่มาถึง ดับได้โดยไม่มีเชื้อให้ลุกลาม 
 ตามความหมายที่พระโบราณาจารย์แสดงไว้ สรุปได้ว่า ปริตฺต มีความหมายว่า เล็กน้อย 
นิดหน่อย กามาวจรธรรม กามาวจรกรรม เครื่องป้องกันตนเอง เครื่องราง ของขลัง ที่เรียกว่าทรายปริตร 
ด้ายปริตร (สายสิญจน์) น้ าปริตร (น้ าพุทธมนต์) 
 ๑.๑.๒  ความหมายด้านภาษาไทย 
 ปริตร ตามพจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิต ท่านให้ความหมายไว้ว่า “น้อย” 
 ปริตฺต ในพจนานุกรมบาลีไทย ให้ความหมายไว้ว่า เล็ก, เล็กน้อย, ด้อยกว่า, ไม่ส าคัญ, 
จ ากัด, นิดหน่อย, นิดเดียว 
 พระอาจารย์ธัมมานันทะ๑๑ ให้ความหมายค าว่า ปริตฺต หมายถึง เครื่องป้องกันรักษา คือ 
เมื่อภัยอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว พระปริตรนี้สามารถช่วยปัดเป่าภัยอันตรายนั้น ๆ ให้ระงับ
ดับหายไปได้ เมื่อภัยอันตรายยังไม่เกิดขึ้นก็ช่วยให้ไม่ให้เกิดขึ้น ในกรณีนี้ ถ้าผู้สวดและผู้ฟังปฏิบัติไม่ถูก
วิธีก็ไม่ส าเร็จประโยชน์ เหมือนกับยารักษาโรค ผู้ใช้ต้องใช้ให้ถูกวิธี โรคจึงจะหาย ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีโรคก็ไม่
หาย 
 จากที่ยกมานี้ ค าว่า ปริตฺต โดยทั่วไปมีความหมายว่า เล็กน้อย, นิดหน่อย, กามาวจรธรรม, 
กามาวจรกรรม, แต่ค าว่า ปริตฺต ในพระปริตรนี้มีความหมายว่า การต้านทาน , การรักษา, การคุ้มครอง
ป้องกัน, เครื่องรางของขลัง 

๑.๒ ประวัติความเป็นมาพระปริตร 
 เรื่องการยอมรับนับถือพระปริตรเป็นของขลังและศักดิ์สิทธิ์ คงมีมาก่อนสมัยพุทธกาล ดังมี
การอ้างถึงการท าน้ าพระปริตร ทรายพระปริตร (ปริตฺตวาลุกา) และด้ายพระปริตร (ปริตฺตสุตฺต) ใน

                                                 

 ๙ ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๗/๙๐-๙๑. 
 ๑๐ วิ.มหา.อ.(บาลี) ๑/๑๙๐/๕๑๗. 
 ๑๑ พระธัมมานันทมหาเถระ, อัครมหาบัณฑิตานุสรณ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), ๑๙๖. 
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เตลปัตตชาดก๑๒ และเป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพราะมีการกล่าวถึงในภิกขุนีวิภังค์ว่า๑๓ 
พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้ภิกษุณีบอกหรือเรียนติรัจฉานวิชา ใครเรียนหรือบอก ต้องอาบัติ แต่ผู้เรียน
และบอกพระปริตรเพื่อคุม้ครองป้องกันตัว ไม่เป็นอาบัติ 
 พระปริตรที่กล่าวถึงในภิกขุนวีิภังค์นั้น มิได้ระบุไว้ว่าเป็นข้อความอย่างใด แต่กล่าวถึงภิกษุ
ถูกงูกัดตาย เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงโปรดประทานพระพุทธานุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปยัง
ตระกูลพญางู ๔ ตระกูล เพ่ือคุ้มครองปกปักรักษาตนเอง๑๔ โดยมีคาถาส าหรับสวด คือ ขันธปริตร หรือ 
อหิราชปริตร และมีพระสูตรหลายพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นพระปริตรโดยพระองค์เอง เช่น 
รัตนปริตร และตรัสสอนให้ภิกษุใช้เป็นปริตรบ้าง เช่น กรณียเมตตปริตร ทรงสวดให้พระมหาสาวกฟัง
บ้าง โปรดให้พระสาวกสวดถวายให้พระองค์ทรงสดับบ้าง เช่น โพชฌงคปริตร 
 แม้มีเรื่องราวกล่าวถึงพระปริตรไว้ในคัมภีร์ต่าง ๆ แต่ไม่มีหลักฐานว่า สมัยพุทธกาลได้มีผู้
รวบรวมพระปริตรเป็นหมวดหมู่ หลักฐานเก่าแก่ที่กล่าวถึงพระปริตรต่าง ๆ ในสมัยต่อมาก็คือคัมภีร์      
มิลินทปัญหา ซึ่งแต่งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๕ ได้ระบุถึงพระปริตรไว้ ๕ หรือ ๖ ปริตร คือ 
 ในมิลินทปัญหา๑๕ ระบุไว้ ๕ ปริตร คือ 
  ๑. ขันธปริตร     ๒. สุวัตถิปริตร (รัตนปริตร) 
  ๓. โมรปริตร     ๔. ธชัคคปริตร 
  ๕. อาฏานาฏิยปริตร 
 ในมิลนิทปัญโห (The Milindapanho)๑๖ ระบุไว้ ๖ ปริตร คือ 
  ๑. รัตนปริตร     ๒. ขันธปริตร 
  ๓. โมรปริตร     ๔. ธชัคคปริตร 
  ๕. อาฏานาฏิยปริตร  ๖. อังคุลิมาลปริตร 
 ในคัมภีร์มหาวงศ์ (พงศาวดารลังกา) ท่านผู้รู้น ามากล่าวอ้างและเล่าเป็นประวัติไว้ว่ารัช
สมัยพระเจ้าอุปติสสะที่ ๑ (ราว พ.ศ. ๙๐๑-๙๕๓) ก่อนรัชกาลของพระเจ้ามหานามผู้เป็นอนุราชาธิราช 
ได้เกิดทุพภิกขภัยและโรคระบาดขึ้นภายในประเทศลังกา พระเจ้าอุปติสสะจึงตรัสปรึกษาภิกษุสงฆ์ถึง
อุบายที่จะขจัดปัดเป่าภัยเหล่านั้นมิให้ประชาชนต้องรับทุกข์ยาก ภิกษุสงฆ์จึงทูลให้ทรงทราบถึงเรื่องที่
พระพุทธเจ้าเสด็จนครเวสาลีและตรัสรัตนสูตร ขจัดภัย ๓ ประการให้สิ้นไปในครั้งนั้น พระเจ้าอุปติสสะ
จึงโปรดให้หล่อพระพุทธรูปทองค าเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรแล้วโปรดให้น าบาตรศิลาใส่น้ าวางใน
พระหัตถ์ (บาตรศิลานี้ทางลังกาอ้างว่าเป็นบาตรของพระพุทธเจ้าที่พระมหินทเถระได้น ามาจากชมพู
ทวีป) แล้วน าพระพุทธรูปทองค าขึ้นประดิษฐานบนราชรถ พระมหากษัตริย์โปรดให้ตกแต่งประดับ
ประดาพระนครอย่างงดงาม พระองค์เองทรงสมาทานศีลแล้วบริจาคทานเป็นการใหญ่ และรับสั่งให้
ประชาชนพากันรักษาศีลด้วย ทรงโปรดให้น าราชรถประดิษฐานพระพุทธรูปทองค าอุ้มบาตรน้ าพระพุทธ

                                                 

 ๑๒ ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๒/๒๑๕. 
 ๑๓ วิ.ภิกฺขุนี.(บาลี) ๓/๑๐๑๗-๑๐๒๐/๑๕๑. 
 ๑๔ วิ.จู.(บาลี) ๗/๒๕๑/๘-๙. 
 ๑๕ มิลินทปัญหา (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), ๒๔๙. 
 ๑๖ The Milindapanho, ฉบับของ Pali Text Society, PP.150-151 และดู The Milinda’s 
Questions, Vol.I, p. 221. ด้วย 
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มนต์แห่ไปตามถนนในพระนครพร้อมกับนิมนต์ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สวดรัตนสูตรเดินตามราชรถและ
ประพรมน้ าพระพุทธมนต์ไปด้วย ส่วนพระองค์เองก็ทรงเข้าร่วมในพิธีและเสด็จพระราชด าเนินไปกับ
ภิกษุสงฆ์ด้วย ฝนห่าใหญ่ได้ตกลงมา ทุพภิกขภัยและโรคระบาดก็หายไป พระเจ้าอุปติสสะจึงโปรดให้
ประกาศพระราชกฤษฎีกาไว้ว่า แต่นี้ไป หากเกิดภัยเช่นนี้ขึ้นในลังกาอีก ขอให้ท าพิธีปัดเป่าเช่นเดียวกับ 
ที่พระองค์โปรดให้ท าขึ้นในครั้งนี้และโปรดให้เรียกพิธีนี้ว่า “คังคาโรหณะ” ซึ่งถอดแบบมาจากเมื่อคราว
พระพุทธเจ้าเสด็จลงแม่น้ าคงคา ทั้งเสด็จไปและกลับจากเมืองเวสาลีในสมัยพุทธกาล 
 รัชสมัยของพระเจ้าเสนะที่ ๒ (ราว พ.ศ. ๑๓๙๔ - ๑๔๒๘) เมื่อเกาะลังกาเกิดโรคระบาด
ขึ้น พระองค์ทรงท าพิธีคล้ายกับพระเจ้าอุปติสสะที่ ๑ แต่ในพิธีนั้นแทนที่จะใช้พระพุทธรูปอย่างในรัช
สมัยของพระเจ้าอุปติสสะ ทรงโปรดให้เชิญรูปพระอานนทเถระไปตามถนนในพระนคร แล้วนิมนต์ภิกษุ
สงฆ์สวดพระปริตรเดินตามแล้วประพรมน้ าพระปริตร๑๗ ไปด้วย การที่พระเจ้าเสนะที่ ๒ ทรงน าเอารูป
พระอานนทเถระมาใช้ในพิธีนี้นัยว่าเข้ากับเรื่องราวระงับภัย ๓ ประการในเมืองเวสาลีเมื่อสมัยพุทธกาล
อยู่เหมือนกัน เพราะครั้งนั้น พระอานนทเถระเป็นผู้อัญเชิญบาตรน้ ามนต์ของพระพุทธเจ้าเดินสวดรัตน
สูตร และประพรมน้ ามนต์ไปตามถนนหนทางในเมืองเวสาลี ถือได้ว่าพระเจ้าเสนะที่ ๒ ทรงด าเนินตาม
แบบอย่างของพระเจ้าอุปติสสะที่ ๑ แต่มีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ทั้งกล่าวไว้ว่า พระเจ้าเสนะที่ 
๒ ได้โปรดให้จารึกรัตนสูตรลงในแผ่นทองค าด้วย 
 รัชสมัยพระเจ้ากัสสปะที่ ๕ (ราว พ.ศ. ๑๔๕๖-๑๔๖๖) ได้ทรงร่วมกับภิกษุสงฆ์ ๓ นิกาย 
สวดพระปริตรขจัดปัดเป่าทุพภิกขภัยและโรคระบาดในพระนครอีกครั้งหนึ่ง แต่จะได้ทรงด าเนินตาม
แบบอย่างที่กล่าวมาแล้วหรือไม่ ไม่มีรายละเอียดกล่าวไว้ เข้าใจว่าอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลา
แต่มีกล่าวย้อนหลังไปถึงเมื่อครั้งรัชสมัยของพระเจ้าอัคคโพธิที่ ๔ (ราว พ.ศ. ๑๒๐๑ - ๑๒๑๗) ว่าได้มีพิธี
ทางพระปริตรเหมือนกัน แต่มิได้บอกถึงเหตุการณ์และให้รายละเอียด ต่อมาเมื่อราวปลายพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๔ ได้มีพิธีคังคาโรหณะขึ้นที่เมืองมาตระในลังกาภาคใต้ ซึ่งท่านโธมัส มุหันทิรมะได้เขียนกลอนเป็น
ภาษาสิงหฬ ชื่อคังคาโรหณวัณณนา บรรยายไว้โดยพิสดาร๑๘ 
 พิธีสวดพระปริตรตามเรื่องที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงว่าท ากันในบางรัชสมัยของพระมหา 
กษัตริย์ผู้ครองประเทศลังกา เช่น ในรัชสมัยของพระเจ้ากัสสปะที่ ๕ และย้อนหลังไปถึงพระเจ้าอัคคโพธิ
ที่ ๔ ก็มีพิธีสวดพระปริตร จึงอาจเป็นพระเถระในชมพูทวีปตลอดมาจนถึงพระเถระชาวลังกาคัดเลือก
พระสูตรที่เป็นพระคาถามารวมขึ้นไว้  โดยมุ่งหมายใช้ส าหรับบริกรรมหรือภาวนาอย่างเดียวกับมนต์ต่าง 
ๆ เพื่อคุ้มครองป้องกันรักษาตัวเช่นที่ทรงประทานพุทธานุญาตไว้ในวินัยปิฎกดังกล่าวมาข้างต้น เรียกกัน
ว่า “ปริตตะ” มีความหมายว่าคุ้มครองป้องกัน 
 การคัดเลือกหลักธรรมในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกมารวมเข้าเป็นคัมภีร์พระปริตรส าหรับ
สวดหรือภาวนานั้น มีอยู่ ๒ แบบ คือ 
  ๑. แบบย่อ เรียกว่า “ปริตร” 
  ๒. แบบพิสดาร เรียกว่า “มหาปริตร” 
 
                                                 

 ๑๗ ไทยเรียกว่า “ปริตโตทก” แปลว่า “น้ าพระปริตร, น้ าพุทธมนต์” ดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย- 
สถาน.   
 ๑๘ History of Buddhism in Ceylon by Walpola Rahula, pp. 276-278. 
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 หรือเรียกตามจ านวนของปริตรว่า 
  ๑. สัตตปริตร (เจ็ดต านาน) 
  ๒. ทวาทสปริตร (สิบสองต านาน) 
 ต่อมา พระมหากษัตริย์ในลังกาดังที่มีพระนามระบุมาข้างต้นได้โปรดให้ใช้พระปริตรนั้น
เป็นต้นฉบับส าหรับสวดในพระราชพิธีจึงเรียก 
  ๑. สัตตปริตรว่า “จุลราชปริตร” 
  ๒. ทวาทสปริตรว่า “มหาราชปริตร” 

๑.๓ คัมภีร์พระปริตร 
 เมื่อน าเอาพระสูตรใดมาท าเป็นพระปริตรแล้ว แต่เดิมไม่มีค าว่าปริตรต่อท้าย หรือต่อท้าย
ด้วยค าอ่ืน ท่านได้เปลี่ยนเรียกเป็นปริตรไปตามความมุ่งหมายดังจะเห็นได้จากชื่อที่เรียกในคัมภีร์มิลินท
ปัญหา ดังกล่าวมาข้างต้น :- 
  รัตนสูตร เป็น รัตนปริตร 
  ธชัคคสูตร เป็น ธชัคคปริตร 
  อาฏานาฏิยสูตร เป็น อาฏานาฏิยปริตร 
 ส่วนที่เรียกว่า ปริตรอยู่แล้วก็เรียกไปตามเดิม เช่น ขันธปริตร โมรปริตร และเมื่อรวมเข้า
เป็นคัมภีร์พระปริตรนั้น พระโบราณาจารณ์ได้ประพันธ์บทและคาถาภาษาบาลี เล่าประวัติย่อและบอก
สรรพคุณโดยสังเขปไว้เป็นเบื้องต้นของพระปริตรนั้น ๆ ด้วย เรียกกันว่า “บทขัดต านาน” 
 พระสูตรที่คัดเลือกมาเป็นพระปริตรมีลักษณะพิเศษ คือ การกล่าวมงคล การท าสัจจกิริยา 
การเจริญเมตตา และการป้องกัน 
 ๑. การกล่าวมงคล เมื่อพระเถระจะสวดพระปริตร สูตรแรกที่ยกขึ้นสวด คือมงคลสูตร 
แสดงมงคลอันเป็นเหตุแห่งความสุข, ความเจริญ, สมบัติทุกประการของชีวิต ๓๘ ประการ เพ่ือแสดง
แนวทางการด าเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐาน จนถึงละบ้านเรือน  ทรัพย์สมบัติ ออก
บรรพชาอุปสมบท เจริญสมถะและวิปัสสนา ครั้นประพฤติตามอย่างเคร่งครัดเป็นล าดับไป ย่อมถึงความ
สิ้นอาสวะได้ในที่สุด ดังค ารับรองว่า 
     เอตาทิสานิ กตฺวาน สพฺพตฺถมปราชิตา 
     สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ตนฺเตส  มงฺคลมุตฺตม ๑๙ 
    เทวดาและมนุษย์ท ามงคลดังกล่าวมานี้แล้ว ไม่พ่ายแพ้ข้าศึก 
   ทั้งปวง ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน ทั้ง ๓๘ ประการนั้น เป็น 
   มงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น 
 มงคลแต่ละข้อเป็นมงคลสูงสุดของมนุษย์และเทวดา ทุกครั้งที่พระภิกษุสามเณรสาธยาย
มงคลสูตร เท่ากับท่านประกาศกุศลธรรมทั้งส่วนที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ ท าให้สัมมาทิฏฐิก เทวดาผู้
มาสโมสรรวมกัน ณ ที่นั้นเกิดปีติโสมนัสและอ านวยความสวัสดีให้แก่เจ้าภาพและผู้ร่วมจัดงาน 
 ๒. การท าสัจจกิริยา คือการกล่าวอ้างความเป็นจริงที่มีอยู่โดยสภาวธรรม พร้อมกล่าวถึง
ความสวัสดีให้บังเกิดมีข้ึน เช่นบทพระบาลีในรัตนสูตรว่า 

                                                 

 ๑๙ ขุ.ขุ.(บาลี) ๒๕/๑๓/๕. 
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        ย  กิญฺจิ วิตฺต  อิธ วา หุร  วา 
        สคฺเคสุ วา ย  รตน  ปณีต  
        น โน สม  อตฺถิ ตถาคเตน 
        อิทมฺปิ พุทฺเธ รตน  ปณีต  
        เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ๒๐ 
     ทรัพย์ในโลกนี้ หรือโลกอ่ืน หรือรัตนะอันประณีตในสวรรค์ 
    มีสิ่งใดที่จะเสมอกับตถาคตนั้นไม่มีเลย ข้อนี้เป็นพระรัตนคุณ 
    อันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ด้วยสัจจะนี้ ขอให้มีความสวัสดี  
 ๓. การแผ่เมตตา การแผ่ความรักความปรารถนาดี ไปถึงคนหรือเหล่าสัตว์ที่ตนรัก ที่ตน
วางเฉย และที่ตนโกรธเกลียด ด้วยการสวดขันธปริตร (อหิราชสูตร) มีอาทิว่า  
     วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺต   เมตฺต  เอราปเถหิ เม 
     ฉพฺยาปุตฺเตหิ เม เมตฺต  เมตฺต  กณฺหาโคตมเกหิ จ๒๑ 
  ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาต่อตระกูลพญางูวิรูปักษ์ ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาต่อตระกูลพญางู 
  เอราปถะ ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาต่อตระกูลพญางูฉัพยาบุตร ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาต่อ 
  ตระกูลพญางูกัณหาโคตมกะ 
ด้วยการสวดเมตตสูตร มีอาทิว่า 
     กรณียมตฺถกุสเลน  ยนฺต  สนฺต  ปท  อภิสเมจฺจ 
     สกฺโก อุชู จ สุหุชู จ  สุวโจ จสฺส มุทุ อนติมานี๒๒ 
    ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ประสงค์จะบรรลุแดนสงบ ควรบ าเพ็ญสิกขาสาม 
   ควรเป็นผู้อาจหาญ ซื่อตรง เคร่งครัด ว่าง่าย อ่อนโยน และไม่เย่อหยิ่ง 
 ๔. การป้องกัน คือการสวดพระปริตร เพ่ือป้องกันตนจากอันตรายต่าง ๆ ด้วยการสวด
โมรปริตรมีอาทิว่า 
      อุเทตยญฺจกฺขุมา เอกราชา 
      หริสฺสวณฺโณ ป วิปฺปภาโส 
      ต  ต  นมสฺสามิ หริสฺสวณฺณ  ป วิปฺปภาส  
      ตยชฺช คุตฺตา วิหเรมุ ทิวส ๒๓ 
    พระอาทิตย์ผู้เป็นดวงตาของโลก ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ 
   เสด็จอุทัยขึ้นทรงพระรัศมีสีทองสาดส่องปฐพี ด้วยเหตุนี้ 
   ข้าพเจ้าขอนมัสการพระอาทิตย์ผู้ทรงรัศมีสีทองสาดส่อง 
   ปฐพีพระองค์นั้น พระองค์ได้คุ้มครองข้าพระองค์ในวันนี้แล้ว 
   ขอให้ข้าพระองค์มีชีวิตยั่งยืนอยู่ตลอดวัน 

                                                 

 ๒๐ ขุ.ขุ.(บาลี) ๒๕/๓/๕.  
 ๒๑ วิ.จู.(บาลี) ๗/๒๕๑/๘. 
 ๒๒ ขุ.ขุ.(บาลี) ๒๕/๑/๑๓. 
 ๒๓ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๗/๔๐. 



                                                         รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๘ 

 พระปริตรที่ยกมาเป็นอุทาหรณ์นี้ ทุกถ้อยค าล้วนเป็นพระพุทธพจน์ที่ตรัสแสดงความ
ปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ พระพุทธด ารัสนั้นจัดเป็นอรหันตวาจาที่พระอริยบุคคลทั้งหลายเคยสวด เคย
สาธยาย แผ่อานุภาพสร้างความเจริญ ความรักความปรารถนาดี และป้องกันภยันตรายทั้งหลาย ดังค า
กล่าวในอานิสงส์ของพระปริตรด้วยค าว่า ราชโต วา โจรโต วา มนุสฺสโต วา อมนุสฺสโต วา เป็นอาทิ ถึง
บัดนี้ ผู้สวดสาธยายจะเป็นเพียงภิกษุปุถุชนด ารงตนมั่นในจตุปาริสุทธิศีล ตั้งใจศึกษาพระปริยัติธรรม ท า
เบญจขันธ์ให้เป็นเหมือนภาชนะเครื่องรองรับวิมุตติรส เจริญสมถกัมมัฏฐานบ้าง เจริญวิปัสสนา
กัมมัฏฐานบ้าง ด้วยเอกัคคตาจิตมีเมตตาเป็นเครื่องควบคุม อรหันตวาจานี้ยังคงมีอานุภาพมิเสื่อมคลาย 
 ๑.๓.๑ คัมภีร์พระปริตรภาณวารบาลี 
 พระปริตตภาณวารบาลีนี้ พระเถระชาวลังการวบรวมจัดไว้เป็นภาณวารดังที่ได้กล่าว
มาแลว้ข้างต้น ค าว่า ภาณวาร หมายถึงการก าหนดนับจ านวนพยางค์ ในคัมภีร์สัททนีติธาตุมาลา๒๔ พระ
อัครวงศ์ให้ค าจ ากัดความเรื่องภาณวารไว้ดังนี้ 
 ภณ ภณเน. ปริตฺต  ภณติ, วจน  ภณติ. ทีฆภาณโก, ปิยภาณ,ี ภาณวาโร. เอตฺถ ภาณวาโรติ 
     “อฏฺ กฺขรา เอกปท , เอกา คาถา จตุปฺปท ; 
     คาถา เจกามโต คนฺโถ, คนฺโถ พาตฺตึสตกฺขโร; 
     พาตฺตึสกฺขรคนฺถาน , ปญฺ าส  ทฺวิสต  ปน; 
     ภาณวาโร มโต เอโก, สฺวฏฺ กฺขรสหสฺสโก”ติ. 
เอว  อฏฺ กฺขรสหสฺสปริมาโณ ปาโ วุจฺจติ. 
 มีความหมายว่า ในค าว่า ภาณวาร (พระบาลีมีจ านวน ๒๕๐ คาถา) นั้น ท่านหมายถึงพระ
บาลีที่มีจ านวนอักษร ๘,๐๐๐ พยางค์อย่างนี้ คือ 
    อักษร ๘ พยางค์ เป็น ๑ บาท, ๔ บาท เป็น ๑ คาถา, 
    ๑ คาถา เรียกว่า คันถะ, ๑ คันถะ มีอักษร ๓๒ พยางค ์
    ๒๕๐ คันถะ ซึ่งมีอักษร ๓๒ พยางค์นั้น เรียกว่า ๑ ภาณวาร 
    ๑ ภาณวาร มีจ านวนตัวอักษรทั้งหมด ๘,๐๐๐ พยางค์ (๒๕๐ x ๓๒) 
 แต่โบราณมา พระเถระชาวลังกาก าหนดพระปริตรส าหรับสวดไว้ ๔ ภาณวาร แม้พระสงฆ์
ชาวไทยก็ยอมรับพระปริตรในก าหนดนี้เช่นกัน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จตุภาณวาร ปัจจุบันมีฉบับพิมพ์
ของมหาจุฬาฯ ที่จัดพิมพ์รวมไว้ในคัมภีร์สารัตถสมุจจัยจตุภาณวารอรรถกถา และฉบับมหามกุฏฯ พิมพ์
รวมไว้ในสวดมนต์ฉบับหลวง โดย 
 -ปฐมภาณวารประกอบด้วยพระปริตร ๑๖ บท คือ 
  ๑.  ติสรณคมน๒๕   ๒.  ทสสิกขาบท๒๖ 
  ๓.  สามเณรปัญหา๒๗  ๔.  ทวัตติงสาการ๒๘ 
 

                                                 

 ๒๔ นีติ.ธาตุ.๑๗๓-๑๗๔. 
 ๒๕ ขุ.ขุ.(บาลี) ๒๕/๑/๑.  
 ๒๖ ขุ.ขุ.(บาลี) ๒๕/๒/๑-๒.  
 ๒๗ ขุ.ขุ.(บาลี) ๒๕/๔/๓.  
 ๒๘ ขุ.ขุ.(บาลี) ๒๕/๓/๒. 
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  ๕.  จตุปัจจเวกขณา๒๙ ๖. ทสธัมมสูตร (ปัพพชิตอภิณหสูตร)๓๐ 
  ๗.  มงคลสูตร๓๑   ๘. รัตนสูตร๓๒ 
  ๙.  กรณียเมตตสูตร๓๓ ๑๐. ขันธปริตร๓๔ 
  ๑๑. เมตตานิสังสสูตร๓๕ ๑๒. มิตตานิสังสคาถา๓๖ 
  ๑๓. โมรปริตร๓๗   ๑๔. จันทปริตร๓๘ 
  ๑๕. สูริยปริตร๓๙   ๑๖. ธชัคคปริตร๔๐ 
 -ทุติยภาณวารประกอบด้วยพระปริตร ๓ บท คือ 
  ๑๗. มหากัสสปโพชฌังคสูตร๔๑(๑) ๑๘. มหาโมคคัลลานโพชฌังคสูตร๔๒(๒) 
  ๑๙. มหาจุนทโพชฌังคสูตร๔๓ (๓) 
 -ตติยภาณวารประกอบด้วยพระปริตร ๒ บท คือ 
  ๒๐. คิริมานนทสูตร๔๔ (๑) ๒๑. อิสิคิลิสูตร๔๕ (๒) 
 -จตุตถภาณวารประกอบด้วยพระปริตร ๘ บท คือ 
  ๒๒. อาฏานาฏิยสูตร๔๖ (๑) ๒๓. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร๔๗ (๒) 
  ๒๔. มหาสมยสูตร๔๘ (๓) ๒๕. ปราภวสูตร๔๙ (๔) 
  ๒๖. อาฬวกสูตร๕๐ (๕) ๒๗. อัคคิภารทวาชสูตร (วสลสูตร)๕๑ (๖) 

                                                 

 ๒๙ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๒๓/๑๔, องฺ.ฉกฺก.(บาลี) ๒๒/๕๘/๓๗๒. 
 ๓๐ องฺ.ทสก.(บาลี) ๒๔/๔๘/๖๙.  
 ๓๑ ขุ.ขุ.(บาลี) ๒๕/๕/๓-๕. 
 ๓๒ ขุ.ขุ.(บาลี) ๒๕/๖/๕-๙. 
 ๓๓ ขุ.ขุ.(บาลี) ๒๕/๙/๑๓-๑๔. 
 ๓๔ วิ.จู.(บาลี) ๗/๒๕๑/๘-๙, องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๖๗/๘๓, ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๐๕-๖/๕๖. 
 ๓๕ องฺ.เอกาทสก.(บาลี) ๒๔/๑๕/๒๘๔-๒๘๕. 
 ๓๖ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๑๒-๒๑/๑๒๘-๑๒๙. 
 ๓๗ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๗-๑๘/๔๐-๔๑. 
 ๓๘ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๙๐/๕๘. 
 ๓๙ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๙๑/๕๘-๕๙. 
 ๔๐ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๒๔๙/๒๖๓-๒๖๕. 
 ๔๑ ส .ม.(บาลี) ๑๙/๑๙๕/๗๑-๗๒. 
 ๔๒ ส .ม.(บาลี) ๑๙/๑๙๖/๗๒-๗๓. 
 ๔๓ ส .ม.(บาลี) ๑๙/๑๙๗/๗๓-๗๔. 
 ๔๔ องฺ.ทสก.(บาลี) ๒๔/๖๐/๘๖-๘๙. 
 ๔๕ ม.อุ.(บาลี) ๑๔/๑๓๓-๑๓๕/๑๑๗-๑๒๑. 
 ๔๖ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๒๗๕-๒๙๓/๑๖๙-๑๘๗. 
 ๔๗ ส .ม.(บาลี) ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๗-๓๗๐. 
 ๔๘ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๓๓๑-๓๔๓/๒๑๖-๒๒๕. 
 ๔๙ ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๖/๓๕๔-๓๕๗. 
 ๕๐ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๗-๒๕๙, ขุ.สุ. ๒๕/๑๐/๓๖๘-๓๗๑. 
 ๕๑ ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๗/๓๕๗-๓๖๑. 
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  ๒๘. กสิภารทวารสูตร๕๒ (๗) ๒๙. สัจจวิภังคสูตร๕๓ (๘) 
 จากข้อมูลดังกล่าวมานี้ แสดงให้เห็นว่า พระเถระผู้รวบรวมพระสูตรต่าง ๆ ที่เรียกว่า จตุ
ภาณวาร ส าหรับสวดในงานมงคลเป็นต้น ล้วนน ามาจากพระสุตตันตปิฎก ส าหรับธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
นั้น เป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโปรดเวไนยสัตว์ จึงมีปรากฏในคัมภีร์วินัยปิฎก มหาวรรค 
เล่มที่ ๔ หน้า ๑๓ อีกแห่งหนึ่งด้วย 
 ๑.๓.๒  คัมภีร์พระปริตรบาลี 
 คัมภีร์พระปริตรบาลีนั้น ในประเทศไทย เรียกว่า เจ็ดต านานบ้าง สิบสองต านานบ้าง        
จตุภาณวารบ้าง สวดมนต์ฉบับหลวง หรือปริตฺตปาลิ 
 เรียกว่า เจ็ดตํานาน เพราะท่านประมวลพระปริตรที่ใช้สวดไว้ ๗ บท คือ 
  ๑. มงคลสูตร     ๒.  รัตนสูตร 
  ๓. เมตตสูตร     ๔.  ขันธปริตร 
  ๕. โมรปริตร     ๖.  ธชัคคปริตร 
  ๗. อาฏานาฏิยปริตร 
 เรียกว่า สิบสองตํานาน เพราะท่านประมวลพระปริตรที่ใช้สวดไว้ ๑๒ บท คือ 
  ๑. มงคลสูตร     ๒.  รัตนสูตร 
  ๓. เมตตสูตร     ๔.  ขันธปริตร 
  ๕. โมรปริตร     ๖.  วัฏฏกปริตร 
  ๗. ธชัคคปริตร    ๘.  อาฏานาฏิยปริตร 
  ๙. อังคุลิมาลปริตร   ๑๐. โพชฌงคปริตร 
  ๑๑. อภยปริตร    ๑๒.  ชัยปริตร 
 เรียกว่า จตุภาณวาร ท่านผู้รจนารวบรวมพระสูตรส าหรับสวดไว้ ๒๙ บท มี ติสรณคมน์ 
ทสสิกขาบทเป็นเบื้องต้น และลงท้ายด้วย กสิภารทวารสูตร สัจจวิภังคสูตร พระสูตรทั้ง ๒๙ บทนั้น 
ปัจจุบันยังคงมีพระเถระบางวัดเท่านั้นที่น ามาสวดต่อท้ายบทสวดท าวัตรเย็น โดยหมุนเวียนกันไปตาม
ความเหมาะสม 
 เรียกว่า สวดมนต์ฉบับหลวง ได้แก่ บทสวดที่เรียกว่าพระปริตรนี้พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอาราธนาสมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทว) วัดราชประดิษฐสถิตมหา -   
สีมาราม ครั้งยังด ารงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ให้จัดรวบรวมพระปริตรต่าง ๆ ให้เพียงพอ
ส าเร็จประโยชน์ในการที่พระสงฆ์สามเณรจะเล่าบ่นสาธยาย รวมเป็นเล่มเรียกหนังสือสวดมนต์ แต่นั้นมา 
หนังสือสวดมนต์แพร่หลายมากกว่าแต่ก่อน ทั้งเป็นแบบฉบับตัดสินบทสวดที่พระสงฆ์สวดคลาดเคลื่อน
ให้เป็นแบบเดียวกันเป็นการสะดวกแก่ผู้ทรงจ าสาธยาย นับว่าเป็นเครื่องส าเร็จประโยชน์แก่พระสงฆ์ใน
กิจวัตรนี้๕๔ 
 หนังสือที่รวมบทสวดต่าง ๆ นี้ รู้จักกันทั่วไปว่า “หนังสือสวดมนต์ฉบับหลวง” ประกอบ 
ด้วยกลุ่มบทสวดที่เป็นหลักดังต่อไปนี้ 
                                                 

 ๕๒ ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๔/๓๕๐-๓๕๒. 
 ๕๓ ม.อ.ุ(บาลี) ๑๔/๓๗๑-๓๗๕/๓๑๖-๓๒๑. 
 ๕๔ ส.ม.(ค าน า) หน้า ก. 
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๑๑ 

  ๑. จุลลราชปริตร   ๒.  มหาราชปริตร 
  ๓. จตุภาณวาร   
 นอกจากพระปริตรดังกล่าว ในหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงนี้ ยังมีบทสวดประเภทบทสวด
ท าวัตรเช้า ท าวัตรค่ า อนุโมทนาวิธี มหาสติปัฏฐานสูตร สวดแจง พระอภิธรรม เป็นอาทิ 
 หนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงนี้แพร่หลายออกไป พระสงฆ์ในประเทศใช้เป็นแบบอย่างของ
การสวดมนต์ ท าให้พระสงฆ์ไทยสวดมนต์ได้พร้อมกัน เหมือนเป็นเหตุแห่งการน ามาซึ่งความเลื่อมใส 
และปริตตานุภาพ 
 เรียกว่า ปริตฺตปาลิ นั้น ท่านผู้รวบรวมเรียบเรียงเป็นพระเถระไม่ปรากฏนามเพราะคัมภีร์
นี้ไม่มีทั้งบทปณามกถาและบทนิคม จึงมิใช่คัมภีร์ประเภทอรรถกถา ฎีกา เป็นต้น แต่เป็นคัมภีร์ประเภท
พระบาลี หมายถึงเป็นพุทธพจน์ ประกอบด้วยพระปริตร ๑๑ บท คือ 
  ๑.  มงฺคลสุตฺต    ๒. รตนสุตฺต 
  ๓.  เมตฺตสุตฺต    ๔. ขนฺธสุตฺต 
  ๕.  โมรสุตฺต    ๖. วฏฺฏกสุตฺต 
  ๗.  ธชคฺคสุตฺต   ๘. อาฏานาฏิยสุตฺต 
  ๙.  องฺคุลิมาลสุตฺต  ๑๐. โพชฺฌงฺคสุตฺต 
  ๑๑. ปุพฺพณฺหสุตฺต 
 โดยมีบทชุมนุมเทวดา ธัมมัสสวนกาล นมักการ สรณัตตย เทวตานิมันตนคาถา ปัตถนา
คาถา เมตตานิสังสคาถา ธัมมัสสวนานิสังสกถา เป็นบทน าอยู่ข้างหน้าของพระปริตร ๑๑ บท เป็นบท
สวดที่พระสงฆ์ชาวเมียนม่ารใ์ช้สวดในงานมงคลต่าง ๆ อยู่จนถึงบัดนี้ 
 ๑.๓.๓  คัมภีร์พระปริตรฏีกา 
 คัมภีร์พระปริตรฏีกา ผลงานพระเถระชาวเมียนม่าร์นามว่าเตโชทีปเถระ เมื่อประมาณ 
พ.ศ. ๒๑๕๓ ในประเทศเมียนม่ารต์รวจช าระและจัดพิมพ์เป็นฉบับฉัฏฐสังคายนา ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๐๐ 
 คัมภีร์นี้ พระเถระผู้รจนาเขียนสังวรรณนาไปตามล าดับของคัมภีร์พระปริตรบาลีซึ่งมีพระ
ปริตร ๑๑ บทโดยมีบทธัมมัสสวนกาล นมักการ สรณัตตย เทวตานิมันตนคาถา ปัตถนาคาถา เมตตา
นิสังสคาถา ธัมมัสสวนานิสังสกถา ตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระปริตรบาลี จากนั้นเขียนสังวรรณนาพระ
ปริตรตั้งแต่บทท่ี ๑ ถึงบทที่ ๑๑ คือ 
  ๑. มงคลสูตร    ๒. รัตนสูตร 
  ๓. เมตตสูตร    ๔. ขันธสูตร 
  ๕. โมรสูตร     ๖. วัฏฏกสูตร 
  ๗. ธชัคคสูตร    ๘. อาฏานาฏิยสูตร 
  ๙. อังคุลิมาลสูตร   ๑๐. โพชฌงคปริตร 
  ๑๑. ปุพพัณหปริตร 
 โดยมีบทขัดคือบทเชิญชวนสวดน าหน้า ท่านเขียนสังวรรณนาทั้งบทขัดของพระปริตรบท
นั้น ๆ และพระปริตร เพราะในคัมภีร์พระปริตรปาลิและพระปริตรฏีกาฉบับเมียนม่าร์ ท่านมิได้แยกบท
เชิญสวดพระปริตรออกจากตัวพระปริตร เหมือนคัมภีร์พระปริตรปาลิ และฏีกาฉบับมหาจุฬาฯ แล้วจบ
ลงด้วยนิคมกถา 
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๑.๔ การสวดพระปริตร 
 สมัยโบราณถือกันว่า พระสูตรทั้งหลายมีมนต์ขลังและศักดิ์สิทธิ์ สามารถปัดเปาเสนียด
จัญไรและอุปัทวันตรายต่าง ๆ จากภูตผีปีศาจ สัตว์ร้ายและเคราะห์ร้าย ขจัดลางสังหรณ์และฝันร้ายต่าง 
ๆ ตลอดถึงสิ่งอวมงคลต่าง ๆ ที่ไม่พึงปรารถนา น ามาซึ่งความเกษมสุขสวัสดีมีชัย พระเถราจารย์
ทั้งหลายจึงน าพระสูตรต่าง ๆ มารวบรวมเป็นพระปริตรไว้ การเรียนพระปริตรเป็นกิจธุระภายใน
พระพุทธศาสนาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงมีพระด ารัสให้ภิกษุทั้งหลายเล่าเรียนและทรงจ า
อาฏานาฏิยปริตร ดังมีพระบาลีในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคว่า 
 “อุคฺคณฺหาถ ภิกฺขเว อาฏานาฏิย  รกฺข , ปริยาปุณาถ ภิกขเว อาฏานาฏิย  รกฺข  ธาเรถ   
ภิกฺขเว อาฏานาฏิย  รกฺข  อตฺถส หิตา ภิกฺขเว อาฏานาฏิยา รกฺขา ภิกฺขูน  ภิกฺขุนีน  อุปาสกาน  อุปาสิกาน  
คุตฺติยา รกฺขาย อวิหึสาย ผาสุวิหาราย”๕๕ 
 ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงศึกษา เล่าเรียน จดจ ามนต์เครื่องรักษาชื่อว่าอาฏานาฏิยะไว้ 
มนต์เครื่องรักษาชื่ออาฏานาฏิยะนี้ ประกอบด้วยประโยชน์ เพ่ือคุ้มครอง ปกปักรักษา และอยู่สุขส าราญ 
แห่งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย 
 ในอรรถกถาธัมมบท พระพุทธโฆสเถระกล่าวถึงการสวดพระปริตรไว้ด้วยพระบาลีมีอาทิว่า 
“สเจ ตฺว  อตฺตโน เคหทฺวาเร มณฺฑปํ กตฺวา ตสฺส มชฺเฌ ปี  ิก  กาเรตฺวา ต  ปริกฺขิปนฺโต อฏฺ วา โสฬส วา 
อาสนานิ ปญฺ าเปตฺวา เตสุ มม สาวเก นิสีทาเปตฺวา สตฺตาห  นิรนฺตร  ปริตฺต  กาเรตุ สกฺกุเณยฺยาสิ 
เอวมสฺส อนฺตราโย วินสฺเสยฺยา”ติ ฯลฯ๕๖ พระศาสดาตรัสว่า ถ้าท่านอาจสร้างมณฑปใกล้ประตูบ้านแล้ว
ให้จัดเตรียมตั่งไว้กลางมณฑปและปูอาสนะไว้ ๘ หรือ ๑๖ ที่ล้อมรอบตั่งนั้น ให้สาวกของเรานั่งบน
อาสนะเหล่านั้น สวดพระปริตรตลอด ๗ วัน อันตรายของเด็กก็จะหมดไป พราหมณ์ทูลถามว่า ข้า
พระองค์สร้างมณฑปเป็นต้นได้ แต่จะได้สาวกของพระองค์อย่างไร ? พระศาสดาตรัสว่า เมื่อท่านท ากิจ
เหล่านี้เสร็จแล้ว เราจะส่งสาวกไป พราหมณ์ทูลรับแล้วกลับไปบ้านท ากิจทุกอย่างจนเสร็จแล้วจึงเข้าไป
ทูลพระศาสดา พระองค์ทรงส่งภิกษุไป เหล่าภิกษุสวดพระปริตรตลอด ๗ คืน ๗ วัน แต่ในวันที่ ๗ พระ
ศาสดาเสด็จมาเอง พวกเทวดาทั้งจักรวาลมาประชุมกันเพ่ือเข้าเฝ้าและฟังพระศาสดาพร้อมภิกษุสงฆ์
สวดพระปริตรกัน ในวันที่ ๘ พอรุ่งอรุณขึ้น สองสามีภรรยาน าเด็กมาให้ถวายบังคมพระศาสดา พระองค์
ตรัสว่า ขอเจ้าจงมีอายุยืนเถิด 
 การสวดพระปริตรเพ่ือป้องกันนั้น มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาล เป็นการสืบต่อกันมา
ตามล าดับดังนี้ 
 ๑.๔.๑ การสวดก่อนสมัยพุทธกาล 
 การสวดพระปริตรก่อนสมัยพุทธกาลนั้น มีหลายบท เช่น ขันธปริตร โมรปริตร 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในชาดก ส่วนวัฏฏกปริตร ตรัสไว้ทั้งในชาดกและจริยาปิฎก 
 ในขันธปริตร พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระฤๅษีโพธิสัตว์ สอนมนต์ส าหรับแผ่เมตตา
แก่ตระกูลพญางูท้ัง ๔ และบริวารทั้งหลายด้วยพระบาลีมีอาทิว่า วิรูปกฺเขหิ เม เมตฺต  ท าให้ ศิษยานุศิษย์

                                                 

 ๕๕ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๒๙๕/๑๘๗. 
 ๕๖ ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๔/๑๑๔-๑๑๕. 
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ปลอดภัยจากสัตว์พิษน้อยใหญ่ทั้งปวง สามารถอยู่ประพฤติพรตพรหมจรรย์ บ้างได้ฌาน บ้างตั้งมั่นได้
กุศลสัมมาปฏิบัติ 
 ในโมรปริตร พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญายูงทอง พิจารณาเห็นความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิต จึงหลบหลีกจากถิ่นมนุษย์ เข้าไปอาศัยในหิมวันตประเทศ แม้ท่ีนั้น ก็ยังพิจารณาเห็นภัยที่จะเกิดขึ้น
เพราะความประมาทขาดสติ จึงเรียนมนต์เครื่องป้องกัน และตั้งใจสวดทุกเช้าค่ า ท าให้ชีวิตปลอดภัยจาก
อันตรายทั้งปวง เนิ่นนานหลายชั่วอายุคนจวบจนวันหนึ่งขาดสติเพราะสดับเสียงนกยูงเพศเมียขับขาน
ตั้งแต่เวลาย่ ารุ่ง กิเลสตัณหาที่เคยสงบกลับฟุ้งขึ้น ครอบง าจิตใจท าให้ขาดสติ หลงลืมสวดสาธยายมนต์
ป้องกันภัย จึงติดบ่วงแร้วที่นายพรานน ามาดักจับ 
 ในวัฏฏกปริตร พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นลูกนกคุ่ม เพ่ิงลืมตาดูโลก ยังไม่มีขนปีกที่จะ
บินได้ อาศัยอยู่ในรังกับบิดามารดา วันหนึ่งขณะบิดามารดาออกหาอาหาร เกิดไฟไหม้ป่า ลุกลามมาทั่ว
ทิศ ลูกนกคุ่มเห็นอัคคีภัยเฉพาะหน้า จึงตั้งสติก าหนดจิตท าสัจจะกิริยาที่เรียกว่ามนต์กันไฟ ด้วยพระ
บาลีมีอาทิว่า อตฺถิ โลเก สีลคุโณ ด้วยมนต์บทนี้ พื้นที่โดยรอบปลอดจากอัคคีภัยโดยสิ้นเชิง 
 ในกามนีตชาดก พระพุทธโฆสเถระแสดงวิธีรักษาคนถูกผีเข้าไว้ว่า 
 อมนุสฺสปวิฏฺ สฺส กโรนฺติ ปณฺฑิตาติ อปเร ปณฺฑิตา ภูตเวชฺชา ภูตยกฺขาทีหิ อมนุสฺเสหิ   
ปวิฏฺ สฺส อภิภูตสฺส คหิตสฺส พลิกมฺมปริตฺตกรณโอสธปริภาวิตาทีหิ ติกิจฺฉ  กโรนฺติ๕๗ ค าว่า อมนุสฺส-  
ปวิฏฺ สฺส กโรนฺติ ปณฺฑิตา (คนถูกผีสิง หมอผีที่เก่งบางคนก็ขับออกได้) ความว่า เมื่อคนถูกอมนุษย์มีภูต 
ผี และยักษ์เป็นต้นเข้าสิงแล้ว หมอผีผู้ฉลาดจ าพวกหนึ่ง ย่อมท าการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ มีการเซ่นสรวง 
ท าปริตรและการประกอบยาเป็นต้น 
 จากข้อความข้างต้นนี้ท าให้ทราบว่า สมัยก่อนพุทธกาล หมอผู้จะท าการรักษาพยาบาลคน
ป่วยเพราะถูกอมนุษย์เข้าสิงเป็นต้น ท าการรักษาด้วยวิธี ๓ ประการ คือ 
 ๑) การบวงสรวง การจัดเครื่องสังเวย ท าพลีกรรม 
 ๒) การสวดพระปริตร การจัดพิธีกรรมด้วยพระปริตร หรือมนต์ส าหรับขับไล่ 
 ๓) การปรุงยา การปรุงยารักษาตามอาการ 
 วิธีทั้ง ๓ ประการนั้น แต่ละวิธียังใช้ในการรักษาจนถึงทุกวันนี้ การบวงสรวงมักท ากันในพิธี
ใหญ ่ๆ ในการบ าเพ็ญกุศลเพ่ือขอเทวานุภาพคุ้มครองป้องกัน ขจัดปัดเป่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น การสวด
พระปริตรนิยมอาราธนาพระสงฆ์มาสวดสาธยายในงานบุญเล็กใหญ่ เพ่ือต่ออายุ เพ่ือเสริมมงคลชีวิต 
เพ่ือรักษาอาการป่วยไข้ การปรุงยานั้นมักท ากันในหมู่แพทย์แผนไทยสมัยโบราณ เพราะว่าการเก็บตัวยา 
ขณะตัดหั่นจะภาวนาด้วยบทมนต์พระบาลีมีอาทิว่า สพฺพาสีวิสชาตีน  การน าส่วนประกอบตามพิกัดแล้ว
สกัดตัวยาด้วยการต้ม การเค่ียว การหมัก การดอง การบด การอบ เป็นยาน้ า ยาผง ยาเม็ด ครีมทานวด 
น้ ามันหอมระเหย เป็นต้น สมัยโบราณ หมอยามักปลุกเสกตัวยาด้วยมนต์พระบาลีมีอาทิว่า สกฺกตฺวา  
พุทฺธรตน  ยาที่ปรุงโดยประการดังกล่าวมานั้นจึงมีผลเป็นอัศจรรย์ 
 ๑.๔.๒. การสวดสมัยพุทธกาล 
 การสวดพระปริตรสมัยพุทธกาล ในขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ และสุตตนิบาตนั้น กล่าวถึง
การสาธยายรัตนปริตรเพ่ือขจัดภัย ๓ ประการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

                                                 

 ๕๗ ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๓/๑๕๖/๒๑๗. 



                                                         รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๔ 

 พระอานนทเถระเรียนรัตนสูตรจากพระพุทธเจ้าแล้วใช้บาตรศิลาของพระองค์บรรจุน้ า 
ก่อนจะสวดรัตนสูตรได้ระลึกถึงพุทธบารมี พุทธจริยา ๓ ปัญจมหาบริจาค และพุทธคุณเป็นต้น แล้วสวด
รัตนสูตรไปพลางออกเดินพร้อมพรมน้ าพระปริตรไปสถานที่ต่าง ๆ มีพระราชฐาน อาคารร้านค้า 
บ้านเรือนของคฤหบดีและยาจก ถนนหนทาง ก าแพง และประตูเมือง ขับไล่อมนุษย์ให้ออกจากพระ
นครเวสาลี พอพวกอมนุษย์พากันไปแล้ว โรคที่เนือ้ตัวของพวกมนุษย์ทั้งหลายก็หายไป 
 พระอรรถกถาจารย์กล่าวถึงล าดับการสวดพระปริตร เพ่ือรักษาคนที่ถูกอมนุษย์เข้าสิงไว้ใน
อรรถกถาอาฏานาฏิยสูตรว่า 
 อิธ ปน ตฺวา ปริตฺตสฺส ปริกมฺม  กเถตพฺพ . ป มเมว หิ อาฏานาฏิยสุตฺต  น ภณิตพฺพ  เมตฺต-
สุตฺต  ธชคฺคสุตฺต  รตนสุตฺตนฺติ อิมานิ สตฺตาห  ภณิตพฺพานิ. สเจ มุญฺจติ สุนฺทร . โน เจ มุญฺจติ อาฏานาฏิย-
สุตฺต  ภณิตพฺพ  ต  ภณนฺเตน ภิกฺขุนา ปิฏฺ    วา ม ส  วา น ขาทิตพฺพ  สุสาเน น วสิตพฺพ . กสฺมา ? อมนุสฺสา 
โอกาส  ลภนฺติ. ปริตฺตกรณฏฺ าน  หริตูปลิตฺต  กาเรตฺวา ตตฺถ ปริสุทฺธ  อาสน  ปญฺ เปตฺวา นิสีทิตพฺพ  
ฯลฯ๕๘ 
 แต่ว่าพึงยืนอยู่ ณ ที่นี้แล้ว กล่าวบริกรรมพระปริตร แต่ไม่ควรสวดอาฏานาฏิยสูตรก่อน 
ควรสวดเมตตสูตร ธชัคคสูตร รัตนสูตร ตลอด ๗ วัน หากพ้นไปได้เป็นการดี หากไม่พ้น ควรสวด
อาฏานาฏิยสูตร ภิกษุผู้สวดอาฏานาฏิยสูตรนั้น ไม่ควรฉันแป้งหรือเนื้อ ไม่ควรอยู่ในป่าช้า เพราะพวก
อมนุษย์จะได้โอกาส สถานที่ท่ีจะสวดพระปริตร ควรท าให้มีหญ้าเขียวชอุ่ม ปูอาสนะให้เรียบร้อย แล้วนั่ง
สวด 
 พระอรรถกถาจารย์ ยังกล่าวถึงการสวดพระปริตรเพ่ือป้องกันภัย และสร้างความรักความ
เคารพแก่เหล่าเทวดาไว้ในอรรถกถาขุททกปาฐะว่า 
 อถ เต ภิกฺขู อาห “น ภิกฺขเว ตุมฺหาก  อญฺ    สปฺปายเสนาสน  อตฺถิ ตตฺเถว ตุมฺเห วิหรนฺตา 
อาสวกฺขย  ปาปุณิสฺสถ คจฺฉถ ภิกฺขเว ตเมว เสนาสน  อุปนิสฺสาย วิหรถ สเจ ปน เทวตาหิ อภย  อิจฺฉถ อิม  
ปริตฺต  อุคฺคณฺหถ. เอตญฺหิ โว ปริตฺตญฺจ กมฺมฏฺ านญฺจ ภวิสฺสตี”ติ อิท  สุตฺตมภาสิ.๕๙ 
 พระพุทธเจ้าตรัสบอกภิกษุเหล่านั้นว่า “ภิกษุทั้งหลาย เสนาสนะที่เป็นสัปปายะอ่ืนส าหรับ
พวกเธอไม่มีหรอก พวกเธออยู่ในที่นั้นนั่นแหละจักบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะ ไปเถิด ภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอเข้าไปอาศัยเสนาสนะนั้นนั่นแหละอยู่กันเถิด แต่ถ้าพวกเธอปรารถนาความไม่มีภัยจากเทวดา
ทั้งหลาย ก็จงพากันเรียนพระปริตรนี้ เพราะพระปริตรนี้จักเป็นเครื่องป้องกัน และจักเป็นกัมมัฏฐาน
ส าหรับพวกเธอ” แล้วจึงตรัสพระสูตรนี้ 
 นอกนั้น พระอรรถกถาจารย์ ยังกล่าวถึงการสวดพระปริตร เพ่ือป้องกันภัยจากอมนุษย์ผู้
มุ่งเอาชีวิตไว้ในอรรถกถาธรรมบทดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
 ในองคุลิมาลสูตร ค ากล่าวของพระองคุลิมาลเถระที่กล่าวตามพระด ารัสพระพุทธเจ้าว่า 
 ยโตห  ภคินิ อริยาย ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สญฺจิจฺจ ปาณ  ชีวิตา โวโรเปตา เตน สจฺเจน 
โสตฺถิ เต โหตุ โสตฺถิ คพฺภสฺส๖๐  

                                                 

 ๕๘ ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๒๘๒/๑๖๑. 
 ๕๙ ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๒๑๑. 
 ๖๐ ม.ม.(บาลี) ๑๓/๓๕๑/๓๓๕. 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๕ 

 จากหลักฐานเหล่านี้ท าให้ทราบว่า การสวดพระปริตรเพ่ือรักษาคนถูกผีเข้า เพ่ือขจัดภัย 
ป้องกันชีวิต ป้องกันความน่าสะพรึงกลัว และสร้างเมตตามหานิยมในหมู่สัตว์ ได้เกิดเป็นพิธีกรรมขึ้นมา
นับแต่บัดนั้น 
 ๑.๔.๓. การสวดหลังสมัยพุทธกาล 
 การสวดพระปริตรหลังสมัยพุทธกาลนั้น น่าจะเป็นการสืบทอดมาโดยตลอด เช่นในมิลินท-
ปัญหา พระนาคเสนเถระถวายวิสัชนาปัญหาเรื่องพระปริตรให้พระเจ้ามิลินท์กษัตริย์ผู้ครอง สาคลนคร 
มีอาทิว่า  
 ‘ปุน ภควตา ปริตฺตา จ อุทฺทิฏฺ า. เสยฺยถิท  รตนสุตฺต  เมตฺตสุตฺต  ขนฺธปริตฺต  โมรปริตฺต  
ธชคฺคปริตฺต  อาฏานาฏิยปริตฺต  องฺคุลิมาลปริตฺต .๖๑ 
 พระเจ้ามิลินท์ ตรัสถามว่า พระคุณเจ้านาคเสน พระพุทธเจ้าทรงภาษิตความข้อนี้ไว้ว่า 
       น อนฺตลิกฺเข น สมุทฺทมชฺเฌ 
       น ปพฺพตาน  วิวร  ปวีส  
       น วิชฺชตี โส ชคติปฺปเทโส 
       ยตฺรฏฺ  ิต  นปฺปสเหยฺย มจฺจุ๖๒ 
    บุคคลผู้เกิดมาแล้ว หนีเข้าไปกลางหาว ก็ไม่พ้นจากบ่วงมัจจุ 
    หนีเข้าไปยังกลางมหาสมุทรก็ไม่พ้นจากบ่วงมัจจุ 
    หนีเข้าไปยังซอกเขาก็ไม่พ้นจากบ่วงมัจจุ 
    เขาด ารงอยู่ในภูมิประเทศใดแล้วพึงพ้นจากบ่วงมัจจุได้ 
    ภูมิประเทศนั้น หามีไม่ 
 ดังนี้แล้ว ทรงแสดงพระปริตรทั้งหลายไว้อีก คือ รัตนสูตร เมตตสูตร ขันธปริตร โมรปริตร 
ธชัคคปริตร อาฏานาฏิยปริตร อังคุลิมาลปริตร พระคุณเจ้านาคเสน หากบุคคลแม้ไปในอากาศ 
ท่ามกลางมหาสมุทร อยู่ในปราสาท กุฏิ ที่เร้น ถ้ า เงื้อมเขา โพรง ซอกเขา ที่ระหว่างภูเขาแล้ว ยังพ้น
จากบ่วงมัจจุมิได้ไซร้ ถ้าอย่างนั้น การเจริญพระปริตรก็ไม่ถูกต้อง หากจะมีการพ้นจากบ่วงมัจจุด้วยการ
เจริญพระปริตรได้จริง พระด ารัสที่ตรัสไว้ว่า บุคคลหนีเข้าไปกลางหาวก็ไม่พ้นจากบ่วงมัจจุ ฯลฯ เขา
ด ารงอยู่ในภูมิประเทศใดแล้วพ้นจากบ่วงมัจจุได้ ภูมิประเทศนั้นหามีไม่ดังนี้ ก็ต้องเป็นพระด ารัสที่ไม่
ถูกต้อง ปัญหานี้มี ๒ เงื่อน เป็นปมเสียยิ่งกว่าปม ตกถึงแก่ท่านแล้ว ขอท่านพึงคลี่คลายปัญหานั้นเถิด” 
 พระนาคเสนถวายวิสัชนาว่า “ขอถวายพระพร พระพุทธเจ้าทรงภาษิตความข้อนี้ว่า บุคคล
หนีเข้าไปกลางหาว ฯลฯ พ้นจากบ่วงมัจจุได้ ภูมิประเทศนั้นหามีไม่ ดังนี้ ไว้จริง และก็ตรัสพระปริตร
ทั้งหลายไว้จริง แต่ว่าข้อนั้นตรัสไว้ส าหรับคนที่ยังมีอายุ เหลืออยู่ ยังมีวัยสมบูรณ์ ปราศจากกัมมาวรณ์
เท่านั้น ส่วนคนสิ้นอายุแล้ว กิจที่ต้องท าหรือความพยายามเพ่ือการด ารงอยู่หามีไม่ เปรียบเหมือนต้นไม้
ที่ตายแล้ว แห้งผุแล้ว ไม่มียางแล้ว ชีวิตดับแล้ว ปราศจากอายุสังขารแล้ว เมื่อคนตักน้ าเต็มหม้อมารดก็
หากลับสดเขียวหรือผลิใบแตกหน่อขึ้นมาได้อีกไม่ ฉันใด คนที่สิ้นอายุแล้ว กิจที่ควรท าหรือความ
พยายามเพ่ือด ารงชีวิตด้วยยาหรือพระปริตรหามีไม่ ฉันนั้น พระปริตรจะรักษาคุ้มครองเฉพาะผู้ที่ยังมี
อายุเหลืออยู่ ยังมีวัยสมบูรณ์ ปราศจากกัมมาวรณ์ พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปริตรไว้เพ่ือประโยชน์แก่
                                                 

 ๖๑ มิลินฺท.๑๖๓. 
 ๖๒ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๑๒๘/๓๙. 



                                                         รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๖ 

คนพวกนั้น เปรียบเหมือนเมื่อข้าวแก่หง่อมแล้ว ต้นข้าวก็ตายไป ชาวนากั้นน้ าไม่ให้ไหลเข้าไป ข้าวกล้าที่
ยังอ่อนอยู่ มีวัยสมบูรณ์ ย่อมงอกงามเติบโตได้ด้วยการเพ่ิมน้ าให้ ฉันใด ส าหรับผู้ที่สิ้นอายุแล้วก็เป็นอัน
ต้องยกเว้น ต้องบอกปัดการใช้ยาหรือการเจริญพระปริตร ส่วนคนเหล่าใดที่ยังมีอายุเหลืออยู่ ยังมีวัย
สมบูรณ์อยู่ พระพุทธเจ้าตรัสพระปริตรและยาไว้เพ่ือประโยชน์แก่คนเหล่านั้น คนเหล่านั้นย่อมด ารงชีวิต
อยู่ได้ด้วยการเจริญพระปริตรและการใช้ยา ฉันนั้นเหมือนกัน” 
 พระเจ้ามิลินท์ “พระคุณเจ้านาคเสน หากผู้มีอายุสิ้นแล้ว จะต้องตาย ผู้มีอายุเหลืออยู่ จึง
จะเป็นอยู่ได้ไซร้ อย่างนั้น พระปริตรและยาก็เป็นของไร้ประโยชน์” 
 พระนาคเสน “ขอถวายพระพร มหาบพิตร พระองค์เคยทอดพระเนตรเห็นคนที่มีโรคพอใช้
ยาก็หายจากโรคบ้างหรือไม”่ 
 พระเจ้ามิลินท์ “ใช่ พระคุณเจ้า ข้าพเจ้าเห็นมาแล้วหลายร้อยคน” 
 พระนาคเสน “ถ้าอย่างนั้น ที่พระองค์ตรัสว่า การท าพระปริตรและยาเป็นของไร้ประโยชน์ 
ดังนี้ ก็ย่อมเป็นด ารัสที่ไม่ถูกต้อง” 
 พระเจ้ามิลินท์ “พระคุณเจ้านาคเสน การชโลมยา ก็ปรากฏว่าเป็นความพยายามของหมอ 
เพราะความพยายามของหมอเหล่านั้น โรคจึงหายได้” 
 พระนาคเสน “ขอถวายพระพร คนทั้งหลายเมื่อสวดพระปริตรได้ยินเสียงอยู่ ลิ้นก็แห้งไป 
หัวใจเพลีย คอระบม ความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งปวงของคนเหล่านั้นก็สงบไป เพราะการสวดพระปริตรนั้น 
เสนียดจัญไรทั้งปวงก็ปราศจากไปสิ้น ขอถวายพระพร พระองค์เคยทอดพระเนตรเห็นบ้างหรือไม่ว่า บาง
คนที่ถูกงูกัด พอใช้บทมนต์ ก็สามารถท าพิษให้ตกไป ท าพิษให้ซึมออกมาได้ ส ารอกพิษออกมาได้ ทั้งทาง
เบื้องบนและทางเบื้องล่าง” 
 พระเจ้ามิลินท์ “ข้าพเจ้าเคยเห็น พระคุณเจ้า ทุกวันนี้ในโลกนี้ก็ยังใช้วิธีนี้รักษาเช่นนั้นกัน
อยู่” 
 พระนาคเสน “ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนั้น ที่พระองค์ตรัสว่า การท าพระปริตรและยา
เป็นของไร้ประโยชน์ ดังนี้ ก็ต้องเป็นด ารัสที่ไม่ถูกต้อง ขอถวายพระพร งูต้องการจะกัดก็ไม่อาจจะกัด
บุรุษผู้เจริญพระปริตรได้ ย่อมอ้าปากไม่ขึ้น พวกโจรก็ไม่อาจเงื้อมไม้ค้อนขึ้นท าร้ายได้ พวกโจรเหล่านั้น
จะพากันท้ิงไม้ค้อนเสีย แล้วท าความรักให้เกิดขึ้นแทน แม้ช้างดุพอมาถึงตัวเข้าเท่านั้น ก็เชื่องไป แม้กอง
ไฟใหญ่ก าลังลุกโพลงอยู่ลามมาถึงตัวเท่านั้น ก็พลันดับไป แม้ยาพิษแรงกล้าที่กลืนกินเข้าไปก็หายไป
เหมือนเจอยาแก้พิษหรือกลับเป็นอาหารแผ่ซ่านไป นักฆ่าคนผู้ต้องการจะฆ่าคน พอถึงตัวเข้าเท่านั้นก็
ยอมตนเป็นทาสไป แม้เดินเหยียบบ่วง มันก็หาคล้องตัวเอาไม่ ขอถวายพระพร พระองค์เคยสดับมาบ้าง
หรือไม่ว่า นกยูงเจริญพระปริตรทุกวัน นายพรานไม่อาจใช้บ่วงดักได้ตลอด ๗๐๐ ปี ในวันที่ไม่ได้เจริญ
พระปริตรวันเดียวเท่านั้น นายพรานจึงใช้บ่วงดักเอาได้” 
 พระเจ้ามิลินท์ “ข้าพเจ้าเคยได้ฟัง พระคุณเจ้ากิตติศัพท์เรื่องนั้น แพร่ขจรขจายไปในโลก
พร้อมทั้งเทวโลก” 
 พระนาคเสน “ถ้าอย่างนั้น ที่พระองค์ตรัสว่า การเจริญพระปริตร การใช้ยาเป็นของหา
ประโยชน์มิได้ ดังนี้ ก็เป็นด ารัสที่ไม่ถูกต้อง ขอถวายพระพร พระองค์ทรงสดับมาบ้างหรือไม่ว่า มีทานพ
คนหนึ่ง ซึ่งเมื่อจะรักษาภริยาไว้ให้ดี ก็ใส่ลงไปในหีบแล้วกลืนกินเสีย ใช้ท้องป้องกันไว้ ต่อมา มีวิทยาธร
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ตนหนึ่งเข้าไปหาทางปากของทานพนั้น แล้วได้อภิรมย์สมสู่กับภริยาของทานพนั้น พอทานพนั้นรู้เข้า จึง
ส ารอกหีบออกมาเปิดดู ทันทีท่ีหีบถูกเปิดออกวิทยาธรก็หลบหนีไปได้ตามต้องการ” 
 พระเจ้ามิลินท์ “ใช่ ข้าพเจ้าเคยฟัง พระคุณเจ้า เรื่องนั้นโด่งดังระบือไปในโลกพร้อมทั้ง     
เทวโลก” 
 พระนาคเสน “ขอถวายพระพร วิทยาธรนั้น ใช้ก าลังของพระปริตรมิใช่หรือจึงพ้นจากการ
จับตัวได้ ?” 
 พระเจ้ามิลินท์ “ใช่ พระคุณเจ้า” 
 พระนาคเสน “ขอถวายพระพร ถ้าอย่างนั้น ก าลังแห่งพระปริตรก็มีอยู่ ขอถวายพระพร 
พระองค์เคยทรงสดับมาบ้างหรือไม่ว่า มีวิทยาธรอีกตนหนึ่งได้สมสู่กับพระมเหสีของพระราชาเมือง
พาราณสีภายในเมือง พอถูกจับได้ ก็ใช้ก าลังมนต์หายตัวไปทันท”ี 
 พระเจ้ามิลินท์ “ใช่ พระคุณเจ้า ข้าพเจ้าเคยฟัง” 
 พระนาคเสน “ขอถวายพระพร วิทยาธรตนนั้น ใช้ก าลังแห่งพระปริตรมิใช่หรือ จึงพ้นจาก
การจับตัวได้ ?” 
 พระเจ้ามิลินท์ “ใช่ พระคุณเจ้า” 
 พระนาคเสน “ถ้าอย่างนั้น ก าลังแห่งพระปริตรก็มีอยู่” 
 พระเจ้ามิลินท์ “พระคุณเจ้า พระปริตรรักษาได้ทุกคนเลยหรือ ?” 
 พระนาคเสน “ขอถวายพระพร รักษาได้เป็นเพียงบางคน บางคนไม่อาจรักษาได้” 
 พระเจ้ามิลินท์ “พระคุณเจา้ ถ้าอย่างนั้น พระปริตรก็ไม่ชื่อว่าเป็นของน่าปรารถนาส าหรับ
ทุกคน” 
 พระนาคเสน “ขอถวายพระพร อาหารย่อมรักษาชีวิตของคนได้ทุกคนหรือหนอ” 
 พระเจ้ามิลินท์ “พระคุณเจ้า ย่อมรักษาได้เป็นบางคน บางคนไม่อาจรักษาได้ 
 พระนาคเสน “เพราะเหตุไรหรือ ?” 
 พระเจ้ามิลินท์ “พระคุณเจ้า เพราะเหตุว่า บางคนพอกินอาหารนั้นมากเกินไปแล้ว ก็ตาย 
เพราะโรคลงท้อง” 
 พระนาคเสน “ขอถวายพระพร มหาบพิตร ถ้าอย่างนั้น อาหารก็ไม่ชื่อว่ารักษาชีวิตของทุก
คน” 
 พระเจ้ามิลินท์ “พระคุณเจ้า อาหารย่อมคร่าชีวิตได้เพราะเหตุ ๒ อย่าง คือ (๑) เพราะ
บริโภคมากเกินไป (๒) เพราะไฟธาตุอ่อนก าลังไป พระคุณเจ้า อาหารแม้ปกติให้อายุ แต่เพราะมีวิธีการ
ไม่ดี ย่อมคร่าเอาชีวิตได้” 
 พระนาคเสน “ขอถวายพระพร อุปมาฉันใด อุปมัยก็ฉันนั้น พระปริตรคุ้มครองรักษาได้ก็
แต่บางคน ไม่อาจคุ้มครองรักษาบางคนได้ พระปริตรไม่อาจคุ้มครองรักษาได้เพราะเหตุ  ๓ ประการ คือ 
๑) เพราะกัมมาวรณ์ มีกรรมเป็นเครื่องขวางกั้น ๒) เพราะกิเลสาวรณ์ มีกิเลสเป็นเครื่องขวางกั้น        
๓) เพราะความไม่เชื่อถือ ขอถวายพระพร พระปริตรที่มีปกติตามรักษาสัตว์ทั้งหลายได้ ย่อมเลิกรักษา 
เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในเหตุ ๓ อย่างที่ตนก่อไว้ เปรียบเหมือนมารดาเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่ยังอยู่ใน
ท้อง ให้คลอดออกมาด้วยวิธีการที่เกื้อกูล ให้คลอดออกมาแล้วก็ช าระสิ่งไม่สะอาดแปดเปื้อนน้ ามูก
น้ าลาย แล้วลูบไล้ของหอมดี ๆ ที่ประเสริฐยอดเยี่ยมให้ ต่อมา บุตรคนนั้นเมื่อไปด่าว่าหรือท าร้าย หรือ
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ประหารบุตรของคนอ่ืน คนเหล่านั้นโกรธ ช่วยกันฉุดไปในบริษัท จับตัวเขาไว้ น าเข้าไปหาผู้เป็นนาย 
หากบุตรของหญิงคนนั้นเป็นผู้มีความผิดจริง คนทั้งหลายผู้ฉุดคร่าตัวเขามาให้เจ้านาย ย่อมใช้ท่อนไม้ ไม้
ค้อน เข่า ก าปั้น ท าร้ายทุบตี มหาบพิตร มารดาของเขาจะต้องได้รับการฉุดคร่า การจับตัว การน าไปหา
ผู้เป็นนายด้วยหรือไม่” 
 พระเจ้ามิลินท์ “ไม่หรอก พระคุณเจ้า” 
 พระนาคเสน “เพราะเหตุไรหรือ มหาบพิตร” 
 พระเจ้ามิลินท์ “เพราะเป็นความผิดของตน ไม่ใช่ของมารดา” 
 พระนาคเสน “ขอถวายพระพร อุปมาฉันใด อุปมัยก็ฉันนั้น พระปริตรที่ปกติคุ้มครองรักษา
สัตว์ทั้งหลาย ไม่คุ้มครองรักษา เพราะเป็นความผิดของตนเอง ไม่ใช่ความผิดของพระปริตร” 
 พระเจ้ามิลินท์ “ดีจริง พระคุณเจ้า ท่านวินิจฉัยปัญหาไว้ดีแล้ว เงื่อนปมเป็นอันท่านท าให้
คลี่คลายได้แล้ว ท าท่ีมืดให้สว่างได้แล้ว เปลื้องข่ายคือทิฏฐิได้แล้ว ท่านเป็นผู้ถึงความยอดเยี่ยมในคณะผู้
ประเสริฐทั้งหลายแล” 
 ๑.๔.๔  การสวดในประเทศศรีลังกา 
 บรรดาเวทมนต์ท้ังหลายที่ถือกันว่าเป็นมนต์ขลังและศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา สามารถ
ปัดเป่าบรรดาอุปัทวันตรายภัยพิบัติ ขจัดภูตผีปีศาจและเหล่าอมนุษย์ที่เลวร้าย ป้องกันสรรพภัยจากโจร 
จากไฟ ปัดเป่าเสนียดจัญไร และดาวร้าย บาปเคราะห์ ขจัดลางชั่วและฝันร้าย ทั้งสรรพสิ่งอวมงคล 
ตลอดจนเสียงนกที่ก่อความร าคาญไม่พึงใจ แต่น ามาซึ่งความเย็นใจ คลายทุกข์ มีความเกษมสุข สวัสดีมี
ชัย ประสบสิ่งมิ่งมงคล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการ เวทมนต์ทั้งหลายนั้นก็คือ พระ
ปริตรต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่าสัตตปริตร คือ เจ็ดต านาน และ ทวาทสปริตร คือ สิบสอง
ต านาน อันเป็นพระพุทธมนต์มีเดชมีอานุภาพแผ่ไปทั่วสากลจักวาฬ๖๓ 
 พิธีสวดพระปริตรมีแพร่หลายในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท โดยทั่วไป 
เช่นประเทศศรีลังกา ประเทศเมียนม่าร์ ประเทศกัมพูชา ประเทศลาวและประเทศไทย การสวดพระ
ปริตรในประเทศศรีลังกามีกล่าวไว้ในคัมภีร์มหาวงศ์๖๔ว่า ในรัชสมัยของพระเจ้าอุปติสสะ ชาวเมืองลังกา
ประสบทุพภิกขภัย เกิดความอดอยาก ทั้งยังเกิดโรคระบาด คร่าชีวิตประชาชนไปไม่น้อย พระองค์จึงเข้า
ไปขอค าปรึกษาจากพระสงฆ์ถึงอุบายที่จะขจัดภัยต่าง ๆ พระสงฆ์ทูลเรื่องท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนา
ชื่อรัตนสูตร ขจัดทุพภิกขภัย เป็นต้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 ๑.๔.๕  การสวดในประเทศไทย 
 พิธีสวดพระปริตรในประเทศไทยนั้น พระสูตรที่เรียกว่าพระปริตรนิยมสวดในโอกาสต่าง ๆ 
ใช้ชื่อพิธีสวดอย่างอ่ืน ๆ ก็มี เช่นสวดภาณต้น สวดสามภาณ สวดภาณยักษ์ ฯลฯ ประเพณีการสวดมนต์
นี้คงจะสืบมาแต่การเรียนหลักธรรมในสมัยพุทธกาล ซึ่งเรียนจากปากต่อปากแล้วท่องจ าให้ขึ้นใจอย่างที่
เรียกว่า “มุขปาฐะ” (Oral Tradition) ผู้ฟังมากหรือทรงจ าได้มากได้นามว่าพหูสูต ดังมีค ายกย่อง
พระสงฆ์ว่าวินัยธร ธรรมธร มาติกาธร หรือทีฆภาณกาจารย์ มัชฌิมภาณกาจารย์ ฯลฯ 

                                                 

 ๖๓ ธนิต อยู่โพธิ์ อานุภาพพระปริตต์ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๗), ๑. 
 ๖๔ มหาว ส.๑/๒๘๖. 
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 ในประเทศไทย จะมีพิธีสวดพระปริตรมาแต่ยุคสุโขทัยหรือยุคอยุธยาหาทราบได้ไม่ แต่การ
สวดพระปริตรมีแพร่หลายทั่วไป ทั้งในราชส านักและหมู่ประชาชนชาวพุทธทั่วไป ปัจจุบันนี้ การสวด
พระปริตร ยังคงมีการสวดเป็นกิจวัตรในหมู่พระภิกษุสามเณร โดยสวดต่อจากการสวดมนต์ท าวัตรเย็น 
เพ่ือทบทวน เพ่ือเกิดสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล แก่พุทธบริษัท และสรรพสัตว์ทุกชั้นฟ้า ตลอดแดนดิน ผู้
อาศัยอยู่ในพุทธอาณาเขต 
 ส่วนการสวดพระปริตรในราชส านักและตามเคหสถานบ้านเรือนของสามัญชนคนทั่วไปที่
เมื่ออุบาสกอุบาสิกาจัดงานมงคลต่าง ๆ นิยมนิมนต์พระเถรานุเถระมาสวดพระปริตรที่บ้านของตน ๆ 
หรือที่ปะร าพิธีซึ่งเป็นศูนย์กลางของสถานที่จัดงาน พระผู้เป็นประธานในพิธีจะพิจารณาเวลาเป็นส าคัญ 
ถ้ามีเวลาน้อย เช่น การสวดมนต์ฉันเพล จะนิยมสวดเจ็ดต านาน หากมีเวลามาก เช่น การสวดมนต์เย็น
ฉันเช้า จะนิยมสวดสิบสองต านาน ปัจจุบันนี้ จะเป็นการสวดมนต์ฉันเพล หรือสวดมนต์เย็นฉันเช้า พระผู้
เป็นประธานมักสวดย่อเจ็ดต านาน 
 สมัยก่อน ในประเทศไทย การสวดพระปริตรคงไม่เป็นไปในท านองเดียวกัน อาจมีลักลั่น
โดยจังหวะหยุด จนถึงสมัยรัชสมัยที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงอาราธนาให้
สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทว) วัดราชประดิษฐ์ฯ ครั้งที่ด ารงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
รวบรวมพร้อมกับบทสวดอ่ืน ๆ ซึ่งจ าเป็นส าหรับพระสงฆ์ เข้าเป็นหนังสือเรียกชื่อว่า สวดมนต์ฉบับ
หลวง แล้วจัดพิมพ์แจกจ่ายไปตามวัดวาอารมต่าง ๆ เพ่ือให้พระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร มีคู่มือส าหรับ
ท่องจ า เพ่ือสาธยายเป็นกิจวัตร ตั้งแต่นั้นมา การสวดพระปริตรก็เป็นอย่างเดียวกัน 
 เพราะฉะนั้น ตามหลักฐานที่กล่าวมาข้างต้น แม้หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว การ
สวดพระปริตรได้เป็นกิจธุระส าคัญอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา ดังที่ได้อ้างหลักฐานที่ปรากฏใน
คัมภีร์มิลินทปัญหาว่า๖๕ พระเจ้ามิลินท์ซึ่งครองราชย์อยู่ประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ ทรงถามปัญหาเรื่องพระ
ปริตรกับพระนาคเสน พระนาคเสนได้ถวายวิสัชนาด้วยอุปมาอุปไมยหลายอย่างจนท าให้พระเจ้ามิลินท์ 
ทรงพอพระทัย ท าให้ได้รู้ว่าสมัยนั้นมีการสวดพระปริตรเป็นประจ า ปัจจุบันนี้มีทายกทายิกาผู้มีจิต
ศรัทธาได้นิมนต์พระสงฆ์ไปในงานต่าง ๆ เพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยพระปริตร ซึ่งเรียกว่า
เจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคลและสวดพระพุทธมนต์ในงานอวมงคล หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้าถึงจะมีมาก เมื่อจ าแนกออกไปแล้ว ได้ปิฎก ๓, นิกาย ๕, องค์ ๙, ธรรมขันธ์ ๘๔,๐๐๐ มี
จุดมุ่งหมายอย่างเดียวเท่านั้นคือความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง พระปริตร ก็เช่นเดียวกันส่อความหมาย
ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือความหลุดพ้นดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นของใกล้ตัวคือพระสงฆ์สาธยายกันอยู่
เป็นประจ าและอุบาสกอุบาสิกาก็ได้ยินได้ฟังเป็นนิตย์ เพราะฉะนั้น จึงควรที่จะศึกษาพระปริตรทั้งหลาย
มีมงคลสูตร รัตนสูตรเป็นต้น ทั้งอรรถะและพยัญชนะให้ครบบริบูรณ์ตามหลักคัมภีร์สัททาวิเสสเป็นต้น 
 แรกเริ่มนั้น การสวดพระปริตร คงเป็นการบริกรรม หรือเจริญภาวนาเฉพาะตัว เพ่ือ
คุ้มครองป้องกันตนเอง เช่น ที่พระพุทธเจ้าโปรดประทานพุทธานุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปในพญางู ๔ 
ตระกูล ในเรื่องขันธปริตร หรือเช่น นกยูงทองท าพระปริตรคุ้มครองตนเอง ในเรื่องโมรปริตร ท่านจึงใช้
ค าว่า ร่ายวิชชา (วิชฺช  ปริชปฺปิตฺวา) หรือร่ายวิทยามนต์ (มนฺตวิชฺช  ปริวตฺเตตฺวา) หรือกล่าวบริกรรม 

                                                 

 ๖๕ มิลินฺท (บาลี) (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), ๑๒๙-๑๓๒.      
มิลินฺท (ไทย) (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณร าชวิทยาลัย, ๒๕๓๕), ๒๔๘-๒๕๔. 
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(ปริตฺตสฺส ปริกมฺม  กเถตพฺพ ) หรือใช้กิริยาว่า กระท าพระปริตร หรือท าความคุ้มครองป้องกัน (อิม  โส 
ปริตฺต  กตฺวา โมโร) แต่ในบางครั้งและบางเหตุการณ์ขยายวงกว้างออกไปเป็นการกระท าเพ่ือคุ้มครอง
รักษาคนอ่ืนด้วย เช่น โปรดประทานพุทธานุญาตให้พระอานนทเถระสวดรัตนสูตรขับไล่ภูตผีปีศาจใน
นครเวสาลี หรือพระองคุลิมาลเถระท าสัจจกิริยาให้สตรีมีครรภ์คลอดลูกง่ายเป็นต้น ต่อมาเมื่อได้รวบรวม
เป็นคัมภีร์พระปริตรขึ้น จึงเกิดมีพิธีท าปริตรและสวดเป็นหมู่คณะ เพ่ือคุ้มครองป้องกันให้กว้างขวาง
ออกไป เช่น พิธีคังคาโรหณะท่ีพระมหากษัตริย์ลังกามีพระเจ้าอุปติสสะที่ ๑ ได้ทรงกระท าเป็นต้น 
 การสวดพระปริตรนั้น เป็นการสวดหรือบริกรรมภาวนาพระพุทธมนต์ ด้วยความมุ่งหมาย
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ มีอ านาจ มีเดช มีอานุภาพ ป้องกันอุปัทวันตรายภัยพิบัติ ให้ปราศจากโรคาพาธ 
และคุ้มครองรักษาให้เกิดสุขสวัสดีมีชัยมงคล การที่พระสงฆ์หมู่ใหญ่มาร่วมกันสวดมากท่าน เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีเดชมีอานุภาพยิ่งใหญ่กว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากให้มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองป้องกัน
รักษาแล้ว ยังถือกันว่า การสวดพระปริตรเป็นมงคล ซึ่งบอกไว้ชัดแจ้งในค าอาราธนาพระปริตรนั้นเอง 
 ตามที่กล่าวมานี้ ล้วนแต่แสดงว่าพระปริตรนั้น ท่านรวบรวมจัดสรรขึ้นเป็นมนต์คือค า
ศักดิ์สิทธิ์, ค าส าหรับสวด, ค าส าหรับเสกเป่า และเป็นเวทมนตร์ คือค าศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมแล้วให้ส าเร็จ
ความประสงค์ เพราะฉะนั้น จึงมีค าอ้างถึงพระปริตรว่า “วิชชา” บ้าง “มนต์” บ้าง หรือใช้ควบว่า 
“วิทยามนต”์ บ้าง เช่น กล่าวข้างต้นหรือบอกไว้ในบทขัดต านานนั่นเอง โดยเปรียบขันธปริตรว่าดุจทิพย-
มนต์และทิพยโอสถ (ทิพฺพมนฺตาคท  วิย) บ้าง เรียกโมรปริตรว่า พรหมมนต์ (พฺรหฺม มนฺตนฺติ อกฺขาต ) 
บ้าง และกล่าวถึงโพชฌงคปริตรว่า เป็นทั้งโอสถและมนต์ (โอสถญฺจ อิม  มนฺต ) บ้าง ซึ่งท่านผู้รู้แต่โบราณ
คงจะทราบดีถึงความมุ่งหมายดังกล่าวนี้ตลอดมา จึงเรียกคัมภีร์ปริตรว่า หนังสือสวดมนต์ เช่น หนังสือ
สวดมนต์ฉบับหลวง และเรียกการสวดพระปริตรหรือต านานเหล่านี้ว่า “สวดมนต์” บ้าง “สวดพระพุทธ
มนต์” บ้าง หรือเรียกโดยยกย่องเชิดชูว่า “เจริญพระพุทธมนต์” บ้าง พระปริตรหรือพระพุทธมนต์นี้
ตลอดเวลาที่ผ่านมาคงได้รับการช าระขัดเกลาจากท่านผู้รู้ด้วยความรอบคอบเป็นอย่างดี จึงนับว่าเป็น
พระพุทธมนต์ที่มีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ มีเดชมีอานุภาพ เกิดประสิทธิผลและทรงคุณค่าอย่างดีเลิศหามี
มนต์อ่ืนใดเสมอเหมือนได ้
๑.๕ หลักการของพระปริตร 
 พระปริตรที่เป็นมนต์ หรือ เวท แม้จะเป็นค าศักดิ์สิทธิ์ แต่จะมีเดชมีอานุภาพขึ้นได้ต้อง
อาศัยการสวดหรือบริกรรมพร่ าบ่นกล่าวเกี่ยวกับพระปริตร โดยเฉพาะพระพุทธโฆสเถระกล่าวไว้ว่า 
อานุภาพของพระปริตรทั้งหลาย...จะแผ่ไปกว้างตลอดแสนโกฏิจักรวาฬ แผ่ไปได้อย่างไร เทียบสิ่งที่เห็น
ได้ง่าย เช่น เมื่อเราขว้างหรือโยนก้อนหินลงไปในสระน้ า จะเห็นน้ ากระเพ่ือม แผ่เป็นวงกว้างออกไป ๆ 
คลื่นในอากาศก็ท านองเดียวกัน เพียงแต่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา โดยเฉพาะคลื่นเสียง ถ้าเข้าใจกฎ
แห่งความสั่นสะเทือน อาจช่วยให้เราเข้าใจเรื่องเดชหรืออานุภาพของมนต์ทั้งหลายได้ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ปรากฏว่าชีวิตินทรีย์แต่ละประเภท ย่อมมีอัตราการสั่นสะเทือนของมันเอง แม้อนิ นทรีย์
วัตถุแต่ละชนิด ตั้งแต่เม็ดทรายที่เป็นของเล็กขึ้นไปจนถึงภูเขาลูกใหญ่ ๆ ตลอดจนดวงดาวนพเคราะห์
และดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แต่ละชนิดต่างมีอัตราการสั่นสะเทือนทั้งนั้น ความสั่นสะเทือนจะแผ่ไปกว้าง
แคบอย่างใดสุดแต่แรงกระทบหรือสัมผัส ถ้าพิจารณาเทียบด้วยทฤษฎีทางดนตรี บางทีจะเห็นได้ชัดขึ้น 
เสียงดนตรีเกิดจากความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการกระทบหรือสัมผัส จะเป็นเสียงหนัก – เบา – ยาว – 
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สั้น สุดแตอั่ตราความสั่นสะเทือน และถ้าจัดเสียงนั้น ๆ ให้ถูกโน้ต ก็จะเกิดล าน าท านองเพลงที่ไพเราะได้
ตามต้องการ 
 ที่กล่าวมานี้ เป็นกฎของความสั่นสะเทือนที่เกิดจากลมภายนอก แต่การเปล่งเสียงสวดมนต์
ทั้งหลายที่บริกรรมพร่ าบ่นหรือสวดภาวนานั้น ท่านอธิบายว่า เกิดจากลมภายในที่เรียกว่า “ปราณะ
วายุ” เป็นเสียงสั่นสะเทือนที่ส าคัญ สามารถบันดาลให้มีเดช มีอานุภาพ ด้วยการพัฒนาทางจิตที่มีแร ง
กระทบหรือสัมผัสเหนือสิ่งอื่นใดแล้วแผ่ขยายออกไป เช่นที่พระพุทธโฆสเถระกล่าวถึงอานุภาพพระปริตร
ข้างต้น เพราะท่านกล่าวว่า “ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเป็นวัตถุ” จึงสามารถเกิดการกระทบและท าให้
เกิดความสั่นสะเทือนแผ่ขยายวงกว้างออกไป เพราะฉะนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรัตนปริตรจบแต่ละพระ
คาถา ท่านพระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวไว้ว่า อมนุษย์ทั้งหลายในแสนโกฏิจักรวาฬได้ยอมรับอาณาเขต
ของพระคาถานั้น ๆ แต่มีหลักอยู่ว่า การเปล่งเสียงสวดมนต์ทั้งหลายที่นับว่าถูกต้องนั้น จะต้องมีความ
บริสุทธิ์สะอาดทางร่างกายของผู้บริกรรมและผู้สวดภาวนา ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้มนต์นั้น  ๆ โดย
ถูกต้องด้วย จึงเป็นความจ าเป็นส าหรับผู้มีศรัทธาเลื่อมใสที่จะบริกรรมหรือสวดภาวนามนต์จะต้องช าระ
ปากและลิ้นของตนให้บริสุทธิ์สะอาดเสียก่อนแล้วจึงเปล่งเสียงสวดมนต์บทนั้น ๆ เป็นการให้ชีวิตชีวาแก่
มนต์หรือเป็นการปลุกอานุภาพที่หลับอยู่ของมนต์บทนั้น ๆ ให้ตื่นตัวขึ้น 
 พระปริตรในพระพุทธศาสนา มีหลักการและความมุ่งหมายเป็นไปตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา ถ้าพิจารณาเรื่องราวของข้อความในพระปริตรทุก ๆ บท จะเห็นความหมายในพระ
ปริตรว่าเป็นการให้ศีลให้พรและแสดงปรารถนาดี ด้วยหลักธรรมส าคัญ ๒ ข้อ ได้แก่ สัจจกิริยา คือ ท า
การกล่าวอ้างความจริง และเมตตา คือ ความรักใคร่มีไมตรีจิต 
 เพราะท่านกล่าวว่า ท่านผู้ตั้งอยู่ในสัจจะนั้น ท าแม่น้ าที่มีกระแสไหลเชี่ยวให้ไหลกลับก็ได้  
แม้ยาพิษก็แก้หายท าลายเสียได้ ป้องกันและห้ามไฟก็ได้ ฝนไม่ตกท าฝนให้ตกก็ได้ เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่า “สจฺจ  หเว สาธุตร  รสาน ”๖๖ สัจจะนั่นแล เป็นรสที่ให้ส าเร็จประโยชน์ดีกว่ารส
ทั้งหลาย (อ่ืน มีเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เป็นต้น) ส่วนเมตตาความมีไมตรีจิตมิตรภาพและรักใคร่ ก็พึงแผ่
ไปแม้ในศัตรูหมู่อมิตรและภูตผีปีศาจตลอดจนสัตว์ร้ายและอมนุษย์อ่ืน ๆ ผู้ท าตัวเป็นศัตรู ท่านก าหนดไว้
ด้วยว่า การแสดงความปรารถนาดีต่อกันนั้น มิใช่แสดงออกเพียงแต่ด้วยกิริยาสุภาพอ่อนโยน และกล่าว
ค าพร่ าว่าด้วยถ้อยค าไพเราะสละสลวยซึ่งเป็นอาการภายนอก  หากแต่จะต้องประกอบด้วยความมีน้ าใส
ใจจริงที่เอิบอาบซึมซาบด้วยความรู้สึกเมตตารักใคร่ต่อกันฉันท์พ่ีน้องเป็นอาการภายในด้วย พระปริตรจึง
มีอานุภาพให้ความคุ้มครองและป้องกันรักษา สมตามความมุ่งหมายของพระปริตรอันเป็นพุทธมนต์ใน
พระพุทธศาสนา 
 หลักธรรม ๒ ข้อ คือ สัจจะ และเมตตา นั้น จะเห็นได้ว่ามีอยู่ในพระปริตรเกือบทุกบท 
โดยปรกติ ท่านน าเอาสัจจะคือความจริงตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ อ้างเอาพระพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ พระสังฆคุณ ในลักษณะต่าง ๆ มาเป็นสัจจกิริยา แล้วกล่าวเป็นค าอวยพร  
 หรืออ้างความจริงด้วยเหตุการณ์และเรื่องราวในชีวิตของตนเอง เช่น นกคุ้ม ร าลึกถึงพละ
ของพระธรรมคุณ แล้วท าสัจจกิริยา ด้วยความจริงที่มีอยู่ในตัวเอง ๓ ประการ ระงับไฟป่าที่ก าลังไหม้ลุก
โพลงให้ดับลง และพระองคุลิมาลเถระ ท าสัจจกิริยาให้สตรีคลอดลูกง่ายด้วยอ้างว่าตั้งแต่ท่านเกิดมาใน
อริยชาติแล้ว ท่านไม่เคยฆ่าสัตว์ ส่วนในโพชฌงคปริตร อ้างเรื่องพระพุทธเจ้าทรงพระประชวร และพระ
                                                 

 ๖๖ ส .ส.(บาลี) ๑๕.๗๓.๔๗. 
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๒๒ 

เถระอาพาธ ครั้นได้ทรงสดับและฟังโพชฌงค์ ๗ แล้วหายพระประชวรหายอาพาธนั้น มาท าเป็นสัจ
จกิริยา ให้เกิดสวัสดีแก่ผู้อื่น 
 หลักธรรมอีกข้อหนึ่งของพระปริตร คือ เมตตา จะเห็นได้จากขันธปริตรและเมตตปริตร 
(หรือกรณียเมตตปริตร) ทั้งที่ถูกอสรพิษประทุษร้าย แต่พระพุทธเจ้าทรงแนะน าและประทานพุทธา
นุญาตให้แสดงความรักความมีไมตรีจิตมิตรภาพต่ออสรพิษท้ังหลายโดยทั่วไป แม้พวกอมนุษย์ทั้งหลายที่
แสดงภาพและอารมณ์หลอกหลอนภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทรงแนะน าให้แสดงเมตตาต่อเขา และ
มิใช่สักแต่ว่าท าพอเป็นพิธีหรือท าดีต่อแต่ภายนอก แต่ต้องท าด้วยความจริงใจด้วย และยิ่งแผ่เมตตาไม่
เฉพาะเจาะจง ยิ่งมีอานุภาพมาก นับเป็นเรื่องยากส าหรับคนทั่วไป แต่ถ้าท าไม่ได้ซึ่งไม่เป็นไปตามพระ
พุทธประสงค์ พระปริตรที่สวดหรือบริกรรมภาวนาไป อาจมีเดชมีอานุภาพน้อยหรือหามีเดชมีอานุภาพ
ไม ่
 เหตุที่พระปริตรเป็นพระพุทธมนต์ส าหรับสวดและบริกรรมภาวนาตามหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธโฆสเถระจึงกล่าวถึงหลักในการสวดและบริกรรมไว้ในคัมภีร์สุมังคลวิลาสินี  
ว่า “ผู้สวดพระปริตร กล่าวผิดอรรถบ้าง ผิดบาลีบ้าง หรือสวดไม่คล่องเสียเลย พระปริตรก็ไม่ มีเดช  
ท่านผู้ที่สวดได้คล่องแคล่วช่ าชองเท่านั้น พระปริตรจึงจะมีเดช ถึงแม้ผู้ที่เล่าเรียนพระปริตรแล้วสวด
เพราะเห็นแก่ลาภสักการะ พระปริตรนั้นก็หาอ านวยประโยชน์ไม่ ท่ านผู้ที่ตั้งใจจะช่วยให้พ้นทุกข์ มี
เมตตาเป็นหลักแล้วสวดนั่นแล พระปริตรจึงจะอ านวยประโยชน์๖๗ 
 นอกจากท่านจะแนะน าวิธีสวดให้ถูกต้องตามอรรถตามบาลีและคล่องแคล่วช่ าชองแล้ว 
ท่านก าหนดไว้มิให้สวดด้วยเห็นแก่ลาภสักการะ และที่ส าคัญ คือ ผู้สวดพระปริตรต้องมีเมตตาจิตเป็น
เบื้องต้น แล้วสวดด้วยจิตคิดจะขจัดปัดเป่าให้เขาพ้นทุกข์ตามความมุ่งหมายของพระปริตร เช่น ที่ท่าน
กล่าวย้ าไว้ในคาถาเชิญชวนสวดพระปริตรว่า :- 
       “ผริตฺวาน เมตฺตํ สเมตฺตา ภทนฺตา 
       อวิกฺขิตฺตจิตฺตา ปริตฺตํ ภณนฺตุ.” 
      “ขอท่านผู้เจริญทั้งหลาย จงมีเมตตา แผ่เมตตาไว้   
     แล้วอย่ามีจิตฟุ้งซ่าน สวดพระปริตรกันเถิด” 
 ในบทขัดนี้ เป็นการบอกเตือนกันไว้ก่อนเริ่มสวดต่อไป ด้วยหลักปฏิบัติ ๒ ประการ คือ 
  ๑. ขอให้ผู้สวดมีเมตตากรุณา 
  ๒. ขณะสวด ขอให้มีจิตใจมั่นคงอย่าฟุ้งซ่าน 
 เรื่องสวดด้วยเมตตานั้น ท่านเน้นไว้เนือง ๆ เช่นในบทขัดรัตนปริตร ย้ าไว้อีกว่า “การุญฺ -
จิตฺตํ อุปฏฺ เปตฺวา – ขอให้ตั้งจิตประกอบด้วยกรุณาเข้าไว้” นอกจากจะสวดด้วยความมีจิตเมตตาแล้ว 
ถ้าเป็นสวดสาธยาย ท่านสอนให้สวดด้วยมีจิตปราศจากนิวรณ์ ๕ จึงจะแจ่มแจ้งมีประสิทธิภาพ๖๘ 
 ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถระ) วัดมหาธาตุ เมื่อมีชีวิตอยู่ เคย
ซ้อมสวดมนต์แก่พระภิกษุสามเณรในวัดมหาธาตุเป็นประจ าทุกวันพระ ๘ ค่ า ครั้งหนึ่ง พระภิกษุ
สามเณรที่เป็นศิษย์คงจะมุ่งแสดงให้ท่านเห็นว่า พวกตนจ าสวดมนต์ได้แม่นย า และสวดกันได้คล่องแคล่ว 
จึงสวดจ้ ากัน ไม่พร้อมเพรียงกัน สมเด็จฯ ท่านทักและต าหนิว่า “จะรีบไปตามควายกันหรือยังไง ?” แล้ว
                                                 

 ๖๗ ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๒๘๒/๑๖๐. 
 ๖๘ เทียบความใน ส คารวสุตฺต ส . ม.(บาลี) ๑๙/๒๓๖/๑๐๗, (ไทย) ๑๙.๒๓๖.๑๘๐. 
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๒๓ 

ท่านก็ได้สอนวิธีสวดมนต์ โดยใจความคือ ให้สวดด้วยสุ้มเสียงพอดี ไม่เบาไม่ดังไป ชัดถ้อยชัดคําไม่
เนิบนาบ แต่ก็ไม่ต้องรีบร้อนจนดูเป็นรีบจ้ าจนไม่เป็นศักดิ์ศรีมีสง่า ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาแก่ผู้ฟัง เพราะฉะนั้น นอกจากจะสวดด้วยเมตตา ด้วยจิตไม่ฟุ้งซ่าน สวดได้คล่องและไม่ผิดพลาด
แล้ว ในการสวดหรือเจริญพระพุทธมนต์ ประสาทพรในมงคลพิธี ณ ที่ชุมนุมชนทุกโอกาส เห็นควรสวด
ด้วยความเรียบร้อย น้ าเสียงที่เปล่งออกมา เป็นศักดิ์ศรีมีสง่า จะมีเดชมีอานุภาพและก่อให้เกิดศรัทธา 
น ามาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้ได้ยินได้ฟังโดยทั่วไป 
 ประชาชนผู้ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ก็เช่นกัน ในขณะที่พระก าลังสวดมนต์นั้น ควร
จะอยู่ในความสงบและตั้งใจฟังด้วยความเคารพ แม้จะฟังไม่รู้เรื่อง แต่ควรทราบไว้ด้วยว่า พระท่านก าลัง
น าเอาพระพุทธมนต์อันทรงอานุภาพมาสวดอวยพรให้แก่เรา ควรตั้งใจฟังและรับพรนั้น ด้วยความเคารพ 
เพ่ือให้ได้อานุภาพของพระปริตรที่ท่านประพรมให้ในตอนเสร็จพิธีก่อนที่ท่านจะกลับวัด 

๑.๖ อานุภาพพระปริตร 
 พระปริตรมีอานุภาพบ าบัด ขจัด ปัดเป่า และป้องกัน คุ้มครอง รักษา ตามที่ระบุไว้ในบท
ขัดต านานและในพระปริตร ทั้งที่ระบุไว้ซ้ ากันบ้าง ไม่ซ้ าบ้าง พอสรุปกล่าวได้ ดังนี้ คือ พระปริตรมี
อานุภาพบ าบัดทุกข์โศก โรคภัย ป่วยไข้และความร้อนรนกระวนกระวายใจ ขจัดภัยอันตรายลางชั่วและ
ฝันร้าย ปัดเป่าเสนียดจัญไร อุบาทว์ บาปเคราะห์ สิ่งอวมงคล ดาวนักษัตรที่เลวร้ายและเสียงนกที่ไม่พึง
ใจ ป้องกันโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษ สัตว์ร้าย อมนุษย์ ภูตผี  ยักษ์ นาค คนธรรพ์ และเทวดาที่เลวร้าย 
คุ้มครองรักษา ให้ปราศจากทุกข์โศก ไร้โรคาพาธปราศจากอุปัทวันตรายทุกประการ ปลอดภัย ไม่มีเวร 
เย็นใจ ไม่เดือดร้อน นอนหลับสบาย ไม่ฝันเห็นสิ่งเลวร้าย เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ถ้าเป็นสตรีมี
ครรภ์ก็ช่วยให้คลอดง่าย ถ้าเป็นสัตว์ที่มีผู้ปองร้ายก็แคล้วคลาดปลอดภัย สุขกาย สบายใจ มีอายุยืน 
เกษมส าราญ สวัสดีมีชัยมงคล และเจริญงอกงามในพระบวรพุทธศาสนาตลอดเวลาทุกเมื่อ ทั้งคุ้มครอง
ป้องกันรักษาตลอดไปถึงมวลญาติและพวกพ้อง แต่พระปริตรจะมีเดชอานุภาพนั้น เกี่ยวกับวิธีสวดและ
บริกรรมโดยถูกต้อง และฟังด้วยความเคารพเลื่อมใสศรัทธา 
 การเปล่งเสียงสวดพระปริตรด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริงที่ผู้เปล่งระเบิดเสียง
ออกมาพร้อมกับจิตเลื่อมใสศรัทธานั้น เชื่อกันว่า เป็นโอสถวิเศษที่มีสรรพคุณชะงัด ไม่น้อยไปกว่าเครื่อง
ยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณทั้งหลาย พระปริตรที่ตั้งใจสวดนั้นย่อมแสดงถึงความเมตตารักใคร่ที่มีต่อกัน 
เพ่ือป้องกันและปัดเป่าสิ่งที่อาจเป็นภยันตรายออกไป กล่าวโดยย่อ พระปริตรจะมีอานุภาพมากด้วยการ
สวดและบริกรรม คือการเปล่งเสียงโดยสัตยาธิษฐาน เพราะการสวดและบริกรรมวิงวอน ตามหลักของ
พระปริตรนั้นเท่ากับเป็นการน าเอาอานุภาพและพระพุทธคุณ น าเอาสัจจะของพระธรรมและน าเอา
เมตตากรุณาของพระอริยสงฆ์ทั้งปวงซึ่งเปรียบเสมือนมิตรผู้ยิ่งใหญ่ให้มาปรากฏแก่ใจและให้ก าลังใจเรา
ด้วย เมื่อดวงใจประกอบด้วยพระพุทธคุณและสัจธรรมทั้งมีเมตตาและกรุณาของพระอริยสงฆ์แผ่ออกไป
กว้างขวางโดยไม่มีขอบเขตเช่นนั้น ย่อมจะทรงอานุภาพสามารถเปลี่ยนใจศัตรูให้กลับกลายเป็นมิตร 
หรือท าศัตรูให้หมดฤทธิ์หมดอ านาจไม่อาจท าอันตรายได้ ก่อให้เกิดความปลอดภัยไปชั่วกาลนาน แม้ว่า
ชีวิตของเราจะตกอยู่ในห้วงภยันตรายขึ้นภายหลังอีก การสวดหรือบริกรรมพระปริตรเท่ากับเราได้
เรียกร้องมิตรผู้ยิ่งใหญ่ให้มาช่วยเหลือปกป้องและยืนอยู่เคียงข้าง  เมื่อเป็นดังที่กล่าวมานี้ ทุกสิ่งทุกอย่าง
ย่อมจะลงเอยไปในทางที่ดีโดยประการทั้งปวง 



                                                         รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๔ 

 เพราะฉะนั้น พระนาคเสนเถระจึงกล่าวไว้ว่า “คนที่สวดพระปริตรนั้น งูที่มุ่งจะกัด ก็ไม่กัด 
ปากท่ีอ้าไว้ก็หุบ แม้โจรที่ยกก้อนหินก้อนดินจะทุ่ม ก็ไม่ทุ่ม กลับทิ้งก้อนหิน ก้อนดิน แล้วเปลี่ยนใจมารัก 
ช้างที่ดุร้าย ครั้นวิ่งมาถึงก็หมอบสงบอยูใกล้ แม้กองไฟมหึมาที่ลุกโชติช่วง ครั้นไหม้ลามเข้ามาใกล้ ก็ดับ 
ยาพิษแม้แรงร้ายที่ดื่มเข้าไป ก็กลายเป็นยาถอนพิษ หรือซาบซ่านเป็นอาหารบ ารุงร่างกาย ฆาตกรที่มุ่ง
มาตรจะฆ่าครั้นเข้ามาใกล้ก็ภักดียอมตัวเป็นทาส แม้แต่บ่วงดักสัตว์ที่เขาดักไว้ ก็ไม่รูดรัดเท้า”๖๙ 
 ยกอุทาหรณ์เฉพาะบางพระปริตร เช่น ผู้มีจิตเลื่อมใสและระลึกถึงธชัคคปริตร แม้จะตกอยู่
ในห้วงภยันตรายกลางอากาศ ก็ยังสามารถได้ที่พ่ึงพ านักโดยปลอดภัย ดังมีเรื่องเล่าไว้ว่า ในการทาปูน
ขาวพระเจดีย์ที่ฆวาปี (ในลังกา) ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งขึ้นไปท างานอยู่บนพระเจดีย์ พลาดจากเชิงไพทีชั้น
ยอดเหนือหอระฆัง แล้วลื่นไหลตกลงมาตามองค์ระฆัง พวกภิกษุที่อยู่ข้างล่างจึงตะโกนบอกให้ร าลึก
ถึงธชัคคปริตร ด้วยความกลัวตาย ภิกษุหนุ่มนั้นจึงกล่าวออกมาว่า ธชคฺคปริตฺตํ มํ รกฺขตุ - ขอธชัคค
ปริตรจงคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าด้วยเถิด ทันใดนั้นก็มีอิฐ ๒ แผ่นโผล่ออกมาจากองค์ระฆังพระเจดีย์ เป็น
ขั้นบันไดรองรับภิกษุหนุ่มไว้ ช่วยให้ภิกษุหนุ่มได้โอกาส เหนี่ยวบันไดเถาวัลย์ที่ห้อยอยู่เบื้องบนลงมาได้ 
แล้วแผ่นอิฐทั้งสองก็กลับเข้าที่อย่างเดิม๗๐ เรื่องนี้ถ้าเป็นสมัยปัจจุบัน หากเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบิน 
หรืออ่ืน ๆ ท านองนี้ ธชัคคปริตรก็อาจคุ้มครองได้  เรื่องอานุภาพของพระปริตร แต่ละบทนั้นอาจ
พรรณนาไปไม่มีสิ้นสุด ในบทขัดต านานของพระปริตรแต่ละบทก็บอกอานิสงส์ไว้ชัดแจ้งอยู่แล้ว ส าหรับ
ท่านที่ไม่รู้ภาษาบาลีอาจอ่านรู้ได้จากค าแปลที่มอียู่ในบทขัดต านาน ประจ าพระปริตรได ้
 เหตุที่พระปริตรมีเดชมีอานุภาพมหัศจรรย์เช่นกล่าวมาและประชาชนเลื่อมใสเชื่อถือกัน
มาก ท่านจึงแนะน าวิธีให้ภิกษุพึงปฏิบัติเกี่ยวกับพระปริตรไว้ว่า เมื่อเขามาบอกว่า ท่านผู้เจริญขอท่านจง
ท าพระปริตรให้แก่คนไข้ด้วยเถิด เช่นนี้ไม่ควรท า แต่เมื่อเขาบอกว่านิมนต์สวดพระปริตรเถิดเจ้าข้า บอก
เช่นนี้ควรท าให้เขา ถ้าภิกษุนั้นคิดได้ว่า ธรรมดามนุษย์ทั้งหลายเขาไม่ค่อยเข้าใจอะไรนัก เมื่อเราไม่ท าให้ 
เขาจักเดือดร้อน เช่นนี้ก็ควรท าให้ เมื่อเขาเอาน้ าและด้ายมาแล้วบอกว่านิมนต์ท าน้ าพระปริตรด้วยเถิด 
นิมนต์ท าด้ายพระปริตรให้ด้วย ภิกษุก็ควรเอามือท าน้ าให้ไหว ๆ ลูบคล าด้ายแล้วให้เขาไป แต่ถ้าเอาน้ า
ในวัดให้ไปหรือเอาด้ายของตนเองให้ไป เป็นอาบัติทุกกฎ ถ้าพวกมนุษย์เขาเอาน้ าและด้ายของเขามาเอง
แล้วนั่งลงบอกว่า นิมนต์สวดพระปริตรให้ด้วย เช่นนี้ควรท าให้เขา ถ้าเขาไม่รู้ไม่เข้าใจ ก็ควรแนะน าเขา 
เมื่อเขาเอาน้ าและด้ายมาวางไว้ใกล้เท้าของภิกษุทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ แล้วกล่าวว่า นิมนต์ท าพระปริตร 
นิมนต์สวดพระปริตรด้วยเถิด เช่นนี้ไม่ควรชักเท้าหนีเสีย เพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายย่อมมีความเดือดร้อน 
ควรท าให้ เมื่อเขาส่งข่าวมาที่วัดขอให้สวดพระปริตรเพ่ือประโยชน์ช่วยคนไข้ที่อยู่ในบ้าน ก็ควรสวดให้
เขา เมื่อมีโรคหรือมีอุปัทวะเกิดขึ้น ในพระราชวัง ภายในบ้านเป็นต้น เขามานิมนต์ให้ไปสวดพระปริตร 
ภิกษุก็ควรไปสวดพระปริตรมีอาฏานาฏิยสูตรเป็นต้นให้แก่เขา เมื่อพวกมนุษย์ส่งคนมาบอกว่า นิมนต์มา
ให้ศีล นิมนต์มากล่าวธรรมในพระราชวัง หรือในบ้านท่านอ ามาตย์ ภิกษุควรไปให้ศีล ควรไปกล่าวธรรม
ตามท่ีเขาบอกนิมนต์มา แต่ถ้าเขามาบอกว่า นิมนต์มาป้องกันคนตาย เช่นนี้ไม่ควรไป แต่ถ้าคิดว่าเมื่อไป
แล้วได้เห็นศพในป่าช้า และได้เห็นอสุภะ เราจักได้มรณสติ เช่นนี้ก็ควรไป ด้วยมุ่งกัมมัฏฐานเป็นส าคัญ 
ภิกษุพึงปฏิบัติในเรื่องพระปริตร ดังกล่าวนี้๗๑ 
                                                 

 ๖๙ มิลินฺทปณฺโห (ฉบับ Pali Text Society, P. 152) 
 ๗๐ ส .ส.อ.(บาลี) ๑/๒๔๙/๓๒๔. 
 ๗๑ วิ.อ.(บาลี) ๑/๑๘๕-๗/๕๑๑.  
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๒๕ 

 ท่านกล่าวว่า พระปริตรจะไม่คุ้มครองรักษา เพราะเหตุ ๓ ประการ๗๒ คือ 
  ๑. เพราะกรรมเข้ามาขัดขวาง 
  ๒. เพราะกิเลสเข้ามาขัดขวาง 
  ๓. เพราะไม่เชื่อ 

๑.๗ เป้าหมายในการสวดพระปริตร 
 การสวดพระปริตรมีประโยชน์ปัจจุบัน ในคัมภีร์อรรถกถามีปรากฏเรื่องอานุภาพพระปริตร
คุ้มครองผู้สวดเช่นเรื่องพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนกยูงทอง พระองค์ได้หมั่นสาธยายโมรปริตรที่
กล่าวถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นประจ า ท าให้แคล้วคลาดจากบ่วงที่นายพรานดักไว้๗๓ และเรื่องในสมัย
พุทธกาล มีภิกษุห้าร้อยรูปไปเจริญภาวนาในป่า ได้ถูกเทวดารบกวนจนกระทั่งปฏิบัติธรรมไม่ได้ ต้อง
เดินทางกลับเมืองสาวัตถี ขณะนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเมตตปริตรที่กล่าวถึงการเจริญเมตตา ครั้น
ภิกษุเหล่านั้นหมั่นเจริญเมตตาภาวนา เทวดาจึงมีไมตรีจิตตอบด้วย และช่วยพิทักษ์คุ้มครองให้ภิกษุหมู่
นั้นปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวก๗๔ 
 นอกจากนี้ อานุภาพพระปริตรยังสามารถคุ้มครองผู้ฟังได้อีกด้วยดังที่มีปรากฏในคัมภีร์
อรรถกถาว่า ในสมัยพุทธกาล เมื่อเมืองเวสาลีประสบภัย ๓ อย่างคือความอดอยากแร้นแค้น การ
เบียดเบียนจากอมนุษย์ และการแพร่ของโรคระบาด พระพุทธเจ้าได้รับนิมนต์เสด็จไปโปรด พระองค์
รับสั่งให้พระอานนทเถระสวดรัตนปริตรที่กล่าวถึงคุณของพระรัตนตรัย ภัยดังกล่าวในเมืองนั้นจึงได้สงบ
ลง๗๕ ในอรรถกถาอีกคัมภีร์หนึ่งมีปรากฏว่า ในสมัยพุทธกาลมีเด็กคนหนึ่งจะถูกยักษ์จับกินภายใน ๗ วัน 
พระพุทธเจ้าจึงทรงแนะน าให้ภิกษุสวดพระปริตรตลอดเจ็ดคืน และพระองค์ได้เสด็จไปสวดด้วยพระองค์
เองในคืนที่แปด เด็กนั้นสามารถรอดพ้นจากภัยพิบัติของอมนุษย์นั้นได้ มีอายุยืน ๑๒๐ ปี บิดามารดาจึง
ตั้งชื่อเด็กว่าอายุวัฑฒนกุมาร แปลว่า “เด็กผู้มีอายุยืน” เพราะรอดพ้นจากอันตรายดังกล่าว๗๖ 
 ส่วนประโยชน์อนาคต เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระเสด็จไปโปรดโกสิยชฎิลที่
ภูเขานิสภะ ชฎิลตนนั้นได้พบพระองค์แล้วเกิดโสมนัสปราโมทย์ น าดอกไม้มาประดับเป็นอาสนะที่
ประทับ พระพุทธเจ้าได้ประทับนั่งเข้าผลสมาบัติในที่นั้นตลอดเจ็ดวัน โกสิยชฎิลได้ยืนประณมมือระลึก
ถึงพระพุทธคุณตลอดเจ็ดวันเช่นกัน กุศลที่เกิดจากการระลึกถึงพระพุทธคุณนี้ ท าให้โกสิยชฎิลเกิดเป็น
เทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ๓ หมื่นกัป เป็นท้าวสักกะจอมเทพ ๘๐ ชาติ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
๑,๐๐๐ ชาติ เป็นพระราชานับชาติไม่ถ้วน ในระหว่างนี้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเศรษฐีมีทรัพย์และไม่เคย
ไปเกิดในอบายภูมิ ในภพสุดท้ายได้ออกบวชเป็นพระภิกษุ ท่านปรากฏนามว่าพระสุภูติเถระ เป็นเลิศใน
การเจริญฌานประกอบด้วยเมตตาและเป็นทักขิไณยบุคคล๗๗ 
 
 

                                                 

 ๗๒ มิลินฺท. ๑๓๑. 
 ๗๓ ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๓/๑๘/๓๔-๓๕.  
 ๗๔ ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๑/๑๕๒/๒๒๑-๒๒๒. 
 ๗๕ ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๑๔๑-๔.  
 ๗๖ ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๔/๑๑๓-๖.  
 ๗๗ ขุ.อป.(บาลี) ๓๒/๑-๕๑/๙๔-๙๙.  
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๒๖ 

 โบราณาจารย์ได้รวบรวมอานิสงส์ของพระปริตรไว้ดังนี้ คือ 
 ๑. เมตตปริตร ด้วยอานุภาพของการเจริญพระพุทธมนต์นี้ ท าให้เหล่าเทวดา เจ้าป่า เจ้า
เขามีใจเมตตารักใคร่ต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งยังช่วยให้ความอารักขาอีกด้วย ทุกอย่างสงบเรียบร้อยเป็น
อย่างดี เป็นทางสงบ เจริญกัมมัฏฐานได้เป็นอย่างดี ท าให้หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รัก
ของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย เทพพิทักษ์รักษา ไม่มีภยันตราย จิตเกิดสมาธิง่าย ใบหน้าผ่องใส มีสิริ
มงคล ไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิต และเกิดเป็นพรหมเมื่อบรรลุเมตตาฌาน 
 ๒. ขันธปริตร ป้องกันภัยจากอสรพิษและสัตว์ร้ายอ่ืน ๆ เป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์ป้องกันชีวิต
ให้บุคคลที่มีใจมั่นคงกอปรด้วยเมตตาจิตตั้งใจภาวนา พ้นจากการบีฑาของเหล่างูร้าย สัตว์ร้าย ตลอดถึง
ภูตผีที่ดุร้ายทุกสถาน 
 ๓. โมรปริตร ป้องกันภัยจากผู้คิดร้าย เมื่อได้เจริญมนต์บทนี้เป็นประจ าแล้ว จะไปที่ไหน 
ย่อมแคล้วคลาดปราศจากภัยอันตรายทั้งมวล แม้ศัตรูจะมุ่งร้ายก็ไม่ส าเร็จ ด้วยเหตุนี้ มนต์ของพญา
นกยูงจึงได้รับยกขึ้นเป็นมนต์ส าหรับสวดประจ าในงานพิธีท าบุญ ในพระบรมมหาราชวัง และใน
บ้านเรือนของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เพ่ือความสวัสดีจากภยันตราย 
 ๔. อาฏานาฏิยปริตร ป้องกันภัยจากอมนุษย์ ท าให้มีสุขภาพดีและมีความสุข เพ่ือ
ป้องกันมิให้ยักษ์ทั้งหลายเบียดเบียน คือเมื่อยักษ์จ าพวกนี้ได้ยินมนต์บทนี้แล้ว จักหนีห่างไป ไม่มา
เบียดเบียน เพราะเกรงเทวอาชญา 
 ๕. โพชฌังคปริตร ท าให้มีสุขภาพดี มีอายุยืน และพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง นิยมให้สวด
ในงานมงคลถือเป็นเครื่องบ าบัดโรค เจริญอายุให้ยืนนานด้วย 
 ๖. ชัยปริตร ท าให้ประสบชัยชนะ และมีความสุขสวัสดี ส าหรับพุทธศาสนิกชนผู้ต้องการ
ความสวัสดีมีชัย และเพ่ือห่างไกลจากปัจจามิตร จึงนิยมให้สวดชยปริตรและชยันโต ซึ่งเรียกว่าชัยมงคล
คาถา สืบมาจนบัดนี้ 
 ๗. รัตนปริตร ท าให้ได้รับความสวัสดีและพ้นจากอุปสรรคอันตราย เป็นพระสูตรที่ทรง
อานุภาพศักดิ์สิทธิ์พระสูตรหนึ่งใช้สวดเพ่ือท าน้ าพระพุทธมนต์ไว้พรมตามที่ต่าง ๆ รอบพระนคร มนุษย์
ที่ก าลังประสบภัยจากปีศาจและโรค พอถูกหยดน้ ามนต์ที่พระเถรเจ้าพรมเท่านั้น ก็หายจากโรคภัย มี
ก าลัง สดชื่นขึ้นมาทันที 
 ๘. วัฏฏกปริตร ท าให้พ้นจากอัคคีภัย นิยมให้พระสวดในงานขึ้นบ้านใหม่เปิดสถานที่
ท างานใหม่ เปิดโรงงานใหม่ เปิดฟาร์มใหม่ เปิดร้านใหม่ ถือเป็นมนต์ป้องกันอัคคีภัย  
 ๙. มังคลปริตร ท าให้เกิดสิริมงคล และปราศจากอันตราย เป็นมงคลสูงสุด ผู้ที่กระท า
มงคลให้ประจักษ์แล้ว จะไม่เป็นผู้พ่ายแพ้บรรลุถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน 
 ๑๐. ธชัคคปริตร ท าให้พ้นจากอุปสรรคอันตรายและการตกจากที่สูง สามารถบ าบัดความ
กลัว ความสะดุ้ง ขนพองสยองเกล้าของบุคคลผู้ระลึกถึงอยู่เสมอ  
 ๑๑. อังคุลิมาลปริตร ท าให้คลอดบุตรง่าย และป้องกันอุปสรรคอันตราย อานุภาพพระ
ปริตรนี้ช่วยบ าบัดทุกขเวทนาให้สตรีผู้ที่เจ็บครรภ์ได้ประสบความสวัสดีในการคลอดบุตร สามารถท าให้
คลอดบุตรง่ายดาย  
 ๑๒. อภยปริตร ท าให้พ้นจากภัยพิบัติ และไม่ฝันร้าย 

 



รู้ศัพท ์รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๗ 

๑.๘  อานิสงส์การสวดพระปริตร ๘ ประการ  
     ทิสาสุ ปูชิโต โหมิ ติกฺขปญฺโ ภวามหํ 
     สพฺเพ เทวานุวตฺตนฺติ อมิตโภคํ ลภามหํ 
     สุวณฺณวณฺโณ สพฺพตฺถ ปฏิกนฺโต ภวามหํ 
     มิตฺตานํ อจโล โหมิ ยโส อพฺภุคฺคโต มมํ.๗๘ 
 ผู้ที่สวดพระปริตรอันเป็นการสวดมนต์ไหว้พระเป็นนิตย์ ย่อมประสบความสุขและสิ่งที่ดี
งาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อานิสงส์ ๘ ประการเหล่านี้ คือ 
 ๑. ได้รับยกย่องบูชาในที่ทุกสถาน 
 ๒. มีปฏิภาณญาณไหวพริบดีเยี่ยม 
 ๓. มีเพ่ือนแท้ทุกเส้นทาง  
 ๔. ได้รับความเจริญรุ่งเรือง ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์  
 ๕. มีรูปสวย รูปงาม ในทุกภพชาติ 
 ๖. เป็นที่ยอบรับนับถือแก่ผู้พบเห็น 
 ๗. เป็นที่รักของเพ่ือนฝูงทุกคน 
 ๘. มีชื่อเสียงฟุ้งขจรไปท่ัวทุกหนแห่ง 
 ดังนั้น ปุถุชนคนทั่วไปควรสวดพระปริตรตอนเช้า ยามแสงอาทิตย์ส่องสว่าง มีอานุภาพ
ป้องกันมิให้อกุศลเกิด ตอนกลางวัน เสริมก าลังบารมีในการท างาน ท ากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น และ
กุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นและพัฒนาให้เติมบริบูรณ์ ตอนกลางคืน ยามสิ้นแสงอาทิตย์ ความมืดปกคลุม
ทั่วภาคพ้ืน ท าให้เกิดพลังการก าจัดปัดเป่าธุลี และสนิมในใจจากการพบเจอในแต่ละวัน โลกธรรม ความ
สมหวัง ความผิดหวัง เป็นฝุ่นทางอารมณ์ บ่อเกิดลางร้าย การสวดพระปริตรและน าหลักธรรมมา
พิจารณา นิมิตร้ายก็หายไป ขจัดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว นอนหลับสบาย ไม่ฝันร้าย ตื่นนอนก็สดชื่ นแจ่มใส 
ใจเบิกบาน สดใส งดงาม พลอยให้การงานราบรื่น ลุล่วง ลื่นไหลไปด้วยดีซึ่งเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาของ
ประชาชนคนทั่วไป ดังนั้น การจะประสบผลดังกล่าวนั้นจะต้องมีองค์ประกอบหลักคือศรัทธาความเชื่อ
เป็นตัวน าให้เกิดการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามหลักพุทธธรรมซึ่งบันไดขั้นต้นของ
การศึกษานั้นคือหลักภาษาบาลีในกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่จะได้กล่าวในบทต่อไป 

  

                                                 

 ๗๘ ขุ.อป.(บาลี) ๓๒/๑๑๕-๑๑๖/๑๐๖. 
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๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

“มนุษย์เท่านั้น ท่ีแบ่งชนชั้น 

แต่หนังสือหาเป็นเช่นนั้นไม่” 

 

 

“อ านาจปิดบังความจริงได้ 

แต่ความจริงจะไม่มีทางหายสาบสูญไป” 



บทที่ ๒ 
ประวัติความเป็นมาคัมภีร์บาลีสัททาวิเสส 

 หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการสืบทอดบันทึกสืบ ๆ กันมาด้วยภาษาบาลีในรูป
ของคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกาเป็นต้น ดังนั้น ผู้สนใจที่จะศึกษาบาลีในพระไตรปิฎก 
อรรถกถา ฎีกาเป็นต้น ในเชิงวิเคราะห์วิจัยได้ทั้งอรรถะและพยัญชนะที่สมบูรณ์นั้น จ าเป็นต้องศึกษา
หลักภาษาให้เข้าใจอย่างละเอียดลึกซ้ึงตามคัมภีร์หลักกลุ่มสัททาวิเสสให้ครบถ้วนเสียก่อน 
 ค าว่า สัททาวิเสส๑ เป็นค าภาษาบาลีว่า สทฺทวิเสส แยกบทออกเป็น สทฺท กับ วิเสส ค าว่า 
สทฺท แปลว่า เสียงหรือศัพท์ ในที่นี้แปลว่า ไวยากรณ์ เช่น สทฺทานุสาสน (คัมภีร์อธิบายไวยากรณ์) 
สทฺทสตฺถ (คัมภีร์ไวยากรณ์) สทฺทวิทู (ผู้รู้ไวยากรณ์) สทฺทนีติ (ระเบียบแห่งไวยากรณ์) ส่วนค าว่า วิเสส 
แปลว่า วิเศษ หรือ พิเศษ ดังนั้น ค าว่า สทฺทาวิเสส จึงแปลว่า ไวยากรณ์พิเศษ คือ กลุ่มไวยากรณ์ภาษา
บาลีที่เป็นหลักส าคัญในการศึกษาเรียนรู้และวินิจฉัยค้นคว้าหลักธรรมในพระไตรปิฎก ความจริง ชื่อว่า 
สัททาวิเสส คือกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์เป็นหลัก แต่ยังมีคัมภีร์อ่ืนที่ว่าด้วยหลักภาษาซึ่งไม่จัดเป็นไวยากรณ์ 
เมื่อรวมกลุ่มคัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นหลักในการศึกษาพระไตรปิฎก อาจแบ่งออกได้ ๔ ประเภท คือ 
  ๑) กลุ่มคัมภีร์ที่เป็นไวยากรณ์แสดงหลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ คัมภีร์โมคคัลลานะ 
คัมภีร์สัททนีติ เป็นต้น 
  ๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เอกักขรโกศ เป็นต้น 
  ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ กฎเกณฑ์วางค าครุและลหุเป็นแบบต่าง ๆ มีคัมภีร์วุตโตทัย 
ฉันโทมัญชรี เป็นต้น 
  ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ มีการตกแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความไพเราะ มีคัมภีร์
สุโพธาลังการ เป็นต้น 
 ฉะนั้น การจะน าบทพระบาลีในพระปริตรมาศึกษาวิเคราะห์ตามหลักคัมภีร์บาลีสัททา-    
วิเสส มีคัมภีร์กัจจายนะ ปทรูปสิทธิเป็นต้น เพราะคัมภีร์เหล่านี้เป็นคัมภีร์ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐานของ
การศึกษาภาษาบาลี และเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ก่อนคัมภีร์อ่ืนทั้งหมด ตลอดจนได้รับการยอมรับจากนัก
ไวยากรณ์เป็นจ านวนมาก อันเป็นคัมภีร์ที่ละเอียดบริบูรณ์ประกอบด้วยสูตรคือกฎระเบียบข้อบังคับให้
ปฏิบัติตาม วุตติคือค าอธิบาย และอุทาหรณ์คือตัวอย่างต่าง ๆ มาก จึงขอน าประวัติความเป็นมาของ
คัมภีร์เหล่านี้มากล่าวโดยสังเขป ดังนี้ 

๒.๑ ประวัติคัมภีร์กัจจายนะและปทรูปสิทธิ 
 คัมภีร์กัจจายนะ๒ เป็นคัมภีร์สัททาวิเสสที่เก่าแก่ที่สุด เป็นผลงานของพระมหากัจจายนะ
เถระผู้เป็นเอตทัคคะ ประกอบด้วยปฏิสัมภิทา ๔ มีความเป็นเลิศในการขยายความย่อ ดังมีหลักฐาน
ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาขุททกนิกาย อปาทาน ข้อความตอนหนึ่งว่าพระมหากัจจายนะได้กล่าวปกรณ์
ทั้งสาม คือ คัมภีร์กัจจายนะ คัมภีร์มหานิรุตติ และเนตติปกรณ์ และมีข้อความตอนหนึ่งในคัมภีร์จูฬคันถ

                                                 

 ๑ พระคันธสาราภิวงศ์.ประวัติคัมภีร์สัททาวิเสส, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ หจก. ไทยรายวันการ
พิมพ์, ๒๕๔๗), ๔๙. 
 ๒ ขุ.อป.อ.(ไทย) ฉบับมหามกุฎฯ ๗๒/๒๒๖. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๓๐ 

วงศ์๓ ว่า พระมหากัจจายนะ ชาวชมพูทวีปซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑปัชโชติ ในกรุงอุชเชนี แคว้นอ
วันตี เห็นโทษแห่งกามทั้งหลาย ละเพศฆราวาสบวชในพระศาสนาของพระศาสดา แต่งคัมภีร์ ๖ คัมภีร์ 
คือ กัจจายนะ มหานิรุตติ จูฬนิรุตติ เนติปกรณ์ เปฎโกปเทศ และวัณณนีติ คัมภีร์กัจจายนะมีทั้งหมด ๖ 
กัณฑ์ รวมเป็น ๖๗๓ สูตร 
 คัมภีร์ปทรูปสิทธิ๔ คือ คัมภีร์ที่น าสูตรของคัมภีร์กัจจายนะมาเรียงล าดับใหม่ให้ประกอบ
รูปศัพท์ง่าย มีค าสรุปสูตรอย่างเป็นระบบ มีล าดับบทที่เรียกว่า ปทมาลา ซึ่งส่งผลให้คัมภีร์นี้เป็นต ารา
เรียนง่าย คัมภีร์นี้เป็นผลงานของพระพุทธัปปิยะ ชาวแคว้นโจฬะแถบอินเดียใต้ จึงปรากฏนามว่า “โจลิย
พุทธัปปิยะ” แต่งข้ึนราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ 
 ทัศนะต่าง ๆ เกี่ยวกับคัมภีร์สัททาวิเสสนี้ สามารถศึกษาค้นคว้าดูได้จากหนังสือประวัติ
คัมภีร์สัททาวิเสสของพระคันธสาราภิวงศ์และในหนังสือประวัติคัมภีร์ไวยากรณ์ของรองศาสตราจารย์ 
ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง ได้ 
 เนื้อหาในกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสที่เป็นคัมภีร์หลักไวยากรณ์ภาษาบาลีนั้น เมื่อว่าโดยสรุป
แล้ว มีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เป็นหลักควรท าความเข้าใจเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. บทสนธิ 
 สนธิ คือ การน าศัพท์ตั้งแต่ ๒ ศัพท์ขึ้นไปมาเชื่อมเสียงให้กลมกลืนกัน เป็นวิธีการต่อศัพท์
และอักษรให้เนื่องกันตามหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีสันสกฤต เช่น พจน + อนุกรม = พจนานุกรม, ราช 
+ อุปถัมภ์ = ราชูปถัมภ์ เป็นต้น มีรูปวิเคราะห์ว่า สนฺธิยนฺติ เอตฺถ ปทานิ อกฺขรานิ จาติ สนฺธิ ,         
สํหิตปทํ๕ ชื่อว่าสนธิ เพราะเชื่อมบทและอักษร ได้แก่บทที่ถูกเชื่อม อีกนัยหนึ่ง ทฺวินฺนํ ปทานํ อนฺตรํ 
อทสฺเสตฺวา สมฺมา ธียตีติ สนฺธิ ชื่อว่าสนธิ เพราะถูกเชื่อมไว้อย่างสนิทระหว่างบทท้ังสอง  
 สนธินี้มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑.๑) สระสนธิ หมายถึง สนธิที่มีวิธีการเชื่อมโดยอาศัยสระหน้าของบทหลังเป็นนิมิต 
คือการต่อสระเข้ากับสระด้วยกัน เช่น สทฺธา + อิธ เป็น สทฺธีธ เป็นต้น ตัวอย่างนี้ มี อิ ของ อิธ เป็นเหตุ  
  ๑.๒) พยัญชนะสนธิ หมายถึง สนธิที่มีวิธีการเชื่อมโดยอาศัยพยัญชนะหน้าของบทหลัง
เป็นนิมิต คือการต่อพยัญชนะเข้ากับพยัญชนะด้วยกัน เช่น ต  + หิ เป็น ตญฺหิ เป็นต้น ตัวอย่างนี้มีการ
เชื่อมโดยอาศัยพยัญชนะหน้าของบทหลังเป็นเหตุแล้วจึงเปลี่ยนนิคหิต เป็น  
  ๑.๓) วุตตสนธิ หมายถึงการสนธิที่มีการลบ การลงอาคมเพ่ือต้องการรักษากฎของฉันท
ลักษณ์ และเพ่ือต้องการท าให้ถ้อยค าเกิดความสละสลวย เช่น ยนฺต  สนฺต  เป็น ยนฺต สนฺต  เป็นต้น 
ตัวอย่างนี้เป็นบทร้อยกรองของกรณีเมตตสูตร โดยลบนิคหิตออกไปตัวหนึ่ง เนื่องจากท าให้ฉันทลักษณ์
เสีย มิฉะนั้นแล้ว คาถานี้จะไม่เข้ากับกฎเกณฑ์ของคาถาท่ีต้องการได้ 
 เมื่อว่าโดยสรุปแล้ว การท าสนธิ มีประโยชน์ ๓ ประการ คือ 

                                                 

 ๓ พระนันทปัญญาจารย์. จูฬคันถวงศ์. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท ธนาเพรส แอนด์ กราฟฟิค 
จ ากัด), ๒๐. 
 ๔ พระพุทธัปปิยะ ปทรูปสิทธิมัญชรี พระคันธสาราภิวงศ์แปลและอธิบาย. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 
หจก. ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๗) ค าน า. 
 ๕ พระญาณาลังการเถระ. ปทวิจาร, จ ารูณ ธรรมดา (แปล), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักอักษร, 
๒๕๔๗) ๙. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๓๑ 

  ๑) ย่นอักษรให้น้อยลง 
  ๒) เป็นอุปการะในการแต่งโคลง ฉันท ์กาพย์ กลอน 
  ๓) ท าให้ค าพูดสละสลวย 
 ๒. บทนาม 
 นาม คือ สื่อที่ให้เข้าถึงความหมาย หรือให้ความหมายเข้ามาหาตน ได้แก่ ค าที่ส าหรับใช้
เรียกคน สัตว์ สถานที่ และสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น มีรูปวิเคราะห์ว่า อตฺถาภิมุขํ นมตีติ นามํ, อตฺตนิ จ 
อตฺถํ นาเมตีติ นามํ๖ ชื่อว่านาม เพราะน้อมไปหาความหมาย คือระบุถึงความหมายตามความประสงค์ผู้
พูด และเพราะให้ความหมายน้อมเข้ามาหาตน คือท าให้เข้าใจความหมาย  
 ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ นามกัณฑ์ สูตรที่ ๖๐ ได้จ าแนกนามออกไปหลายประเภท เมื่อว่าโดย
ความหมาย มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) อันวัตถนาม คือ นามตามความหมาย ได้แก่ นามที่มีความหมายตรงตามสภาพความ
เป็นจริง เช่น คนมีรูปร่างใหญ่ มีชื่อว่า นายใหญ่ หรือคนมีรูปร่างเล็ก มีชื่อว่า นายเล็ก ดังนี้เป็นต้น คือ
สมชื่อตามรูปร่าง ถือว่ารูปร่างกับชื่อตรงกัน 
  ๒) รูฬหินาม คือ นามที่มีความหมายไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง เช่น คนชื่อว่า นาย
ใหญ่ แต่มีรูปร่างเล็ก หรือคนมีชื่อว่า นายเล็ก แต่กลับเป็นคนมรีูปร่างใหญ่ ดังนี้เป็นต้น คือ ชื่อกับรูปร่าง
ไม่ตรงกัน ถือว่าเป็นคนละเรื่องไม่สมชื่อกัน 
 เมือ่ว่าโดยเพศ มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) ปุงลิงคนาม คือ นามที่สมมุติว่าเป็นเพศชาย เช่น ปุริส-บุรุษ เป็นต้น 
  ๒) อิตถีลิงคนาม คือ นามที่สมมุติว่าเป็นเพศหญิง เช่น นารี-นาง เป็นต้น 
  ๓) นปุงสกลิงคนาม คือ นามที่สมมุติว่า ไม่ใช่ทั้งเพศชายและเพศหญิง เช่น ธน -ทรัพย์ 
เป็นต้น 
 เมื่อว่าโดยลักษณะ มี ๔ ประเภท คือ 
  ๑) สามานยนาม คือนามที่เป็นชื่อทั่วไป โดยอาศัยการสมมุติแต่งตั้งบัญญัติขึ้นจากชาติ
ก าเนิด เช่น รุกฺโข ต้นไม้ เป็นต้น 
  ๒) คุณนาม คือนามที่แสดงลักษณะเฉพาะโดยอาศัยคุณธรรมหรือคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นเหตุ เช่น ติปิฏโก ภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎก วินยธโร ภิกษุผู้ทรงพระวินัย เป็นต้น 
  ๓) กิริยานาม คือนามที่แสดงอาการกิริยา โดยอาศัยการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น
เหตุ เช่น ปาจโก ผู้หุง เป็นต้น 
  ๔) ยทิจฉานาม คือนามที่ผู้คนบัญญัติขึ้นตามความประสงค์ โดยไม่ได้อาศัยนิมิตอย่างใด
อย่างหนึ่ง กล่าวขึ้นมาลอย ๆ เท่านั้น เช่น ติสฺโส นายติสสะ เป็นต้น 
 เมื่อว่าโดยวัณณะแล้ว มี ๘ ประเภท คือ 
  ๑) อวัณณันตปกตินาม คือ (๑) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อ เป็นรูปเดิม เช่น ปุริส เป็น
ค านามท่ีมีสระ อ ลงท้าย และ (๒) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อา เป็นรูปเดิม เช่น กญฺ า เป็นค านามที่มีสระ 
อา ลงท้ายเป็นต้น 
                                                 

 ๖ พระอัคควังสเถระ.สัททานีติ สุตตมาลา, พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร และ จ ารูณ ธรรมดา (แปล) 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  พิทักอักษร, ๒๕๔๕), ๑๑๘๐. 
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๓๒ 

  ๒) อิวัณณันตปกตินาม คือ (๓) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อิ เป็นรูปเดิม เช่น มุนิ เป็น
ค านามท่ีมีสระ อิ ลงท้าย และ (๔) นามที่ลงท้ายดว้ยสระ อี เป็นรูปเดิม เช่น เสฏฺ  ี เป็นค านามที่มีสระ อี 
ลงท้ายเป็นต้น 
  ๓) อุวัณณันตปกตินาม คือ (๕) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อุ เป็นรูปเดิม เช่น ครุ เป็ค านามที่
มีสระ อุ ลงท้าย และ (๖) นามที่ลงท้ายด้วยสระ อุ เป็นรูปเดิม เช่น วิญฺญู เป็นค านามที่มีสระ อู ลงท้าย
เป็นต้น 
  ๔) โอการันตปกตินาม คือ (๗) นามที่ลงท้ายด้วยสระ โอ เป็นรูปเดิม เช่น โค เป็นค านาม
ที่มีสระ โอ ลงท้ายเป็นต้น 
  ๕) นิคคหีตันตปกตินาม คือ (๘) นามที่ลงท้ายด้วยนิคหิต ( -   ) เป็นรูปเดิม เช่น กึ เป็น
ค านามท่ีลงท้ายด้วยนิคหิตเป็นต้น 
 ๓. บทอัพยยศัพท ์
 อัพยยศัพท์ ศัพท์ที่แจกด้วยวิภัตติไม่ได้เหมือนนามศัพท์ทั่วไป เพราะไม่มีการเสียรูปศัพท์
ไป เนื่องจากมีความคงที่ในเรื่องของลิงค์ วจนะ และวิภัตติทั้งปวง ยกเว้นการท าสนธิ สมาส และตัทธิต  
 ในคัมภีร์สัททนีตี สุตตมาลา แสดงว่า 
     สทิสํ ตีสุ ลิงฺเคสุ สพฺพาสุ จ วิภตฺติสุ 
     วจเนสุ จ สพฺเพสุ ยํ น เพฺยติ ตทพฺยยํ.๗ 
    บทใด มีรูปเหมือนกันทั้งสามลิงค์ เหมือนกันทุกวิภัตติ และเหมือนกัน 
   ทุกวจนะไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอ่ืน บทนั้นชื่อว่าอัพยยะ 
 อัพยยศัพท์ มี ๖ ประเภท คือ 
  ๑) อุปสัค คือค าที่ เติมไว้ข้างหน้าค าอ่ืน เพ่ือให้ค านั้นเกิดความสละสลวย หรื อมี
ความหมายแปลกออกไปจากเดิม ส าหรับค าที่น าหน้าธาตุ เพ่ือขยายความหมายของธาตุเป็นส่วนมาก 
หรือประกอบหน้าค านาม เพื่อขยายค านามบ้างเป็นบางครั้ง และเป็นค าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูป ไม่ว่า
จะโดยลิงค์ท้ัง ๓ หรือวิภัตติทั้ง ๗ ในคัมภีร์กัจจายนวรรณนา สูตรที่ ๓๑๙ มีรูปวิเคราะห์ว่า อุเปจฺจ อตฺถํ 
สชฺชนฺตีติ อุปสคฺคา ชื่อว่าอุปสัค เพราะเข้าไปประกอบหน้าธาตุ เพ่ือปรุงแต่งความหมายของธาตุ ใน
คัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๒๘๒ อธิบายว่า อุเปจฺจตฺถํ สชฺเชนฺตีติ อุปสคฺคา หิ ปาทโย ศัพท์ทั้งหลายมี ป 
ศัพท์เป็นต้น ชื่อว่าอุปสัค เพราะเข้าไปจัดแต่งเนื้อความ  
 ส่วนในคมัภีร์สัททนีติ สุตตมาลา จตุปทวิภาค อธิบายว่า 
     ธาตฺวตฺถํ พาธเต โกจิ โกจิ ตมนุวตฺตเต 
     ตเมวญฺโ วิเสเสติ อุปสคฺคคตี ติธา.๘ 
 อุปสัค หรือที่เรียกว่าคติ จ าแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ  
   (๑) ธาตวัตถพาธกะ คือ อุปสัคที่เบียดเบียนความหมายของธาตุ คือท าให้ความ 
หมายของธาตุมีความหมายตรงกันข้าม เช่น คจฺฉติ-ย่อมไป อาคจฺฉติ-ย่อมมา ชยติ-ย่อมชนะ ปราชยติ-
ย่อมแพ้ เป็นต้น 
                                                 

 ๗ พระอัคครวังสเถระ. สัททนีติ สุตตมาลา, พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร และ จ ารูณ ธรรมดา (แปล) 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๔๕), ๑๒๗๘. 
 ๘ เรื่องเดียวกัน. ๑๒๒๔. 
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๓๓ 

   (๒) ธาตวัตถานุวัตตกะ คืออุปสัคที่คล้อยตามความหมายของธาตุ หมายความว่าไม่
ท าให้ความหมายของธาตุเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น คจฺฉติ-ย่อมไป อนุคจฺฉติ-ย่อมไปตาม เสติ-ย่อม
นอน อธิเสติ-ย่อมนอนทับ เป็นต้น 
   (๓) ธาตวัตถวิเสสกะ คืออุปสัคที่ท าให้ความหมายของธาตุแปลกออกไปจากเดิม แต่
ไม่ถึงกับตรงกันข้าม เช่น ภวติ ย่อมมี, อนุภวติ ย่อมเสวย เป็นต้น 
  ๒) นิบาต คือค าที่ตั้งอยู่ข้างหน้า ท่ามกลาง และท้ายค าอ่ืน และเป็นค าที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปไม่ว่าจะโดยลิงค์ทั้ง ๓ หรือวิภัตติทั้ง ๗ ในคัมภีร์กัจจายนวัณณนา สูตรที่ ๓๑๙ มีรูป
วิเคราะห์ว่า ปทานิ อาทิมชฺฌาวสาเนสุ นิปตนฺตีติ นิปาตา ชื่อว่านิบาต เพราะวางไว้ข้างหน้า ตรงกลาง
และท้ายบท ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๒๘๒ อธิบายว่า จาที ปทาทิมชฺฌนฺเต นิปาตา นิปตนฺติ ศัพท์
ทัง้หลายมี จ ศัพท์เป็นต้น ชื่อว่านิบาต วางไว้ข้างหน้า ตรงกลางและทา้ยบท 
  ๓) อัพยยีภาวสมาส คือสมาสที่มีอัพยยศัพท์ (อุปสัคและนิบาต) อยู่หน้าและเป็นประธาน 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะลิงค์ วจนะ และวิภัตติทั้งปวง ในคัมภีร์กัจจายนะวัณณนา สูตรที่ ๓๑๙ แสดง
ว่า อุปสคฺคนิปาตปุพฺพโก อพฺยยีภาโว นามศัพท์ที่มีอุปสัคและนิบาตวางอยู่หน้า ชื่อว่าอัพยยีภาวสมาส 
ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๖๙๖ แสดงว่า อพฺยยปุพฺพโก อพฺยยีภาโว สมาสที่มีอุปสัคและนิบาต
เป็นบทประธาน ชื่อว่าอัพยยีภาวสมาส เช่น นครสฺส สมีปํ อุปนคร  ที่ใกล้นคร นครสฺส พหิ พหินคร  
ภายนอกแห่งนคร เป็นต้น 
  ๔) อัพยยตัทธิต คือตัทธิตที่เป็นอัพยยศัพท์ หมายถึง ตัทธิตที่มีรูปศัพท์คงที่ไม่เปลี่ยนรูป
ตามลิงค์และวิภัตติอย่างใด เช่น โส ปกาโร ตถา ประการนั้น ต  ปการ  ซึ่งประการนั้น เตน ปกาเรน ตถา 
โดยประการนั้น เป็นต้น ค าว่า ตถา เป็นอัพยยตัทธิต ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปไปตามประเภทของลิงค์
และวิภัตติ 
  ๕) ปัจจัยใช้แทนวิภัตติ มี โต ตฺร ตฺถ ห ธ ธิ หึ ห  หิญฺจน  ว ปัจจัยเป็นต้น 
  ๖) อัพยยปัจจัยกิตก์ คือ ปัจจัยกิตก์ที่ เป็นอัพยยศัพท์มี ตูนาทิปัจจัย เป็นต้น มี รูป
เหมือนกันในลิงค์ วจนะ และวิภัตติทั้งปวง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปไปตามลิงค์ วจนะและวิภัตติ ดัง
แสดงไว้ในสังคหคาถาว่า 
     ทาตุ ทาตุน ทตฺวาน มารเธยฺยํ ปหาตเว 
     ทตฺวา ติกฺขตฺตุมิจฺจาที สิยุ อพฺยยนากา. 
    ศัพท์มีอาทิว่า ทาต ุ(เพ่ือให้) ทาตุน (ให้แล้ว) ทตฺวาน (ให้แล้ว) 
   มารเธยฺย  ปหาตเว (เพ่ือก าจัดบ่วงแห่งมาร) ทตฺวา (ให้แล้ว) ติกฺขตฺตุ 
   (สามครั้ง) ชื่อว่าอัพยยศัพท ์
 ๔. บทสมาส 
 สมาส๙ คือการน าศัพท์ตั้งแต่ ๒ ศัพท์ขึ้นไปมาต่อกัน ให้เป็นศัพท์เดียวกันตามหลัก
ไวยากรณภ์าษาบาลีสันสกฤต เช่น สุนทร + พจน์ เป็นสุนทรพจน์ รัฐ + ศาสตร์ เป็น รัฐศาสตร์ อุดม + 
การณ์ เป็นอุดมการณ์ เป็นต้น ในคมัภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๓๓๑ มีรูปวิเคราะห์ว่า สมสฺสเตติ สมาโส ชื่อ
ว่าสมาส เพราะถูกเชื่อมให้เป็นบทเดียวกัน ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๖๙๒ ให้ความหมายไว้ว่า 

                                                 

 ๙ พระคันธสาราภิวงศ์. สังวรรณนามัญชรี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักอักษร, ๒๕๔๕), ๒๘. 
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สมสนํ สมาโส, ปทสงฺเขโป. อถวา สมสิยติ สทฺทวเสน วา อตฺถวเสน วา วิภตฺติโลปํ กตฺวา วา อกตฺวา 
วา เอกปทตฺตกรเณน สงฺขิปิยตีติ สมาโส, สมสฺสิตปทํ การย่อบท ชื่อว่าสมาส หมายถึงการย่อบท เป็น
การย่อศัพท์หรือย่ออรรถให้กลายเป็นบทเดียวกันด้วยการลบวิภัตติบ้าง ไม่ลบบ้าง 
 สมาสนั้น เมื่อว่าโดยลักษณะ มีลักษณะเดียว คือน าเอาบทนามตั้งแต่ ๒ บทขึ้นไปมาย่อเข้า
ด้วยกัน มี ๒ อย่าง คือ 
  ๑) สัททสมาส สมาสที่มีการย่อศัพท์ เป็นการเชื่อมบทหลายบทให้กลายเป็นบทเดียว  
เพ่ือให้พยัญชนะกระชับขึ้นกว่าเดิม มีในลุตตสมาส (สมาสที่มีการลบวิภัตติ) เช่น คาโว ธน  ยสฺสาติ 
โคธโน ผู้มีทรัพย์คือวัว เป็นต้น 
  ๒) อัตถสมาส สมาสที่มีการย่อเนื้อความ เป็นการเชื่อมข้อความหลายอย่างในบทต่าง ๆ 
ให้กลายเป็นข้อความอันเดียวกัน เพ่ือให้เนื้อความกระชับขึ้นกว่าเดิม มีในอลุตตสมาส (สมาสที่ไม่ได้ลบ
วิภัตติ) เช่น อุรสิ โลมานิ ยสฺสาติ อุรสิโลโม ผู้มีขนที่อก เป็นต้น 
 แต่เมื่อว่าโดยกิจ มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) ลุตตสมาส สมาสที่มีการย่อโดยมีการลบวิภัตติของบทหน้า เช่น รญฺโ ปุตฺโต ราช-
ปุตฺโต โอรสของพระราชา 
  ๒) อลุตฺตสมาส สมาสที่มีการย่อโดยไม่มีการลบวิภัตติของบทหน้า เช่น ทีปํ กโรตีติ 
ทีปงฺกโร ชื่อว่า ทีปงฺกร เพราะท าที่พ่ึง  
 เมื่อว่าโดยสภาวะ มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) นิจจสมาส สมาสที่มีการย่อแน่นอน คือในพระบาลีมีปรากฏเป็นรูปสมาสเท่านั้นไม่
ปรากฏเป็นอย่างอ่ืน เช่น กุมฺภ  กโรตีติ กุมฺภกาโร ชื่อว่า กุมฺภการ เพราะท าหม้อ 
  ๒) อนิจจสมาส สมาสที่มีการย่อไม่แน่นอน คือในพระบาลีมีปรากฏเป็นได้ทั้งในรูปสมาส
และไม่ใช่สมาส เช่น รญฺโ ปุตฺโต ราชปุตฺโต พระโอรสของพระราชา 
 เมื่อว่าโดยย่อชื่อ มี ๖ ประเภท คือ 
  ๑) อัพยยีภาวสมาส สมาสที่มีอุปสัคหรือนิบาตเป็นบทหน้า และเป็นประธาน เช่น 
นครสฺส สมีเป ปวตฺตติ กถา อิติ อุปนคร  ค าพูดที่เกิดขึ้นใกล้นคร เรียกว่าอุปนคร  เป็นต้น 
  ๒) กัมมธารยสมาส สมาสที่มีบทหน้าขยายบทหลัง และมีบทหลังเป็นประธาน เช่น  
มหนฺโต ปุริโส มหาปุริโส, มหนฺโต จ โส ปุริโส จาติ มหาปุริโส บุรุษผู้ประเสริฐ ชื่อว่ามหาบุรุษ, ประเสริฐ
ด้วย ท่านเป็นบุรุษด้วย เพราะเหตุนั้น ชื่อว่ามหาบุรุษ เป็นต้น 
  ๓) ทิคุสมาส สมาสที่มีบทหน้าเป็นสังขยาแสดงจ านวน บทหลังเป็นนามทั่วไป เช่น ตโย 
โลกา ติโลก  ไตรโลก เป็นต้น 
  ๔) ตัปปุริสสมาส สมาสที่มีบทหน้าลงวิภัตตินาม ๖ ประเภท มีทุติยาวิภัตติเป็นต้น  และ
มีบทหลังเป็นประธาน เช่น สุข  ปตฺโต สุขปฺปตฺโต ผู้มีความสุข เป็นต้น 
  ๕) พหุพพีหิสมาส สมาสที่มีความหมายเป็นบทอ่ืน คือ ย ต ศัพท์เป็นต้น และระบุถึงเป็น
ประธาน เช่น วีโต ราโค ยสฺมา โส วีตราโค (ภิกฺขุ) ผู้ปราศจากราคะ เป็นต้น 
  ๖) ทวันทสมาส สมาสที่มีบททั้งสองเป็นประธาน และในรูปวิเคราะห์ มี จ ศัพท์อยู่ด้วย 
เช่น สมโณ จ พฺราหฺมโณ จ สมณพฺราหฺมณา สมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย เป็นต้น 
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 เมื่อว่าโดยประโยชน์ มี ๓ คือ 
  ๑) ท าพากยใ์นภาษาบาลีให้สละสลวยและขจัดความรุงรังด้วยวิภัตติ 
  ๒) ท าศัพท์ให้น้อยลง คงความไว้เท่าเดิม 
  ๓) ท านามนามให้กลายเป็นคุณนามและเปลี่ยนลิงค์ได้ 
 ๕. บทตัทธิต 
 ตัทธิต คือการเชื่อมค านามกับปัจจัย เป็นการสร้างค าใหม่เพ่ือให้กระชับกว่าการใช้นาม
ล้วน ๆ หรือปัจจัยที่เป็นประโยช์เกื้อกูลแก่ความย่อ เป็นได้ทุกวิภัตติ และเป็นอัพยยศัพท์ ในคัมภีร์ปทรูป
สิทธิ ตัทธิตกัณฑ์ สูตรที่ ๓๖๑  มีรูปวิเคราะห์ว่า เตสํ นามิกานํ หิตอุปการา ตทฺธิตา ชื่อว่าตัทธิต เพราะ
เป็นปัจจัยที่มีอุปการะเกือ้กูลแก่นามบทเหล่านั้น ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา ตัทธิตกัณฑ์สูตรที่ ๗๕๑ ให้
ความหมายว่า ตทฺธิตนฺติ อปจฺจาทิอตฺเถสุ ปวตฺตานํ ณาทิปจฺจยานํ นามํ ปริกปฺปาทิวเสน นิปฺผาเท-
ตพฺพสฺส วิธิโนปิ นามํ ตัทธิตเป็นชื่อของกลุ่มปัจจัยมี ณ ปัจจัยเป็นต้นใช้ในความหมายว่า อปจฺจ เป็นต้น
และวิธีการประกอบศัพท์โดยอาศัยการอนุมานตามหลักเหตุผลเป็นต้น  
 ตัทธิตนั้น เมื่อว่าโดยลักษณะทั่วไป มีอยู่ลักษณะอย่างเดียว คือใช้ปัจจัยแทนศัพท์ได้ทั่วไป 
เมื่อว่าโดยลักษณะเฉพาะ มีหลายประเภท ตามท่ีท่านแสดงไว้ในคัมภีร์ปทรูปสัทธิ สูตรที่ ๔๒๓ ดังนี้ว่า 
     สามญฺ วุตฺติภาวตฺถา- พฺยยโต ตทฺธิตํ ติธา 
     ตตฺราทิ จตุธาปจฺจา- เนกตฺถสฺสตฺถิสงฺขฺยโต. 
 ตัทธิต มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) สามัญญตัทธิต (สามัญญวุตติตัทธิต) ตัทธิตที่มีรูปศัพท์เป็นได้ทั้ง ๓ ลิงค์ และใช้ปัจจัย
แทนศัพท์ได้ทั่วไป เช่น วสิฏฺ สฺส อปจฺจ  วาสิฏฺโ  (วาสิฏฺ  ี, วาสิฏฺ ) เหล่ากอของวสิฏฐะ ชื่อว่าวาสิฏ ะ 
เป็นต้น 
  ๒) ภาวตัทธิต ตัทธิตที่ใช้ ตฺต ณฺย ตฺตน ตา ณ กณฺ ปัจจัย แทน ภาวศัพท์ลงกับนามนาม 
คุณนาม นามกิตก์ กิริยาอาขยาต (อตฺถิ นตฺถิ) 
  ๓) อัพยยตัทธิต ตัทธิตที่ใช้อัพยยศัพท์ ถา ถ  ปัจจัยแทน ปการ (ประการ) 
 ในบรรดา ๓ ประเภทนั้น สามัญญวุตติตัทธิต (ตัทธิตแรก) มี ๔ ประเภท คือ 
  ๑) อปัจจตัทธิต ตัทธิตที่ใช้ปัจจัยแทน อปจฺจ (เหล่ากอ) ศัพท์ เช่น วสิฏฺ สฺส อปจฺจ      
วาสิฏฺโ เหล่ากอวสิฏฐะ เป็นการใช้ ณ ปัจจัยแทน อปจฺจ ศัพท์ 
  ๒) อเนกัตถตัทธิต ตัทธิตที่มีความหมายหลายประการ เช่น นาวาย ตรตีติ นาวิโก ผู้ข้าม
ด้วยเรือ เป็นการใช้ ณิก ปัจจัยแทน ตรติ (ข้าม) ศัพท์, กสาเวน รตฺต  กาสาว  ผ้ากาสาวะ เป็นการใช้ ณ 
ปัจจัยแทน ราค (ย้อม) ศัพท์ เป็นต้น 
  ๓) อัสสัตถิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้ปัจจัยแทน อสฺสตฺถิ (มี) ศัพท์ เช่น คุโณ อสฺส อตฺถีติ คุณวา 
ผู้มีคุณ เป็นการใช้ วนฺตุ ปัจจัย แทน อสฺสตฺถิ ศัพท์ 
  ๔) สังขยาตัทธิต ตัทธิตที่มีการน าสังขยาศัพท์มาย่อเข้าด้วยกัน เช่น ทส จ ทส จ วีส ติ 
สิบกับสิบ เป็นยี่สิบ เป็นต้น 
 ส่วนในคัมภีร์ปทวิจาร แสดงว่า ตัทธิตเมื่อว่าโดยย่อมี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) สามัญญตัทธิต ตัทธิตที่มีรูปศัพท์เป็นได้ ๓ ลิงค์ เช่น วาสิฏฺโ , วาสิฏฺ  ี, วาสิฏฺ  
  ๒) อัพยยตัทธิต ตัทธิตที่มีรูปศัพท์ไม่เปลี่ยนแปลงตามลิงค์และวิภัตติ เช่น ตถา 
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  ๓) ภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงในความหมายว่า ภาวะ (แปลว่า ความ, การ) 
 เมื่อว่าโดยพิสดาร สามัญญตัทธิต มี ๑๕ ประเภท คือ 
  ๑) อปัจจตัทธิต ตัทธิที่ใช้แทน อปจฺจ (เหล่ากอ) ศัพท์  
  ๒) ตรัตยาทิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ตรติ (ข้าม) ศัพท ์เป็นต้น 
  ๓) ราคาทิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ราค (ย้อม) ศัพท ์เป็นต้น 
  ๔) ชาตาทิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ชาต (เกิด) ศัพท ์เป็นต้น 
  ๕) สมูหตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน สมูห (หมู่) ศัพท ์
  ๖) านตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน าน (ท่ีตั้ง) ศัพท ์
  ๗) อุปมาตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน อุปมา (ราวกะ, เพียงดัง) ศัพท ์
  ๘) นิสสิตตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน นิสฺสิตฺต (อาศัย) ศัพท ์
  ๙) พหุลตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน พหุล (มาก) ศัพท ์
  ๑๐) วิเสสตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน วิเสส (ยิ่งกว่า) ศัพท์  
  ๑๑) อัสสัตถิตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน อสฺสตฺถิ (มี) ศัพท ์
  ๑๒) ปกติตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ปกติ หรือ ปกต (ปกติ) ศัพท ์
  ๑๓) ปูรณตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน ปูรณ (ล าดับที่) ศัพท์  
  ๑๔) สังขยาตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน สังขยา (จ านวน) ศัพท ์
  ๑๕) วิภาคตัทธิต ตัทธิตที่ใช้แทน วิภาค (จ าแนก, แยกส่วน) ศัพท ์
 ภาวตัทธิต มี ๕ ประเภท คือ 
  ๑) ทัพพภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายของภาวะท้ายทัพพศัพท์ เช่น          
วิสาณิสฺส ภาโว วิสาณิตฺต  ความเป็นมาแห่งสัตว์ที่มีเขา ชื่อว่าวิสาณิตตะ เป็นต้น 
  ๒) คุณภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายคุณศัพท์ เช่น สุกฺกสฺส  ภาโว 
สุกฺกตฺต  ความเป็นมาแห่งโคสีขาว ชื่อว่าสุกกัตตะ เป็นต้น 
  ๓) กิริยาภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายกิริยาศัพท์ เช่น คนฺตุสฺส   
ภาโว คนฺตุตฺต  ความเป็นมาแห่งผู้ไป ชื่อว่าคันตุตตะ เป็นต้น 
  ๔) ชาติภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายชาติศัพท์ เช่น โคตสฺส ภาโว 
โคตฺต  ความเป็นมาแห่งโค ชื่อว่าโคตตะ เป็นต้น 
  ๕) นามภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงปัจจัยในความหมายภาวะท้ายนามบัญญัติ เช่น จิตฺตสฺส   
ภาโว จิตฺตตฺต  ความเป็นมาแห่งจิตต์ ชื่อว่าจิตตัตตะ เป็นต้น 
 ๖. บทอาขยาต 
 อาขยาต คือค าที่เชื่อมธาตุ วิภัตติ ปัจจัยเพ่ือสร้างค าที่แสดงกิริยาหรือศัพท์ที่กล่าวกิริยา 
เพ่ือใช้เป็นกิริยาคุมพากย์ ในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๘๖๕ มีรูปวิเคราะห์ว่า กฺริยํ อาขฺยาตีติ  
อาขฺยาตํ, กฺริยาปทํ อาขยาตคือศัพท์ที่แสดงกิริยา (การกระท า) ได้แก่ บทกิริยามี ติ , อนฺติ, สิ, ถ, มิ, ม 
วิภัตติเป็นต้น เช่น ปุริโส มคฺค  คจฺฉติ บุรุษ ย่อมไปสู่หนทาง เป็นต้น (คมุ ธาตุ ติ วิภัตติ)ประกอบด้วย
ส่วนประกอบ ๘ อย่าง คือ วิภัตติ กาล บท วจนะ บุรุษ ธาตุ วาจก และปัจจัยใน ๘ อย่างนั้น ที่ส าคัญ
ที่สุด คือ 
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๓๗ 

 ๑) วิภัตติ คือศัพท์ที่แจกแจงความหมายของธาตุ ท าหน้าที่ของตนได้โดยล าพังและเป็นที่
อาศัยปรากฏขึ้นของ กาล บท วจนะ และบุรุษ 
 ๒) ธาตุ เป็นมูลรากของกิริยา 
 ๓) ปัจจัย เพราะท าหน้าที่ของตนได้โดยล าพัง และเป็นที่อาศัยปรากฏขึ้นของวาจก 
 วิภัตติ คือศัพท์ที่แจกแจงความหมายของธาตุ ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๔๒๔ มีรูป
วิเคราะห์ว่า กาลาทิวเสน ธาตฺวตฺถํ วิภชนฺตีติ วิภตฺติโย ชื่อว่าวิภัตติ เพราะแจกแจงความหมายของธาตุ
โดยจ าแนกเป็นกาลเป็นต้น ในคัมภีร์ปทวิจาร๑๐ แสดงวิภัตติไว้ ๘ หมวด ดังนี้ คือ 
  ๑) วัตตมานาวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ก าลังเป็นไปอยู่ แต่ยังไม่เสร็จ เรียกว่าปัจจุบัน , มี
วิภัตติว่า ติ, อนฺติ เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่งประกอบท้ายธาตุ โดยส่วนมากแปลว่า อยู่, ย่อม, จะ ส่วนใน
คัมภีร์กัจจายนะวัณณนาสูตรที่ ๔๑๔ มีรูปวิเคราะห์ว่า วตฺตนฺตีติ วตฺตมานา กาลสงฺขาตา กิริยา วตฺต-
มาโน กาโล เอติสฺสาติ วตฺตมานา ชื่อว่าวัตตมานา เพราะก าลังเป็นไปอยู่ ได้แก่ กิริยาคือกาล กาลที่
ก าลังเป็นไปของกิริยานั้น เหตุนั้น กิริยานั้น ชื่อว่าวัตตมานา 
  ๒) ปัญจมีวิภัตติ การออกค าสั่งใช้ให้ผู้อ่ืนท า เรียกว่าอาณัตติ การปรารถนาหรือการสวด
มนต์อ้อนวอนให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้น เรียกว่าอาสิฏฐะ มีวิภัตติว่า ตุ, อนฺตุ เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่งประกอบ
ท้ายธาตุเพื่อแสดงอาณตัติและอาสิฏฐะนั้น ท่านเรียกว่าปัญจมีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า จง...เถิด, ขอ
...จง ส่วนในคัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา สูตรที่ ๘๘๐ แสดงว่า ปัญจมีวิภัตติ ใช้ในกาลที่ไม่เจาะจง เหล่านี้ 
คือ ออกค าสั่ง, ความหวัง, การด่า, การสาปแช่ง, การขอ, การแนะน าหรือบอกวิธี, การนิมนต์, การร้อง
เรียก, การเชื้อเชิญ, การถาม และความปรารถนา 
  ๓) สัตตมีวิภัตติ การหยั่งลองใจผู้อ่ืน เรียกว่าอนุมัติ (ในที่อ่ืน หมายถึง การอนุญาตหรือ
การเห็นด้วย) การร าพึงกับตนเอง เรียกว่าปริกัปปะ มีวิภัตติว่า เอยฺย, เอยฺยุ เป็นต้น ๑๒ ตัว ซึ่งประกอบ
ท้ายธาตุ เพ่ือแสดงอนุมัติและปริกัปปะนั้น เรียกว่าสัตตมีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า ควร..., พึง..., 
  ๔) ปโรกขาวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ส าเร็จไปแล้ว เรียกว่าอดีต มีวิภัตติว่า อ, อุ เป็นต้น 
๑๒ ตัว ซึ่งประกอบท้ายธาตุ เพื่อแสดงกาลหรือกิริยาที่เป็นอดีตนั้น เรียกว่าปโรกขาวิภัตติ โดยส่วนมาก
แปลว่า...แล้ว 
  ๕) หิยัตตนีวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ผ่านพ้นมาแล้วได้ ๑ วัน เรียกว่าหิยโย (เมื่อวานนี้) มี
วิภัตติว่า อา, อู เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่งประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงอดีตกาลนับตั้งแต่เมื่อวานนั้น เรียกว่า 
หิยยัตตนีวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า...แล้ว 
  ๖) อัชชัตตนีวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่เป็นไปโดยเริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาไป จนถึง
เทีย่งคืนที่ก าลังจะมาถึง เรียกว่าอัชชะ (วันนี้) มีวิภัตติว่า อี, อุ เป็นต้น ๑๒ ตัวซึ่งประกอบท้ายธาตุ เพ่ือ
แสดงอดีตท่ีเพ่ิงท าเสร็จไปภายในวันนี้ เรียกว่าอัชชัตตนีวิภัตติ โดยส่วนมากว่า...แล้ว 
  ๗) ภวิสสันติวิภัตติ กาลหรือกิริยาที่ยังมาไม่ถึงเรียกว่าอนาคต มีวิภัตติว่า สฺสติ, สสนฺติ  
เป็นต้น ๑๒ ตัว ซึ่งประกอบท้ายธาตุ เพ่ือแสดงอนาคตนั้น เรียกว่าภวิสสันติวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า 
จัก..., จะ..., 
  ๘) กาลาติปัตติวิภัตติ ความผิดหวังหรือความผิดพลาดที่ท าให้กิริยาบางอย่างไม่มีสิทธิที่
จะเกิดขึ้นได้อีก  เรียกว่ากิริยาติปันนะ  มีวิภัตติว่า สฺสา, สฺส สุ เป็นต้น ๑๒ ตัว  ซึ่งประกอบท้ายธาตุ เพ่ือ 
                                                 

 ๑๐ พระญาณาลังการเถระ.ปทวิจาร, จ ารูณ ธรรมดา (แปล), ๒๐๐-๒. 
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แสดงความเป็นกิริยาติปันนะนั้น เรียกว่ากาลาติปัตติวิภัตติ โดยส่วนมากแปลว่า จักได้...แล้ว 
 ๗. บทกิตก์ 
 กิตก์ คือค าเชื่อมธาตุกับปัจจัย เพ่ือสร้างค าที่ท าหน้ าที่ เป็นผู้กระท ากิริยาเป็นต้น 
หมายความว่า เป็นชื่อของปัจจัยกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้นมาโดยการน าเอาธาตุกับปัจจัยมาประกอบกัน เพ่ือ
ก าจัดความสงสัยในเรื่องสาธนะ ในคัมภีร์สัททัตถเภทจินตาคาถาที่ ๓๔๖ มีรูปวิเคราะห์ว่า สิสฺสานํ กงฺขํ 
กิรตีติ กิโต ณ ปัจจัยเป็นต้น ชื่อว่ากิตก์ เพราะก าจัดความสงสัยของศิษย์ทั้งหลาย (ลง ณฺวุ ปัจจัยเป็น 
กิตโก) คือท าให้เข้าใจหน้าที่ของศัพท์ได้อย่างถูกต้องว่า เป็นสาธนะไหน ดังนี้เป็นต้น เช่น ทายโก มาจาก 
ทา ธาตุ + ณฺวุ ปัจจัย แปลว่า ผู้ให้ เป็นกัตตุสาธนะ, ทาน  มาจาก ทา ธาตุ + ยุ ปัจจัย แปลว่า ทานที่ถูก
ให้ เป็นกัมมสาธนะ ดังนี้เป็นต้น เป็นชื่อของปัจจัยกลุ่มหนึ่งที่ก าจัดความสงสัยของศิษย์ในเรื่องสาธนะ 
ในคัมภีร์กัจจายนะสูตรที่ ๕๔๕-๕๔๖ ได้จ าแนกกิตก์ปัจจัยออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
  ๑) กิจจปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัมมสาธนะและภาวสาธนะ มี ๕ ตัว คือ ตพฺพ, อนีย, ณฺย, 
เตยฺย, ริจฺจ ปัจจัยเหล่านี้ สามารถแสดงความหมายว่า อรหะ (สมควร) และสักกะ (สามารถ) ท่านจึง
บัญญัติให้แปลว่า พึง, ได้ เช่น กาตพฺพ  (อันเขาพึงกระท า, อันเขากระท าได้) เป็นต้น  
  ๒) กิตปัจจัย คือปัจจัยที่มักใช้ในกัตตุสาธนะ ได้แก่ กิตก์ปัจจัยทั้งหมดที่นอกจากกิจจ
ปัจจัย 
 โบราณาจารย์บางท่านจ าแนกกิตก์ปัจจัยออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ๑) กิจจปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัมมสาธนะและภาวสาธนะ 
  ๒) กิตปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัตตุสาธนะ 
  ๓) กิจจกิตปัจจัย คือปัจจัยที่ใช้ในกัตตุสาธนะ, กัมมสาธนะ, ภาวสาธนะ 
 ในคัมภีร์สัททัตถเภทจินตา คาถาที่ ๓๔๗-๓๔๘ ได้ประพันธ์ประเภทของกิตก์ปัจจัยเป็น
คาถาว่า (๓๔๗) 
     ปจฺจโย กิตเก กิจฺจ- กิตเภเทน ทุพฺพิโธ 
     ปญฺจ ตพฺพาทโย กิจฺจา กิตญฺเ ณาทิปจฺจยา. 
    ปัจจัยในกิตก์มี ๒ ประเภท โดยจ าแนกเป็นกิจจปัจจัย และกิตปัจจัย,  
   ปัจจัย ๕ ตัว มี ตพฺพ ปัจจัยเป็นต้น ชื่อว่ากิจจปัจจัย (ส่วน) ปัจจัยอื่นมี ณ 
   ปัจจัยเป็นต้น ชื่อว่ากิตปัจจัย 
(๓๔๘)     ปจฺจโย ติพฺพิโธ กิจฺจ- กิตกิจฺจกิตพฺพสา 
     ภาวกมฺเมสุ กตฺวตฺเถ ตีสุ วาตฺยปเร วิทู. 
    อีกนัยหนึ่ง บัณฑิตบางท่านกล่าวว่า ปัจจัยมี ๓ ประเภท โดยจ าแนกเป็น 
   กิจจปัจจัย, กิตปัจจัยและกิจจกิตปัจจัย กิจจปัจจัยลงในภาวสาธนะและกัมม- 
   สาธนะ, กิตปัจจัยลงในกัตตุสาธนะ, ส่วนกิจจกิตปัจจัยลงในสาธนะท้ัง ๓ 
๒.๒ ประวัติคัมภีร์อภิธานพจนานุกรม 
 คัมภีร์อภิธานเป็นคัมภีร์ประเภทพจนานุกรมศัพท์บาลี และมีคัมภีร์ที่ส าคัญ ๆ อธิบาย
ขยายความเพ่ิมเติม เช่น อภิธานัปปทีปิกาฎีกา อภิธานัปปทีปิกาสูจิ อภิธานัปปทีปิกานิสสยะ เป็นต้น 
เป็นคัมภีร์ที่แสดงนามบัญญัติของเนื้อหาทั้งในโลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และโลกบาดาล เป็นผลงานของ
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๓๙ 

พระโมคคัลลานมหาเถระ ราชบัณฑิต ณ วัดมหาเชตวัน เกาะลังกา ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ในรัช
สมัยของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ ๑ 
 คัมภีร์อภิธาน ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่มีคุณค่าด้านภาษาศาสตร์ที่สามารถให้ความรู้ต่อการศึกษา
ทางภาษาศาสตร์เพราะเป็นแหล่งรวมของ “พจน์” หรือค าพูดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่
อนุชนจะต้องศึกษาและให้ความส าคัญกับการศึกษาในเชิงภาษาศาสตร์ด้วย คัมภีร์อภิธาน แบ่งออกเป็น 
๓ กัณฑ์ใหญ่ คือ 
 ๑. สัคคกัณฑ์ แสดงชื่อศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น ศัพท์ที่
เป็นพระนามของพระพุทธเจ้า ชื่อพระนิพพาน พระอรหันต์ และโลกสวรรค์ เป็นต้น 
 ๒. ภูกัณฑ์ แสดงศัพท์ที่เป็นชื่อของสถานที่ พ้ืนดิน ภูเขา ต้นไม้ แม่น้ า และล าธารเป็น
ต้น แบ่งออกเป็น ๗ วรรคย่อย คือ 
   ๑) ภูมิวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับแผ่นดิน 
   ๒) ปุรวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับเมืองและประเทศ 
   ๓) นรวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับคน 
   ๔) จตุพพรรณวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับวรรณะ ๔ 
   ๕) อรัญญวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับปุาไม้ 
   ๖) เสลวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับภูเขา 
   ๗) ปาตาลวรรค แสดงชื่อศัพท์เก่ียวกับโลกบาดาล 
 ๓. สามัญญกัณฑ์ แสดงนามศัพท์และคุณศัพท์สามัญทั่ว ๆ ไป มีความดีงาม ความ
ประเสริฐ การกระท าเป็นต้น รวมทั้งศัพท์ที่เป็นนิบาตบทและอุปสัคบท แบ่งออกเป็น ๔ วรรคย่อย คือ 
   ๑) วิเสสยาธีนวรรค แสดงศัพท์ที่เป็นบทวิเสสนะที่เก่ียวข้องกับลิงค์ท้ัง ๓ 
   ๒) สังกิณณวรรค แสดงศัพท์เบ็ดเตล็ดทั่วไป 
   ๓) อเนกัตถวรรค แสดงศัพท์ที่มีความหมายหลายอย่าง 
   ๔) อัพยยวรรค แสดงความหมายของอุปสัคและนิบาต 
 ในกัณฑ์ใหญ่ทั้ง ๓ นั้น ที่ประกอบด้วยวรรคย่อย มีภูมิวรรค และปุรวรรค เป็นต้น เมื่อรวม
กับปณามคาถา ปฏิญญาคาถา ปริภาสาคาถา และนิคมนคาถา ทั้งหมดแล้ว มีจ านวนทั้งสิ้น ๑,๒๒๑ 
คาถาด้วยกัน 
 ลักษณะการแสดงเนื้อหาคัมภีร์อภิธานนั้น เป็นการแสดงกลุ่มศัพท์ที่มีชื่อและลิงค์คล้อย
ตามพระบาลีพระไตรปิฎก ขอน าการแสดงลักษณะการอธิบายความตามนัยคัมภีร์อภิธานวรรณนาที่น า
คาถาจากคัมภีร์อภิธานมาตั้งตามล าดับคาถาแล้วอธิบายแต่ละบทไป โดยแสดงบทแต่ละบทประกอบ 
ด้วย ศัพท์ รูปวิเคราะห์ และอุทาหรณ์ประกอบโดยสังเขป ดังนี้ 

 พระนามพระพุทธเจ้า ๓๒ ศัพท ์
   พุทฺโธ ทสพโล สตฺถา  สพฺพญฺญู ทฺวิปทุตฺตโม; (๑) 
   มุนินฺโท ภควา นาโถ  จกฺขุมงฺคีรโส มุนิ. 
   โลกนาโถ’นธิวโร  มเหสิ จ วินายโก;   (๒) 
   สมนฺตจกฺขุ สุคโต  ภูริปญฺโ จ มารช.ิ 
   นรสีโห นรวโร  ธมฺมราชา มหามุนิ;   (๓) 
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๔๐ 

   เทวเทโว โลกครุ  ธมฺมสฺสามี ตถาคโต. 
   สยมฺภู สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วรปญฺโ จ นายโก;   (๔) 
   ชิโน สกฺโก ตุ สิทฺธตฺโถ  สุทฺโธทนิ จ โคตโม. 
   สกฺยสีโห  ตถา  สกฺย-  มุนิ จา’ทิจฺจพนฺธุ จ.  (๕) 
  มีศัพท์ว่า พุทฺธ, ทสพล, สตฺถุ สพฺพญฺญู, ทฺวิปทุตฺตม, มุนินฺท, ภควนฺตุ, นาถ, จกฺขุมนฺตุ, 
องฺคีรส, มุนิ, โลกนาถ, อนธิวร, มเหสิ, วินายก, สมนฺตจกฺขุ สุคต, ภูริปญฺ , มารชิ, นรสีห, นรวร, ธมฺม
ราช, มหามุนิ, เทวเทว, โลกครุ, ธมฺมสฺสามี, ตถาคต, สยมฺภู, สมฺมาสมฺพุทฺธ, วรปญฺ , นายก และ ชิน 
โดยอธิบายตามล าดับศัพท์ดังต่อไปนี้ 
 ๑. พุทฺธ แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ตรัสรู้ 
 รูปวิเคราะห:์ พุทฺโธติ เกนตฺเถน พุทฺโธ๑๑ ถามว่า ค าว่า “พุทฺโธ” พระพุทธเจ้าทรงพระนาม
ว่าพุทธะ เพราะอรรถว่าอย่างไร, ตอบว่า ทรงพระนามว่าพุทธะ เพราะมีอรรถวิเคราะห์ว่า 
  ๑) พุชฺฌิตา สจฺจานีติ พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงตรัสรู้สัจธรรม 
  ๒) โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงให้หมู่สัตว์รู้ตาม 
  ๓) สพฺพญฺญุตาย พุทฺโธ  พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงรู้ธรรมทั้งปวง 
  ๔) สพฺพทสฺสาวิตาย พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงเห็นแจ้งธรรมทั้งปวง 
  ๕) อภิญฺเ ยฺยตาย พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงรู้ยิ่ง 
  ๖) วิสวิตาย พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงท าพระนิพพานให้แจ้ง 
  ๗) ขีณาสวสงฺขาเตน พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงสิ้นอาสวะ 
  ๘) นิรุปกฺกิเลสสงฺขาเตน พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากอุปกิเลส 
  ๙) เอกนฺตวีตราโคติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากราคะแน่นอน 
  ๑๐) เอกนฺตวีตโทโสติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากโทสะแน่นอน 
  ๑๑) เอกนฺตวีตโมโหติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงปราศจากโมหะแน่นอน 
  ๑๒) เอกนฺตนิกฺกิเลโสติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงสิ้นกิเลสแน่นอน 
  ๑๓) เอกายนมคฺค  คโตติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะเสด็จไปสู่ทางอันเอก 
  ๑๔) เอโก อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุทฺโธติ พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะตรัสรู้พระ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้เพียงพระองค์เดียว 
  ๑๕) อพุทฺธิวิหตตฺตา พุทฺธิปฏิลาภตฺตา พุทฺโธ พระนามว่าพุทธะ เพราะทรงก าจัดอวิชชา
แล้วตรัสรู้วิชชา 
  ๑๖) พุชฺฌตีติ พุทฺโธ ผู้ตรัสรู้ พระนามว่าพุทธะ (พุธ อวคมเน=ตรัสรู้-รู้-บรรลุ + ต) 
 อุทาหรณ์: เตน สมเย พุทฺโธ ภควา เวรญฺชาย  วิหรติ นเฬรุจิมนฺทมูเล มหตา ภิกฺขุส เฆน 
สทฺธึ ปญฺจมตฺเตน ภิกฺขุสเตหิ๑๒ สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ควงต้นสะเดาอันเป็นที่
อยู่ของนเฬรุยักข์ เขตเมืองเวรัญชา พร้อมภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ องค ์

                                                 

 ๑๑ ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๑๙๒/๓๘๘, ขุ.จู.(บาลี) ๓๐/๙๗/๒๐๗, ขุ.ป.(บาลี) ๓๑/๑๖๒/๑๘๕-๑๘๖. 
 ๑๒ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๑/๑. 
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๔๑ 

 อิติ พุทฺโธ อภิญฺ าย ธมฺมมกฺขาสิ ภิกฺขุน  ทุกฺขสฺสนฺตงฺกโร สตฺถา จกฺขุมา ปรินิพฺพุโต๑๓

ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรม แก่ภิกษุท้ังหลายเพื่อความรู้ยิ่ง พระศาสดา ทรงท าที่สุดแห่งทุกข์ มี
พระจักษุ ปรินิพพานแล้ว 
 อริยา วุจฺจนฺติ พุทฺธา จ พุทฺธสาวกา จ๑๔ พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้า เรียกว่า 
พระอริยะทั้งหลาย 
 อห  พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ ส ฆญฺจ สรณ  คโต อุปาสกตฺต  เทเสสึ สกฺยปุตฺตสฺส สาสเน๑๕ หม่อม
ฉันได้ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะที่พ่ึงแล้ว ได้แสดงตนเป็นอุบาสก ในพระ
ศาสนาแห่งพระศากยบุตรแล้ว 
 สาวกา จ ปจฺเจกพุทฺธา จ พุทฺธา จ อนุสฺสรนฺติ๑๖ พระสาวกทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้า
ทั้งหลาย และพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงระลึกได ้
 พุทฺโธ จ โลเกติ อิท  วินา พุทฺธุปฺปาเทน ส ฆเภทสฺส อภาวทสฺสนตฺถ  วุตฺต ๑๗ บทว่า พุทฺโธ จ 
โลเก นี้ สกวาทีกล่าวไว้เพ่ือแสดงความไม่มีสังฆเภท โดยเว้นจากการอุบัติของพระพุทธเจ้า 
 อตฺถโต ปน ปารมิตาปริภาวิโต สยมฺภู าเณน สห วาสนาย วิหตวิทฺธ สิตนิรวเสสกิเลโส 
มหากรุณาสพฺพญฺญุตญฺ าณาทิอปริเมยฺยคุณคณาธาโร ขนฺธสนฺตาโน พุทฺโธ๑๘ ก็โดยความหมาย คือ
พระพุทธเจ้า ผู้ทรงก าจัดกิเลสได้หมดสิ้นพร้อมทั้งวาสนา ด้วยพระสยัมภูญาณ เพราะทรงอบรมบ่มพระ
บารมีมาแล้ว ผู้มีพระขันธสันดานทรงไว้ซึ่งหมู่คุณอันนับประมาณไม่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณและพระ
สัพพัญญุตญาณเป็นต้น 
 ๒. ทสพล แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระทศพล 
 รูปวิเคราะห:์ ทานสีลนฺตฺยาทโย านา านญฺ าทโย วา ทส พลานิ อสฺสตฺถีติ ทสพโล พระ
นามว่าทสพละ เพราะทรงมีก าลัง ๑๐ ประการ มี ทาน ศีลเป็นต้น หรือ านา าน าณเป็นต้น (ทส=๑๐ 
+ พล=ก าลัง) 
 ก าลัง ๑๐ ประการ คือ ๑) านา าน าณ พระปรีชาหยั่งรู้ฐานะและอฐานะ คือ ทรงรู้ว่า
อะไรเป็นไปได้ และอะไรเป็นไปไม่ได้ รู้เหตุรู้ผล ๒) กัมมวิปาก าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ผลของกรรมดี
และชั่ว ๓) สัพพัตถคามินีปฏิปทา าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ข้อปฏิบัติที่จะน าไปสู่สุคติ ทุคติ หรือพ้น
จากคติ รู้ประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในอนาคตและประโยชน์อันสูงสุด ๔) นานาธาตุ าณ พระปรีชา
ญาณหยั่งรู้สภาวะของธรรมชาติทั้งฝุายอุปาทินนกสังขาร (สังขารที่กรรมยึดครอง) และฝุายอนุปาทินนก
สังขาร (สังขารที่กรรมไม่ยึดครอง) ๕) นานาธิมุตติก าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้อัธยาศัย ความเชื่อถือ 
ความสนใจของสัตว์ทั้งหลาย ๖) อินทรียปโรปริยัตต าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ความยิ่งและความหย่อน
แห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายว่า มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา หย่อนหรือแก่กล้าเพียงไร ๗) ฌานาทิ 
สังกิเลสาทิ าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วของการออกจากฌาน วิโมกข์ 

                                                 

 ๑๓ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๑๘๖/๑๐๙. 
 ๑๔ อภิ.วิ.(บาลี) ๓๕/๕๘๘/๓๑๔. 
 ๑๕ วิ.อ.(บาลี) ๑/๖๙. 
 ๑๖ ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๑/๒. 
 ๑๗ อภิ.ปญฺจ.อ.(บาลี) ๖๕๔-๖๕๗/๒๖๖. 
 ๑๘ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๒-๑๓. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๔๒ 

สมาธิ และสมาบัติทั้งหลาย ๘) ปุพเพนิวาสานุสสติ าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ถึงภพอันเคยเป็นอยู่ใน
อดีต ๙) จุตูปปาต าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นไปตามกรรมของตน 
๑๐) อาสวักขย าณ พระปรีชาญาณหยั่งรู้ความสิ้นไปแห่งอาสวะ๑๙ 
 อุทาหรณ์: มหคฺคธมฺโม ทสพโล พลาติพลปารคู ธรณูปโม มหาวีโร โส เม พุทฺโธ            
นิมนฺติโต๒๐ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงมีพระธรรมล้ าเลิศ น่าบูชา เป็นพระทศพล ทรงถึงความ ส าเร็จ
พลธรรมเหนือพลธรรม (ของคนท่ัวไป) เปรียบด้วยแผ่นดิน ทรงเป็นผู้มีความเพียรมาก ข้าพเจ้าทูลนิมนต์
แล้ว 
 ทสสหสฺสจกฺกวาเฬ ปน เทวตา สพฺพาว สนฺติปติตฺวา อชฺช ทสพโล ปรินิพฺพายติ อิโตทานิ  
ปฏฺ าย อนฺธการ  ภวิสฺสตีติ ปริเทวนฺติ๒๑ ก็เทวดาในหมื่นจักรวาล ประชุมกันทั้งหมดพากันคร่ าครวญ
ร าพันว่า “วันนี้ พระทศพลจะปรินิพพาน จ าเดิมแต่นี้ไป จักมีแต่ความมืด” 
 ปาฏิหาริยฏฺ าเนปิ สพฺพา ทฺวาทสโยชนิกา ปริสา อนุรุทฺธ  อุปสงฺกมิตฺวา กห  ภนฺเต     
ทสพโล  ิโตติ ปุจฺฉึสุ๒๒ แม้ในที่ทรงท ายมกปาฏิหาริย์ บริษัททั้งหมดประมาณ ๑๒ โยชน์ เข้าไปหาพระ
อนุรุทธะ ถามว่า “ท่านผู้เจริญ พระทศพลประทับอยู่ ณ ที่ไหน” 
 ๓. สตฺถุ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระศาสดา, ผู้สอน 
 รูปวิเคราะห์: ทิฏฺ ธมฺมิกสมฺปรายิกปรมตฺเถหิ ยถารห  อนุสาสตีติ สตฺถา พระนามว่า สัตถุ 
เพราะทรงสั่งสอนสรรพสัตว์ด้วยประโยชน์ในปัจจุบัน ประโยชน์ในอนาคตและประโยชน์อันสูงสุด (สาส 
อนุสิฏฺ  ิมฺหิ=แนะน า-สั่งสอน + รตฺถุ) กิเลเส สชติ วิสฺสชฺเชติ อนภาว  คเมตีติ สตฺถา พระนามว่าสัตถุ 
เพราะทรงสละกิเลส (สช อติสชฺชเน=สละ-ปล่อย + รตฺถุ) กิเลเส สาสโนทเกน สิญฺจตีติ สตฺถา พระนาม
ว่าสัตถุ เพราะทรงล้างกิเลสด้วยน้ าคือค าสอน (สิจ เสจเน=ไหล-รด-ราด + รตฺถุ) กิเลสสตฺติ-สงฺขาต  ปงฺก  
โสสาเปตีติ สตฺถา พระนามว่าสัตถุ เพราะทรงท าเปือกตมคือคมกิเลสให้แห้งไป (สุส โสสเน=แห้ง-ผาก-
เหี่ยว + รตฺถุ) กิเลเส สสติ หึสตีติ สตฺถา พระนามว่าสัตถุ เพราะเบียดเบียนกิเลส (สสุ หึสาย =เบียดเบียน 
+ รตฺถุ) สวติ อาสวติ ธมฺมกถ  โสตุ อิจฺฉตีติ สตฺถา พระนามว่าสัตถุ เพราะทรงต้องการฟังธรรมกถา (สุ 
สวเน=ฟัง + รตฺถุ) สเมติ กิเลเส อุปสเมตีติ สตฺถา พระนามว่าสัตถุ เพราะทรงท ากิเลสให้สงบ (สมุ อุปส
เม=สงบ-ระงับ + รตฺถุ) 
 อุทาหรณ์: โส สมณุทฺเทโส ภิกขูหิ เอวมสฺส วจนีโย อชฺชตคฺเค เต อาวุโส สมณุสฺเทส น เจว 
โส ภควา สตฺถา อปทิสิตพฺโพ๒๓ สมณุทเทสนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนว่า สมณุทเทส ตั้งแต่
วันนี้ เธอไม่พึงอ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นศาสดา 
 โส โว มมจฺจเยน สตฺถา๒๔ พระธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอ เมื่อเราล่วงไปแล้ว 
 กตมานิ ปญฺจ ? อิธ  ภิกฺขเว ภิกฺขุโน สตฺถา ธมฺม  เทเสติ อญฺ ตโร วา ครุฏฺ านิโย สพฺรหฺม- 
 

                                                 

 ๑๙ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๑๔๘/๑๐๗-๑๑๐. 
 ๒๐ ขุ.อป.(บาลี) ๓๒/๒๔๗/๔๔๗. 
 ๒๑ องฺ.เอกก.อ.(บาลี) ๑/๑๓๐/๘๒. 
 ๒๒ องฺ.เอกก.อ.(บาลี) ๑/๑๘๘/๑๑๓. 
 ๒๓ วิ.มหา.(บาลี) ๒/๔๒๙/๓๑๕. 
 ๒๔ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๒๑๖/๑๓๔. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๔๓ 

จารี๒๕ ภิกษุทั้งหลาย เหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑ ศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีในฐานะครู
บางรูป แสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 ๔.  สพฺพญฺญู แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระสัพพัญญู, ผู้รู้ธรรมทั้งปวง 
 รูปวิเคราะห์: สพฺพ  ชานาตีติ สพฺพญฺญู พระนามว่าสัพพัญญู เพราะทรงรู้ธรรมทั้งปวง 
สพฺพสงฺขตมสงฺขต  อนวเสส  ชานาตีติ สพฺพญฺญู พระนามว่าสัพพัญญู เพราะทรงรู้สังขตธรรมและอสังขต-
ธรรมทั้งปวง (สพฺพ + า อวโพธเน=รู้ + รู) 
 สัพพัญญู ๕ ประการ๒๖ คือ ๑) กมสัพพัญญู ทรงรู้จุติและอุบัติทุกอย่างของสัตว์ผู้เป็นไป
ตามล าดับกรรม ๒) สกิงสัพพัญญู ทรงรู้สภาวะธรรมชาติทุกอย่างได้ในขณะญาณเดียว ๓) สตตสัพพัญญู 
ทรงรู้สภาวธรรมทุกอย่างตามความเป็นจริง ๔) สัตติสัพพัญญู ทรงรู้สภาวธรรมทุกอย่างด้วยพระปรีชา
สามารถ ๕) ญาตสัพพัญญ ูทรงรู้สภาวธรรมทุกอย่างด้วยพระปัญญาที่ทรงตรัสรู้อริยสัจ ๔ ในสัพพัญญู ๕ 
อย่างนี้ หมายถึงญาตสัพพัญญู คือ ตรัสรู้อริยสัจ ๔ 
 อุทาหรณ์: เอว  วุตฺเต มหานาม เต นิคณฺ า ม  เอตทโวจุ  นิคณฺโ  อาวุโส นาฏปุตฺโต 
สพฺพญฺญู สพฺพทสฺสาวี อปริเสส  าณทสฺสน  ปฏิชานาติ๒๗ เมื่อเรากล่าวอย่างนั้นแล้ว นิครนถ์เหล่านั้นได้
กล่าวกับเราว่า ท่านผู้มีอายุ นิครนถ์นาฏบุตร เป็นสัพพัญญู เห็นสิ่งทั้งปวง ปฏิญญาญาณทัสสนะอย่าง
เบ็ดเสร็จ 
 กถ  ภควา สมนฺตจกฺขุนาปิ วิวฏจกฺขุ ? สมนฺตจกฺขุ วุจฺจติ สพฺพญฺญุต าณ  ภควา สพฺพญฺญุต

าเณน อุเปโต สมุเปโต อุปคโต สมุปคโต อุปปนฺโน สมุปปนฺโน สมนฺนาคโต๒๘ พระผู้มีพระภาคเจ้ามี
พระจักษุแจ่มแจ้งด้วยสมันตจักษุ เป็นอย่างไร คือ พระสัพพัญญุตญาณ ตรัสเรียกว่า สมันตจักษุ พระผู้มี
พระภาคเจ้า ทรงประกอบพร้อมด้วยพระสัพพัญญุตญาณ จึงทรงพระนามว่าพระสัพพัญญู) 
 เตน ยถาวุตฺเตน การเณน ตถาคโต สมนฺตจกฺขุ สพฺพญฺญูติ วุตฺต  โหติ๒๙ เพราะเหตุตามที่
กล่าวมานั้น พระตถาคตเจ้า จึงทรงพระนามว่าพระสมันตจักษุ พระสัพพัญญ ู
 ๕.  ทฺวิปทุตฺตม แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าคือมนุษย์และเทวดา 
 รูปวิเคราะห์: ทฺวิปทาน  อุตฺตโม ทฺวิปทุตฺตโม๓๐ พระนามว่าทวิปทุตตมะ เพราะประเสริฐ
กว่าสัตว์สองเท้าทุกชนิด ทฺวิปทาน  ทฺวิปเทสุ วา อุตฺตโม ทฺวิปทุตฺตโม บรรดาสัตว์สองเท้าคือมนุษย์และ
เทวดาทั้งหลาย พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุด จึงทรงพระนามว่าทวิปทุตตมะ (ทฺวิ + ปท + อุตฺตม) 
 อุทาหรณ์: ปุจฺฉามิ มุนึ ปหุตปญฺ  พุทฺธ  ธมฺมสฺสามึ วีตตณฺห  ทฺวิปทุตฺตม  สารถีน  ปวร  กติ 
โลเก สมณา ตทึฆ พฺรูหิ๓๑ ข้าพระองค์ขอทูลถามพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนี มีพระปัญญามาก ผู้เป็นเจ้าของ
แห่งพระธรรม ผู้มีตัณหาปราศจากไปแล้ว ผู้สูงสุดกว่าสัตว์ ผู้ประเสริฐกว่าสารถีทั้งหลายว่า สมณะใน
โลกมีเท่าไร ขอพระองค์ตรัสบอกสมณะเหล่านั้นด้วยเถิด ฯ 

                                                 

 ๒๕ องฺ.ปญฺจก.(บาลี) ๒๒/๒๖/๑๘. 
 ๒๖ ขุ.ม.อ.(บาลี) ๑๕๖/๓๙๐. 
 ๒๗ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๑๗๙/๑๔๐. 
 ๒๘ ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๑๕๖/๒๙๙. 
 ๒๙ ขุ.ม.อ.(บาลี) ๑๕๖/๓๙๑. 
 ๓๐ ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี) ๓๗/๗๑. 
 ๓๑ ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๘๓/๓๕๓. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๔๔ 

 ต  เทวเทว  วนฺทามิ ปุตฺตนฺเต ทฺวิปทุตฺตม อนุชาต  มหาวีร  นาค  นาคสฺส โอสรนฺติ๓๒ ข้าแต่
พระผู้มีภาคเจ้า ข้าพระองค์ขอกราบไหว้ท่านนิโครธกัปปกเถระ ผู้เป็นวิสุทธิเทพ เป็นอนุชาตบุตร มี
ความเพียรมาก เป็นผู้ประเสริฐ ทั้งเป็นพระโอรสของพระองค์ผู้ประเสริฐนั้น 
 ทฺวิปทุตฺตโม ทฺวิปทาน  เทวพฺรหฺมมนุสฺสาน  อุตฺตโม เสฏฺโ ๓๓ บรรดาเทวดา พรหมและ
มนุษย์ผู้มีสองเท้า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุด 
 ๖.  มุนินฺท แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระมุนินท์ 
 รูปวิเคราะห์: มุนีน  อินฺโท ราชา มุนินฺโท พระนามว่ามุนินทะ เพราะทรงยิ่งใหญ่กว่าพระ
มุนีทั้งหลาย (มุนิ + อินฺท) 
 พระมุนีมีกล่าวไว้ในอรรถกถาว่า มุนีติ หิ อคาริยมุนิ อนคาริยมุนิ เสกฺขมุนิ อเสกฺขมุนิ    
ปจฺเจกมุนิ มุนิมุนีติ อเนกวิธา มุนโย๓๔ ค าว่า มุนิ ได้แก่ พระมุนีทั้งหลาย คือ ๑) อคาริยมุนิ คฤหัสถ์
ผู้รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นกัลยาณปุถุชน ๒) อนคาริยมุนิ บรรพชิตผู้มีจาตุปาริสุทธิศีลสมบูรณ์       
๓) เสกขมุนิ เสกขบคุคล ๗ จ าพวก คือ คฤหัสถ์หรือบรรพชิตผู้บรรลุธรรมขั้นโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติ
ผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล และอรหัตตมรรค ๔) อเสกขมุนิ คฤหัสถ์
หรือบรรพชิตผู้บรรลุธรรมขั้นอรหัตตผล ๕) ปัจเจกมุนิ พระปัจเจกพุทธเจ้า ๖) มุนิมุนิ พระพุทธเจ้า ใน
จ านวนนั้น พระพุทธเจ้าเป็นใหญ่กว่ามุนีทั้ง ๕ ข้างต้น จึงทรงพระนามว่ามุนิมุนิ หรือ มุนินทะ 
 อุทาหรณ์: สุทฺโธทโน มุนิวร  อภิทสฺสนาย อมจฺจปุตฺเต ทสธา อเปสยิ พเลน สทฺธึ มหตา 
มุนินฺท สมโย มหาวีร องฺคีรสาน ๓๕ ข้าแต่พระจอมมุนี พระเจ้าสุทโธทนะมหาราช มีพระราชพระสงค์จะ
ทรงพบพระจอมมุนี จึงทรงส่งบุตรอ ามาตย์ พร้อมกองก าลังใหญ่มาถึง ๑๐ ครั้ง ข้าแต่พระมหาวีระ เป็น
สมัยสมควรส าหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า 
 ต ทสฺสเนนพฺภุตปีติราสิ อุทิกฺขมาน  ทฺวิปทานมินฺท  โตเสหิ ต  มุนินฺท คุณเสฏฺ สมโย มหาวีร 
องฺคีรสาน ๓๖ ข้าแต่พระจอมมุนี ผู้มีกองปีติน่าอัศจรรย์เพราะการเห็นพระองค์ ขอพระองค์ โปรดทรง
ปลอบพระผู้เป็นเจ้าแห่งหมู่มนุษย์  ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ ซึ่งตั้งพระเนตรรอคอยพระองค์นั้นด้วยเถิด 
ข้าแต่พระมหาวีระ เป็นสมัยสมควรส าหรับพระอังคีรสแล้ว พระเจ้าข้า 
 จิร  าตุ ธมฺโม มุนินฺทสฺส โลเก๓๗ ขอให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจงด ารงมั่นตลอดกาลนาน 
 ๗. ภควนฺตุ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้มีโชค 
 รูปวิเคราะห์: ราคโทสโมหมานสฺส ภคฺคตฺตา ภคา อสฺส อตฺถีติ ภควา พระนามว่าพระผู้มี
พระภาคเจ้า (ผู้มีโชค) เพราะทรงท าลายราคะ โทสะ โมหะ และมานะได้แล้ว (ภค + วนฺตุ) ภคสงฺขาตา 
โลกิยโลกุตฺตรสมฺปตฺติโย วนิ ภชิ เสวีติ ภควา พระนามว่าภควา เพราะทรงเสพสมบัติที่เป็นโลกิยะและ 
โลกุตตระท่ีเรียกว่าภคะ (ภค + วนุ เสวาย =เสพ-คบ + วนฺตุ) โสมนสฺสกุมารตฺตภาวาทีสุ จริมตฺตภาเว จ 
ภคสงฺขาต  สิริ อิสฺสริย  ยส  จ วมิ อุคฺคิริ เขฬปิณฺฑ  วิย อนเปกฺโข ฉฑฺฑยีติ ภควา พระนามว่า ภควา 

                                                 

 ๓๒ ขุ.เถร.(บาลี) ๒๖/๑๒๘๘/๔๓๐. 
 ๓๓ ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/๒๑๙/๒๗๐. 
 ๓๔ ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๓๘/๑๗๒. 
 ๓๕ ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี) ๖๐/๔๖. 
 ๓๖ ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี) ๖๒/๔๖. 
 ๓๗ ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี) ๑-๑๘/๔๓๕. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๔๕ 

เพราะทรงคลายคือละไปไม่ใยดีในสิริ ความเป็นใหญ่ และเกียรติยศที่เรียกว่าภคะ เหมือนก้อนเขฬะ ใน
คราวเสวยพระชาติเป็นโสมนัสสกุมารเป็นต้น และในอัตภาพสุดท้าย (ภค + วมุ อุคฺคิรเณ=คายออก + 
วนฺตุ) สม  ปวตฺตตฺตา ภคสงฺขาเต สิเนรุยุคนฺธรอุตฺตรกุรุหิมวนฺตาทิภาชนโลเก วมี ตนฺนิวาสี สตฺตาวาสส
มติกฺกมนโต ตปฺปฏิพทฺธฉนฺทราคปฺปหาเนน ปชหีติ ภควา พระนามว่าภควา เพราะทรงคลาย คือ ทรงละ
โอกาสโลกมีภูเขาสิเนรุ ภูเขายุคันธร อุตตรกุรุทวีปและปุาหิมพานต์เป็นต้นที่เรียกว่าภคะ เพราะเป็นไป
ร่วมกับนักษัตร์ (ที่เรียกว่า ภะ) ด้วยการละฉันทราคะอันเนื่องด้วยโอกาสโลกนั้น เพราะล่วงที่อยู่ของ
เหล่าสัตว์ผู้อยู่ในโอกาสโลกนั้น (ภค + วมุ อุคฺคิรเณ=คายออก + วนฺตุ)๓๘ 
 อุทาหรณ์: อิติปิ โส ภควา อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ๓๙ แม้เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง 
 เอก  สมย  ภควา สาวตฺถิย  วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม๔๐ สมัยนั้น พระผู้มีพระ
ภาคเจ้า ประทับอยู่ที่เชตะวันมหาวิหาร อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้กรุงสาวัตถี 
 ภควาติ คารวาธิวจน , อปิจ ภคฺคราโคติ ภควา, ภคฺคโทโสติ ภควา, ภคฺคโมโหติ ภควา, 
ภคฺคมาโนติ ภควา ค าว่า ภควา เป็นพระนามที่พุทธบริษัทเรียกโดยเคารพ อนึ่ง ทรงพระนามว่าภควา 
เพราะทรงท าลายราคะ โทสะ โมหะ และมานะได้๔๑ 
 ๘. นาถ แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ทรงเป็นที่พ่ึง 
 รูปวิเคราะห์ว่า: เวเนยฺยาน  หิตสุข  นาถติ อาสีสตีติ นาโถ พระนามว่านาถะ เพราะทรง
หวังประโยชน์สุขแก่เวไนยสัตว์ (นาถ อาสีสเน=ปรารถนา-หวัง + อ) ต  ต  หิตปฏิปตฺตึ นาถติ ยาจตีติ   
นาโถ พระนามว่านาถะ เพราะทรงปฏิบัติเพ่ือประโยชน์นั้น ๆ (นาถ ยาจเน=ขอ-อ้อนวอน + อ) สพฺพ-
สตฺเต นาถติ อภิภวตีติ นาโถ พระนามว่านาถะ เพราะทรงปกครองสรรพสัตว์ (นาถ อิสฺสริเย=เป็นใหญ่ 
+ อ) สตฺตาน  หิตสุข  นาถติ นิโยเชตีติ นาโถ พระนามว่านาถะ เพราะทรงบ าเพ็ญประโยชน์สุขแก่สัตว์
โลกทั้งมวล (นาถ นิโยชเน=ประกอบ + อ) กิเลเส นาถติ อุปตาเปตีติ นาโถ พระนามว่านาถะ เพราะทรง
คุกคามกิเลสให้เร่าร้อน (นาถ อุปตาเป=ท าให้ร้อน + อ) นาโถติ โลกปฏิสรโณ โลกสามิ โลกนายโกติ 
วุตฺต  โหติ ค าว่า นาโถ หมายถึง พระผู้ทรงเป็นที่พ่ึงของชาวโลก เป็นเจ้าแห่งชาวโลก เป็นผู้น าของ
ชาวโลก๔๒ 
 อุทาหรณ์: อุกฺกามุขปหฏฺโ จ ขทิรงฺคารสนฺนิโภ วิชฺชูปโม มหาวีโร โส เม นาโถ             
นิมนฺติโต๔๓ พระพุทธเจ้าทรงมีรัศมีเรืองรองดุจถ่านเพลิงไม้ตะเคียน กระทบปากเบ้าทองค า เปรียบด้วย
สายฟูา ทรงเป็นผู้มีความเพียรมาก พระองค์นั้น ข้าพเจ้าทูลนิมนต์แล้ว 
 กรวิกรุโท นาโถ พฺรหฺมโฆโส ตถาคโต อุทฺธรนฺโต มหาทุกฺขา วิปฺปนฏฺเ อนายเก๔๔ พระ
ตถาคตเจ้า ผู้ทรงเป็นที่พ่ึง มีพระสุรเสียงไพเราะ เหมือนเสียงนกการเวก มีพระสุรเสียงก้องดังเสียงพรหม  

                                                 

 ๓๘ นีติ.ธาตุ. ๙๓๗. 
 ๓๙ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๑/๑. 
 ๔๐ องฺ.สตฺตก.(บาลี) ๒๓/๒๘/๒๒. 
 ๔๑ ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๕๐/๑๑๙. 
 ๔๒ สารตฺถฏีกา (บาลี)  ๑/๑๐. 
 ๔๓ ขุ.อป.(บาลี) ๓๒/๒๔๐/๔๔๖. 
 ๔๔ ขุ.อป.(บาลี) ๓๓/๖/๔๖. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๔๖ 

ทรงถอนเวไนยสัตว์ผู้จะฉิบหายเพราะขาดผู้แนะน าขึ้นจากมหันตทุกข์ 
 อถ รูปา อรูปา จ สุขทุกฺขา วิมุจฺจติ อิจฺเจว  อภณิ นาโถ ติโลกสรโณ มุนีติ๔๕ เมื่อนั้น เขา
ย่อมพ้นจากรูปภพ อรูปภพ สุข และทุกข์ พระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนี เป็นที่พ่ึงของโลกทั้งสาม ได้ตรัสไว้อย่าง
นี้ ด้วยประการฉะนี้ 
 ๙. จกฺขุมนฺตุ แปลวว่า พระพุทธเจ้า, ผู้มีจักษุคือสัพพัญญุตญาณ 
 รูปวิเคราะห์ว่า: จกฺขุ าณจกฺขุ อสฺสตฺถีติ จกฺขุมา พระนามว่าจักขุมันตุ เพราะทรงมี
ปัญญาจักษุ พุทฺธธมฺมสมนฺต าณทิพฺพจกฺขุม สจกฺขุสงฺขาเตหิ ปญฺจหิ จกฺขูหิ สมนฺนาคตตฺตา จกฺขุมา พระ
นามว่าจักขุมันตุ เพราะทรงประกอบด้วยญาณจักษุ ๕ คือ พุทธจักษุ ธัมมจักษุ สมันตจักษุ ปัญญาจักษุ 
ทิพพจักษุ และมังสจักษุคือตาเนื้อ (จกฺข ุ+ มนฺตุ) 
 ค าว่า จักษุ นี้มีขยายความว่า เทฺว จกฺขูนิ าณจกฺขุ เจว ม สจกฺขุ จ, ตฺตถ าณจกฺขุ ปญฺจ
วิธ  พุทฺธจกฺขุ ธมฺมจกฺขุ สมนฺตจกฺขุ ทิพฺพจกฺขุ ปญฺ าจกฺขูติ๔๖ จักษุ ๒ คือ ญาณจักษุ (หรือปัญญาจักษุ) 
และมังสจักษุ ในจักษุ ๒ อย่างนั้น ญาณจักษุมี ๕ คือ พุทธจักษุ ธัมมจักษุ สมันตจักษุ ทิพพจักษุ และ
ปัญญาจักษุ 
 อุทาหรณ์: ทุกฺขสฺสนฺตงฺกโร สตฺถา จกฺขุมา ปรินิพฺพุโต๔๗ พระศาสดาทรงท าที่สุดแห่งทุกข์ 
มีพระจักษุ ปรินิพพานแล้ว 
 สนฺตานนฺท เทวตา อากาเส ป วีสญฺ  ินิโย เกเส ปกิริย กนฺทนฺติ พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺติ 
ฉินฺนปาท  วิย ปปตนฺติ อาวฏฺฏนฺติ วิวฏฺฏนฺติ อติขิปฺปํ ภควา ปรินิพฺพายิสฺสติ อติขิปฺปํ สุคโต ปริ-        
นิพฺพายิสฺสติ อติขิปฺป ํจกฺขุมา โลเก อนฺตรธายิสฺสตีติ๔๘ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า มีเทวดาบางพวก
เป็นผู้เนรมิตแผ่นดินขึ้นบนอากาศ สยายผมประคองแขนร้องไห้คร่ าครวญ ล้มเกลือกกลิ้งไปมา เหมือน
คนขาขาด เพ้อร าพันว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าด่วนปรินิพพาน พระสุคตเจ้าด่วนปรินิพพาน พระจักขุมา
ของโลก จักด่วนปรินิพพานไปแล้ว 
 อปฺเปกจฺเจ พาหา ปคฺคยฺห กนฺทนฺติ ฉินฺนปาท  วิย ปปตนฺติ อาวฏฺฏนฺติ วิวฏฺฏนฺติ อติขิปฺปํ 
ภควา ปรินิพฺพุโต อติขิปฺปํ สุคโต ปรินิพฺพุโต อติขิปฺปํ จกฺขุมา โลเก อนฺตรหิโตติ๔๙ ภิกษุบางพวกที่ยังมี
ราคะ พาประคองแขนร้องไห้คร่ าครวญ ล้มเกลือกกลิ้งไปมา เหมือนคนขาขาด เพ้อร าพันว่า พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าด่วนปรินิพพาน พระสุคตเจ้าด่วนปรินิพพาน พระจักขุมาของโลก ด่วนปรินิพพานไปแล้ว 
 ๑๐. องฺคีรส แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระอังคีรส, ผู้มีรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกาย 
 รูปวิเคราะห์ว่า: องฺคโต สรีรโต นิคฺคตา รสฺมิ ยสฺส โส องฺคีรโส๕๐ พระพุทธเจ้าพระนามว่า
อังคีรสะ เพราะทรงมีพระรัศมีซ่านออกจากพระวรกาย สพฺพทา พยามปฺปภาย กายโต นิจฺฉรณวเสน 
องฺคีรโส พระนามว่าอังคีรสะ เพราะทรงมีพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายตลอดเวลา องฺคีรสสฺส อิสิ
โน อปจฺจ  องฺคีรโส พระนามว่าอังคีรสะ เพราะเป็นผู้สืบเชื้อสายของฤๅษีอังคีรส (องฺคีรส + ณ) องฺคมฺหิ 

                                                 

 ๔๕ ขุ.อป.(บาลี) ๓๓/๒๒๐/๒๐๗. 
 ๔๖ ส .สฬา.,ม.อ. (บาลี) ๓/๑/๑. 
 ๔๗ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๑๘๖/๑๐๙.  
 ๔๘ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๒๐๐/๑๒๓. 
 ๔๙ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๒๒๔/๑๓๗. 
 ๕๐ ขุ.อป.อ.(บาลี) ๒/๕๒/๘๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๔๗ 

กาเย รโส ร สิ ทิปฺปเต ยสฺสาติ องฺคีรโส พระนามว่าอังคีรสะ เพราะทรงมีพระรัศมีซ่ านออกจากพระ
วรกาย (องฺค=ร่างกาย + อี + รส=รัศมี + ณ) 
 อุทาหรณ์: องฺคีรสสฺส นมตฺถุ สกฺยปุตฺตสฺส สิรีมโต๕๑ ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า ผู้ศากย
บุตร ผู้มีพระสิริ 
 องฺคีรส  ปสฺส วิโรจมาน  ตปนฺตมาทิจฺจมิวนฺตลิกฺเขติ๕๒ ท่านจงดู พระพุทธเจ้าผู้ทรงรุ่งเรือง
อยู่ ดุจดวงอาทิตย์รุ่งโรจน์อยู่ในอากาศ ฉะนั้น 
 เอวมฺปิ องฺคีรส ตฺว  มหามุนิ อติโรจสิ ยสสา สพฺพโลกนฺติ๕๓ ข้าแต่พระมหามุนีอังคีรส 
พระองค์ทรงรุ่งเรืองล่วงโลกท้ังหมดด้วยพระยศ แม้ฉันนั้น 
 ๑๑. มุนิ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระมุนี, ผู้รู้ 
 รูปวิเคราะห์ว่า: อตฺตหิตญฺจ ปรหิตญฺจ มุนาติ ชานาตีติ มุนิ๕๔ พระนามว่ามุนิ เพราะทรงรู้
ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืน สพฺพธมฺเม มุนติ ชานาตีติ มุนิ พระนามว่ามุนิ เพราะทรงรู้ธรรมทั้งปวง 
(มุน าเณ=รู้ + อิ) ขนฺธาทิโลเก ตุล  อาโรเปตฺวา มิเณนฺโต วิย อิเม อชฺฌตฺติกา ขนฺธา อิเม พาหิราติ  
อาทินา นเยน อุโภ อตฺเถ มุนาตีติ มุนิ ชื่อว่ามุนิ เพราะรู้ประโยชน์ทั้ง ๒ เหล่านี้ในโลกมีขันธ์เป็นต้น 
เหมือนยกตราชั่งขึ้นชั่งอยู่โดยนัยเป็นต้นว่า ขันธ์เหล่านี้เป็นภายใน เหล่านี้เป็นภายนอก โมน  วุจฺจติ     

าณ  กายโมเนยฺยาทีสุ อญฺ ตร  วา ญาณหรือความเป็นผู้นิ่งทางกายเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่าน
เรียกว่า โมนะ เตน สมนฺนาคตตฺตา ปุคฺคโล มุนีติ วุจฺจติ บุคคลท่านเรียกว่ามุนิ เพราะประกอบด้วยญาณ
หรือความเป็นผู้นิ่งนั้น (สงบนิ่งด้วยปัญญารู้เท่าทันกิเลส) โมนมสฺส อตฺถีติ มุนิ ชื่อว่ามุนิ เพราะมีโมนะ 
(โมน=ญาณหรือความเป็นผู้นิ่ง + อี) อตฺตโน จิตฺต  มุนาติ พนฺธติ ราคโทสาทิวส  คนฺตุ น เทตีติ มุนิ ชื่อว่า
มุนิ เพราะผูกจิตของตนไม่ให้ตกไปสู่อ านาจของราคะและโทสะเป็นต้น (มุ พนฺธเน=พัน-ผูก + นา + อิ) 
 มุนิเป็นได้ทั้งพระนามที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้า และหมายถึงผู้รู้หรือนักปราชญ์ทั่วไปได้
เช่นกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคนั้น ๆ 
 มุนีติ หิ อคาริยมุนิ อนคาริยมุนิ เสกฺขมุนิ อเสกฺขมุนิ ปจฺเจกมุนิ มุนิมุนีติ อเนกวิธา มุนโย๕๕ 
ค าว่า มุนิ คือ ๑) อคาริยมุนิ กัลยาณปุถุชน ๒) อนคาริยมุนิ บรรพชิตผู้มีจาตุปาริสุทธิศีลสมบูรณ์        
๓) เสกขมุนิ เสกขบุคล ๗ จ าพวกทั้งคฤหัสถ์หรือบรรพชิต ๔) อเสกขมุนิ คฤหัสถ์หรือบรรพชิตผู้บรรลุ
ธรรมขั้นอรหัตตผล ๕) ปัจเจกมุนิ พระปัจเจกพุทธเจ้า ๖) มุนิมุนิ พระพุทธเจ้า 
 อุทาหรณ์: พหุนฺน  วต อตฺถาย โพธิมชฺฌคา มุนิ๕๖ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โพธิญาณ เพ่ือ
ประโยชน์แก่ชนหมู่มากหนอ 
 โมเนยฺยธมฺมสมนฺนาคเมน มุนิ๕๗ พระนามว่ามุนิ เพราะทรงประกอบด้วยโมเนยยธรรม (คือ
พระปัญญาญาณ) 

                                                 

 ๕๑ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๒๗๗/๑๗๐. 
 ๕๒ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๑๒๓/๙๗. 
 ๕๓ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๒๑๙/๒๓๖. 
 ๕๔ ขุ.เปต.อ.(บาลี) ๓๗๐/๑๗๓. 
 ๕๕ ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๓๘/๑๗๒ 
 ๕๖ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๒๒๐/๒๓๖. 
 ๕๗ ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๙๙/๓๖๐. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๔๘ 

 อสฺโสสิ โข ถุลฺลนนฺทา ภิกฺขุนี อยฺเยน กิร มหากสฺสเปน อยฺโย อานนฺโท เวเทหมุนิ กุมารก-
วาเทน อปสาทิโตติ๕๘ ภิกษุณีถุลลนันทาได้ยินแล้วคิดว่า ทราบว่าพระอานนท์ผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นมุนีปราด 
เปรื่อง ถูกพระคุณเจ้ามหากัสสปะรุกรานด้วยการกล่าวว่าเป็นเด็ก 
 มุน ิทณฺฑ  โอตฺถรก  ตตฺถ อนุญฺ าสิ๕๙ พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตผ้ากรองน้ ามีขอบ ในที่นั้น 
 ๑๒. โลกนาถ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระโลกนาถ, ผู้ทรงเป็นที่พ่ึงของสัตว์โลก 
 รูปวิเคราะห:์ โลกาน  โลเกสุ วา นาโถ โลกนาโถ พระนามว่าโลกนาถะ เพราะทรงเป็นที่พ่ึง
ของชาวโลก (โลก + นาถ ยาจโนปตาปิสฺสริยาสีสาสุ=ขอร้อง, ท าให้ร้อน, เป็นใหญ่, ปรารถนา + อ) 
 อุทาหรณ์: เตน วิตฺถาริก  อาสิ โลกนาถสฺส สาสน ๖๐ เพราะเหตุนั้น พระศาสนาของพระ
โลกนาถ จึงแผ่ไปอย่างกว้างขวาง 
 เอว  โลกนาถสฺส กรุณาคุณ  อาวชฺชิตฺวา กเถตพฺพ ๖๑ ภิกษุควรร าลึกถึงพระกรุณาคุณของ
พระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้ว พึงกล่าวเถิด 
 อจฺจนฺตสุขุมาโล โลกนาโถ เทววิมานสทิส  คนฺธกุฏึ ปหาย ตตฺถ ตตฺถ วิปฺปกิณฺณฉาริกาย 
ภินฺนภาชนติณปลาสกุกฺกุฏสูกรวจฺจาทิสงฺกิลิฏฺ าย สงฺการฏฺ านสทิสาย กุมฺภการสาลาย ติณสนฺถาร   
สนฺถริตฺวา ปํสุกูลจีวร  ปญฺ เปตฺวา เทววิมานสทิส  ทิพฺพคนฺธสุคนฺธ  คนฺธกุฏึ ปวิสิตฺวา นิสีทนฺโต วิย       
นิสีทิ๖๒ พระโลกนาถทรงสุขุมาลชาติอย่างยิ่ง ทรงละพระคันธกุฏีเป็นเช่นกับเทพวิมาน ทรงปูลาดสันถัด
คือหญ้า ในศาลาช่างหม้อ ซึ่งมีขี้เถ้าเรี่ยราดไปทั่ว สกปรกด้วยภาชนะแตก หญ้าแห้ง ขี้ไก่ และขี้สุกรเป็น
ต้น เป็นเช่นกับที่ท้ิงขยะ ทรงปูบังสุกูลจีวรประทับนั่ง ดุจเสด็จเข้าพระมหาคันธกุฎีอันมีกลิ่นทิพย์เช่นกับ
เทพวิมานแล้วประทับนั่งฉะนั้น 
 มหาภินีหารโต ปฏฺ าย หิ ยาว มหาปรินิพฺพานา โลกหิตตฺถเมว โลกนาถา ติฏฺ นฺติ๖๓ ตั้งแต่
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์จนถึงมหาปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงด ารงอยู่เพ่ือเกื้อกูลชาวโลก
เหมือนกัน 
 ๑๓. อนธิวร แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ประเสริฐสุด 
 รูปวิเคราะห์ว่า: อจฺจนฺตวโร อธิวโร นาสฺส อตฺถีติ อนธิวโร, น ตโต อธิโก วโร อตฺถีติ วา 
อนธิวโร, อนุตฺตโรติ อตฺโถ๖๔ พระพุทธเจ้าพระนามว่าอนธิวระ เพราะไม่มีใครยิ่งกว่า ได้แก่ ผู้ประเสริฐ
ที่สุด อตฺตโน อธิกสฺส กสฺสจิ อภาวโต อนธิวโร พระนามว่าอนธิวระ เพราะไม่มีผู้ใดประเสริฐยิ่งกว่า
พระองค ์(น + อธิวร) 
 อุทาหรณ์: พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ กตญฺชลี อนธิวร  อยาจถ สนฺตีธ สตฺตา อปฺปรชกฺข
ชาติกา เทเสหิ ธมฺม  อนุกมฺปิม  ปช ๖๕ ท้าวสหัมบดีพรหมผู้เป็นประธานในโลกทั้ง ๓ ประนมอัญชลีกราบ

                                                 

 ๕๘ ส .นิ.(บาลี) ๑๖/๑๕๔/๒๐๙. 
 

๕๙ วิ.จู.(บาลี) ๗/๒๙๓/๕๔. 
 ๖๐ ขุ.อป.(บาลี) ๓๓/๕/๔๖๗. 
 ๖๑ วิ.อ.(บาลี) ๑/๕๕/๒๗๖. 
 ๖๒ ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๓๔๒/๒๑๐. 
 ๖๓ สารตฺถ ฏีกา (บาลี) ๑/๑๑. 
 ๖๔ ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี) ๑/๑๗. 
 ๖๕ ขุ.อป.(บาลี) ๓๓/๑/๔๓๕. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๔๙ 

ทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าว่า ในโลกนี้ เหล่าสัตว์ผู้เกิดมามีนัยน์ตาเปื้อนธุลีเพียงน้อยนิด มีอยู่ ขอพระองค์
ทรงอาศัยความเอ็นดูหมู่สัตว์นี้แล้ว โปรดทรงแสดงธรรมด้วยเถิด 
 ตสฺมา กายา อจฺฉรา กามวณฺณินี อิธาคตา อนธิวร  นมสฺสิตุ๖๖ ดิฉัน (เทพธิดาสิริมา) เป็น
นางอัปสรซึ่งมีรูปร่างน่าพึงใจ ประสงค์จะนมัสการพระพุทธเจ้า จึงมายังโลกมนุษย์นี้ 
 อิธ อนธิวรา พุทฺธา อภิสมฺพุทฺธา วิโรจนฺติ๖๗ ในสถานที่นี้ พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ล้ าเลิศ 
ตรัสรู้ด้วยพระองค์ ทรงรุ่งเรืองอยู่ 
 ๑๔. มเหส ิแปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ 
 รูปวิเคราะห์ว่า: มหนฺเต สีลสมาธิปญฺ าวิมุตฺติวิมุตฺติ าณทสฺสนกฺขนฺเธ เอสิ คเวสีติ 
มเหสิ๖๘ พระพุทธเจ้าพระนามว่ามเหสิ เพราะทรงแสวงหาศีลขันธ์ สมาธิขันธ์ ปัญญาขันธ์ วิมุตติขันธ์ 
และวิมุตติญาณทัสสนขันธ์อันยิ่งใหญ่ มหนฺตาน  สีลกฺขนฺธาทีน  เอสนโต คเวสนโต มเหสิ ทรงพระนามว่า
มเหสิ เพราะทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีศีลขันธ์เป็นต้น (มหนฺต + เอส คเวสเน=แสวงหา + อิ) มหนฺโต 
อีโส วิภูติ เอตสฺสาติ มเหสิ พระนามว่ามเหสิ เพราะทรงมีความเป็นใหญ่ยิ่ง (มหนฺต + อีส + อิ) 
 อุทาหรณ์: ตสฺส มเหสิโน สยมฺภุสฺส จีวรตฺถาย โขมวตฺถ  มยา ทินฺน ๖๙ ข้าพเจ้าได้ถวายผ้า 
โขมะเพ่ือท าจีวร แด่พระพุทธเจ้าผู้สยัมภูพระองค์นั้น 
 เตน โข ปน สมเยน มนุสฺสา อิม  คาถ  คายนฺติ ทณฺเฑเนเก ทมยนฺติ องฺกุเสหิ กสาหิ จ  
อทณฺเฑน อสตฺเถน นาโค ทนฺโต มเหสินาติ๗๐ สมัยนั้น คนทั้งหลายพากันขับร้องคาถานี้ว่า คนฝึกช้าง
และคนฝึกม้า บางพวกมีท่อนไม้ ขอ และแส้จึงจะฝึกได้ แต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องใช้ท่อนไม้ ไม่ต้องใช้
ศัสตรา ทรงฝึกช้างได้เลย 
 ๑๕. วินายก แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้แนะน า, ผู้น าสัตว์ไปสู่นิพพาน 
 รูปวิเคราะห์ว่า: พหูหิ วินยนูปาเยหิ สตฺเต วิเนติ ทเมตีติ วินายโก๗๑ พระพุทธเจ้า พระ
นามว่าวินายกะ เพราะทรงฝึกสัตว์ทั้งหลายด้วยอุบายเครื่องฝึกเป็นอันมาก หิต  วินยติ อนุสาสตีติ        
วินายโก พระนามว่าวินายกะ เพราะทรงแนะน าประโยชน์เกื้อกูล (วิ + นี ปาปุณเน=น าไป-ถึง + ณฺวุ) 
 อุทาหรณ์: ปพฺพชฺช  โคตมี ยาจิ  นานุญฺ าสิ ตถาคโต กปิลวตฺถุ เวสาลึ อคมาสิ              
วินายโก๗๒ เรื่องพระนางโคตมีทูลขอบรรพชา พระตถาคตไม่ทรงอนุญาต และเรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จจาก
กรุงกบิลพัสดุ์ ไปยังกรุงเวสาลี 
 กปิลวตฺถุ เวสาลึ อคมาสิ วินายโก๗๓ เรื่องพระพุทธเจ้าเสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ์ ไปยังกรุง  
เวสาลี 

                                                 

 ๖๖ ขุ.วิ.(บาลี) ๒๖/๑๓๙/๒๑. 
 ๖๗ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๖๙/๒๗๘. 
 ๖๘ ขุ.อป.อ.(บาลี) ๒/๒๗/๗. 
 ๖๙ ขุ.อป.อ.(บาลี) ๒/๒๗/๗. 
 

๗๐ วิ.จู.(บาลี) ๗/๓๔๒/๑๓๕. 
 ๗๑ ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี) ๙/๖๐. 
 ๗๒ วิ.จู.(บาลี) ๗/๔๓๖/๒๖๙. 
 ๗๓ วิ.จู.(บาลี) ๗/๖๑๓/๓๗๔. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๕๐ 

 ฉนฺโน ต เยว อาปตฺตึ ปฏิกาตุ น อิจฺฉติ อุกฺเขปนาปฺปฏิกมฺเม อาณาเปสิ วินายโก๗๔ พระ 
ฉันนะไม่ปรารถนาจะรู้เห็นอาบัติ พระพุทธเจ้าผู้อุดมรับสั่งให้ลงอุกเขปนียกรรม เพราะไม่เห็นว่าเป็น
อาบัติในกรุงโกสัมพี 
 ๑๖. สมนฺตจกฺขุ พระพุทธเจ้า, ผู้ทรงมีพุทธญาณรอบทิศ 
 รูปวิเคราะห์ว่า: สมนฺตจกฺขุสงฺขาต  สพฺพญฺญุตญฺ าณ  อสฺสาตฺถีติ สมนฺตจกฺขุ พระพุทธเจ้า
พระนามว่าสมันตจักขุ เพราะทรงมีพระสัพพัญญุตญาณคือพระสมันตจักษุ สมนฺตจกฺขุ จุทฺทส พุทฺธ-    

าณานิ, ทุกฺเข าณ ๗๕ พุทธญาณ ๑๔ ชื่อว่าสมันตจักขุ ได้แก่ ปัญญาเห็นทุกขสัจ สมนฺตจกฺขุ วุจฺจติ 
สพฺพญฺญุต าณ ๗๖ พระสัพพัญญุตญาณท่านเรียกว่าสมันตจักขุ สพฺพธมฺมทสฺสนสีลตาย สมนฺตจกฺขูติ 
ลทฺธนาเมน สพฺพญฺญุต าเณน สมนฺนาคตตฺตา สมนฺตจกฺข ุพระนามว่าสมันตจักขุ เพราะทรงมีปรกติเห็น
ธรรมทั้งปวง และเพราะทรงประกอบด้วยพระสัพพัญญุตญาณ (สมนฺต + จกฺขุ) 
 อุทาหรณ์: วิวฏจฺฉโทสิ สมนฺตจกฺขุ วิโรจสิ วิมโล สพฺพโลเก๗๗ ข้าแต่พระพุทธเจ้า พระองค์
ผู้มีกิเลสดุจหลังคาที่เปิดแล้ว เป็นผู้ปราศจากมลทิน รุ่งโรจน์อยู่ในโลกทั้งปวง 
 ต  สาวก  สกฺก มยมฺปิ สพฺเพ อญฺ าตุมิจฺฉาม สมนฺตจกฺขุ๗๘ ข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้ศากยะ แม้
ข้าพระองค์ท้ังหมดปราราถนาจะทราบถึงพระสาวกรูปนั้น 
 ๑๗. สุคต แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระสุคตเจ้า, ผู้มีญาณอันงดงาม, ผู้เสด็จไปดีแล้ว 
 รูปวิเคราะห์ว่า: สุคโตติ โสภณคมนตฺตา สุนฺทร  าน  คตตฺตา, สมฺมาคตตฺตา สุคโต๗๙ ค าว่า 
สุคโต มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าพระนามว่าพระสุคต เพราะเสด็จไปดี เสด็จไปสู่ที่ดี เสด็จไปโดยชอบ 
อรหตฺตมคฺเคน เย กิเลสา ปหีนา เต กิเลเส น ปุเนติ น ปจฺเจติ น ปจฺจาคจฺฉตีติ สุคโต๘๐ พระนามว่า   
สุคตะ เพราะทรงละกิเลสด้วยอรหัตตมรรคญาณแล้วไม่ทรงกลับมาสู่กิเลสนั้นอีก โสภน  คต  าณมสฺสาติ 
สุคโต พระนามว่าสุคตะ เพราะทรงมีญาณอันงดงาม ส สารา สุฏฺฐุ อปุนราวตฺติยา คตวาติ สุคโต พระนาม
ว่าสุคตะ เพราะเสด็จไปจากสงสารแล้วไม่กลับมาอีก สปรสุขสิทฺธตฺถ  สมฺมา คตวาติ  สุคโต พระนามว่า
สุคตะ เพราะเสด็จไปเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ส าเร็จด้วยดี (สุ + คมุ คติมฺหิ=ไป + ต) 
 อุทาหรณ์: ติฏฺ ตุ สุคโต กปฺปํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย    
สุขายเทวมนุสฺสาน ๘๑ ขอพระสุคตเจ้าโปรดด ารงพระชนม์ชีพอยู่ตลอดกัป เพ่ือเกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก เพ่ือ
ความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือควาสุขแก่เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย 
 ๑๘. ภูริปญฺ แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้มีปัญญามาก, ผู้มีปัญญากว้างดุจแผ่นดิน 
 รูปวิเคราะห์ว่า:  ภูริ  ปหุกา  ปญฺ า  อสฺสาติ  วา  ภูริสมา ปญฺ า อสฺส อตฺถีติ ภูริปญฺโ  

                                                 

 ๗๔ วิ.จ.ู(บาลี) ๖/๗๔/๙๘. 
 ๗๕ ขุ.ป.(บาลี) ๓๑/๑๒๑/๑๓๗., ๒๐๘/๒๔๖. 
 ๗๖ ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๑๕๖/๒๙๙. 
 ๗๗ ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๓๘๑/๔๐๖. 
 ๗๘ ขุ.เถร.(บาลี) ๒๖/๑๒๗๔/๔๒๗. 
 ๗๙ ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๑๐/๙๒. 
 ๘๐ วิ.มหา.อ.(บาลี) ๑/๑/๑๐๘. 
 ๘๑วิ.จู.(บาลี) ๗/๔๔๓/๒๘๐.  



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๕๑ 

พระพุทธเจ้าพระนามว่าภูริปัญญะ เพราะทรงมีปัญญามาก หรือทรงมีปัญญากว้างใหญ่ดุจแผ่นดิน (ภูริ + 
ปญฺ า + ณ) ภูริปญฺโ ติ ภูริปญฺโ มหาปญฺโ ติกฺขปญฺโ ปุถุปญฺโ หาสปญฺโ  ชวนปญฺโ         
นิพฺเพธิกปญฺโ ๘๒ ค าว่า ภูริปญฺโ ได้แก่ ผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดิน มีปัญญามาก มีปัญญาแก่กล้า 
มีปัญญาสูง มีปัญญาดี มีปัญญาเร็ว มีปัญญาก าจัดกิเลส 
 อุทาหรณ์: ธีโร หเว สตฺตยุค  ปุเนติ ยสฺมึ กุเล ชายติ ภูริปญฺโ ๘๓ พระพุทธเจ้าผู้เป็น
นักปราชญ์ ทรงเกิดในตระกูลใด ย่อมทรงท าตระกูลนั้นให้บริสุทธิ์ถึง ๗ ชั่วคน 
 ๑๙. มารช ิแปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ชนะมารทั้ง ๕ มีกิเลสมารเป็นต้น 
 รูปวิเคราะห์ว่า: กิเลสาทิเก ปญฺจ มาเร ชิตวาติ มารชิ พระพุทธเจ้าพระนามว่ามารชิ 
เพราะทรงชนะมารทั้ง ๕ มีกิเลสมารเป็นต้น (มาร + ชิ ชเย=ชนะ + กฺวิ) 
 อุทาหรณ์: เทวปุตฺโต กิเลโส จ อภิสงฺขารมารโก ขนฺธมาโร มจฺจุมาโร มาโร ปญฺจวิโธ 
มโต๘๔ นักปราชญ์รู้ว่ามารมี ๕ อย่าง คือ เทวปุตตมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร ขันธมาร และมัจจุมาร 
 ๒๐. นรสีห แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระนรสีห์, ผู้ปกครองมนุษย์และเทวดา 
 รูปวิเคราะห์ว่า: นราน  สีโห เสฏฺโ นรสีโห พระพุทธเจ้าพระนามว่านรสีหะ เพราะทรง
ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ ปรปฺปวาทสหณโต มทฺทนโต นรสี โห พระนามว่านรสีหะ เพราะทรง
หักล้างวาทะของเจ้าลัทธิอ่ืนได้ สีโห วิยาติ สีโห สหตีติ วา สีโห นโร จ โส สีโห จาติ นรสีโห พระนาม
ว่านรสีหะ เพราะทรงเป็นดุจสีหะหรือทรงเป็นผู้ปกครอง นราน  สีโห นรสีโห พระนามว่านรสีหะ เพราะ
ทรงประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย ยถา หิ สีโห มิคราชา จตูหิ ทา าหิ สพฺพสตฺเต หึสติ อภิภวติ ตถา ภควา 
สีลปญฺ าปุญฺ ทฺธิสงฺขาเตหิ จตูหิ ธมฺเมหิ สพฺพโลก  หึสติ อภิภวติ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะชาวโลก
ด้วยธรรม ๔ ประการ คือ ศีล ปัญญา บุญ อิทธิปาฏิหาริย์ได้ เหมือนกับราชสีห์ชนะหมู่สัตว์ ด้วยเขี้ยวทั้ง 
๔ ของตนได ้ฉะนั้น (นร + สห ขนฺตฺยภิภเวสุ=อดทน, ปกครอง-ครอบง า + อ) 
 อุทาหรณ์: ร สิชาลวิตโต นรสีโห เอส หิ ตุยฺห  ปิตา นรสีโห๘๕ พระพุทธเจ้าผู้ทรงแผ่ซ่านไป
ด้วยพระข่ายแห่งพระรัศมี เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงเป็นพระชนกของพระองค์ 
 นิโรธสมาปตฺติโย วุฏฺ าย นรสีโห สีห  โอโลเกตฺวา ภิกฺขุสงฺเฆปิสฺส จิตฺตปฺปสาโท โหตูติ     
สงฺโฆ อาคจฺฉตูติ จินฺเตสิ๘๖ พระพุทธเจ้าเสด็จออกจากนิโรธสมาบัติแล้วทรงตรวจดูราชสีห์โพธิสัตว์แล้ว
ทรงด าริว่า ขอราชสีห์นี้จงมีจิตเลื่อมใสแม้ในหมู่สงฆ์ ขอสงฆ์จงมา   
 ๒๑. นรวร แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ 
 รูปวิเคราะห์: นราน  สพฺพปุริสาน  เสฏฺ ตฺตา นรวโร, นราน  วา เทวมนุสฺสาน  เสฏฺ ตฺตา 
นรวโร พระพุทธเจ้าพระนามว่านรวระ เพราะทรงประเสริฐกว่านรชน หรือเพราะทรงประเสริฐกว่า
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย (นร + วร) นรศัพท์หมายถึงเทวดาและมนุษย์  เหมือนในสังยุตตนิกาย 
สคาถวรรคว่า สีเล ปติฏฺ าย นโร สปญฺโ ๘๗ เทวดาและมนุษย์ผู้มีปัญญา ตั้งมั่นอยู่ในศีล 

                                                 

 ๘๒ ขุ.จู.(บาลี) ๓๐/๑๑๔/๒๒๙. 
 

๘๓ ขุ.เถร.(บาลี) ๒๖/๕๓๓/๓๔๘. 
 ๘๔ กจฺจายนสุตฺตนิทฺเทส [๕๒ : ๖๐]/๒๕. 
 ๘๕ ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๑/(๑-๒)/๑๓๑, สารตฺถ ฏีกา (บาลี) ๓/๑๐๕/๒๙๙. 
 ๘๖ ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี) ๙/๒๖๓. 
 ๘๗ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๒๓/๑๖. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๕๒ 

 อุทาหรณ์: นรวโร จ โส อคฺคปุคฺคลตฺตา ทมฺมาน  ทเมตพฺพาน  เวเนยฺยาน  นิพฺพานาภิมุข  
สารณโต ทมฺมสารถิ จาติ นรวรทมฺมสารถิ๘๘ พระผู้ทรงพระนามว่านรวรทัมมสารถี เพราะทรงพระนาม
ว่าพระพุทธเจ้า เพราะทรงเป็นบุคคลผู้เลิศ และทรงพระนามว่าทัมมสารถี เพราะทรงแนะน าเวไนยสัตว์
ที่ควรฝึกให้มุ่งหน้าไปสู่พระนิพพาน 
 ๒๒. ธมฺมราช แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระธรรมราชา 
 รูปวิเคราะห์ว่า: ธมฺมสฺส ราชปวตฺตกตฺตา ธมฺมราชา พระพุทธเจ้าพระนามว่าธัมมราชะ 
เพราะทรงเป็นไปกับความยินดีในธรรม ธมฺมโต สเทวกสฺส โลกสฺส ราชา ชาโต นาธมฺมโตติ ธมฺมราชา 
พระนามว่าธัมมราชะ เพราะทรงเป็นพระราชาของโลกพร้อมทั้งเทวโลก โดยธรรม หาใช่โดยอธรรมไม่ 
ธมฺเมน ราชตีติ ธมฺมราชา พระนามว่าธัมมราชะ เพราะทรงให้ปวงชนยินดีด้วยธรรม ธมฺมปาลโกติ  ธมฺม
ราชา พระนามว่าธัมมราชะ ทรงเป็นพระราชาผู้รักษาความเที่ยงธรรม (ธมฺม + ราช) 
 อุทาหรณ์: ยาว นุปฺปชฺชตี พุทฺโธ ธมฺมราชา ปภงฺกโร ตาว อญฺเ อปูเชสุ ปุถู สมณ-       
พฺราหฺมเณ๘๙ตราบใด พระพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมราชา ผู้ท าโลกให้สว่างไสว ยังมิได้อุบัติขึ้น ตราบนั้น คน
ทั้งหลายก็พากันบูชาสมณะและพราหมณ์เหล่าอ่ืนจ านวนมาก 
 ๒๓. มหามุนิ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระมหามุนี 
 รูปวิเคราะห์ว่า: มหนฺโต จ โส มุนิ จาติ มหามุนิ พระพุทธเจ้าพระนามว่ามหามุนิ เพราะ
ทรงเป็นมุนีและเป็นใหญ่ มุนีน  เสฏฺ ตฺตา มหามุนิ พระนามว่ามหามุนิ เพราะทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่ามุนี
ทั้งหลาย (มหนฺต + มุน)ิ 
 อุทาหรณ์: เอวมฺปิ องฺคีรส ตฺว  มหามุนิ อติโรจสิ ยสสา สพฺพโลกนฺติ๙๐ ข้าแต่พระมหามุนี
อังคีรส พระองค์ทรงรุ่งเรืองล่วงโลกท้ังหมดด้วยพระยศ แม้ฉันนั้น 
 ๒๔. เทวเทว แปลว่า พระพุทธเจ้า, เทวดาของเทวดา 
 รูปวิเคราะห์ว่า: เทวาน  อติเทโวติ เทวเทโว พระพุทธเจ้าพระนามว่าเทวเทวะ เพราะทรง
เป็นเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ของเทวดาทั้งหลาย เทวาน  อธิโก เทวเทโว พระนามว่าเทวเทวะ เพราะทรงเป็น
เทวดาผู้เลิศของเทวดาทั้งหลาย (เทว + เทว) 
 อุทาหรณ์: มญฺ ามห  สกฺกติ เทวเทโว ตยา หิ ชาโต มุนิ สจฺจนาโม๙๑ ข้าพระองค์เข้าใจว่า 
พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้า ย่อมทรงสามารถท าผู้อ่ืนให้บริสุทธิ์ได้ เพราะพระองค์ทรงอุบัติโดยพระ  
อริยชาติ โดยสัจนามว่ามุนี 
 ๒๕. โลกครุ แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้เป็นครูของชาวโลก 
 รูปวิเคราะห์: โลกาน  ครุ อาจริโยติ โลกครุ โลกาน  ครุภาชนตฺตา วา โลกครุ พระพุทธเจ้า
พระนามว่าโลกคร ุเพราะทรงเป็นครูสอนชาวโลก หรือเพราะทรงเป็นที่เคารพนับถือของชาวโลก (โลก + 
คร)ุ 
 อุทาหรณ์: ภควาติ โลกครทุีปน ๙๒ บทว่า ภควา เป็นบทแสดงถึงพระพุทธเจ้า 

                                                 

 ๘๘ ขุ.วิ.อ.(บาลี) ๑๔๙/๙๓. 
 ๘๙ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๕๕/๑๖๖. 
 ๙๐ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๒๑๙/๒๓๖. 
 ๙๑ ขุ.เถร.(บาลี) ๒๖/๕๓๓/๓๔๙. 
 

๙๒ ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๑/๑๔. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๕๓ 

 โลกครนุา พุทฺเธน "น คมิสฺสามีต ิสีเส จาลิเต๙๓ เมื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นครูของโลก ทรง
ส่ายพระเศียร ด้วยทรงหมายว่า เราจักไม่ไป 
 ๒๖. ธมฺมสฺสาม ีแปลว่า พระพุทธเจ้า, เจ้าของธรรม 
 รูปวิเคราะห์: ธมฺมสฺส สามี ยถาวุตฺตนเยน ธมฺมสฺสามี พระพุทธเจ้าพระนามว่าธัมมัสสามี 
เพราะทรงเป็นเจ้าของแห่งธรรมตามท่ีกล่าวมาแล้ว (ธมฺม + สามี) 
 อุทาหรณ์: อาคเมตุ ภนฺเต ภควา ธมฺมสฺสามิ๙๔ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาค
เจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของธรรม โปรดรอก่อน 
 ๒๗. ตถาคต แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระตถาคตเจ้า 
 รูปวิเคราะห:์ ตถา อาคโตติ ตถาคโต พระพุทธเจ้าพระนามว่าตถาคตะ เพราะเสด็จมาแล้ว
อย่างนั้น ตถา คโตติ ตถาคโต พระนามว่าตถาคตะ เพราะเสด็จไปแล้วอย่างนั้น ตถลกฺขณ  อาคโตติ 
ตถาคโต พระนามว่าตถาคตะ เพราะตรัสรู้ลักษณะที่แท้จริง ตถธมฺเม ยถาวโต อภิสมฺพุทฺโธติ ตถาคโต 
พระนามว่าตถาคตะ เพราะตรัสรู้สัจธรรมตามความเป็นจริง ตถทสฺสิตาย ตถาคโต พระนามว่าตถาคต 
เพราะทรงเห็นสัจจะแท้จริง ตถาวาทิตาย ตถาคโต พระนามว่าตถาคตะ เพราะตรัสวาจาจริง ตถา-     
การิตาย ตถาคโต พระนามว่าตถาคตะ เพราะทรงท าจริง อภิภวฏฺเ น ตถาคโต๙๕ พระนามว่าตถาคตะ 
เพราะทรงด ารงอยู่ในฐานะผู้ปกครอง ยถา ปุริมกา สมฺมาสมฺพุทฺธา สพฺพญฺญุภาว  คตา ตถา อยมฺปิ คโตติ 
ตถาคโต ตถา วา สมฺมา คต  าณมสฺสาติ ตถาคโต พระนามว่าตถาคตะ เพราะทรงเป็นเหมือนพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อน ๆ ที่ทรงถึงความเป็นพระสัพพัญญู มีพระปัญญาญาณงดงาม (ตถา + 
อาคต, คต) 
 อุทาหรณ์: ตถาคโตปิ ภิกฺขเว อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ป วึ ป วิโต อภิชานาติ๙๖ ภิกษุ
ทั้งหลาย แม้ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็รู้ยิ่งปฐวีโดยความเป็นปฐวี 
 ๒๘. สยมฺภู แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระสยัมภู, ผู้ตรัสรู้เอง 
 รูปวิเคราะห์: สยเมว สมฺมาสมฺพุทฺโธ อภวิ อนญฺ โพธิโตติ สยมฺภู พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าสยัมภู เพราะทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอง คือไม่มีผู้อ่ืนสอนให้ตรัสรู้ (สย  + ภู สตฺตาย =มี-
เป็น + กฺวิ) 
 อุทาหรณ์: ภควา สยมฺภู อนาจริยโก ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ สาม  สจฺจานิ อภิ-        
สมฺพุชฺฌิ๙๗ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระสยัมภู ไม่มีครูอาจารย์ ได้ตรัสรู้สัจจะในธรรมที่ไม่เคยสดับ
มาก่อน 
 ๒๙. สมฺมาสมฺพุทฺธ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
 รูปวิเคราะห์: สมฺมา สามญฺจ สพฺพธมฺมาน  พุทฺธตฺตา สมฺมาสมฺพุทฺโธ๙๘ พระนามว่าสัมมา-
สัมพุทธะ เพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองโดยชอบ สมฺมา อวิปรีเตน ส  อตฺตนาเยว สพฺพธมฺเม 

                                                 

 ๙๓ ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๘/๖๔.  
 ๙๔ ม.อุ.(บาลี) ๑๔/๒๓๖/๒๐๒. 
 ๙๕ ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๑๒/๕๐. 
 ๙๖ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๑๒/๗. 
 ๙๗ ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๑๙๒/๓๘๘. 
 ๙๘ ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๓๙/๒๘๖. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๕๔ 

อพุชฺฌิ พุชฺฌติ พุชฺฌิสฺสตีติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ พระนามว่าสัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวงด้วย
พระองค์เองโดยชอบ คือไมว่ิปริตผิดพลาด (สมฺมา + ส  + พุธ อวโพธเน=ตรัสรู้-รู้ + ต) 
 อุทาหรณ์: เต เว ธมฺเม วิรูหนฺติ สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต๙๙ นักปราชญ์เหล่านั้นแล ย่อมงอก
งามในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว 
 ๓๐.วรปญฺ แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้มีปัญญาประเสริฐที่สุด 
 รูปวิเคราะห์: เสฏฺ ปญฺ าย สมนฺนาคตตฺตา วรปญฺโ พระพุทธเจ้าพระนามว่าวรปัญญะ 
เพราะทรงประกอบด้วยปัญญาอันประเสริฐที่สุด วรปญฺ า อสฺส อตฺถีติ วรปญฺโ  พระนามว่าวรปัญญะ 
เพราะทรงมีปัญญาอันประเสริฐ (วร + ปญฺ า + ณ) 
 อุทาหรณ์: สุตฺวาน ธมฺม  สุคเตน เทสิต  สงฺขาย เสเว วรปญฺ สาวโก๑๐๐ สาวกของ
พระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมที่พระสุคตเจ้าทรงแสดงแล้ว พึงใช้สอยโดยการพิจารณา 
 ๓๑. นายก แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้น า 
 รูปวิเคราะห:์ ส สารณฺณวโต นิพฺพานปาร  สตฺเต เนตีติ นายโก พระพุทธเจ้าพระนามว่านาย
กะ เพราะทรงน าสัตว์ออกจากห้วงสมุทรคือสงสารไปสู่ฝั่งแห่งนิพพาน (นี นเย=น าไป + ณฺวุ) 
 อุทาหรณ์: ปทุมุตฺตรนายโก๑๐๑ พระพุทธเจ้าพระนามปทุมุตตระ 
 ๓๒. ชิน แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระชินเจ้า, ผู้ชนะ 
 รูปวิเคราะห์: ชิตปญฺจมารตฺตา ชิโน พระพุทธเจ้าพระนามว่าชินะ เพราะทรงเป็นผู้ชนะ
มารทั้ง ๕ คือ เทวปุตตมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร ขันธมารและมัจจุมาร (ชิ ชเย=ชนะ + ยุ) 
 อุทาหรณ์: น จาปิ ตฺติ น จ ปน กมฺมวาจา น เจหิ ภิกฺขูติ ชิโน อโวจ๑๐๒ ญัตติก็ไม่ได้สวด 
กรรมวาจาก็ไมไ่ด้สวด พระพุทธเจ้าก็มิได้รับสั่งว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิด 
 พุทฺโธติ วจน  นตฺถิ ตาว นุปฺปชฺชเต ชิโน๑๐๓ ค าว่า พระพุทธเจ้า ยังไม่มี ตราบเท่าที่
พระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้น 

 พระนามของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ๗ ศัพท ์
 ๑.  สกฺก แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ทรงสามารถ 
 รูปวิเคราะห์: ปญฺจ มาเร เชตุ สกฺโกตีติ สกฺโก พระพุทธเจ้าพระนามว่าสักกะ เพราะทรง
สามารถชนะมารทั้ง ๕ ได้ (สกฺก สตฺติย =อาจ, สามารถ + อ) 
 อุทาหรณ์: ปมุญฺจ ม  สกฺก กถงฺกถาหีติ สกฺกาติ สกฺโก ภควา สกฺยกุลา ปพฺพชิโตติปิ สกฺโก 
อถวา อทฺโธ มหทฺธโน ธนวาติปิ สกฺโก ตสฺสิมานิ ธนานิ เสยฺยถีท  สทฺธาธน  สีลธน  หิริธน  โอตฺตปฺปธน  
สุตธน  จาคธน  ปญฺ าธน  สติปฏฺ านธน  สมฺมปฺปธานธน  อิทฺธิปาทธน  อินฺทฺริยธน  พลธน  โพชฺฌงฺคธน  
มคฺคธน  ผลธน  นิพฺพานธน ๑๐๔ ข้อว่า ข้าแตพ่ระองค์ผู้สามารถ ได้โปรดเปลื้องข้าพระองค์จากความสงสัย
ทั้งหลายเถิด ค าว่า ผู้สามารถ หมายถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสด็จออกผนวชจากศากยตระกูล จึงชื่อว่าผู้
                                                 

 ๙๙ ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๔๑/๑๐๔. 
 ๑๐๐ ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๓๙๔/๔๐๙. 
 ๑๐๑ ขุ.อป.(บาลี) ๓๒/๔๔๖/๕๔. 
 ๑๐๒ วิ.ป.(บาลี) ๘/๔๘๐/๔๔๒. 
 ๑๐๓ ขุ.อป.(บาลี) ๓๒/๔๔๕/๕๔. 
 ๑๐๔ ขุ.จู.(บาลี) ๓๐/๓๒/๙๘. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๕๕ 

สามารถ, อีกประการหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมั่นคั่ง มีพระราชทรัพย์มาก พระองค์ทรงมีทรัพย์
เหล่านี้ ทรัพย์คือศรัทธา ทรัพย์คือศีล ทรัพย์คือหิริ ทรัพย์คือโอตตัปปะ ทรัพย์คือสุตะ ทรัพย์คือจาคะ 
ทรัพย์คือปัญญา ทรัพย์คือสติปัฏฐาน ทรัพย์คือสัมมัปปธาน ทรัพย์คืออิทธิบาท ทรัพย์คืออินทรีย์ ทรัพย์
คือพละ ทรัพย์คือโพชฌงค์ ทรัพย์คือมรรค ทรัพย์คือผล ทรัพย์คือนิพพาน 
 ๒. สิทฺธตฺถ พระพุทธเจ้า, พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ 
 รูปวิเคราะห์: สพฺพโลกสฺส อตฺถสิทฺธิกรตฺตา สิทฺธตฺโถ๑๐๕ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า
สิทธัตถะ เพราะทรงท าประโยชน์ให้ส าเร็จแก่ชาวโลกทั้งปวง สพฺพโส สิทฺธา อตฺถา เอเตน เหตุภูเตนาติ 
สิทฺธตฺโถ พระนามว่าสิทธัตถะ เพราะทรงเป็นเหตุส าเร็จประโยชน์โดยประการทั้งปวง อสฺส จ ชาติ
สมนนฺตร  นิธโย รตนานิ จ อุปฺปนฺนานีติ สิทฺธตฺโถ พระนามว่าสิทธัตถะ เพราะประสูติพร้อมกับขุมทรัพย์
และรัตนะมากมาย (สิทฺธ + อตฺถ) 
 อุทาหรณ์: มหามายาย ปุตฺตสฺส สิทฺธตฺถสฺส สมณรญฺโ เอต  คชฺชิต ๑๐๖ เสียงบันลือสีห-
นาทนั่น เป็นของพระสมณราชาพระนามว่าสิทธัตถะพระโอรสของพระนางมหามายา 
 ค าว่า สิทฺธตฺถ เป็นพระนามพระพุทธเจ้าในอดีตก็มี เช่น สิทฺธตฺโถ นาม ภควา อาคจฺฉิ มม 
สนฺติก ๑๐๗ พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ เสด็จมาสู่ส านักของเรา 
 ๓. สุทฺโธทนิ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ 
 รูปวิเคราะห์: สุทฺธ  โอทน  อสฺสาติ สุทฺโธทโน พระราชาพระนามว่าสุทโธทนะ เพราะทรง
เป็นผู้มีข้าวบริสุทธิ์ สุทฺโธทนสฺส รญฺโ อปจฺจ  สุทฺโธทนิ พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุทโธทนิ เพราะทรงเป็น
พระโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะนั้น (สุทฺธ + โอทน + ณิ) 
 ๔. โคตม แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระสมณโคดม 
 รูปวิเคราะห:์ โคตมว เส อุปฺปนฺนตฺตา โคตมสฺส มุนิโน อปจฺจ  โคตโม พระพุทธเจ้าพระนาม
ว่าโคตมะ เพราะทรงเป็นพระโอรสของตระกูลที่เป็นศิษย์ของกปิลดาบสโคตมโคตร เพราะทรงเกิดในวงศ์
โคตมะ (โคตม + ณ) 
 อุทาหรณ์:ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม นิหิตทณฺโฑ นิหิตสตฺโถ ลชฺชี ทยาปนฺโน 
สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี วิหรติ๑๐๘ พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑาวุธและ
ศัตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 
 ๕. สกฺยสีห แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระศากยสีหะ, ผู้ประเสริฐกว่าเจ้าศากยะทุกพระองค์ 
 รูปวิเคราะห:์ สกฺยาน  เสฏฺ ตฺตา สกฺยสีโห สกฺยาน  สีโห เสฏฺโ ติ วา สกฺยสีโห พระพุทธเจ้า
พระนามว่าศากยสีหะ เพราะทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่าเจ้าศากยะทุกพระองค์ (สกฺย + สีห) 
 อุทาหรณ์: ปจฺเจกพุทฺเธหิ ชิเนหิ ภาสิตา กถา อุฬารา อภินิกฺขมิตฺวา ตา สกฺยสีเหน       
นรุตฺตเมน ปกาสิตา ธมฺมวิชานนตฺถ ๑๐๙ พระด ารัสที่พระชินปักเจกพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วอย่างยิ่งใหญ่
พระพุทธเจ้า ผู้เสด็จออกผนวช  ไดต้รัสรู้แล้ว  ทรงสูงส่งกว่านรชน  ไดท้รงประกาศพระด ารัสเหล่านั้นไว้  

                                                 

 ๑๐๕ ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/๔๙/๗๓. 
 ๑๐๖ ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๓๔๙/๒๔๒. 
 ๑๐๗ ขุ.อป.(บาลี) ๓๒/๑๑๒/๙๐. 
 ๑๐๘ ที.สี.๙/๘/๔. 
 ๑๐๙ ขุ.อป.๓๒/๑๓๙/๒๑. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๕๖ 

เพ่ือให้เวไนยสัตว์ได้รู้แจ้งธรรม 
 ๖. สกฺยมุนิ แปลว่า พระพุทธเจ้า, พระศากยมุนี, ผู้เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล 
 รูปวิเคราะห์: สกฺยกุลโต สกฺยกุเล วา ชาโต มุนีติ สกฺยมุนิ พระพุทธเจ้าพระนามว่าศากย-
มุน ิเพราะประสูติจากศากยสกุล หรือในศากยสกุล (สกฺย + มุนิ) 
 อุทาหรณ์: องฺคีรโส สกฺยมุนิ สพฺพภูตานุกมฺปโก สพฺพสตฺตุตฺตโม สีโห ปิฏเก ตีณิ เทสยิ 
สุตฺตนฺต  อภิธมฺมญฺจ วินยญฺจ มหาคุณ ๑๑๐ พระอังคีรสศากยมุนี ทรงเป็นผู้อนุเคราะห์แก่สรรพสัตว์ทุก
ถ้วนหน้า ทรงอุดมกว่าสรรพสัตว์ดุจพญาสีหราช พระองค์ทรงแสดงพระไตรปิฎก คือ พระวินัย พระสูตร 
และพระอภิธรรมอันทรงคุณค่ามาก 
 อนฺตเรน ปโรปเทส  สาม เยว สพฺพ  เ ยฺยธมฺม  ปฏิวิชฺฌิตฺวา สพฺพญฺญุต  ปตฺโต สกฺยมุนิ๑๑๑

พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งเญยยธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองโดยปราศจากการแนะน าจากผู้อ่ืนและทรง
บรรลุพระสัพพัญญุตญาณ 
 ๗. อาทิจฺจพนฺธุ แปลว่า พระพุทธเจ้า, ผู้ทรงแผ่พระรัศมีไปถึงวิมานของสุริยเทพบุตร  
 รูปวิเคราะห์ว่า: สุริยเทวปุตฺตสฺส โสตาปนฺนตฺตา ภควา อาทิจฺจพนฺธูติ วุจฺจติ พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าทรงถูกขนานพระนามว่าอาทิจจพันธุ เพราะทรงมีกระแสพระรัศมีส่องไปถึงวิมานของสุริย
เทพบุตร อาทิจฺจสฺส พนฺธุ าตีติ อาทิจฺจพนฺธุ พระนามว่าอาทิจจพันธุ เพราะทรงเป็นญาติของพระ
อาทิตย์ (อาทิจฺจ + พนฺธุ) 
 อุทาหรณ์: ปุจฺฉามิ ต  อาทิจฺจพนฺธุ  วิเวก  สนฺตปทญฺจ มเหสิ กถ  ทิสฺวา นิพฺพาติ ภิกฺขู     
อนุปาทิยาโน โลกสฺมึ กิญฺจิ๑๑๒ ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้ทรงเป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ ผู้มีวิเวก มี
สันติบท ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ว่า ภิกษุเห็นอย่างไรจึงไม่ถือมั่นอะไร ๆ ในโลก ดับไป 
 อาทิจฺโจ วุจฺจติ สุริโย สุริโย โคตโม โคตฺเตน ภควาปิ โคตโม โคตฺเตน ภควา สุริยสฺส โคตฺต-

าตโก โคตฺตพนฺธุ ตสฺมา พุทฺโธ อาทิจฺจพนฺธุ๑๑๓ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระนามว่าโคตมะโดยพระโคตร 
ทรงเป็นญาติโดยโคตรกับสุริยเทพบุตร เพราะฉะนั้น พระพุทธองค์จึงทรงพระนามว่าอาทิจจพันธุ 
 นอกจาก ๗ พระนามนี้ ยังมีพระนามอ่ืนอีก เช่น มายาเทวีสุต, มหาสมณ, กลิสาสน 
๒.๓ ประวัติคัมภีร์วุตโตทัยฉันทลักษณ์ 
 คัมภีร์วุตโตทัย เป็นฉันทลักษณ์บาลี มีที่มาตามรากศัพท์คือค าว่า วุตโตทัย๑๑๔ มาจากค า
บาลีว่า วุตฺต + อุทย แปลว่า แหล่งก าเนิดคาถา มีรูปวิเคราะห์ว่า สกสกนามานิ ครุลหูนิ วา วุจฺจนฺเต     
อเนนาติ วุตฺตํ คาถาเป็นเหตุกล่าวชื่อของตน ๆ หรือเป็นเหตุกล่าวครุและลหุ ชื่อว่าวุตตะ และ อุทยติ 
ปวตฺตเต เอตฺถาติ อุทโย คัมภีร์ที่เป็นไปของคาถา ชื่อว่าอุทยะ จึงรวมเป็น วุตฺตานํ อุทโย วุตฺโตทโย 
คัมภีร์เป็นที่เป็นไปของคาถา ชื่อว่าวุตโตทัย เป็นคัมภีร์แสดงฉันทลักษณ์บาลี ว่าด้วยกฎระเบียบในการ
วางศัพท์ที่เป็นครุและลหุ เป็นแบบต่าง ๆ ในการประพันธ์ที่เป็นร้อยกรอง ที่เรียกว่าปัชชะ โดยอาศัย
คัมภีร์วฤตตรัตนากรเป็นหลัก และเป็นฉันทลักษณ์บาลีฉบับแรกที่เป็นที่นิยมศึกษาท่องจ ามากที่สุด เป็น

                                                 

 ๑๑๐ วิ.ป.๘/๒๕๗/๑๙๔. 
 ๑๑๑ นีติ.ปท. ๒๕๕. 
 ๑๑๒ ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๑๕๐/๒๘๒. 
 ๑๑๓ ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๑๕๐/๒๘๓., ขุ.จู.(บาลี) ๓๐/๙๙/๒๐๙. 
 ๑๑๔ พระคันธสาราภิวงศ์.วุตโตทยมัญชรี, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักอักษร, ๒๕๔๕), ๖. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๕๗ 

ผลงานของพระสังฆรักขิตะ พระเถระชาวสิงหลในราวพุทธศตวรรศที่ ๑๗ ท่านด ารงสมณศักดิ์ที่มหาสามิ 
(สมเด็จพระสังฆราช) เป็นผู้เชี่ยวชาญพระปริยัติธรรมและภาษาบาลีสันสกฤต มีเกียรติศักดิ์เลื่องลือและ
เป็นพระราชครูของพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙) ท่านมีชีวิตอยู่จนถึง พ.ศ. ๑๗๘๗ 
ในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๓ พ านักอยู่ที่วัดเขามะเดื่อ (อุทุมพรคิริวิหาร) ณ เมืองชัมพุโทณิ 
 เนื้อหาที่เป็นหลักในคัมภีร์วุตโตทัย มีคาถาแสดงไว้ ๑๐๘ ชนิดกับฉันท์ ๑๗ ประเภท แบ่ง
ออกเป็น ๖ ปริจเฉท คือ 
 ๑. สัญญาปริภาสานิเทส ว่าด้วยชื่อและกฎทั่วไป มี ๑๖ คาถา 
 ๒. มัตตาวุตตินิเทส   ว่าด้วยคาถามาตราพฤติ มี ๒๙ คาถา 
 ๓. สมวุตตินิเทส   ว่าด้วยสมคาถา มี ๖๑ คาถา 
 ๔. อัทธสมวุตตินิเทส  ว่าด้วยอัทธสมคาถา มี ๑๑ คาถา 
 ๕. วิสมวุตตินิเทส   ว่าด้วยวิสมคาถา มี ๑๑ คาถา 
 ๖. ฉัปปัจจยวิภาค   ว่าด้วยนัย ๖ อย่าง มีปัตถารนัยเป็นต้น มี ๙ คาถา 
 ข้อความส่วนใหญ่ในคัมภีร์นี้เป็นทั้งสูตรและอุทาหรณ์ในคาถาเ ดียวกันมีคาถาทั้งหมด 
๑๓๗ บท แสดงหลักการประพันธ์ประเภทร้อยกรองที่เรียกว่าปัชชะ ประกอบด้วยคาถา ๒ ประเภท คือ  
 ๑. มาตราพฤติ คือ คาถาที่นับมาตรา แต่งโดยก าหนดมาตราในแต่ละบาทคาถา มี
ทั้งหมด ๒๖ คาถา คืออริยาชาติ ๖, คีติชาติ ๔, เวตาลียชาติ ๙ และมัตตาสมกชาติ ๗ 
 ๒.  วรรณพฤติ คือ คาถาที่นับพยางค์ แต่งโดยก าหนดพยางค์ในแต่ละบาทคาถา มี
ทั้งหมด ๘๒ คาถา คือ สมคาถา ๖๑, อัทธสมคาถา ๑๑, วิสมคาถา ๑๐ 
 ค าว่า มาตรา ในมาตราพฤติ หมายเอามาตราของสระเท่านั้น แม้จะประกอบกับพยัญชนะ
ก็ให้นับเฉพาะสระ โดยนับตามสระสั้นและสระยาว คือ สระสั้นนับเป็น ๑ มาตรา, สระยาวนับเป็น ๒ 
มาตรา เช่น ค าว่า ตถาคโต (ตะถาคะโต) นับเป็น ๑ ๒ ๑ ๒ มาตราตามเสียงสระ 
 ค าว่า พยางค์ ในวรรณพฤติ หมายเอาพยางค์หนึ่ง  ๆ ซึ่งอาจเป็นสระล้วน ๆ หรือสระที่
ประกอบกับพยัญชนะ ถ้าเป็นพยางค์ท่ีมี ๑ มาตราหรือ ๑ มาตราครึ่ง ถือว่าเป็นสระสั้น, ถ้าเป็นพยางค์ที่
มี ๒ มาตราหรือ ๒ มาตราครึ่ง ถือว่าเป็นสระยาว 
 ค าว่า ฉันท์ คือ การก าหนดจ านวนพยางค์ในแต่ละบาทของคาถา ส่วนคาถา คือการ
ก าหนดจ านวนครุหลุเป็นแบบต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ของฉันท์นั้น ๆ ดังนั้น ฉันท์จึงเป็นเหตุให้เกิดคาถา 
ส่วนคาถาเป็นผลของฉันท์ ดังมีหลักฐานปรากฏในคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น 
 ในคัมภีร์สัททนีติ สุตตมาลา สูตรที่ ๑๕๗ กล่าวว่า 
     วณฺณนิยโม ฉนฺโท ครุลหุนิยโม ภเว วุตฺติ. 
   การก าหนดจ านวนพยางค์ ชื่อ ฉันท์, การก าหนดจ านวนครุและลหุ ชื่อว่าคาถา 
 ส่วนในคัมภีร์พาลาวตารกล่าวว่า     
     อกฺขรนิยโม ฉนฺท ํ ครุลหุนิยโม ภเว วุตฺติ 
     ทีโฆ สํโยคาทิปุพฺโพ  รสฺโส จ ครุ ลหุ ตุ รสฺโส.๑๑๕ 
    การก าหนดพยางค์ ชื่อว่าฉันท์ ส่วนการก าหนดครุลหุ ชื่อว่าคาถา, 
   สระยาวและสระสั้นต้นสังโยคเป็นต้น ชื่อว่า ครุ, ส่วนสระสั้น ชื่อว่าลหุ 
                                                 

 ๑๑๕ พระธรรมกิตติมหาเถระ. พาลาวตาโร, (ล าปาง : โรงพิมพ์จิตวัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๑), ๑๑. 
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 แม้คัมภีร์ฉันทวุตติปทีปคาถาท่ี ๓ ก็กล่าวความต่างกันระหว่างฉันท์กับคาถาไว้ว่า 
     เอกปาทกฺขรานํว นิยโม ฉนฺทลกฺขณํ 
     จตุปฺปาทกฺขรานํ ตุ นิยโม วุตติลกฺขณํ. 
    การก าหนดพยางค์ในบาทหนึ่ง ๆ เป็นลักษณะของฉันท์ ส่วนการ 
   ก าหนดครุลหุในบาททั้ง ๔ เป็นลักษณะของคาถา 
 ฉะนั้น ลักษณะของฉันท์ คือการก าหนดพยางค์ในคาถาแต่ละบาทว่ามีพยางค์เท่าไรตั้งแต่
ฉันท์ที่มี ๑ พยางค์จนถึงฉันท์ที่มี ๒๖ พยางค์ ตามล าดับพยางค์ ดังนี้ คือ  
  ๑)  อุตตาฉันท์  ฉันท ์ ๑  พยางค ์
  ๒)  อัจจุตตาฉันท์  ฉันท ์ ๒  พยางค ์
  ๓)  มัชฌาฉันท์  ฉันท ์ ๓ พยางค ์
  ๔)  ปติฏฐาฉันท์  ฉันท ์ ๔  พยางค ์
  ๕)  สุปติฏฐาฉันท์  ฉันท ์ ๕  พยางค ์
  ๖)  คายัตตีฉันท์   ฉันท ์ ๖  พยางค ์
  ๗)  อุณหิกาฉันท์  ฉันท ์ ๗ พยางค ์
  ๘)  อนุฏฐุกาฉันท์  ฉันท ์ ๘ พยางค ์
  ๙)  พรหตีฉันท์  ฉันท ์ ๙  พยางค ์
  ๑๐) ปันติฉันท์   ฉันท ์ ๑๐ พยางค ์
  ๑๑) ติฏฐุภาฉันท์  ฉันท ์ ๑๑ พยางค ์
  ๑๒) ชคตีฉันท์   ฉันท ์ ๑๒ พยางค ์
   ๑๓) อติชคตีฉันท์  ฉันท ์ ๑๓ พยางค ์
  ๑๔) สักกรีฉันท ์  ฉันท ์ ๑๔ พยางค ์
  ๑๕) อติสักกรีฉันท ์ ฉันท ์ ๑๕ พยางค ์
  ๑๖) อัฏฐิฉันท์   ฉันท ์ ๑๖  พยางค ์
  ๑๗) อัจจัฏฐิฉันท์  ฉันท ์ ๑๗ พยางค ์
  ๑๘) ธิติฉันท์   ฉันท ์ ๑๘ พยางค ์
  ๑๙) อติธิติฉันท์  ฉันท ์ ๑๙ พยางค ์
  ๒๐) กติฉันท์   ฉันท ์ ๒๐ พยางค ์
  ๒๑) ปกติฉันท์    ฉันท ์ ๒๑ พยางค ์
  ๒๒) อากติฉันท์  ฉันท ์ ๒๒  พยางค ์
  ๒๓) วิกติฉันท์   ฉันท ์ ๒๓ พยางค ์
  ๒๔) สังกติฉันท ์  ฉันท ์ ๒๔ พยางค ์
  ๒๕) อติกติฉันท์  ฉันท ์ ๒๕  พยางค ์
  ๒๖) อุกกติฉันท์  ฉันท ์ ๒๖ พยางค ์
 ฉันท์ ๒๖ ประเภทเหล่านี้ มีใช้ในวรรณกรรมสันสกฤต แต่ในวรรณกรรมบาลีนิยมแต่งฉันท์ 
๑๗ ประเภท คือตั้งแต่ฉันท์ที่มี ๖ พยางค์ คือคายัตตีฉันท์ จนถึงฉันท์ที่มี ๒๒ พยางค์ คืออากติฉันท์
เท่านั้น รายละเอียดของฉันท์ ๒๖ ประเภทสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ในคัมภีร์วุตโตทยมัญชรี 
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 คณะในฉันทลักษณ์ 
 คณะ คือ กลุ่มค าที่ท่านก าหนดด้วยครุและลหุ นับเป็นองค์ประกอบย่อยของบาทที่เป็น
หนึ่งในสี่ของคาถา คณะฉันท์ในคาถาวรรณพฤติมีครุและลหุ คณะละ ๓ พยางค์ มี ๘ คณะ ส่วนคณะ
ฉันท์ในคาถามาตราพฤติก าหนดด้วยคณะที่มี ๔ มาตรา มี ๕ คณะ คณะในคาถาวรรณพฤติทั้ง ๘ นั้นมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ (หมายเลข ๒ = คร,ุ ๑ = ลหุ) 
  ๑) ม คณะ  มีครุล้วน ๒ ๒ ๒ 
  ๒) น คณะ มีลหุล้วน ๑ ๑ ๑ 
  ๓) ภ คณะ มีครุหน้า ๒ ๑ ๑ 
  ๔) ย คณะ มีลหุหน้า ๑ ๒ ๒ 
  ๕) ช คณะ มีครุกลาง ๑ ๒ ๑ 
  ๖) ส คณะ มีครุหลัง ๑ ๑ ๒ 
  ๗) ร คณะ มีลหุกลาง ๒ ๑ ๒ 
  ๘) ต คณะ มีหลุหลัง ๒ ๒ ๑ 
 ส่วนวิธีก าหนดครุลหุนั้น ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์วุตโตทัย คาถาที่ ๗ ว่า 
     ส โยคาทิ จ ทีโฆ จ นิคฺคหีตปโร จ โย 
     ครุ วงฺโก ปาทนฺโต วา รสฺโสญฺโ มตฺติโก ลุชุ๑๑๖ 
    อักษรต้นของสังโยค, สระยาวและอักษรที่มีนิคหิตอยู่หลัง ชื่อว่า ครุ 
   อักษรท้ายบาทคาถาที่ใช้เป็นรูปงอ ชื่อว่า ครุ บ้าง, สระสั้นที่มีหนึ่งมาตรา 
   อ่ืนจากครุ ที่ใช้เป็นรูปตรง ชื่อว่า ลหุ 
 ฉะนั้น ในพระบาลีจึงมีครุ หรือ เสียงหนัก ๔ ประเภท คือ 
  ๑) สังโยคาทิครุ ครุที่อยู่หน้าพยัญชนะสังโยค คือพยัญชนะที่ไม่มีสระคั่น ได้แก่ สระสั้น 
๓ ตัว คือ อ อิ อุ หรือมีพยัญชนะประกอบร่วมกับสระสั้น เช่น กตฺวา, ทิสฺวา, สุตฺวา เป็นต้น 
  ๒) ทีฆะครุ ครุที่เป็นสระยาว คือ อา อี อู เอ โอ หรือพยัญชนะที่ประกอบกับสระยาว 
เช่น กา กี กู เก โก เป็นต้น 
  ๓) นิคคหีตปรครุ ครุที่มีนิคหิตอยู่หลัง คือสระสั้นหรือพยัญชนะที่ประกอบด้วยนิคคหิต 
เช่น ก  กึ กุ เป็นต้น 
  ๔) ปาทันตครุ ครุที่อยู่ท้ายบาทคาถา คือสระสั้น คือ อ อิ อุ ที่ประกอบกับพยัญชนะอยู่
ท้ายบาทคาถา ปาทันตครุนี้ถือว่าเป็นครุพิเศษ มีใช้เฉพาะในคาถาเท่านั้น, และในคาถาวรรณพฤติ อยู่
ท้ายบาทคาถาทั้ง ๔ ส่วนในคาถามาตราพฤติอยู่ท้ายเฉพาะสมบาท (บาทคู่) คือบาทที่ ๒ และบาทที่ ๔ 
เท่านั้น แตกต่างจากครุประเภทอ่ืน ๓ อย่างที่มีใช้ทั้งในคาถาและนอกคาถา 
 ฉันท์กลุ่มมาตราพฤติ 
 มาตราพฤติ๑๑๗ คือคาถาที่นับมาตราเป็นหลักในการประพันธ์ มี ๔ ประเภท คือ 
  ๑) อริยาคาถา มี ๖ ประเภท คือ อริยาสามัญ, ปัฏฐยาอริยา, วิปุลา, จปลา, มุขจปลา 
และชฆนจปลา 
                                                 

 ๑๑๖ พระคันธสาราภิวงศ์, วุตโตทยมัญชรี, ๒๔-๒๕. 
 ๑๑๗ เรื่องเดียวกัน, ค าน า. ๒๒-๒๕. 
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  ๒) คีติคาถา มี ๔ ประเภท คือ คีต,ิ อุปคีต,ิ อุคคีติ และอริยาคีติ 
  ๓) เวตาลียคาถา มี ๙ ประเภท คือ เวตาลียะ, โอปัจฉันทสกะ, อาปาตลิกา, ทักขิณันติ
กา, อุทิจจวุตติ, ปัจจวุตติ, ปวัตตกะ, อปรันติกา และจารุหาสินี 
  ๔) มัตตาสมคาถา มี ๗ ประเภท คือ อจลธิติ, มัตตาสมกะ, วิสิโลกะ, วานวาสิกา, จิตรา, 
อุปจิตรา และปาทากุลกะ 
 คาถาประเภทนี้ มีก าหนดนับมาตราเฉพาะ ๔ มาตราเท่านั้น และคณะที่มี ๔ มาตราก็มี ๕ 
คณะ คือ  
  ๑) ภ คณะ (๒ ๑ ๑) 
  ๒) ช คณะ (๑ ๒ ๑) 
  ๓) ส คณะ (๑ ๑ ๒) 
  ๔) สัพพครุคณะ (๒ ๒) 
  ๕) สัพพลหุคณะ (๑ ๑ ๑ ๑) 

 ดังนั้น คณะที่ประกอบได้ในมาตราพฤติ จึงมีเพียง ๕ คณะดังกล่าว เพราะคณะในคาถา
ประเภทนี้นับรวม ๔ มาตราเป็น ๑ คณะ คือ ภ คณะ (๒ ๑ ๑), ช คณะ (๑ ๒ ๑), ส คณะ (๑ ๑ ๒),   
สัพพครุคณะ (๒ ๒ = ม คณะ) และสัพพหลุคณะ (๑ ๑ ๑ ๑ = น คณะ) ในคาถามาตราพฤติ (คาถานับ
มาตรา) ท่านก าหนดมาตราว่าในแต่ละบาทต้องมีกี่มาตรา ไม่ได้ก าหนดว่าแต่ละบาทต้องมี ภ คณะ หรือ 
ช คณะกี่คณะ เหมือนที่ก าหนดไว้ในคาถาวรรณพฤติซึ่งก าหนดพยางค์และคณะไว้แน่นอน และการ
เรียกชื่อว่าบาทคาถาในมาตราพฤติก็ต่างจากวรรณพฤติ กล่าวคือ บาทที่ ๑, ๒ เรียกว่าปุพพัทธะ (ครึ่ง
แรก) ส่วนบาทที่ ๓, ๔ เรียกว่าอปรัทธะ (ครึ่งหลัง) แม้บาทท่ี ๑, ๓ ก็เรียกว่าวิสมบาท (บาทคี่) ส่วนบาท
ที่ ๒, ๔ เรียกว่าสมบาท (บาทคู่) คณะในมาตราพฤตินี้ก็เรียกว่าวิสมคณะ (คณะคี่ คือ คณะที่ ๑, ๓, ๕, 
๗) และ สมคณะ (คณะคู่ คือคณะที่ ๒, ๔, ๖, ๘) 

 ก่อนที่จะกล่าวคาถามาตราพฤติ มี อริยาคาถาเป็นต้น ในคัมภีร์วุตโตทัย กล่าวถึงการ
ก าหนดคณะไว้ในคาถาที่ ๑๗ ว่า 
     ฉฏฺโ ’ขิลลหุ โช วา คยุตาญฺเ ฉคฺคณา น โช วิสเม 
     อริยายนฺตทฺเธ โล ฉฏฺโ นฺเต โค คณา ฉญฺเ . 
    คณะที่ ๖ เป็นสัพพหลุคณะ หรือ ช คณะ ๖ คณะอ่ืนที่ประกอบด้วยครุ 
   มีอยู่ ไม่มี ช คณะ ในวิสมคณะ (คณะคี่) ส่วนในครึ่งหลังของอริยาคาถา คณะ 
   ที่ ๖ เป็นลหุ ครุมีอยู่ในคณะท้าย และคณะ ๖ อ่ืนมีอยู่ 

 ขอสรุปความและอธิบายลักษณะของคาถานี้ ดังนี้ 
 ปุพพัทธะ (ครึ่งแรก) ของอริยาคาถามี ๔ ลักษณะ คือ 
  ๑) คณะมี ๗ และมีครุท้าย 
  ๒) คณะที่ ๖ มี ๒ คณะคือ ช คณะ (๑ ๒ ๑) หรือ สัพพลหุคณะ (๑ ๑ ๑ ๑) 
  ๓) คณะอ่ืนจากคณะที่ ๖ ไม่มีก าหนดคณะแน่นอน คือเป็นคณะใดคณะหนึ่งในคณะ ๕ 
คณะที่มี ๔ มาตรา 
  ๔) ในวิสมคณะ (คณะคี่) ไม่มี ช คณะ แต่อนุญาตคณะอ่ืนอีก ๔ คณะ 
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 อปรัทธะ (ครึ่งหลัง) มี ๔ ลักษณะ คือ 
  ๑) คณะมี ๗ คณะ และมีครุท้าย 
  ๒) คณะที่ ๖ เป็นลหุ 
  ๓) คณะอ่ืนจากคณะที่ ๖ มี ๕ คณะ ๆ ใดคณะหนึ่ง 
  ๔) ในวิสมคณะ ไม่มี ช คณะ 

 การก าหนดคาถาในมาตราพฤตินี้ คือหนึ่งคาถา มี ๔ บาท, บาทที่ ๑ และบาทที่ ๒ ครึ่ง
แรกของคาถาเป็นปุพพัทธคาถา มี ๓๐ มาตรา, บาทที่ ๓ และบาทที่ ๔ ครึ่งหลังของคาถาเป็นอปรัทธ
คาถา มี ๓๐ มาตรา, บาทที่ ๑ และบาทที่ ๓ เป็นบาทคี่ คือวิสมบาท แต่ละบาท มี ๑๒ มาตรา, บาทที่ 
๒ และบาทที่ ๔ เป็นบาทคู่ คือสมบาท แต่ละบาท มี ๑๘ มาตรา, เมื่อว่าโดยคณะทั้งในปุพพัทธคาถา 
และอปรัทธคาถา แต่ละคาถา มี ๗ คณะ ๆ ละ ๔ มาตรา เท่ากับ ๒๘ มาตราและครุ ๑ รวมเป็น ๓๐ 
มาตรา รวมเป็นหนึ่งคาถา มีทั้งหมด ๖๐ มาตรา 
 
 
 ตารางแสดงคณะในครึ่งคาถาแรก 

ป ม ทุติย ตติย จตุตฺถ ปญฺจม ฉฏฺ  สตฺตม อนฺต 
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 ตารางแสดงคณะในครึ่งคาถาหลัง 
ป ม ทุติย ตติย จตุตฺถ ปญฺจม ฉฏฺ  สตฺตม อนฺต 
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๖๒ 

 จะแสดงตารางของคาถาท่ีแสดงการก าหนดคณะในอริยาคาถาพอเป็นอุทาหรณด์ังต่อไปนี้ 
 ตารางแสดงการก าหนดคณะในครึ่งคาถาแรก 

ป ม ทุติย ตติย จตุตฺถ ปญฺจม ฉฏฺ  สตฺตม อนฺต 
ม น ม ส ม ช ภ ค 

๒ ๒ 
ฉฏฺโ  

๑ ๑ ๑ ๑ 
ขิลลหุ 

๒ ๒ 
โช วา 

๑ ๑ ๒ 
คยุตญฺ 

๒ ๒ 
เ ฉคฺ 

๑ ๒ ๑ 
คณา น  

๒ ๑ ๑ 
โช วิส 
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๔ ๕ ๔ ๕ ๔ ๒ ๔ ๑ 

 ตารางแสดงก าหนดคณะในครึ่งคาถาหลัง 
ป ม ทุติย ตติย จตุตฺถ ปญฺจม ฉฏฺ  สตฺตม อนฺต 
ส ม ม ม ม ล ม ค 

๑ ๑ ๒ 
อริยา 

๒ ๒ 
ยนฺตทฺ 

๒ ๒ 
เธ โล 

๒ ๒ 
ฉฏฺโ น ฺ

๒ ๒ 
เต โค 

๑ 
ค 

๒ ๒ 
ณา ฉญฺ 

๒ 
เ  
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๔ ๕ ๔ ๕ ๔ ๑ ๔ ๑ 

 ฉันท์กลุ่มวรรณพฤติ 
 ในคัมภีร์วุตโตทัยได้กล่าวถึงคาถาวรรณพฤติ คือ คาถาท่ีนับพยางค์ แต่งโดยก าหนดพยางค์
ในแต่ละบาทคาถา มีทั้งหมด ๘๒ คาถา คือ สมคาถา ๖๑, อัทธสมคาถา ๑๑, วิสมคาถา ๑๐ จะขอน ามา
กล่าวพอเป็นอุทาหรณ์ดังต่อไปนี้ 
 ๑. สมคาถา คือคาถาที่มีครุลหุเท่ากันทั้ง ๔ บาท มี ๑๗ ประเภท เริ่มตั้งแต่ฉันท์ ๖ 
พยางค์ จนถึงฉันท์ ๒๒ พยางค์ และคาถาในฉันท์เหล่านี้มีทั้งหมด ๖๑ คาถา ขอกล่าวเฉพาะฉันท์ ๖ 
พยางค์ ถึง ฉันท์ ๙ พยางค์ไว้เป็นอุทาหรณ์และสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากคัมภีร์วุตโตทยมัญชรี  
 คายัตตีฉันท์ ๖ พยางค์ 
 คาถาที่ ๔๖ ว่า ตฺยา เจ ตนุมชฺฌา, คายตฺตี 
     คาถาที่มี ต ย คณะ ชื่อว่า ตนุมัชฌา, เป็น คายัตตีฉันท ์

  



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๖๓ 

ตฺยา เจ ต นุ มชฺ ฌา 
๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

ต ย 

 ค าว่า ตฺยา เจ ตนุมชฺฌา แสดงทั้งกฎและอุทาหรณ์ คือ ข้อความว่า “คาถาที่มี ต ย คณะ 
ชื่อว่าตนุมัชฌา” เป็นกฎ ส่วนค าบาลีว่า ตฺยา เจ ต (๒ ๒ ๑), นุมชฺฌา (๑ ๒ ๒) เป็นอุทาหรณ์ของ ต ย 
คณะ 
 ตนุมัชฌาคาถา คือคาถาที่มี ต ย คณะทุกบาทของคาถา มีครุลหุเป็นรูปว่า ๒ ๒ ๑, ๑ ๒ ๒ 
ทั้งสี่บาท 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     เชโน ชินมูเล  ทิสฺวา ชนกาย  
     ส สารนิมุคฺค   สพฺพญฺญุตมิจฺฉ . 
     หิตฺวา กรุเปต   โมกฺข  ปณิธาน  
     วตฺเตสิ ทยาณา  โย ต  มุนิ วนฺเท. 
    พระมุนีชินสีห์ ทอดพระเนตรเห็นมหาชนผู้จมลงในสงสาร  
   จึงปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณด้วยกรุณาท่ีค้ าจุนพระทัย สละ 
   พระนิพพานที่เข้าใกล้พระหัตถ์ ตั้งความปรารถนา ณ พระบาทยุค 
   ของพระชินเจ้า(ทีปังกร) ข้าพเจ้าขอน้อมไว้พระมุนีพระองค์นั้น 
 การตรวจคาถาวรรณพฤติมีวิธีตรวจตามล าดับดังนี้ 
  ๑) เมื่อพบคาถาใดคาถาหนึ่งให้นับพยางค์ในคาถานั้นว่ามีกี่พยางค์ แต่ละบาทมีพยางค์
เท่ากันหรือไม่ ถ้าพยางค์ไม่เท่ากัน ให้ตราจตามกฎของคาถามาตราพฤติก่อน ถ้าพยางค์เท่ากันก็ตรวจ
ตามกฎของคาถาวรรณพฤต ิ
  ๒) ในกรณีที่แต่ละบาทมีพยางค์เท่ากัน ให้นับดูว่าเป็นฉันท์กี่พยางค์ 
  ๓) ส าหรับผู้ที่ท่องคัมภีร์วุตโตทัยได้ ก็ท่องคาถาที่แสดงกฎในฉันท์นั้น ๆ มาเทียบกับ
คาถาที่ก าลังตรวจอยู่ ถ้ามีครุลหุตรงกันถือว่าเป็นคาถาที่แสดงกฎนั้น ถ้าไม่ตรงก็ว่าคาถาถัดไปในฉันท์
เดียวกัน เช่น ค าว่า เชโน ชิ มีครุลหุตรงกับค าว่า ตฺยา เจ ต, ค าว่า นมูเล มีครุลหุตรงกับค าว่า นุมชฺฌา 
  ๔. ถ้าท่องคาถาแสดงกฎไม่ได้ ให้ตรวจดูครุลหุในคาถานั้นเทียบกับครุลหุในคาถาที่คัมภีร์
วุตโตทัยแสดงไว้ 
 อุณหิกาฉันท์ ๗ พยางค์ 
 คาถาที่ ๔๗. ว่า กุมารลลิตา ชฺสฺคา, อุณฺหิกา. 
     คาถาที่มี ช ส คณะ และครุ ชื่อว่า กุมารลลิตา, เป็นอุณหิกาฉันท ์

กุ มา ร ล ลิ ตา ชฺสฺคา 
๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ 

ช ส ค 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๖๔ 

 กุมารลลิตาคาถา คือ คาถาที่มี ช ส คณะ และครุ เหมือนกันทุกบาท มีครุลหุมีรูปว่า ๑ ๒ 
๑, ๑ ๑ ๒, ๒ จะเห็นว่าค าว่า กุมาร (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ, ค าว่า ลลิตา (๑ ๑ ๒) เป็น ส คณะ ส่วนค า
ว่า ชฺสฺคา เป็นครุ 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     สุตายุภริยา เม  ธนงฺคมปิ จชฺช  
     จิน  พุธินิทาเน  อคา มุนิยเมต . 
    พระพุทธเจ้าทรงสละมหาบริจาคเหล่านี้ คือ ชีวิต, บุตร, ภรรยา, 
   สมบัติ และอวัยวะ สั่งสมบารมีที่ก่อให้เกิดพระสัพพัญญุตญาณ 
   บรรลุความเป็นมุนีแล้ว ข้าพเจ้าขอน้อมไว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
 อนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ 
 คาถาที่ ๔๘ ว่า จิตฺรปทา ยทิ ภา คา. 
     คาถาที่มี ภ ภ คณะ และครุ ๒ พยางค์ ชื่อว่า จิตรปทา 

จิตฺ ร ป ทา ย ทิ ภา คา 
๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

ภ ภ ค ค 

 จิตรปทาคาถา คือ คาถาท่ีมี ภ ภ คณะ และครุ ๒ พยางค์เหมือนกันทุกบาท มีครุลหุรูปว่า 
๒ ๑ ๑, ๒ ๑ ๑, ๒, ๒ จะเห็นว่าค าว่า จิตฺรป (๒ ๑ ๑) เป็น ภ คณะ, ค าว่า ทา ยทิ (๒ ๑ ๑) เป็น ภ 
คณะ ส่วนค าว่า ภา คา (๒ ๒) เป็นครุ ๒ พยางค ์
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     โส สสชาติย เทห   จชฺชิย ทานวรญฺจ 
     นาคุสโภ วรสีล   ปูรยิ สมฺปริจาโค. 
    เมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกระต่าย พระองค์ทรงสละร่างกาย 
   บ าเพ็ญทานบารมีอันประเสริฐ เมื่อเสวยพระชาติเป็นพญานาค (สังขบาล) 
   ทรงพลีชีพบ าเพ็ญศีลอันเลิศ 
 พรหตีฉันท์ ๙ พยางค์ 
 คาถาที่ ๕๓ ว่า รา นสา ยทิ หลมุขี. 
     คาถาที่มี น ส คณะ ท้าย ร คณะ ชื่อว่า หลมุขี 

รา น สา ย ทิ ห ล มุ ขี 
๒ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ 

ร น ส 

 หลมุขีคาถา คือ คาถาที่มี ร น ส คณะ เหมือนกันทุกบาท มีครุลหุรูปว่า ๒ ๑ ๒, ๑ ๑ ๑, 
๑ ๑ ๒ จะเห็นว่าค าว่า รา นสา (๒ ๑ ๒) เป็น ร คณะ, ค าว่า ยทิ ห (๑ ๑ ๑) เป็น น คณะ ส่วนค าว่า 
ลมุขี (๑ ๑ ๒) เป็น ส คณะ 
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๖๕ 

 มีอุทาหรณ์ว่า 
     จงฺกเม มรุวิมติ โย  ฉินฺทย  กมิ รตนิเย 
     อิทฺธิปาฏิหิรณกโร  จกฺขุม  ตมภิปณเม. 
    พระพุทธเจ้าผู้เพียบพร้อมด้วยพุทธจักษุ ทรงก าจัดความ 
   กังขาของเทวดา แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ เสด็จจงกรม ณ ที่จงกรม 
   อันส าเร็จด้วยรัตนะ ข้าพเจ้าขอน้อมไว้พระพุทธเจ้พระองค์นั้น 
 ๒. อัทธสมคาถา คาถาที่มีคณะเหมือนกันครึ่งคาถา คือ บาทที่ ๑ เหมือนกับบาทที่ ๓ 
ส่วนบาทที่ ๒ เหมือนกับบาทที่ ๔ ดังนั้น คาถาแสดงกฎที่เป็นทั้งอุทาหรณ์ จึงมี ๒ บาท คือ บาทที่ ๑ 
และบาทที่ ๒ ส่วนบาทที่ ๓ ให้ดูบาทที่ ๑ และบาทที่ ๔ ให้ดูบาทที่ ๒ เป็นตัวอย่าง ขอกล่าวไว้เป็น
ตัวอย่าง ๒ คาถา ดังต่อไปนี้ 
 อุปจิตตคาถา 
 คาถาที่ ๑๐๗ ว่า  วิสเม ยทิ สา สลคา สเม 
       ภตฺตโย ครุกา วุปจิตฺตํ. 
     คาถาที่มี ส ส ส คณะ ลหุ และครุ ในบาทค่ี ส่วนในบาทคู่ 
     มีครุ ๒ พยางค์ท้าย ภ ภ ภ คณะ ชื่อว่า อุปจิตตะ 
 บาทค่ี 

วิ ส เม ย ทิ สา ส ล คา ส เม 
๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ 

ส ส ส ล ค 

 บาทคู่ 
ภตฺ ต ย โต ค ร ุ กา วุ ป จิตฺ ต  
๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

ภ ภ ภ ค ค 

 อุปจิตตคาถา คือ คาถาที่ ส ส ส คณะ ลหุ และครุ ในบาทคี่ มีครุลหุรูปว่า ๑ ๑ ๒, ๑ ๑ 
๒, ๑ ๑ ๒, ๑ ๒ ส่วนบาทคู่มี ภ ภ ภ คณะและครุ ๒ พยางค์ มีครุลหุรูปว่า ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 
คาถานี้เป็นคาถา ๑๑ พยางค์ บาทคี่ของคาถานี้ไม่เหมือนกับคาถาที่เคยกล่าวมาก่อน ส่วนบาทคู่ตรงกับ
โทธกคาถาในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค ์
 มีอุทาหรณ์ว่า 
       ชิน เย ตว ปาทรโชสทา- 
       ลิตฺตสิรา มนุชา จิรกาล  
       อนุพนฺธกิเลสสมาปฺยโห 
       นิมมฺลต  ตว เตมธิคญฺฉุ 
    ข้าแต่พระชินเจ้า ชนเหล่าใดมีศียรเกลือกกลั้วด้วยละออง 
  ธุลีพระบาทของพระองค์เป็นนิตย์ ชนเหล่านั้นแม้มีกิเลสที่ติดตาม 
  มานานก็ถึงความปราศจากมลทินได้ น่าอัศจรรย์นัก 
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๖๖ 

 ทุตมัชฌาคาถา 
 คาถาที่ ๑๐๘ ว่า ภตฺตยโต ยทิ คา ทุตมชฺฌา 
      ยทิ ปุนเรว ภวนฺติ นชา ชฺยา 
     คาถาที่มีครุ ๒ พยางค์ ท้าย ภ ภ ภ คณะ ในบาทคี่ 
     ส่วนบาทคู่มี น ช ช ย คณะอีก ชื่อว่า ทุตมัชฌา 
 บาทค่ี 

ภตฺ ต ย โต ย ทิ คา ทุ ต มชฺ ฌา 
๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

ภ ภ ภ ค ค 

 บาทคู่ 
ย ทิ ปุ น เร ว ภ วนฺ ติ น ชา ชฺยา 
๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 

น ช ช ย 
 ทุตมัชฌาคาถา คือ คาถาที่มี ภ ภ ภ คณะ และครุ ๒ พยางค์ ในบาทคี่ คือ มีครุลหุรูปว่า 
๒ ๑ ๑, ๒ ๑ ๑, ๒ ๑ ๑, ๒ ๒ ส่วนบาทคู่ มี น ช ช ย คณะ คือ มีครุลหุรูปว่า ๑ ๑ ๑, ๑ ๒ ๑, ๑ ๒ ๑, 
๑ ๒ ๒ บาทคี่ของคาถานี้ตรงกับโทธกคาถาในติฏฐุภาฉันท์ ๑๑ พยางค์ ส่วนบาทคู่ตรงกับตามรสคาถา
ในชคตีฉันท์ ๑๒ พยางค์ คาถานี้จึงเป็นอุปชาติคาถาที่ผสมระหว่างโทธกคาถากับตามรสคาถา 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
       รูปวิลาสวิเสสมเสส  
       วิวิธคภีรวโจ สุวิลาส  
       โย วิสยีกุรุเต มุนิโน โส 
       ชยติ มโนภวมารสเสน  
    นรชนใด กระท าพระรูปกายอันงามวิลาสทั้งหมดและพระด ารัส 
  หลากหลายลุ่มลึกไพเราะดีของพระมุนีให้เป็นอารมณ์ นรชนนั้นย่อมชนะ 
  มารพร้อมทั้งเสนาที่เกิดในใจได ้
 ๓. วิสมคาถา คือ คาถาที่มีคณะไม่เหมือนกัน คือ บาททั้งสี่ในคาถาไม่จ ากัดคณะที่
แน่นอน คาถาชนิดนี้มีก าหนดคณะตรงพยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในแต่ละบาทเท่านั้น พยางค์อ่ืนจากนี้มีการ
ก าหนดคณะไว้ไม่ตายตัวจึงท าให้บาททั้งสี่ไม่เหมือนกัน 
 คาถาเหล่านี้มบีาทคาถาต่างกันอยู่ ๒ ลักษณะ คือ 
  ๑) คาถาที่มี ๒ บาทเหมือนกัน คือ บาทที่  ๑ เหมือนกับบาทที่  ๓ และบาทที่  ๒ 
เหมือนกับบาทที่ ๔ เรียกว่า ทวิราวัตติยคาถา มี ๕ ชนิด คือ วัตตะ, ปัฐยาวัตตะ, วิปรีตปัฐยาวัตตะ,   
จปลาวัตตะ และปิงคลวิปุลา 
  ๒) คาถาบาทเดียว แต่มีลักษณะเหมือนกันทั้ง ๔ บาท เพิ่มให้ครบ ๔ บาท เรียกว่า จตุรา
วัตติยคาถา มี ๕ ชนิด คือ เสตววิปุลา, ภการวิปุลา, รการวิปุลา, นการวิปุลา และตการวิปุลา 
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๖๗ 

 คาถาหลายประเภทมีปัฐยาวัตตคาถาเป็นต้นเป็นคาถาที่แยกออกมาจากวัตตคาถาที่เป็น
คาถาหลัก ดังนั้น คาถาเหล่านี้ จึงเรียกว่า “กลุ่มวัตตคาถา” มี ๕ อย่าง คือ วัตตะ, ปัฐยาวัตตะ, วิปรีต
ปัฐยาวัตตะ, จปลาวัตตะ และวิปุลาวัตตะ  
 วิปุลาวัตตะแบ่งออกเป็น ๖ อย่าง คือ ปิงคลวิปุลา, เสตววิปุลา, ภการวิปุลา, รการวิปุลา, 
นการวิปุลาและตการวิปุลา นอกจากนี้คัมภีร์ฉันท์อ่ืนยังแสดงวิปุลาวัตตะอีก ๔ ชนิด คือ มการวิปุลา, 
ชการวิปุลา, สการวิปุลา และสังกิณณวิปุลา (วิปุลาผสม) ขอน าคาถาในกลุ่มวัตตคาถามาแสดงพอเป็น
อุทาหรณด์ังต่อไปนี้ 
 วัตตคาถา 
 คาถาที ่๑๑๘ ว่า นา’ฏฺ กฺขเรสุ ปาเทส ุ สฺนา’ทิมฺหา โย’ณฺณวา วตฺตํ 
      คาถาที่มี ย คณะท้าย ๔ พยางค์ ไม่มี ส น คณะท้ายพยางค์แรก 
      ในบาทที่มี ๘ พยางค์ ชื่อว่า วัตตะ 
 ลักษณะของวัตตคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ทุกบาท 
  ๓) แต่ละบาทมี ๘ พยางค ์
 เหตุที่ท่านเว้น ส และ น คณะ เพราะคณะที่อยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ ของทุกบาท ชื่อว่า 
สวามินีคณะ (คณะแม่บ้าน) ส าหรับ ส คณะถือว่าเป็นอธิกเวรีคณะ คือคณะที่มีศัตรูมาก แม้ น คณะก็
เป็นอธิกมิตตคณะ คือคณะที่มีเพ่ือนมาก โดยเหตุที่แม่บ้านมีศัตรูมากหรือมีเพ่ือนมากย่อมจะอยู่ไม่เป็น
สุข ดังนั้น ท่านจึงให้เว้น ส และ น คณะเสีย 
 วัตตคาถานี้ไม่ไพเราะสละสลวยเหมือนคาถาอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากมี ย คณะ 
และ ๕ คณะที่มีครุมากกว่าลหุ ดังนั้น คาถาชนิดนี้จึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก 
 ตารางแสดงวัตตคาถา 
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๒ 
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๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 มีอุทาหรณว์่า 
     อภิธมฺมาวตาโรย   วโร ปรมคมฺภีโร 
     อิจฺฉตา นิปุณ  พุทฺธึ  ภิกฺขุนา ปน โสตพฺโพ 
    คัมภีร์อภิธัมมาวตารอันประเสริฐนี้ลึกซึ้งยิ่ง ภิกษุผู้ปรารถนาปัญญา 
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๖๘ 

   อันละเอียดสุขุมพึงสดับ 
 คาถา ๘ พยางค์ทั้งหมดนี้ พยางค์แรกกับพยางค์ท้ายของทุกบาทจะเป็นครุหรือลหุก็ได้ 
ส่วนอีก ๖ พยางค์ตรงกลางแบ่งออกเป็น ๒ คณะ ส าหรับคณะแรก (พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔) ที่เว้น ส น คณะ 
เรียกว่า สวามินีคณะ (คณะแม่บ้าน) จะเป็นคณะไหนก็ได้ใน ๖ คณะแน่นอนเหมือนแม่บ้านที่มักอยู่บ้าน
เป็นนิตย์ ส่วนคณะที่ ๒ (พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗) เรียกว่า นายกคณะ (คณะพ่อบ้าน) คณะนี้เป็นคณะหลักใน
การเรียกชื่อคาถาเหมือนพ่อบ้านที่เป็นผู้น าครอบครัว เช่น ถ้านายกคณะ (พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗) ในบาททั้ง 
๔ เป็น ย คณะทั้งหมด คาถานั้นเรียกว่า วัตตคาถา หรือถ้านายกคณะในบาทคี่เป็น ย คณะและบาทคู่
เป็น ช คณะ คาถานั้นจะเรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา เป็นต้น มีตารางแสดงให้เห็นดังนี้ 

พยางค์แรก หกพยางค์กลาง พยางค์ท้าย 

ค 
ล 

สวามินีคณะ นายกคณะ 

ค 
ล 

ม 

ไม่แน่นอน 

ย 
ร 
ต 
ช 
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  เมื่อเข้าใจสวามินีคณะว่าต้องเป็นคณะใดคณะหนึ่งใน ๖ คณะแน่นอน ส่วนนายกคณะ
เปลี่ยนไปตามกฎของแต่ละคาถาแล้ว ดังนั้น ถ้านายกคณะเป็น ย คณะทั้ง ๔ บาท คาถานั้น จะเรียกว่า
วัตตคาถา หรือถ้านายกคณะในบาทคี่ยังคงเป็น ย คณะ แต่ในบาทคู่เปลี่ยนเป็น ช คณะ คาถานั้น 
เรียกว่า ปัฐยาวัตตคาถา ดังนี้เป็นต้น 
 ในกลุ่มคาถาท่ีมี ๘ พยางค์นั้น มีข้อความทางคัมภีร์ไวยากรณ์และฏีกาต่าง ๆ ได้อธิบายถึง
พยางค์เกินมาได้ในค าดังต่อไปนี้ คือ อริย, จริยา, กิริยา, วีริย, อาจริย, วิปริยาย, อรห เป็นต้น โดยให้รวม
ค าเหล่านั้นเป็นพยางค์สั้นกว่าเดิม คือ ถ้ามี ๔ พยางค์ก็ถือว่าเป็น ๓ พยางค์ หรือถ้ามี ๓ พยางค์ก็ถือว่า
เป็น ๒ พยางค์เป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้คงเนื่องมาจากภาษาสันสกฤตใช้ค าสั้นกว่าบาลี จึงอนุโลมตามภาษา
นั้น ค าที่ยกมากล่าวมีรูปค าตามภาษาสันสกฤตสั้นกว่าบาลี ๑ พยางค์ ว่า อรฺยฺย, จรฺยา, กฺริยา, วีรฺย,    
อาจารฺย, วิปรฺยาย, อรฺห ดังในสัททนีติ (สุตตมาลา หน้า ๔๙๒) กล่าวว่า 
 คาถาปเทสุ อริยารหจริยาทิโยเค อธิกกฺขโรปิ ปาโท อนุปวชฺโช 
 ในบาทคาถา แม้บาทที่มีพยางค์เกิน (๘ พยางค์) เมื่อประกอบกับ อริย, อรห และ จริยา 
ศัพท์เป็นต้น ก็หาโทษมิได้ 
 ในคัมภีร์ฎีกากล่าวไว้ว่า กิริยารหาทิโยเค วิย จ อนฺตรโยเค อธิกกฺขรปาโท อนุปวชฺโช๑๑๘ 
อนึ่ง บาทที่มีพยางค์เกิน (๘ พยางค์) เมื่อประกอบกับ อนฺตร ศัพท์ ย่อมไม่มีโทษ เหมือนเมื่อประกอบกับ 
กิริยา และ อรห ศัพท์เป็นต้น 

                                                 

 ๑๑๘ ที.สี.ฏีกา (บาลี) (อภินว). ๒/๓๐๔/๓๖๘. 
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๖๙ 

 ปาวจเน หิ จริยาริยกิริยารหาทิโยคาสุ ปกติคาถาสุ อุปชาติยญฺจาธิกกฺขโรปิ ปาโท     
อนุปวชฺโช๑๑๙ ที่จริงในพระพุทธพจน์ แม้บาทที่มีพยางค์เกิน (๘ พยางค์) ในคาถาท่ัวไปและอุปชาติคาถา 
เมื่อประกอบกับ จริยา, อริย, กิริยา และ อรห ศัพท์เป็นต้น ย่อมปราศจากโทษ 
 ขอน าอุทาหรณ์ที่ปรากฏในพระบาลีมาแสดงไว้โดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 
     ตโป จ พฺรหฺมจรยิญฺจ  อริยสจฺจาน ทสฺสน  
     ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑  ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
     นิพฺพานสจฺฉิกิรยิา จ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  
     ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑  ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ 
 บาทที่ ๑-๓ ในคาถานี้ มี ๙ พยางค์ แต่ถือว่ามี ๘ พยางค์ คือค าว่า จริยญฺ นับรวมเป็น ๒ 
๒, ค าว่า อริย นับรวมเป็น ๒ ๑, ค าว่า กิริยา นับรวมเป็น ๒ ๒ คาถานี้จึงเป็นปัฐยาวัตตคาถาที่มี ย, ช, 
ย, ช คณะท้าย ๔ พยางค์แรกทุกบาท 
 การมีพยางค์เกินจ านวนที่ก าหนดนี้ มีข้อสังเกต ๔ ลักษณะ คือ 
  ๑) พยางค์ท่ีถูกรวมกันมักถือว่าเป็นครุตามตัวอย่างที่น ามาแสดงข้างต้น 
  ๒) การรวมพยางค์นี้ไม่จ ากัดเฉพาะค าที่ใกล้เคียงกับภาษาสันสกฤตเหมือนค าว่า อริย 
เป็นต้น แม้ค าทั่วไปก็อาจใช้กฎการรวมพยางค์ได้ เช่น 
     โส อิม  วิชฏเย ชฏ  
     ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
 ค าว่า วิช นับรวมเป็นครุ ๑ พยางค์ บาทนี้ก็จะครบ ๘ พยางค ์
     สุโข ปญฺ าย ปฏิลาโภ 
     ๑ ๒ ๒ ๒ ๑  ๒ ๒ ๒ 
     สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ 
     ๒ ๒ ๒   ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ 
     น พฺราหฺมณสฺส ปหเรยฺย 
     ๑ ๒ ๑ ๒ ๑     ๒ ๒ ๑ 
     ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ 
     ๒ ๑  ๒ ๒ ๒   ๒ ๒ ๑ 
     สพฺพปาปสฺส อกรณ  
     ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ 
     สจิตฺตปริโยทปน  
     ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๒ 
  ๓) บางแห่งแม้จะมี อริย ศัพท์เป็นต้น ก็มีพยางค์ในบาทครบจ านวน เช่น 
     อริยา โนปปพฺภนฺติ  อสญฺ าปายภูมิสุ 
     เสสฏฺ าเนสุ ลพฺภนฺติ  อริยานริยาปิ จ. 
 
 
                                                 

 ๑๑๙ กวส. ๒/๖๕. 
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  ๔) บางแห่งพยางค์ท่ีถูกรวมกันก็ถือว่าเป็นลหุ เช่น 
     หริ   อริ   ติมิ  กลิ  พลิ  ชลธิ  คหปต ิ
     ๑๑  ๑๑  ๑๑  ๑๑ ๑๑ ๑๑๑  ๑๑๑ 
 ค าว่า คห นับรวมเป็นลหุ ๑ พยางค์ บาทนี้มีลหุล้วน ๑๖ มาตรา 
     สนฺตีธ  สตฺตา  อปฺปรชกฺขชาติกา 
     ๒ ๒ ๑ ๒ ๒     ๑  ๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๒ 
 ค าว่า อปฺป นับรวมเป็นลหุ ๑ พยางค์ บาทนี้มีลักษณะเหมือนอินทรวงศ์คาถา 
 ปัฐยาวัตตคาถา 
 คาถาที่ ๑๑๙ ว่า สเมสุ สินฺธุโต เชน  ปถฺยาวตฺตํ ปกิตฺติตํ 
      คาถาที่มี ช คณะท้าย ๔ พยางค์ในบาทคู่ เรียกว่า ปัฐยาวัตตะ 
 ลักษณะของปัฐยาวัตตคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ที่ ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือบาทที่ ๑ และ ๓ 
  ๓) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ คือบาทที่ ๒ และ ๔ 
 ตารางแสดงปัฐยาวัตตคาถา 

ล ร ย ล ค ม ช ค 
๑ 
ส 

๒ ๑ ๒ 
เมสุ สินฺ 

๑ ๒ ๒ 
ธุโต เช 

๑ 
น 

๒ 
ปถ ฺ

๒ ๒ ๒ 
ยาวตฺต  

๑ ๒ ๑ 
ปกิตฺติ 

๒ 
ต  

ค 
ล 

ม 

ย 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ช 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 

 ปัฐยาวัตตคาถา คือ คาถาที่มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ และมี ช คณะอยู่
พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ จะเห็นว่าค าว่า ธุโต เช (๑ ๒ ๒) ในบาทแรกเป็น ย คณะ ส่วนค าว่า ปกิตฺติ 
(๑ ๒ ๑) ในบาทที่ ๒ เป็น ช คณะ 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฺฌนฺติ  สทา โคตมสาวกา 
     เยส  ทิวา จ รตฺโต จ  นิจฺจ  พุทธคตา สติ 
    สาวกของพระโคตมะผู้ร าลึกถึงพระพุทธคุณเป็นนิตย์ ทั้งกลางวัน 
   กลางคืน ตื่นดีแล้วเสมอ 
 คาถาข้างต้นนี้ มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ คือ ปพุชฺฌนฺ (๑ ๒ ๒) จ รตฺโต (๑ 
๒ ๒) และมี ช คณะในบาทคู่ คือ มสาว (๑ ๒ ๑) และ คตา ส (๑ ๒ ๑) 
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 ปัฐยาวัตตคาถานี้มีเสียงไพเราะนุ่มนวลกว่าคาถาอ่ืนในกลุ่มวัตตคาถา เนื่องจากมีเสียงครุ
และลหุอย่างละ ๖ พยางค์เท่ากันในนายกคณะ คือมี ย คณะ ๑ ๒ ๒) ๒ คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ใน
บาทค่ี และ ช คณะ (๑ ๒ ๑) ๒ คณะอยู่พยางท่ี ๕ ๖ ๗ ที่บาทคู่ ส่งผลให้เสียงครุลหุเท่ากัน จึงก่อให้เกิด
เสียงประสานนุ่มนวล ดังนั้น จึงเป็นที่นิยมแต่งในวรรณกรรมบาลีและสันสกฤต 
 วิปรีตปัฐยาวัตตคาถา 
 คาถาที่ ๑๒๐ ว่า  โอเชสุ เชน สินฺธุโต ตเมว วิปรีตาทิ 
      คาถาที่มี ช คณะท้าย ๔ พยางค์ในบาทคี่นั้น  
      ชื่อว่าวิปรีตปัฐยาวัตตคาถา 
 ลักษณะของวิปรีตปัฐยาวัตตคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือ บาทที่ ๑ และ ๓ 
  ๓) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ คือ บาทที่ ๒ และ ๔ 
 ตารางแสดงวิปรีตปัฐยาวัตตคาถา 

ค ร ช ค ล ภ ย ล 
๒ 
โอ 

๒ ๑ ๒ 
เชสุ เช 

๑ ๒ ๑ 
น สินฺธ ุ

๒ 
โต 

๑ 
ต 

๒ ๑ ๑ 
เมว วิ 

๑ ๒ ๒ 
ปรีตา 

๑ 
ทิ 

ค 
ล 

ม 

ช 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ย 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 

 วิปรีตปัฐยาวัตตคาถา คือ คาถาที่มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ และมี ย คณะ
อยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ จะเห็นว่าค าว่า น สินฺธุ (๑ ๒ ๑) ในบาทคี่เป็น ช คณะ ส่วนค าว่า ปรีตา 
(๑ ๒ ๒) ในบาทคู่เป็น ย คณะ คาถานี้เป็นคาถาที่สลับคณะกันกับปัฐยาวัตตคาถาคือ ย , ช, ย, ช คณะ 
สลับเป็น ช, ย, ช, ย คณะ จึงเรียกว่า วิปรีตปัฐยาวัตตคาถา (ปัฐยาวัตตคาถาที่สลับคณะกัน) 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     สมุฏฺ าน  ปโยชน    ภาชนญฺจาปิ ปิณฺฑตฺถ  
     นิทฺธาเรตฺวาน ปณฺฑิโต   ตโต หาราทโย ส เส 
    บัณฑิตพึงแสดงสมุฏฐาน, ประโยชน์, ที่ตั้ง และใจความ หลังจากนั้น  
   พึงกล่าวหาระ (ค าอธิบาย) เป็นต้น 
 คาถาข้างต้นนี้ มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ คือ ปโยช (๑ ๒ ๑), น ปณฺฑิ (๑ ๒ 
๑) และมี ย คณะในบาทคู่ คือ ป ปิณฺฑตฺ (๑ ๒ ๒), ทโย ส  (๑ ๒ ๒) 
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๗๒ 

 จปลาวัตตคาถา 
 คาถาที่ ๑๒๑ ว่า นกาโร เจ ชลธิโต  จปลาวตฺตมิจฺเจตํ 
      คาถาที่มี น คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ชื่อว่า จปลาวัตตะ 
 ลักษณะของจปลาวัตตคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี น คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือ บาทที่ ๑ และ ๓ 
  ๓) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ คือ บาทที่ ๒ และ ๔ 
 ตารางแสดงจปลาวัตตคาถา 

ล ม น ค ล ย ย ค 
๑ 
น 

๒ ๒ ๒ 
กาโร เจ 

๑ ๑ ๑ 
ชลทิ 

๒ 
โต 

๑ 
จ 

๑ ๒ ๒ 
ปลาวตฺ 

๑ ๒ ๒ 
ตมิจฺเจ 

๒ 
ต  

ค 
ล 

ม 

น 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 

ย 
ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 

 จปลาวัตตคาถา คือ คาถาที่มี น คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ และมี ย คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ จะเห็นว่าค าว่า ชลธิ (๑ ๑ ๑) ในบาทค่ี เป็น น คณะ ส่วนค าว่า ตมิจฺเจ (๑ ๒ 
๒) ในบาทคู่ เป็น ย คณะ คาถานี้คล้ายกับวิปรีตปัฐยาวัตตคาถาที่มี ช, ย, ช, ย คณะ โดยมี น คณะแทน 
ช คณะ จึงมีลักษณะเป็น น, ย, น, ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ของแต่ละบาท 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     สมฺพุทฺธ’มสมสม    อเนกคุณสมฺปนฺน  
     ปูชิต  ธมฺม’มมล    คณุตฺตมญฺจ วนฺเทห  
    ข้าพเจ้าขอนมัสการพระสัมสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้า 
   ซึ่งไม่มีผู้เปรียบ ทรงถึงพร้อมด้วยคุณธรรมมากเป็นอเนก ขอนมัสการพระธรรม  
   อันพระสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วและขอนมัสการพระสงฆ์ผู้สูงสุด ปราศจากมลทิน 
 คาถาข้างต้นนี้ มี น คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ คือ สมล (๑ ๑ ๑), มมม (๑ ๑ ๑) 
และมี ย คณะในบาทคู่ คือ ณสมฺปนฺ (๑ ๒ ๒), จ วนฺเท (๑ ๒ ๒) 
 ปิงคลวิปุลาคาถา 
 คาถาที่ ๑๒๒ ว่า  สเม โส สตฺตโม ยสฺสา  วิปุลา ปิงฺคลสฺส สา 
      คาถาที่มีพยางค์ท่ี ๗ ในบาทคู่ เป็นลหุ ชื่อว่า ปิงคลวิปุลา 
 ลักษณะของปิงคลวิปุลาคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือ บาทที่ ๑ และ ๓ 
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๗๓ 

  ๓) พยางค์ท่ี ๗ ในบาทคู่ คือ บาทที่ ๒ และ ๔ เป็นลหุ (มี ๔ คณะ คือ ต ช ภ น คณะ) 
 ตารางแสดงปิงคลวิปุลาคาถา 

ล ม ย ค ล ย ช ค 
๑ 
ส 

๒ ๒ ๒ 
เม โล สต ฺ

๑ ๒ ๒ 
ตโม ยสฺ 

๒ 
สา 

๑ 
วิ 

๑ ๒ ๒ 
ปุลา ปิงฺ 

๑ ๒ ๑ 
คลสฺส 

๒ 
สา 

ค 
ล 

ม 

ย 
ค 
ล 

ค 
ล 

ม 
ต 
ช 
ภ 
น 

ค 
ล 

ย ย 
ร ร 
ต ต 
ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๔ ๒ 

 ปิงคลวิปุลาคาถา มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี ส่วนในบาทคู่ เฉพาะพยางค์ที่ ๗ 
ต้องเป็นลหุ มี ๔ คณะที่สามารถประกอบได้ เพราะมีลหุที่พยางค์ที่ ๗ ได้แก่ ต คณะ (๒ ๒ ๑), ช คณะ 
(๑ ๒ ๑), ภ คณะ (๒ ๑ ๑) และ น คณะ (๑ ๑ ๑) จะเห็นว่าค าว่า ตโม ยสฺ (๑ ๒ ๒) ในบาทคี่ เป็น ย 
คณะ ส่วนค าว่า คลสฺส (๑ ๒ ๑) เป็น ช คณะ หนึ่งใน ๔ คณะที่สามารถประกอบได้ซึ่งมีลหุอยู่ท้ายท าให้
พยางค์ท่ี ๗ ในบาทคู่เป็นลหุ 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     ทีฆา ชาครโต รตฺติ   ทีฆ  สนฺตสฺส โยชน  
     ทีโฆ พาลาน ส สาโร   สทฺธมฺม  อวิชานต  
    ราตรีนานส าหรับคนนอนไม่หลับ ระยะทางโยชน์หนึ่งไกลส าหรับคน 
   อ่อนล้า สงสารยาวนานส าหรับคนพาลผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม 
 คาถาข้างต้นนี้ มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือ รโต รตฺ (๑ ๒ ๒), น ส สา (๑ ๒ 
๒) และมีลหุที่พยางค์ท่ี ๗ คือค าว่า “ช” ในบาทที่ ๒ และ “น” ในบาทที่ ๔ จึงเป็นปิงคลวิปุลาคาถา 
 คาถาที่เป็นปัฐยาวัตตะทั้งหมดจัดอยู่ในปิงคลวิปุลานี้ แต่คาถานี้มีขอบเขตกว้างกว่า
ปัฐยาวัตตคาถา เพราะนายกคณะที่เป็นพยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่เป็นได้ถึง ๔ คณะดังที่กล่าวมาแล้ว 
 กลุ่มคาถาบาทเดียว แต่มีลักษณะเหมือนกันทั้ง ๔ บาท เรียกว่า จตุราวัตติยคาถา มี ๕ 
ชนิด คือ เสตววิปุลา, ภการวิปุลา, รการวิปุลา, นการวิปุลา และตการวิปุลา ขอน ามากล่าวพอเป็น
ตัวอย่างไว้ ๑ คาถา คือ 
 เสตววิปุลาคาถา 
 คาถาที่ ๑๒๓ ว่า เสตวสฺสาขิเลสฺวปิ 
      คาถาที่มีพยางค์ท่ี ๗ ในทุกบาทเป็นลหุ ชื่อว่าเสตววิปุลา 
 ลักษณะของเสตววิปุลาคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) พยางค์ท่ี ๗ ของทุกบาท เป็นลหุ (มี ๔ คณะ คือ ต ช ภ น คณะ) 
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 ตารางแสดงเสตววิปุลาคาถา ทั้ง ๔ บาทเหมือนกัน บาทละ ๘ พยางค ์
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
ค ย ช ล 
๒ 
เส 

๑ 
ต 

๒ 
วส ฺ

๒ 
สา 

๑ 
ขิ 

๒ 
เลสฺ 

๑ 
ว 

๑ 
ปิ 

 
 
ค 
ล 

ม 
ย 
ร 
ต 
ช 
ภ 

 
ต 
ช 
ภ 
น 

 
 
ค 
ล 

๒ ๖ ๔ ๒ 
 มีอุทาหรณ์ว่า 
     ปรตฺถสมฺปาทนโต ปุญฺเ นาธิคเตนห  
     ปรตฺถสมฺปาทนโก ภเวยฺย  ชาติชาติย  
    ด้วยบุญที่ได้รับจากการยังประโยชน์ของผู้อื่นให้ส าเร็จ ขอให้ข้าพเจ้า 
   พึงเป็นผู้ท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืนในทุกๆ ชาติ 
 คาถาข้างต้นนี้ มีลหุอยู่พยางค์ที่ ๗ คือค าว่า “น” ในบาทแรก ค าว่า “น” ในบาทที่ ๒ ค า
ว่า “น” ในบาทที่ ๓ และค าว่า “ติ” ในบาทที่ ๔ จึงเป็นเสตววิปุลาคาถา คาถานี้สามารถจัดเข้าในปิงคล
วิปุลาคาถาที่กล่าวมาแล้ว เพราะพยางค์ท่ี ๗ ในบาทคู่ก็เป็นลหุด้วย 
 รายละเอียดเกี่ยวกับฉันทลักษณ์ที่เหลือ ท่านผู้สนใจสามารถค้นคว้าเพ่ิมเติมได้จากกลุ่ม
คัมภีร์สัททาวิเสสมีคัมภีร์วุตโตทัย วุตโตทยมัญชรีเป็นต้น 

๒.๔ ประวัติคัมภีร์สุโพธาลังการ 
 คัมภีร์สุโพธาลังการ๑๒๐ เป็นผลงานของพระสังฆรักขิตะ เป็นพระเถระชาวลังกา ผู้ด ารง
ต าแหน่งมหาสามิ (สมเด็จพระสังฆราช) และเป็นพระราชครูของพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ ท่านเป็น
ผู้เชี่ยวชาญพระปริยัติธรรมทางด้านภาษาบาลีและสันสกฤต มีเกียรติศักดิ์เลื่องลือในสมัยราวพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๗ (พ.ศ. ๑๖๙๖ – ๑๗๒๙) มีชีวิตอยู่จนถึง พ.ศ. ๑๗๘๗  ในรัชสมัยพระเจ้าวิชัยพาหุที่ ๓ 
พ านักอยู่ที่อุทุมพรคิริวิหาร เนื้อหาของคมัภีร์ประกอบด้วยหลักการตกแต่งภาษาเพ่ือให้ไพเราะชวนให้น่า
ฟังเสนาะโสตทั้งอรรถะและพยัญชนะ 
ลักษณะของบทประพันธ์  
 ค าว่า บทประพันธ์ มาจากค าบาลีว่า ปท + ปพนฺธ , ปท แปลว่า บท หรือข้อความ ,  
ปพนฺธ แปลว่า เรียบเรียง หรือเกี่ยวเนื่องกัน รวมกันจึงได้ความหมายว่า บทหรือข้อความที่เรียบเรียงขึ้น 
หรือเก่ียวเนื่องกัน หมายถึง ค าและความหมายที่สัมพันธ์กัน ดังที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์อลังการว่า 

                                                 

 ๑๒๐ พระคันธสาราภิวงศ์. สุโพธาลังการมัญชรี. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ หจก. ไทยรายวันการ
พิมพ์, ๒๕๔๖), ค าน า, ๑๐-๑๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๗๕ 

     พนฺโธ จ นาม สทฺทตฺถา สหิตา โทสวชฺชิตา 
     ปชฺชคชฺชวิมิสฺสานํ เภเทนายํ ติธา ภเว๑๒๑ 
    ค าและความหมายที่สัมพันธ์กัน ปราศจากโทษ ชื่อว่าบทประพันธ์ 
   มี ๓ อย่าง โดยจ าแนกเป็นร้อยกรอง, ร้อยแก้วและบทประพันธ์ผสม 
 ท่านแสดงลักษณะของบทประพันธ์ ๒ ประการ คือ 
  ๑. มีค าและความหมายในพากย์สัมพันธ์กัน เช่น พุทฺธ  วนฺทามิ สาทร  (ข้าพเจ้าขอน้อม
ไหว้พระพุทธเจ้าโดยเคารพ) ทั้งสามค านี้สัมพันธ์กันโดย พุทฺธ  เป็นกรรม , วนฺทามิ เป็นกิริยาคุมพากย์ 
และสาทร  เป็นกิริยาวิเสสนะ 
  ๒. ปราศจากโทษของค าและความหมาย คือสอดคล้องกันตามความประสงค์ 
 บทประพันธ์ จ าแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
  ๑. ปัชชะ ร้อยกรอง หรือคาถา เช่น มงคลสูตรเป็นต้นที่แต่งด้วยคาถาล้วน  ๆ แบ่ง
ออกเป็น ๔ ประเภท คือ 
   ๑.๑) มุตตกะ บทร้อยกรองที่จบความในคาถาเดียว หรือมีเพียง ๔ บาทเท่านั้น เช่น 
คาถาในหมวดเอกกนิบาตของชาดก เถรคาถา เถรีคาถา เป็นต้น 
   ๑.๒) กุลกะ บทร้อยกรองที่ไม่จบความเพียงคาถาเดียว ต้องมี ๒ ถึง ๕ คาถา เช่น 
คาถาในหมวดปัญจกนิบาตของชาดก เถรคาถา เถรีคาถา เป็นต้น 
   ๑.๓) โกสะ บทร้อยกรองที่มีคาถาตั้งแต่ ๖ บทขึ้นไป มีกระบวนการพรรณนาต่าง ๆ 
ผสมกัน มีกิริยาคุมพากย์ต่างกัน เช่น คาถาในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เอกักขรโกศและอมรโกศเป็นต้น 
   ๑.๔) สังฆาตะ บทร้อยกรองที่มีคาถาตั้งแต่ ๖ บทขึ้นไปและมีกิริยาคุมพากย์ต่างกัน
เหมือนโกสะ แต่แสดงเรื่องราวโดยรวมกัน เช่น คาถาในคัมภีร์เมฆทูต หมวดฉักกนิบาตของชาดกเป็นต้น 
  ๒. คัชชะ ร้อยแก้ว ความเรียง เรียกว่าจุณณิยะบ้าง เช่น สามัญญผลสูตรเป็นต้นที่ไม่มี
คาถา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
   ๒.๑) อาขยายิกะ เรื่องราวจริงที่แต่งกล่าวถึงเหตุการณ์อย่างใดอย่ างหนึ่ง เช่น 
ชีวประวัติเป็นต้น 
   ๒.๒) กถา เรื่องท่ีแต่งจากจินตนาการ เช่น นวนิยาย นิทานพื้นบ้าน เป็นต้น 
  ๓. วิมิสสะ บทประพันธ์ผสมกันทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว เช่น ธชัคคสูตรเป็นต้น 
 อลังการ๑๒๒ หมายถึง เครื่องตกแต่งบทประพันธ์ ได้แก่ สัททาลังการ (การตกแต่งเสียง) 
และอัตถาลังการ (การตกแต่งความหมาย) มีรูปวิเคราะห์ อลงฺกโรนฺติ อตฺตภาวมเนนาติ อลงฺกาโร หรือ 
อลงฺกโรนฺติ พนฺธสรีรมเนนาติ อลงฺกาโร อลังการ คือเครื่องตกแต่งบทประพันธ์ มี ๒ ประเภท ตามที่
แสดงไว้ในคัมภีร์สุโพธาลังการ ปริจเฉทท่ี ๑ คาถาที่ ๑๓ ว่า 
     ทฺวิปฺปการา อลงฺการา   ตตฺถ สทฺทตฺถเภทโต 
     สทฺทตฺถา พนฺธนามาว   ตํสชฺชิตตทาวล ี
    อลังการ มี ๒ ประการ โดยจ าแนกตามศัพท์และความหมาย, ศัพท์ และ 
   ความหมายของศัพท์ที่เรียงตกแต่งแล้วตามอลังการนั้นได้นามว่าบทประพันธ์ 
                                                 

 ๑๒๑ เรื่องเดียวกัน, ๑๔. 
 ๑๒๒ เรื่องเดียวกัน, ๒๑. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๗๖ 

 ดังนั้น อลังการ จึงจําแนกเป็น ๒ ประเภท โดยถือเอาศัพท์และความหมายของศัพท์เป็น
เกณฑ์ คือ 
  ๑. สัททาลังการ การตกแต่งเสียง 
  ๒. อัตถาลังการ การตกแต่งความหมาย 
 คัมภีร์สุโพธาลังการเป็นต าราที่แสดงหลักการแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความ
ไพเราะ มี ๓๖๗ บท ประกอบด้วยค าอธิบายและอุทาหรณ์โดยละเอียด แบ่งออกเป็น ๕ ปริจเฉท คือ 
 ปริจเฉทที่ ๑ โทสาวโพธะ แสดงข้อบกพร่อง มี ๖๗ คาถา เป็นการแสดงลักษณะของการ
ประพันธ์ที่มีข้อบกพร่องของบท ๘ ประเภท ข้อบกพร่องของพากย์ ๙ ประเภท และแสดงโทษใน
ความหมายของพากย์ ๖ ประเภท มีรายละเอียดดังนี้ 
 ข้อบกพร่องของบท ๘ ประเภท คือ 
  ๑) วิรุทธัตถันตรโทษ  มีความหมายอ่ืนแย้ง 
  ๒) อัธยัตถโทษ   มีเนื้อความเกินความเป็นจริง 
  ๓) กิลิฏฐโทษ    ไม่ชัดเจน 
  ๔) วิโรธิโทษ    ผิด 
  ๕) เนยยโทษ    เพ่ิมบทอ่ืน 
  ๖) วิเสสนาเปกขโทษ  มองหาวิเสสนะ 
  ๗) หีนัตถโทษ    มีความหมายทราม 
  ๘) อนัตถโทษ    ไม่มีความหมาย 
 ข้อบกพร่องของพากย์ ๙ ประเภท คือ  
  ๑) เอกัตถโทษ    มีความหมายเดียว  
  ๒) ภัคครีติโทษ   หักล าดับ 
  ๓) พยากิณณโทษ   สับสน 
  ๔) คามมโทษ    ไม่สุภาพ 
  ๕) ยติหีนโทษ    เว้นวรรคผิด 
  ๖) กมัจจุตโทษ   เคลื่อนจากล าดับความ 
  ๗) อติวุตตโทษ   พูดเกินความจริง 
  ๘) อเปตตัตถโทษ  ปราศจากความ  
  ๙) พันธผรุสโทษ   มีเสียงกระด้าง 
 โทษในความหมายของพากย์ ๖ ประเภท คือ  
  ๑) อปักกมโทษ   ปราศจากล าดับ 
  ๒) โอจิตยหีนโทษ   ทรามจากความเหมาะสม 
  ๓) ภัคครีติโทษ   หักล าดับ 
  ๔) สสังสยโทษ   ชวนสงสัย 
  ๕) คามมโทษ    ไม่สุภาพ 
  ๖) ทุฏฐาลังกติโทษ เสียอลังการ 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๗๗ 

 ปริจเฉทที่ ๒ โทสปริหาราวโพธะ แสดงการแก้ไขข้อบกพร่อง มี ๔๘ คาถา โดยน าข้อ 
บกพร่องจากปริจเฉทที่ ๑ มาแสดงวิธีแก้ไข คือ การแก้ไขข้อบกพร่องของบท ๘ ประเภท การแก้ไขข้อ 
บกพร่องของพากย์ ๙ ประเภท และการแก้ไขข้อบกพร่องด้านความหมายของพากย์ ๖ ประเภท 
 ปริจเฉทที่ ๓ คุณาวโพธะ แสดงสัททาลังการ มี ๔๘ คาถา แสดงลักษณะการแต่งเสียงให้
ไพเราะ เรียกว่าสัททาลังการ  
 สัททาลังการ๑๒๓ คือ การตกแต่งเสียง เพ่ือใช้ประดับคาถาให้สมบูรณ์ด้วยพยัญชนะ 
(สพยญฺชน ) มีเสียงไพเราะเพราะพริ้งชวนฟังน่าจับใจแก่ผู้ฟัง มีรูปวิเคราะห์ว่า สทฺเท อลงฺกโรนฺติ      
สมฺภูสยนฺตีติ สทฺทาลงฺการา อลังการที่ตกแต่งเสียง ชื่อว่าสัททาลังการ มี ๑๐ ประเภท คือ 
  ๑. ปสาทคุณ ความแจ่มกระจ่าง คือมีบทสัมพันธ์อยู่ใกล้กันอ่านเข้าใจง่าย มีหลักใหญ่ ๒ 
ประการ คือ 
   ๑)  มีบทสัมพันธ์อยู่ใกล้กัน คือ บทกัตตาหรือกรรมเป็นต้น ได้วางไว้ใกล้กันในพากย์
ตามความท่ีจะสัมพันธ์กัน เป็นการแสดงความปราศจากพยากิณณโทษ คือโทษสับสน ที่วางบทไว้สับสน
ไม่เป็นระเบียบ เมื่อบทประพันธ์มีสัมพันธ์ไม่สับสน ก็จะเกิดความกระจ่างชัดเจนตามมาเอง 
   ๒)  มีเนื้อความชัดเจน คือ บทในพากย์มีเนื้อความสอดคล้องกับความเข้าใจของคน
ทั่ว ๆ ไป ไม่มีบทที่มีความเข้าใจยากเลย อ่านแล้วเข้าใจทันที ไม่ต้องใช้เวลานึกพิจารณาต่อไปอีก เป็น
การแสดงความปราศจากกิลิฏฐโทษ คือโทษมัวหมองทีป่ระกอบบทที่เข้าใจยาก 
  ๒. โอชคุณ ความซาบซึ้งตรึงใจ คือผูกบทหลาย ๆ บทเป็นสมาสยาว ๆ หรือกล่าวย่อ
ข้อความยาวและขยายข้อความสั้น ๆ หมายความว่า การผูกบทหลายบทเป็นบทสมาสบทเดียว โดยลบ
วิภัตติระหว่างบทท าให้สั้น แต่จุเนื้อความมาก เปรียบเสมือนชีวิตของร้อยแก้ว ท าให้ร้อยแก้วมีชีวิตชีวา
น่าสนใจติดตามอ่าน ถ้าไม่มีบทสมาสเลยจะท าให้ขาดรสชาติไป เหมือนกับการรับประทานอาหารโดยไม่
มีเครื่องปรุง ดังจะเห็นได้จากพระอรรถกถาจารย์มักจะกล่าวค าลงท้ายคัมภีร์ด้วยบทสมาสยาว  ๆ ว่า 
ปรมวิสุทฺธสทฺธาพุทฺธิวีริยปฏิมณฺฑิต (ผู้ประดับด้วยศรัทธาความรู้และความเพียรอันหมดจดยิ่ง) เป็นต้น 
มีลักษณะเป็นที่สังเกตในฐานะ ๓ อย่าง คือ 
   ๑) มีบทสมาสตลอดครึ่งคาถา 
   ๒) มีบทสมาสตลอดบาทใดบาทหนึ่ง 
   ๓) มีบทสมาสในศัพท์ใดศัพท์หนึ่งของทุกบท 
  ๓. มธุรตาคุณ ความอ่อนหวาน คือประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน กรณ์และมาตรา
เหมือนกันไว้ใกล้กัน หรือกล่าวซ้ าให้มีเสียงคล้องจองกัน หมายความว่า มีเสียงราบรื่นคล้องจองสัมผัส
เป็นเสียงที่น่าฟัง มีรูปวิเคราะห์ว่า มธุรสฺส ภาโว มธุรตา มธุรตา คือความอ่อนหวาน บางแห่งเรียกว่า 
มาธุริยะ โดยลง ณฺย ปัจจัยแทน ตา ปัจจัย มี ๒ ประเภท คือ 
   ๑) ปทาสัตติ มีเสียงคล้องจองกัน คือประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน กรณ์และ
มาตราเหมือนกันไว้ใกล้กัน 
   ๒) อนุปปาสะ กล่าวซ้ าเสียง คือ ออกเสียงซ้ ากันบ่อย ๆ ส่งผลให้เกิดความไพเราะ
เพราะพริ้ง 

                                                 

 ๑๒๓ เรื่องเดียวกัน, ๒๓๐-๒๓๒. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 
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  ๔. สมตาคุณ ความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ โดยมีพยัญชนะเสียงอ่อน
ฐานเดียวกันจ านวนมาก พยัญชนะเสียงแข็งฐานเดียวกันจ านวนมาก หรือพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียง
แข็งที่มีฐานเดียวกัน จ าแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
   ๑) เกวลมุทุสมตา ความสม่ าเสมอด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ท าให้เกิดความ
ไพเราะด้วยเสียงอ่อน 
   ๒) เกวลผุฏสมตา ความสม่ าเสมอด้วยพยัญชนะเสียงแข็งล้วน ท าให้เกิดความ
ไพเราะด้วยเสียงแข็ง 
   ๓) มิสสกสมตา ความสม่ าเสมอด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียงแข็งท าให้เกิด
ความไพเราะด้วยเสียงผสมกัน เหมือนปี่และกลองมีเสียงไปคนละทาง แต่ผสมเข้ากันได้ 
  ๕. สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย โดยมีพยัญชนะเสียงอ่อนมากกว่าเสียงแข็ง และ
ไม่มีอักษรออกเสียงยาก คือ สนธิ สมาส และสังโยคที่ประกอบไว้ไม่ดี หรือเป็นความนุ่มนวลด้วยการ
ประกอบค าท่ีสละสลวย โดยหลีกเลี่ยงจากความไม่สุภาพและไม่เหมาะสม มีลักษณะ ๓ อย่าง คือ 
   ๑) มีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก 
   ๒) ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ โดยมีพยัญชนะเสียงแข็งอักษรอยู่บ้าง 
   ๓) ปราศจากอักษรออกเสียงยากคือ สนธิ สมาส หรือสังโยคที่ประกอบไม่ดี 
  ๖. สิเลสคุณ ความมีเสียงกลมกลืนกัน ด้วยบทสังโยคและพยัญชนะเสียงหนักและสระ
เสียงยาว ย่อมก่อให้เกิดความจับใจแก่ผู้ฟัง มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ๑) มีบทสังโยคฐานเดียวกันอยู่ใกล้กัน ท าให้เกิดเสียงรับสัมผัสกันของสังโยค บท
สังโยคดังกล่าวอาจเป็นสังโยคอักษรเหมือนกัน เช่น กฺก หรือสังโยคอักษรต่างกัน เช่น กฺข เป็นต้น 
   ๒) มีอักษรเสียงหนัก คือ สระเสียงยาวและพยัญชนะเสียงแข็งรับสัมผัสกัน 
  ๗. อุทารตาคุณ ความสง่างามด้วยการแสดงถึงคุณธรรมต่าง ๆ อันสูงส่ง มีความเสียสละ 
เป็นต้น หรือใช้วิเสสนะที่เหมาะสม คือการแสดงคุณธรรมอันสูงส่งน่าอัศจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
การพลีชีพเป็นทาน การยอมสละชีวิตเพ่ือรักษาศีล ความเพียรกล้าจนไม่ค านึงถึงชีวิต เป็นต้น 
  ๘. กันติคุณ ความน่าพึงใจ คือไม่พูดเกินความจริง สื่อความหมายตรงกับภาวะที่เป็นไป
ได้ หมายความว่า เป็นสิ่งที่คนทั้งปวงปรารถนากันและไม่ใช่เป็นข้อที่เกินไปจากวิสัยของโลกถึงกับจะ
เป็นไปไม่ได้ 
  ๙. อัตถพยัตติคุณ มีความหมายชัดเจน ไม่ท าให้ตีความหมายได้หลายอย่าง กล่าวคือไม่
มีข้อความที่ซ่อนเร้น ทุก ๆ ข้อความ ล้วนมีความหมายแจ่มแจ้งไม่คลุมเครือ อ่านแล้วฟังแล้วเข้าใจได้
ทันที มี ๒ ประเภท คือ 
   ๑) อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
   ๒) อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
  ๑๐. สมาธิคุณ กล่าวสิ่งที่ไม่จริงให้เหมือนมีจริง เช่น กล่าวสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้เหมือนมีชีวิต 
หรือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีรูปให้เหมือนมีรูปเป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้มีภาพพจน์ชัดเจน มี ๖ ประเภท คือ 
   ๑) อัตถพยัตติสมาธิ การยกสภาพของสิ่งที่มีชีวิต เช่น การหลับเป็นต้นขึ้นไว้ในสิ่งที่
ไม่มีชีวิต คือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้เหมือนมีชีวิต 
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   ๒) รูปธัมมสมาธิ การยกสภาพของสิ่งที่ประกอบด้วยรูป เช่น การด าน้ าเป็นต้นขึ้นไว้
ในสิ่งที่ปราศจากรูป คือกล่าวถึงสิ่งที่ปราศจากรูปให้เหมือนมีรูป 
   ๓) รสธัมมสมาธิ การยกสภาพของสิ่งที่มีรส เช่น รสหวาน รสขมเป็นต้น ขึ้นไว้ในสิ่ง
ที่ปราศจากรสมีจิตเป็นต้น คือกล่าวถึงสิ่งที่ปราศจากรสให้เหมือนมีรส 
   ๔) ทรวธัมมสมาธิ การยกสภาพของสิ่งที่ประกอบด้วยความเหลวขึ้นไว้ในสิ่งที่ไม่
เหลว คือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เหลวให้เหมือเป็นของเหลว 
   ๕) กัตตุธัมมสมาธิ การยกสภาพของกัตตาที่ท ากิริยาได้ เช่น ความกระดากอายของ
คนเป็นต้น ขึ้นไว้ในสิ่งที่ไม่ใช่กัตตามีอาวุธเป็นต้น คือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ใช่กัตตาให้เป็นเหมือนกัตตา 
   ๖) กฐินธัมมสมาธิ การยกสภาพของสิ่งที่แข็ง ที่เนื่องด้วยกิริยาการท าลาย เป็นต้น 
ขึ้นไว้ในสิ่งที่ไม่มีสรีระ คือกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีสรีระให้เหมือนสิ่งที่แข็ง ดังที่ท่านแสดงไว้ในคัมภีร์สุโพธา -  
ลังการ ปริจเฉทท่ี ๓ คาถาที่ ๑๑๗ ว่า 
     ปสาโทโช มธุรตา สมตา สุขุมาลตา 
     สิเลโสทารตา กนฺติ อตฺถพฺยตฺติ สมาธโย๑๒๔ 
    สัททาลังการมี ๑๐ อย่าง คือ ปสาทคุณ โอชคุณ มธุรตาคุณ สมตาคุณ 
   สุขุมาลตาคุณ สิเลสคุณ อุทารตาคุณ กันติคุณ อัตถพยัตติคุณ และสมาธิคุณ 
 บรรดาสัททาลังการเหล่านี้ โอชคุณและอุทารตาคุณ เกี่ยวกับเสียงและความหมาย , สมาธิ
คุณเกี่ยวกับความหมายโดยตรงและเนื่องด้วยเสียงโดยอ้อม ส่วนสัททาลังการ ๗ อย่างคือ ปสาทคุณ 
มธุรตาคุณ สมตาคุณ สุขุมาลตาคุณ สิเลสคุณ กันติคุณ และอัตถพยัตติคุณ เกี่ยวกับเสียง 
 ปริจเฉทที่ ๔ อัตถาลังการาวโพธะ แสดงอัตถาลังการ มี ๑๗๔ คาถา แสดงลักษณะการ
ประพันธ์ที่มีเนื้อหาไพเราะ เรียกว่าอัตถาลังการ  
 อัตถาลังการ๑๒๕ คือ การตกแต่งความหมาย เพ่ือใช้ประดับคาถาให้สมบูรณ์ด้วยอรรถะ  
(สาตฺถ ) ให้มีคุณสมบัติคือประกอบด้วยความหมายเป็นที่พอใจของผู้ฟัง มีรูปวิเคราะห์ว่า อลงฺกโรนฺติ 
พนฺธํ เอเตหีติ อลงฺการา, อตฺถสฺส อลงฺการา อตฺถาลงฺการา อัตถาลังการ คือ เครื่องตกแต่งความหมาย 
มี ๒ ประเภท คือ 
  ๑. สภาววุตติ คือ กล่าวโดยตรง ตามสภาวะของเนื้อหาเรื่องราว อันได้แก่ 
    ชาติ (ประเภทเดียวกัน) เช่น คน, นกเป็นต้น 
    คุณ (ลักษณะ) เช่น ลักษณะของการสัมผัสเป็นต้น 
    กิริยา (อาการ) เช่น การชนะเป็นต้น 
    ทัพพะ (รูปธรรมคือบุคคล, สิ่งของ)  เช่น พระโพธิสัตว์เป็นต้น 
  ๒. วังกวุตติ กล่าวโดยอ้อมคือพูดเชิงอุปมาเปรียบเทียบเป็นต้น มี ๓๕ ประเภท คือ
    ๑) อติสยวุตติ  แสดงคุณอันพิเศษล้ าเลิศ 
    ๒) อุปมา  เปรียบเทียบ 
    ๓) รูปกะ  แสดงความเป็นสิ่งเดียวกันระหว่างอุปมานะและอุปไมย
    ๔) อาวุตติ กล่าวซ้ า 
                                                 

 ๑๒๔ เรื่องเดียวกัน, ๒๓๑. 
 ๑๒๕ เรื่องเดียวกัน, ๓๔๒-๓๕๖. 
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    ๕) ทีปกะ  ส่องความตลอดท้ังประโยค 
    ๖) อักเขปะ กล่าวในเชิงปฏิเสธ แต่มีความหมายสดุดี 
    ๗) อัตถันตรนยาสะ ย้ าความอ่ืน 
    ๘) พยติเรกะ แสดงความพิเศษ  
    ๙) วิภาวนา แสดงเหตุอื่นจากเหตุที่ประจักษ์ 
    ๑๐) เหตุ  แสดงเหตุ 
    ๑๑) กมะ  แสดงตามล าดับ 
    ๑๒) ปิยตระ กล่าวถึงความพึงพอใจยิ่ง 
    ๑๓) สมาสวุตติ กล่าวอุปมานะโดยย่อ  แต่มุ่งให้หมายถึงอุปไมย 
    ๑๔) ปริกัปปนา คาดคะเนไปอีกทางหนึ่งจากความเป็นจริง 
    ๑๕) สมาหิตะ แสดงเหตุอื่นจากเหตุจริง 
    ๑๖) ปริยายวุตติ พูดโดยอ้อม 
    ๑๗) พยาโชปวัณณนะ กล่าวสดุดีในเชิงต าหนิ 
    ๑๘) วิเสสวุตติ แสดงความวิเศษโดยพูดถึงความบกพร่อง 
    ๑๙) รูฬหาหังการ แสดงความอหังการ 
    ๒๐) สิเลสะ ซ้อนความ คือมีอรรถะแนบชิดกันเป็น ๒ นัย 
    ๒๑) ตุลยโยคิตา แสดงการประกอบร่วมกันเป็นคู่ ๆ คือกล่าวเทียบเคียง 
         เป็นคู ่ๆ เพื่อต าหนิหรือสรรเสริญ 
    ๒๒) นิทสัสนะ แสดงผลอื่นจากผลเดิม 
    ๒๓) มหันตัตตะ พรรณนาความยิ่งใหญ่ของสมบัติหรืออัธยาศัย 
    ๒๔) วัญจนา อ าพรางข้อความที่จะกล่าวแล้วแสดงข้อความอ่ืน 
    ๒๕) อัปปกตัตถุติ ชมเชยสิ่งที่ท าไม่ได้ 
    ๒๖) เอกาวลิ มีล าดับอันเดียว คือบทหลังคล้องจองกับทหน้า 
    ๒๗) อัญญมัญญวิภูสนะ แต่งเก้ือกูลกันโดยความเป็นสิ่งที่ต้องตกแต่ง และ 
         เครื่องตกแต่ง 
    ๒๘) สหวุตติ กล่าวกิริยาหรือคุณลักษณะร่วมกัน 
    ๒๙) วิโรธิตา แต่งแย้งกัน 
    ๓๐) ปริวุตติ แลกเปลี่ยน 
    ๓๑) ภมะ  แต่งหมุนความ คือกลับความไปเสียอีกอย่างหนึ่งจาก 
         ข้อความที่เข้าใจกัน 
    ๓๒) ภาวะ แสดงจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง 
    ๓๓) มิสสะ แต่งผสมกัน คือมีอัตถาลังการหลายอย่างระคนกัน 
    ๓๔) อาสี  แสดงความปรารถนา 
    ๓๕) รสี  มีอรรถรส คือแต่งให้เกิดรสต่าง ๆ มีรสรักเป็นต้น 
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 ปริจเฉทที่ ๕ รสภาวาวโพธะ แสดงรสและอาการทางใจที่ก่อให้เกิดรส มี ๓๐ คาถา มี
เนื้อหาประกอบด้วยค าอธิบายของภาวะ ฐายีภาวะ ๙ ประการ พยภิจารีภาวะ ๓๓ ประการ สาตติก-
ภาวะ ๘ ประการ ความหมายของ วิภาวะ และอนุภาวะ ค าอธิบายของรส ๙ ประเภท 
 องค์ประกอบ ๓ ประการที่จะมีอรรถรสเป็นที่กินใจของผู้อ่านผู้ฟังได้นั้น มี ๓ อย่าง คือ 
  ๑. ภาวะ อาการท่ีปรากฏทางใจ แบ่งออกเป็น ๓ อย่าง ประกอบด้วย 
   ๑.๑) ฐายีภาวะ อาการทางใจที่เป็นประธาน เช่น รัก โกรธ เป็นต้น แบ่งออกเป็น ๙ 
ประการ คือ 
    (๑) รติ ความยินดี โดยสภาวธรรม ได้แก่ ปีติเจตสิก 
    (๒) หาสะ ความขบขัน โดยสภาวธรรม ได้แก่ โสมนัสเวทนา 
    (๓) โสกะ ความโศก โดยสภาวธรรม ได้แก่ โทมนัสเวทนา 
    (๔) โกธะ ความโกรธ โดยสภาวธรรม ได้แก่ โทสเจตสิกท่ีมีก าลังมาก 
    (๕) อุสสาหะ ความองอาจ โดยสภาวธรรม ได้แก่ วิริยเจตสิก 
    (๖) ภยะ ความกลัว โดยสภาวธรรม ได้แก่ โทสเจตสิกท่ีมีก าลังน้อย 
    (๗) ชิคุจฉา ความเกลียด โดยสภาวธรรม ได้แก่ โทสเจตสิกที่เป็นไปด้วยอาการ
รังเกียจ หรือโอตตัปปเจตสิกที่เป็นไปด้วยอาการสะดุ้งกลัวต่อผลบาป 
    (๘) วิมหยะ ความพิศวง โดยสภาวธรรม ได้แก่ ฉันทเจตสิกที่เป็นไปด้วยอาการ
พิศวง 
    (๙) สมะ ความสงบ โดยสภาวธรรม ได้แก่ กายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิที่เป็นไป
ด้วยอาการของกายและจิตในขณะเจริญเมตตาหรือกรุณาเป็นต้น 
   ๑.๒) พยภิจารีภาวะ อาการปรากฏบางขณะ เช่น เบื่อหน่าย วิตกกังวล เป็นต้น เป็น
อาการท่ีมาปรากฏเฉพาะหน้า มี ๓๓ ประการ คือ 
    (๑)   นิพเพทะ  ความเบื่อหน่าย 
    (๒)   ตักกะ  ความกังวล (ตรึก) 
    (๓)   สังกา  ความสงสัย 
    (๔)   สมะ  ความเหน็ดเหนื่อย 
    (๕)   ธิติ   ความพอใจ 
    (๖)   ชฬตา  ความเซื่องซึม 
    (๗)   ทีนตา  ความล าบาก 
    (๘)   อุคคัตตะ  ความโหดร้าย 
    (๙)   อลสัตตะ  ความเกียจคร้าน 
    (๑๐)  สุตตะ  ความนอน 
    (๑๑)  ตาสะ  ความตื่นตระหนก 
    (๑๒)  คิลานิ  ความอ่อนแรง 
    (๑๓)  อุสสุกกะ  ความขวนขวาย 
    (๑๔)  หริสะ  ความปลาบปลื้ม 
    (๑๕)  สติ   ความระลึกได ้
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    (๑๖)  อิสสา  ความริษยา 
    (๑๗)  วิสาทะ  ความล าบากใจ 
    (๑๘)  อพหิตถา  ความส ารวมระวัง 
    (๑๙)  จินตา  ความครุ่นคิด 
    (๒๐)  คัพพะ  ความเย่อหยิ่ง 
    (๒๑)  อปมาระ  ความเพ้อคลั่ง 
    (๒๒)  อมริสะ  ความไม่อดทน 
    (๒๓)  มทะ  ความมัวเมา 
    (๒๔)  มต ิ  ความรู้ 
    (๒๕)  อุมมาทะ  ความบ้าคลั่ง 
    (๒๖)  โมหะ  ความหลง 
    (๒๗)  วิโพธะ  ความตื่น 
    (๒๘)  นิททา  ความสัปหงก 
    (๒๙)  อาเวคะ  ความรีบร้อน 
    (๓๐)  พิฬา  ความอาย 
    (๓๑)  มรณะ  ความตาย 
    (๓๒)  จปลา  ความง่อนแง่น 
    (๓๓)  พยาธิ  ความปุวยไข้ 
   ๑.๓) สาตติกภาวะ อาการผิดปกติทางกายหรือวาจา เช่น เหงื่อออก น้ าตาไหล เป็น
ต้น มี ๘ ประการ คือ 
    (๑)   ถัมภะ  ความแข็งทื่อ เกิดจากความกลัว 
    (๒)   ปลยะ  ความสลบไสล เกิดจากความกลัวหรือเสียใจ 
    (๓)   โรมัญจะ  ความขนลุก เกิดจากความเลื่อมใสหรือกลัว 
    (๔)   เสทะ   เหงื่อออก เกิดจากความปลื้มใจหรือตกใจ 
    (๕)   อัสสุ   น้ าตาไหล เกิดจากความปลื้มใจหรือเสียใจ 
    (๖)   เวปถุ   ความสั่นระรัว เกิดจากความกลัวหรือโกรธ 
    (๗)   เววัณณิยะ ความผิดสี เกิดจากความกลัว เสียใจ หรือโกรธ เช่น หน้า
แดง เป็นต้น 
    (๘)   วิสสรตา  ความผิดเสียง เกิดจากความกลัว เสียใจ หรือโกรธ เช่น 
เสียงสั่น เป็นต้น 
  ๒. วิภาวะ เหตุที่เป็นอารมณ์หรือสภาวะแวดล้อม แบ่งเป็น ๒ อย่าง ประกอบด้วย 
   ๒.๑) อารัมมณวิภาวะ เหตุที่เป็นอารมณ์ เช่น ชายหนุ่มและหญิงสาวที่เป็นอารมณ์
ของกันและกัน เป็นต้น 
   ๒.๒) อุททีปนวิภาวะ เหตุที่เป็นสภาพแวดล้อม เช่น ดวงจันทร์ อุทยาน ปุาไม้ น้ าตก  
เป็นต้น 
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  ๓. อนุภาวะ ผลของอาการที่ปรากฏทางใจ คือการเปล่งวาจาประกาศของนักกวี หรือ
อาการทางกายและวาจาของนักแสดงที่แสดงท่าทางและกล่าววาจาชวนให้รักให้เศร้าโศกเป็นต้น ท าให้
ผู้อ่ืนรับรู้อาการทางใจของตัวละครที่กวีกล่าวไว้หรือเป็นอาการทางใจที่เกิดขึ้นกับนักแสดง เพราะ
ปรากฏทางประสาทสัมผัสที่ผู้อื่นสามารถรับรู้ได ้
 และในปริจเฉทนี้ กล่าวถึง รส ๙ ประการ ประกอบด้วย 
    รส     ฐายีภาวะ สภาวธรรม 
  ๑)  สิงคาระ   รติ   ปีต ิ
  ๒)  หัสสะ    หาสะ  โสมนัสเวทนา 
  ๓)  กรุณา    โสกะ  โทมนัสเวทนา 
  ๔)  รุททะ    โกธะ  โทสะ 
  ๕)  วีระ     อุสสาหะ  วิริยะ 
  ๖)  ภยานกะ   ภยะ  โทสะ 
  ๗)  พีภัจฉะ   ชิคุจฉา  โทสะ หรือ โอตตัปปะ 
  ๘)  อัพภุตะ   วิมหยะ  ฉันทะ 
  ๙)  สันตะ    สมะ  กายปัสสัทธิและจิตตปัสสัทธิ 
 ขอน าอุทาหรณ์ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์สุโพธาลังการ มาแสดงไว้เป็นแนวทางการศึกษาต่อไป
ดังนี้ 
 วิรุทธัตถันตรโทษ 
   ๒๑.   วิรุทฺธตฺนตฺตรํ ตํ หิ  ยสฺสญฺ ตฺโถ วิรุชฺฌติ 
      อธิปฺเปเต ยถา เมโฆ วิสโท สุขเย ชนํ 
    ความหมายอ่ืนของบทใด ย่อมผิดไปจากความหมายที่ต้องการ 
   บทนั้น เป็นวิรุทธัตถันตรโทษ เช่น “ฝนให้พิษย่อมท าชนให้เป็นสุข” 
 คาถานี้แสดงเรื่องวิรุทธัตถันตรโทษ คือสื่อความหมายตรงกันข้ามกับความต้องการของผู้
พูด ความจริงผู้พูดต้องการจะพูดให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างหนึ่ง ครั้นพูดออกไปแล้วผู้ฟังกลับเข้าใจไปอีกอย่าง
หนึ่งไม่ตรงกับที่ต้องการ ทั้งนี้ เพราะค าที่น ามาพูดมีความหมายหลายอย่าง สามารถแย้งกันได้กับ
ความหมายในทางอ่ืนซึ่งเด่นชัดกว่า ตามอุทาหรณ์จะเห็นว่า ผู้พูดต้องการพูดว่า “วิสโท สุขเย ชน  ฝนที่
หลั่งน้ าท าให้คนมีความสุข” แต่บทว่า “วิสโท” แปลว่า “ให้น้ า” หรือ “ให้พิษ” ได้ทั้งสองอย่าง เพราะ 
วิส ศัพท์มีความหมาย ๓ อย่าง คือ พิษ น้ า และสายบัว แต่ค านี้ใช้ในความหมาย “พิษ” ชัดกว่า ส่วน
ความหมายที่เหลือไม่ค่อยนิยมใช้ เมื่อน ามาใช้ ผู้ฟังจึงเข้าใจไปอย่างหนึ่ง ซึ่งขัดแย้งกับความหมายที่
ต้องการ ดังนั้น ค าว่า “วิสโท” จึงเป็นวิรุทธัตถันตรโทษ 
 การแก้ไขวิรุทธัตถันตรโทษ 
   ๗๐.   วินฺทนฺตํ ปากสาลีนํ  สาลีนํ ทสฺสนา สุขํ 
      ตํ กถํ นาม เมโฆยํ  วิสโท สุขเย ชนํ 
    ฝนนี้ หลั่งพิษให้ จะท าชนนั้นผู้ได้รับความสุขด้วยการเห็นข้าวสาลี 
   มีรวงแก่ให้เป็นสุขได้อย่างไร 
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 คาถานี้ไม่เป็นวิรุทธัตถันตรโทษ ด้วยการแต่งอธิบายขยายความ คือ ชาวนาที่ปลูกข้าวจะมี
ความสุขได้ก็เพราะเห็นข้าวที่ตนหว่านออกรวงสุกเหลืองอร่าม เพราะอาศัยน้ าฝนที่ตกลงมาเกื้อกูลหล่อ
เลี้ยงต้นข้าว ชาวนาจึงได้เห็นรวงข้าวและมีความสุขได้ ถ้าฝนหลั่งพิษให้เสียแล้วจะท าให้ เขาเป็นสุขได้
อย่างไร ดังนั้น ค าว่า “วิสโท (หลั่งพิษให้)” จึงไม่เป็นวิรุทธัตถันตรโทษเพราะมีค าแสดงค าถามว่า “กถ  
นาม (อย่างไร)” เข้าคุมท าให้ความหมายเปลี่ยนไป  
 รายละเอียดเกี่ยวกับบทประพันธ์ทั้งที่เป็นสัททาลังการและอัตถาลังการ ผู้สนใจสามารถ
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในคัมภีร์กลุ่มสัททาวิเสส มีคัมภีร์สุโพธาลังการเป็นต้นได้ 
 เมื่อทราบความเป็นมาของกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อไปนี้จะได้น าเสนอ
การศึกษาวิเคราะห์บทพระบาลีในมงคลปริตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส โดยจัดมงคล ๓๘ ประการเป็น
ระดับปฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย ในบทที่จะกล่าวต่อไป 



บทที่ ๓ 
ศึกษาวิเคราะห์มงคลปริตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 
และหลักธรรมน าความเจริญด าเนินชีวิตในปฐมวัย  

 บทพระปริตรแต่ละบทมีความศรัทธาเป็นพลงัศักด์ิสิทธิ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกบัพระพุทธพจน์ซึ่ง
สามารถใช้สวดเพื่อต้านทาน คุ้มครอง ป้องกันอุปัทวันตรายภัยพิบัติขจัดภูตผีปีศาจและเหล่าอมนุษย์ที่
เลวร้าย ป้องกันภัยจากโจร ไฟ ปัดเป่าเสนียดจัญไรและความชั่วร้าย ลางร้าย ฝันร้าย ตลอดจนเสียงนกที่
ก่อความร าคาญ และน าความร่มเย็นเป็นสุข มีความเกษมสุขสวัสดีมีชัย ประสบสิ่งมิ่งมงคลเจริญด้วยอายุ 
วรรณะ สุขะ พละ ด้วยมนต์คือพระปริตรนี้ ในบทนี้ จะกล่าวประวัติความเป็นมาของมงคลปริตรพร้อมทั้ง
ค าแปล และศึกษาวิเคราะห์บทพระบาลีในมงคลปริตรนี้ตามแนวกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสสโดยจัดเป็นปฐมวัย 
มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย ไปตามล าดับดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ประวัติความเป็นมาและอานุภาพมงคลปริตร 

 ๓.๑.๑ ประวัติความเป็นมา  

 มงคลปริตร เป็นพระสูตรที่แนะน าวิธีการด าเนินชีวิตที่เป็นมงคลสูงสุดระดับชาวบ้าน 
จนถึงชีวิตที่เป็นมงคลสูงสุดแบบพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรนี้กับเทวดาผู้ทูลถามสิ่งที่เป็นมงคล 
เหตุมาจากประชาชนประชุมกันที่สภาเพื่อฟังเรื่องราวต่าง ๆ โดยได้เชิญผู้มีความรู้ในแต่ละเรื่องมาแสดง
ตามวาระ เรื่องท่ีแสดงนั้นบางเรื่องต้องใช้เวลานานถึง ๔ เดือนจึงจบลงได้ 
 วันหนึ่ง มีการยกเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นมงคลส าหรับชีวิตขึ้นมาแสดง ณ สภา
แห่งนั้น มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง จนไม่สามารถหาข้อยุติได้ ต่างคนต่างมีเหตุผลสนับสนุน
แนวคิดของตน ปัญหาดังกล่าวมิใช่เพียงถกเถียงกันในหมู่ผู้คนเท่านั้น แต่ยังขยายวงกว้างออกไปจนถึงหมู่
ทวยเทพ ความวุ่นวายจึงเกิดข้ึนจากเมืองผู้คนจนถึงเทวดา  

 สิ่งที่ผู้คนสมัยนั้นเชื่อกันว่าเป็นมงคลสูงสุดส าหรับชีวิตแยกออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 
 ๑) กลุ่มที่ยึดถือสิ่งที่ตาเห็นว่าเป็นมงคล กลุ่มนี้เรียกว่า มงคลทางเห็น มีความเห็นว่าการได้
เห็นสิ่งที่คนยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าดีนั่นเองเป็นมงคล ผู้คนในยุคนั้นเห็นว่าสิ่งใดดี การได้เห็นสิ่งนั้น
ถือว่าเป็นมงคล เช่น คนในยุคนั้นเห็นว่าตื่นนอนลุกขึ้นแต่เช้าได้เห็นนกนางแอ่นบินถลาเล่นลม มะตูมสุกสี
เหลืองสด หญิงมีครรภ์ เด็ก ๆ แต่งตัวสวยงามน่ารัก น้ าเต็มตุ่ม ปลาตะเพียนแดงสด ม้าอาชาไนย รถ
เทียมด้วยม้าอาชาไนย พ่อโค แม่โค โคแดง สรุปคือตาได้เห็นสิ่งที่ยอมรับว่าดีนั่นเองเป็นมงคล 
 ๒) กลุ่มที่ยึดถือสิ่งที่หูได้ยินว่าเป็นมงคล กลุ่มนี้เรียกว่า มงคลทางได้ยิน มีความเห็นว่าได้ยิน
เสียงที่คนยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าดีนั้นเองเป็นมงคล เช่น ตื่นนอนลุกขึ้นแต่เช้าได้ยินเสียงให้พรว่า 
จ าเริญ ๆ เถิด สิ่งนี้ ๆ เต็มบริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่อง สิ่งนี้  ๆ ขาวสะอาดบริสุทธิ์ จิตใจดี เจริญศรี 
วันนี้ฤกษ์งามยามดี มงคลดี สรุปคือหูได้ยินสิ่งที่ยอมรับว่าดีนั่นเองเป็นมงคล 
 ๓) กลุ่มท่ียึดถือสิ่งที่จมูกดมกลิ่นว่าเป็นมงคล กลุ่มนี้เรียกว่า มงคลทางรับรู้ มีความเห็นว่า
การได้ดมกลิ่น ลิ้มรสที่คนยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าดีนั่นเองเป็นมงคล โดยยึดถือสิ่งที่ได้รับรู้ทางจมูก 
ทางลิ้น ทางกาย คือ กลิ่น รส โผฏฐัพพะว่าดีงามเป็นมงคล เช่น ตื่นนอนลุกขึ้นแต่เช้าได้สูดดมกลิ่นหอม
ของมวลบุปผา หรือได้แปรงฟันให้ขาวสะอาด ได้สัมผัสแผ่นดินอันอบอุ่น ได้ยืนอยู่ท่ามกลางข้าวกล้าอัน
เขียวขจี ได้สัมผัสมูลโคสด หมู่เกวียนบรรทุกงา ได้ลูบไล้ดินสอพองของไล้ทา ได้นุ่งผ้าขาวและโพกผ้าขาว 
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สะอาด สรุปคือจมูกได้ดมกลิ่น ลิ้นได้ลิ้มรส และกายได้สัมผัสสิ่งที่ยอมรับว่าดีนั่นเองเป็นมงคล 
 เรื่องดังกล่าวนี้ไดถ้กเถียงกันกินเวลานานถึง ๑๒ ปี ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าอะไรเป็นมงคล จึง
เกิดข้อถกเถียงขยายวงกว้างออกไปตั้งแต่หมู่ผู้คนจนถึงเหล่าเทวดาทั้งหลาย ในที่สุดพระอินทร์ได้มี
บัญชาให้เทพบุตรองค์หนึ่ง เป็นตัวแทนเหล่าเทพไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพ่ือทูลถามมงคล พระพุทธองค์
ได้ตรัสมงคลสูงสุดส าหรับชีวิตตอบเทพบุตร เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นมงคลส าหรับชีวิตที่ถกเถียงกันมา
นานถึง ๑๒ ปี จึงยุติลงตั้งแต่นั้นมา 

 มงคลปริตรภาษาบาลี 
 เอวมฺเม สุต . เอก  สมย  ภควา สาวตฺถิย  วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. อถ โข 
อญฺ ตรา เทวตา อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา เกวลกปฺปํ เชตวน  โอภาเสตฺวา, เยน ภควา     
เตนุปสงฺกม;ิ อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา เอกมนฺต  อฏฺ าสิ. เอกมนฺต   ิตา โข สา เทวตา ภควนฺต  
คาถาย อชฺฌภาสิ. 
   ๑.  พหู เทวา มนุสฺสา จ  มงฺคลานิ อจินฺตยุ 
     อากงฺขมานา โสตฺถาน  พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตม . 
   ๒.  อเสวนา จ พาลาน  ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา 
     ปูชา จ ปูชนียาน  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 
   ๓.  ปฏิรูปเทสวาโส จ ปุพฺเพ จ กตปุญฺ ตา 
     อตฺตสมฺมาปณิธิ จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 
   ๔.  พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ วินโย จ สุสิกฺขิโต 
     สุภาสิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 
   ๕.  มาตาปิตุอุปฏฺ าน  ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห 
     อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 
   ๖.  ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ าตกานญฺจ สงฺคโห 
     อนวชฺชานิ กมฺมานิ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 
   ๗.  อารตี วิรตี ปาปา มชฺชปานา จ สญฺ โม 
     อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 
   ๘.  คารโว จ นิวาโต จ สนฺตุฏฺ  ี จ กตญฺญุตา 
     กาเลน ธมฺมสฺสวน  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม .  
   ๙.  ขนฺตี จ โสวจสฺสตา สมณานญฺจ ทสฺสน  
     กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 
   ๑๐. ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ อริยสจฺจาน ทสฺสน  
     นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 
   ๑๑. ผุฏฺ สฺส โลกธมฺเมห ิ จิตฺต  ยสฺส น กมฺปติ 
     อโสก  วิรช  เขม  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 
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   ๑๒. เอตาทิสานิ กตฺวาน สพฺพตฺถมปราชิตา 
     สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ตนฺเตส  มงฺคลมุตฺตมนฺติ๑ 

 ค าแปล 
 ข้าพเจ้า (พระอานนทเถระ) ได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่า สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จประทับ
อยู่ที่เชตวันวิหารอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้เมืองสาวัตถี ครั้งนั้น เมื่อราตรียามต้นผ่านไปเทพดา
องค์หนึ่งมีรัศมีงามยิ่งนัก ท าเชตวันทั้งวัดให้สว่างไสว เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจนถึงที่ประทับ ครั้นเข้าไป
เฝ้าแล้ว ถวายอภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ ณ ที่สมควรข้างหนึ่งแล้วทูลพระพุทธเจ้า ด้วยคาถาว่า 
    หมู่เทพและมนุษย์เป็นจ านวนมาก ผู้หวังความสวัสดี ได้พา 
   กันคิดหามงคลทั้งหลาย ขอพระองค์โปรดแสดงมงคลอันสูงสุด 
 พระพุทธเจ้าทรงแสดงมงคล ๓๘ ประการไว้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย 
  ๑.  ไม่คบคนพาล ๒. คบบัณฑิต 
  ๓.  บูชาบุคคลที่ควรบูชา  ๔. อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม 
  ๕.  เคยท าบุญมาก่อน  ๖. การตั้งตนชอบ 
  ๗.  ความเป็นพหูสูต  ๘. มีศิลปะ 
  ๙.  มีวินัย ๑๐. มีวาจาสุภาษิต 
  ๑๑. บ ารุงบิดามารดา  ๑๒. การสงเคราะห์บุตร 
  ๑๓. การสงเคราะห์ภรรยา-สามี  ๑๔. การท างานไม่ค่ังค้าง 
  ๑๕. ทาน-การให้  ๑๖. การประพฤตธิรรม 
  ๑๗. การสงเคราะห์ญาติ  ๑๘. ท างานไม่มีโทษ 
  ๑๙. งดเว้นบาป  ๒๐. การเว้นจากการดื่มน้ าเมา 
  ๒๑. ไม่ประมาทในกุศลธรรม  ๒๒. มีความเคารพ 
  ๒๓. มีความถ่อมตน ๒๔. มีความสันโดษ 
  ๒๕. มีความกตัญญู  ๒๖. ฟังธรรมตามกาล 
  ๒๗. มีความอดทน  ๒๘. เป็นคนว่าง่าย 
  ๒๙. เห็นสมณะ  ๓๐.  สนทนาธรรมตามกาล 
  ๓๑. การบ าเพ็ญตบะ  ๓๒. ประพฤติพรหมจรรย์ 
  ๓๓. เห็นอริยสัจ  ๓๔. ท านิพพานให้แจ้ง 
  ๓๕. มีจิตใจไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ๓๖.  มีจิตไม่โศกเศร้า 
  ๓๗.  มีจิตปราศจากกิเลส ๓๘. มีจิตเกษม 
 มงคลทั้ง ๓๘ ประการนี้ละเอียดขึ้นไปโดยล าดับ มีจุดประสงค์เพ่ือการพ้นทุกข์โศกโรคภัย
ในการด าเนินชีวิตอย่างชาวบ้านทั่ว ๆ ไป จนถึงการพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสาร คือการเวียนว่าตายเกิด 
พระพุทธเจ้าทรงแนะน าวิธีที่เป็นมงคลชีวิตอย่างชาวบ้านไปจนถึงมงคลชีวิตอย่างพระนั่นเอง 

 

 
                                                 

 ๑ ขุ.ขุ.(บาลี) ๒๕/๑-๑๓/๓-๕. 
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 ๓.๑.๒ อานุภาพการป้องกัน 
 มงคลปริตร เป็นพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเจริญในการ
ด าเนินชีวิต การน ามงคลปริตรมาสวดก็เพ่ือเป็นการน้อมน าเอามงคลต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในพระสูตรมา
แสดงให้เกิดเป็นมงคลขึ้นกับชีวิต นอกจากนั้น มงคลปริตรยังมีอานุภาพในการป้องกันภัยอันตรายจาก
ความไม่เที่ยงธรรมของเหล่าคนพาลสันดานหยาบทั้งหลาย ผู้ที่ด าเนินชีวิตตามหลักมงคลทั้ง ๓๘ 
ประการตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั้นเป็นชีวิตที่มีมงคล ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนเปลวเทียน
ที่ส่องสว่าง ชีวิตเช่นนี้ไม่จ าเป็นต้องไปแสวงหามงคลภายนอกจากที่ไหน เพราะเป็นชีวิตที่มีมงคลอยู่ใน
ตัวแล้ว หากท าได้ก็จะปราศจากทุกข์โศกโรคภัยในการด าเนินชีวิตและถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด เหมือน
เปลวเทียนที่มีความสว่างในตัวเอง 

๓.๒  ศึกษาวิเคราะห์บทพระบาลีตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 
 ๓.๒.๑ มงคลปริตร คาถาเทวดากล่าว 
     พหู เทวา มนุสฺสา จ มงฺคลานิ อจินฺตยุ 
     อากงฺขมานา โสตฺถาน  พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตม . 

 ๑) การสร้างรูปศัพท์ตามหลักไวยากรณ์ 
 การสร้างรูปศัพท์บทพระบาลีในพระปริตรตามหลักไวยากรณ์นี้ เป็นการน าวิธีการสร้างรูป
ศัพท์แต่ละศัพท์ท าให้ส าเร็จเป็นบทพระบาลีที่ปรากฏในพระปริตรตามล าดับพระคาถาในมงคลสูตร โดย
แสดงการอ้างอิงสูตรไวยากรณ์จากคัมภีร์สายกัจจายนะยึดตามล าดับคัมภีร์ปทรูปสิทธิเป็นหลัก กล่าวไว้
พอเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ดังต่อไปนี้ 
  พห ูศัพท์เป็นนามกิตก์ ใช้เป็นบทขยายของบทว่า เทวา และ มนุสฺสา มาจากรากศัพท์
ว่า พห (วุทฺธิย =เจริญ) + อุ + โย 
   พห + อุ ลง อุ ปัจจัย  กฺวจิ ธาตุวิภตฺติ ฯลฯ 
   พหฺ + อุ ลบสระ อ ท้าย พห ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   พหฺ + โย ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   พหุ + โย  ลบ โย ปฐมาวิภัตติ  ฆปโต จ โยน  โลโป 
   พหู   ท าเสียงยาว อุ เป็น อู  โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆ  
   ส าเร็จรูปเป็น พหู = มาก ในที่นี้ หมายถึงทั้งเทพและมนุษย์จ านวนมาก มีรูป
วิเคราะห์ว่า พหติ วุทฺธึ คจฺฉตีติ พหุ ชื่อว่าพหุ เพราะถึงความเจริญขึ้น 
  เทวา ศัพท์เป็นนามกิตก์ ใช้เป็นบทนาม มาจากรากศัพท์ว่า ทิวุ (กีฬาย =การเล่น, ปริ-
กูชเน=ครวญ-กระหึ่ม) + ณ + โย 
   ทิวุ + ณ ลง ณ ปัจจัย  วิสรุชปทาทิโต ณ 
   ทิวฺ + ณ ลบสระ อุ ท้าย ทิวุ ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   เทวฺ + ณ วุทธิ อิ เป็น เอ  อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต 
   เทวฺ + อ ลบ ณฺ (เฉพาะตัว ณฺ)  การิตาน  โณ โลปํ 
   เทว   น า วฺ ประกอบกับ อ นเย ปร  ยุตฺเต 
   เทว + โย  ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   เทว + อา เปลี่ยน โย เป็น อา  สพฺพโยนีนมาเอ 
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   ส าเร็จรูปเป็น เทวา = อุปปัตติเทพ มีรูปวิเคราะห์ว่า ทิพฺพนฺติ ปญฺจกามคุณาทีหิ 
กีฬนฺตีติ เทวา ชื่อว่าเทพ เพราะมีความเพลิดเพลินด้วยกามคุณทั้ง ๕ 
  มนุสฺสา ศัพท์เป็นนามกิตก์ ใช้เป็นบทนาม มาจากรากศัพท์ว่า มน/มนุ (โพธเน=รู้-ตรัส
รู้) + อุสฺส + โย  
   มน/มนุ + อุสฺส ลง อุสฺส ปัจจัย  มนุปูรสุณาทีหิ อุสฺสนุสิสา 
   มนฺ + อุสฺส ลบสระ อ/อุ ท้าย มน/มนุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   มนุสฺส + โย ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   มนุสฺส + อา  เปลี่ยน โย เป็น อา  สพฺพโยนีนมาเอ 
   ส าเร็จรูปเป็น มนุสฺสา = มนุษย์ทั้งหลาย มีรูปวิเคราะห์ว่า หิตาหิต  มนติ ชานาตีติ 
มนุสฺโส ชื่อว่ามนุสสะ เพราะรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ 
  จ ศัพท์เป็นนิบาต มีอรรถ ๖ อย่าง สมุจจยะ การรวบรวม, สมาหาระ การประมวล, 
อันวาจยะ การรวบรวมภายหลัง, อิตรีตระ การประกอบบทอ่ืน ๆ เข้ากัน, ปทปูรณมัตตะ สักว่าเป็นปท
ปูรณะ และ อวธารณะ การห้าม มีการสร้างรูปศัพท์ ดังนี้ 
   จ + โย ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   จ   ลบ โย ปฐมาวิภัตติ สพฺพาสมาวุโสปสคฺค ฯลฯ 
   ส าเร็จรูปเป็น จ ใช้ในอรรถสมุจจยะ คือ การรวบรวมทั้งเทพและมนุษย์ในสมัยนั้น 
  มงฺคลานิ เป็นนามกิตก์ ใช้เป็นบทนาม มาจากรากศัพท์ว่า มคิ (คตฺยตฺเถ=ไป-ถึง- 
บรรลุ) + อล + โย, มงฺค (มงฺคลฺเย=ความเป็นมงคล) + อล + โย 
   มคิ + อล ลง อล ปัจจัย  ปฏาทีหฺยล   
   มคฺ + อล ลบสระ อิ ท้าย มคิ ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ม คฺ + อล ลงนิคหิตอาคมที่ต้นธาตุ นิคฺคหีตญฺจ  
   มงฺคฺ + อล เปลี่ยนนิคหิตเป็น งฺ  วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
   มงฺคล + โย ลง โย ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
   มงฺคล + นิ เปลี่ยน โย เป็น นิ  อโต นิจฺจ  
   มงฺคลา + นิ ท าเสียงยาว อ ท้าย มงฺคล  โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆ  
   ส าเร็จรูปเป็น มงฺคลานิ = ซึ่งมงคลทั้งหลาย มีรูปวิเคราะห์ว่า อญฺ มงฺคตีติ มงฺคล  
ความดีที่ถึงโชคลาภ ชื่อว่ามงคล. มงฺคนฺติ สตฺตา เอเตน สุทฺธึ คจฺฉนฺตีติ มงฺคล  ความดีที่ช่วยสัตว์ให้ถึง
ความบริสุทธิ์ ชื่อว่ามงคล 
   มงฺค + อล ลง อล ปัจจัย  ปฏาทีหฺยล   
   มงฺคฺ + อล ลบสระ อ ท้าย มงฺค ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   มงฺคล + โย ลง โย ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
   มงฺคล + นิ เปลี่ยน โย เป็น นิ  อโต นิจฺจ  
   มงฺคลา + นิ ท าเสียงยาว อ ท้าย มงฺคล  โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆ  
   ส าเร็จรูปเป็น มงฺคลานิ = ซึ่งมงคลทั้งหลาย มีรูปวิเคราะห์ว่า มงฺคนฺติ วุทฺธึ คจฺฉนฺติ 
เอเตนาติ มงฺคล  ชื่อว่ามงคล เพราะเป็นเครื่องถึงความเจริญ, ความเป็นมงคล. มงฺคนฺติ สตฺตา เอเตน 
ปสตฺเถน วุฑฺฒึ คจฺฉนฺตีติ มงฺคล  ชื่อว่ามงคล เพราะเป็นเครื่องถึงความเจริญด้วยความดีของเหล่าสัตว์ 
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  มงคลนี้คือเหตุให้บรรลุสมบัติทั้ง ๓ คือ มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ 
อันน ามาซึ่งประโยชน์สุขแกป่ระชาชนผู้น าไปประพฤติปฏิบัติตาม 
  อจินฺตย ุเป็นกิริยาอาขยาต มาจากรากศัพท์ว่า อ + จินฺต (จินฺตาย =คิด) + ณย + อุ 
   จินฺต + ณย ลง ณย ปัจจัย  จุราทโย เณณยา 
   จินฺต + ณย + อุ ลง อุ วิภัตติ  อชฺชตนี อี อุ โอ ตฺถ ฯลฯ 
   อ + จินฺต + ณย + อุ ลง อ อาคมต้นธาตุ  อการาคโม หิยฺยตฺตนี ฯลฯ 
    อ + จินฺตฺ + ณย + อุ ลบสระ อ ท้าย จินฺต ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   อ + จินฺตฺ + อย + อุ ลบ ณฺ (เฉพาะตัว ณฺ)  การิตาน  โณ โลปํ 
   อ + จินฺตฺ + อยฺ + อุ ลบสระ อ ที่ ย ของ อย  สรโลโปมาเทส ฯลฯ 
   อ + จินฺตฺ + อยฺ + อุ น าพยัญชนะประกอบสระ นเย ปร  ยุตฺเต 
   ส าเร็จรูปเป็น อจินฺตยุ = ได้คิดแล้ว 
  อากงฺขมานา เป็นกิริยากิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า อา + กงฺขา (อิจฺฉาส สเย=ปรารถนา, 
สงสัย) อ + มาน + โย 
   อา + กงฺขา + อ + มาน ลง มาน ปัจจัย  วตฺตมาเน มานนฺตา 
   อา + กงฺขฺ + อ + มาน ลบสระ อา ท้าย กงฺขา ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   อากงฺขมาน + โย ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   อากงฺขมาน + อา  เปลี่ยน โย เป็น อา  สพฺพโยนีนมาเอ 
   ส าเร็จรูปเป็น อากงฺขมานา = ผู้หวังอยู่ 
  โสตฺถาน  เป็นนามศัพท์ มาจาก โสตฺถิ + อ  
   โสตฺถิ + อ  ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
   โสตฺถิ + อาน  เปลี่ยน อ  เป็น อาน  อาทิศัพท์ใน พฺรหฺมตฺตสขฯ 
   โสตฺถฺ + อาน  ลบสระ อิ ท้าย โสตฺถิ สรโลโปมาเทส ฯลฯ 
   ส าเร็จรูปเป็น โสตฺถาน  = ซึ่งความสวัสดี 
  พฺรูห ิเป็นกิริยาอาขยาต มาจากรากศัพท์ว่า พฺรู (วิยตฺติย  วาจาย =กล่าว-พูด) + อ + ห ิ
   พฺรู + อ ลง อ ปัจจัย  ภูวาทิโต อ 
   พฺรู + อ + ห ิ ลง หิ วิภัตติ  ปญฺจมี ตุ อนฺตุ หิ ถ มิ มฯ 
   พฺรู + อ + หิ  ลบ อ ปัจจัย   โลปญฺเจตฺตมกาโร 
   ส าเร็จรูปเป็น พฺรูหิ = ขอจงกล่าว 
  มงฺคลมุตฺตม  เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น มงฺคล  + อุตฺตม  
   มงฺคล  + อุตฺตม  เปลี่ยนนิคหิต( -   )ที่ ล  เป็น มฺ  มทา สเร 
   ส าเร็จรูปเป็น มงฺคลมุตฺตม  = มงคลอันสูงสุด 
  อุตฺตม  ศัพท์เป็นนามศัพท์ มาจาก อุ + ตม + อ  
   อุ + ตม + อ  ลง อ  ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
   อุตฺตม + อ  ซ้อน ตฺ  ปรเทฺวภาโว าเน 
   อุตฺตม   แยก ลบ รวม  ปุพฺพฯ สรโลโปฯ นเย ปร ฯ 
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   ส าเร็จรูปเป็น อุตฺตม  = อันประเสริฐ, อันสูงสุด มีรูปวิเคราะห์ว่า อุพฺภุโต อตฺยตฺถ  
อุตฺตโม ชื่อว่าอุตตมะ เพราะมีความหมายที่ยิ่งกว่ายอด, อุคฺคตมตฺตา อุตฺตโม ชื่อว่าอุตตมะ เพราะเป็นผู้
สูงสุด 

 ๒) ค าศัพท์ตามคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
 คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาเป็นคัมภีร์ประเภทพจนานุกรมที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับชื่อของ
นามศัพท์ต่าง ๆ และลิงค์ที่คล้อยตามบทพระบาลีคือพระไตรปิฎกที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่ โดยรวบรวมบท
พระบาลีในมงคลสูตรจ าพวกศัพท์ ๆ เดียวที่มีความหมายหลายอย่างและศัพท์หลาย ๆ ศัพท์แต่มี
ความหมายอย่างเดียวกัน ทั้งนี้ขอกล่าวลักษณะของการอธิบายตามนัยของคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาสูจิ, 
อภิธานัปปทีปิกาฎีกา และอภิธานวรรณนา๒ ตามล าดับบทพระบาลีในพระคาถามงคลสูตร ดังต่อไปนี้ 
  พหุ ศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ 
   ๑) ตยาทิ หมายถึง มีจ านวนตั้งแต่ ๓ ขึ้นไป อธิบายตามวจนะของภาษาสันสกฤต 
มี ๓ วจนะ คือ เอกวจนะ ทวิวจนะ และพหุวจนะ 
   ๒) วิปุละ หมายถึง จ านวนมาก เช่น พหู เทวา มนุสฺสา จ เทพและมนุษย์เป็น
จ านวนมาก 
  พหุ ศัพท์ที่มีความหมายว่า มาก, ใหญ่, กว้างขวาง ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกัน ๙ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) พรหะ แปลว่า ใหญ่, กว้างใหญ่, กว้างขวาง, มาก 
   รูปวิเคราะห์: พฺรหตีติ พฺรหา ชื่อว่าพรหะ เพราะเป็นสิ่งที่เจริญ (พฺรห วุทฺธิย =
สูงขึ้น-เจริญขึ้น-ใหญ-่โต + อ) 
   อุทาหรณ์: อสฺสกณฺโณ คิริ พฺรหา๓ ภูเขาอัสสกัณณะกว้างใหญ่ 
   ๒) มหนัตะ แปลว่า ใหญ่, กว้างใหญ่, กว้างขวาง, มาก 
   รูปวิเคราะห์: มหียเต ปูชียเตติ มหนฺโต ชื่อว่ามหันตะ เพราะเป็นผู้ที่เขาบูชา (มห  
ปูชาย =บูชา-นับถือ-เคารพ + อนฺต) มหติ วุฑฺฒตีติ มหนฺโต ชื่อว่ามหันตะ เพราะเป็นผู้เจริญ (มห 
วุฑฺฒิย =เจริญ-ใหญ-่โต + อนฺต) 
   อุทาหรณ์: มหนฺโต อย  มจฺโฉ นาย  มจฺโฉ ปริตฺโต๔ ปลาตัวใหญ่นี้ไม่ใช่ปลาตัวเล็ก 
   ๓) วิปุละ แปลว่า ใหญ่, กว้างใหญ่, กว้างขวาง, มาก, ไพบูลย์ 
   รูปวิเคราะห์: วิเสเสน ปุลตีติ วิปุล  ชื่อว่าวิปุละ เพราะเป็นสิ่งที่ใหญ่เป็นพิเศษ (วิ + 
ปุล มหนฺเต=ใหญ่-โต + อ) วิวิธา หุตฺวา อุลติ คจฺฉตีติ วิปุโล ชื่อว่าวิปุละ เพราะเป็นสิ่งที่ไปเป็นส่วนต่าง 
ๆ (วิ + อุล คมเน=ไป-ถึง-บรรลุ + อ, ลง ปฺ อาคม)  
   อุทาหรณ์: วิปุล  ผล  อธิคจฺเฉยฺย๕ พึงบรรลุผลอันไพบูลย์ 
   ๔) วิสาละ แปลว่า ใหญ่, กว้างใหญ่, กว้างขวาง, มาก, ไพศาล 
                                                 

 ๒ พระมหาสมปอง มุทิโต, คัมภีร์อภิธานวรรณนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ประยูรวงศ์ปริ้นติ้ง, 
๒๕๔๗). 
 ๓ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๔๔๒/๓๓๑. 
 ๔ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๑๙๒/๒๑๕. 
 ๕ ที.มหา.(บาลี) ๑๐/๔๓๗/๒๙๘. 
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   รูปวิเคราะห์: วิเสเสน สลตีติ วิสาล  ชื่อว่าวิสาละ เพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยพิเศษ 
(วิ + สล คมเน=ไป-ถึง-บรรลุ + ณ) 
   อุทาหรณ์: วิสาลาติ วิปุลา๖ บทว่า วิสาลา คือกว้างใหญ่ 
   ๕) ปุถุละ ใหญ่, กว้างใหญ่, กว้างขวาง, มาก 
   รูปวิเคราะห์: ปุถียเต สงฺขฺยียเตติ ปุถุล  ชื่อว่าปุถุละ เพราะเป็นสิ่งที่ถูกนับ (ปุถ  
สงฺขฺยาเน=นับ-ค านวณ + อุล) ปุถติ วิตฺถาเรตีติ ปุถุล  ชื่อว่าปุถุละ เพราะเป็นสิ่งที่กว้างใหญ่ (ปุถ        
วิตฺถาเร=กว้างขวาง-มากมาย + อุล) 
   อุทาหรณ์: คมฺภีร  ปุถุล  อุทก ๗ น้ าทั้งลึกและกว้าง 
   ๖) ปุถ ุแปลว่า ใหญ่, กว้างใหญ่, กว้างขวาง, มาก 
   รูปวิเคราะห์: ปุถติ วิตฺถาเรตีต ิปุถุ ชื่อว่าปุถุ เพราะเป็นสิ่งที่กว้างใหญ่ (ปุถุ วิตฺถาเร 
=กว้างขวาง-มากมาย + อุ) 
   อุทาหรณ์: ปุถูติ พหู๘  บทว่า ปุถุ คือมาก 
   ๗) ครุ แปลว่า ใหญ่, กว้างใหญ่, กว้างขวาง, มาก 
   รูปวิเคราะห์: ครติ สิญฺจติ วิตฺถาเรตีติ ครุ ชื่อว่าครุ เพราะเป็นสิ่งที่กว้างออกไป (คร 
เสจเน=ราด-รด-โปรย + อุ) 
   ๘) อุรุ แปลว่า ใหญ่, กว้างใหญ่, กว้างขวาง, มาก 
   รูปวิเคราะห์: มหนฺตภาว  อรติ คจฺฉตีติ อุรุ ชื่อว่าอุรุ เพราะเป็นสิ่งที่ไปสู่ความกว้าง
ใหญ่ (อร คมเน=ไป-ถึง-บรรลุ + อุ)  
   อุทาหรณ์: อุรุสทฺโท เจตฺถ มหนฺตปริยาโย๙ อุรุศัพท์ในที่นี้เป็นปริยายของ มหนฺต 
ศัพท ์
   ๙) วิตถิณณะ, วิตถินนะ แปลว่า ใหญ่, กว้างใหญ่, กว้างขวาง, มาก 
   รูปวิเคราะห์: วิเสเสน ตโนติ วิตฺถาเรตีติ วิตฺถิณณ  ชื่อว่าวิตถิณณะ เพราะเป็น
สถานที่กว้างขวางมาก (วิ + ตนุ วิตฺถาเร=กว้างขวาง-มากมาย + ต)  
   อุทาหรณ์: ปุพฺเพ วิชฺชมานเมว มริยาท  วิตฺถิณฺณ  กโรติ๑๐ ท าขอบเขตที่มีอยู่เดิมให้
กว้างออกไป 

  เทวะ ศัพท์ มีความหมาย ๕ อย่าง คือ 
   ๑) วิสุทธิเทวาทิ คือ สมมุติเทพ อุปปัตติเทพ และวิสุทธิเทพ ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
    (๑) สมมุติเทพ ได้แก่ พระราชา พระราชินี พระโอรส พระธิดา และพระ
ประยูรญาต ิ 
    รูปวิเคราะห์: ทิพฺพนฺติ กีฬนฺติ อตฺตโน วิสเย อิสฺสริย  กโรนฺตีติ เทวา, ราชาโน 
ชื่อว่าเทพ เพราะเป็นผู้เพลิดเพลิน คือท าความเป็นใหญ่ในวิสัยของตน หมายถึง พระราชา 
                                                 

 ๖ ขุ.ม.อ.(บาลี) ๓/๔๐. 
 ๗ ส .สฬา.อ.(บาลี) ๓/๒๓๘/๖๖. 
 ๘ ส .ส.อ.(บาลี) ๑/๒๓๗/๒๘๘. 
 ๙ สารตฺถ.ฎีกา (บาลี) ๑/๑/๒๕๕. 
 ๑๐ สารตฺถ.ฎีกา (บาลี) ๒/๑๐๔/๑๗๗.  



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๙๓ 

    อุทาหรณ์: เวสาลี เทว อิทฺธา เจว ผีตา จ๑๑ ขอเดชะสมมุติเทพ พระนครไพสาลี
เป็นบุรีมั่งค่ังและกว้างขวาง อยญฺหิ เทว กุมาโร๑๒ ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ ก็พระราชกุมารนี้ 
    (๒) อุปปัตติเทพ ได้แก่ เทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาข้ึนไป 
    รูปวิเคราะห์: ทิพฺพนฺติ กีฬนฺติ ปญฺจหิ กามคุเณหิ ปฏิปกฺเข วา วิเชตุ  อิจฺฉนฺติ 
โวหารนฺติ จ โลกสฺส ยุตฺตายุตฺต  โชตนฺติ ปรมาย สรีรชฺชุติยา โถมียนฺติ ตพฺภาวตฺถิเกหิ กามียนฺติ ทฏฺ  ุ โสตุ 
จ โสภาวิเสสโยเคน คจฺฉนฺติ จ ยถิจฺฉิตฏฺ าน  ปฏิโสตคมเนน สกฺโกนฺติ จ อานุภาวสมฺปตฺติยา ต  ต  กิจฺจ  
นิปผาเทตุนฺติ เทวา, จาตุมฺมหาราชิกาทโย ชื่อว่าเทพ เพราะเป็นผู้เพลิดเพลินด้วยกามคุณ ๕ หรือผู้
ปรารถนาชนะศัตรู หรือผู้กล่าวตัดสินความสมควรและไม่สมควรแก่ชาวโลก หรือผู้รุ่งโรจน์ด้วยรัศมีใน
สรีระที่ยอดเยี่ยม หรือผู้ควรยกย่องโดยผู้ปรารถนาภาวะของเทพนั้น หรือผู้ปรารถนาเพ่ือเห็นและได้ยิน 
เพราะประกอบด้วยความงามพิเศษ หรือผู้ไปสู่สถานที่ที่ต้องการได้โดยไม่มีสิ่งใดขัดขวาง หรือผู้สามารถ
เพ่ือท ากิจนั้น ๆ ให้ส าเร็จด้วยความถึงพร้อมแห่งอานุภาพ หมายถึง เทพชั้นจาตุมมหาราชเป็นต้น 
    อุทาหรณ์: จาตุมฺมหาราชิกา เทวา ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต สุขพหุลา๑๓ พวกเทพ
ชั้นจาตุมมหาราชิกา มีอายุยืน มีผิวพรรณผุดผ่อง มีความสุขมาก ปญฺจหิ กามคุเณหิ สมปฺปิโต สมงฺคีภูโต   
ปริจาเรติ เทโว มญฺเ ๑๔ แต่พระองค์ท่าน ทรงอ่ิมเอิบพรั่งพร้อมบ าเรออยู่ด้วยเบญจกามคุณดุจเทพเจ้า 
    (๓) วิสุทธิเทพ ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต
ขีณาสพ  
    รูปวิเคราะห์: ทิพฺพนฺติ กีฬนฺติ ปรมาย ฌานกฺกีฬาย วิเชตุ  อิจฺฉนฺติ ปฏิปกฺข   
ปรมสุขุมญฺ าณวิสย  อตฺถญฺจ โวหรนฺติ โชตนฺติ สพฺพกิเลสโทสกลุสา ปรมวิสุทฺธิยา าณคติยา โถมียนฺติ 
จ วิญฺ าตสภาเวหิ ปรมนิมฺมลคุณวิเสสโยคโต กามียนฺติ จ อนุตฺตรปุญฺ กฺเขตฺตตาย ทฏฺ  ุ โสตุ ปูชิตุ จ 
คจฺฉนฺติ จ อมตมหานิพฺพาน  อปจฺจาคมนียาย คติยา สกฺโกนฺติ จ จิตฺตาจาร  ตฺวา เต เต สตฺเต หิเต      
นิโยเชตุ อมตมหานิพฺพานสุเข จ ปติฏฺ าเปตุนฺติ เทวา, วิสุทฺธิเทวา ชื่อว่าเทพ เพราะเป็นผู้เพลิดเพลิน
ด้วยความเพลิดเพลินในฌานอันยอดเยี่ยม หรือผู้ปรารถนาชนะธรรมที่ตรงกันข้าม หรือผู้กล่าวถึ ง
ข้อความอันเป็นวิสัยแห่งญาณพิเศษที่สุขุมยอดเยี่ยม หรือผู้รุ่งโรจน์ด้วยญาณรัศมีที่บริสุทธิ์ดีเลิศ เพราะ
ปราศจากโทษขุ่นมัวคือกิเลสทั้งหมด หรือผู้ควรยกย่องโดยเป็นผู้รู้แจ้งสภาวธรรม เพราะประกอบด้วย
คุณวิเศษอันหมดจดดีเลิศ หรือผู้น่าปรารถนาเพ่ือเห็น ได้ยิน และบูชา เพราะเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม 
หรือผู้ไปสู่อมตมหานิพพานด้วยการไปที่ไม่หวนกลับ หรือผู้สามารถรู้ความเป็นไปแล้วประกอบเหล่าสัตว์
นั้น ๆ ไว้ในประโยชน์ และให้ด ารงอยู่ในสุขของอมตมหานิพพาน หมายถึงวิสุทธิเทพ  
    อุทาหรณ์: วิสุทฺธิเทวา วุจฺจนฺติ ตถาคตสาวกา อรหนฺโต ขีณาสวา เย จ ปจฺเจก-
สมฺพุทฺธา๑๕ พระอรหันตขีณาสพสาวกของพระตถาคต และพระปัจเจกพุทธเจ้า ชื่อว่าวิสุทธิเทพ, วิสุทฺธิ

                                                 

 ๑๑ วิ.ม.(บาลี) ๕/๓๒๗/๑๒๓-๑๒๔. 
 ๑๒ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๓๕/๑๕. 
 ๑๓ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๓๓๗/๒๒๘. 
 ๑๔ ที.สี.(บาลี) ๙/๑๘๓/๖๐.  
 ๑๕ ขุ.จู.(บาลี) ๓๐/๓๒/๙๖.  



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๙๔ 

เทวา นาม อรหนฺโต วุจฺจนฺติ๑๖ พระอรหันต์ทั้งหลาย ชื่อว่าวิสุทธิเทพ, เทวาติเทว  นรทมฺมสารถึ๑๗ ผู้เป็น
เทพยิ่งกว่าเทพ ผู้เป็นดุจสารถีฝึกนรชน 
   ๒) เมฆะ แปลว่า เมฆ 
   อุทาหรณ์: เทโว สมฺมา ธาร  อนุปฺปเวจฺฉติ๑๘ ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล เทโว จ เอก-
เมก  ผุสายติ๑๙ ฝนตกถูกต้องนิดหน่อย ๆ 
   ๓) มัจจุ แปลว่า พญามัจจุราช  
   อุทาหรณ์: อย  ปเนตฺถ วจนตฺโถ เทโวติ มจฺจุ, ตสส ทูตาติ เทวทูตา ก็ในบทว่า เทว-
ทูตาน ินี้มีความหมายของค าดังต่อไปนี้ มัจจุชื่อว่าเทวะ, ทูตของเทวะนั้น ชื่อว่าเทวทูต. ชิณณพฺยาธิมตา 
หิ ส เวคชนนฏฺเ น ‘อิทาน เต มจฺจุสมีปํ คนฺตพฺพนฺ’ติ โจเทนฺติ วิย, ตสฺมา เทวทูตาติ วุจฺจนฺติ๒๐ อธิบายว่า 
คนแก่ คนเจ็บและคนตาย เรียกว่าเทวทูต เพราะเป็นเหมือนเตือนอยู่ว่า บัดนี้ ท่านก าลังเข้าไปใกล้ความ
ตาย โดยมุ่งหมายจะให้เกิดความสังเวช 
   ๔) นภะ แปลว่า ท้องฟ้า 
   อุทาหรณ์: วิทฺเธ วิคตวลาหเก เทเว๒๑ บนท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งปราศจากเมฆบดบัง 
   ๕) อิสสรปุคคละ แปลว่า บุคคลผู้เป็นใหญ่ 
   อุทาหรณ์: อห  เทว สกลชมฺพุทีเป อญฺ สฺส รญฺโ  สนฺติเก กิญฺจิ ภย  น ปสฺสามิ๒๒ 
ข้าแต่บุคคลผู้เป็นใหญ่ ข้าพเจ้าย่อมไม่เห็นภัยอะไรสักอย่างในส านักของพระราชาอ่ืนทั่วทั้งชมพูทวีป 
  เทว ศัพท์ที่หมายถึง เทพ, เทวดา ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 
๑๔ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) ติทสะ แปลว่า เทวดา, ตรีทศเทพ, หมู่เทวดา ๓๐ องค์, เทวดาบนสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ 
   รูปวิเคราะห์: ชาติสตฺตาวินาสสงฺขาตา ติสฺโส ทสา ปริมาณา เอเตสนฺติ ติทสา,     
เอเต หิ มนุสฺสาทโย วิย พุทฺธิวิปริณามขเยหิ น ยุชฺชนฺติ, ปญฺจวีสติวสฺสุทฺเทสิยา เอว อุปฺปชฺชนฺติ สนฺติ 
วินสฺสนฺติ จ ชื่อว่าติทสะ เพราะเป็นเทวดาผู้มีสภาพ ๓ อย่าง คือ เกิดขึ้น สถิตอยู่ และสิ้นอายุขัยตาม
กฎเกณฑ ์หมายถึงเทวดาเหล่านี้ไม่ปรากฏว่าเสื่อมวัยเหมือนพวกมนุษย์เป็นต้น เพราะตั้งแต่เกิดจนถึงสิ้น
อายุ เป็นเหมือนมีวัย ๒๕ ปี นอกจากนี ้ติทสศัพท์ มีความหมายว่าเทวดา ๓๐ องค์ก็ม ี
   อุทาหรณ์: ติทสานนฺติ ติกฺขตฺตุ ทสนฺน ๒๓ ของเทวดา ๓๐ องค์ จตฺตาโร จ มหาราชา 
ติทสา จ ยสสฺสิโน๒๔ ท้าวมหาราชทั้ง ๔ และทวยเทพชั้นตรีทศผู้มียศ ติทสาติ ตาวตึสภวนา๒๕ ค าว่า "ติ
                                                 

 ๑๖ อภิ.วิ.(บาลี) ๓๕/๑๐๒๑/๕๑๔. 
 ๑๗ ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๖/๔๖๖/๘๖. 
 ๑๘ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๗๐/๘๖. 
 ๑๙ ขุ.อุ.(บาลี) ๒๕/๗/๙๘. 
 ๒๐ องฺ.ติก.อ.(บาลี) ๒/๓๖/๑๓๒. 
 ๒๑ ส .ม.(บาลี) ๑๙/๑๔๖-๑๔๘/๔๑. 
 ๒๒ ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๙/๓๐๗. 
 ๒๓ ส .ส.อ.(บาลี) ๑/๑๑/๓๐. 
 ๒๔ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๒๖๔/๒๘๒. 
 ๒๕ ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/๖๐๗/๓๖๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๙๕ 

ทสา" หมายถึงเทวดาผู้สถิตอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ติทสา โส จวิตฺวา มนุสฺสตฺต  คมิสฺสติ๒๖ เทวดา
นั้นเมื่อเคลื่อนจากสวรรค์แล้วจะไปเกิดเป็นมนุษย์ 
   ๒) อมระ แปลว่า เทวดา, ผู้ไม่ตาย, อมรเทพ 
   รูปวิเคราะห์: มรณ  มโร, โส เยส  นตฺถิ, เต อมรา ความตาย ชื่อว่ามระ เทวดาที่ไม่มี
ความตายเหล่านั้น ชื่อว่าอมระ (น + มร ปาณจาเค=สละชีวิต + อ) 
   อุทาหรณ์: ต  วิมาน  อภิชฺฌาย อมราน  สุเขสิน  อุโปสถ  อุปวสนฺโต เสมิ วมฺมิก-
มุทฺธนิ๒๗ เราปรารถนาวิมานของเหล่าเทวดาผู้เสวยสุขนั้น จึงเข้าไปจ าอุโบสถศีล นอนอยู่บนจอมปลวก 
   ๓) เทวะ แปลว่า เทวดา, เทพ, เทวะ (ทิวุ กีฬาย =เล่น-เพลิดเพลิน + อ) 
   อุทาหรณ์: จาตุมฺมหาราชิกา เทวา ทีฆายุกา วณฺณวนฺโต สุขพหุลา๒๘ พวกเทพชั้น
จาตุมมหาราชิกา มีอายุยืน มีผิวพรรณผุดผ่อง มีความสุขมาก 
   ๔) วิพุธะ แปลว่า เทวดา, ผู้ไม่หลับ 
   รูปวิเคราะห์: วิพุชฺฌนฺติ น สุปนฺตีติ วิพุธา. อตีตานาคตชาตึ วิพุชฺฌนฺตีติ วิพุธา ชื่อ
ว่าวิพุธะ เพราะเป็นผู้ตื่นอยู่ ไม่รู้จักหลับ หมายถึงเทวดาผู้รู้แจ้งชาติในอดีตและอนาคต (วิ + พุธ อว- 
โพธเน=รู้ + อ) 
   ๕) สุธาสี แปลว่า เทวดา, ผู้กินของทิพย์, ผู้บริโภคสุธาโภชน์ 
   รูปวิเคราะห์: สุธาโภชนภุญฺชนสีลตาย สุธาสิโน เทวดา ชื่อว่าสุธาสี เพราะปรกติ
บริโภคสุธาโภชน์คืออาหารทิพย์ (สุธา + อส ภกฺขเน=กิน + อี) 
   ๖) สุระ แปลว่า เทวดา, ผู้มีความกล้าหาญ 
   รูปวิเคราะห์: สมุทฺทุฏฺ สุรา อตฺถิ เยส , เต สุรา ชื่อว่าสุระ เพราะเป็นผู้มีเครื่องดื่ม
มากมายดุจน้ าในมหาสมุทร (สุรา + ณ) สุรนฺติ กีฬนฺตีติ สุรา ชื่อว่าสุระ เพราะเป็นผู้สนุกสนานร่าเริง (สุร 
กีฬาย =เล่น-เพลิดเพลิน + อ) สุเขน รมนฺตีติ สุรา ชื่อว่าสุระ เพราะเป็นผู้ยินดีอยู่ด้วยความสุข (สุข + รมุ 
กีฬาย =เล่น-เพลิดเพลิน-ยินดี + กฺวิ) 
   อุทาหรณ์: ชโย สุราน  อสุรา ปราชิตา๒๙ พวกเทวดาชนะ พวกอสูรพ่ายแพ้ 
   ๗) มรุ แปลว่า เทวดา, ผู้ตายตามอายุขัย 
   รูปวิเคราะห์: ทีฆายุกาป ิสมานา ยถาปริจฺเฉท  สมฺปตฺตกาเล มรนฺติ สีเลนาติ มรู ชื่อ
ว่ามรุ เพราะเป็นเทวดาพวกที่มีอายุยืนยาว แต่เมื่อถึงก าหนดอายุก็ตายไปโดยปรกติ  (มร ปาณจาเค=
สละชีวิต + อุ) 
   อุทาหรณ์: ฉตฺต  มร ูธาเรยฺยุมนฺตลิกฺเข๓๐ เหล่าเทวดาพากันกั้นฉัตรบนท้องฟ้า 
   ๘) ทิโวกะ แปลว่า เทวดา, ผู้อาศัยอยู่ในเทวโลก 
   รูปวิเคราะห์: ทิโว เทวโลโก โอโก อาสโย เยส  เต ทิโวกา ชื่อว่าทิโวกะ เพราะเป็น
เทวดาที่มีเทวโลกเป็นที่อยู่อาศัย (ทิว + โอก) 

                                                 

 ๒๖ ขุ.อป.(บาลี) ๓๒/๖๐๗/๗๐. 
 ๒๗ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๘๑๐/๒๐๘. 
 ๒๘ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๓๓๗/๒๒๘. 
 ๒๙ ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๖๘๗/๔๖๙. 
 ๓๐ ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๖๙๔/๔๗๐. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๙๖ 

   ๙) อมตปะ แปลว่า เทวดา, ผู้ดื่มอมตรส 
   รูปวิเคราะห์: สุธาหารสฺส ปาตพฺพสฺสปิ สมฺภวโต อมต  ปิวนฺตีติ อมตปา, อมโตสธ  
วา ปิวนฺตีติ อมตปา ชื่อว่าอมตปะ เพราะดื่มน้ าอมฤตหรือดื่มอมตโอสถจากอาหารทิพย์ (อมต + ปา 
ปาเน=ด่ืม + อ) 
   ๑๐) สัคควาสี แปลว่า เทวดา, ผู้อยู่บนสวรรค์ 
   รูปวิเคราะห์: สคฺเค วสนสีลตฺตา สคฺควาสิโน ชื่อว่าสัคควาสี เพราะมีปรกติอยู่บน
สวรรค์ (สคฺค + วาสี) 
   ๑๑) นิชชระ แปลว่า เทวดา, ผู้ไม่แก ่
   รูปวิเคราะห์: สทา ปญฺจวีสติวสฺสุทฺเทสิยตฺตา นิรากตา ชรา เอเตสนฺติ นิชฺชรา ชื่อว่า
นิชชระ เพราะเป็นผู้ไม่ปรากฏความแก่ เพราะดูเหมือนกับว่ามีวัยเบญจเพสตลอดไป (นิ + ชรา + ณ) 
   ๑๒) อนิมิสะ แปลว่า เทวดา, ผู้ไม่หลับตา 
   รูปวิเคราะห์: น นิมิสนฺตีติ อนิมิสา, ภมุกา นิจฺจล  กโรนฺตีตฺยตฺโถ ชื่อว่าอนิมิสะ 
เพราะเป็นผู้ไม่กระพริบตา คือไม่ท าให้ขนตาไหว (น + นิ + มิส นิมีลเน=กระพริบตา-หลับตา + อ) 
   ๑๓) ทิพพะ แปลว่า เทวดา, ผู้อยู่บนสวรรค์ 
   รูปวิเคราะห์: ทิเว วสนฺตีติ ทิพฺพา ชื่อว่าทิพพะ เพราะเป็นผู้อยู่บนสวรรค์ (ทิว + วส 
นิวาเส=อาศัย-อยู่ + กฺวิ) 
   อุทาหรณ์: สตฺต ทิพฺพา สตฺต มานุสา สตฺต ปิสาจา สตฺต สรา สตฺต ปวุฏา๓๑ เทวดา 
๗ มนุษย์ ๗ ปีศาจ ๗ สระ ๗ ตาไม้ไผ่ ๗ ทิพฺพา เทวโลเก ชาตา๓๒ เทวดาเกิดแล้วในเทวโลก 
   ๑๔) เทวตา, เทวตานิ แปลว่า เทวดา (เทว + ตา, เทวตา + นิ) 
   เทวา เอว เทวตา, สกตฺเถ เทวสทฺทโต ตาปจฺจโย เทวตา เอว เทวตานิ, สกตฺเถ 
นิปจฺจโย "อปุเม"ติ เอตฺถ ป มสกตฺถิกวเสน อิตฺถิลิงฺคตฺต , ทุติยสกตฺถิก วเสน นปุสกลิงฺคตฺต  เวทิตพฺพ , 
ทุติยสกตฺถิกวเสเนว วา ทฺวิลิงฺคตฺต , ตตฺถ อิตฺถิลิงฺคปกฺเข ยทาทินา นิการาเทโส รูปว่า "เทวตา" ลง ตา
ปัจจัยหลังเทวศัพท์ในอรรถสกัตถะ (ไม่มีอรรถพิเศษ), รูปว่า "เทวตานิ" ลง นิ ปัจจัยหลัง เทวตาศัพท์ใน
อรรถสกัตถะเหมือนกัน, ค าว่า "อปุเม" นี้เป็นอิตถีลิงค์ ด้วยตาสกัตถปัจจัยครั้งแรก, เป็นนปุงสกลิงค์ด้วย 
นิ สกัตถปัจจัยครั้งที่สอง, อีกนัยหนึ่ง เทวตาศัพท์เป็นทั้งอิตถีลิงค์และนปุงสกลิงค์ โดยการเปลี่ยน เทวตา 
ในอิตถีลิงค์เป็น เทวตานิ ด้วยกัจจายนสูตรว่า "ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ"๓๓ 
   ในคัมภีร์อมรโกสะกล่าวว่า "เทวตานิ ปุเม วา, วิกปฺเปน ปุลฺลิงฺเค, นิจฺจ  นปุสเก เทว
ตานิ ศัพท์เป็นปุงลิงค์ได้แต่มีใช้ไม่มาก ในนปุงสกลิงค์มีใช้แน่นอน" คัมภีร์อมรโกสะฎีกาว่า "สกตฺถิกา 
ปกติโต ลิงฺควจนานิ อติวตฺตนฺตีติ ปุนฺนปุสกตฺต , ตตฺถ สกตฺถิกาติ ทุติยสกตฺถิก  วุตฺต , ปกติโตติ ป ม-
สกตฺถิก . เตน วุตฺต  "ปุนฺนปสุกตฺตนฺ"ติ, อิตรถา ตาปจฺจยนฺตสฺส นิจฺจ  อิตฺถิลิงฺคตาย อิตฺถิลิงฺคตฺตเมว วเทยฺย 
ศัพท์ที่มีสกัตถปัจจัยประกอบอยู่ จะมีความพิเศษกว่าบทที่มีลิงค์ตามปรกติ  จึงเป็นได้ทั้งปุงลิงค์และ
นปุงสกลิงค,์ ในค านี ้หมายถึงรูป เทวตานิ, ค าว่าตามปรกติ คือรูปว่า เทวตา จึงกล่าวว่าเป็นได้ทั้งปุงลิงค์
และนปุงสกลิงค,์ นอกจากนี้ ศัพท์ที่มี ตาปัจจัยอยู่ท้าย ท่านกล่าวว่าเป็นอิตถีลิงค์แน่นอน 
                                                 

 ๓๑ ส .ข.(บาลี) ๑๗/๒๑๓/๑๗๔. 
 ๓๒ ขุ.อป.(บาลี) ๑/๒๖/๑๒๗. 
 ๓๓ กจฺจายนสุตฺต.๓๙๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๙๗ 

   อุทาหรณ์: เทวตา ภควโต เอตมตฺถ  อาโรเจสุ  ๓๔ เทวดาทั้งหลายกราบทูลความนี้แด่
พระผู้มีพระภาคเจ้า อถ โข อญฺ� ตรา เทวตา๓๕ ครั้งนั้น เทวดาองค์หนึ่ง เทวตานิ อาคนฺตฺวา อาโรจิต   
สุตฺวา๓๖ เทวดาทั้งหลายมาฟังเรื่องท่ีเขาบอก 
   ในอุทาหรณ์ที่ยกมานี้ เทวตาศัพท์เป็นอิตถีลิงค,์ เทวตานิศัพท์เป็นนปุงสกลิงค์ 
 ศัพท์ที่แปลว่าเทวดามีอีกมาก เช่น สุปพฺพา, สุมนา, ติทิเวสา, อาทิเตยฺยา, ทิวิสทา, เลขา, 
อทิตินนฺทนา, อาทิจฺจา, ริภโว, อโสปฺปา, อมจฺจา, อมตาสนา, อคฺคิมุขา, หวิโภชนา, คิรพฺพาณา, ทาน-
วารโย, พินฺทารกา, ปูชิยา, จิรายุกา, สคฺคิโน, นโภสทา ทุกบทที่แปลว่าเทวดา ทั้ง ๓ ลิงค์ นิยมประกอบ
วิภัตติฝ่ายพหูพจน์ 

  มนุสสะ ศัพท์ที่หมายถึง มนุษย์, คน ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน ๖ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) มนุสสะ แปลว่า มนุษย์, คน 
   รูปวิเคราะห์: มโน อุสฺโส อุสฺสนฺโน อสฺสาติ มนุสฺโส คนชื่อว่ามนุสสะ เพราะเป็นผู้มี
ใจสูง (มน + อุสฺส) หิตาหิต  มนติ ชานาตีติ มนุสฺโส ชื่อว่ามนุสสะ เพราะรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็น
ประโยชน์ (มน โพธเน=รู้ + อุสฺส) มนุโน อปจฺจนฺติ มนุสฺโส ชื่อว่ามนุสสะ เพราะเป็นลูกหลานของนาย
มนุ (มน ุ+ อุสฺส)  
   อุทาหรณ์: อสฺโสสุ โข ภิกฺขเว มนุสฺสา เย กิร โภ ปเรส  อทินฺน  เถยฺยสงฺขาต  อาทิ
ยนฺติ เตส  ราชา ธนมนุปฺปเทตีติ๓๗ ภิกษุทั้งหลาย คนทั้งหลายได้ฟังว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ได้ทราบว่า 
คนถือเอาสิ่งของที่ผู้อ่ืนไม่ได้ให้โดยอาการขโมย พระเจ้าแผ่นดินยังพระราชทานทรัพย์ให้อีก  ตีหิ ภิกฺขเว 
าเนหิ ชมฺพุทีปกา มนุสฺสา อุตฺตรกุรุเก จ มนุสฺเส อธิคณฺหนฺติ เทเว จ ตาวตึเส กตเมหิ ตีหิ สูรา สติมนฺโต 

อิธ พฺรหฺมจริยวาโส๓๘ ภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวชมพูทวีปเหนือกว่ามนุษย์ชาวอุตตรกุรุทวีปและเทวดาชั้น
ดาวดึงส์ ด้วยฐานะ ๓ ประการ คือ (๑) เป็นผู้แกล้วกล้า (๒) เป็นผู้มีสติ (๓) เป็นผู้อยู่ประพฤติ
พรหมจรรย์ในชมพูทวีปนี้ 
   ๒) มานุสะ แปลว่า มนุษย์, คน 
   รูปวิเคราะห์: มนุโน อปจฺจ  มานุโส คนชื่อว่ามานุสะ เพราะเป็นลูกหลานของมนุ 
(มนุ + อุส) กุสลากุสเล ธมฺเม วา การณาการณ  วา อตฺถาอตฺถ  วา มนตีติ มานุโส ชื่อว่ามานุสะ เพราะรู้
ธรรมที่เป็นกุศล อกุศล หรือ เหตุ สิ่งที่ใม่ใช่เหตุ หรือ ประโยชน์ สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ (มน โพธเน=รู้ + 
อุส) 
   อุทาหรณ์: มุตฺตาห  ภิกฺขเว สพฺพปาเสหิ เย ทิพฺพา เย จ มานุสา ตุเมฺหปิ ภิกฺขเว  
มุตฺตา สพฺพปาเสหิ เย ทิพฺพา เย จ มานุสา จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย 
อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน ๓๙ ภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่
                                                 

 ๓๔ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๑๘/๑๑. 
 ๓๕ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๒๐/๑๐. 
 ๓๖ ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๗๐๔/๓๒๒. 
 ๓๗ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๙๒/๕๖. 
 ๓๘ อภิ.ก.(บาลี) ๓๗/๒๗๑/๙๕. 
 ๓๙ วิ.ม.(บาลี) ๔/๓๒/๒๗. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๙๘ 

เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงจารึกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนเป็นจ านวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวพเทพและมนุษย์ ปหาย มานุส  เทห  เทวกาย  ปริปูเรสฺสนฺติ๔๐ เหล่า
ชน ครั้นละกายมนุษย์ไปแล้ว จักท าให้หมู่เทพเจริญเต็มที่ 
   ๓) มัจจะ แปลว่า มนุษย์, คน 
   รูปวิเคราะห์: มริตพฺพสภาวตาย มจฺโจ คนชื่อว่ามัจจะ เพราะเป็นผู้จะต้องตายเป็น
สภาพ มรตีติ มจฺโจ ชื่อว่ามัจจะ เพราะจะต้องตายไป (มร ปาณจาเค= สละชีวิต-ตาย + ตฺย) 
   อุทาหรณ์: สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส โหติ ปญฺ า เจต  ปสาสติ นิพฺพานาภิรโต มจฺโจ 
สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ.๔๑ ศรัทธาเป็นเพ่ือนของบุรุษ ปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้น คนยินดีในนิพพานจึงพ้น
จากทุกข์ท้ังปวงได ้โย มาตร  ปิตร  วา มจฺโจ ธมฺเมน โปสติ๔๒ คนใดเลี้ยงมารดาบิดา โดยชอบธรรม 
   ๔) มานวะ, มาณวะ แปลว่า มนุษย์, มานพ, คน 
   รูปวิเคราะห์: มนุโน อปจฺจ  มานโว คนชื่อว่ามานวะ เพราะเป็นลูกหลานของนายมนุ 
(มนุ + ณว) 
   อุทาหรณ์: โจทิตา เทวทูเตหิ เย ปมชฺชนฺติ มาณวา เต ทีฆรตฺต  โสจนฺติ หีนกายูปคา 
นรา๔๓ คนเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้ว ยังประมาทอยู่ คนเหล่านั้นเข้าถึงหมู่ที่เลว ย่อมเศร้าโศกตลอด
กาลนาน 
   ๕) มนุชะ แปลว่า มนุษย์, คน 
   รูปวิเคราะห์: มนุมฺหา ชาโต มนุโช คนชื่อว่ามนุชะ เพราะเกิดจากมนุ (มนุ + ชน 
ชนเน=เกิด + กฺวิ) 
   อุทาหรณ์: ต  เวยฺยญฺชนิกา สมาคตา พหโว พฺยาก สุ นิปุณสมฺมตา มนุชา๔๔ พวก
มนุษย์ผู้ท านายลักษณะ ที่ยอมรับกันว่าเป็นผู้ละเอียดรอบคอบจ านวนมาก ประชุมกันแล้วท านายพระ
มหาบุรุษนั้น 
   ๖) นระ แปลว่า มนุษย์, คน, นระ, นรชน 
   รูปวิเคราะห์: เนตีติ นโร คนชื่อว่านระ เพระเป็นผู้น าไป (นี นเย=น าไป + อร) นรติ 
เนตีติ นโร ชื่อว่านระ เพราะเป็นผู้น าไป นรียติ สเกน กมฺเมน นริยฺยตีติ นโร ชื่อว่านระ เพราะถูกกรรม
อันเป็นของตนน าไป (นร นยเน=น าไป + อ) ภวาภว  นรติ คจฺฉตีติ นโร ชื่อว่านระ เพราะไปสู่ภพน้อยภพ
ใหญ่ (นร คติมฺหิ=ไป + อ) 
   อุทาหรณ์: เย วุฑฺฒมปจายนฺติ นรา ธมฺมสฺส โกวิทา๔๕ นรชนเหล่าใดฉลาดในธรรม 
ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลผู้เจริญทั้งหลาย 
 

                                                 

 ๔๐ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๓๓๒/๒๑๗. 
 ๔๑ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๕๙/๔๓. 
 ๔๒ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๒๐๕/๒๑๙. 
 ๔๓ ม.อุ.(บาลี) ๑๔/๒๗๑/๒๓๙. 
 ๔๔ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๒๔๑/๑๕๔. 
 ๔๕ วิ.จู.(บาลี) ๗/๓๑๑/๘๒. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๙๙ 

  มังคละ ศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ 
   ๑) ความดี, ความเจริญ อุทาหรณ์: ปูชา จ ปูชานียาน  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ๔๖ การ
บูชาผู้ควรบูชานี้เป็นมงคลอันประเสริฐสุด 
   ๒) ตระกูลช้าง อุทาหรณ์: โสภนคมนยุตฺตตาย มงฺคโล ช้างชื่อว่ามังคละ เพราะเป็น
ช้างที่มีการเดินงดงาม  
  ค าว่า มงคล นี้ เป็นชื่อของตระกูลช้างตระกูลหนึ่งใน ๑๐ ตระกูล๔๗ มี 
    (๑) ช้างตระกูลกาฬวกะ สีกายดังสีปีกกา ช้างตระกูลนี้ ๑ เชือกเท่ากับก าลัง
บุรุษ ๑๐ คน 
    (๒) ช้างตระกูลคังเคยยะ สีกายดังสีอุทกวารี ช้างตระกูลนี้ ๑ เชือกเท่ากับ
ก าลังช้างตระกูลกาฬวกะ ๑๐ เชือก 
    (๓) ช้างตระกูลปัณฑระ สีกายดังเขาไกรลาส คือ มีสีขาว เพราะเขาไกรลาส
นั้นว่ากันว่ามีหิมะจับขาวไปหมด ช้างตระกูลนี้ ๑ เชือกเท่ากับก าลังช้างตระกูลคังเคยยะ ๑๐ เชือก 
    (๔) ช้างตระกูลตัมพะ สีกายทองแดง ช้างตระกูลนี้ ๑ เชือกเท่ากับก าลังช้าง
ตระกูลปัณฑระ ๑๐ เชือก 
    (๕) ช้างตระกูลปิงคละ สีกายเหลืองอ่อนดังสีตาแมว ช้างตระกูลนี้ ๑ เชือก
เท่ากับก าลังช้างตระกูลตัมพะ ๑๐ เชือก 
    (๖) ช้างตระกูลคันธะ สีกายดังไม้กฤษณา ช้างตระกูลนี้ ๑ เชือกเท่ากับก าลัง
ช้างตระกูลปิงคละ ๑๐ เชือก 
    (๗) ช้างตระกูลมังคละ สีกายดังสีดอกอัญชัญ ช้างตระกูลนี้ ๑ เชือกเท่ากับ
ก าลังช้างตระกูลคันธะ ๑๐ เชือก 
    (๘) ช้างตระกูลเหมะ สีกายเหลืองดังทอง ช้างตระกูลนี้ ๑ เชือกเท่ากับก าลัง
ช้างตระกูลมังคละ ๑๐ เชือก 
    (๙) ช้างตระกูลอุโปสถะ สีกายดังสีทอง ช้างตระกูลนี้ ๑ เชือกเท่ากับก าลัง
ช้างตระกูลเหมะ ๑๐ เชือก มีฤทธิ์เหาะไปในอากาศไค้ เดินทางบกช้ากว่าช้างฉัททันต์ มีช้างสีเหลืองเป็น
บริวาร อยู่ในป่าหิมพานต์ พญาช้างอุโบสถย่อมจะน าเอาลูกมายกให้เป็นภรรยาพญาช้างฉัททันต์ และถือ
กันว่าพญาช้างอุโบสถนั้น สมควรเป็นพาหนะของพระมหาจักรพรรดิเท่านั้น 
    (๑๐) ช้างตระกูลฉัททันตะ สีกายขาวบริสุทธิ์ดุจสีเงินยวง ช้างตระกูลนี้ ๑ 
เชือกเท่ากับก าลังช้างตระกูลอุโปสะ ๑๐ เชือก มีฤทธิ์เดชมาก แม้นจะเหาะไปในนภากาศก็ได้ ถ้าจะไป
ทางบกก็ไปได้รวดเร็ว คือในระยะทางสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสิบโยชน์นั้น ช้างฉัททันต์ใช้เวลา
เดินทางเพียง ๓ นาทีเท่านั้นเอง 
  มังคละ ศัพท์ที่หมายถึง มงคล, ความดี, ความเจริญ, ความประเสริฐ ตามคัมภีร์อภิธาน
มีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๗ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) ภัททะ แปลว่า ความดี, ความเจริญ, ความประเสริฐ, มงคล 

                                                 

 ๔๖ ขุ.ขุ.(บาลี) ๒๕/๓/๔. 
 ๔๗ ส .นิ.อ.(บาลี) ๒/๒๒/๕๐. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๐๐ 

   รูปวิเคราะห์: ภทฺทตีติ ภทฺท  ความดีชื่อว่าภัททะ เพราะเจริญ (ภทิ กลฺยาเณ=ดี-
งาม +นิคฺคหีตาคม + อ) 
   อุทาหรณ์: สตีมโต สทา ภทฺท ๔๘ ความเจริญย่อมมีแก่คนผู้มีสติทุกเมื่อ ต  เถรา ภิกฺขู 
อาสเนน นิมนฺเตนฺติ เอหิ ภิกฺขุ โก นามาย  ภิกฺขุ ภทฺทโก วตาย  ภิกฺขุ สพฺรหฺมจาริกาโม วตาย  ภิกฺขุ เอหิ 
ภิกฺขุ อิท  อาสน  นิสีทาหีติ๔๙ ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระพากันนิมนต์ให้เธอนั่งด้วยค าว่า มาเถิดภิกษุ ภิกษุ
รูปนี้ชื่อไร ช่างเจริญจริงหนอ ปรารถนาแต่เพ่ือนพรหมจารีด้วยกันแท้ มาเถิดภิกษุ นี้อาสนะ นิมนต์ท่าน
นั่งเถิด 
   ๒) เสยยะ แปลว่า ความดี, ความเจริญ, ความประเสริฐ, มงคล 
   รูปวิเคราะห์: ปสตฺถตรตฺตา เสยฺโย ความดีชื่อว่าเสยยะ เพราะเป็นความประเสริฐ
สุด (ปสตฺถ + อิย) 
   อุทาหรณ์: สตีมโต สุเว เสยฺโย เวรา น ปริมุจฺจติ๕๐ ความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็น
นิตย์ แต่คนมีสติยังไม่หลุดพ้นจากเวร 
   ๓) สุภะ แปลว่า ความดี, ความงาม, ความประเสริฐ, มงคล 
   รูปวิเคราะห์: โสภตีติ สุภ  ความดีชื่อว่าสุภะ เพราะงดงาม (สุภ โสภเณ=งาม + อ) 
   อุทาหรณ์: ยสฺมึ สมเย สุภ  วิโมกฺข  อุปสมฺปชฺช วิหรติ สุภนฺเตฺวว ตสฺมึ สมเย สมฺป-
ชานาติ๕๑ ในเวลาที่พระโยคาวจรเข้าวิโมกข์อันประเสริฐอยู่ ย่อมรู้ชัดแต่สิ่งที่งามเท่านั้น สหสฺสยุตฺต  
หยวาหน  สุภ  อารุยฺหิม  สนฺทน  เนกจิตฺต ๕๒ ท่านขึ้นรถเทียมด้วยม้า ๑,๐๐๐ ตัวเป็นพาหนะ งามวิจิตร
อเนกประการ 
   ๔) เขมะ แปลว่า ความด,ี ความหมดจด, มงคล 
   รูปวิเคราะห์: ขียเตตฺถ อสุภนฺติ เขม  ธรรมชื่อว่าเขมะ เพราะเป็นที่สิ้นไปแห่งความ
ไม่งาม อสุข  เขเปตีติ เขม  ชื่อว่าเขมะ เพราะท าให้ความทุกข์สิ้นไป เขมน  นิรุปทฺทวกรณตายาติ เขโม ชื่อ
ว่าเขมะ เพราะท าให้ไม่มีอันตราย (ขี ขเย=สิ้นไป + ม) ขียนฺติ เอตฺถ อุปทฺทวุปสคฺคาทโยติ เขโม ชื่อว่า 
เขมะ เพราะเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปัทวะและอุปสัค (ขี ขเย=สิ้นไป + มนฺ) 
   อุทาหรณ์: สุวุฏฺ  ิกา ภวิสฺสติ ทุพฺพุฏฺ  ิกา ภวิสฺสติ สุภิกฺข  ภวิสฺสติ ทุพภิกฺข  ภวิสฺสติ 
เขม  ภวิสฺสติ ภย  ภวิสฺสติ๕๓ ฝนจะดี ฝนจะแล้ง จะหาภิกษาหารได้ง่าย จะหาภิกษาหารได้ยาก จะมีความ
สงบร่มเย็น จะมีภัย สมูหโต โข เม โภ โส ทุสฺสุขิโล โภโต ส วิธาน  อาคมฺม มหา จ เม ราสิโก เขมฏฺ  ิตา 
ชนปทา อกณฺฏกา อนุปฺปีฬา มนุสฺสา มุทา โมทมานา อุเร ปุตฺเต นจฺเจนฺตา อปารุตฆรา มญฺเ  วิหรนฺติ 
อิจฺฉามห  พฺราหฺมณ มหายญฺ  ยชิตุ อนุสาสตุ ม  ภว  ย  มม อสฺส ทีฆรตฺต  หิตาย สุขาย๕๔ ท่านผู้เจริญ เรา
ได้ก าจัดเสี้ยนหนามคือโจรจนหมดสิ้นด้วยวิธีการของท่าน และได้มีกองราชทรัพย์อย่างยิ่งใหญ่ บ้านเมือง

                                                 

 ๔๘ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๒๓๘/๒๕๐. 
 ๔๙ ส .นิ.(บาลี) ๑๖/๑๕๑/๒๐๑. 
 ๕๐ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๒๓๘/๒๕๐. 
 ๕๑ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๔๗/๒๙. 
 ๕๒ ขุ.วิ.(บาลี) ๒๖/๑๐๑๕/๑๐๙. 
 ๕๓ ที.สี.(บาลี) ๙/๒๕/๑๑. 
 ๕๔ ที.สี.(บาลี) ๙/๓๓๘/๑๓๖. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๐๑ 

อยู่ร่มเย็น ไม่มีเสี้ยนหนาม ไม่มีการเบียดเบียน ประชาชนต่างชื่นชมยินดีต่อกัน มีความสุขกับครอบครัว 
อยู่อย่างไม่ต้องปิดประตูบ้าน เราปรารถนาจะบูชามหายัญ ขอท่านผู้เจริญโปรดแนะน าวิธีบูชายัญที่จะ
อ านวยประโยชน์สุขแก่เราตลอดกาลนาน 
   ๕) กัลยาณะ แปลว่า ความด,ี ความงาม, มงคล, ไพเราะ 
   รูปวิเคราะห์: กลฺย  นิโรค  อณติ คจฺฉตีติ กลฺยาณ  ความดีชื่อว่ากัลยาณะ เพราะถึง
ความปราศจากโรค กลฺย  หิต  อณยติ ปาปยตีติ กลฺยาณ   ชื่อว่ากัลยาณะ  เพราะให้ถึงประโยชน์เกื้อกูล 
(กลฺย + อณ คมเน=ไป-ถึง-บรรลุ + ณ) 
   อุทาหรณ์: อิธ ภนฺเต เอกจฺโจ สจฺโจ จสฺส สทฺโธ จ น จ กุหโก น จ ลปโก น จ  
เนมิตฺติโก น จ นิปฺเปสิโก น จ ลาเภน ลาภ  นิชิคึสนโก อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โภชเนสุ มตฺตญฺญู สมการี 
ชาคริยานุโยคมนุยุตฺโต อตนฺทิโต อารทฺธวีริโย ฌายี สติมา กลฺยาณปฏิภาโน คติมา ธิติมา มติมา น จ   
กาเมสุ คิทฺโธ สโต จ นิปโก จ๕๕ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นคนมีสัจจะ มีศรัทธา ไม่พูดหลอกลวง ไม่พูด
ป้อยอ ไม่ท านิมิต ไม่พูดบีบบังคับ ไม่แสวงหาลาภด้วยลาภ คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้จัก
ประมาณในการบริโภค ท าพอเหมาะพอดี ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนือง ๆ ไม่เกียจคร้าน 
ปรารภความเพียร เพ่งฌาน มีสติ พูดมีปฏิภาณดี มีคติ มีปัญญาทรงจ า มีความรู้ ไม่ติดอยู่ในกาม มีสติ มี
ปัญญาเครื่องรักษาตน 
   ๖) มังคละ แปลว่า ความดี, มงคล 
   รูปวิเคราะห์: มงฺคติ ธญฺ นฺติ มงฺคล  ความดีชื่อว่ามังคละ เพราะเป็นเหตุให้ถึงความ
เจริญ (มคิ คตฺยตฺเถ=ไป-ถึง-บรรลุ + นิคฺคหีตาคม + อล) มงฺคนฺติ สตฺตา เอเตน สุทฺธึ คจฺฉนฺตีติ มงฺคล  
ชื่อว่ามังคละ เพราะเป็นเหตุให้เหล่าสัตว์ถึงความบริสุทธิ์ มงฺค  ปาปํ ลุนาติ ฉินฺทตีติ มงฺคล  ชื่อว่ามังคละ 
เพราะเป็นเหตุตัดบาปที่ท าให้สัตว์ไปอบาย (มงฺค + ลุ เฉทเน=ตัด + อ) 
   อุทาหรณ์: สุนกฺขตฺต  สุมงฺคล  สุปภาต  สุหุฏฺ  ิต ๕๖ เป็นฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี ลุกขึ้น
ด้วยดี มณึ ปคฺคยฺห มงฺคลฺย  สาธุ วิตฺต  มโนรม  เสล  พฺยญฺชนสมฺปนฺน  โก อิม  มณิมชฺฌคา๕๗ แก้วมณีอัน
เป็นมงคล เป็นของดี เป็นเครื่องปลิ้มใจ น่ารื่นรมย์ใจ เกิดแต่หิน สมบูรณ์ด้วยลักษณะที่ท่านถืออยู่นี้ ใคร
ให้มา 
   ๗) สิวะ แปลว่า ความดี, มงคล, ประเสริฐ 
   รูปวิเคราะห์: สเมติ ทุกฺขนฺติ สิว  ความดีชื่อว่าสิวะ เพราะระงับความทุกข์ได้ (สมุ 
อุปสเม =เข้าไปสงบ-ระงับ + ว) 
   อุทาหรณ์: ปปฺปุยฺย สมฺโพธิมนุตฺตร  สิว ๕๘ บรรลุสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมประเสริฐ
สุดแล้ว 
  อุตตมะ ศัพท์ที่หมายถึง ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกัน ๒๖ ศัพท์ ประกอบด้วย 
 

                                                 

 ๕๕ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๑๕๓/๙๒. 
 ๕๖ องฺ.ติก.(บาลี) ๒๐/๑๕๖/๒๘๗. 
 ๕๗ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๘๒๑/๒๐๙. 
 ๕๘ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๒๐๔/๒๑๘. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๐๒ 

   ๑) อุตตมะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
   รูปวิเคราะห์: อุพฺภูโต อตฺยตฺถ  อุตฺตโม สิ่งที่ชื่อว่าอุตตมะ เพราะมีความหมายที่ยิ่ง
กว่ายอด (อุภ + ตม) อุคฺคตตมตฺตา อุตฺตโม ชื่อว่าอุตตมะ เพราะเป็นผู้อยู่สูงสุด (อุ + ตม) 
   อุทาหรณ์: ราชา สมาโน กึ ลภติ อคฺโค จ โหติ เสฏฺโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ    
ปวโร จ กามโภคีน ๕๙ เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะเป็นผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐ 
เป็นประมุข เป็นผู้สูงสุด เป็นผู้ดีกว่าหมู่ชนผู้บริโภคกาม 
   ๒) ปวระ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
   รูปวิเคราะห์: ปกาเรน วริตพฺโพ ปตฺเถตพฺโพติ ปวโร สิ่งที่ชื่อว่าปวระ เพราะเป็น
ภาวะที่ควรปรารถนาโดยประการทั้งปวง (ป + วร ปตฺถนาย =ปรารถนา-อยากได้ + อ) 
   อุทาหรณ์: พุทฺโธ สมาโน กึ ลภติ อคฺโค จ โหติ เสฏฺโ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ   
ปวโร จ สพฺพสตฺตาน ๖๐ เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้า จะเป็นผู้เลิศ เป็นผู้
ประเสริฐ เป็นประมุข เป็นผู้สูงสุด เป็นผู้ดีกว่าสรรพสัตว์ 
   ๓) เชฏฐะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
   รูปวิเคราะห์: สพฺเพ อิเม วุฑฺฒา อยมิเมส  วิเสเสน วุฑฺโฒติ เชฏฺโ  ผู้ที่ชื่อว่าเชฏฐะ 
เพราะเป็นผู้เจริญยิ่งกว่าคนทั้งปวง (วุฑฺฒ + อิฏฺ ) 
   อุทาหรณ์: สพฺพา จ ทิสา วิโลเกติ อาสภิญฺจ วาจ  ภาสติ อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโ  
หมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโ หมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ๖๑ พระโพธิสัตว์ทอดพระ 
เนตรไปยังทิศทั้งปวง แล้วทรงเปล่งอาสภิวาจาว่า เราคือผู้เลิศของโลก เราคือผู้เจริญที่สุดของโลก เราคือ
ผู้ประเสริฐที่สุดของโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป 
   ๔) ปมุขะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน, ประมุข, หัวหน้า 
   รูปวิเคราะห์: ปกฏฺ  มุข  อารมฺโภ อสฺสาติ ปมุโข ผู้ชื่อว่าปมุขะ เพราะมีความเริ่มต้น
ที่ยิ่งใหญ่ ปธานภาเวน มุโข ภวตีติ ปมุโข ชื่อว่าปมุขะ เพราะเป็นหัวหน้าโดยความเป็นประธาน (ป + 
มุข) 
   อุทาหรณ์: อิท  วตฺวาน มฆวา เทวราชา สุชมฺปติ ปุถุทฺทิสา นมสฺสิตฺวา ปมุโข รถ- 
มารุหิ๖๒ ท้าวมฆวาสุชัมบดีเทวราช ผู้ทรงเป็นประมุข ครั้นตรัสดังนี้แล้ว ทรงนอบน้อมทิศทั้ง ๔ แล้ว
ขึ้นราชรถกลับไป 
   ๕) อนุตตระ ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
   รูปวิเคราะห์: นตฺถิ อุตฺตโร ยสฺมา โส อนุตฺตโร ผู้ชื่อว่าอนุตตระ เพราะไม่มีใคร
ประเสริฐกว่า (น + อุตฺตร) 
   อุทาหรณ์: อห  หิ อรหา โลเก อห  สตฺถา อนุตฺตโร เอโกมฺหิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ สีติ-     
ภูโตสฺมิ นิพฺพุโต๖๓ เพราะเราเป็นอรหันต์  เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยม  เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเพียงผู้เดียว เป็นผู้ 

                                                 

 ๕๙ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๒๑๒/๑๓๓. 
 ๖๐ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๒๑๒/๑๓๓. 
 ๖๑ ม.อุ.(บาลี) ๑๔/๒๐๗/๑๗๓. 
 ๖๒ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๒๖๕/๒๘๔. 
 ๖๓ วิ.ม.(บาลี) ๔/๑๑/๑๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๐๓ 

เยือกเย็น ดับกิเลสได้แล้วในโลก 
   ๖) วระ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
   รูปวิเคราะห์: วริตพฺโพ ปตฺเถตพฺโพติ วโร สิ่งที่ชื่อว่าวระ เพราะเขาปรารถนากัน 
(วร ปตฺถนาย =ปรารถนา + อ) 
   อุทาหรณ์: ทนฺโต ทมยต  เสฏฺโ  สนฺโต สมยต  อิสี มุตฺโต โมจยต  อคฺโค ติณฺโณ 
ตารยต  วโร๖๔ บรรดาบุคคลผู้ฝึกอยู่ ตถาคตผู้ฝึกแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด บรรดาบุคคลผู้สงบอยู่ ตถาคตผู้
สงบแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด บรรดาบุคคลผู้พ้นอยู่ ตถาคตผู้พ้นแล้ว เป็นผู้เลิศ บรรดาบุคคลผู้ข้ามอยู่ 
ตถาคตผู้ข้ามพ้นแล้ว เป็นผู้ประเสริฐ 
   ๗) มุขยะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน, หัวหน้า 
   รูปวิเคราะห์: มุขมิว มุโขฺย ผู้ชื่อว่ามุขยะ เพราะเป็นเหมือนหน้า (มุข + ย) 
   อุทาหรณ์: อถวา สีหานนฺติอาทีน  ปทาน  สทิสกปฺปนาย วินา มุขฺยวเสเนว อตฺโถ 
เวทิตพฺโพ๖๕ อีกอย่างหนึ่ง พึงทราบความหมายของบทว่า สีหาน  เป็นต้น ด้วยถือเอาเป็นข้อความหลัก 
ไม่ต้องเปรียบเทียบก็ได้ เตน มุขฺยเมว อนฺธภาว  ทสฺเสติ๖๖ พระเถระแสดงถึงความเป็นคนบอดอันเป็น
ประธาน ด้วยค าว่า หตเนตฺโตสฺมิ นั้น 
   ๘) ปธานะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน, หัวหน้า 
   รูปวิเคราะห์: ปทธาตีติ ปธาน  ผู้ชื่อว่าปธานะ เพราะด ารงอยู่โดยยิ่ง (ป + ธา ธาร
เณ=ทรงไว้ + ยุ) ปกฏฺเ น ธาเรติ ปติฏฺ าตีติ ปธาน  ชื่อว่าปธานะ เพราะด ารงอยู่ โดยเป็นผู้สูงสุด (ป + 
ธา ปติฏฺ าย =ตั้งอยู่ + ยุ) 
   อุทาหรณ์: ปญฺจิเม ภิกฺขเว จงฺกเม อานิส สา กตเม ปญฺจ อทฺธานกฺขโม โหติ      
ปธานกฺขโม โหติ อปฺปาพาโธ โหติ อสิต  ปิต  ขายิต  สายิต  สมฺมาปริณาม  คจฺฉติ จงฺกมาธิคโต สมาธิ    
จิรฏฺ  ิติโก โหติ๖๗ ภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของการเดินจงกรม ๕ ประการเหล่านี้ คือ มีความอดทนต่อการ
เดินทางไกล มีความอดทนต่อการบ าเพ็ญเพียร มีอาพาธน้อย อาหารที่กิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มแล้ วย่อยได้ง่าย 
และสมาธิที่ได้เพราะการเดินจงกรมตั้งอยู่ได้นาน ปรสตฺตานนฺติ ปธานสตฺตาน ๖๘ ค าว่าสัตว์อ่ืน หมายถึง
สัตว์ที่เป็นหัวหน้าทั้งหลาย 
   ๙) ปาโมกขะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
   รูปวิเคราะห์: ปมุขภาเว ติฏฺ ตีติ ปาโมกฺโข ผู้ชื่อว่าปาโมกขะ เพราะด ารงอยู่ใน
ความเป็นประธาน (ปมุข + ณ) 
   อุทาหรณ์: เตสุ อุรุเวลกสฺสโป ชฏิโล ปญฺจนฺน  ชฏิลสตาน  นายโก โหติ วินายโก   
อคฺโค ปมุโข ปาโมกฺโข๖๙ ในชฎิล ๓ คนนั้น ชฎิลอุรุเวลกัสสปะเป็นผู้น า เป็นผู้ฝึก เป็นเลิศ เป็นหัวหน้า 
เป็นประธานของชฎิล ๕๐๐ คน 

                                                 

 ๖๔ ขุ.อิติ.(บาลี) ๒๕/๑๑๒/๓๓๓. 
 ๖๕ ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/๗. 
 ๖๖ ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/๙๕/๓๐๗. 
 ๖๗ องฺ.ปญฺจก.(บาลี) ๒๒/๒๙/๒๕. 
 ๖๘ ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๑๔๘/๓๕๐. 
 ๖๙ วิ.ม.(บาลี) ๔/๓๗/๓๒. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๐๔ 

   ๑๐) ประ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
   รูปวิเคราะห์: ปกฏฺ ราตีติ ปร  ผู้ชื่อว่าประ เพราะถือเอาความสูงสุด (ป + รา 
คหเน=ถือเอา + ณ) 
   อุทาหรณ์: สีล  หิ อุตฺตมฏฺเ น ปรนฺติ วุจฺจติ โย จ สมโณ ปร  ยงฺกิญฺจิ สตฺต            
วิเห ยนฺโต ปรูปฆาตี โหติ อตฺตโน สีลวินาสโก โส ปพฺพชิโต นาม น โหตีติ อตฺโถ๗๐ เพราะศีลท่านกล่าว
ว่าประเสริฐ โดยอรรถว่าสูงสุด อธิบายว่า ก็ผู้ใดเป็นสมณะเบียดเบียนสัตว์อ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อว่าเข้า
ไปท าร้ายผู้อ่ืน คือท าศีลของตนให้พินาศ ผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต 
   ๑๑) อัคคัญญะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
   รูปวิเคราะห์: อคฺคนฺติ ชานิตพฺพนฺติ อคฺคญฺ  สิ่งที่ชื่อว่าอัคคัญญะ เพราะเขารู้กัน
ว่าประเสริฐ (อคฺค + า อวโพธเน=รู้ + อ) อคฺคนฺติ ปมานิตพฺพนฺติ อคฺคญฺ ชื่อว่าอัคคัญญะ เพราะ
เป็นสิ่งที่เขาก าหนดว่าประเสริฐ 
   อุทาหรณ์ : อห  ภนฺเต ภควนฺต  อุทฺทิสฺส วิหริสฺสามิ ภควา เม อคฺคญฺ              
ปญฺ เปสฺสติ๗๑ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักอยู่อุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้า (ถ้า) พระผู้มีพระภาค
เจ้าจักประกาศสิ่งที่โลกสมมติว่าเลิศแก่ข้าพระองค์ อคฺคญฺ นฺติ โลกปญฺ ตฺตึ อิท  นาม โลกสฺส อคฺคนฺติ 
เอว  ชานิตพฺพ  อคฺคมริยาท  น ต  ปญฺ เปตีติ วทติ๗๒ ค าว่า อคฺคญฺ  คือ บัญญัติแห่งโลกที่พึงรู้อย่างนี้ว่า 
สิ่งนี้เป็นเลิศในโลก ได้แก่ความประพฤติอันเลิศ พระราชกุมารตรัสว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่บัญญัติสิ่งที่
โลกสมมติว่าเลิศนั้น 
   ๑๒) อุตตระ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
   รูปวิเคราะห์: อุพฺภุโต อตฺยตฺถ  อุตฺตโร ผู้ชื่อว่าอุตตระ เพราะมีความหมายที่ยิ่งกว่า
ยอด (อุภ + ตร) อุคฺคตมตฺตา อุตฺตโร ผู้ชื่อว่าอุตตระ เพราะเป็นผู้สูงสุด (อุ + ตร) 
   อุทาหรณ์: โลเก อปริยาปนฺนภาเวน โลกโต อุตฺตโรติ โลกุตฺตโร๗๓ ธรรมที่สูงสุดกว่า
โลก เพราะไม่นับเนื่องเข้าในโลก ชื่อว่าโลกุตตระ 
   ๑๓) ปณีตะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน, ประณีต 
   รูปวิเคราะห์: ปธานภาว  นีต  ปณีต  สิ่งที่ชื่อว่าปณีตะ เพราะน าไปสู่ความเป็น
ประธาน (ป + นี นเย=น าไป + ต) 
   อุทาหรณ์: วิหึสสญฺ  ี ปคุณ  น ภาสึ ธมฺม  ปณีต  มนุเชสุ พฺรหฺเม๗๔ ท่านพรหม 
เพราะเราส าคัญว่าจะล าบาก จึงมิได้แสดงธรรมอันเลิศ อันประเสริฐ ในหมู่มนุษย์ ปณีตนฺติ อุตฺตม  เสฏฺ
อนปฺปก  มนาปํ๗๕ บทว่า ปณีต  คือประเสริฐ สูงสุด มิใช่น้อย น่าพอใจ 
 
 

                                                 

 ๗๐ ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๙๐/๗๕. 
 ๗๑ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๕/๓. 
 ๗๒ ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๕/๓. 
 ๗๓ ขุ.ม.อ.(บาลี) ๑๓/๑๖๔. 
 ๗๔ วิ.ม.(บาลี) ๔/๙/๙. 
 ๗๕ ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๓/๑๔๙. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๐๕ 

   ๑๔) ปรมะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
   รูปวิเคราะห์: ปร  ปจฺจนีก  มาเรตีติ ปรม  สิ่งที่ชื่อว่าปรมะ เพราะยังธรรมอันเป็น
ข้าศึกให้ตาย (ปร + มร ปาณจาเค=สละชีวิต-ตาย + กฺวิ) ปกฏฺ ภาเว รมตีติ ปรม  ชื่อว่าปรมะ เพราะ
ยินดีในความยิ่งใหญ่ (ป + รมุ รมเน=ยินดี-รื่นรมย์ + ณ) ปรติ อตฺตโน อุตฺตมภาว  ปาเลติ ปูเรติ วา ปรม  
ชื่อว่าปรมะ เพราะรักษาหรือยังความสูงสุดของตนไว้ให้เต็ม (ปร ปาลนปูรเณสุ=รักษา, ท าให้เต็ม + ม) 
   อุทาหรณ์: ขนฺตี ปรม  ตโป ตีติกฺขา นิพฺพาน  ปรม  วทนฺติ พุทฺธา๗๖ ความอดทนคือ
ความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นธรรมประเสริฐสุด 
   ๑๕) เสยยะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
   รูปวิเคราะห์: สพฺเพ อิเม สปตฺถา อยมิเมส  วิเสเสน ปสตฺโถติ เสยฺโย ผู้ชื่อว่าเสยยะ 
เพราะเป็นผู้ประเสริฐกว่าผู้ประเสริฐทั้งปวง (ปสตฺถ + อิย) 
   อุทาหรณ์: เอโก จเร มาตงฺครญฺเ ว นาโค เอกสฺส จริต  เสยฺโย นตฺถิ พาเล     
สหายตา๗๗ เหมือนช้างมาตังคะละทิ้งโขลงอยู่เชือกเดียวในป่า ฉะนั้น การเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวเป็น
ความประเสริฐ เพราะคุณเครื่องความเป็นสหาย ไม่มีในคนพาล 
   ๑๖) คามณิ, คามณี แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
   รูปวิเคราะห์: คาม  เนตีติ คามณิ, คามณี ผู้ชื่อว่าคามณิและคามณี เพราะเป็นผู้น า
ชาวบ้าน (คาม + นี นเย=น าไป + ณี) 
   อุทาหรณ์: ยทิ วา คามคามิกสฺส ยทิ วา ปูคคามณิกสฺส เย วา ปน กุเลสุ ปจฺเจกา-
ธิปจฺจ  กาเรนฺต ิวุฑฺฒิเยว ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ๗๘ กุลบุตรคนใด เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ตาม เป็นหัวหน้าคณะก็
ตาม เป็นใหญ่เฉพาะตระกูลก็ตาม มีธรรม ๕ ประการนี้ พึงหวังได้ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อม
เลย 
  ๑๗) เสฏฐะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: สพฺเพ อิเม สปตฺถา อยมิเมส  วิเสเสน ปสตฺโถติ เสฏฺโ ผู้ชื่อว่าเสฏฐะ 
เพราะเป็นผู้ประเสริฐกว่าผู้ประเสริฐทั้งปวง (ปสตฺถ + อิฏฺ ) 
  อุทาหรณ์: อหมฺสมิ พฺรหฺมา มหาพฺรหฺมา อภิภู อนภิภูโต อญฺ ทตฺถุทโส วสวตฺตี อิสฺสโร 
กตฺตา นิมฺมิตา เสฏฺโ  สชฺชิตา วสี ปิตา ภูตภพฺยาน  มยา อิเม สตฺตา นิมฺมิตา๗๙ เราเป็นพรหม เป็นท้าว
มหาพรหม ผู้ยิ่งใหญ่ ไม่มีใครข่มเหงได้ เห็นถ่องแท้ เป็นผู้กุมอ านาจ เป็นอิสระ เป็นผู้สร้าง ผู้บันดาล ผู้
ประเสริฐ ผู้บงการ ผู้ทรงอ านาจ เป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและก าลังจะเกิด เราบันดาลสัตว์เหล่านี้
ขึ้นมา 
  ๑๘) สัตตมะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: สนฺตตมตาย สตฺตโม ผู้ชื่อว่าสัตตมะ เพราะเป็นผู้ประเสริฐ (สนฺต + ตม) 
 
 

                                                 

 ๗๖ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๙๐/๔๓. 
 ๗๗ ม.อุ.(บาลี) ๑๔/๒๓๗/๒๐๔. 
 ๗๘ องฺ.ปญฺจก.(บาลี) ๒๒/๕๘/๗๒. 
 ๗๙ ที.สี.(บาลี) ๙/๔๒/๑๘. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๐๖ 

  ๑๙) วิสิฏฐะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
  รูปวิเคราะห์: วิเสสียเตติ วิสิฏฺโ ผู้ชื่อว่าวิสิฏฐะ เพราะเขาท าให้พิเศษ (วิ + สิส วิเสส
เน =พิเศษ-ประเสริฐ + ต) 
  อุทาหรณ์: ยาวตา พุทฺธเขตฺตมฺหิ ปยิตฺวา มหามุนึ ธุตคุเณ วิสิฏฺโ ห  สทิโส เม น    
วิชฺชติ๘๐ ทั่วพุทธอาณาเขต ยกเว้นพระมหามุนีแล้ว เราได้เป็นผู้ประเสริฐในธุดงคคุณ ไม่มีใครเทียบเท่า
เรา อายสฺมา กิร อานนฺโท ภควนฺต  เปตฺวา อญฺโ  เอวรูโป คุณวิสิฏฺโ  ปุคฺคโล นตฺถีติ คุณพหุมาเนน 
อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  อติมมายติ๘๑ ได้ยินว่า ท่านพระอานนท์ย่อมนับถือท่านพระสารีบุตรโดยนับถือ
ความมีคุณมากของพระสารีบุตรว่า เว้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว บุคคลอ่ืนที่มีคุณวิเศษเห็นปานนี้ ไม่มี
เลย 
   ๒๐) อริยะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน, อริยบุคคล 
   รูปวิเคราะห์: กิเลสารโย หนฺตีติ อรโห, โส เอว อริโย ผู้ชื่อว่าอริยะ เพราะฆ่าข้าศึก
คือกิเลส สปฺปุริเสหิ อริตพฺโพ อุปคนฺตพฺโพติ อริโย ชื่อว่าอริยะ เพราะเป็นธรรมที่สัตบุรุษควรเข้าไปใกล้ 
อรติ อธิคจฺฉติ มคฺคผลธมฺเมติ อริโย ชื่อว่าอริยะ เพราะบรรลุมรรคธรรมและผลธรรม โลเกหิ อรณีโย 
อุปคนฺตพฺโพติ อริโย ชื่อว่าอริยะ เพราะเป็นผู้อันชาวโลกพึงเข้าถึง (อร คมเน=ไป + อิ + ณฺย) กิเลเสหิ 
อารกาติ อริโย ชื่อว่าอริยะ เพราะเป็นผู้ไกลจากกิเลส (เปลี่ยน อารก เป็น อริย ด้วยสูตร ยทนุป ฯ) 
   อุทาหรณ์: อริยสฺส ภิกฺขเว ปญฺจงฺคิกสฺส สมฺมาสมาธิสฺส อย  ป มา ภาวนา๘๒ ภิกษุ
ทั้งหลาย นี้คือการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ ๕ อันเป็นอริยะ ประการที่ ๑ 
   ๒๑) นาคะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
   รูปวิเคราะห์: นตฺถิ อคฺโค อสฺมาติ นาโค ผู้ชื่อว่านาคะ เพราะไม่มีผู้เลิศกว่า (น + 
อคฺค) 
   อุทาหรณ์: อถ อาคจฺเฉยฺย สโส วา พิฬาโร วา ตสฺส เอวมสฺส โก จาห  โก จ หตฺถิ- 
นาโค ยนฺนูนาห  อิม  อุทกรหท  โอคาเหตฺวา กณฺณสนฺโธวิก ปิ ขิฑฺฑ  กีเฬยฺย ๘๓ ครั้นกระต่ายหรือเสือปลา
มาถึงห้วงน้ านั้นเข้า กระต่ายหรือเสือปลานั้นพึงคิดอย่างนี้ว่า เราเป็นอะไรและช้างตัวประเสริฐเป็นอะไร 
ทางท่ีดี เราควรจะลงสู่ห้วงน้ านี้แล้ว ล้างหูเล่นบ้าง 
   ๒๒) เอกะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
   รูปวิเคราะห์: เอกีภาว  เอติ คจฺฉตีติ เอโก ผู้ชื่อว่าเอกะ เพราะไปสู่ความเป็นหนึ่ง
เดียว เอติ ปวตฺตตีติ เอโก ชื่อว่าเอกะ เพราะไปล าพัง (อิ คติย =ไป-ถึง + ณฺวุ) สทิสรหิตตาย เอกีภาเว  
เอติ ติฏฺ ตีติ เอโก ชื่อว่าเอกะ เพราะด ารงอยู่ในความเป็นหนึ่งเดียวเพราะไร้ผู้เหมือนกัน (อิ  ิติย =ด ารง
อยู่-ตั้งอยู่ + ณฺวุ) 
   อุทาหรณ์: วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา อชฺฌตฺต  สมฺปสาทน  เจตโส เอโกทิภาว  อวิตกฺก  
อวิจาร  สมาธิช  ปีติสุข  ทุติย  ฌาน  อุปสมฺปชฺช วิหาสึ๘๔ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้ว เราบรรลุทุติย

                                                 

 ๘๐ ขุ.เถร.(บาลี) ๒๖/๑๐๙๐/๔๐๕. 
 ๘๑ วิ.อ.(บาลี) ๒/๔๖๐/๑๓๙. 
 ๘๒ องฺ.ปญฺจก.(บาลี) ๒๒/๒๘/๒๑. 
 ๘๓ องฺ.ทสก.(บาลี) ๒๔/๙๙/๑๖๓. 
 ๘๔ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๑๑/๕. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๐๗ 

ฌาน มีความผ่องใสภายใน มีภาวะที่จิตเป็นเลิศผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจาก
สมาธิเท่านั้นอยู่ เอโก อุเทตีติ เอโกทิ วิตกฺกวิจาเรหิ อนชฺฌารูฬฺหตฺตา อคฺโค เสฏฺโ  หุตฺวา อุเทตีติ อตฺโถ 
เสฏฺโ ปิ หิ โลเก เอโกติ วุจฺจติ๘๕ ชื่อว่าเอโกทิ เพราะเป็นธรรมอันเลิศ อธิบายว่า เป็นธรรมเลิศ คือ
ประเสริฐผุดขึ้น เพราะไม่ถูกวิตกวิจารท่วมทับ ความจริง แมธ้รรมที่ประเสริฐ ท่านก็เรียกว่าเอกในโลก 
   ๒๓) อาสภะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
   รูปวิเคราะห์: ปจฺจนีเก อุสฺสาเปตีติ อาสโภ ผู้ชื่อว่าอาสภะ เพราะยังธรรมอันเป็น
ข้าศึกให้เร่าร้อน (อุส ทาเห=ร้อน-ท าให้ร้อน + อภ) อุสติ ปฏิปกฺเข นิทหตีติ อาสโภ ชื่อว่าอาสภะ เพราะ
ก าจัดข้าศึก (อุส อุปทาเห=แผดเผ่-เบียดเบียน-ประหาร + อภ) 
   อุทาหรณ์: ตตฺถ ควสตเชฏฺ โก อุสโภ ควสหสฺสเชฏฺ โก นิสโภ ควสตสหสฺสเชฏฺ โก 
นราน  อาสโภ นราสโภ๘๖ ในโค ๓ พวกนั้น จ่าฝูงโค ๑๐๐ ตัว ชื่ออุสภะ จ่าฝูงโค ๑,๐๐๐ ตัว ชื่อนิสภะ 
จ่าฝูงโค ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ชื่ออาสภะ คนที่ชื่อว่านราสภะ เพราะประเสริฐกว่านรชน 
   ๒๔) อัคคะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน, เลิศ, ยอด 
   รูปวิเคราะห์: เสฏฺ ภาว  อชติ คจฺฉตีติ อคฺโค ผู้ชื่อว่าอัคคะ เพราะถึงความเป็นผู้
ประเสริฐ (อช คมเน=ไป-ถึง-บรรลุ + อ) ปุญฺเ น อชฺชิยเตติ อคฺโค ชื่อว่าอัคคะ เพราะเป็นฐานะที่บุคคล
ถึงได้ด้วยบุญ (อชฺช คมเน=ไป-ถึง + อ) กิเลเส อสติ เขเปตีติ อคฺโค ชื่อว่าอัคคะ เพราะละทิ้งกิเลส
ทั้งหลาย (อสุ เขเป=ทิ้ง + ณ) 
   อุทาหรณ์: ตถาคโต เตส  อคฺคมกฺขายติ อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ๘๗ ตถาคตอรหันต-
สัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้น 
   ๒๕) โมกขะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
   รูปวิเคราะห์: หีนมชฺฌิมภาเวหิ มุจฺจตีติ โมกฺโข ผู้ชื่อว่าโมกขะ เพราะพ้นจากความ
ต่ าต้อยและปานกลาง (มุจ โมจเน=หลุดพ้น + ต) 
   อุทาหรณ์: อย  อิเมส  ปญฺจนฺน  อารญฺ กาน  อคฺโค จ เสฏฺโ จ โมกฺโข จ อุตฺตโม จ 
ปวโร จ๘๘ บรรดาภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ๕ จ าพวกนี้ ภิกษุผู้อยู่ป่าจ าพวกที่ ๕ เป็นผู้เลิศ เป็นผู้ประเสริฐ 
เป็นประธาน เป็นผู้สูงสุด และเป็นผู้ประเสริฐสุด 
   ๒๖) ปุงควะ แปลว่า ประเสริฐ, สูงสุด, ประธาน 
   รูปวิเคราะห์: ปธานภาว  คจฺฉตีติ ปุงคโว ผู้ชื่อว่าปุงควะ เพราะถึงความเป็นประธาน 
(ป + คมุ คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + ว) ปุมา จ โส โค (อธิปติ) จาติ ปุงฺคโว ชื่อว่าปุงควะ เพราะเป็นบุรุษที่
ยิ่งใหญ่ (ปุม + โค + สิ) 
   อุทาหรณ์: มม กมฺม  สริตฺวาน โคตโม สกฺยปุงฺคโว ภิกฺขุสงฺเฆ นิสีทิตฺวา อคฺคฏฺ าเน  
เปสิ ม ๘๙ พระผู้มีพระภาคเจ้าโคดมศากยะผู้ประเสริฐ ทรงระลึกถึงกรรมของข้าพเจ้าแล้ว ประทับนั่ง

ท่ามกลางหมู่ภิกษุ ทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในต าแหน่งอัครสาวก 

                                                 

 ๘๕ ขุ.ม.อ.(บาลี) ๑๐/๑๓๒. 
 ๘๖ ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/๒๐๘/๒๖๙. 
 ๘๗ ส .ม.(บาลี) ๑๙/๑๓๙/๔๐. 
 ๘๘ องฺ.ปญฺจก.(บาลี) ๒๒/๑๘๑/๒๐๗. 
 ๘๙ ขุ.อป.(บาลี) ๓๒/๓๗๑/๔๕. 
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๑๐๘ 

 ๓) วิเคราะห์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 คัมภีร์วุตโตทัยมีเนื้อหา ส่วนใหญ่เป็นทั้งสูตรและอุทาหรณ์ในคาถาเดียวกันที่แสดง
หลักการประพันธ์ประเภทร้อยกรองที่เรียกว่า ปัชชะ แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
  ๑) มาตราพฤต ิ คาถานับจ านวนมาตรา มี ๒๕ ชนิด 
  ๒) วรรณพฤติ คาถานับจ านวนพยางค์ มี ๘๓ ชนิด 
 คาถาในมงคลปริตรนี้ เป็นคาถาประเภทวรรณพฤติ เรียกว่าปัฐยาวัตตคาถา ก่อนอ่ืนขอ
อ้างถึงหลักเกณฑ์ที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์วุตโตทัยที่เกี่ยวกับคาถาประเภทนี้ และในคาถาที่เทวดากล่าว
นั้นเป็นคาถาประเภทตติยมการวิปุลาคาถา ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 ปัฐยาวัตตคาถา 
 คาถาที่ ๑๑๙ ว่า สเมสุ สินฺธุโต เชน  ปถฺยาวตฺต  ปกิตฺติต  
     คาถาที่มี ช คณะท้าย ๔ พยางค์ในบาทคู่ เรียกว่า ปัฐยาวัตตะ 
 ลักษณะของปัฐยาวัตตคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือบาทที่ ๑ และ ๓ 
  ๓) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ คือบาทที่ ๒ และ ๔ 
 ตารางแสดงปัฐยาวัตตคาถา 
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ต 

ล ช ช 
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๒ ๖ ๑ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 
 ปัฐยาวัตตคาถา คือ คาถาที่มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคี่ และมี ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ จะเห็นว่าค าว่า ธุโต เช (๑ ๒ ๒) ในบาทคี่ คือบาทที่ ๑ เป็น ย คณะ ส่วนค า
ว่า ปกิตฺติ (๑ ๒ ๑) ในบาทคู่ คือบาทที่ ๒ เป็น ช คณะ 

 ลักษณะของตติยมการวิปุลาคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือบาทที่ ๑ 
  ๓) มี ม คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือบาทที่ ๓ 
  ๔) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ คือบาทที่ ๒ และ ๔ 
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๑๐๙ 

 ตารางแสดงตติยมการวิปุลาคาถา 

ค 
ม 
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๒ ๖ ๒ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 

คาถาเทวดากล่าว 
     พหู เทวา มนุสฺสา จ  มงฺคลานิ อจินฺตยุ  
     อากงฺขมานา โสตฺถาน   พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตม  

ครึ่งคาถาแรก 
ล ม ย ล ค ช ช ค 
๑ 
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๒ ๒ ๒ 
หู เทวา 
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มงฺ 

๑ ๒ ๑ 
คลานิ 

๑ ๒ ๑ 
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ครึ่งคาถาหลัง 
ค ร ม ค ค ช ช ค 
๒ 
อา 

๒ ๑ ๒ 
กงฺขมา 

๒ ๒ ๒ 
นา โสตฺถา 
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พฺรู 

๑ ๒ ๑ 
หิ มงฺค 
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ลมุตฺต 

๒ 
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 คาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ตติยมการวิปุลาคาถา มี ย ช ม ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ มนุสฺสา (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ อจินฺต (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลังที่เป็นตติยมการวิปุลาคาถา 
  มี ม คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ นา โสตฺถา (๒ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค ์๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ ลมุตฺต (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 แต่ถ้านับค าว่า “นา” ตรงพยางค์ท่ี ๕ ของบาทท่ี ๓ เป็นลหุ คาถานี้ก็นับว่าเป็นปัฐยาวัตต-
คาถาโดยตรง ซึ่งท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์วุตโตทยมัญชรีว่าถ้าออกเสียงเร็ว ทีฆะสระก็จัดเป็นลหุได้๙๐ และ
ในมังคลัตถทีปนีเองก็แสดงไว้ว่าเป็นปัฐยาวัตตคาถาเหมือนกัน 

 

                                                 

 ๙๐ ดูเพิ่มเติม จากหนังสือวุตโตทยมัญชรี ปริจเฉทท่ี ๒ มัตตาวุตตินิเทศ, ๘๓-๘๖. 
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 ๔) วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คัมภีร์สุโพธาลังการเป็นคัมภีร์ที่แสดงหลักการแต่งเสียง เรียกว่าสัททาลังการ คือลักษณะ
การแต่งเสียงให้ไพเราะและแต่งความหมาย เรียกว่าอัตถาลังการ คือลักษณะการแต่งที่มีเนื้อหาไพเราะ 
ประกอบด้วยค าอธิบายและอุทาหรณ์โดยละเอียด ซึ่งจะได้น ามาศึกษาวิเคราะห์บทพระบาลีในพระคาถา
มงคลสูตร ดังต่อไปนี้ 
 คาถานี้ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  ๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบททีส่ัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า พหู เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ เทวา และ มนุสฺสา 
   ค าว่า มงฺคลานิ เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ อจินฺตยุ 
   ค าว่า โสตฺถาน  เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ อากงฺขมานา 
   ค าว่า อุตฺตม  เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ มงฺคล  
   ค าว่า มงฺคล  เป็นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ พฺรูหิ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่มีบทที่เข้าใจยาก 
  ๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงไพเราะอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะท่ีมีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาว-สั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
   บาทที ่๑ ว่า พหู เทวา มนุสฺสา จ มีครุ ๖ ตัว คือ หู, เท, วา, นุสฺ, สา อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, หฺ, เอ, อา, อ, อา, อ อยู่ใกล้
กัน, อักษรตาลุฐานตัวเดียวคือ จฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ ทฺ, วฺ, นฺ, สฺ, สฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน 
๔ ตัว คือ พฺ, อู, มฺ, อุ อยู่ใกล้กัน  
   บาทที ่๒ ว่า มงฺคลานิ อจินฺตย ุมีครุ ๔ ตัว คือ มงฺ, ลา, จินฺ, ยุ อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, งฺ, คฺ, อ, อา, อ, อ อยู่ใกล้กัน, อักษร
ตาลุฐาน ๔ ตัวคือ อิ, จฺ, อิ, ยฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ลฺ, นฺ, นฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๒ ตัว คือ มฺ อุ อยู่ใกล้กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ -  
   บาทที ่๓ ว่า อากงฺขมานา โสตฺถาน  มีครุ ๗ ตัว คือ อา, กงฺ, มา, นา, โสตฺ, ถา, น  
อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๑ ตัว คือ อา, กฺ, อ, งฺ, ขฺ, อ, 
อา, อา, โอ, อา, อ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ นฺ, สฺ, ตฺ, ถฺ, นฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรโอฏฐฐานตัว
เดียวคือ มฺ, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ - 
   บาทที ่๔ ว่า พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตม  มีครุ ๔ ตัว คือ พฺรู, มงฺ, มุต,ฺ ม  อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๔ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ หฺ, อ, งฺ, คฺ, อ, อ, อ, อ อยู่ใกล้กัน, อักษร
ตาลุฐานตัวเดียวคือ อิ, อักษรมุทธฐานมีตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ลฺ, ตฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ พฺ, อู, มฺ, มฺ, อุ, มฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ - 
  ๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ แบ่งเป็น ๓ 
ประเภท คือ   ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจ านวนมาก 
   ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็งฐานเดียวกันจ านวนมาก 
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   ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียงแข็ง 
   บาทที่ ๑ ว่า พหู เทวา มนุสฺสา จ เป็นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๒ ว่า มงฺคลานิ อจินฺตย ุเป็นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๓ ว่า อากงฺขมานา โสตฺถาน  เป็นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๔ ว่า พฺรูหิ มงฺคลมุตฺตม  เป็นเกวลมุทุสมตา 
  จะเห็นได้ว่า ในคาถานี้ มีอักษรเสียงอ่อนฐานเดียวกันจ านวนมากที่เป็นทันตฐาน (เกิดที่
ฟัน) คือ เทวา, นุสฺสา, ลานิ, นฺต, นา, โสตฺถาน , ล, ตฺต ดังนั้น คาถานี้จึงจัดเป็นเกวลมุทุสมตาคุณ แม้จะ
มีเสียงแข็งอยู่ ๒ พยางค์ คือ ข ใน อากงฺขมานา, ถ ใน โสตฺถาน  จะเป็นธนิตอักษรก็ไม่ผิดตามเกวลมุทุ-
สมตา เพราะธนิตอักษรช่วยไม่ให้ขัดแย้งกับสิเลสคุณ เนื่องจากสิเลสคุณนี้เกี่ยวกับการใช้เสียงหนักในบท
ประพันธ์ คือถ้าบทสังโยคที่มีฐานเดียวกันอยู่มากในบทประพันธ์ และมีสระเสียงยาวพร้อมทั้งพยัญชนะ
ธนิตบาทละ ๑ พยางค์เป็นอย่างน้อยก็จะท าให้มีเสียงหนักรับสัมผัสกัน ดังนั้น สิเลสคุณนี้จึงเป็นแดนเกิด
แห่งคุณที่น่ารื่นรมย์ด้วยเสียงหนัก 
  ๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท ประกอบด้วย 
   ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนมากว่า
เสียงแข็ง, ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือ สนธิ สมาส และสังโยค
ที่ประกอบบทไว้ไม่ด ี
   ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ จะเห็นได้ว่า ในคาถานี้มเีสียงนุ่มนวลเพราะทั้งคาถา
มีพยัญชนะเสียงแข็งอยู่เพียง ๒ พยางค์ คือ ข ใน อากงฺขมานา, ถ ใน โสตฺถาน  ทั้งไม่มีสนธิหรือสังโยคที่
ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า มงคฺลมุตฺตม  (มงฺคล  + อุตฺตม ) แม้บทสังโยคในคาถา คือ นุสฺ, มงฺ, จินฺ, 
กงฺ, โสตฺ, พฺรู, มงฺ และ มุตฺ ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ มีเสียงนุ่มนวลชดช้อยชวนให้น่า
ฟังเสนาะโสต 
  ๕) อัตถพยัตติคุณ รสค ามีความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย ทุกบทล้วนมีความหมายแจ่ม
แจ้งไม่คลุมเครือ ไม่ท าให้ตีความหมายได้หลายอย่าง ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ทันที มี ๒ ประเภท 
ประกอบด้วย 
   ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
   ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
  ในคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์

 ๓.๒.๒ มงคลปริตร คาถาที่ ๑ 
     อเสวนา จ พาลาน   ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา 
     ปูชา จ ปูชนียาน   เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  

 ๑) การสร้างรูปศัพท์ตามหลักไวยากรณ์ 
  เสวนา ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า เสว (อาราธนุปภุญฺชนอาสเย = ยินดี, 
บริโภค, อาศัย-คบหา-เสพ) + ยุ + สิ 
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   เสว + ยุ   ลง ยุ ปัจจัย  สทฺทกุธจล...รุจาทีหิ ยุ 
   เสวฺ + ยุ ลบสระ อ ท้าย เสว ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโปเน ฯลฯ 
   เสวฺ + อน เปลี่ยน ยุ เป็น อน  อนกา ยุณฺวูน   
   เสวน + อา  ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์  อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
   เสวนฺ + อา ลบสระ อ ท้าย เสวน สรโลโป มาเทส ฯลฯ 
   เสวนา + สิ ลง สิ, ลบ สิ ลิงฺคตฺเถ ป มา, เสสโต ฯ 
   ส าเร็จรูปเป็น เสวนา = การคบ 
  อเสวนา ศัพท์เป็น นนิปาตปุพพบทกัมมธารยสมาส ตัดบทเป็น น + เสวนา 
   น + เสวนา เปลี่ยน น เป็น อ  อตฺต  นสฺส ตปฺปุริเส 
   ส าเร็จรูปเป็น อเสวนา = การไม่คบ 
  พาลาน  ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า พล (ปาณเน = เป็นอยู่) + ณ + น  
   พล + ณ ลง ณ ปัจจัย วิสรุชปทาทิโต ณ 
    พลฺ + ณ ลบสระ อ ท้าย พล ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   พาลฺ + ณ วุทธิ อ ที่ พลฺ ธาตุ เป็น อา  อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต 
   พาลฺ + อ  ลบ ณฺ (เฉพาะตัว ณฺ)  การิตาน  โณ โลปํ 
   พาล + น  ลง น  ฉัฏฐีวิภัติในกรรม ทุติยาปญฺจมีนญฺจ 
   พาลา + น  ท าเสียงยาว อ ท้าย พาล สุน หิสุ จ 
   ส าเร็จรูปเป็น พาลาน  = ซึ่งคนพาลทั้งหลาย มีรูปวิเคราะห์ว่า พลติ อนติ อสฺสสิต-
ปสฺสสิตมตฺเตน ชีวติ น ปญฺ าชีวิเตนาติ พาโล ชื่อว่าพาล ที่ส าเร็จรูปมาจาก พล ธาตุ หมายถึง คนที่มี
ชีวิตอยู่เพียงหายใจเข้าออกให้เวลาหมดไปวัน ๆ โดยไม่มีปัญญาพิจารณาแล้วบ าเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์
และละสิ่งทีไ่ม่เป็นประโยชน์ เราท่านเมื่อพิจารณาความหมายของค านี้ จงอย่าได้ประมาทในชีวิต 
   ทฺวิ + ลา (อาทาเน = ถือเอา) + อ + น , ทฺวิ + ลุ (เฉทเน = ตัด) + อ + น  
   ทฺวิ + ลา/ลุ + อ ลง อ ปัจจัย สพฺพโตณฺวุตฺวาวี วา 
   พา + ลา/ลุ + อ เปลี่ยน ทฺวิ เป็น พา วีสติทเสสุ พา ทฺวิสฺส ตุ 
   พา + ลฺ/ลฺ + อ ลบสระ อ/อุ ของ ลา/ลุ ธาตุ สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยา ฯ 
   พาล + น  ลง น  ฉัฏฐีวิภัติในกรรม ทุติยาปญฺจมีนญฺจ 
   พาลา + น  ท าเสียงยาว อ ท้าย พาล สุน หิสุ จ 
   ส าเร็จรูปเป็น พาลาน  = ซึ่งคนพาลทั้งหลาย มีรูปวิเคราะห์ว่า ทิฏฺ ธมฺมิกสมฺปรายิก
สงฺขาเต เทฺว อตฺเถ เทวทตฺตโกกาลิกาทโย วิย ลาติ คณฺหาตีติ พาโล. อตฺตตฺถปรตฺถสงฺขาเต เทฺว อตฺเถ   
ลุนาติ ฉินฺทตีติ พาโล ชื่อว่าพาล ที่ส าเร็จรูปมาจาก ลา ธาตุ หมายถึง คนที่ยึดถือเอาสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์ในชาตินี้และชาติหน้า ส่วนที่ส าเร็จมาจาก ลุ ธาตุ หมายถึง คนที่ตัดสิ่งที่เป็นประโยชน์ในชาตินี้
และชาติหน้า คิด พูด ท าแต่สิ่งที่ชั่วอันจะส่งผลให้ไปทุคติ 
  ปณฺฑิตานญฺจ ตัดบทเป็น ปณฺฑิตาน  + จ, ปณฺฑิตาน  เป็นบทนามกิตก์ มาจากรูปศัพท์
ว่า ปฑิ (คติย  = ไป) + ต + น  
   ปฑิ + ต ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
   ปฑฺ + ต ลบสระ อิ ท้าย ปฑิ ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
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   ปํฑฺ + ต ลงนิคหิตอาคมต้นธาตุ  นิคฺคหีตญฺจ  
   ปณฺฑฺ + ต  เปลี่ยนนิคหิต เป็น ณฺ  วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
   ปณฺฑฺ + อิ + ต ลง อิ อาคม ยถาคมมิกาโร 
   ปณฺฑิต + น  ลง น  ฉัฏฐีวิภัติในกรรม ทุติยาปญฺจมีนญฺจ 
   ปณฺฑิตา + น  ท าเสียงยาว อ ท้าย ปณฺฑิต สุน หิสุ จ 
   ส าเร็จรูปเป็น ปณฺฑิตาน  = ซึ่งบัณฑิตทั้งหลาย มีรูปวิเคราะห์ว่า สุขุเมสุปิ อตฺเถสุ 
ปณฺฑติ คจฺฉติ ทุกฺขาทีน  ปีฬนาทิก ปิ อาการ  ชานาตีติ ปณฺฑา, ปณฺฑาย อิโต คโต ปวตฺโตติ ปณฺฑิโต ชื่อ
ว่าบัณฑิต เพราะด าเนินไปในประโยชน์อันสุขุม คือทราบอาการมีการบีบคั้นของทุกขสัจเป็นต้น 
   ปณฺฑา + อิ (คติมฺหิ = ไป) + ต + น  
   ปณฺฑา + อิ + ต ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
   ปณฺฑฺ + อิ + ต ลบสระ อา ท้าย ปณฺฑา สรโลโปมาเทส ฯลฯ 
   ปณฺฑิต + น  ลง น  ฉัฏฐีวิภัติในกรรม ทุติยาปญฺจมีนญฺจ 
   ปณฺฑิตา + น  ท าเสียงยาว อ ท้าย ปณฺฑิต สุน หิสุ จ 
   ส าเร็จรูปเป็น ปณฺฑิตาน  = ซึ่งบัณฑิตทั้งหลาย มีรูปวิเคราะห์ว่า สญฺชาตา ปณฺฑา 
เอตสฺสาติ ปณฺฑิโต ชื่อว่าบัณฑิต เพราะมีปัญญาเกิดข้ึน 
   ค าว่า บัณฑิต หมายถึง คนที่ยึดถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในชาตินี้และชาติหน้า และ
ด าเนินชีวิตด้วยปัญญา คิด พูด ท าแต่สิ่งที่ดีอันจะส่งผลให้ไปสุคติ 
   ปณฺฑิตาน  + จ เปลี่ยนนิคหิต ( - ) เป็น ญ ฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
   ส าเร็จรูปเป็น ปณฺฑิตานญฺจ 
  ปูชา ศัพทเ์ป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ปูช (ปูชาย  = บูชา) + อ + สิ 
   ปูช + อ ลง อ ปัจจัย  สพฺพโตณฺวุตฺวาวี วา 
   ปูชฺ + อ ลบสระ อ ท้าย ปูช ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ปูช + อา ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์  อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
   ปูชา + สิ  ลง สิ, ลบ สิ ลิงฺคตฺเถ ป มา, เสสโต ฯ 
   ส าเร็จรูปเป็น ปูชา = การบูชา 
  ปูชนียาน  ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ปูช (ปูชาย  = บูชา) + อนีย + น  
   ปูช + อนีย ลง อนีย ปัจจัย ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียา 
   ปูชฺ + อนีย ลบสระ อ ท้าย ปูช ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ปูชนีย + น  ลง น  ฉัฏฐีวิภัติในกรรม ทุติยาปญฺจมีนญฺจ 
   ปูชนียา + น  ท าเสียงยาว อ ท้าย ปูชนีย สุน หิสุ จ 
   ส าเร็จรูปเป็น ปูชนียาน  = ซึ่งผู้ควรบูชาทั้งหลาย 
    ปูชน (ปูช + ยุ) + อีย + น  
   ปูช + ยุ ลง ยุ ปัจจัย นนฺทาทีหิ ยุ 
   ปูชฺ + ยุ ลบสระ อ ท้าย ปูช ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ปูชฺ + อน เปลี่ยน ยุ เป็น อน อนกา ยุณฺวูน  
   ปูชน + อีย ลง อีย ปัจจัย ในอรรถว่า ควร อรหตฺเถ อีเยยฺยา (สัททนีติ) 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๑๔ 

   ปูชนฺ + อีย ลบสระ อ ท้าย ปูชน สรโลโปมาเทส ฯลฯ  
   ปูชนีย + น  ลง น  ฉัฏฐีวิภัติในกรรม ทุติยาปญฺจมีนญฺจ 
   ปูชนียา + น  ท าเสียงยาว อ ท้าย ปูชนีย สุน หิสุ จ 
   ส าเร็จรูปเป็น ปูชนียาน  = ซึ่งผู้ควรบูชาทั้งหลาย 
  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น เอต  + มงฺคล  + อุตฺตม  เปลี่ยนนิคคหิต ( -   ) 
ที่ ต  เป็น ม ฺด้วยสูตรว่า วคฺคนฺต  วา วคฺเค, เปลี่ยนนิคหิต ( -   ) ที่ ล  เป็น มฺ ด้วยสูตรว่า มทา สเร 

 ๒) ค าศัพท์ตามคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
  พาละ ศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง 
   ๑) พาละ แปลว่า เด็กเล็ก, ลูกน้อย, ลูกอ่อน 
   รูปวิเคราะห์: ทฺวีหิ มาตาปิตูหิ ลาตพฺโพติ พาโล ชื่อว่าพาละ เพราะเป็นผู้ที่มารดา
และบิดาทั้ง ๒ พาไป (ทฺวิ + ลา คหเน=ถือ-จับ-ยึด + อ), พาลิยเต ส วริยเตติ พาโล ชื่อว่าพาละ เพราะ
เป็นผู้ที่มารดาบิดาคุ้มครอง (พล ส วรเณ=ระวัง-ป้องกัน + ณ) 
   อุทาหรณ์: พาล  อาทาย โอตรึ ปารกูเล จ เอกก  สาเยตฺวา พาลก  ปุตฺต  อิตร  
ตารณายห ๙๑ ดิฉันอุ้มบุตรน้อยข้ามไปที่ฝั่งโน้นคนเดียว ให้บุตรน้อยดื่มนมแล้ว ประสงค์จะน าบุตรอีกคน
ข้ามฝั่ง 
   ๒) พาละ แปลว่า ผู้โง่, ผู้เขลา, ผู้มีปัญญาน้อย 
   รูปวิเคราะห์: พลตีติ พาโล, อสฺสาสิตปสฺสาสิตมตฺเตน ชีวติ, น ปญฺ าชีวิเตนา-  
ตฺยตฺโถ ชื่อว่าพาละ เพราะมีชีวิตอยู่ เพียงหายใจเข้าหายใจออก ไม่เป็นอยู่ด้วยปัญญา (พล ปาณเน=
เป็นอยู่ + ณ) เทฺว อตฺเถ ลาตีติ พาโล ชื่อว่าพาละ เพราะถือเอาสิ่งที่มิใช่ประโยชน์ (ความพินาศ) ๒ 
อย่าง (ทฺวิ + ลา อาทาเน=ถือ-ยึด-จับ + อ) อตฺตตฺถปรตฺถสงฺขาเต เทฺว อตฺเถ ลุนาตีติ พาโล ชื่อว่าพาละ 
เพราะตัดประโยชน์ ๒ อย่าง คือ ประโยชน์ตนและประโยชน์คนอ่ืน (ทฺวิ + ลุ เฉทเน=ตัด + อ) 
   อุทาหรณ์: เถโร ภิกฺขุ พาโล โหติ อพฺยตฺโต๙๒ พระเถระเป็นผู้โง่ไม่ฉลาด 
  พาละ ศัพท์ที่หมายถึง เด็กเล็ก, ลูกน้อย, ลูกอ่อน ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกัน ๖ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) ปุถุกะ แปลว่า เด็กเล็ก, ลูกน้อย, ลูกอ่อน 
   รูปวิเคราะห์: อตฺตโน พาลภาว  ปุถติ ปตฺถรตีติ ปุถุโก ชื่อว่าปุถุกะ เพราะเผยความ
เป็นเด็กของตนออกไป (ปุถ วิตฺถาเร=กว้างขวาง-มากมาย + อุก) 
   ๒) ปิลลกะ แปลว่า เด็กเล็ก, ลูกน้อย, ลูกอ่อน 
   รูปวิเคราะห์: พาลภาว  ปลติ คจฺฉตีติ ปิลฺลโก ชื่อว่าปิลลกะ เพราะถึงความเป็นเด็ก 
(ปล คมเน=ไป-ถึง-บรรลุ + ณฺวุ) 
   อุทาหรณ์: อเถกจฺเจ สามเณร  สีเสปิ กณฺเณสุปิ พาหายปิ คเหตฺวา สญฺจาเลนฺตา กึ 
สามเณร ปิลฺลก น อุกฺกณฺ สีติ อาห สุ๙๓  ครั้งนั้น ภิกษุบางพวก จับสามเณรที่ศีรษะบ้าง ที่หูทั้ง ๒ บ้าง ที่ 

                                                 

 ๙๑ ขุ.เถรี.อ.(บาลี) ๔๔๘/๑๔๕. 
 ๙๒ วิ.ม.(บาลี) ๔/๑๕๕/๑๖๓. 
 ๙๓ ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๘/๙๗. 
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แขนบ้าง พลางเขย่า กล่าวว่า ไม่กระสันหรือ สามเณรน้อย 
   ๓) ฉาปะ แปลว่า เด็กเล็ก, ลูกน้อย, ลูกอ่อน 
   รูปวิเคราะห์: ฉุปตีติ ฉาโป ชื่อว่าฉาปะ เพราะเป็นผู้สัมผัส (ฉุป สมฺผสฺเส=ถูกต้อง-
สัมผัส + อ) 
   อุทาหรณ์: ยทาห  สฺมฺมา ฉาโป โหมิ ฉมาย  นิสิทิตฺวา อิมฺสฺส นิโคฺรธสฺส อคฺคงฺกุรก  
ขาทามิ๙๔ เมื่อเรายังเป็นเล็ก เราเคยนั่งบนพื้นดินเคี้ยวกินยอดไทรต้นนี้ 
   ๔) กุมาระ แปลว่า เด็กเล็ก, ลูกน้อย, ลูกอ่อน 
   รูปวิเคราะห์: กุมารติ กีฬตีติ กุมาโร ชื่อว่ากุมาระ เพราะเป็นผู้ก าลังสนุกสนาน 
(กุมาร กีฬาย =เล่น-เพลิดเพลิน + อ) กามียตีติ กุมาโร ชื่อว่ากุมาระ เพราะเป็นผู้ที่มารดาและบิดา
ปรารถนา (กมุ อิจฺฉาย =ปรารถนา-อยากได้ + อาร, เปลี่ยน อ เป็น อุ) กุ ปถวึ ขรติ วิเลขตีติ กุมาโร ชื่อ
ว่ากุมาระ เพราะเป็นผู้ขีดเขียนพ้ืนดินเล่น (กุ + ขร วิเลขเน=ขีด-เขียน + ณ) กุย  ภูมิย  รมตีติ กุมาโร ชื่อ
ว่ากุมาระ เพราะชอบเล่นที่พ้ืนดิน (กุ + รมุ กีฬาย =เล่น-เพลิดเพลิน + ณ) 
   อุทาหรณ์: ราหุโล กุมาโร ภควนฺต  ปิฏฺ  ิโต ปิฏฺ  ิโต อนุพนฺธิ๙๕ พระราหุลราชกุมาร
ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า 
   ๕) พาละ แปลว่า เด็กเล็ก, ลูกน้อย, ลูกอ่อน (พล ปาณเน=เป็นอยู ่+ ณ) 
   อุทาหรณ์: พาล  อาทาย โอตรึ ปารกูเล จ เอกก  สาเยตฺวา พาลก  ปุตฺต  อิตร  
ตารณายห ๙๖ ดิฉันอุ้มบุตรน้อยข้ามไปที่ฝั่งโน้นคนเดียว ให้บุตรน้อยดื่มนมแล้ว ประสงค์จะน าบุตรอีกคน
ข้ามฝั่ง 
   ๖) โปตกะ แปลว่า เด็กเล็ก, เด็กน้อย, ลูกน้อย, ลูกอ่อน 
   รูปวิเคราะห์: ปุนิยตีติ โปตโก ชื่อว่าโปตกะ เพราะเป็นผู้ที่มารดาและบิดาช าระล้าง 
(ปุ ปวเน=ช าระ-ท าให้สะอาด + ต + ก) ปุนาตีติ โปตโก ชื่อว่าโปตกะ เพราะเป็นผู้ที่ช าระล้างให้สะอาด 
สตฺถาทีหิ โปเสตพฺโพติ ชื่อว่าโปตกะ เพราะเป็นผู้ที่มารดาและบิดาพร่ าสอนด้วยต าราเป็นต้น (ปุส โปสเน 
=เลี้ยงดู-พร่ าสอน + ณฺวุ) 
   อุทาหรณ์: สา โปตก  ชเนสิ๙๗ แม่ไก่นั้น ฟักไข่เป็นลูกเจี๊ยบ ยทาห  สมฺมา โปตโก   
โหมิ อิม  นิโคฺรธ  อนฺตรา สตฺถีน  กริตฺวา อติกฺกมามิ๙๘ เมื่อเรายังเล็ก เราเคยเดินคร่อมต้นไทรต้นนี้ 
  ปัณฑิตะ ศัพท์ ที่หมายถึง บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา ตามคัมภีร์
อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒๕ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) ปัณฑิตะ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: ปณฺฑา พุทฺธิ สญฺชาตา อสฺสาติ ปณฺฑิโต คนชื่อว่าปัณฑิตะ เพราะเป็น
ผู้มีปัญญาเกิดขึ้น (ปฑิ คติย =ไป-ถึง-บรรลุ + ต) ปณฺฑา วุจฺจติ ปญฺ า ตาย ปณฺฑาย อิโต คโต ปวตฺโต 
ปณฺฑิโต ชื่อว่าปัณฑิตะ เพราะด าเนินไปด้วยปัญญา (ปณฺฑา +อิ คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + ต) พฺยตฺตภาว  

                                                 

 ๙๔ วิ.จู.(บาลี) ๗/๓๑๑/๘๒. 
 ๙๕ วิ.ม.(บาลี) ๔/๑๐๕/๑๒๐. 
 ๙๖ ขุ.เถรี.อ.(บาลี) ๔๔๘/๑๔๕. 
 ๙๗ วิ.จู.(บาลี) ๖/๓๔/๔๕. 
 ๙๘ วิ.จู.(บาลี) ๗/๓๑๑/๘๒. 
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ปณฺฑติ คจฺฉตีติ ปณฺฑิโต ชื่อว่าปัณฑิตะ เพราะด าเนินไปสู่ความเป็นคนฉลาด าณคติยา ปณฺฑติ คจฺฉตี
ติ ปณฺฑิโต ชื่อว่าปัณฑิตะ เพราะด าเนินชีวิตด้วยธรรมเป็นเครื่องด าเนินไปคือปัญญา (ปฑิ คติย =ไป-ถึง-
บรรลุ + ต) อตฺเถ ปณฺฑติ ชานาตีติ ปณฺฑิโต ชื่อว่าปัณฑิตะ เพราะรู้จักประโยชน์ (ปณฺฑ าเณ=รู้ + อิ 
+ ต) 
   อุทาหรณ์: ตตฺรสฺส โทวาริโก ปณฺฑิโต วิยตฺโต เมธาวี อญฺ าตาน  นิวาเรตา าตาน    
ปเวเสตา๙๙ นายประตูของเมืองนั้น เป็นคนเฉลียวฉลาด หลักแหลม ห้ามคนที่ไม่รู้จัก อนุญาตให้คนที่
รู้จักเข้าไปได ้
   ๒) พุธะ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: พุชฺฌตีติ พุโธ คนชื่อว่าพุธะ เพราะเป็นผู้รู้ (พุธ อวโพธเน=รู้ + อ) 
   อุทาหรณ์: สทฺธาย อภินิกฺขมฺม นวปพฺพชิโต นโว สงฺฆสฺมึ วิหร  ภิกฺขุ สิกฺเขถ วินย  
พุโธ๑๐๐ ภิกษุออกบวชใหม่ด้วยศรัทธา ยังใหม่อยู่ในหมู่สงฆ์ พึงเป็นผู้ฉลาดศึกษาพระวินัย 
   ๓) วิทวะ, วิทวันตะ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: วิทติ ชานาตีติ วิทฺวา คนชื่อว่าวิทวะ เพราะเป็นผู้รู้ (วิท าเณ=รู้ + 
ว, วิท + วนฺต) 
   อุทาหรณ์: อปฺปเมยฺย  ปมินนฺโต โกธ วิทฺวา วิกปฺปเย อปฺปเมยฺย  ปมายิน  นิวุต  ต  
มญเฺ ปุถุชฺชน ๑๐๑ ใครผู้มีปัญญาในโลกนี้ จะพึงประเมินพระขีณาสพผู้มีคุณอันประมาณมิได้ เราเห็นว่า
ผู้นั้นมีปัญญาทึบยังเป็นปุถุชนอยู่ บังอาจประเมินพระขีณาสพผู้มีคุณอันประมาณมิได้ 
   ๔) วิภาวี แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: อตฺเถ วิภาเวติ ปกาเสติ สีเลนาติ วิภาวี คนชื่อว่าวิภาวี เพราะรู้
เนื้อความได้อย่างแจ่มแจ้งตามปรกติ (วิ + ภู สตฺตาย =เกิด-เป็น + ณี) 
   อุทาหรณ์: ปณฺฑิโต จ วิยตฺโต จ วิภาวี จ วิจกฺขโณ ขิปฺปํ โมเจสิ อตฺตาน  มา    
ภายิตฺถาคมิสฺสติ๑๐๒ วิธุรบัณฑิตเป็นคนฉลาดหลักแหลม สามารถแสดงประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ได้
แจ้งชัด มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา คงจะปลดเปลื้องตนได้ฉับพลัน ท่านทั้งหลายอย่ากลัวไปเลย วิธุร
บัณฑิตปลดเปลื้องตนได้แล้วจักรีบกลับมา 
   ๕) สันตะ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, สัตบุรุษ, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: ราคาทโย สเมตีติ สนฺโต คนชื่อว่าสันตะ เพราะระงับราคะเป็นต้นได้ 
(สมุ อุปสเม=สงบ-ระงับ + ต) สุนฺทโร อนฺโต อวสานเมตสฺสาติ สนฺโต ชื่อว่าสันตะ เพราะมีที่สุดอันงดงาม 
(สุ + อนฺต) 
   อุทาหรณ์: สนฺโต น  สทา ภชนฺติ สญฺ ตา พฺรหฺมจารโย๑๐๓ สัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบ 
ผู้ส ารวมอินทรีย์ ประพฤติพรหมจรรย์ ย่อมคบหาผู้ให้ทานนั้นทุกเม่ือ 
 

                                                 

 ๙๙ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๑๔๖/๗๕. 
 ๑๐๐ ขุ.เถร.(บาลี) ๒๖/๒๕๐/๓๑๐. 
 ๑๐๑ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๑๗๙/๑๗๙. 
 ๑๐๒ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๑๕๔๘/๒๙๑. 
 ๑๐๓ องฺ.ปญฺจ.(บาลี) ๒๒/๓๕/๓๕. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๑๗ 

   ๖) สัปปัญญะ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: สุนฺทรา ปญฺ า ยสฺส โส สปฺปญฺโ คนชื่อว่าสัปปัญญะ เพราะเป็นผู้มี
ปัญญาดี (สุ + ปญฺ า + ณ) สห ปญฺ าย โย วตฺตตีติ สปฺปญฺโ  ชื่อว่าสัปปัญญะ เพราะเป็นไปกับด้วย
ปัญญา (สห + ปญฺ า + ณ) 
   อุทาหรณ์: วิสุทฺธสีโล สปฺปญฺโ จิตฺเตกคฺคมฺปิ วินฺทติ อวิกฺขิตฺตจิตฺโต เอกคฺโค สมฺมา 
ธมฺม  วิปสฺสติ๑๐๔ บัณฑิตผู้มีศีลบริสุทธิ์ มีปัญญา ย่อมได้รับเอกัคคตาจิต ไม่ฟุ้งซ่าน มีอารมณ์เดียว ย่อม
เห็นธรรมโดยธรรม 
   ๗) โกวิทะ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา, ผู้มีความช านาญ 
   รูปวิเคราะห์: กินฺนาม น วินฺทตีติ โกวิโท คนชื่อว่าโกวิทะ เพราะเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรที่
ไม่รู้ (กึ + วิท าเณ=รู้ + อ) กุ ปาปํ วิทติ ชานาตีติ โกวิโท ชื่อว่าโกวิทะ เพราะรู้ว่าบาป (กุ + วิท       

าเณ=รู้ + อ) กุยฺยเต กถียเต ชเนหีติ กุ กุ วาจ  วิทติ ชานาตีติ โกวิโท ชื่อว่าโกวิทะ เพราะรู้ถ้อยค าที่
ผู้คนกล่าวกัน 
   อุทาหรณ์: สุตวา จ โข อานนฺท อริยสาวโก อริยาน  ทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส โกวิโท 
อริยธมฺเม สุวินีโต๑๐๕ อานนท์ ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับ ได้เห็นพระอริยะ ฉลาดในธรรมของพระอริยะ 
ได้รับการแนะน าในธรรมของพระอริยะ 
   ๘) ธีมนัตุ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: ธี ปญฺ า อสฺสตฺถีติ ธีมา คนชื่อว่าธีมันตุ เพราะเป็นผู้มีปัญญา (ธี + 
มนฺตุ) 
   อุทาหรณ์: วงฺคนฺตสฺส สุโต ธีมา สาริยา โอรโส ปิโย๑๐๖ ผู้นั้นจักเกิดในก าเนิด
พราหมณ์ มกีารศึกษา มปีัญญา เป็นบุตรสุดที่รักของวังคันตพราหมณ์กับนางสารีพราหมณ ี
   ๙) สุธี แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: โสภน  ฌายตีติ สุธี คนชื่อว่าสุธี เพราะคิดใส่ใจเรื่องความดี (สุ + เฌ     
จินฺตาย =คิด + อ + อี) สุนฺทรา ธี อสฺสาติ สุธี ชื่อว่าสุธี เพราะมีปัญญาดี (สุ + ธี) 
   อุทาหรณ์: ส กทาจิ มหาวีโร อนนฺตชนต  สุธี เทเสติ มธุร  ธมฺม  จตุสจฺจูปสญฺหิต ๑๐๗ 
บางครั้ง พระชินเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงมีความเพียรมาก มีพระปัญญาดี ทรงแสดงธรรมที่ประกอบด้วย
สัจจะ ๔ อันไพเราะ แก่หมู่ชนเป็นอนันต์ 
   ๑๐) กวิ, กวี แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: กวฺยติ กเถตีติ กวิ คนชื่อว่ากวี เพราะเป็นผู้กล่าว (กุ สทฺเท=เปล่ง
เสียง = อิ) กวติ วณฺเณตีติ กวิ กวี จ ชื่อว่ากวิและกวี เพราะเป็นผู้เขียนบทประพันธ์ (กวิ วณฺเณ=
สรรเสริญ + อิ, อี) กวติ พนฺธตีติ กวิ กวี จ ชื่อว่ากวิและกวี เพราะเป็นนักประพันธ์ (กุ ปพนฺธสทฺเทสุ=
ประพันธ์, เปล่งเสียง + ณ + อิ, อี) กวติ วทติ เปมนียวจน  สีเลนาติ กวิ ชื่อว่ากวี เพราะกล่าวถ้อยค าที่

                                                 

 ๑๐๔ วิ.จู.(บาลี) ๗/๒๘๒/๒๐๓. 
 ๑๐๕ ม.ม.(บาลี) ๑๓/๑๓๑/๑๐๖. 
 ๑๐๖ ขุ.อป.(บาลี) ๓๒/๑๓๖/๑๔๗. 
 ๑๐๗ ขุ.อป.(บาลี) ๓๓/๑๖๘/๒๔๒. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๑๘ 

น่ารักเป็นปกติ กนฺต  มนาปวจน  กวตีติ กวิ ชื่อว่ากวี เพราะกล่าวถ้อยค าประทับใจ (กุ สทฺเท=เปล่งเสียง 
+ อิ) 
   อุทาหรณ์: ฉนฺโท นิทาน  คาถาน  อกฺขรา ตาส  วิยญฺชน  นามสนฺนิสิตา คาถา กวิ   
คาถานมาสโย๑๐๘ ฉันท์เป็นต้นเหตุของคาถา อักขระเป็นเครื่องปรากฏของคาถาเหล่านั้น คาถามีชื่อเป็น
ที่อาศัย นักกวีเป็นผู้ประพันธ์คาถาทั้งหลาย 
   ๑๑) พยัตตะ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: พฺยญฺชยตีติ พฺยตฺโต คนชื่อว่าพยัตตะ เพราะเป็นคนฉลาด (วิ + อญฺช 
คติย =ไป-ถึง-บรรลุ + ต) วิสิฏฺโ อตฺตา ยสฺสาติ พฺยตฺโต ชื่อว่าพยัตตะ เพราะมีตนประเสริฐสุด (วิ + 
อตฺต) 
   อุทาหรณ์: อมุกสฺส กุลสฺส กุมารโก อภิรูโป ทสฺสนีโย ปาสาทิโก ปณฺฑิโต พฺยตฺโต 
เมธาวี๑๐๙ เด็ก ๆ ของตระกูลโน้นหน้าตาดี น่ารัก น่าเอ็นดู เป็นบัณฑิต ฉลาด มีปัญญา ต  โข ปน ภวนฺต  
กุมารกสฺสปํ เอว กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต ปณฺฑิโต พฺยตฺโต เมธาวี พหุสฺสุโต จิตฺตกถี กลฺยาณ-  
ปฏิภาโณ วุทฺโธ เจว อรหา จ สาธุ โข ปน ตถารูปาน  อรหต  ทสฺสน  โหตีติ๑๑๐ ท่านสมณกุมารกัสสปะนั้น 
มีชื่อเสียงดีงามขจรไปอย่างนี้ว่า เป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญา เป็นพหูสูต กล่าวถ้อยค าไพเราะ 
ปฏิภาณดี เป็นผู้เจริญและเป็นพระอรหันต์ การได้เห็นพระอรหันต์เช่นนั้นเป็นการดีแท้ 
   ๑๒) วิจักขณะ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: วิเสเสน อตฺถ  จกฺขติ อาจกฺขตีติ วิจกฺขโณ คนชื่อว่าวิจักขณะ เพราะ
เป็นผู้กล่าวอรรถได้อย่างชัดเจน (วิ + จกฺข วิยตฺติย  วาจาย =บอก-กล่าว + ยุ) วิจาเรตีติ วิจกฺขโณ ชื่อว่า 
วิจักขณะ เพราะเป็นผู้เห็น วิเสสโต อตฺถ  จกฺขตีติ วิจกฺขโณ ชื่อว่าวิจักขณะ เพราะเห็นเนื้อความอย่าง
แจ่มแจ้ง (วิ + จร ทสฺสเน=เห็น + ยุ) 
   อุทาหรณ์: เอว  อิมานิ ตุลยิตฺวา ปญฺจ านานิ ธาเรยฺยตฺถ  วิจกฺขโณ อาปตฺตึ วา 
อนาปตฺตึ วา ครุก  วา ลหุก  วา อาปตฺตึ ยถา าเน เปยฺยาติ๑๑๑ พระวินัยธรผู้ฉลาด พึงสอบสวนฐานะ ๕ 
เหล่านี้ อย่างนี้แล้วพึงทรงไว้ซึ่งอรรถคดี คือ พึงตั้งไว้ซึ่งอาบัติ ครุกาบัติหรือลหุกาบัติ ในสถานที่ควรแล 
   ๑๓) วิสารทะ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา, ผู้ช านาญ, ผู้
องอาจ 
   รูปวิเคราะห์: วิคโต สารโท เอตสฺมาติ วิสารโท คนชื่อว่าวิสารทะ เพราะเป็นผู้
ปราศจากความครั่นคร้าม (วิ + สารท) 
   อุทาหรณ์: สีหนาทญฺจ สมโณ โคตโม นทติ ปริสาสุ จ นทติ วิสารโท จ นทติ๑๑๒ 
พระสมณโคดมทรงบันลือสีหนาทและทรงบันลือในบริษัท พร้อมทั้งทรงบันลืออย่างองอาจ อิเมหิ โข 

                                                 

 ๑๐๘ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๖๐/๔๓. 
 ๑๐๙ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๒๙๖/๒๒๙. 
 ๑๑๐ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๔๐๗/๒๗๐. 
 ๑๑๑ วิ.อ.(บาลี) ๑/๙๒/๓๓๒. 
 ๑๑๒ ที.สี.(บาลี) ๙/๔๐๓/๑๗๓. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๑๙ 

ภิกฺขเว ปญฺจหิ พเลหิ สมนฺนาคโต มาตุคาโม วิสารโท อคาร  อชฺฌาวสติ๑๑๓ ภิกษุทั้งหลาย มาตุคาม
ประกอบด้วยก าลัง ๕ ประการนี้แล ย่อมแกล้วกล้าอยู่ครองเรือน 
   ๑๔) เมธาวี แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: เมธา ธารณา มติ ปญฺ า อสฺสาติ เมธาวี คนชื่อว่าเมธาวี เพราะเป็นผู้
มีปัญญา (เมธา + วี) เมธาวีติ ธมฺโมชปญฺ าย สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ชื่อว่าเมธาวี เพราะเป็นคนมีปัญญา
มาแต่เกิด 
   อุทาหรณ์: ปณฺฑิโต จ โหติ เมธาวี ป โม วา ทุติโย วา สุช  ปคฺคณฺหนฺตาน ๑๑๔ เป็น
บัณฑิต มีปัญญาล าดับที่ ๑ หรือที่ ๒ ในบรรดาพราหมณ์ผู้รับการบูชา 
   ๑๕) มติมนัตุ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: อติสยมติยุตฺตตาย มติมา คนชื่อว่ามติมันตุ เพราะเป็นผู้มีปัญญามาก 
(มติ + มนฺตุ) 
   อุทาหรณ์: ชาคริยานุโยคมนุยุตฺโต อตนฺทิโต อารทฺธวิริโย ฌายี สติมา กลฺยาณ-   
ปฏิภาโณ คติมา ธิติมา มติมา น จ กาเมสุ คิทฺโธ สโต จ นิปโก จ๑๑๕ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประกอบ
ความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนือง ๆ ไม่เกียจคร้าน ปรารภความเพียร เพ่งฌาน มีสติ พูดมีปฏิภาณดี มีคติ มี
ปัญญาทรงจ า มีปัญญามาก ไม่ติดอยู่ในกาม มีสติ มีปัญญาเครื่องรักษาตน 
   ๑๖) ปัญญะ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: ปญฺ าย โยคโต ปญฺโ คนชื่อว่าปัญญะ เพราะเป็นผู้ประกอบด้วย
ปัญญา (ปญฺ า + ณ) 
   อุทาหรณ์: องฺคปจฺจงฺคสมฺปนฺโน อาโรหปริณาหวา วิสิฏฺ วจโน ปญฺโ มคฺเค 
สคฺคสฺส ติฏฺ ติ๑๑๖ พระราชโอรสทรงถึงพร้อมด้วยองคาพยพ มีพระรูปสมบัติงดงามสมส่วน มีพระวาจา
สละสลวย มีพระปัญญา ทรงด ารงอยู่ในทางสวรรค์ 
   ๑๗) วิญญ ูแปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: วิเสส  ชานาติ สีเลนาติ วิญฺญู คนชื่อว่าวิญญู เพราะรู้สิ่งพิเศษเป็น
ปรกติ (วิ + า อวโพธเน=รู้ + รู) 
   อุทาหรณ์: วิสฺสาสเย น จ น  วิสฺสเสยฺย อสงฺกิโต สงฺกิโต จ ภเวยฺย ตถา ตถา วิญฺญู 
ปรกฺกเมยฺย ยถา ยถา ภาว  ปโร น ชญฺ า๑๑๗พึงท าตนให้ผู้อ่ืนวางใจ แต่ตนเองไม่พึงวางใจเขา ไม่พึงให้
ผู้อื่นระแวงตน แต่ตนเองพึงระแวงผู้อ่ืน วิญญูชนพึงพยายามโดยที่ผู้อื่นจะไม่รู้ความเป็นไปของตน 
   ๑๘) วิทุระ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: วิทติ ชานาตีติ วิทุโร คนชื่อว่าวิทุระ เพราะเป็นผู้รู้ (วิท าเณ=รู้ + 
อุร) 

                                                 

 ๑๑๓ ส .ส.(บาลี) ๑๘/๓๐๔/๒๒๖. 
 ๑๑๔ ที.สี.(บาลี) ๙/๓๑๒/๑๒๑. 
 ๑๑๕ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๑๕๓/๙๒. 
 ๑๑๖ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๖๒/๑๓๒. 
 ๑๑๗ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๒๘๙/๔๑๗. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๒๐ 

   อุทาหรณ์: ต  ต  อสจฺจ  อวิภชฺช เสวินึ ชานามิ มูฬฺห  วิทุรานุปาตินึ๑๑๘ เพราะฉะนั้น 
อาตมาจึงรู้จักเธอว่า ไม่มีสัจจะ ไม่แยกคบคน เป็นคนงมงาย ท าผู้รู้ให้ตกต่ า 
   ๑๙) วิท ูแปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: วิทติ ชานาตีติ วิทู คนชื่อว่าวิทู เพราะเป็นผู้รู้ (วิท าเณ=รู้ + ร)ู 
   อุทาหรณ์: ปริมุฏฺ า ปณฺฑิตา ภาสา วาจาโคจรภาณิโน ยาวิจฺฉนฺติ มุขายาม  เยน   
นีตา น ต  วิทู๑๑๙ พวกเธอขาดสติ แสดงตนว่าเป็นบัณฑิต เจ้าคารม พูดได้ตามที่ปรารถนา จะยื่นปากพูด
ก็ไม่รู้ลึกถึงการทะเลาะ 
   ๒๐) ธีระ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: ธิยา ปญฺ าย ต ตทตฺเถ ราติ คณฺหาตีติ ธีโร คนชื่อว่าธีระ เพราะ
ถือเอาประโยชน์นั้น ๆ ด้วยปัญญา (ธี + รา อุปาทาเน=ถือเอา + อ) ธีโยคา ธีโร ชื่อว่าธีระ เพราะ
ประกอบด้วยปัญญา (ธี + ร) 
   อุทาหรณ์: โก น สมฺโมหมาปาทิ โกธ ธีโร สทา สโต๑๒๐ ใครบ้างไม่ถึงความหลงใหล 
ในโลกนี้ ใครเป็นผู้มีปัญญา เป็นผู้มีสติในกาลทุกเมื่อเล่า 
   ๒๑) วิปัสสี แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: วิเสเสน ปสฺสตีติ วิปสฺสี คนชื่อว่าวิปัสสี เพราะเป็นผู้เห็นโดยวิเศษ    
วิสิฏฺ ทสฺสนสีลตาย วิปสฺสี ชื่อว่าวิปัสสี เพราะมีปรกติเห็นธรรมอันประเสริฐ (วิ + ทิส เปกฺขเน=เห็น + 
ณี) 
   อุทาหรณ์: ชาคโร จสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหเรยฺย สโต สมฺปชาโน สมาหิโต ปมุทิโต 
วิปฺปสนฺโน จ ตตฺถ กาลวิปสฺสี จ กุสเลสุ ธมฺเมสุ๑๒๑ ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุพึงเป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่อง
ตื่น มีสติสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น เบิกบาน ผ่องใส และพึงเป็นผู้เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายสมควรแก่
กาลในการประกอบกรรมฐานนั้นเนือง ๆ อยู่เถิด 
   ๒๒) โทสัญญู แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: โทส  ชานาตีติ โทสญฺญู คนชื่อว่าโทสัญญู เพราะรู้โทษ (โทส + า  
อวโพธเน=รู้-ตรัสรู้ + รู)  
   ๒๓) พุทธะ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: พุชฺฌตีติ พุทฺโธ คนชื่อว่าพุทธะ เพราะเป็นผู้ตรัสรู้ (พุธ อวโพธเน=รู้ + 
ต) 
   อุทาหรณ์: เตน สมเย พุทฺโธ ภควา เวรญฺชาย  วิหรติ นเฬรุจิมนฺทมูเล มหตา ภิกฺขุ-
ส เฆน สทฺธึ ปญฺจมตฺเตน ภิกฺขุสเตหิ๑๒๒ สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ควงต้นสะเดาอัน
เป็นที่อยู่ของนเฬรุยักข์ เขตเมืองเวรัญชา พร้อมภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ องค ์
 

                                                 

 ๑๑๘ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๒๔๐/๘๑. 
 ๑๑๙ วิ.ม.(บาลี) ๕/๔๖๔/๒๔๖. 
 ๑๒๐ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๓๕/๒๘. 
 ๑๒๑ ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๔๗/๒๖๘. 
 ๑๒๒ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๑/๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๒๑ 

   ๒๔) ทัพพะ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: ทุนาตีติ ทพฺโพ คนชื่อว่าทัพพะ เพราะเป็นผู้รู้ (ทุ คติย =ไป-ถึง-บรรลุ 
+ อพฺพ) ทุฏฺฐุ คจฺฉตีติ ทพฺโพ ชื่อว่าทัพพะ เพราะเป็นผู้รู้จักอกุศลธรรม (ทุ คติย =ไป-ถึง-บรรลุ + พ) 
   อุทาหรณ์: ทพฺโพติ ทพฺพชาติโก ปณฺฑิโต๑๒๓ ค าว่า ทัพพะ ได้แก่บัณฑิตผู้มีชาติของ
ผู้มีปัญญา 
   ๒๕) วิททสุ แปลว่า บัณฑิต, นักปราชญ์, ผู้รู้, คนฉลาด, ผู้มีปัญญา 
   รูปวิเคราะห์: วิทต ิชานาตีติ วิทฺทสุ คนชื่อว่าวิททสุ เพราะเป็นผู้รู้ (วิท าเณ=รู้ + 
ทสุ) 
   อุทาหรณ์: ตสฺมา โลภญฺจ โทสญฺจ โมหญฺจาปิ วิทฺทสุ วิชฺช  อุปฺปาทย  ภิกฺขุ สพฺพา 
ทุคฺคติโย ชเหติ๑๒๔ เพราะฉะนั้น ภิกษุผู้รู้โลภะ โทสะ และโมหะ จึงไม่ท ากรรมที่เกิด เพราะเมื่อท าวิชชา
ให้เกิดข้ึนแล้ว ย่อมละทุคติทั้งปวงได้ 
  ปูชา ศัพท์ที่หมายถึง การบูชา, การท าพลีกรรม ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกัน ๖ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) อปจิติ แปลว่า การบูชา, การท าพลีกรรม 
   รูปวิเคราะห์: อปจายน  อปจิติ การบูชา ชื่อว่าอปจิติ (อป + จ ิจเย=สั่งสม + ติ) 
   อุทาหรณ์: กต  อปจิตึ ตยา๑๒๕ การบูชาที่ท่านท าแล้ว 
   ๒) อัจจนา แปลว่า การบูชา, การท าพลีกรรม 
   รูปวิเคราะห์: อจฺจิยเตติ อจฺจนา การบูชา ชื่อว่าอัจจนา (อจฺจ ปูชาย =บูชา + ยุ + 
อา) 
   ๓) ปูชา แปลว่า การบูชา, การท าพลีกรรม 
   รูปวิเคราะห์: ปูชน  ปูชา การบูชา ชื่อว่าปูชา (ปูช ปูชาย =บูชา + อ + อา) 
   อุทาหรณ์: เทฺวมา ภิกฺขเว ปูชา กตมา เทฺว อามิสปูชา จ ธมฺมปูชา จ๑๒๖ ภิกษุ
ทั้งหลาย การบูชา มี ๒ อย่าง อะไรบ้าง คือการบูชาด้วยสิ่งของและการบูชาด้วยธรรม 
   ๔) อุปหาระ แปลว่า การบูชา, การท าพลีกรรม 
   รูปวิเคราะห์: อปหรณ  อุปหาโร การบูชา ชื่อว่าอุปหาระ (อุป + หร หรเณ=น าไป + 
ณ) 
   อุทาหรณ์: เจติยสฺส อุปหาร  เทถ อุปาสกา๑๒๗ อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย พวก
ท่านจงให้การบูชาเจดีย์เถอะ 
   ๕) พลิ แปลว่า การบูชา, การท าพลีกรรม 
   รูปวิเคราะห์: พลียเตติ พลิ การบูชา ชื่อว่าพลิ (พล ปานปูชาส วรเณสุ=ดื่ม, บูชา, 
ระวัง + อิ) พลิ ทฺวีสุ พลิ ศัพท์ มีใช้ในปุงลิงค์และอิตถีลิงค ์

                                                 

 ๑๒๓ ส .ส.อ.(บาลี) ๑/๒๑๐/๒๕๗. 
 ๑๒๔ องฺ.ติก.(บาลี) ๒๐/๓๔/๑๓๑. 
 ๑๒๕ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๑๓/๙๐. 
 ๑๒๖ องฺ.ทุก.(บาลี) ๒๐/๑๕๗/๘๙. 
 ๑๒๗ วิ.อ.(บาลี) ๒/๘๓๖/๔๙๕. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๒๒ 

   อุทาหรณ์: ปญฺจ พลึ กตฺตา โหติ าติพลึ อติถิพลึ ปุพฺพเปตพลึ ราชพลึ เทว
ตาพลึ๑๒๘ เป็นผู้ท าพลีกรรม ๕ อย่าง คือ พลีกรรมแก่ญาติ พลีกรรมแก่แขก พลีกรรมแก่ญาติผู้ล่วงลับไป
ก่อนแล้ว พลีกรรมแก่พระราชา พลีกรรมแก่เทวดา 
   ๖) มานนา แปลว่า การบูชา, การท าพลีกรรม 
   รูปวิเคราะห์: มานิยเตติ มานนา การบูชา ชื่อว่ามานนา (มาน ปูชาย =บูชา + ยุ + 
อา) 
   อุทาหรณ์: สตฺถา อรหติ มานน ๑๒๙ พระศาสดาย่อมสมควรซึ่งการบูชา 

 ๓) วิเคราะห์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
พระคาถาที่ ๑ 
     อเสวนา จ พาลาน   ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา 
     ปูชา จ ปูชนียาน   เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  

ครึ่งคาถาแรก 
ล ร ย ค ค ย ช ค 
๑ 
อ 

๒ ๑ ๒ 
เสวนา 

๑ ๒ ๒ 
จ พาลา  

๒ 
น  

๒ 
ปณฺ 

๑ ๒ ๒ 
ฑิตานญฺ 

๑ ๒ ๑ 
จ เสว 

๒ 
นา 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ร ย ค ค ต ช ค 
๒ 
ปู 

๒ ๑ ๒ 
ชา จ ป ู

๑ ๒ ๒ 
ชนียา 

๒ 
น  

๒ 
เอ 

๒ ๒ ๑ 
ตมฺมงฺค 

๑ ๒ ๑ 
ลมุตฺต 

๒ 
ม  

 พระคาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ 
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ จ พาลา (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ จ เสว (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว  
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ ชนียา (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค ์๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ ลมุตฺต (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 

 ๔) วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 พระคาถานี้ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  ๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 

                                                 

 ๑๒๘ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๖๑/๗๗. 
 ๑๒๙ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๑๑๑/๗๙. 
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๑๒๓ 

   ก. วางบททีส่ัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า อเสวนา เป็นประธาน วางไว้ต้นประโยค (ลิงคัตถะ/กัตตุวาจก) 
   ค าว่า พาลาน  เป็นฉัฏฐีกรรม วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อเสวนา 
   ค าว่า ปณฺฑิตาน  เป็นบทฉัฏฐีกรรม วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ เสวนา 
   ค าว่า ปูชนียาน  เป็นบทฉัฏฐีกรรม วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ ปูชา 
   ค าว่า เอต  เป็นบทวิเสสนะของ ติวิธกมฺม  
   ค าว่า อุตฺตม  เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ มงฺคล  
   ค าว่า มงฺคล  เป็นวิกติกัตตาของ โหติ 
   ค าว่า จ ศัพท์เป็นปทสมุจจยัตถะนิบาตวางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่มีบทที่เข้าใจยาก 
  ๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงไพเราะอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมี
เสียงคล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาว-สั้น) เหมือนกัน
ไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
   บาทที่ ๑ ว่า อเสวนา จ พาลาน  มีครุ ๕ ตัว คือ เส, นา, พา, ลา, น  อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, เอ, อ, อา, อ, อา, อา, อ อยู่
ใกล้กัน, อักษรตาลุฐานตัวเดียวคือ จฺ, อักษรทันตฐาน ๕ ตัว คือ สฺ, วฺ, นฺ, ลฺ, นฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐ
ฐานตัวเดียวคือ พฺ, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ -   
   บาทที่ ๒ ว่า ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา มีครุ ๕ ตัว คือ ปณฺ, ตา, นญฺ, เส, นา มีอักษร
ในบาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, เอ, อ, อา อยู่ใกล้กัน, 
อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ ญฺ, จฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ณฺ, ฑฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน 
๕ ตัว คือ ตฺ, นฺ, สฺ, วฺ, นฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐานตัวเดียวคือ ปฺ 
   บาทที่ ๓ ว่า ปูชา จ ปูชนียาน  มีครุ ๖ ตัว คือ ปู, ชา, ปู, นี, ยา, น  อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อา, อ, อ, อา, อ อยู่ใกล้กัน, อักษร
ตาลุฐาน ๕ ตัว คือ ชฺ, จฺ, ชฺ, อี, ยฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ นฺ, นฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๔ ตัว คือ ปฺ, อู, ปฺ, อ ูอยู่ใกล้กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ –   
   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  มีครุ ๕ ตัว คือ เอ, ตมฺ, มงฺ, มุตฺ, ม  อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ เอ, อ, อ, งฺ, คฺ, อ, อ, อ, อ อยู่ใกล้
กัน, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ลฺ, ตฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ มฺ, มฺ, มฺ, อุ, ม อยู่ใกล้
กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ -   
  ๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ แบ่งเป็น ๓ 
ประเภท คือ   ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจ านวนมาก 
   ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็งฐานเดียวกันจ านวนมาก 
   ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียงแข็ง 
   บาทที่ ๑ ว่า อเสวนา จ พาลาน  เป็นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๒ ว่า ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา เป็นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๓ ว่า ปูชา จ ปูชนียาน  เป็นเกวลมุทุสมตา 
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๑๒๔ 

   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป็นเกวลมุทุสมตา 
  จะเห็นได้ว่า ในพระคาถานี้ มีอักษรเสียงอ่อนฐานเดียวกันจ านวนมากที่เป็นทันตฐาน 
(เกิดที่ฟัน) คือ เสวนา, ลาน , ตาน, เสวนา, นี, น , ต, ล, ตฺต ดังนั้น พระคาถานี้จึงจัดเป็นเกวลมุทุสมตา
คุณ 
  ๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท ประกอบด้วย 
   ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนมากว่า
เสียงแข็ง, ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือ สนธิ สมาส และสังโยค
ที่ประกอบบทไว้ไม่ด ี
   ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในพระคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก (เสียง
อ่อนทั้งหมด) แม้จะมีเสียงอ่อนทั้งหมดแต่ก็ไม่ควรถูกต าหนิว่ามีโทษ เพราะระเบียบบัญญัติของอลังการก็
เหมือนกฎ ไวยากรณ์ท่ีกล่าวถึงวิธีใช้เป็นส่วนใหญ่และมีข้อยกเว้นเสมอ หรืออีกนัยหนึ่ง พยัญชนะสังโยค
ก็ถือว่าเป็นธนิตอักษรได้บ้างเพราะมีเสียงหนัก พยัญชนะสังโยคในพระคาถานี้คือ ปณฺ, นญฺ, มงฺ, มุตฺ, ทั้ง
ไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คอืบทสนธิในรูปว่า ปณฺฑิตานญฺจ (ปณฺฑิตาน  + จ) และ เอตมฺมงฺคล
มุตฺตม  (เอต  + มงฺคล  + อุตฺตม ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ มีเสียงนุ่มนวลชดช้อยชวนให้
น่าฟังเสนาะโสต 
  ๕) อัตถพยัตติคุณ รสค ามีความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย ทุกบทล้วนมีความหมายแจ่ม
แจ้งไม่คลุมเครือ ไม่ท าให้ตีความหมายได้หลายอย่าง ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ทันที มี ๒ ประเภท 
ประกอบด้วย 
   ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
   ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในพระคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์

 ๓.๒.๓ มงคลปริตร คาถาที่ ๒ 
     ปฏิรูปเทสวาโส จ ปุพฺเพ จ กตปุญฺ ตา 
     อตฺตสมฺมาปณิธิ จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

 ๑) การสร้างรูปศัพท์ตามหลักไวยากรณ์ 
  ปฏิรูปเทสวาโส เป็นสัตตมีตัปปุริสสมาส มีวิเสสนบุพพบทกัมมธารยสมาสเป็นสมาส
ท้อง แยกเป็น ปฏิรูป + เทส + วาโส มีรูปวิเคราะห์ว่า ปฏิคฺคหิโต รูโป ปฏิรูโป, ปฏิรูโป จ โส เทโส จาติ 
ปฏิรูปเทโส, ปฏิรูปเทเส วาโส ปฏิรูปเทสวาโส รูปลักษณ์ที่เขารับเอาได้ ชื่อว่าปฏิรูปะ, ประเทศนั้นด้วย 
อันสมควรด้วย ชื่อว่าปฏิรูปเทสะ, การอยู่ในประเทศอันสมควร ชื่อว่าปฏิรูปเทสวาสะ 
  ปฏิรูป ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ปติ + รูป (ปกาสเน = ประกาศ-แสดง) + 
อ 
   ปติ + รูป + อ ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
   ปติ + รูปฺ + อ ลบ อ ท้าย รูป ธาตุ ธาตุสสนฺโต โลโป ฯลฯ 
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   ปฏิ + รูป   เปลี่ยน ปติ เป็น ปฏิ กฺวจิ ปฏิ ปติสฺส 
   ส าเร็จรูปเป็น ปฏิรูป มีความหมายเหมือนศัพท์ว่า อนุจฺฉวิก ที่แปลว่า เหมาะสม, 
สมควร อุทาหรณ์: น ชานาติ ปฏิรูปํ วา อปฺปฏิรูปํ วา๑๓๐ ย่อมไม่รู้ว่าสมควรหรือไม่สมควร 
  เทส ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ทิส (อติสชฺชเน = จัดแจง-ตระเตรียม. 
ปกาสเน = ประกาศ) + ณ / อ 
   ทิส + ณ   ลง ณ ปัจจัย วิสรุชปทาทิโต ณ 
   ทิสฺ + ณ   ลบสระ อ ท้าย ทิส ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   เทสฺ + ณ   วุทธิ อิ ที่ ทิส ธาตุ เป็น เอ อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต 
   เทสฺ + อ   ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตาน  โณ โลปํ 
   ส าเร็จรูปเป็น เทส มีรูปวิเคราะห์ว่า อย  อิตฺถนฺนาโมติ ทิสติ อปทิสตีติ เทโส ชื่อว่า
เทสะ เพราะแสดงให้รู้ว่า สถานที่แห่งนี้ มีชื่ออย่างนี้ 
   ทิส + อ   ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
   ทิสฺ + อ   ลบสระ อ ท้าย ทิส ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   เทสฺ + อ   วุทธิ อิ ที่ ทิส ธาตุ เป็น เอ อญฺเ สุ จ 
   ส าเร็จรูปเป็น เทส มีรูปวิเคราะห์ว่า ทิสฺสติ อย  กามภูมิ อย  รูปภูมีติอาทินา นานปฺ-
ปการโต ปญฺ ายตีติ เทโส ชื่อว่าเทสะ เพราะแสดงให้รู้โดยประการต่าง ๆ ว่า สถานที่นี้ เป็นกามภูมิ 
เป็นรูปภูมิ เป็นต้น 
  วาโส ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า วส (นิวาเส = อาศัย-อยู่. อจฺฉาทเน = 
ปกปิด) + ณ + สิ 
   วส + ณ   ลง ณ ปัจจัย วิสรุชปทาทิโต ณ 
   วสฺ + ณ   ลบสระ อ ท้าย วส ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   วาสฺ + ณ   วุทธิ อ ที่ วส ธาตุ เป็น อา อส โยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต 
   วาสฺ + อ   ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตาน  โณ โลปํ 
   วาส + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   วาส + โอ   เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
   ส าเร็จรูปเป็น วาโส มีรูปวิเคราะห์ว่า วสน  วาโส การอยู่อาศัย ชื่อว่าวาสะ, วสนฺติ 
เอตฺถาติ วาโส บ้านเป็นที่อยู่อาศัย ชื่อว่าวาสะ, วสียเต อจฺฉาทียเตติ วาโส ผ้าที่บุคคลนุ่งห่ม ชื่อว่าวาสะ 
  ปุพฺเพ ศัพท์เป็นนามกิตก ์มาจากรากศัพท์ว่า ปุพฺพ (ปูรเณ=เต็ม-ท าให้เต็ม) + อ + สฺมึ 
   ปุพฺพ + อ   ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
   ปุพฺพฺ + อ   ลบสระ อ ท้าย ปุพฺพ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ปุพฺพ    น า พฺ รวมเข้ากับ อ นเย ปร  ยุตฺเต  
   ปุพฺพ + สฺมึ  ลง สฺมึ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
   ปุพฺพ + เอ  เปลี่ยน สฺมึ เป็น เอ สฺมาสฺมึน  วา 
   ปุพฺพฺ + เอ  ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทส ฯลฯ 

                                                 

 ๑๓๐ วิ.มหา.(บาลี) ๒/๕๐๓/๑๖. 
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   ส าเร็จรูปเป็น ปุพฺเพ มีรูปวิเคราะห์ว่า ปุพฺพติ ปูรตีติ ปุพฺโพ น้ าหนองท่ีเป่งขึ้น ชื่อว่า
ปุพพะ ปุพฺพติ ปูรตีติ ปุพฺพ  เบื้องแรกท่ีเต็ม ชื่อว่าปุพพะ 
  กตปุญฺ ตา เป็นภาวตัทธิต มีตติยาพหุพพีหิสมาสอยู่ภายใน มีรูปวิเคราะห์ว่า กต    
ปุญฺ  เยน โส กตปุญฺโ , กตปุญฺ สฺส ภาโว กตปุญฺ ตา บุญ อันชนใด ท าแล้ว ชนนั้น ชื่อว่ากตปุญญะ, 
ความเป็นผู้มีบุญอันท าไว้แล้ว ชื่อว่ากตปุญญตา 
  กต ศัพท์เป็นกิริยากิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า กร (กรเณ = ท า) + ต 
   กร + ต ลง ต ปัจจัย ภาวกมฺเมสุ ต 
   กรฺ + ต ลบสระ อ ท้าย กร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ก + ต  ลบ รฺ ท้าย ธาตุ รกาโร จ 
   ส าเร็จรูปเป็น กต = อันท าแล้ว 
  ปุญฺ  ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ปุ (ปวเน = ช าระ-ท าให้บริสุทธิ์) + ณฺย, 
ปุชฺช + ชน (ชนเน = เกิด-ให้เกิด) + ณฺย, ปูชิต + นี (ปาปุณเน = น าไป-ถึง) + ณฺย 
   ปุ + ณฺย ลง ณฺย ปัจจัย ณฺโย จ 
   ปุ + นฺ + ณฺย ลง นฺ อาคม ยวมทนตรลา จาคมา 
   ปุ + นฺ + ย ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตาน  โณ โลปํ 
   ปุ +  เปลี่ยน นฺย เป็น  ยวต  ตลณทฯ / เตสุ วุทฺธิฯ 
   ปุญ ฺ+  ซ้อน ญฺ  ปรเทฺวภาโว าเน 
   ส าเร็จรูปเป็น ปุญฺ  มีรูปวิเคราะห์ว่า ปุนาตีติ ปุญฺ  อตฺตโน การก  ชน  อตฺตสนฺตาน  
วา ยตฺถ สย  อุปฺปนฺน  ต  สนฺตาน  ปุนาติ โสเธตีติ ปุญฺ  ชื่อว่าบุญ เพราะเป็นธรรมชาตที่ช าระคนผู้ท าบุญ
หรือสันดานที่เกิดในตนให้สะอาด, ชน  อตฺตการ  ปุนาตีติ ปุญฺ    ชื่อว่าบุญ เพราะเป็นธรรมชาตที่คอย
ช าระล้างชนผู้ท าบุญให้สะอาด อเสส  อปุญฺ    ปุนาตีติ ปุญฺ    ชื่อว่าบุญ เพราะเป็นธรรมชาตที่ขจัดบาปให้
หมดไปโดยสิ้นเชิง 
   ปุชฺช + ชน + ณฺย ลง ณฺย ปัจจัย ณฺโย จ 
   ปุชฺช + ชนฺ + ณฺย ลบสระ อ ท้าย ชน ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ปุ + ชนฺ + ณฺย ลบ ชฺช ท้าย ปุชฺช ศัพท ์ วณฺณาคโมฯ (นิรุตฺติทีปนี) 
   ปุ + นฺ + ณฺย ลบ ชฺ ต้นธาตุ เตสุ วุทฺธิฯ 
   ปุ + นฺ + ย ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตาน  โณ โลปํ 
   ปุ +  เปลี่ยน นฺย เป็น  ยวต  ตลณทฯ / เตสุ วุทฺธิฯ 
   ปุญ ฺ+  ซ้อน ญฺ  ปรเทฺวภาโว าเน 
   ส าเร็จรูปเป็น ปุญฺ  มีรูปวิเคราะห์ว่า ปร  ปุชฺชภว  ชเนตีติ ปุญฺ  ชื่อว่าบุญ เพราะ
ก่อให้เกิดภพท่ีน่าปรารถนาอย่างยิ่ง 
   ปูชิต + นี + ณฺย ลง ณฺย ปัจจัย ณฺโย จ 
   ปูชิต + นฺ + ณฺย ลบสระ อี ท้าย นี ธาตุ ธาตุฯ ในธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
   ปู + นฺ + ณฺย ลบ ชิต ท้าย ปูชิต ศัพท ์ วณฺณาคโมฯ (นิรุตฺติทีปนี) 
   ปุ + นฺ + ณฺย ท าเสียงสั้น อู ของ ปู เป็น อุ กฺวจาทิมชฺฌุตฺตราน  ทีฆฯ 
   ปุ + นฺ + ย ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตาน  โณ โลปํ 
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   ปุ +  เปลี่ยน นฺย เป็น  ยวต  ตลณทฯ / เตสุ วุทฺธิฯ 
   ปุญ ฺ+  ซ้อน ญฺ  ปรเทฺวภาโว าเน 
   ส าเร็จรูปเป็น ปุญฺ  มีรูปวิเคราะห์ว่า สทา ปูชิต  เนตีติ ปุญฺ  ชื่อว่าบุญ เพราะน า
ความน่าบูชามาให้ตลอดกาลทุกเมื่อ 
  ปุญฺ ตา ศัพท์เป็นภาวตัทธิต มาจากศัพท์ ปุญฺ  + ตา 
   ปุญฺ  + ตา  ลง ตา ปัจจัยในภาวตัทธิต ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ 
   ส าเร็จรูปเป็น ปุญฺ ตา = ความเป็นบุญ 
  อตฺตสมฺมาปณิธิ เป็นทุติยาตัปปุริสสมาส มีรูปวิเคราะห์ว่า อตฺตาน  สมฺมา ปณิธีติ อตฺต-
สมฺมาปณิธิ การตั้งตนไว้โดยชอบ ชื่อว่าอัตตสัมมาปณิธิ 
  อตฺต เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า อต (สาตจฺจคมเน = ไปติดต่อกัน) + ต, อท 
(ภกฺขเณ = กิน) + ต, อสุ (เขปเน = ซัดไป-ทิ้ง-ขว้าง) + ต 
   อต + ต  ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
   อตฺ + ต ลบสระ อ ท้าย อต ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ส าเร็จรูปเป็น อตฺต มีรูปวิเคราะห์ว่า ภวาภว  ธาวนฺโต ชาติชรามรณาทิเภท  อเนก -
วิหิต  ส สารทุกฺข  อตติ สตต  คจฺฉติ ปาปุณาติ อธิคจฺฉตีติ อตฺตา ชื่อว่าตน เพราะท่องเที่ยวไปภพน้อยภพ
ใหญ่ เสวยทุกข์ในสงสารมากมาย ต่างโดยชาติ ชรา และมรณะเป็นต้นติดต่อกัน 
   อท + ต ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
   อทฺ + ต ลบสระ อ ท้าย อท ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   อตฺ + ต เปลี่ยน ทฺ เป็น ตฺ จ ศัพท์ ใน โธ ทสฺส จ 
   ส าเร็จรูปเป็น อตฺต มีรูปวิเคราะห์ว่า สุขทุกฺข  อทติ ขาทตีติ อตฺตา ชื่อว่าตน เพราะ
เสวยทั้งสุขและทุกข ์
   อสุ + ต ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
   อสฺ + ต ลบสระ อุ ท้าย อสุ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   อ + ตฺต ลบ สฺ ท้ายธาตุ แล้วซ้อน ตฺ ภุชาทีนมนฺโต โน ทฺวิ จ 
   ส าเร็จรูปเป็น อตฺต มีรูปวิเคราะห์ว่า อสียเต ขิปียเตติ อตฺโต อาวุธที่เขายิงไป ชื่อว่า
อัตตะ 
  สมฺมา ศัพท์ มาจากรากศัพท์ว่า สมุ (สมเน = สงบ) + อ + อา 
   สมุ + อ ลง อ ปัจจัย สพฺพโตณฺวุตฺวาวี วา 
   สมฺ + อ ลบ อุ ท้าย สมุ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   สมฺมฺ + อ ซ้อน มฺ  ปรเทฺวภาโว าเน 
   สมฺม + อา ลง อา ปัจจัยในอิตถีลิงค์ อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
   สมฺมา  แยก, ลบ, รวม ปุพฺพฯ สราฯ นเย ปร ฯ 
   ส าเร็จรูปเป็น สมฺมา มีรูปวิเคราะห์ว่า สเมนฺติ ยาย สา สมฺมา เครื่องสลัดแอก ชื่อว่า
สัมมา 
   ปณิธิ ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ป + นิ + า (คตินิวตฺติย  = หยุด-ยืน) + อิ
, ป + นิ + ธา (ธารเณ = ทรง-ต้ัง-รับ-วาง) + อิ 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 
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   ป + นิ + า + อิ ลง อิ ปัจจัย สญฺ าย  ทาธาโต อิ 
   ป + ณิ + า + อิ เปลี่ยน นฺ เป็น ณฺ จ ศัพท์ในสูตร โท ธสฺส จ 
   ปณิ + ธา + อิ เปลี่ยน ฐฺ เป็น ธฺ จ ศัพท์ในสูตร โท ธสฺส จ 
   ปณิธิ  แยก ลบ รวม ปุพฺพฯ สรโลโปฯ นเย ปร ฯ 
   ส าเร็จรูปเป็น ปณิธิ มีรูปวิเคราะห์ว่า ปนิฏฺ  ิยเต ปณิธิ การตั้งปณิธาน ชื่อว่าปณิธิ 
   ป + นิ + ธา + อิ ลง อิ ปัจจัย สญฺ าย  ทาธาโต อิ 
   ป + ณิ + ธา + อิ เปลี่ยน นฺ เป็น ณฺ จ ศัพท์ในสูตร โท ธสฺส จ 
   ปณิธิ  แยก ลบ รวม ปุพฺพฯ สรโลโปฯ นเย ปร ฯ 
   ส าเร็จรูปเป็น ปณิธิ มีรูปวิเคราะห์ว่า ปนิเธติ ปณิธิ การตั้งปณิธาน ชื่อว่าปณิธิ 
  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น เอต  + มงฺคล  + อุตฺตม  เปลี่ยนนิคหิต ( -   ) 
ที่ ต  เป็น ม ฺด้วยสูตรว่า วคฺคนฺต  วา วคฺเค, เปลี่ยนนิคหิต ( -   ) ที่ ล  เป็น มฺ ด้วยสูตรว่า มทา สเร 

 ๒) ค าศัพท์ตามคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
  เทสะ ศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ 
   ๑) ประเทศ, สถานที่, ท้องถิ่น, ภูมิ อุทาหรณ์: เทโส วิจริโต มยา๑๓๑ ประเทศที่เรา
ได้เที่ยวไปแล้ว, สเจ โส เทโส อุกฺลาโป โหติ โส เทโส สมฺมชฺชิตพฺโพ๑๓๒ ถ้าสถานที่แห่งนั้นรก ภิกษุก็ควร
เก็บกวาดสถานที่นั้นเสีย 
   ๒) พื้นที่ อุทาหรณ์ : พหูทโก เทโส สลิลปฺปาโย พ้ืนที่ที่มีน้ าขังอยู่มาก ชื่อว่า   
สลิลัปปายะ นทฺยมฺพุชีวโน เทโส นทีมาติโก พ้ืนที่ที่ข้าวกล้างอกงามด้วยน้ าจากแม่น้ า ชื่อว่านทีมาติกะ 
  วาสะ ศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ 
   ๑) บ้าน, ที่อยู่ อุทาหรณ์: กุหึ คมิสฺสติ ภิกฺขุ กตฺถ วาโส ภวิสฺสติ๑๓๓ ภิกษุจักไปที่
ไหน ที่อยู่จักมีท่ีไหนหรือ 
   ๒) ผ้า, เครื่องนุ่งห่ม อุทาหรณ์: วสียเต อจฺฉาทียเตติ วาโส ผ้าที่บุคคลนุ่งห่ม ชื่อว่า
วาสะ 
   ๓) ของหอม อุทาหรณ์: วสติ ทุคฺคนฺธนฺติ วาโส ของหอมที่ท าลายกลิ่นเหม็นใน
ร่างกาย ชื่อว่าวาสะ, น โกจิ ฯเปฯ จนฺทน  วา กุงฺกุม  วา กปฺปูร  วา วาสจุณฺณาทึ วา อณุมตฺตมฺปิ สุจิภาว  
ปสฺสติ๑๓๔ ใคร ๆ มองไมเ่ห็นแก่นจันทน์ หญ้าฝรั่น การบูร หรือผงของหอมแม้เล็กน้อยว่าเป็นของสะอาด 

  ปุพพะ ศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ 
   ๑) น้ าหนอง อุทาหรณ์: เสมฺห  ปุพฺโพ โลหิต ๑๓๕ เสลด น้ าหนอง เลือด 
   ๒) เบื้องแรก, เบื้องต้น, ก่อน, เก่า, ข้างหน้า อุทาหรณ์: ปุพฺพกมฺม  สริตฺวาน ติทส  
อุปปชฺชห ๑๓๖ ข้าพเจ้าระลึกถึงกรรมเก่าแล้วจึงไปเกิดยังสวรรค์ชั้นไตรทิพย์ 
                                                 

 ๑๓๑ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๑๓/๕๗. 
 ๑๓๒ วิ.ม.(บาลี) ๔/๖๖/๕๙. 
 ๑๓๓ ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๔๑๕/๔๑๓. 
 ๑๓๔ ส .สฬา.ม.อ.(บาลี) ๓/๙๘๕/๓๔๕. 
 ๑๓๕ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๓๗๗/๒๕๑. 
 ๑๓๖ ขุ.อป.(บาลี) ๓๒/๔๐๕/๔๙. 
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   ๓) ทิศทาง, สถานที่, กาลเวลา ประกอบได้ทั้งสามลิงค์ คือ ปุพฺพ ที่เป็นสัพพนาม 
ดังข้อความว่า ตถา หิ ปุพฺพปราปรทกฺขิณุตฺตรสทฺทา ปุลฺลิงฺคตฺเต ยถารห  กาลเทสาทิวจนา, อิตฺถิลิงฺคตฺเถ 
ทิสาทวิจนา, นปุสกลิงฺคตฺเต านาทิวจนา จริงอย่างนั้น ปุพฺพ ปร อปร ทกฺขิณ และ อุตฺตร ศัพท์ เมื่อใช้
เป็นปุงลิงค์ ย่อมระบุถึงกาลเวลาและสถานที่เป็นต้นตามสมควร, เมื่อใช้เป็นอิตถีลิงค์ ระบุถึงทิศเป็นต้น, 
เมื่อใช้เป็นนปุงสกลิงค์ ระบุถึงสถานที่เป็นต้น๑๓๗ 

  ปุญญะ ศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ 
   ๑) กุศลธรรม เป็นนปุงสกลิงค์ อุทาหรณ์: ททโต ปุญฺ    ปวฑฺฒติ๑๓๘ บุญย่อมเจริญ
แก่ผู้ให้ 
   ๒) ความน่ายินดี เป็นได้สามลิงค์ อุทาหรณ์: ปร  ปุชฺชภว  ชเนตีติ ปุญฺ    บุญ คือ
ธรรมชาตที่ก่อให้เกิดภพที่น่าปรารถนาอย่างยิ่ง, สทา ปูชิต  ชเนตีติ ปุญฺ    บุญคือธรรมชาตที่ก่อให้เกิด
ความน่าบูชาทกุเม่ือ 
   ๓) ความสะอาด เป็นได้สามลิงค์ อุทาหรณ์: ชน  อตฺตการ  ปุนาตีติ ปุญฺ    บุญคือ
ธรรมชาตที่คอยช าระล้างคนที่ท าบุญให้สะอาด อเสส  อปุญฺ    ปุนาตีติ ปุญฺ    ชื่อว่าบุญ เพราะเป็นธรรม
ชาตที่ขจัดบาปให้หมดไปโดยสิ้นเชิง 
  ปุญญะ ศัพท์ที่หมายถึง บุญ, กุศล, กรรมดี ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน ๖ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) กุสละ แปลว่า บุญ, กุศล, กรรมดี, ธรรม, ธรรมฝ่ายขาว 
   รูปวิเคราะห์: กุจฺฉิเตนากาเรน สนฺตาเน เสนฺตีติ กุสา ราคาทโย กุเส ลุนาติ ฉินฺทตีติ 
กุสล  กรรมชื่อว่ากุสละ เพราะตัดกิเลสมีราคะเป็นต้นที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน โดยอาการน่ารังเกียจ (กุ 
+ สิ สเย=นอน + อล = กุส + ลุ เฉทเน=ตัด + อ) กุจฺฉิเต ปาปธมฺเม สลยติ จลยติ กมฺเปติ วิทฺธ เสตีติ 
กุสล  ชื่อว่ากุสละ เพราะท าบาปธรรมอันน่ารังเกียจให้หวั่นไหว (กุ + สล จลเน=หวั่นไหว + อ) กุจฺฉิต  
อปายทฺวาร  สลนฺติ ส วรนฺติ ปิทหนฺติ สาธโว เอเตนาติ กุสล  ชื่อว่ากุสละ เพราะเป็นเครื่องปิดประตูอบาย
ที่น่ารังเกียจของคนดี (กุ + สล ส วรเณ=ส ารวม-ระวัง-ป้องกัน-ปิด + อ) กุ ปาปํ สาติ ตนุ กโรตีติ กุส     

าณ  เตน ลาตพฺพ  คเหตพฺพ  ปวตฺเตตพฺพนฺติ กุสล  ชื่อว่ากุสละ เพราะถือเอาได้ด้วยปัญญาที่ท าให้บาป
เบาบาง กุจฺฉิตาน  วา สานโต ตนุกรณโต กุส  าณ . เตน กุเสน ลาตพฺพา คเหตพฺพา ปวตฺเตตพฺพาติ      
กุสลา. ชื่อว่ากุสละ เพราะท าอกุศลอันน่าเกลียดให้เบาบางด้วยปัญญานั้น (กุส + ลา อาทาเน=ถือเอา + 
อ) กุโส วิย ปาปธมฺเม ลุนาตีติ กุสล  ชื่อว่ากุสละ เพราะตัดบาปธรรมไดเ้หมือนหญ้าคา ยถา วา กุสา อุภย
ภาคคต  หตฺถปปฺเทส  ลุนนฺติ เอวมิเมปิ อุปฺปนฺนานุปฺปนฺนภาเวน อุภยภาคคต  สงฺกิเลสปกฺข  ลุนนฺติ ตสฺมา 
กุสา วิย ลุนนฺตีติ กุสลา อีกนัยหนึ่ง หญ้าคาย่อมบาดที่ส่วนมือทั้ง ๒ ข้าง ฉันใด กรรมเหล่านี้ ย่อมตัด
อกุศลกรรมที่เป็นไปพร้อมกิเลสทั้ง ๒ ฝ่าย คือที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่เกิดขึ้น ฉันนั้น เหตุนั้น กรรมที่ตัด
อกุศลเหมือนกับหญ้าคา จึงชื่อว่ากุสละ (กุส + ลุ เฉทเน=ตัด + อ) 
   อุทาหรณ์: เอว  วิหรมาตาปี อโหรตฺตมตนฺทิโต ภาวย  กุสล  ธมฺม ๑๓๙ ภิกษุมีความ
เพียรอยู่อย่างนี้ ไม่เกียจคร้านตลอดคืนและวัน ชื่อว่าบ าเพ็ญกุศลธรรม อารทฺธวิริโย วิหรติ อกุสลาน    
                                                 

 ๑๓๗ นีติ.ปท.๘๖๔-๘๖๕. 
 ๑๓๘ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๑๙๗/๑๒๐. 
 ๑๓๙ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๓๗/๔๕. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๓๐ 

ธมฺมาน  ปหานาย กุสลาน  ธมฺมาน  อุปสมฺปทาย ถามวา ทฬฺหปรกฺกโม อนิกฺขิตฺตธุโร กุสเลสุ ธมฺเมสุ๑๔๐ 
เป็นผู้ปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือให้กุศลธรรมเกิด มีความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่นคง 
ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ 
   ๒) สุกตะ แปลว่า บุญ, กุศล, กรรมดี 
   รูปวิเคราะห์: สุข  กโรตีติ สุกต  กรรมชื่อว่าสุกตะ เพราะท าให้มีความสุข โสภณ  
กรณมสฺสาติ สุกต  ชื่อว่าสุกตะ เพราะท าให้ดีงาม (สุ + กร กรเณ=ท า + ต) 
   อุทาหรณ์: กตญฺจ กมฺม  สุกต  ภเวยฺย๑๔๑ กรรมที่ท าแล้ว เป็นบุญ สุกตผลวิปาก-
มนุโภสิ๑๔๒ มหาบุรุษเสวยวิบากอันเป็นผลบุญแล้ว 
   ๓) สุกกะ แปลว่า บุญ, กุศล, ธรรมขาว 
   รูปวิเคราะห์: สุข  กโรตีติ สุกฺก  กรรมชื่อว่าสุกกะ เพราะท าความสุขให้ (สุ + กร 
กรเณ=ท า + กฺวิ) 
   อุทาหรณ์: กมฺม  สุกฺก  สุกฺกวิปาก  กมฺม  กณฺหสุกฺก  กณฺหสุกฺกวิปาก ๑๔๓ กรรมขาว มี
วิบากขาว กรรมทั้งด าท้ังขาว มีวิบากทั้งด าท้ังขาว 
   ๔) ปุญญะ แปลว่า บุญ, กุศล, กรรมดี 
   รูปวิเคราะห์: ปุนาตีติ ปุญฺ  กรรมชื่อว่าปุญญะ เพราะช าระคนผู้ท าให้สะอาด  
อตฺตโน การก  ชน  อตฺตสนฺตาน  วา ยตฺถ สย  อุปฺปนฺน  ต  สนฺตาน  ปุนาติ โสเธตีติ ปุญฺ  ชื่อว่าปุญญะ 
เพราะช าระคนผู้ท าหรือสันดานที่เกิดในตนให้สะอาด ชน  อตฺตการ  ปุนาตีติ ปุญฺ    ชื่อว่าปุญญะ เพราะ
ช าระชนผู้ท าให้สะอาด อเสส  อปุญฺ    ปุนาตีติ ปุญฺ    ชื่อว่าปุญญะ เพราะขจัดบาปให้หมดไปไม่เหลือ (ปุ 
ปวเน=ช าระ-ท าให้หมดจด-สะอาด + นา + ณฺย) ปร  ปุชฺชภว  ชเนตีติ ปุญฺ  ชื่อว่าปุญญะ เพราะ
ก่อให้เกิดภพที่น่าปรารถนาอย่างยิ่ง (ปุชฺช + ชน ชนเน=เกิด + ณฺย) สทา ปูชิต  เนตีติ ปุญฺ  ชื่อว่า
ปุญญะ เพราะน าความน่าบูชามาให้ตลอดกาลทุกเมื่อ (ปชูิต + นี ปาปุณเน=น าไป + ณฺย) 
   อุทาหรณ์: ททโต ปุญฺ  ปวฑฺฒติ๑๔๔ บุญย่อมเจริญแก่ผู้ให้ 
   ๕) ธัมมะ แปลว่า ธรรม, บุญ, ความดี, กุศล 
   รูปวิเคราะห์: ธรติ สพฺพนฺติ ธมฺม  กรรมชื่อว่าธัมมะ เพราะทรงไว้ซึ่งความดี (บุญ) 
ทุกอย่าง (ธร ธารเณ=ทรงไว้ + รมฺม) อปาเยสฺวปตมาเน อธิคตมคฺคาทิเก สตฺเต ธาเรติ ธรนฺติ เตนาติ วา 
สลกฺขณ  ธาเรติ ปจฺจเยหิ ธรียตีติ วา ธมฺโม๑๔๕ ชื่อว่าธัมมะ เพราะเป็นเครื่องป้องกันสัตว์ผู้บรรลุมรรค
เป็นต้น ไม่ให้ตกไปในอบาย หรือทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน หรือถูกปัจจัยทรงไว้ อตฺตาน  ธาเรนฺเต อปาเย 
วฏฺฏทุกฺเข จ อปตมาเน กตฺวา ธาเรตีติ ธมฺโม ปริยตฺยาทิ๑๔๖ ชื่อว่าธัมมะ เพราะทรงตน (ผู้มีธรรม) ไว้
ไม่ให้ตกไปในอบายและทุกข์ในวัฏฏะ คือปริยัติธรรมเป็นต้น ธมฺโมติ อเนกวิเธสุ ธมฺเมสุ โลกุตฺตโร      

                                                 

 ๑๔๐ องฺ.ทสก.(บาลี) ๒๔/๑๑/๑๒. 
 ๑๔๑ วิ.ป.(บาลี) ๘/๔๘๐/๔๔๓. 
 ๑๔๒ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๒๐๘/๑๓๐. 
 ๑๔๓ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๓๑๒/๒๐๕. 
 ๑๔๔ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๑๙๗/๑๒๐. 
 ๑๔๕ ปทรูปสิทฺธิ ๕๘๘/๔๒๙. 
 ๑๔๖ โมคฺ.๗/๑๓๖. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๓๑ 

อุปฺปาทิโต สจฺฉิกโต จ จตูสุ อปาเยสุ ส สาเร วา สตฺเต อปตมาเน ธาเรตีติ ธมฺโม. อถวา โสตาปนฺนาทีหิ 
อริเยหิ ธาริยติ น ปุถุชฺชเนหีติ ธมฺโม. จตุภูมิโก ปน สกลกฺขณ  ธาเรตีติ ธมฺโม กกฺขฬตฺตาทินา ผุสนาทินา 
สนฺติอาทินา สกสกภาเวน ปณฺฑิเตหิ ธาริยติ สลฺลกฺขียตีติปิ ธมฺโม. เตปิฏโก ปน ปาฬิธมฺโม สกตฺถ-    
ปรตฺถาทิเภเท อตฺเถ ธาเรตีติ ธมฺโม. เกจิ ตุ วิทู “ปาปเก อกุสเล ธมฺเม ธุนาติ กมฺปติ วิทฺธ เสตีติ ธมฺโม๑๔๗ 
ค าว่า ธมฺม หมายถึง โลกุตตรธรรมที่เกิดขึ้นและท าให้แจ้งในธรรมมีอเนกประการ มีวิเคราะห์ว่า ชื่อว่า
ธัมมะ เพราะทรงสัตว์ไว้ไม่ให้ตกไปในอบาย ๔ หรือในสงสาร ชื่อว่าธัมมะ เพราะพระอริยบุคคลมีพระ
โสดาบันเป็นต้นทรงไว้ มิใช่ปุถุชนทรงไว้, ส่วนธรรมที่มีอยู่ในภูมิ ๔ ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน ก็ชื่อว่า
ธัมมะ ชื่อว่าธัมมะ เพราะเป็นธรรมที่บัณฑิตสังเกตรู้ได้โดยมีสภาพของตน ๆ เป็นต้นว่า หยาบกระด้าง 
กระทบ สัมผัส และสงบ, ส่วนพระบาลีคือพระไตรปิฎกมีวิเคราะห์ว่า ชื่อว่าธัมมะ เพราะรักษาไว้ซึ่งพระ
พุทธวจนะ เพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์ต่างกัน มีประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเป็นต้น, ผู้รู้บางท่านกล่าว
ว่า ชื่อว่าธัมมะ เพราะก าจัดบาปอกุศล 
   อุทาหรณ์: มย  ปาณาติปาตา วิรเมยฺยาม อิท  กุสล  ธมฺม  สมาทาย วตฺเตยฺยาม๑๔๘ 
พวกเราควรงดเว้นจากปาณาติบาต ควรสมาทานประพฤตกิุศลธรรมนี้ 
   ๖) สุจริตะ แปลว่า บุญ, กุสล, ความสุจริต, กรรมดี 
   รูปวิเคราะห์: สุนฺทร  จรณ  จริตมสฺสาติ สุจริต  กรรมชื่อว่าสุจริตะ เพราะมีการ
ประพฤติท่ีดี (สุ + จร จรเณ=ประพฤติ + อิ + ต) 
   อุทาหรณ์: โส กาเยน สุจริต  จริตฺวา วาจาย สุจริต  จริตฺวา มนสา สุจริต  จริตฺวา 
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺค  โลก  อุปปชฺเชยฺย เทวาน  ตาวตึสาน  สหพฺยต ๑๔๙ เขาประพฤติกาย
สุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต หลังจากตายไปจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ จะพึงไปเกิดในหมู่เทพชั้น
ดาวดึงส์ เตน โส สุจริเตน สคฺคมคมาสิ๑๕๐ มหาบุรุษได้เสด็จไปสู่สวรรค์ เพราะกรรมที่เป็นบุญนั้น 
  อัตตะ ศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ 
   ๑) จิต อุทาหรณ์: อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ๑๕๑ จิตที่ฝึกดีแล้ว เป็นความรุ่งเรือง
ของบุรุษ จิตฺต  หิ “อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม, โย เว  ิตตฺโต ตสร ว อุชฺชุนฺติ จ “อตฺตสมฺมาปณิธีติ จ เอวมาทีสุ 
อตฺตาติ วุจฺจติ๑๕๒ จริงอยู่ จิต เรียกว่า “ตน” ดุจในประโยคเป็นต้นว่า นัยว่าจิตแลฝึกได้ยาก, ผู้ใดแลมีจิต
ตั้งมั่นแล้วจะเป็นผู้ซื่อตรงดุจกระสวยทอผ้า และดุจในประโยคเป็นต้นว่า ตั้งจิตไว้ชอบ 
   ๒) ร่างกาย อุทาหรณ์: อตฺตโน อาสเนเยว อตฺตาน  ทสฺเสสิ๑๕๓ แสดงตัวบนอาสนะ
ของตนนั่นเอง อตฺตภาโว หิ “อาหิโต อห มาโน เอตฺถาติ อตฺตาติ วุจฺจติ๑๕๔ ก็อัตภาพ เรียกว่าอัตตา 
เพราะเป็นที่ตั้งของความถือตัวว่าเรา อตฺตกิลมถานุโยโคติ อตฺตโน กิลมถานุโยโค, สรีรทุกฺขกรณนฺติ    

                                                 

 ๑๔๗ นีติ.ธาตุ.๓๓๖-๓๓๗. 
 ๑๔๘ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๑๐๕/๖๓. 
 ๑๔๙ ม.ม.(บาลี) ๑๓/๒๑๒/๑๘๗. 
 ๑๕๐ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๒๐๘/๑๓๐. 
 ๑๕๑ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๑๙๕/๒๐๓. 
 ๑๕๒ ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/๙. 
 ๑๕๓ วิ.อ.(บาลี) ๑/๑๓. 
 ๑๕๔ ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/๑๐. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๓๒ 

อตฺโถ๑๕๕ บทว่า อตฺตกิลมถานุโยโค ได้แก่ การประกอบความเพียรในการท าตนให้ล าบาก คือ การท า
ร่างกายให้ล าบาก 
   ๓) สภาวะ ถ้ามีความหมายว่า สภาวะ ต้องน าไปเข้าสมาสกับบทใดบทหนึ่ง 
อุทาหรณ:์ อนโวสิตตฺต อุคฺคตตฺต เอกตฺต  ิตตฺต ภาวิตตฺต มิจฺฉตฺต ยตตฺต และ สมฺมตฺต 
   ๔) ปรมาตมัน อุทาหรณ์: อตฺตาติ “อตฺตา อตฺถีติ คหิตา สสฺสตทิฏฺ  ิ นตฺถิ. นิรตฺตาติ 
“อุจฺฉิชฺชตีติ คหิตา อุจฺเฉททิฏฺ  ิ๑๕๖ บทว่า อตฺตา (ความเห็นว่ามีตน) ได้แก่ สัสสตทิฏฐิที่ยึดถือว่า “อัตตา
มีอยู่” ย่อมไม่มี. บทว่า นิรตฺตา (ความเห็นว่าไม่มีตน) ได้แก่ อุจเฉททิฏฐิที่ยึดถือว่าขาดสูญ 
  ศัพท์ที่หมายถึง ตัวตน, วิญญาณ, อาตมัน, อัตตา ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกัน ๓ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) ชีวะ แปลว่า ตัวตน, วิญญาณ, อาตมัน, อัตตา 
   รูปวิเคราะห์: ชีวนฺติ สตฺตา อเนนาติ ชีโว อัตตาชื่อว่าชีวะ เพราะเป็นเหตุท าให้สัตว์
เป็นอยู่ (ชีว ปาณธารเณ=ความมีอายุยืน + อ) 
   อุทาหรณ์: อิเธว ชีโว วิภว  อุเปติ๑๕๗ อัตตาย่อมถึงความขาดสูญในภพนี้เท่านั้น 
อิเธว ชีวติ ชีโว เปจฺจ เปจฺจ วินสฺสติ๑๕๘ อัตตาย่อมเป็นอยู่ในโลกนี้เท่านั้น ละไปแล้ว ล่วงลับไปแล้ว ย่อม
พินาศ 
   ๒) ปุริสะ แปลว่า ตัวตน, วิญญาณ, อาตมัน, อัตตา 
   รูปวิเคราะห์: ปุเรติ นิสฺสยสฺสาภิลาสนฺติ ปุริโส อัตตาชื่อว่าปุริสะ เพราะท าความ
อยากของสิ่งที่อาศัยตนให้สมบูรณ์ (ปุร ปูรเณ=เต็ม-ท าให้เต็ม + อิส) ปุริ อุจฺเจ าเน เสติ ปวตฺตตีติ     
ปุริโส ชื่อว่าปุริสะ เพราะเป็นไปในฐานะที่สูง (ปุริ + สี ปวตฺตเน=เป็นไป + อ) 
   ๓) อัตตะ แปลว่า ตัวตน, ตน, วิญญาณ, อาตมัน, อัตตา 
   รูปวิเคราะห์: อตนฺติ สตต  คจฺฉนฺติ สตฺตา อเนนาติ อตฺตา ตัวตนชื่อว่าอัตตา เพราะ
ท าให้สัตว์ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ภวาภว  ธาวนฺโต ชาติชรามรณาทิเภท  อเนกวิหิต  ส สารทุกฺข  อตติ 
สตต  คจฺฉติ ปาปุณาติ อธิคจฺฉตีติ อตฺตา ชื่อว่าอัตตา เพราะท่องเที่ยวไปภพน้อยใหญ่ ประสบทุกข์ใน 
สังสารมากมายมีชาติ ชรา และมรณะเป็นต้น (อต สาตจฺจคมเน=ไปต่อเนื่อง + ต) อาหิโต อห มาโน   
เอตฺถาติ อตฺตา ชื่อว่าอัตตา เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความถือตัวว่าเป็นเรา (อา + ธา ธารเณ=ทรงไว้ + ต)  
สุขทุกฺข  อทติ อนุภวตีติ อตฺตา ชื่อว่าอัตตา เพราะเสวยทั้งสุขและทุกข์ (อท  ภกฺขเณ=กิน + ต) อาพาธา 
นิรนฺตร  อตติ ปวตฺตตีติ อตฺตา ชื่อว่าอัตตา เพราะมีอาพาธเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (อต ปวตฺตเน=เป็นไป + 
ต) สุขทุกฺข  อทติ ขาทตีติ อตฺตา ชื่อว่าอัตตา เพราะกิน (รับ) สุขและทุกข์ ชาติชรามรณาทีหิ อาทียเต 
ภกฺขียเตติ อตฺตา ชื่อว่าอัตตา เพราะถูกชาติ ชรา และมรณะเป็นต้นกิน (อท ภกฺขเณ=กิน + ต) 
   อุทาหรณ์: ภิกฺขู สเกน กาเยน อฏฺฏิยนฺตา หรายนฺตา ชิคุจฺฉนฺตา อตฺตนาปิ อตฺตาน  
ชีวิตา โวโรเปนฺติ๑๕๙  ภิกษุทั้งหลาย เกิดความรู้สึกอึดอัด เบื่อหน่าย รังเกียจร่างกายของตน จึงฆ่าตัวตาย 

                                                 

 ๑๕๕ ส .สฬา.อ.(บาลี) ๓/๓๖๔/๑๗๐. 
 ๑๕๖ ขุ.ม.อ.(บาลี) ๙๓/๓๕๐. 
 ๑๕๗ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๔๙/๓๐๙. 
 ๑๕๘ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๑๔๙/๒๑. 
 ๑๕๙ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๑๖๒/๙๓. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๓๓ 

เองบ้าง อาตุมา วุจฺจติ อตฺตา๑๖๐ ตัวเอง ตรัสเรียกว่าอัตตา 
  สัมมา ศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ 
   ๑) เป็นนิบาต ใช้ในความหมายของการยกย่องสรรเสริญ ที่ประกอบตติยาวิภัตติ จึง
แปลว่า โดยดี, ด้วยดี, โดยชอบ ใช้ได้ทุกลิงค์ ทุกวิภัตติและทุกวจนะ อุทาหรณ์: สมฺมา โวหาโร, สมฺมา 
วาจา, สมฺมา วจน  
   ๒) เครื่องสลักแอก, บ่วงแอก มาจากรากศัพท์ว่า สมุ (สมเน = สงบ) + อ + อา 
อุทาหรณ:์ สมฺมเมตฺถ ปาสนฺตีติ สมฺมาปาโส ทิวเส ทิวเส สมฺม  ขิปิตฺวา๑๖๑ ชื่อว่าสัมมาปาสะ เพราะในยัญ
นี้ เขาโยนสลักแอกไป ทิ้งสลักแอกทุก ๆ วัน 

  ปณิธิ ศัพท์ มีความหมายว่า ความปรารถนา, การอ้อนวอน, การตั้งปณิธาน ตามคัมภีร์
อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๓ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) ปัตถนา แปลว่า ความปรารถนา, การอ้อนวอน, การตั้งปณิธาน 
   รูปวิเคราะห์: ปตฺเถตีติ ปตฺถนา อาการอ้อนวอน ชื่อว่าปัตถนา (ปตฺถ ยาจนาย =
ปรารถนา-อยากได้-ขอ-ร้องขอ + ยุ + อา) 
   อุทาหรณ์: อถ โข ภิกฺขเว ตสฺส ปุริสสฺส อารกาวสฺส เจตนา อารกาว ปตฺถนา อารกา 
ปณิธิ๑๖๒ ภิกษุทั้งหลาย ทันใดนั้น บุรุษนั้นมีเจตนา ปรารถนา ตั้งใจจะไปให้ไกลจากหลุมถ่านเพลิง 
   ๒) ปณิธานะ แปลว่า ความปรารถนา, การอ้อนวอน, การตั้งปณิธาน 
   รูปวิเคราะห์: ปนิฏฺ  ิยเต ปณิธาน  การตั้งปณิธาน ชื่อว่าปณิธานะ (ป + นิ า คติ
นิวุตฺติย =หยุด-ยืน-ตั้งอยู่, มี ป และ นิ น าหน้า ใช้ใน ปตฺถนาย =ปรารถนา + ยุ) 
   อุทาหรณ์: เจตโส ปณิธานปจฺจยา ตทภินนฺทติ ตทภินนฺทนฺโต อนาคต  ปฏิกงฺขติ ๑๖๓ 
เพราะความตั้งจิตเป็นปัจจัย บุคคลจึงยินดีจักขุและรูปนั้น บุคคลเมื่อยินดีจักขุและรูปนั้น จึงชื่อว่าหวังสิ่ง
ที่ยังมาไม่ถึง 
   ๓) ปณิธิ แปลว่า ความปรารถนา, การอ้อนวอน, การตั้งปณิธาน 
   รูปวิเคราะห์: ปนิฏฺ  ิยเต ปณิธิ การตั้งปณิธาน ชื่อว่าปณิธิ (ป + นิ า คตินิวุตฺติย  
=หยุด-ยืน-ตั้งอยู่, มี ป และ นิ น าหน้า ใช้ใน ปตฺถนาย =ปรารถนา + อิ) 
   อุทาหรณ์: อกาสึ ปณิธึ ตทา๑๖๔ เวลานั้นเราได้ตั้งความปรารถนาไว้ ปณิธานุ-    
ปฏฺ านกุสโล โหติ๑๖๕ เป็นผู้ฉลาดในความไม่ต้ังไว้โดยปณิธิ 

 ๓) วิเคราะห์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 ลักษณะของตติยนการวิปุลาคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือบาทที่ ๑ 
                                                 

 ๑๖๐ ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๑๗/๕๖. 
 ๑๖๑ องฺ.จตุกฺก.อ.(บาลี) ๒/๓๙/๓๔๐. 
 ๑๖๒ ส .น.ิ(บาลี) ๑๖/๖๓/๙๖. 
 ๑๖๓ ม.อุ.(บาลี) ๑๔/๒๘๓/๒๕๓. 
 ๑๖๔ ขุ.อป.(บาลี) ๓๒/๕๐/๔๑๕. 
 ๑๖๕ ขุ.ป.(บาลี) ๓๑/๒๐๕/๒๔๓. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๓๔ 

  ๓) มี น คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือบาทที่ ๓ 
  ๔) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ คือบาทที่ ๒ และ ๔ 
 ตารางแสดงตติยนการวิปุลาคาถา 

ค 
ม 

ย คณะอยู่ 
บาทที่ ๑ 

ค ค 
ม 

ช 

ค ย ย 
ร ร 

ล 
ต 

น คณะอยู่ 
บาทที่ ๓ 

ล ล 
ต 

ล ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๒ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 

พระคาถาที่ ๒ 
     ปฏิรูปเทสวาโส จ ปุพฺเพ จ กตปุญฺ ตา 
     อตฺตสมฺมาปณิธิ จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

ครึ่งคาถาแรก 
ล ร ย ล ค ภ ช ค 
๒ 
ปฏิ 

 ๒ ๑ ๒ 
รูปเท 

๑ ๒ ๒ 
สวาโส  

๑ 
จ 

๒ 
ปุพฺ 

๒ ๑ ๑ 
เพ จ ก 

๑ ๒ ๑ 
ตปุญฺ  

๒ 
ตา 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ย น ล ค ต ช ค 
๒ 
อตฺ 

๑ ๒ ๒ 
ตสมฺมา 

๑ ๑ ๑ 
ปณิธิ 

๑ 
จ 

๒ 
เอ 

๒ ๒ ๑ 
ตมฺมงฺค 

๑ ๒ ๑ 
ลมุตฺต 

๒ 
ม  

 พระคาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ตติยนการวิปุลาคาถา มี ย ช น ช 
คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ คือ 
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ สวาโส  (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ตปุญฺ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค ์๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลังเป็นตติยนการวิปุลาคาถา 
  มี น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ ปณิธิ (๑ ๑ ๑) 
  มี ช คณะอยู่พยางค ์๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ ลมุตฺต (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ค าว่า  “ปฏิ” ในค าว่า  “ปฏิรูปเทสวาโส” เป็นครุหนึ่งพยางค์ได้ ที่จริงแล้วในพระพุทธ
พจน์ แม้บาทที่มีพยางค์เกินในคาถาทั่วไปและอุปชาติคาถาที่ประกอบกับ จริย, อริย,  กิริยา และ อรห  
เป็นต้นก็ไม่มีโทษทางฉันทลักษณ์ 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๓๕ 

 ๔) วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 พระคาถานี้ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  ๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบททีส่ัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ     
   ค าว่า ปุพฺเพ เป็นบทอาธาระ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ ตา ปัจจัยในค าว่า กต
ปุญฺ ตา 
   ค าว่า เอต  เป็นบทวิเสสนะของ ติวิธกมฺม  
   ค าว่า อุตฺตม  เป็นบทวิเสสนะวางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ มงฺคล  
   ค าว่า มงฺคล  เป็นวิกติกัตตาของ โหติ 
   ค าว่า จ ศัพท์เป็นปทสมุจจยัตถนิบาตรวางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย แม้จะมีบทสมาส ๓ บท คือ ปฏิรูปเทส-
วาโส (อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม) กตปุญฺ ตา (เคยท าบุญมาก่อน) และ อตฺตสมฺมาปณิธิ (การตั้งตนชอบ) แต่
บทสมาสนี้ก็สั้นอ่านเข้าใจได้ง่าย ไม่มีบทที่เข้าใจได้ยาก 
  ๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงไพเราะอ่อนหวาน ในคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะท่ีมีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาว-สั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
   บาทที ่๑ ว่า ปฏิรูปเทสวาโส จ มีครุ ๔ ตัว คือ รู, เท, วา, โส อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๑ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, เอ, อ, อา, โอ, อ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ อิ, จ อยู่ใกล้กัน, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, รฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๓ 
ตัว คือ ทฺ, สฺ, สฺ อยู่ใกล้กัน, โอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ปฺ, อู, ปฺ, วฺ อยู่ใกล้กัน 
   บาทที่ ๒  ว่า ปุพฺเพ จ กตปุญฺ ตา มีครุ ๔ ตัว คือ ปุพฺ, เพ, ปุญฺ, ตา อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ เอ, อ, กฺ, อ, อ, อ, อา อยู่ใกล้กัน, 
อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ จฺ, ญฺ, ญฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ ตฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐ
ฐาน ๖ ตัว คือ ปฺ, อุ, พฺ, พ,ฺ ปฺ, อ ุอยู่ใกล้กัน 
   บาทที่ ๓  ว่า อตฺตสมฺมาปณิธิ จ มีครุ ๓ ตัว คือ อตฺ, สมฺ, มา, มีอักษรในบาทที่ ๓ 
นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, อ, อา, อ, อ อยู่ใกล้กัน, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว 
คือ อิ, อิ, จฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรมุทธฐานตัวเดียว คือ ณฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ  ตฺ, ตฺ, สฺ, ธฺ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ มฺ, มฺ, ปฺ อยู่ใกล้กัน 
   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  มีครุ ๕ ตัว คือ เอ, ตมฺ, มงฺ, มุตฺ, ม  อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ เอ, อ, อ, งฺ, คฺ, อ, อ, อ, อ อยู่ใกล้
กัน, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ลฺ, ตฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ มฺ, มฺ, มฺ, อุ, ม อยู่ใกล้
กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ -   
  ๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ แบ่งเป็น ๓ 
ประเภท คือ   ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจ านวนมาก 
   ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็งฐานเดียวกันจ านวนมาก 
   ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียงแข็ง 
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   บาทที ่๑ ว่า ปฏิรูปเทสวาโส จ เป็นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที ่๒ ว่า ปุพฺเพ จ กตปุญฺ ตา เป็นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๓ ว่า อตฺตสมฺมาปณิธิ จ เป็นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป็นเกวลมุทุสมตา 
  พระคาถานี้ประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ 
   ก. ทันตฐาน (เกิดท่ีฟัน) คือ เท, ส, วา, โส, ต, ตา, ตฺ, ต, ส, ต, ล, ตฺ, ต 
   ข. โอฏฐฐาน (เกิดที่ริมฝีปาก) คือ ป, ป, ปุพฺ, เพ, ปุ, มฺ, มา, ป, มฺ, ม, มุ, ม  
  ดังนั้น จึงจัดเป็นเกวลมุทุสมตาคุณ แม้ ธิ อักษรในบาทที่ ๓ จะเป็นธนิตอักษรก็ไม่ผิด
ตามเกวลมุทุสมตา เพราะธนิตอักษรช่วยไม่ให้ขัดแย้งกับสิเลสคุณ 
  ๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท ประกอบด้วย 
   ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนมากว่า
เสียงแข็ง, ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือ สนธิ สมาส และสังโยค
ที่ประกอบบทไว้ไม่ด ี
   ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในพระคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก และ
ไม่ใช่มีเสียงอ่อนทั้งหมด โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง คือ บาทที่ ๓ มีธนิตอักษร ๑ พยางค์คือ ธิ ใน อตฺต
สมฺมาปณิธิ, ทั้งไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  (เอต  + มงฺคล  
+ อุตฺตม ) ออกเสียงง่าย, แม้บทสมาสในพระคาถาคือ ปฏิรูปเทสวาโส (ปฏิรูป + เทส + วาโส) กตปุญฺ
ตา (กต + ปุญฺ ตา) และ อตฺตสมฺมาปณิธิ (อตฺต + สมฺมา + ปณิธิ) ก็ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วย
สุขุมาลตาคุณ มีเสียงนุ่มนวลชดช้อยชวนให้น่าฟังเสนาะโสต 
  ๕) อัตถพยัตติคุณ รสค ามีความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย ทุกบทล้วนมีความหมายแจ่ม
แจ้งไม่คลุมเครือ ไม่ท าให้ตีความหมายได้หลายอย่าง ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ทันที มี ๒ ประเภท 
ประกอบด้วย 
   ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
   ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในพระคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์

 ๓.๒.๔ มงคลปริตร คาถาที่ ๓ 
     พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ วินโย จ สุสิกฺขิโต 
     สุภาสิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

 ๑) การสร้างรูปศัพท์ตามหลักไวยากรณ์ 
  พาหุสจฺจญฺจ เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น พาหุสจฺจ  + จ 
  พาหุสจฺจ  ศัพท์เป็นภาวตัทธิต มาจากศัพท์ว่า พหุสฺสุต/ พหุสุต (พหุ + สุ [สวเณ = ฟัง-
สดับ, อภิสเว = ผูก-ให้เกิด, คติวุทฺธีสุ = ไป-ถึง-บรรลุ, เจริญ] + ต) + ณฺย + สิ 
   พหุ + สุ + ต  ลง ต ปัจจัย พุธคมาทิตฺเถฯ /อตีเต ตฯ 
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   พหุสฺ + สุต  ซ้อน สฺ  ปรเทฺวภาโว าเน 
   พหุสฺสุต/พหุสุต + ณฺย ลง ณฺย ปัจจัยในภาวตัทธิต ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ 
   พาหุสฺสุต/พาหุสุต+ณฺย วุทธิ อ ต้นศัพท์ เป็น อา วุทฺธาทิสรสฺส วาส โยคฯลฯ 
   พาหุสฺสุต/พาหุสุต + ย ลบ ณฺ อนุพันธ์ เตส  โณ โลปํ 
   พาหุสฺสุตฺ/พาหุสุตฺ + ย ลบสระ อ ท้าย ต  อวณฺโณ เย โลปญฺจ 
   พาหุสฺสตฺ/พาหุสตฺ + ย เปลี่ยน อุ ท้าย สุ เป็น อ เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการฯ 
   พาหุสฺสจ/พาหุสจ เปลี่ยน ตฺย เป็น จ ยวต  ตลนทการาน ฯ 
   พาหุสฺสจฺจ/พาหุสจฺจ ซ้อน จฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
   พาหุสฺสจฺจ/พาหุสจฺจ+สิ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   พาหุสฺสจฺจ/พาหุสจฺจ+อ  เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
   ส าเร็จรูปเป็น พาหุสฺสจฺจ /พาหุสจฺจ  = ความเป็นผู้มีสุตะมาก มีรูปวิเคราะห์ว่า   
สุณาตีติ สุโต ผู้เชื่อฟัง ชื่อว่าสุตะ, สุยเตติ สุโต ผู้ที่มารดาบิดาให้เกิด ชื่อว่าสุตะ, สุยฺยเตติ สุโต ผู้ที่เขา
รู้จัก ชื่อว่าสุตะ, พหุสฺสุตสส ภาโว พาหุสฺสจฺจ  ความเป็นผู้มีสุตะมาก ชื่อว่าพาหุสัจจะ 
   พาหุสจฺจ  + จ  เปลี่ยนนิคหิต ( -   ) เป็น ญ ฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
   ส าเร็จรูปเป็น พาหุสจฺจญฺจ 
  สิปฺปญฺจ เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น สิปฺปํ + จ 
  สิปฺปํ ศัพทเ์ป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สิ (สเย = นอน) + ป + สิ, สปฺป (คมเน = 
ไป) + อ + สิ, สิ (เสวาย  = เสพ, ศึกษา, เล่าเรียน) + ปฺป + สิ 
   สิ + ป    ลง ป ปัจจัย กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน ฯ 
   สิปฺ + ป   ซ้อน ปฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
   สิปฺป + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   สิปฺป + อ    เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
   สิปฺปํ    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   ส าเร็จรูปเป็น สิปฺปํ = วิชา, ศิลปะการแสดง 
   สปฺป + อ   ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
   สปฺปฺ + อ   ลบสระ อ ท้าย สปฺป ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
   สิปฺปฺ + อ   เปลี่ยน อ ต้นธาตุ เป็น อิ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน ฯ 
   สิปฺป + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   สิปฺป + อ    เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
   สิปฺปํ    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   ส าเร็จรูปเป็น สิปฺปํ มีรูปวิเคราะห์ว่า สปฺปติ อเนนาติ สิปฺปํ เครื่องด าเนินชีวิต ชื่อว่า
ศิลปะ คืออาศัยศิลปะเลี้ยงชีวิตเพ่ือให้ชีวิตด าเนินไปได ้
   สิ + ปฺป   ลง ปฺป ปัจจัย กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาน ฯ 
   สิปฺป + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   สิปฺป + อ    เปลี่ยน สิ เป็น อ  สึ 
   สิปฺปํ    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
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   ส าเร็จรูปเป็น สิปฺปํ มีรูปวิเคราะห์ว่า อตฺตโน หิต  อิจฺฉนฺเตหิ เสวิยเตติ สิปฺปํ ชื่อว่า
ศิลปะ เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ปรารถนาประโยชน์ตนเสพอาศัย คือ ถ้าต้องการประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่
ตนก็ต้องอาศัยศึกษาเรียนรู้ศิลปะจนท าได้ท าเป็นแล้วใช้ศิลปะนั้นท าประโยชน์ให้เกิดตามต้องการ 
   สิปฺปํ + จ   เปลี่ยนนิคหิต ( -   ) เป็น ญ ฺ วคฺคนฺต  วา วคฺเค 
   ส าเร็จรูปเป็น สิปฺปญฺจ 
  วินโย ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า วิ + นี (นเย = น า, น าไป, ปาปเณ = การ
ให้ถึง) + อ + สิ 
   วิ + นี + อ  ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
   วิ + เน + อ  วุทธิ อี ที่ นี ธาตุ เป็น เอ อญฺเ สุ จ 
   วิ + นย + อ  เปลี่ยน เอ เป็น อย เอ อย 
   วินย    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   วินย + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   วินย + โอ   เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
   วินโย    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   ส าเร็จรูปเป็น วินโย มีรูปวิเคราะห์ว่า วิเนติ สตฺเต เอตฺถ เอเตนาติ วา วินโย, กาย -
วาจาน  วินยนโตปิ วินโย ชื่อว่าวินัย เพราะเป็นที่หรือเป็นเครื่องแนะน าเหล่าสัตว์ หมายถึงเป็นเครื่อง
ฝึกอบรมกาย วาจา ของสรรพสัตว์ 
  สุสิกฺขิโต ศัพท์เป็นกิริยากิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สุ + สิกฺข (วิชฺโชปาทาเน = ศึกษาเล่า
เรียน) + อิ + ต + สิ 
   สุ + สิกฺข + ต ลง ต ปัจจัย ภาวกมฺเมสุ ต /พุธคมาทิฯ 
   สุ + สิกฺขฺ + ต ลบสระ อ ท้าย สิกฺข ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
   สุ + สิกฺขฺ + อิ + ต  ลง อิ อาคมหน้า ต ปัจจัย ยถาคมมิกาโร 
   สุสิกฺขิต + สิ  ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   สุสิกฺขิต + โอ  เปลี่ยน สิ เป็น โอ โส 
   สุสิกฺขิโต   แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   ส าเร็จรูปเป็น สุสิกฺขิโต = อันศึกษาดีแล้ว คือผู้มีการศึกษา อีกอย่างหนึ่ง สุสิกฺขิโต 
ใช้เป็นกัตตุวาจกก็มี ดังพระบาลีว่า อห  โข ปน สุสิกฺขิโต อนวโย สเก อาจริยเก กุมฺภการกมฺเม๑๖๖ ก็เรานี้
แหละ เป็นผู้ศึกษามาดีแล้ว ไม่บกพร่อง เป็นผู้ส าเร็จศิลปะในการปั้นหม้ออันเปรียบเสมือนด้วยอาจารย์
ของตน 
  วาจา ศัพท์เป็นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า วจ (วิยตฺติย  วาจาย  = พูด, กล่าว) + อ + 
อา + สิ 
   วจ + อ   ลง อ ปัจจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา  
   วจฺ + อ ลบสระ อ ท้าย วจ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯลฯ 
   วาจฺ + อ วุทธิ อ ต้นธาตุ เป็น อา อญฺเ สุ จ 
   วาจ + อา ลง อาปัจจัยในอิตถีลิงค ์ อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
                                                 

 ๑๖๖ นีติ.ธาตุ.๖๖. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๓๙ 

   วาจา  แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   วาจา + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   วาจา    ลบ สิ ปฐมาวิภัตติ เสสโต โลปํ คสิปิ 
   ส าเร็จรูปเป็น วาจา = ค าพูด, วาจา มีรูปวิเคราะห์ว่า วุจฺจเตติ วาจา ค าที่คนพูดกัน 
ชื่อว่าวาจา 
  สุภาสิตา ศัพท์เป็นกิริยากิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สุ + ภาส (วิยตฺติย  วาจาย  = พูด-
กล่าว) + อิ + ต + อา + สิ 
   สุ + ภาส + ต ลง ต ปัจจัย ภาวกมฺเมสุ ต /พุธคมาทิฯ 
   สุ + ภาสฺ + ต ลบสระ อ ท้าย ภาส ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯลฯ 
   สุ + ภาสฺ + อิ + ต  ลง อิ อาคมหน้า ต ปัจจัย ยถาคมมิกาโร 
   สุภาสิต + อา  ลง อาปัจจัยในอิตถีลิงค์ อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
   สุภาสิตา   แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สุภาสิตา + สิ  ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   สุภาสิตา   ลบ สิ ปฐมาวิภัตติ เสสโต โลปํ คสิปิ 
   ส าเร็จรูปเป็น สุภาสิตา = อันกล่าวดีแล้ว 
  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป็นบทสนธิ ตัดบทเป็น เอต  + มงฺคล  + อุตฺตม  เปลี่ยนนิคหิต ( -   ) 
ที่ ต  เป็น ม ฺด้วยสูตรว่า วคฺคนฺต  วา วคฺเค, เปลี่ยนนิคหิต ( -   ) ที่ ล  เป็น มฺ ด้วยสูตรว่า มทา สเร 

 ๒) ค าศัพท์ตามคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
  พาหุสจัจะ ศัพท์ แปลว่า ความเป็นผู้มีสุตะมาก ค าว่า สุตะ ที่มีอุปสัคน าหน้าบ้าง ไม่มี
บ้าง มีความหมาย ดังนี้ 
   ๑) คมนะ แปลว่า ไป อุทาหรณ์: เสนาย ปสุโต๑๖๗ ผู้ด าเนินไปด้วยกองทัพ 
   ๒) วิสสุตะ แปลว่า ปรากฏ อุทาหรณ์: สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต๑๖๘ ผู้มีธรรมอันปรากฏ
แล้ว ผู้เห็นอยู่ 
   ๓) ตินตะ แปลว่า ก าหนัด, เปียกชุ่ม อุทาหรณ์: ภิกฺขุนี อวสฺสุตา อวสฺสุตสฺส ปุริส-
ปุคฺคลสฺส๑๖๙ ภิกษุณีก าหนัดแล้ว ยินดีการจับต้องของชายผู้ก าหนัด 
   ๔) นิโยคะ แปลว่า ขวนขวาย อุทาหรณ์ : เย ฌานปฺปสุตา ธีรา๑๗๐ พระพุทธเจ้า 
ทรงขวนขวายในฌาน ทรงมีปัญญา 
   ๕) อุปจิตะ แปลว่า สั่งสม อุทาหรณ์: ตุมฺเหหิ ปุญฺ    ปสุต  อนปฺปก ๑๗๑ พวกท่าน ได้
พากันสั่งสมบุญอันไพศาลไว้ 
 

                                                 

 ๑๖๗ ส .ส.อ.(บาลี) ๑/๑/๕. 
 ๑๖๘ วิ.ม.(บาลี) ๔/๕/๕. 
 ๑๖๙ วิ.ภิกฺขุนี.(บาลี) ๓/๖๕๘/๕. 
 ๑๗๐ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๑๘๑/๔๙. 
 ๑๗๑ ขุ.ขุ.(บาลี) ๒๕/๑๒/๑๑. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๔๐ 

   ๖) สัททะ แปลว่า เสียง อุทาหรณ์: ทิฏฺ    สุต  มุต  วิญฺ าต ๑๗๒ รูปที่ได้เห็น เสียงที่ได้
ยิน กลิ่น รส และสัมผัสที่ได้ทราบ และธรรมารมณ์ทีรู่้แจ้ง 
   ๗) โสตทวารานุสารญาตะ แปลว่า ธรรมที่รับรู้โดยคล้อยตามโสตทวาร อุทาหรณ์:
อานนฺโท หิ สารีปุตฺต พหุสฺสุโต โหติ สุตธโร สุตสนฺนิจโย๑๗๓ สารีบุตร ด้วยว่า อานนท์ เป็นผู้มีธรรมที่ได้
สดับมามาก ทรงธรรมที่ได้สดับมา สั่งสมธรรมที่สดับมา 
   ๘) ทูตะ แปลว่า ทูต อุทาหรณ์ : วิตฺตี หิ ม  วินฺทติ สุต ทิสวา๑๗๔ ท่านทูตมาตลี 
ปลื้มใจย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นเทวสมบัติ 

  สิปปะ ศัพท์ มีอธิบายความเพ่ิมเติมว่า วจฺฉายนสตฺเถ วุตฺตา คีตวชฺชาทิกา วิชฺชา จตุ - 
สฏฺ  ิกฺริยา ตถา อาลิงฺคนจุมฺพนมทิกา จ อพฺภนฺตรา จตุสฏฺ  ิกฺริยา กลาสทฺเทโนจฺจเต การแสดงมีแสดง
กลาเป็นต้น อันเป็นศิลปะการแสดง ๖๔ อย่าง มีการฟ้อนร าและการบรรเลงเป็นต้นและการแสดง
ท่าทาง ๖๔ อย่าง มีการจูบ การกอด และความหลงใหลเป็นต้น ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์วัจฉายนะ ชื่อว่า 
สิปปะ (ศิลปะ) สิปฺปํ เม อตฺถิ เตนปาห  ชีวิสฺสามิ๑๗๕ ศิลปะของเรามีอยู่ เราจักเลี้ยงชีพด้วยศิลปะนั้น 
  ดังนั้น จึงหมายถึง ศิลปศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ๑๘ ประเภท คือ 
   ๑) สุติ พระเวท 
   ๒) สัมมติ เวทางคศาสตร์ 
   ๓) พยากรณะ ไวยากรณ ์
   ๔) ฉันโทวิจิติ ฉันทลักษณ ์
   ๕) นิรุตติ คัมภีร์นิรุตติที่ว่าด้วยที่มาของศัพท์ 
   ๖) โชติสัตถะ ดาราศาสตร์ 
   ๗) สิกขา คัมภีร์ศึกษาท่ีว่าด้วยวิธีออกเสียงค าในพระเวทให้ถูกต้อง 
   ๘) โมกข าณะ วิชาเวทมนต์ช่วยให้พ้นอันตราย 
   ๙) กริยาวิธิ อลังการศาสตร์ 
   ๑๐) ธนุพเพทะ วิชายิงธนู 
   ๑๑) หัตถิสิกขา วิชาดูลักษณะช้าง 
   ๑๒) กามตันตะ กามศาสตร์ 
   ๑๓) อัสสลักขณะ วิชาดูลักษณะม้า 
   ๑๔) ปุราณะ คัมภีร์รวบรวมเรื่องราวเก่าแก่โบราณเกี่ยวกับความรู้ทางศาสนา 
ปรัชญาฯลฯ 
   ๑๕) อิติหาสะ เรื่องราวที่สืบต่อกันมา 
   ๑๖) นีติ นิติศาสตร์, วิชากฎหมาย 
   ๑๗) ตักกะ ตรรกศาสตร์ 
   ๑๘) เวชชกะ แพทยศาสตร์ 
                                                 

 ๑๗๒ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๒๔/๒๙. 
 ๑๗๓ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๓๓๙/๓๐๑. 
 ๑๗๔ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๕๐๙/๑๗๙. 
 ๑๗๕ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๔๙/๓๓. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๔๑ 

  แตใ่นทางพระพุทธศาสนาแล้ว แบ่งสิปปะ (ศิลปะ) ออกเป็น ๒ อย่าง 
   ๑) อคาริกสิปปะ/อาคาริยสิปปะ คือ กิจกรรมของคนที่มีฝีมือในการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ มีงานของช่างแก้วมณี ช่างทองเป็นต้น ที่ปราศจากการท าร้ายชีวิตสัตว์อ่ืน เว้นจาก
อกุศลความชั่วมัวหมอง ชื่อว่าศิลปะของคฤหัสถ ์
   ๒) อนคาริกสิปปะ/อนคาริยสิปปะ คือ กิจกรรมของพระที่ มีฝีมือในการท าสมณ
บริขารมีการกะและเย็บจีวรเป็นต้น ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญไว้เป็นต้นว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเพ่ือน
พรหมจารีมีความขยันหมั่นเพียรร่วมแรงร่วมใจกันท าสมณกิจไม่ว่าสูงหรือต่ า และที่ตรัสว่าเป็นนาถกรณ
ธรรม๑๗๖ ธรรมท าที่พ่ึง ๑๐ ประการ คือ 
    ๑)  ศีล ความประพฤติดีงามสุจริต รักษาระเบียบวินัย มีอาชีวะบริสุทธิ์ 
   ๒)  พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมาก มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้ง 
   ๓)  กัลยาณมิตตตา ความมีกัลยาณมิตร, การคบคนดี ได้ที่ปรึกษาและผู้แนะน าสั่ง
สอนที่ด ี
   ๔)  โสวจัสสตา ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย รับฟังเหตุผล 
   ๕)  กิงกรณีเยสุ ทักขตา ความเอาใจใส่ช่วยขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุกอย่างของ
เพ่ือนร่วมหมู่คณะ รู้จักพิจารณาไตร่ตรอง สามารถจัดท าให้ส าเร็จเรียบร้อย 
   ๖)  ธัมมกามตา ความเป็นผู้ใคร่ธรรม คือ รักธรรม ใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริง รู้จักพูด
รู้จักฟัง ท าให้เกิดความพอใจ น่าร่วมปรึกษาสนทนา ชอบศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัยที่
ละเอียดลึกซ้ึงยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
   ๗)  วิริยารัมภะ ความขยันหมั่นเพียร คือ เพียรละความชั่ว ประกอบความดีมีใจ
แกล้วกล้า บากบั่นก้าวหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ทอดทิ้งธุระ 
   ๘)  สันตุฏฐี ความสันโดษ คือ ยินดี มีความสุขความพอใจด้วยปัจจัย ๔ ที่หามาได้
ด้วยความเพียรอันชอบธรรมของตน 
   ๙)  สติ ความมีสติ รู้จักก าหนดจดจ า ระลึกการที่ท าค าที่พูดไว้ได้ ไม่มีความ
ประมาท 
   ๑๐) ปัญญา ความมีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล รู้จักคิดพิจารณา เข้าใจภาวะของสิ่ง
ทั้งหลายตามความเป็นจริง 
 นาถกรณธรรมนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่ง พหุการธรรม ธรรมมีอุปการะมาก เพราะเป็นก าลัง
หนุนในการบ าเพ็ญคุณธรรมต่าง ๆ ท าประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืนให้ส าเร็จได้อย่างกว้างขวาง
ไพบูลย์ ชื่อว่าศิลปะของบรรพชิต 

  วินยะ ศัพท์ หมายถึง กฎระเบียบส าหรับฝึกอบรมกาย วาจา ใจ แบ่งเป็น ๒ อย่าง คือ 
   ๑) อคาริกวินัย/อาคาริยวินัย กฎระเบียบส าหรับคฤหัสถ์ คือ การงดเว้นอกุศล-
กรรมบถ ๑๐ แบ่งออกเป็น ๓ หมวด ดังนี้ 
    (๑) กายกรรม ๓ ประการ 
      -ไม่ฆ่าหรือท าลายชีวิตผู้อื่น 

                                                 

 ๑๗๖ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๓๔๕, ๓๖๐/๒๓๖, ๒๗๗, องฺ.ทสก.(บาลี) ๒๔/๑๗/๒๐. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๔๒ 

      -ไม่ลักขโมย หรือยึดเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน 
      -ไม่ประพฤติผิดในกาม 
    (๒) วจีกรรม ๔ ประการ 
      -ไม่พูดเท็จ 
      -ไม่พูดส่อเสียด 
      -ไม่พูดค าหยาบคาย 
      -ไม่พูดเพ้อเจ้อ 
    (๓) มโนกรรม ๓ ประการ 
      -ไม่โลภอยากได้ของคนอ่ืน 
      -ไม่คิดพยาบาทปองร้ายผู้อ่ืน 
      -เห็นชอบตามคลองธรรม 
ชื่อว่าวินัยของคฤหัสถ์ 
   ๒) อนคาริกวินัย/อนาคาริยวินัย กฎระเบียบส าหรับบรรพชิต คือ การไม่ต้องอาบัติ 
๗ กอง มี ปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ และทุพภาสิต หรือปาริสุทธิศีล 
๔ คือ  
    (๑) ปาฏิโมกขสังวรศีล ความส ารวมระวังในพระปาฏิโมกข์ งดเว้นข้อทรงห้าม 
ท าตามข้อทรงอนุญาต ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลาย 
    (๒) อินทรียสังวรศีล ความส ารวมอินทรีย์ ระวังไม่ให้บาปอกุศลธรรมครอบง า
เมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้ง ๖ 
    (๓) อาชีวปาริสุทธิศีล ความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ ไม่
ประกอบด้วยการแสดงหาที่ผิดมีหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพเป็นต้น 
    (๔) ปัจจยสันนิสิตศีล ศีลที่เก่ียวกับปัจจัย ๔ ได้แก่ ปัจจยปัจจเวกขณะ พิจารณา
ใช้สอยปัจจัยสี่ให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์ของสิ่งนั้น ไม่บริโภคด้วยตัณหา ชื่อว่าวินัยของ
บรรพชิต 

  วาจา ศัพท์ ที่หมายถึงค าพูดตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๑๓ 
ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) ภาสิตะ แปลว่า ค าพูด, ภาษิต, ถ้อยค า 
   รูปวิเคราะห์: ภาสิตพฺพนฺติ ภาสิต  ค าชื่อว่าภาสิตะ เพราะเป็นค าที่ควรพูด (ภาส 
วิยตฺติย  วาจาย =กล่าว-พูดชัดเจน + อิ + ต) 
   อุทาหรณ์: อตฺตมนา ปญฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ภควโต ภาสิต  อภินนฺทุ๑๗๗ ภิกษุปัญจวัคคีย์
ก็มีใจยินดี ชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า ตโต กุมารา พฺยถิตา สุตฺวา ลุทฺทสฺส ภาสิต ๑๗๘ ล าดับนั้น 
พระกุมารทั้ง ๒ ได้สดับค าของชูชกผู้หยาบช้าก็ตกพระทัย 
 

                                                 

 ๑๗๗ วิ.ม.(บาลี) ๔/๒๔/๒๐. 
 ๑๗๘ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๒๑๑๒/๓๕๒. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๔๓ 

   ๒) ลปิตะ แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า, การเจรจา 
   รูปวิเคราะห์: ลปิตพฺพนฺติ ลปิต  ค าชื่อว่าลปิตะ เพราะเป็นค าที่ควรพูด (ลป วจเน=
กล่าว-พูด-เจรจา + อิ + ต) 
   อุทาหรณ์: ปุพฺเพ หสิต  ลปิต  กีฬิต  สมนุสฺสรามิ๑๗๙ ข้าพเจ้าระลึกถึงการหัวเราะ 
การเจรจา การเล่น ในครั้งก่อน เอว  ปริยายเทสิเต โข ภิกฺขเว มยา ธมฺเม เย อญฺ มญฺ สฺส สุภาสิต  
สุลปิต  สมนุมญฺ  ิสฺสนฺติ สมนุชานิสฺสนฺติ สมนุโมทิสฺสนฺติ เตส  เอต  ปาฏิกงฺข  สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวท-
มานา ขีโรทกีภูตา อญฺ มญฺ  ปิยจกฺขูหิ สมฺปสฺสนฺตา วิหริสฺสนฺติ๑๘๐ ภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมอันเรา
แสดงไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้ ชนเหล่าใดจักส าคัญ รู้ ชื่นชมตามค าที่เรากล่าวเจรจาดีแล้วแก่กันและ
กัน ชนเหล่านั้นพึงหวังได้ว่า จักพร้อมเพรียงกัน ชื่นชมกัน ไม่วิวาทกัน เหมือนน้ านมกับน้ า มองดูกันด้วย
นัยน์ตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ 
   ๓) ภาสา แปลว่า ค าพูด, ภาษา 
   รูปวิเคราะห์: ภาสียเตติ ภาสา ค าชื่อว่าภาสา เพราะบุคคลพูด ภาสนฺติ อตฺถ        
เอตายาติ ภาสา ชื่อว่าภาษา เพราะเป็นเครื่องกล่าวเนื้อความ (ภาส วิยตฺติย  วาจาย =กล่าว-พูดชัดเจน + 
อ + อา) 
   อุทาหรณ์: ตสฺส เจ อานนฺท ภิกฺขุโน อิมินา วิหาเรน วิหรโต ภาสาย จิตฺต  นมติ๑๘๑ 
อานนท์ หากเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ จิตย่อมน้อมไปเพ่ือการพูด มิลกฺขภาสาสุ วา อญฺ ตร-   
ภาสาย ตมตฺถ  วเทยฺย๑๘๒ หรือภิกษุนี้ พึงกล่าวเนื้อความนั้นด้วยบรรดาภาษาของชนชาวมิลักขะภาษาใด
ภาษาหนึ่ง 
   ๔) โวหาระ แปลว่า ค าพูด, โวหาร, ถ้อยค า, ส านวน 
   รูปวิเคราะห์: โวหรียเตติ โวหาโร ค าชื่อว่าโวหาระ เพราะบุคคลเรียก (วิ + อว + 
หร หรเณ=น าไป-น าออก + ณ, วิ + หร วจเน=กล่าว-พูด + อ) โวหรนฺติ เอเตนาติ โวหาโร ชื่อว่าโวหาระ 
เพราะเป็นเครื่องกล่าว วิเสเสน สตฺตาน  มน  อวหรตีติ โวหาโร ชื่อว่าโวหาระ เพราะดึงดูดใจเหล่าสัตว์ 
   อุทาหรณ์: ส โวหาเรน ภิกฺขเว โสเจยฺย  เวทิตพฺพ  ตญฺจ โข ทีเฆน อทฺธุนา น อิตฺตร  
มนสิกโรตา โน อมนสิการา ปญฺ วตา โน ทุปฺปญฺเ นาติ อิติ โข ปเนต  วุตฺต  กิญฺเจต  ปฏิจฺจ วุตฺต  อิธ 
ภิกฺขเว ปุคฺคโล ปุคฺคเลน สทฺธึ ส โวหรมาโน เอว  ชานาติ อญฺ ถา โข อยมายสฺมา เอเกน เอโก โวหรติ 
อญฺ ถา ทฺวีหิ อญฺ ถา ตีหิ อญฺ ถา สมฺพหุเลหิ โวกฺกมติ อยมายสฺมา ปุริมโวหารา ปจฺฉิมโวหาร  อปริ-
สุทฺธโวหาโร อยมายสฺมา นายมายสฺมา ปริสุทฺธโวหาโร๑๘๓ ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่า ความ
บริสุทธิ์พึงรู้ได้ด้วยถ้อยค า และความบริสุทธิ์นั้นพึงรู้ได้โดยใช้เวลานาน ไม่ใช่นิดหน่อย ผู้มนสิการจึงรู้ได้ 
ผู้ไม่มนสิการหารู้ได้ไม่ ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ ผู้มีปัญญาทรามหารู้ ได้ไม่ เพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้
เช่นนั้น คือ บุคคลในโลกนี้เมื่อสนทนากัน จึงรู้อย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้พูดกันตัวต่อตัวเป็นอย่างหนึ่ง พูดกับคน

                                                 

 ๑๗๙ วิ.ม.(บาลี) ๔/๔๗/๓๒. 
 ๑๘๐ ส .สฬา.(บาลี) ๑๘/๒๖๘/๒๑๐. 
 ๑๘๑ ม.อุ.(บาลี) ๑๔/๑๘๙/๑๖๒. 
 ๑๘๒ วิ.อ.(บาลี) ๑/๕๑/๒๖๕. 
 ๑๘๓ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๑๙๒/๒๑๓. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๔๔ 

สองคนเป็นอย่างหนึ่ง พูดกับคนสามกันเป็นอย่างหนึ่ง พูดกับคนหลายคนเป็นอย่างหนึ่ง ท่านผู้นี้พูดคราว
หลังต่างไปจากพูดคราวก่อน ท่านผู้นี้มีถ้อยค าไม่บริสุทธิ์ หามีถ้อยค าบริสุทธิ์ไม่ 
   ๕) วจนะ แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า, พจน์ 
   รูปวิเคราะห์: วุจฺจเตติ วจน  ค าชื่อว่าวจนะ เพราะถูกกล่าว วุจฺจติ อเนนาติ วจน  ชื่อ
ว่าวจนะ เพราะเป็นเครื่องกล่าว (วจ วิยตฺติย  วาจาย =พูด-กล่าวชัดเจน + ยุ) 
   อุทาหรณ์: ภควโต วจน  สุตฺวา ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺติ๑๘๔ ภิกษุทั้งหลาย ได้ฟังพระด ารัส
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักได้ทรงจ าไว้ 
   ๖) วจะ แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า 
   รูปวิเคราะห์: วุจฺจเตติ วโจ ค าชื่อว่าวจะ เพราะถูกกล่าว (วจ วิยตฺติย  วาจาย =พูก-
กล่าวชัดเจน + อ) 
   อุทาหรณ์: ปุน จปร  อาวุโส ภิกฺขุ สุวโจ โหติ โสวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต 
ขโม ปทกฺขิณคฺคาหี อนุสาสนึ๑๘๕ ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้ออ่ืนยังมีอยู่อีก ภิกษุเป็นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วย
ธรรมเป็นเครื่องท าให้เป็นผู้ว่าง่าย อดทน รับฟังค าพร่ าสอนโดยเคารพ พาวริสฺส วโจ สุตฺวา สิสฺสา โสฬส 
พฺราหฺมณา๑๘๖ ศิษย์ผู้เป็นพราหมณ์ท้ัง ๑๖ คน ได้ฟังค าพูดของพาวรีพราหมณ์แล้ว 
   ๗) อุตติ แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า 
   รูปวิเคราะห์: อุจฺจเตติ อุตฺติ ค าชื่อว่าอุตติ เพราะถูกกล่าว (วจ วิยตฺติย  วาจาย =พูด-
กล่าวชัดเจน + ติ) 
   ๘) วาจา แปลว่า ค าพูด, วาจา 
   รูปวิเคราะห์: วุจฺจเตติ วาจา ค าชื่อว่าวาจา เพราะถูกพูด (วจ วิยตฺติย  วาจาย =พูด-
กล่าวชัดเจน + อ + อา) 
   อุทาหรณ์: อปิ นุ สุนกฺขตฺต ตถาคโต ต  วาจ  ภาเสยฺย ยา สา วาจา ทฺวยคามินี๑๘๗        
สุนักขัตตะ ตถาคตเคยกล่าววาจาที่เป็น ๒ นัยบ้างไหม 
   ๙) คิรา แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า, วาจา 
   รูปวิเคราะห์: คิรนฺติ สทฺทายนฺติ ตนฺติ คิรา ค าชื่อว่าคิรา เพราะบุคคลพูด     
คายิตพฺพาต ิคิรา ชื่อว่าคิรา เพราะควรสวด (เค สทฺเท=ส่งเสียง-ออกเสียง + อิร + อา) 
   อุทาหรณ์: ตา ปิณฺฑาย จริตฺวาน ภตฺตตฺถ  กริย โธตาปตฺตาโย รหิตมฺหิ สุขนิสินฺนา  
อิมา คิรา อพฺภวเทสุ๑๘๘ ทั้งสองรูปนั้นเที่ยวบิณฑบาต ฉันและล้างบาตรแล้ว ก็นั่งพักอย่างสบายในที่สงัด 
ได้เปล่งถ้อยค าเหล่านี้ถามตอบกัน 
   ๑๐) วาณี แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า, ค าพูดแทงใจ 
   รูปวิเคราะห์: วายเต สทฺทายเตติ วาณี ค าชื่อว่าวาณี เพราะบุคคลพูด (วา สทฺเท=
ส่งเสียง-ออกเสียง + ยุ + อี)  ปเรส   มมฺมวิชฺฌนตฺเถน  วาโณ  วิยาติ วาณี ชื่อว่าวาณี เพราะเป็นค าพูดที ่

                                                 

 ๑๘๔ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๓/๒. 
 ๑๘๕ ที.ป.(บาลี) ๑๑/๓๔๕/๒๓๖. 
 ๑๘๖ ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๑๐๑๓/๕๒๘. 
 ๑๘๗ ที.ป.(บาลี) ๑๑/๑๘/๑๑. 
 ๑๘๘ ขุ.เถรี.(บาลี) ๒๖/๔๐๔/๔๘๐. 
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๑๔๕ 

เป็นเหมือนลูกศร เพราะอรรถว่าทิ่มแทงของรักของผู้อ่ืนได ้(วาณ + อี) 
   อุทาหรณ์: มุนินฺทวทนมฺโภช คพฺภสมฺภวสุนฺทรี สรณ  ปาณิน  วาณี มยฺห  ปีณยต  
มน ๑๘๙ ขอพระสัทธรรมอันงามบังเกิดในห้องแห่งบงกชคือพระโอษฐ์ของพระจอมมุนี ซึ่งเป็นที่พึงของ
ปาณชาติทั้งหลาย จงยังใจของข้าพเจ้าให้เอิบอ่ิม 
   ๑๑) ภารตี แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า 
   รูปวิเคราะห์: ภรโต นาม สตฺถกาโร อิสิ ตสฺเสสา ภารตี ค าชื่อว่าภารตี เพราะเป็น
ค าพูดของฤๅษีผู้แต่งคัมภีร์ชื่อว่าภรตะ (ภรต + ณี) 
   ๑๒) กถิตา แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า 
   รูปวิเคราะห์: กถียเตติ กถิตา ค าชื่อว่ากถิตา เพราะบุคคลพูด (กถ กถเน=กล่าว-พูด 
+ อิ + ต + อา) 
   ๑๓) วจี แปลว่า ค าพูด, ถ้อยค า, วาจา 
   รูปวิเคราะห์: วุจฺจเตติ วจี ค าชื่อว่าวจี เพราะบุคคลพูด (วจ วิยตฺติย  วาจาย =พูด-
กล่าวชัดเจน + อ + อี) 
   อุทาหรณ์: กายคุตฺโต วจีคุตฺโต อาหาเร อุทเร ยโต๑๙๐ เราคุ้มครองกาย คุ้มครอง
วาจาได้แล้ว ส ารวมในการบริโภคอาหาร ภวาสวา ยสฺส วจี ขรา จ๑๙๑ ภวาสวะและวาจาอันหยาบคาย
ของบุคคลใด 
 ๓) วิเคราะห์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
พระคาถาที่ ๓ 
     พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ วินโย จ สุสิกฺขิโต 
     สุภาสิตา จ ยา วาจา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

ครึ่งคาถาแรก 
ค ย ย ล ล ช ช ค 
๒ 
พา 

 ๑ ๒ ๒ 
หุสจฺจญฺ 

๑ ๒ ๒ 
จ สิปฺปญฺ  

๑ 
จ 

๑ 
วิ 

๑ ๒ ๑ 
นโย จ 

๑ ๒ ๑ 
สุสิกฺขิ 

๒ 
โต 

ครึ่งคาถาหลัง 
ล ร ย ค ค ต ช ค 
๑ 
สุ 

๒ ๑ ๒ 
ภาสิตา 

๑ ๒ ๒ 
จ ยา วา 

๒ 
จา 

๒ 
เอ 

๒ ๒ ๑ 
ตมฺมงฺค 

๑ ๒ ๑ 
ลมุตฺต 

๒ 
ม  

 พระคาถานี้เป็นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ จ สิปฺปญฺ (๑ ๒ ๒) 

                                                 

 ๑๘๙ สุโพธาลังการ.๑/๑. 
 ๑๙๐ ส.ส.(บาลี) ๑๕/๑๙๗/๒๐๘. 
 ๑๙๑ ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๔๗๗/๔๒๓. 
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๑๔๖ 

  มี ช คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ สุสิกฺขิ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ จ ยา วา (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค ์๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ ลมุตฺต (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 

 ๔) วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 พระคาถานี้ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  ๑) ปสาทคุณ รสค ากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบททีส่ัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   ค าว่า สุสิกฺขิโต เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะคือ วินโย 
   ค าว่า สุภาสิตา เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะคือ วาจา 
   ค าว่า เอต  เป็นบทวิเสสนะของ จตุพฺพิธกมฺม  
   ค าว่า อุตฺตม  เป็นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะคือ มงฺคล  
   ค าว่า มงฺคล  เป็นวิกติกัตตาของ โหติ 
   ค าว่า จ ศัพท์เป็นปทสมุจจยัตถนิบาตวางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย  แม้จะมีบทตัทธิต กิตก์ ๓ บท คือ 
พาหุสจฺจ  (ความเป็นพหูสูต) สุสิกฺขิโต (การมีวินัยที่ศึกษามาดีแล้ว) และสุภาสิตา (การมีวาจาสุภาษิต) แต่
บทนี้ก็สั้นอ่านเข้าใจได้ง่าย ไม่มีบทที่เข้าใจได้ยาก 
  ๒) มธุรตาคุณ รสค ามีเสียงไพเราะอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป็นปทาสัตติมธุรตา คือมี
เสียงคล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาว-สั้น) เหมือนกัน
ไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
   บาทที ่๑  ว่า พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ มีครุ ๕ ตัว พา, สจฺ, จญฺ, สิปฺ, ปญฺ อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อา, หฺ, อ, อ, อ, อ, อ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรตาลุฐาน ๗ ตัว คือ จฺ, จฺ, ญฺ, จฺ, อิ, ญฺ, จฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ สฺ, สฺ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ อุ, พฺ, ปฺ, ปฺ อยู่ใกล้กัน 
   บาทที่ ๒ ว่า วินโย จ สุสิกฺขิโต  มีครุ ๓ ตัว คือ โย, สิกฺ, โต อยู่ใกล้กัน, มีอักษรใน
บาทที่ ๒ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, โอ, อ, กฺ, ขฺ, โอ อยู่ใกล้กัน, อักษรตาลุ
ฐาน ๕ ตัว คือ อิ, ยฺ, จ, อิ, อิ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๕ คือ วฺ, นฺ, สฺ, สฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐ
ฐานตัวเดียวคือ อุ 
   บาทที่ ๓ ว่า สุภาสิตา จ ยา วาจา มีครุ ๕ ตัว คือ ภา, ตา, ยา, วา, จา อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อา, อา, อ, อา, อา, อา อยู่ใกล้
กัน, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ อิ, จฺ, ยฺ จฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ สฺ, สฺ, ตฺ, วฺ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ อุ, ภฺ อยู่ใกล้กัน 
   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  มีครุ ๕ ตัว คือ เอ, ตมฺ, มงฺ, มุตฺ, ม  อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ เอ, อ, อ, งฺ, คฺ, อ, อ, อ, อ อยู่ใกล้
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๑๔๗ 

กัน, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ลฺ, ตฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ม, มฺ, มฺ, อุ, มฺ อยู่ใกล้
กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ -   
  ๓) สมตาคุณ รสค ามีความสม่ าเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงล าดับ แบ่งเป็น ๓ 
ประเภท คือ   ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจ านวนมาก 
   ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็งฐานเดียวกันจ านวนมาก 
   ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียงแข็ง 
   บาทที ่๑  ว่า พาหุสจฺจญฺจ สิปฺปญฺจ เป็นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที ่๒  ว่า วินโย จ สุสิกฺขิโต เป็นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที ่๓  ว่า สุภาสิตา จ ยา วาจา เป็นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป็นเกวลมุทุสมตา 
  พระคาถานี้ประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจ านวนมาก คือ 
   ก. ทันตฐาน (เกิดที่ฟัน) คือ ส, สิ, น, สุ, สิ, โต, สุ, สิ, ตา, ต, ล, ตฺ, ต 
   ข. ตาลุฐาน (เกิดที่เพดาน) คือ จฺ, จญฺ, จ, ญฺจ, โย, จ, จ, ยา 
   ค. โอฏฐฐาน (เกิดท่ีริมฝีปาก) คือ พา, ปฺป, ภา, มฺ, ม, มุ, ม  
  ดังนั้น จึงจัดเป็นเกวลมุทุสมตาคุณ แม้ ขิ อักษรในบาทที่ ๒ และ ภา อักษรในบาทที่ 
๓ จะเป็นธนิตอักษรก็ไม่ผิดตามเกวลมุทุสมตา เพราะธนิตอักษรช่วยไม่ให้ขัดแย้งกับสิเลสคุณ 
  ๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท ประกอบด้วย 
   ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนมากว่า
เสียงแข็ง, ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือ สนธิ สมาส และสังโยค
ที่ประกอบบทไว้ไม่ด ี
   ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้ค าสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในพระคาถานี้เป็น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจ านวนมาก และ
ไม่ใช่มีเสียงอ่อนทั้งหมด โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง คือ บาทที่ ๒ มีธนิตอักษร ๑ พยางค์คือ ขิ ใน สุสิกฺขิโต 
และบาทที่ ๓ มีธนิตอักษร ๑ พยางค์คือ ภา ใน สุภาสิตา ทั้งไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบท
สนธิในรูปว่า พาหุสจฺจญฺจ (พาหุสจฺจ  + จ) สิปฺปญฺจ (สิปฺปํ + จ) เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  (เอต  + มงฺคล  + 
อุตฺตม ) ออกเสียงง่าย แม้บทตัทธิตในพระคาถาคือ พาหุสจฺจ  (พหุสุต + สจฺจ ) ก็ออกเสียงง่าย จึงประดับ
ด้วยสุขุมาลตาคุณ มีเสียงนุ่มนวลชดช้อยชวนให้น่าฟังเสนาะโสต 
  ๕) อัตถพยัตติคุณ รสค ามีความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย ทุกบทล้วนมีความหมายแจ่ม
แจ้งไม่คลุมเครือ ไม่ท าให้ตีความหมายได้หลายอย่าง ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ทันที มี ๒ ประเภท 
ประกอบด้วย 
   ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
   ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในพระคาถานี้เป็น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องน ามาแสดง
โดยศัพท ์
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๓.๓ หลักธรรมน าความเจริญด าเนินชีวิตในปฐมวัย 
 หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้านั้น ถือได้ว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและเป็นที่พ่ึงพิงทางใจ
ให้กับสรรพชีวิตทั้งปวง ทั้งนี้เพ่ือเป็นแบบแผนและแนวทางในการด ารงชีวิตอย่างถูกต้องและมีความสุข
ความเจริญนั้น หากกล่าวถึงเรื่องหลักธรรมค าสอนแล้วเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินค าว่า "มงคลชีวิต 
๓๘ ประการ" ซึ่งเป็นคุณธรรมที่หากยึดถือปฏิบัติแล้วจะส่งให้ชีวิตพบเจอแต่ความสุขความเจริญ 
 ค าว่า "มงคล" นั้นหมายถึงหลักธรรมน าความเจริญในการด าเนินชีวิต อันเป็นเหตุของ
ความสุขความก้าวหน้าของสรรพชีวิตซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติ 
ปรากฏหลักฐานใน "มงคลสูตร" ที่เทวดาทูลถามถึงคุณธรรมอันเป็นเหตุให้ชีวิตประสบความเจริญ 
คุณธรรมนั้นคือ "มงคล ๓๘ ประการ 
 ความจริง มงคลสูตร ๓๘ ประการนั้น มีประโยชน์มากถ้าน าไปปฏิบัติ จะเป็นมงคลแก่ผู้
ปฏิบัติตามอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรียงล าดับมงคลไว้อย่างมีระเบียบดียิ่ง เพ่ือให้เป็นหลัก
ปฏิบัติตามล าดับอายุของผู้คน เริ่มตั้งแต่ ปฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย โดยขอยกมาอธิบายไว้ให้ท่าน
ผู้อ่านเห็นดังต่อไปนี้ 
 ปฐมวัย คือคนที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี เรียกว่าปฐมวัย ปกติเป็นวัยที่ยังไม่สมควรจะออก
ครองเรือนตามล าพังตน ควรเป็นวัยแห่งการศึกษาเล่าเรียน เป็นระยะเวลาของการเตรียมตัวที่จะออกไป
ครองเรือนในอนาคต มักจะอยู่ในความปกครองของบิดามารดา ท่านที่อยู่ในปฐมวัยควรปฏิบัติตามมงคล
สูตรตั้งแตม่งคลข้อที ่๑ ถึงมงคลข้อที ่๑๐ อย่างเคร่งครัด คือ 

 ๓.๓.๑ มงคลที่ ๑ ไม่คบคนพาล  

 ค าว่า “พาล” ตามความหมายภาษาบาลี หมายถึงคนที่มีชีวิตอยู่เพียงหายใจเข้าออกให้
เวลาหมดไปวัน ๆ โดยไม่มีปัญญาพิจารณาแล้วบ าเพ็ญสิ่งที่เป็นประโยชน์และละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ 
หรือคนท่ียึดถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในชาตินี้และชาติหน้า หมายถึงคนที่ตัดสิ่งที่เป็นประโยชน์ในชาติ
นี้และชาติหน้า คิด พูด ท าแต่สิ่งที่ชั่วอันจะส่งผลให้ไปทุคติ เป็นคนตัดประโยชน์ ๒ อย่าง คือ ประโยชน์
ปัจจุบันและประโยชน์อนาคต ดังนั้น คนที่ท าความชั่วปัจจุบันจึงเป็นคนตัดประโยชน์ในชาตินี้ เป็นเหตุ
ท าให้ชีวิตของเขาไร้ประโยชน์เพราะไม่ท าความดีที่เป็นแก่นสาร และตัดประโยชน์ในอนาคต เพราะต้อง
ได้รับผลกรรมที่เผ็ดร้อนรุนแรงในอนาคตต่อไป  
 คนพาล โดยรวมคือคนที่มีใจขุ่นมัวเป็นปกติ เป็นผลให้มีความเห็นผิด ยึดถือค่านิยมผิด ๆ 
และมีวินิจฉัยเสีย โดยไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรควร อะไรไม่ควร เช่น บัณฑิตเห็นว่า “เหล้า”เป็นของ
ไม่ดี ท าให้ขาดสติ น าความเสื่อมมาให้นานัปการ แต่คนพาลกลับเห็นว่า “เหล้า” เป็นของประเสริฐ เป็น
เครื่องกระชับมิตร หรือบัณฑิตเห็นว่า “การเล่นไพ่” เป็นอบายมุข เป็นสัญลักษณ์แห่งความฉิบหาย แต่
คนพาลกลับเห็นว่า “การเล่นไพ่” เป็นสิ่งดีท าให้เพลิดเพลิน เป็นการฝึกสมองซ้อมวิชาค านวณ ดังนี้เป็น
ต้น 
 คนพาลมีจิตใจขุ่นมัวอยู่เสมอ ท าให้ไม่สามารถควบคุมจิตใจให้คิดไปในทางที่ถูกต้องได้ จึง
มีลักษณะวิปริตผิดจากคนทั้งหลาย ๓ ประการ คือ๑๙๒ 

                                                 

 ๑๙๒ ข้อมูลหลักคัดมาจากหนังสือ มงคลชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า ของพระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๔๙ 

  ๑) ทุจฺจินฺติตจินฺตี ชอบคิดชั่วเป็นปกติ คือการมีจิตคิดอยากได้ในทางทุจริต มีความ
พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ คือ เห็นผิดเป็นชอบ 
  ๒) ทุพฺภาสิตภาสี ชอบพูดชั่วเป็นปกติ คือค าพูดที่ประกอบไปด้วยวจีทุจริต เช่น พูด
เท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ 
  ๓) ทุกฺกฎกมฺมการี ชอบท าชั่วเป็นปกติ คือท าอะไรที่ประกอบด้วยกายทุจริต เช่น การ
ฆ่าสัตว์ ลักขโมย ฉ้อโกง ฉุดคร่าอนาจาร ประพฤติผิดในกาม 
 การไม่คบคนพาล คือการไม่ยอมมีพฤติกรรมสัมพันธ์ใด ๆ กับคนพาล ถ้าเรายังคบคนพาล
อยู่ ไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตาม รีบถอนตัวเสียโดยด่วน อย่าประมาท รีบตัดไฟเสียแต่ต้นลม มิฉะนั้นจะ
พลาดติดเชื้อพาลโดยไม่รู้ตัว กลายเป็นพาลตามไปด้วย� 
 การไม่คบคนพาลชื่อว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์ของโลกทั้งสอง สาเหตุ
มาจากการป้องกันภัยมีภัยเกิดจากคบคนพาลเป็นปัจจัยเป็นต้น 
    มธุวา มญฺ ตี พาโล ยาว ปาปํ น ปจฺจติ  
    ยทา จ ปจฺจตี ปาปํ อถ พาโล ทุกฺข  นิคจฺฉติ ฯ๑๙๓ 
   ตลอดระยะเวลาที่บาปยังไม่ให้ผล คนพาลส าคัญบาปหวานปานน้ าผึ้ง  
   เมื่อใดบาปให้ผล เมื่อนั้นเขาย่อมได้รับทุกข์   

 ๓.๓.๒ มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต 

 ค าว่า “บัณฑิต” ตามความหมายภาษาบาลี หมายถึงคนที่ยึดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในชาติ
นี้และชาติหน้า ด าเนินชีวิตด้วยปัญญา คิด พูด ท าแต่สิ่งที่ดีอันจะส่งผลให้ไปสุคติ และด าเนินชีวิตใน
ประโยชน์สูงสุดคือปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน โดยตามรู้อาการมีการบีบคั้นของทุกขสัจเป็นต้น 
 ดังนั้น คนที่เป็นบัณฑิต โดยรวมคือคนที่มีใจผ่องใสอยู่เป็นปกติ ท าให้มีความเห็นถูก ยึดถือ
ค่านิยมท่ีถูกต้อง สามารถด าเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา 
  - เป็นผู้รู้ดี  คือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว 
  - เป็นผู้รู้ถูก  คือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด 
  - เป็นผู้รู้ชอบ  คือรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาป 
 บัณฑิตที่แท้จริงย่อมเป็นผู้ตั้งใจละชั่ว ประพฤติชอบ ประกอบแต่ความดี ความถูกต้อง 
ความสุจริต สามารถป้องกันตนให้พ้นจากคุกตาราง และจากความทุกข์ท้ังปวงได ้
 บัณฑิตเป็นผู้มีจิตใจผ่องใส มีความเห็นถูกต้อง ด าเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา ฉลาดในการ
สอดส่องหาเหตุผล จึงมีลักษณะพิเศษสูงกว่าคนทั้งหลาย ๓ ประการ คือ 
  ๑) สุจินฺติตจินฺตี ชอบคิดดีเป็นปกติ คือการไม่คิดละโมบ ไม่พยาบาทปองร้ายใคร รู้จัก
ให้อภัย เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ ความกตัญญูรู้คุณ คิดเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง เช่น เห็นว่าบุญ
บาปมีจริง พ่อแม่มีพระคุณต่อเราจริง เป็นต้น 
  ๒) สุภาสิตภาสี ชอบพูดดีเป็นปกติ คือพูดค าจริง พูดค าสมานไมตรี พูดค า ดีมี
ประโยชน์ พูดด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตา และพูดถูกต้องตามกาลเทศะ 

                                                 

 ๑๙๓ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๖๙/๒๙. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๕๐ 

  ๓) สุกตกมฺมการี ชอบท าดีเป็นปกติ คือ มีเมตตากรุณา ประกอบสัมมาอาชีวะ ท าบุญ
ให้ทานเป็นปกติ รักษาศีล ท าสมาธิภาวนาอย่างสม่ าเสมอ 
 การคบบัณฑิตชื่อว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุแห่งนิพพานและสุคติ ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึง
ตรัสมงคลทั้ง ๒ อย่างแรก คือ การไม่คบคนพาลและการคบบัณฑิตเพ่ือให้คนเราอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ประโยชน์และมีความสุขความเจริญในชีวิต 
    พาลสงฺคตจารี หิ ทีฆมทฺธาน โสจติ 
    ทุกฺโข พาเลหิ ส วาโส อมิตฺเตเนว สพฺพทา 
    ธีโร จ สุขส วาโส าตีน ว สมาคโม ฯ  
  เพราะผู้คบคนพาล ย่อมเศร้าโศกนาน การอยู่ร่วมกับคนพาลมีแต่ความทุกข์ 
  เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรู การอยู่ร่วมกับนักปราญ์มีแต่ความสุข เหมือนสมาคม 
  ของญาต ิ
 ตสฺมา ห ิ
       ธีรญฺจ ปญฺ ญฺจ พหุสฺสุตญฺจ 
       โธรยฺหสีลพฺพตวนฺตมริย  
       ตนฺตาทิส  สปฺปุริส  สุเมธ  
       ภเชถ นกฺขตฺตปถ ว จนฺทิมา ฯ๑๙๔ 
     เพราะฉะนั้น จึงควรประพฤติตามผู้เป็นปราชญ์ 
     ผู้เฉียบแหลม ศึกษาเล่าเรียนมาก มีศีลาจารวัตร 
     เรียบร้อย เป็นพระอริยะ เป็นสัตบุรุษ มีปัญญาดี 
     เหมือนพระจันทร์ไปตามทางของกลุ่มนักขัตฤกษ์ 

 ๓.๓.๓ มงคลที่ ๓ บูชาบุคคลที่ควรบูชา 

 ค าว่า “บูชา” คนทั่วไปมักเข้าใจว่าเป็นการบูชาด้วยดอกไม้ น้ า ข้าวสุก อาหาร และผลไม้
เป็นต้น แต่ความจริง การบูชานั้นยังหมายรวมถึงการสักการะ เคารพ นับถือ กราบไหว้ด้วยกิริยาอาการ
สุภาพที่เราแสดงต่อผู้ที่ควรบูชาทั้งต่อหน้าและลับหลัง การแสดงต่อหน้า เป็นการแสดงให้ท่านทราบว่า
เรามีความเคารพและตระหนักในคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวของท่านอย่างจริงใจ การแสดงลับหลังเป็น
การเตือนใจตัวเราเอง ให้ผูกใจไว้กับคุณธรรมอันสูงส่งของท่าน ก่อให้เกิดความรู้สึกอยากจะท าตาม ใจ
เราจะได้ยกสูงขึ้นเสมอ ๆ ไม่เลื่อนไหลไปในทางชั่วร้าย 
 การบูชาเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง ส าหรับฝึกใจที่ยังหยาบกระด้าง เพราะไม่อาจยอมรับ
คุณธรรมความดีของผู้อื่นให้ละเอียดอ่อนลง ผู้ที่ยังด้อยปัญญา ยังไม่เข้าใจในคุณธรรมความดีของผู้ที่ควร
บูชานัก แต่หากได้เคยชินกับการบูชาแล้ว ย่อมสามารถเห็นถึงคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวของผู้ที่เรา
บูชาได้อย่างแจ่มชัด จนเกิดความเลื่อมใสกลายเป็นการบูชาอย่างแท้จริง อยากท าความดีตามท่านบ้าง 
ผู้ใหญ่จึงควรสอนบุตรหลานให้รู้จักสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย เป็นการปลูกศรัทธาให้รู้จักบูชาบุคคลที่
ควรบูชาตั้งแต่เด็ก ๆ 

                                                 

 ๑๙๔ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๒๐๗-๒๐๘/๕๓. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๕๑ 

 บุคคลที่ควรบูชาคือบุคคลที่มีคุณงามความดีควรค่าแก่การระลึกนึกถึง และยึดถือเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติตาม ได้แก่ ผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาสูงกว่าเรานั่นเอง ในภาษาไทยมีค ากล่าวว่า 
อนันตคุณคือสิ่งที่มีคุณค่าหาที่สุดมิได้ ซึ่งประมวลสรุปได้ดังนี้ 
  ๑) พระพุทธเจ้า เป็นบัณฑิตที่ประเสริฐสุดในโลก ทรงไว้ด้วยพระปัญญาคุณ พระ
บริสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ จัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 
  ๒) พระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นบัณฑิตที่ประเสริฐสุดในโลก จัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาของ
พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย 
  ๓) พระอริยสาวก ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบก่อนแล้วจึงสอนให้ผู้อ่ืนประพฤติดี ปฏิบัติ
ชอบตามอย่างบ้าง จัดเป็นบุคคลที่ควรบูชาของพุทธศาสนิกชน 
  ๔) พระมหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม เป็นธรรมราชา จัดเป็นบุคคลที่ควรแก่
การบูชาของประชาชน 
  ๕) บิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่มีความประพฤติดี เป็นบัณฑิตที่อยู่ในฐานะสูงเกินกว่า
จะคบ จัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชา หรือปูชนียบุคคลของบุตรหลาน 
  ๖) ครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ความประพฤติดี เป็นบัณฑิตที่อยู่ในฐานะสูง
เกินกว่าศิษย์จะคบหา จัดเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาของศิษย์ 
 สิ่งที่เนื่องด้วยท่านเหล่านี้ ก็จัดเป็นสิ่งที่ควรบูชาอีกเช่นกัน เพราะเมื่อเราบูชาสิ่งเหล่านี้ ก็
ท าให้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของบุคคลที่สิ่งเหล่านี้มีความเก่ียวข้องด้วย ตัวอย่างคือ 
  ๑) สิ่งที่เนื่องด้วยพระพุทธเจ้า เช่น พระธรรมค าสอนของพระองค์ พระพุทธรูป พระ
บรมสารีริกธาตุ สังเวชนียสถานฯลฯ 
  ๒) สิ่งที่เนื่องด้วยพระสงฆ์สาวก เช่น พระธาตุ รูปพระสงฆ์สาวก ฯลฯ 
  ๓) ค าสั่งสอน รูปภาพของบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้บังคับบัญชา พระมหากษัตริย์ 
ซ่ึงต้ังใจประพฤติธรรม เป็นบัณฑิต จัดเป็นสิ่งที่ควรบูชาทั้งสิ้น 
 การบูชาในทางปฏิบัติมี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) อามิสบูชา คือการบูชาด้วยสิ่งของ เช่น บุตรระลึกถึงคุณของบิดามารดา ศิษย์ระลึก
ถึงคุณของครูบาอาจารย์ จึงบูชาด้วยการน าทรัพย์สินเงินทองของใช้ ฯลฯ ไปมอบให้ เป็นต้น การบูชา
พระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ธูปเทียนก็จัดเป็นอามิสบูชาเช่นกัน 
  ๒) ปฏิบัติบูชา คือการบูชาด้วยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามค าสอน ตามแบบอย่างที่ดี
ของท่าน เช่น พยายามก าจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา 
ตามค าสอนของท่าน การปฏิบัติบูชานี้จัดเป็นการบูชาที่สูงสุด เพราะเป็นวิธีที่จะท าให้กาย วาจา ใจ ของ
เราใสสะอาด เป็นบัณฑิตตามท่านได้โดยเร็ว 
 การบูชาผู้ที่ควรบูชาชื่อว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุของการเข้าถึงสุคติและนิพพาน แม้ว่า
เราจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยวิหาร อุโบสถ เจดีย์ แต่ถ้ามีผู้มีบรรลุธรรมไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ 
บุคคลนั้นถือว่าได้ประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง เพราะเป็นพยานในการบรรลุธรรมของ
พระพุทธเจ้า การปฏิบัติธรรมแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ นับว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการ
ปฏิบัติบูชาอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่ตรงตามพระพุทธประสงค์ในมงคลข้อการบูชาผู้ที่ควรบูชา 
  



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๕๒ 

    มาเส มาเส สหสฺเสน  โย ยเชถ สต  สม   
    เอกญฺจ ภาวิตตฺตาน   มุหุตฺตมฺปิ ปูชเย 
    สา เยว ปูชนา เสยฺโย ยญฺเจ วสฺสสต  หุต  ฯ๑๙๕ 
   การบูชาท่านผู้ฝึกตน แม้เพียงหนึ่งครั้ง บังเกิดผลมหาศาล ยิ่งกว่าสละ 
   ทรัพย์ บูชายัญเดือนละพัน เป็นเวลาติดต่อกันถึงร้อยปี การบูชาตลอด 
   ร้อยป ีจะประเสริฐอะไรเล่า 

 ๓.๓.๔ มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม 

 ค าว่า “ปฏิรูปเทส ถิ่นที่เหมาะสม” หมายถึงถิ่นที่สิ่งแวดล้อมดี ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่
สุขภาพกายและใจ ยิ่งไปกว่านั้น ยังสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยสามารถประกอบกิจการงานในหน้าที่อันเป็น
สัมมาอาชีพให้เจริญก้าวหน้าได้โดยง่าย และสร้างสมคุณงามความดีได้ตลอด เป็นสถานที่ที่เราสามารถ
เรียนรู้วิชาความรู้ต่าง ๆ สถานที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิต ซึ่งมีหมอและยาที่สามารถแสวงหาได้ง่าย มี
อากาศเหมาะสมต่อสุขภาพของเรา รวมไปถึงสถานที่ท่ีเราสามารถพัฒนาจิตและปัญญาได้ 
 ถิ่นที่เหมาะสม มีความหมายกว้างครอบคลุมถึงถิ่นที่อยู่ของพุทธบริษัททุกระดับ เป็น
สถานที่ที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เพราะเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ท าบุญสุนทรทานกัน 
และสามารถเรียนรู้พระพุทธศาสนาเพ่ือก่อให้เกิดปัญญาได้ 
 การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม ได้รับความสุขกายสุขใจ มีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทาง
ธรรม มีโอกาสบ าเพ็ญบุญทั้งทาน ศีล ภาวนา และได้อนุตตริยะ ๖๑๙๖ คือ 
  ๑) ทสฺสนานุตฺตริย -ได้เห็นอย่างประเสริฐ คือ ได้เห็นพระรัตนตรัย 
  ๒) สวนานุตฺตริย -ได้ฟังพระธรรมอันประเสริฐ คือ ได้ฟังค าสอนของพระพุทธเจ้า 
  ๓) ลาภานุตฺตริย -ได้ลาภอันประเสริฐ คือ ได้ความศรัทธาในพระรัตนตรัย 
  ๔) สิกฺขานุตฺตริย -ได้การศึกษาอย่างประเสริฐ คือ ได้ศึกษาศีล สมาธิ ปัญญา 
  ๕) ปาริจริยานุตฺตริย -ได้การบ ารุงอันประเสริฐ คือ ได้บ ารุงพระพุทธศาสนา 
  ๖) อนุสฺสตานุตฺตริย -ได้ระลึกถึงอย่างประเสริฐ คือ มีใจระลึกถึงพระรัตนตรัย ไม่
ประมาทด้วยการปฏิบัติธรรม 
 ผู้ที่อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือประกอบสัมมาอาชีพตามความถนัดของแต่ละ
บุคคลได้อย่างสะดวกสบาย เป็นบ้านเมืองที่สงบเรียบร้อยปราศจากภัยพิบัติอันตราย เป็นประชาธิปไตย 
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน การคมนาคมไปมาสะดวก เป็นประเทศที่ประดิษฐานพระพุทธ-
ศาสนาอย่างมั่นคง ผู้มีความมุ่งหมายจะประกอบอาชีพทางใด ก็สามารถด าเนินชีวิตให้เป็นไปทางนั้นตาม
ความประสงค ์
 ลักษณะของถิ่นท่ีเหมาะสม 
  ๑) อาวาสเป็นที่สบาย หมายถึง เป็นที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ดี เช่น ถ้าเป็นบ้าน ก็
ต้องให้มีต้นไม้ร่มรื่น น้ าไฟสะดวก ถ้าเป็นโรงเรียน ก็ต้องมีสุขลักษณะดี มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีเสียง

                                                 

 ๑๙๕ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๑๐๖/๓๕. 
 ๑๙๖ องฺ.ฉกฺก.(บาลี) ๒๒/๘/๒๗๕. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๕๓ 

อึกทึก มีบริเวณกว้างขวาง การคมนาคมสะดวก ถ้าเป็นจังหวัดหรือภาค  ก็ต้องเป็นบริเวณที่สภาพ
ภูมิศาสตร์ดี เช่น ไม่ลุ่มไม่ดอนเกินไป ไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไป เป็นต้น 
  ๒) อาหารเป็นที่สบาย หมายถึง เป็นบริเวณที่สามารถจัดหาอาหารได้สะดวก เช่น อยู่
ใกล้ตลาด หรือบริเวณที่มีการเกษตรกรรมสามารถผลิตอาหารได้เองอย่างพอเพียง และเป็นที่ที่สามารถ
ประกอบธุรกิจการงานหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ดี 
  ๓) บุคคลเป็นที่สบาย หมายถึง บริเวณท่ีอยู่นั้นต้องไม่มีนักเลงอันธพาล โจรผู้ร้ายไม่ชุก
ชุม คนส่วนใหญ่ในละแวกนั้นเป็นคนดี มีศีลธรรม มีวินัย ใฝ่หาความก้าวหน้า 
  ๔) ธรรมะเป็นที่สบาย หมายถึง ความดีงาม ความเหมาะสม ใน ๒ ลักษณะ คือ 
   - ในทางโลก หมายถึงในถิ่นนั้นมีโรงเรียน สถานศึกษาส าหรับให้ความรู้ได้อย่างดี 
ตลอดจนมีหลักการปกครอง การบริหารราชการบ้านเมืองที่ดีอีกด้วย 
   - ในทางธรรม หมายถึงในถิ่นนั้นมีพระภิกษุ หรือฆราวาสผู้รู้ธรรม เป็นบัณฑิต 
สามารถให้การอบรมสั่งสอนศีลธรรมได้อย่างดี หรือถ่ินที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึง สามารถให้ทาน รักษา
ศีล ฟังเทศน์ เจริญสมถะและวิปัสสนาได้เป็นนิจ 

 ๓.๓.๕ มงคลที่ ๕ เคยท าบุญมาก่อน 

 ค าว่า “บุญ” หมายถึงคุณธรรมที่ช าระคนผู้ท าบุญหรือสันดานที่เกิดในตนให้สะอาด หรือ
เป็นคุณธรรมที่ขจัดบาปให้หมดไป หรือคุณธรรมที่ก่อให้เกิดภพที่น่าปรารถนา หรือคุณธรรมที่น าความ
น่าบูชามาให้ตลอดกาล 
 ดังนั้น บุญ โดยรวมคือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วท าให้จิตใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้า
หมองขุ่นมัว ก้าวขึ้นสู่ภูมิที่ดี เกิดขึ้นจากการที่ใจสงบท าให้เลือกคิดเฉพาะสิ่งที่ดี ที่ถูก ที่ควร ที่เป็น
ประโยชน์ แล้วพูดดี ท าดี ตามท่ีคิดนั้น 
 บุญ เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลปรุงแต่งจิตใจของเราให้มีคุณภาพดีขึ้น คือ ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว 
บริสุทธิ์ผุดผ่องสว่างไสว โปร่งโล่ง ไม่อึดอัด อ่ิมเอิบ ไม่กระสับกระส่าย ชุ่มชื่นเบาสบาย ผ่อนคลายไม่ตึง
เครียด นุ่มนวลควรแก่การใช้งาน และบุญท่ีเกิดข้ึนนี้ยังสามารถสะสมไว้ในจิตใจได้อีกด้วย 
 บางคนแม้อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม แต่หากไม่เคยสั่งสมบุญมาก่อนก็ไม่อาจประสบความส าเร็จ
ได้ เพราะขาดวาสนาบารมีเก่าท่ีจะท าให้เจริญก้าวหน้าได้ จะเห็นได้ว่า คนจ านวนไม่น้อยที่อยู่ในชั้นเรียน 
วัด หรือสถานที่ท างานเดียวกัน หรือมีโอกาสเรียนหนังสือร่วมกัน แต่ความส าเร็จของแต่ละคนแตกต่าง
กัน ทั้งนี้ก็เนื่องจากมงคลข้อที่ ๕ นี้ คือ ปุพฺเพกตปุญฺ ตา-เคยท าบุญมาก่อน ที่สั่งสมอบรมมาต่างกัน 
 บุญเก่าท่ีเราเคยสั่งสมไว้เปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก่อนแล้ว เมื่อมาถึงชาตินี้เราก็
รดน้ าพรวนดินดูแลรักษาต้นไม้แห่งบารมีให้ผลิดอกออกผล เนื่องจากบุญที่เราท าในชาตินี้ท าหน้าที่
ช่วยเหลือบุญเก่าให้ส่งผลเป็นหลัก แต่ถ้าเราไม่เคยปลูกต้นไม้แห่งบารมีมาก่อน แม้จะมาเริ่มท าในชาตินี้
ก็ยากจะประสบความส าเร็จเหมือนคนอ่ืนได้  
 คุณสมบัติของบุญ 
  ๑) ท าให้กาย วาจา และใจ สะอาดได้ 
  ๒) น ามาซึ่งความสุข 
  ๓) ติดตามไปได้ หมายถึง บุญจะติดตัวเราไปได้ตลอดจนถึงชาติหน้า 
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  ๔) เป็นของเฉพาะตน หมายถึง ขอยืม หรือแบ่งกันไม่ได้ ท าเองได้เอง 
  ๕) เป็นที่มาของโภคทรัพย์ทั้งหลาย คือบุญจะบันดาลให้เกิดขึ้นได้เองโดยไม่ได้หวังผล 
  ๖) ให้มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติแก่เราได้ หมายถึง ความสมบูรณ์
ตั้งแต่ทางโลกจนถึงทางธรรมคือนิพพาน 
  ๗) เป็นเกราะป้องกันภัยในวัฏสงสาร หมายถึง ในวงจรการเวียนว่ายตายเกิดนั้น บุญจะ
คุ้มครองให้ผู้นั้นเกิดในที่ดี อยู่อย่างมีความสุข หรือตายอย่างไม่ทรมาน ขึ้นอยู่กับก าลังบุญที่สร้างสมมา 
  ๘) เป็นปัจจัยให้ถึงนิพพาน ก็คือเป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้บรรลุถึงนิพพานได้เร็วขึ้น
เมื่อปฏิบัติ 
 การท าความดีทุกอย่างล้วนได้ผลออกมาเป็นบุญทั้งสิ้นแต่เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจและน าไป
ปฏิบัติ พระพุทธเจ้าทรงแบ่งวิธีท าบุญออกเป็น ๑๐ ประการ เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ ๑๐๑๙๗ ได้แก่ 
  ๑) ทานมย  คือการบริจาคทรัพย์สิ่งของแก่ผู้ที่ควรให้ 
  ๒) สีลมย  คือการส ารวมกาย วาจาให้สงบ ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่น 
  ๓) ภาวนามย  คือท าวัตรสวดมนต์ เจริญสมถะและวิปัสสนา 
  ๔) อปจิติสหคต  (อปจายนะ) คือการมีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม 
  ๕) เวยฺยาวจฺจสหคต  คือการขวนขวายช่วยเหลือในกิจที่ชอบ 
  ๖) ปตฺตานุปฺปทาน  (ปัตติทานะ) คือการอุทิศส่วนบุญแก่ผู้อ่ืน 
  ๗) อพฺภานุโมทน  (ปัตตานุโมทนา) คือการอนุโมทนาบุญท่ีผู้อื่นท า 
  ๘) สวนมย  (ธัมมัสสวนะ) คือการฟังธรรม 
  ๙) เทสนามย  (ธัมมเทสนา) คือการแสดงธรรม 
  ๑๐) ทิฏฐุชุกมฺม  คือการปรับปรุงความเห็นของตนให้ถูกต้อง 
 บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ นี้ สรุปลงได้เป็นบุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้ดังนี ้
  ๑) ทาน  ได้แก่ ทาน ปัตติทานะ ปัตตานุโมทนา เป็นการฆ่าความตระหนี่ออกจากใจ 
  ๒) ศีล   ได้แก่ ศีล อปจายนะ เวยยาวัจจะ เป็นการป้องกันตนไม่ให้ท าชั่ว 
  ๓) ภาวนา  ได้แก่ ภาวนา ธัมมัสสวนะ ธัมมเทสนา ทิฏฐุชุกรรม เป็นการฝึกตัวเองให้
ฉลาด มีสติปัญญาดี 
 ส าหรับทิฏฐุชุกรรมนั้น สงเคราะห์เข้าได้ทั้งใน ทาน ศีล และภาวนา 
    มาวมญฺเ ถ ปุญฺ สฺส  น มตฺต  อาคมิสฺสติ  
    อุทพินฺทุนิปาเตน  อุทกุมฺโภปิ ปูรติ  
    อาปูรติ ธีโร ปุญฺ สฺส  โถก  โถกมฺปิ อาจิน  ฯ๑๙๘ 
   อย่าดูถูกบุญเล็กน้อยว่าจักไม่สนองผล น้ าตกจากเวหาทีละหยาด ๆ ยังเต็ม 
   ตุ่มได้ นักปราชญ์สั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อย ย่อมเต็มด้วยบุญได้เช่นกัน 
 
 

                                                 

 ๑๙๗ อภิ.สงฺ.อ.(บาลี) ๑๕๖-๑๕๙/๒๐๘-๒๑๐. 
 ๑๙๘ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๑๒๒/๓๘. 
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 ๓.๓.๖ มงคลที่ ๖ การต้ังตนชอบ 

 “การตั้งตนชอบ” ค าว่า “ตน” หมายถึงทั้งร่างกายและจิตใจ ที่ท่องเที่ยวไปในภพต่าง ๆ 
ประสบความทุกข์ในสงสารมีความเกิด ความแก่เป็นต้น การตั้งตนชอบ โดยความหมายก็คือการท าตัว
เราจากคนทีไ่ม่มีศีลให้เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีล จากคนที่ไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในศรัทธา จากคนที่มีความตระหนี่
ให้ตั้งอยู่ในการบริจาค จากคนที่ไม่มีปัญญาให้มีปัญญา จัดเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุละเวรที่เป็นไปใน
ปัจจุบันและภายภาคหน้าและประสบอานิสงส์ต่าง ๆ 
 ดังนั้น การตั้งตนชอบ หมายถึงการด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ด้วยความถูกต้องและ
สุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพ มีแผนการที่จะไปให้ถึงจุดหมายนั้นด้วยความไม่ประมาท มีการเตรียมพร้อม 
และมีความอดทนไม่ละท้ิงกลางคัน 
 การตั้งตนชอบเป็นสิ่งส าคัญมาก เป็นขั้นตอนแรกในการสร้างความสุข ความเจริญก้าวหน้า
แก่ชีวิต เพราะถ้าใครตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิด แล้วพยายามด าเนินชีวิตไปตามนั้น คน ๆ นั้นก็ไม่มีทางที่จะ
มีความสุขความเจริญก้าวหน้าได้ ถึงจะไปเสาะแสวงหาความรู้ความสามารถได้มากเพียงไร ก็ไม่เกิด
ประโยชน์อันใด เพราะความรู้ความสามารถนั้น ๆ ล้วนเป็นไปเพ่ือท าความพินาศให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและ
ผู้อื่นทั้งสิ้น 
 ผู้ที่รักความก้าวหน้าทั้งหลาย จึงจ าเป็นต้องตั้งเป้าหมายชีวิตให้ถูกต้องก่อน จากนั้นจึงไป
เสาะแสวงหาความรู้ความสามารถ พากเพียรพยายามเพ่ือบรรลุเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องนั้นให้ได้ 
 เป้าหมายชีวิตของคนทุกคนแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
  ๑) ทิฏฐธัมมิกัตถะ เป้าหมายชีวิตขั้นต้น คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพ่ือประโยชน์ในชาตินี้ 
เป็นการตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องตั้งตัวสร้างฐานะให้ได้ ด้วยการประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ผิดกฎหมาย 
ไม่ผิดศีลธรรม จะเป็นอาชีพอะไรก็ตามแต่ความถนัดของแต่ละคน จะเป็นนักธุรกิจ แพทย์ วิศวกร 
ชาวนา ชาวไร่ หรืออ่ืน ๆ ได้ทั้งนั้น ขอเพียงให้เป็นอาชีพสุจริตก็พอ และเมื่อตั้งเป้าหมายชีวิตไว้แล้วก็
มุ่งม่ันฝึกฝนตนเองสร้างตัวให้บรรลุเป้าหมายชีวิตนั้นให้ได้ 
  ๒) สัมปรายิกัตถะ เป้าหมายชีวิตขั้นกลาง คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพ่ือประโยชน์ใน
ชาติหน้า เป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ว่า นอกจากจะพยายามสร้างฐานะของตนให้ได้แล้ว ก็จะตั้งใจสร้าง
บุญกุศลในทุก ๆ โอกาสที่อ านวยให้ เพ่ือสะสมเป็นทุนเป็นเสบียงในภพชาติต่อไป เพราะว่าสัตว์ทั้งหลาย
ตายแล้วไม่สูญ ตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสก็ยังต้องเกิดใหม่อีกอยู่ร่ าไป 
  คนบางคนคิดแต่จะหาประโยชน์เฉพาะในชาตินี้ โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ชาติหน้าเลย 
คิดแต่จะหาทรัพย์จะสร้างฐานะให้ได้ โดยไม่ประกอบบุญทานการกุศล ชีวิตของคนประเภทนี้จะมีคุณค่า
สักเพียงไร ตั้งแต่เกิดก็อาศัยพ่อแม่เลี้ยง พอโตขึ้นหน่อยก็เรียนหนังสือหาความรู้ ครั้นโตขึ้นอีกก็ท างาน มี
ครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน ดิ้นรนหาสิ่งต่าง ๆ มาบ ารุงบ าเรอตน แล้วก็แก่เฒ่าตายไป ดูพวกนกกา 
ตั้งแต่เล็กมันก็อาศัยพ่อแม่เลี้ยง สอนบินสอนให้รู้จักหาอาหาร โตขึ้นก็แยกรังไปมีครอบครัว หาอาหารมา
เลี้ยงลูกเลี้ยงตัว หาความสุขตามประสานกกา แล้วก็แก่เฒ่าตายไปเหมือนกัน ถ้าคนเราเกิดมาแล้วมีชีวิต
อยู่เพียงเท่านี้ก็มีคุณค่าไม่ต่างอะไรกับนกกา 
  แต่เราเป็นคน มีโครงสร้างทางร่างกายเหมาะแก่การใช้ท าความดีมากที่สุด ดังนั้น 
นอกจากความพยายามสร้างฐานะในชาตินี้ให้ได้แล้ว เราทุกคนจึงควรที่จะรู้จักสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตด้วย
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การตั้งใจท าความด ีประกอบบุญทานการกุศลเพ่ือไว้เป็นเสบียงในการเดินทางข้ามภพข้ามชาติ และเป็น
ปัจจัยในการบรรลุถึงเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุด 
  ๓) ปรมัตถะ เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุด คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพ่ือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ได้แก่ การตั้งใจปฏิบัติธรรมเพ่ือก าจัดกิเลสให้หมดสิ้นแล้วเข้านิพพานตามพระพุทธเจ้าและเหล่าพระ
อรหันต์ทั้งหลายจะได้มีแต่ความสุขอันเป็นอมตะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป 
  โดยธรรมชาติ ทุกชีวิตเมื่อยังไม่หมดกิเลสก็ต้องทนรับทุกข์กันไปมากบ้างน้อยบ้าง
ตามแต่กรรมที่ตนท าไว้ เราเวียนเกิดเวียนตายกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้ว ถ้ามีใครสามารถเอา
กระดูกของเราทุกชาติมากองรวมกันเข้าก็จะสูงท่วมภูเขา ถ้าเอาน้ าตาของเราที่หลั่งไหลออกมาเพราะ
ความทุกข์ทุก ๆ ชาติมารวมกันก็จะมากกว่าน้ าในมหาสมุทรเสียอีก ใครสามารถเข้านิพพานได้ก่อนก็
หมดทุกข์ก่อนที่ยังอยู่ก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายในทะเลทุกข์แห่งวัฏฏสงสารต่อไป 

 ๓.๓.๗ มงคลที่ ๗ ความเป็นพหูสูต 

 ค าว่า “พหูสูต” หมายถึงผู้ที่มีความรอบรู้ คือผู้ที่รู้จักเลือกเรียนในสิ่งที่ควรรู้ เป็นผู้ที่ได้
ศึกษาเล่าเรียนมามาก ได้ยินได้ฟังได้อ่านมามาก ซ่ึงคุณสมบัติเหล่านี้เป็นต้นทางของปัญญา ท าให้เกิด
ความรู้ส าหรับบริหารงานชีวิต และเป็นกุญแจไขไปสู่ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ และทุกสิ่งที่เราปรารถนา 
 พหูสูตนี้ เป็นมงคล เพราะเป็นเหตุให้ละอกุศล ท าให้กุศลเจริญ และเป็นเหตุให้ได้บรรลุ
ปรมัตถสัจจะไปตามล าดับ 
 พระพุทธเจ้าตรัสบุคคลไว้ ๓ ประเภท๑๙๙ คือ 
  ๑) อนฺโธ-คนตาบอด หมายความว่า เขาไม่รู้จักประโยชน์ในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งก็
หมายถึงคนที่ไม่มีวิชาความรู้นั่นเอง เขาไม่อาจแสวงหาทรัพย์ได้ในชาตินี้ จึงต้องอยู่ด้วยความล าบาก
ยากไร้ และเขาไม่รู้จักประโยชน์ในอนาคต คือไม่ยอมให้ทาน ไม่รักษาศีล และไม่เจริญสมถะและ
วิปัสสนาเพ่ือประโยชน์ในชาติต่อไป 
  ๒) เอกจกฺขุ-คนตาเดียว หมายความว่า มองเห็นด้วยตาเพียงข้างเดียว ท าให้ไม่สามารถ
เห็นภาพในมุมกว้างได้เท่ากับคนที่มีดวงตาสองข้าง นั่นก็คือ เขาเรียนรู้วิชาความรู้เพียงเพ่ือประกอบ
อาชีพการงาน และแสวงหาทรัพย์อันเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว หรือญาติพ่ีน้อง แต่มิได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ืออนาคต ซึ่งหมายถึงประโยชน์ในชาติต่อไป คนเช่นนี้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในโลกได้ 
เพียงแต่ไม่สมบูรณ์พร้อม และเขาก็จะประสบความทุกข์ในชาติต่อไป เพราะวัฏฏสงสารของเขาจะ
ยาวนานและน่ากลัว โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเดินทางไกลแต่ไม่มีเสบียงติดตัวไป ต้องพบกับความล าบาก
ยากไร้ในชาติต่อ ๆ ไป 
  ๓) ทฺวิจกฺขุ-คนตาคู่ หมายความว่า การมีตาคู่คือทั้งสองข้างท าให้มองเห็นภาพได้กว้าง
ขึ้น นั่นก็คือ คนที่เข้าใจประโยชน์ในปัจจุบันและในอนาคต และไม่เพียงแต่เข้าใจอย่างเดียว เขายังต้อง
ลงมือปฏิบัติด้วย จึงสามารถแสวงหาทรัพย์เพ่ือเลี้ยงตน ครอบครัว และญาติพ่ีน้องในปัจจุบันได้ โดยที่ไม่
น้อยหน้าผู้อ่ืนในสังคม และสามารถที่จะสร้างบารมีโดยเปลี่ยนโลกิยทรัพย์ของตนให้เป็นอริยทรัพย์ฝาก
ไว้ในธนาคารบุญต่อไป 

                                                 

 ๑๙๙ องฺ.ติก.(บาลี) ๒๐/๒๙/๑๒๓. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๕๗ 

 การมีวิชาความรู้มากนั้น โดยองค์ธรรมคือปัญญา พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ปญฺ า นราน  
รตน ๒๐๐ ปัญญาเป็นรัตนะของคนท้ังหลาย 
 ประเภทของพหูสูต มี ๒ อย่าง คือ 
  ๑) อนาคาริยพหูสูต บรรพชิตผู้ที่มีความรอบรู้ เป็นผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก ได้ยิน
ได้ฟังได้อ่านมามากในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า 
  ๒) อาคาริยพหูสูต คฤหัสถ์ผู้ที่มีความรอบรู้ เป็นผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมามาก ได้ยินได้
ฟังได้อ่านมามากในสรรพศิลปะวิทยาและฉลาดในการน าไปประกอบสัมมาอาชีพโดยปราศจากโทษ  
 ลักษณะความรู้ที่สมบูรณ์ของพหูสูต 
  ๑) รู้ลึก หมายถึงรู้เรื่องราวสาวไปหาเหตุในอดีตได้ลึกซึ้งถึงความเป็นมา เช่น  แพทย์
เมื่อเห็นอาการคนป่วยก็บอกได้ว่าเป็นโรคอะไร รู้ไปถึงว่าที่เป็นโรคนี้เพราะเหตุใด หรือช่างเมื่อเห็น
อาการเครื่องยนต์ที่เสียก็สามารถบอกได้ทันทีว่า เครื่องนั้นเสียที่ชิ้นส่วนไหน เป็นเพราะอะไร เป็นต้น 
  ๒) รู้รอบ หมายถึงช่างสังเกต รู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว สภาพภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ ผู้คน
ในชุมชนความเป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว สิ่งที่ควรรู้ต้องรู้ 
  ๓) รู้กว้าง หมายถึงสิ่งรอบตัวแต่ละอย่างที่รู้ก็รู้อย่างละเอียด รู้ถึงความเกี่ยวพันของสิ่ง
นั้นกับสิ่งอื่น ๆ ด้วย คล้ายรู้รอบแต่เก็บรายละเอียดมากขึ้น 
  ๔) รู้ไกล หมายถึงมองการณ์ไกล รู้ถึงผลที่จะตามมาในอนาคต เช่น เห็นสภาพดินฟ้า
อากาศ ก็รู้ทันทีว่าปีนี้พืชผลชนิดใดจะขาดแคลน เห็นพฤติกรรมของผู้ร่วมงานไม่น่าไว้วางใจ ก็รู้ทันทีว่า
เขาก าลังจะคิดไม่ซื่อ เห็นตนเองเริ่มย่อหย่อนต่อการปฏิบัติธรรม ก็รู้ทันทีว่าถ้าทิ้งไว้เช่นนี้ต่อไปตนก็จะ
เสื่อมจากกุศลธรรม ฯลฯ 
 ผู้ที่ประกอบด้วยความรู้ ๔ ประการนี้ ทั้งทางโลกและทางธรรมจึงจะเป็นพหูสูตที่แท้จริง 
 พระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติของผู้เป็นพหูสูตที่ดี๒๐๑ ไว้ ๕ ประการ คือ 
  ๑) พหุสฺสุตา-ความตั้งใจฟัง อ่านมาก ฟังมาก คือมีนิสัยชอบฟัง ชอบอ่าน ชอบค้นคว้า 
ยึดหลัก “เรียนจากครู ดูจากต ารับ สดับปาฐะ” 
  ๒) ธตา-ความตั้งใจจ า จ าได้แม่นย า คือมีความจ าดี รู้จักจับสาระส าคัญ จับหลักให้ได้ 
แล้วจ าได้แม่นย า คนที่ความจ าไม่ดีเพราะภพในอดีตชอบพูดปด ดื่มสุรามาก ฯลฯ ดังนั้น ถ้าในชาตินี้เลิก
ดื่มสุรา เลิกพูดปดและพยายามท่องบ่อย ๆ หมั่นจดหมั่นเขียนบ่อย ๆ ไม่ช้าก็จะเป็นผู้มีความจ าดี 
  ๓) วจสา ปริจิตา-ความตั้งใจท่อง ท่องได้คล่องปาก คือต้องฝึกท่องให้คล่องปากท่อง
จนขึ้นใจ จ าได้คล่องแคล่วจัดเจนไม่ต้องพลิกต ารา โดยเฉพาะพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็น
ความจริงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง ควรท่องไว้ให้ขึ้นใจทุกข้อกระทงความให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  
ส่วนวิชาการทางโลกยังมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ เพราะยังไม่มีใครรู้จริง จึงควรท่องเฉพาะที่ส าคัญ
และหมั่นคิดหาเหตุผลด้วย 
  ๔) มนสานุเปกฺขิตา-ความตั้งใจพิจารณา คือใส่ใจนึกคิดตรึกตรอง สาวเหตุสาวผลให้
เข้าใจตลอด พิจารณาให้เจนจบ นึกถึงครั้งใดก็เข้าใจปรุโปร่งหมด 

                                                 

 ๒๐๐ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๕๑/๔๑. 
 

๒๐๑ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๒๒/๒๗. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๕๘ 

  ๕) ทิฏฺ  ิยา สุปฺปฏิวิทฺธา-ความเข้าใจในปัญหา คือเข้าใจแจ่มแจ้งทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ความรู้กับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คุณสมบัติข้อนี้จะเกิดได้ต้องเจริญภาวนาอย่างจริงจังจนเกิด
ปัญญา รู้เห็นสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง 
 คนที่เป็นพหูสูตนั้นควรจะต้องมีศีลควบคู่กัน มิฉะนั้นแล้วจะเป็นผู้มีความรู้ที่ไม่เป็นคนดี 
ศีลท าให้เป็นคนดี พหูสูตท าให้เป็นคนมีปัญญา ทั้ง ๒ อย่างประกอบกันท าให้เป็นคนดีมีปัญญา เป็น
ประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่โลกและแก่ธรรม 
    พหุสฺสุโตปิ เจ โหติ สีเลสุ สุสมาหิโต 
    อุภเยน น  ปส สนฺติ สีลโต จ สุเตน จ 
    พหุสฺสุต  ธมฺมธร  สปฺปญฺ  พุทฺธสาวก  
    เนกฺข  ชมฺโพนทสฺเสว โก ต  นินฺทิตุมรหติ 
    เทวาปิ น  ปส สนฺติ พฺรหฺมุนาปิ ปส สิโต๒๐๒  
   “ถ้าบุคคลมีสุตะมาก ตั้งมั่นอยู่ในศีล บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขา 
  โดยส่วนสอง คือ ทั้งโดยศีล ทั้งโดยสุตะ ใครเล่า ควรจะติเตียนบุคคลผู้เป็น 
  พหูสูต ผู้ทรงธรรม มีปัญญา เป็นพุทธสาวก ผู้เป็นประดุจแท่งทองชมพูนุท 
  นั้นได้ แม้เหล่าเทพเจ้าก็ย่อมชมเชย ถึงพรหมก็สรรเสริญ” 

 ๓.๓.๘ มงคลที่ ๘ มีศิลปะ 

 ค าว่า “ศิลปะ” ตามความหมายภาษาบาลี หมายถึงเครื่องด าเนินชีวิต ชื่อว่าศิลปะ คือ
อาศัยศิลปะเลี้ยงชีวิต ท าให้ชีวิตด าเนินไปได ้และหมายถึงสิ่งทีผู่้ปรารถนาประโยชน์ตนเสพอาศัย คือ ถ้า
ต้องการประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ตนก็ต้องอาศัยศึกษาเรียนรู้ศิลปะจนท าได้ท าเป็นแล้วใช้ศิลปะนั้น
ท าประโยชน์ให้เกิดตามต้องการ การท าเป็น พูดเป็น ท าและพูดให้ส าเร็จประโยชน์ได้ตามต้องการ พาหุ
สัจจะเป็นวิทยาความรู้แต่ศิลปะเป็นการลงมือท า ดั่งงานช่างต่าง ๆ มีช่างไม้เป็นต้นต้องมีศิลปะในการท า 
 ศิลปะ มี ๒ อย่าง คือ 
  ๑) อนาคาริยศิลปะ กิจกรรมของพระที่มีฝีมือในการท าสมณบริขารมีการกะและเย็บ
จีวรเป็นต้น ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญไว้เป็นต้นว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเพ่ือนพรหมจารีมีความขยัน
หมั่น เพียรร่วมแรงร่วมใจกันท าสมณกิจไม่ว่าสูงหรือต่ า และที่ตรัสว่า เป็นนาถกรณธรรม ธรรมท าที่พ่ึง 
๑๐ ประการ๒๐๓ คือ 
    (๑) สีลวา มีศีล ความประพฤติดีงามสุจริต รักษาระเบียบวินัย มีอาชีวะบริสุทธิ์ 
   (๒) พหุสฺสุโต เป็นพหูสูตได้ศึกษาเล่าเรียนมาก มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้ง 
   (๓) กลฺยาณมิตฺโต มีกัลยาณมิตร การคบคนดี ได้ที่ปรึกษาและผู้แนะน าสั่งสอนที่ดี 
   (๔) สุวโจ เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย รับฟังเหตุผล 
   (๕) กึกรณีเยสุ ทกฺโข มีความเอาใจใส่ช่วยขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทุกอย่างของ
เพ่ือนร่วมหมู่คณะ รู้จักพิจารณาไตร่ตรอง สามารถจัดท าให้ส าเร็จเรียบร้อย 

                                                 

 ๒๐๒ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๖/๙. 
 ๒๐๓ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๓๔๕/๒๓๕-๒๓๗, ๓๖๐/๒๗๖-๒๗๗. องฺ.ทสก.(บาลี) ๒๔/๑๗/๑๙-๒๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๕๙ 

   (๖) ธมฺมกาโม เป็นผู้ใคร่ธรรม คือ รักธรรม ใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริง รู้จักพูดรู้จักฟัง 
ท าให้เกิดความพอใจ น่าร่วมปรึกษาสนทนา ชอบศึกษา ยินดีปรีดาในหลักธรรมหลักวินัยที่ละเอียดลึกซึ้ง
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
   (๗) สนฺตุฏฺโ  มีความสันโดษ คือ ยินดี มีความสุขความพอใจด้วยปัจจัย ๔ ที่หามา
ได้ด้วยความเพียรอันชอบธรรมของตน 
   (๘) อารทฺธวีริโย มีความขยันหมั่นเพียร คือ เพียรละความชั่ว ประกอบความดีมีใจ
แกล้วกล้า บากบั่นก้าวหน้า ไม่ย่อท้อ ไม่ทอดทิ้งธุระ 
   (๙) สติมา มีสติ รู้จักก าหนดจดจ า ระลึกการที่ท าค าที่พูดไว้ได้ ไม่มีความประมาท  
   (๑๐) ปญฺ วา มีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล รู้จักคิดพิจารณา เข้าใจภาวะของสิ่งทั้งหลาย
ตามความเป็นจริง 
 นาถกรณธรรมนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่ง พหุการธรรม ธรรมมีอุปการะมาก เพราะเป็นก าลัง
หนุนในการบ าเพ็ญคุณธรรมต่าง ๆ ท าประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อ่ืนให้ส าเร็จได้อย่างกว้างขวาง
ไพบูลย์ ชื่อว่าศิลปะของบรรพชิต 
  ๒) อาคาริยศิลปะ กิจกรรมของคนที่มีฝีมือในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ มีงาน
ของช่างแก้วมณี ช่างทองเป็นต้น ที่ปราศจากการท าร้ายชีวิตผู้อ่ืน เว้นจากอกุศลความชั่วมัวหมอง ชื่อว่า
ศิลปะของคฤหัสถ์ คฤหัสถ์ผู้ฉลาดท าการช่างต่าง ๆ เช่น ช่างเย็บปักถักร้อย ช่างทอ ช่างเครื่อง ช่างวาด 
ช่างออกแบบ ช่างปั้น ช่างภาพ ช่างพิมพ์ รวมทั้งฉลาดในการท าอาชีพอ่ืน ๆ เช่น การท าสวน ท าไร่ ปลูก
พืชผัก การเขียนหนังสือ การตรวจคนไข้ ตลอดจนถึงการยืนเดินนั่งนอนอย่างมีมารยาท การแต่งตัวให้
เหมาะสม การต้อนรับแขก การแสดงความเคารพ การส ารวมกาย ก็จัดเป็นศิลปะท้ังสิ้น 
    สาธุ โข สิปฺปกนฺนาม อปิ ยาทิสกีทิส ๒๐๔ 
   “ศิลปะแม้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ยังประโยชน์ให้ส าเร็จได้”  

 ๓.๓.๙ มงคลที่ ๙ มีวินัย 

 ค าว่า “วินัย” ตามความหมายภาษาบาลี หมายถึงเป็นเครื่องแนะน าบุคคล โดยใช้เป็น
เครื่องมือในการฝึกอบรมกาย วาจาของบุคคล เช่น ข้อก าหนด ข้อบังคับ กฎเกณฑ์เพ่ือควบคุมให้มีความ
เป็นระเบียบนั่นเอง  
 พุทธบริษัทมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ ์ดังนั้น วินัยทางพระพุทธศาสนาจึงมี ๒ ประเภท คือ 
  ๑) อนาคาริยวินัย วินัยส าหรับบรรพชิต ได้แก่ วินัยของพระภิกษุ 
  จุดมุ่งหมายสูงสุดของบรรพชิต คือความหมดกิเลส ผู้จะหมดกิเลสได้ต้องมีปัญญาอย่าง
ยิ่ง ผู้จะมีปัญญาอย่างยิ่งได้จะต้องมีสมาธิอย่างยิ่ง ผู้จะมีสมาธิอย่างยิ่งได้ จะต้องตั้งอยู่บนฐานของศีล
อย่างยิ่ง คืออนาคาริยวินัย ๔ ประการ อันเป็นพื้นฐานของความบริสุทธิ์ ได้แก่ 
   (๑) ปาฏิโมกขสังวร คือการส ารวมอยู่ในศีล ๒๒๗ ข้อ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ เว้น
ข้อทีพ่ระองค์ทรงห้าม ท าตามข้อที่พระองค์ทรงให้ปฏิบัติ 
   (๒) อินทรียสังวร คือความส ารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้เพลิดเพลินไปกับ
อารมณ์อันน่าใคร่ อันเกิดจากการเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส สัมผัส และการรับรู้อารมณ์ทางใจ 
                                                 

 ๒๐๔ ขุ.ชา.เอก.(บาลี) ๒๗/๑๐๗/๒๖. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๖๐ 

อะไรที่ไม่ควรดูก็อย่าไปดู อะไรที่ไม่ควรฟังก็อย่าไปฟัง อะไรที่ไม่ควรดมก็อย่าไปดม อะไรที่ไม่ควรลิ้มชิม
รสก็อย่าไปลิ้มชิม อะไรที่ไม่ควรถูกต้องสัมผัสก็อย่าไปถูกต้องสัมผัส และอะไรที่ไม่ควรคิดก็อย่าไปคิด 
   (๓) อาชีวปาริสุทธิ คือการหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ ได้แก่ การบิณฑบาต  ส าหรับ
การเลี้ยงชีวิตในทางท่ีผิดที่เรียกว่า อเนสนา เช่น การหาลาภสักการะด้วยการใบ้หวย การเป็นหมอดู การ
เป็นพ่อสื่อแม่ชัก การประจบชาวบ้าน จัดเป็นการกระท าที่ผิดพระวินัย 
   (๔) ปัจจยปัจจเวกขณะ คือการพิจารณาก่อนที่จะบริโภคหรือใช้สอยปัจจัย ๔ ว่าสิ่ง
นั้นเป็นเพียงเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้ เหมือนน้ ามันหยอดเพลารถให้รถแล่นไปได้เท่านั้น เมื่อเรา
พิจารณาดังนี้แล้วย่อมบรรเทาความหลง ความมัวเมาในอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค
ได ้ท าให้กินเพ่ืออยู่ ไม่ใช่อยู่เพ่ือกิน 
  ๒) อาคาริยวินัย วินัยส าหรับคฤหัสถ์ ได้แก่ วินัยของชาวพุทธชายหญิงทั่ว ๆ ไป คือ 
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ๒๐๕ 
   (๑) ไมฆ่่าชีวิตคน หรือสัตว์ไม่ว่าน้อยใหญ่ 
   (๒) ไม่ลักทรัพย์ ยักยอกเงิน สิ่งของมาเป็นของตัว 
   (๓) ไม่ประพฤติผิดในกาม ผิดลูกผิดเมีย ข่มขืนกระท าช าเรา 
   (๔) ไม่พูดโกหก หลอกลวงให้หลงเชื่อ หรือชวนเชื่อ 
   (๕) ไม่พูดส่อเสียด นินทาว่าร้าย ยุยงให้คนแตกแยกกัน 
   (๖) ไม่พูดจาหยาบคาย ให้เป็นที่แสลงหูคนอ่ืน 
   (๗) ไม่พูดจาไร้สาระ หรือที่เรียกว่าพูดเพ้อเจ้อไม่มีสาระ เหตุผลหรือประโยชน์อันใด 
   (๘) ไม่โลภอยากได้ของเขา คือไมม่ีความคิดอยากเอาของคนอ่ืนมาเป็นของเรา 
   (๙) ไม่คิดร้าย ผูกใจเจ็บ แค้น ปองร้ายคนอื่น 
   (๑๐) ไม่เห็นผิดเป็นชอบ เช่นเห็นว่าบิดามารดาไมม่ีความส าคัญ บุญไม่มีจริงเป็นต้น 
 โดยสรุป วินัยส าหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนท่ีส าคัญคือ ศีล ๕ 
 ศีล ๕ นี้มีชื่อว่า ปกตศิีล เป็นศีลธรรมชาติของคนท่ัวไปที่จะต้องรักษาไม่ล่วงละเมิดแน่นอน 
ไม่ข้ึนอยู่กับชนชาติ หรือศาสนาใด ๆ ไม่ว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเรื่องศีล สมาทานหรือไม่สมาทานก็
ตาม เกิดเป็นคนหรือสัตว์เดรัจฉานถ้าละเมิดศีลก็ย่อมได้รับโทษเหมือนกันหมด แต่ถ้าเขารักษาศีลดี ก็จะ
ได้รับอานิสงส์ คือ มีสุขภาพดี มีอายุยืน เป็นต้น ดังนั้น ศีลจึงเป็นวินัยทางธรรมเบื้องต้นของคน เป็น
เครื่องจ าแนกคนออกจากสัตว์ปกติของคนท่ีส าคัญมี ๕ ประการ ฉะนั้น เพ่ือรักษาปกติของคนไว้ ศีลข้อที่ 
๕ จึงเกิดข้ึนว่าคนจะต้องไม่เสพของมึนเมาให้โทษ 
 ศีลทั้ง ๕ ข้อ คือ 
  ๑) ไม่ฆ่า ท าให้เราเคารพชีวิตของผู้อื่น ไม่เบียดเบียนท าร้ายผู้อ่ืน 
  ๒) ไม่ลัก ท าให้เราเคารพทรัพย์ของผู้อื่น 
  ๓) ไม่ประพฤติผิดในกาม ท าให้เราเคารพลูกเมียของผู้อื่น ไม่ล่วงเกินลูกเมียของใคร 
  ๔) ไมพู่ดเท็จ ท าให้เราเคารพผู้อื่น เพราะคนพูดเท็จเป็นการท าลายประโยชน์ของผู้อื่น 
  ๕) ไม่เสพของมึนเมาให้โทษ เมื่อเราดื่มแล้วอาจจะท าให้ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้ 
 จึงเกิดข้ึนมาโดยสามัญส านึก และเกิดขึ้นพร้อมกับโลกเพ่ือรักษาความปกติสุขของโลกไว้ 
                                                 

 
๒๐๕ องฺ.ทสก.(บาลี) ๒๔/๑๗๖/๒๑๙-๒๒๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๖๑ 

 โรคที่เกิดขึ้นมี ๒ ประเภท 
  ๑) โรคประจ าสังขาร เช่น โรคชรา โรคจากเชื้อโรคที่ระบาดเป็นครั้งคราว 
  ๒) โรคที่เกิดขึ้นจากการประพฤติผิด เช่น 
   ขาดศีลข้อ ๑ ท าให้อายุสั้น เช่น บุคคลประเภทเจ้าพ่อทั้งหลาย ฆ่าคนมามาก ลง
ท้ายก็โดนเขาฆ่าเอาบ้าง 
   ขาดศีลข้อ ๒ ท าให้เกิดโรคประสาท เช่น โรคหวาดผวา โรคจิต 
   ขาดศีลข้อ ๓ ท าให้เกิดกามโรคหรือโรคเอดส์ได้ง่าย 
   ขาดศีลข้อ ๔ ท าให้เกิดโรคความจ าเสื่อม ผู้ที่โกหกมาก ๆ เข้า ลงท้ายแม้กระทั่ง
ตัวเองก็หลงลืมว่าเรื่องที่ตนพูดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือโกหก 
   ขาดศีลข้อ ๕ ท าให้เกิดพิษสุราเรื้อรัง โรคตับแข็ง ก่อการทะเลาะวิวาทได้ง่าย 
 ดังนั้นหากเรารักษาศีล ๕ ได ้ก็เหมือนได้ฉีดวัคซีนป้องกันสารพัดโรคไว้แล้ว 
     “อันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวย บุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นศรี 
     บรรพชิตไม่มีศีลก็สิ้นดี ข้าราชการศีลไม่มีก็บรรลัย” 

 ๓.๓.๑๐ มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต 

 ค าว่า “มีวาจาสุภาษิต” ในที่นีม้ิได้หมายถึงเพียงว่าต้องเป็นค าร้อยกรอง ร้อยแก้ว เป็นค า
คมบาดใจมีความหมายลึกซึ้งเท่านั้น แต่รวมถึงค าพูดที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้ฟัง ค าพูดที่ผู้พูดได้กลั่นกรองไว้
ดีแล้วด้วยใจที่ผ่องใส มิใช่สักแต่พูด ดังสุภาษิตไทยว่า “พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่วพาตัวให้อับจน” 
 พระพุทธเจ้าทรงแสดงองค์ประกอบของวาจาสุภาษิต๒๐๖ ไว้ ๕ อย่าง คือ 
  ๑) กาเลน ภาสิตา-พูดถูกกาลเทศะ เหมาะแก่กาลที่ควรพูด แม้ใช้ค าพูดที่ดี เป็นค าจริง 
เป็นค าสุภาพ เป็นค าพูดที่มีประโยชน์ และพูดด้วยจิตที่เมตตา แต่ถ้าผิดจังหวะ ไม่ถูกกาลเทศะ ผู้ฟังยัง
ไม่พร้อมที่จะรับแล้ว จะก่อให้เกิดผลเสียได้ กลายเป็นประจานหรือจับผิดกันไป 
   - พูดถูกเวลา (กาล) คือรู้ว่าเวลาไหนควรพูด เวลาไหนยังไม่ควรพูด ควรพูดนาน
เท่าไร ต้องคาดผลที่จะเกิดข้ึนไว้ด้วย 
   - พูดถูกสถานที่ (เทศะ) คือรู้ว่าในสถานที่เช่นไร เหตุการณ์แวดล้อมเช่นไรจึง
สมควรที่จะพูด หากพูดออกไปแล้วจะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร 
  ๒) สจฺจา ภาสิตา-พูดค าจริง ไม่ใช่ค าพูดที่ปั้นแต่งขึ้น เป็นค าพูดที่ไม่คลาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริง ไม่บิดเบือนจากความจริง ไม่เสริมความ ไม่อ าความ ต้องเป็นเรื่องจริง 
  ๓) สณฺหา ภาสิตา-พูดค าสุภาพ เป็นค าพูดไพเราะ ที่กลั่นออกมาจากน้ าใจที่บริสุทธิ์ ไม่
เป็นค าหยาบ ค าด่า ค าประชดประชัน ค าเสียดสี ค าหยาบฟังก็ระคายหู แค่คิดถึงก็ระคายใจ 
  ๔) อตฺถสญฺหิตา ภาสิตา-พูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดผลดีทั้งแก่คนพูดและคนฟัง 
แม้ค าพูดนั้นจะจริงและเป็นค าสุภาพ แต่ถ้าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร กลับจะท าให้เกิดโทษ ก็ไม่ควร
พูด 
  ๕) เมตฺตจิตฺเตน ภาสิตา-พูดด้วยจิตเมตตา พูดด้วยความปรารถนาดี อยากให้คนฟังมี
ความสุข มีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในข้อนี้หมายถึงว่าแม้จะพูดจริง เป็นค าสุภาพ พูดแล้วเกิดประโยชน์ 
                                                 

 ๒๐๖ องฺ.ปญฺจก.(บาลี) ๒๒/๑๙๘/๒๒๙. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๖๒ 

แต่ถ้าจิตยังคิดโกรธมีความริษยาก็ยังไม่สมควรพูด เพราะผู้ฟังอาจรับไม่ได้ ถ้วยค าที่กล่าวด้วยจิตขุ่นมัว 
แม้เพียงประโยคเดียวอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอย่างไม่อาจประมาณได้ 
 อีกอย่างหนึ่ง วาจาสุภาษิต มี ๔ อย่าง คือ 
  ๑) สุภาสิต-พูดถ้อยค าที่เป็นสุภาษิต ถ้อยค าดีงาม คือไม่พูดถ้อยค าที่เป็นทุพภาษิตที่
ก่อให้เกิดความแตกแยก 
  ๒) ธมฺม-พูดถ้อยค าที่เป็นธรรม คือไม่พูดถ้อยค าที่ไม่เป็นธรรมที่เป็นการพูดเพ้อเจ้อ 
เพราะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง 
  ๓) ปิย-พูดถ้อยค าไพเราะ ไมพู่ดถ้อยค าที่หยาบคาย 
  ๔) สจฺจ-พูดแต่ค าสัตย์ ไม่กล่าวค าเหลาะแหละ หลีกเลี่ยงการพูดเท็จ๒๐๗ 
 สุนทรภู่กล่าวไว้ว่า 
     “อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก 
    แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย 
    แม้เจ็บอ่ืนหมื่นแสนพอแคลนคลาย 
    เจ็บจนตายเพราะเขาเหน็บให้เจ็บใจ” 
 ดังนั้น หากคนเราที่มีอายุอยู่ในช่วงไม่เกิน ๒๕ ปี ในปฐมวัยที่เป็นวัยแรกของชีวิตได้ปฏิบัติ
ตามมงคลสูตรตั้งแต่มงคลข้อที่ ๑ ถึงมงคลข้อที่ ๑๐ อย่างเคร่งครัดแล้วก็จะเป็นคนดี เข้าไหนเข้าได้ 
เพราะสังคมต้อนรับ ปราศจากผู้รังเกียจ พระพุทธเจ้าทรงสอนเพ่ือประโยชน์แก่สามัญชนคนทั่วไป 
เพราะเป็นมงคลที่เกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในสังคมทั่วไป เพ่ือให้เราปฏิบัติตนเป็นคนดี ดังนั้น จึงสมควรน ามงคล
มาปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตอันนับว่าเป็นมงคลแก่ตนเองเป็นอย่างยิ่ง 

                                                 

 ๒๐๗ ส .ส.(บาลี) ๑๕/๒๑๓/๒๒๘, ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๔๕๓/๔๑๘. 



บทที่ ๔ 
ศึกษาวิเคราะห์มงคลปริตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 
และหลักธรรมน าความเจริญด าเนินชีวิตในมัชฌิมวัย  

 มัชฌิมวัย คือคนที่มีอายุตั้งแต่ ๒๖ ปี ถึงอายุ ๕๐ ปี เรียกว่าอยู่ในช่วง “มัชฌิมวัย” เป๐น
วัยที่ต้องดําเนินชีวิตด้วยลําแข้งของตน ไม่ควรจะต้องพ่ึงพิงบิดามารดาอีกต่อไป ต้องออกไปเผชิญกับ
เหตุการณ์ของสังคมโลก เป๐นวัยที่จะต้องตั้งตัวสร้างหลักป๎กฐาน รับผิดชอบในการดํารงชีวิตในมัชฌิมวัย 
ควรปฏิบัติตามมงคลเพ่ิมข้ึนอีก ๒๐ ข้อ คือตั้งแต่มงคลข้อที ่๑๑ ถึงมงคลข้อที่ ๓๐ ซึ่งจะได้นํามาอธิบาย
ขยายความดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ศึกษาวิเคราะห์บทพระบาลีตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 
 ๔.๑.๑ มงคลปริตร คาถาที่ ๔ 
     มาตาปิตุอุปฏฺ าน  ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห 
     อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

 ๑) การสร้างรูปศัพท์ตามหลักไวยากรณ์ 
  มาตาปิตุอุปฏฺ าน  เป๐นทุติยาตัปปุริสสมาส มีทวันทสมาสเป๐นสมาสท้อง แยกศัพท์เป๐น 
มาตุ + ปิตุ + อุปฏฺ านํ มีรูปวิเคราะห์ว่า มาตา จ ปิตา จ มาตาปิตโร, มาตาปิตูนํ อุปฏฺ หนํ มาตาปิตุ
อุปฏฺ านํ 
  มาตุ ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า มาน (ปูชายํ=บูชา) + ราตุ, ปา (รกฺขเณ=
รักษา-เลี้ยงดู-คุ้มครอง, ปาเน=ดื่ม) + ตุ  
   มาน + ราตุ  ลง ราตุ ป๎จจัย มานาทีหิ ราตุ 
   มานฺ + ราตุ  ลบสระ อ ท้าย มาน ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   มา + อาตุ   ลบ รฺ พร้อม นฺ ท้ายธาตุ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 
   มฺ + อาตุ   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น มาตุ = แม่, มารดา มีรูปวิเคราะห์ว่า ธมฺเมน ปุตฺตํ มาเนตีติ มาตา ชื่อ
ว่ามารดา เพราะเทิดทูนบุตรโดยธรรม 
   ปา + ตุ   ลง ตุ ป๎จจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา  
   มา + ตุ   เปลี่ยน ปฺ เป๐น มฺ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานํฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น มาตุ = แม่, มารดา รูปวิเคราะห์: ปุตฺตํ ปาตีติ มาตา, ปุตฺตํ ปาเยตีติ 
มาตา ชื่อว่ามารดา เพราะรักษาบุตร, เพราะให้บุตรดื่ม (น้ํานม) 
  ปิต ุศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ปา (รกฺขเณ=รักษา-เลี้ยงดู-คุ้มครอง) + ริตุ, 
ปี (ตปฺปนกนฺตีสุ=เอิบอิ่ม-ยินดี-รัก-ใคร่) + ตุ 
   ปา + ริตุ   ลง ริตุ ป๎จจัย ปาทิโต ริตุ 
   ปา + อิตุ   ลบ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 
   ปฺ + อิตุ   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น ปิตุ = พ่อ, บิดา มีรูปวิเคราะห์ว่า ปุตฺตํ ปาติ รกฺขตีติ ปิตา ชื่อว่าบิดา 
เพราะรักษาบุตร 
   ปี + ตุ    ลง ตุ ป๎จจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
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   ปิ + ตุ    ทําเสียงสั้นจาก อี เป๐น อิ กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น ปิตุ = พ่อ, บิดา มีรูปวิเคราะห์ว่า ปุตฺตํ ปิยายตีติ ปิตา ชื่อว่าบิดา 
เพราะรักใคร่บุตร 
  มาตาปิตุ ศัพท์เป๐นทวันทสมาส มีการเปลี่ยนเสียง อุ ของ มาตุ ศัพท์เป๐น อา ด้วยสูตร
ว่า เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการวิปรีตาเทสา จ 
  อุปฏฺ าน  ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า อุป + า (คตินิวตฺติยํ=หยุด-ยืน- 
ตั้งอยู่) + ยุ + สิ 
   อุป + า + ยุ  ลง ยุ ป๎จจัย นนฺทาทีหิ ยุ 
   อุป + า + อน เปลี่ยน ยุ เป๐น อน อนกา ยุณฺวูนํ 
   อุป + ฐฺ + อน ลบสระ อา ที่ า ธาตุ สรา สเร โลป๏ 
   อุป + ฐฺ + อาน ทําเสียงยาว อ ที่ อน เป๐น อา ทีฆํ 
   อุปฏฺ + ฐฺ + อาน ซ้อน ฏฺ วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยฯ 
   อุปฏฺ าน + สิ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   อุปฏฺ าน + อํ เปลี่ยน สิ เป๐น อํ สึ 
   อุปฏฺ านํ   แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น อุปฏฺ านํ = การเข้าไปยืนใกล้ชิด, การบํารุงเลี้ยงดู 
   มาตาปิตุอุปฏฺ าน  การบํารุงเลี้ยงดูมารดาและบิดา, การเลี้ยงดูบิดามารดา 
  ปุตฺตทารสฺส เป๐นทวันทสมาส แยกเป๐น ปุตฺต + ทาร + ส มีรูปวิเคราะห์ว่า ปุตฺโต จ  
ทาโร จ ปุตฺตทาโร 
  ปุตฺต ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ปุ/ปู (ปวเน=ชําระ-ทําให้บริสุทธิ์, ปูรเณ=
เต็ม-ทําให้เต็ม) + ต, ปุส (โปสเน=เลี้ยงดู) + ต, ปูร (ปูรเณ=เต็ม-ทําให้เต็ม) + ต 
   ปุ/ปู + ต   ลง ต ป๎จจัย ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ 
   ปุ/ปุ + ต   ทําเสียงสั้น อู ที่ ปู เป๐น อุ กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆฯ  
   ปุตฺ + ต   ซ้อน ตฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
   สําเร็จรูปเป๐น ปุตฺต = ลูก, บุตร มีรูปวิเคราะห์ว่า ปิตโร ปุนาติ โสเธติ อเนนาติ    
ปุตฺโต ชื่อว่าบุตร เพราะช่วยชําระมารดาบิดาให้สะอาด (จากการถูกตําหนิว่าไม่มีผู้สืบสกุล) อตฺตโน กุลํ 
ปวติ โสเธตีติ ปุตฺโต ชื่อว่าบุตร เพราะชําระคือทําตระกูลของตนให้บริสุทธิ 
   ปุส/ปูร + ต  ลง ต ป๎จจัย ฉทาทีหิ ตตฺรณฺ 
   ปุสฺ/ปูรฺ + ต  ลบสระ อ ท้าย ปุส/ปูร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ปุสฺ/ปุรฺ + ต  ทําเสียงสั้น อู ที่ ปูร เป๐น อุ กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆฯ  
   ปุตฺ + ต   ลบ สฺ/รฺ ท้ายธาตุ แล้วซ้อน ตฺ คุปาทีนํฺจ 
   สําเร็จรูปเป๐น ปุตฺต = ลูก, บุตร มีรูปวิเคราะห์ว่า โปสิยเตติ ปุตฺโต ชื่อว่าบุตร เพราะ
มารดาบิดาเลี้ยงดู อตฺตโน ปิตุ หทยํ ปูเรตีติ ปุตฺโต ชื่อว่าบุตร เพราะทําหทัยของบิดาให้เต็ม 
  ทาร ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ทร (วิทารเณ=ทําลาย-แตก) + อ 
   ทร + อ   ลง อ ป๎จจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
   ทรฺ + อ   ลบสระ อ ท้าย ทร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
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   ทารฺ + อ    วุทธิสระต้นธาตุเป๐น อา อํฺเ สุ จ  
   สําเร็จรูปเป๐น ทาร = ภรรยา, แม่บ้าน มีรูปวิเคราะห์ว่า ทารยนฺเต อเนนาติ ทาโร 
ชื่อว่าภรรยา เพราะทําให้สามีแยกออก (จากครอบครัวเดิม) 
  ปุตฺตทารสฺส = ซึ่งบุตรและภรรยา 
   ปุตฺตทาร + ส  ลง ส จตุตถี/ฉัฏฐีวิภัตติ สมฺปทาเน จตุตฺถี / ทุติยาฯ 
   ปุตฺตทารสฺส  ซ้อน สฺ  สาคโม เส 
  สงฺคโห ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สํ + คห (อุปาทาเน=ถือ-จับ-ยึด-กุม) + 
อ + สิ 
   สํ + คห + อ  ลง อ ป๎จจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา  
   สํ + คหฺ + อ ลบสระ อ ท้าย คห ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   สงฺ + คหฺ + อ เปลี่ยนนิคหิต เป๐น งฺ วคฺคนฺตํ วา วคฺเค 
   สงฺคห + สิ  ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   สงฺคห + โอ  เปลี่ยน สิ เป๐น โอ โส 
   สงฺคโห    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น สงฺคโห = การสงเคราะห์, การรวบรวม มีรูปวิเคราะห์ว่า สงฺเขเปน 
คยฺหเต อเนนาติ สงฺคโห เนื้อความท่ีถือเอาโดยย่อ ชื่อว่าสังคหะ 
  อนากุลา ศัพท์เป๐นนนิปาตปุพพบทกัมมธารยสมาส แยกเป๐น น + อากุล + โย มีรูป
วิเคราะห์ว่า น อากุลา อนากุลา การงานอันไม่อากูล ชื่อว่าอนากุละ 
  อากุลา ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า อา + กุล (สงฺขาเน=นับ-คํานวณ) + อ + 
โย 
   อา + กุล + อ ลง อ ป๎จจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
   อา + กุลฺ + อ ลบสระ อ ท้าย กุล ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   อากุล + โย  ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   อากุล + อา  เปลี่ยน โย เป๐น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
   สําเร็จรูปเป๐น อากุลา = อันอากูล, อันคั่งค้าง 
  อนากุลา 
   น + อากุลา เปลี่ยน น เป๐น อนฺ สเร อนฺ 
  กมฺมนฺตา ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า กร (กรเณ=ทํา) + รมฺม + อนฺต + โย 
   กร + รมฺม ลง รมฺม ป๎จจัย ธราทีหิ รมฺโม 
   กรฺ + รมฺม ลบสระ อ ท้าย กร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ก + อมฺม ลบ รฺ ท้ายธาตุ และ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 
   กมฺม  แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   กมฺม + อนฺต ลง อนฺต ป๎จจัย วตฺตมาเน มานนฺตา 
   กมฺมนฺต แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   กมฺมนฺต + โย  ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   กมฺมนฺต + อา เปลี่ยน โย เป๐น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
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   สําเร็จรูปเป๐น กมฺมนฺตา = การงานทั้งหลาย มีรูปวิเคราะห์ว่า กรียเตติ กมฺมํ กรรมที่
คนทํา ชื่อว่ากัมมะ 
  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป๐นบทสนธิ ตัดบทเป๐น เอตํ + มงฺคลํ + อุตฺตมํ เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) 
ที่ ตํ เป๐น ม ฺด้วยสูตรว่า วคฺคนฺตํ วา วคฺเค, เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) ที่ ลํ เป๐น มฺ ด้วยสูตรว่า มทา สเร 

 ๒) ค าศัพท์ตามคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
  มาตุ ศัพท์ ที่หมายถึง มารดา, แม่ ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 
๖ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) อัมมา แปลว่า มารดา, แม่ 
   รูปวิเคราะห์: ปุตฺตธีตเรหิ อมียเต ปูชียเตติ อมฺมา มารดาชื่อว่าอัมมา เพราะเป๐นผู้ที่
ยังบุตรและธิดาให้บูชา (อม ปูชายํ=บูชา + ม + อา) ปุตฺตเกสุ ปิยํ อเมติ ปวตฺเตตีติ อมฺมา มารดาชื่อว่า
อัมมา เพราะเป๐นผู้ยังความรักให้เป๐นไปในบุตร (อม ปวตฺตเน=เป๐นไป + ม + อา) 
   อุทาหรณ์: อมฺมา อมุกสฺมึ คามเก เอติสฺสา าติกุลํ ตตฺถ คนฺตวา วิจินาถ๑ แม่
ทั้งหลาย ที่หมู่บ้านโน้น มีตระกูลญาติของภิกษุณีนี้อยู่ ท่านทั้งหลายจงไปสืบหาดูที่ตระกูลญาตินั้น 
   ๒) อัมพา แปลว่า มารดา, แม่ 
   รูปวิเคราะห์: ปุตฺตธีตเรหิ อมียเต ปูชียเตติ อมพฺา มารดาชื่อว่าอัมพา เพราะเป๐นผู้ที่
บุตรและธิดาบูชา (อม ปูชายํ=บูชา + ม + อา) 
   ๓) ชนนี แปลว่า มารดา, แม ่
   รูปวิเคราะห์: ชนยตีติ ชนนี มารดาชื่อว่าชนนี เพราะเป๐นผู้ให้กําเนิด (ชน ชนเน=
เกิด-ให้เกิด + ยุ + อี) 
   อุทาหรณ์: วิโยเคน จ เม ชายา ชนนี จ น ชีวติ๒ ภรรยาและมารดาของเราคงอยู่
ไม่ได้เพราะการพลัดพราก ตตฺถ มาตาปิตูหีติ ชนนีชนเก สนฺธาย วุตฺตํ๓ บรรดาบทเหล่านั้น คําว่า มาตา-
ปิตูหิ หมายถึง พระชนก พระชนนี 
   ๔) มาตุ แปลว่า มารดา, แม ่
   รูปวิเคราะห์: ธมฺเมน ปุตฺตํ มาเนตีติ มาตา มารดาชื่อว่ามาตุ เพราะเป๐นผู้เทิดทูน
บุตรโดยธรรม (มาน ปูชายํ=บูชา + ราตุ) ปุตฺตํ ปาตีติ มาตา มารดาชื่อว่ามาตุ เพราะเป๐นผู้รักษาบุตร 
(ปา รกฺขเณ=รักษา + ตุ, เปลี่ยน ป เป๐น ม) 
   อุทาหรณ์: มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร๔ มารดาเป๐นมิตรในเรือนของตน 
   ๕) ชเนตติ แปลว่า มารดา, แม ่
   รูปวิเคราะห์: ชเนตีติ ชเนตฺติ มารดาชื่อว่าชเนตติ เพราะเป๐นผู้ให้กําเนิด (ชน 
ชนเน=เกิด-ให้เกิด + เณ + ติ) 
 

                                                 

 ๑ วิ.ภิกฺขุนี.(บาลี) ๓/๖๘๗/๒๔. 
 ๒ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๒/๑๗๘/๓๒๙. 
 ๓ วิ.อ.(บาลี) ๓/๑๐๕/๗๕. 
 ๔ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๕๓/๔๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๖๗ 

   อุทาหรณ์: ชเนตฺติ ยาปิ เต มาตา น ตํ อิจฺเฉยฺย ปสฺสิตุ๕ มารดาบิดาบังเกิดเกล้าของ
เจ้าคงไม่ปรารถนาที่จะเห็นเจ้าเลย 
   ๖) ชนิกา แปลว่า มาดา, แม่ 
   รูปวิเคราะห์: ชเนตีติ ชนิกา มารดาชื่อว่าชนิกา เพราะเป๐นผู้ให้กําเนิด (ชน ชนเน=
เกิด-ให้เกิด + ณฺวุ + อา) 
   อุทาหรณ์: อิมสฺส ชนิกา มาตา มายา นาม ภวิสฺสติ๖ พระมารดาบังเกิดเกล้าของ
ดาบสนี้จักมพีระนามว่ามายา 

  ปิตุ ศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ 
   ๑) พรัหมะ พรหม อุทาหรณ์: สพฺพโลกานํ ปิตุฏฺ านิยตฺตา ปิตา, สพฺพโลกํ วา ปาติ 
รกฺขตีติ ปิตา ชื่อว่าพรหม เพราะเป๐นผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป๐นพ่อของชาวโลกทั้งปวง หรือผู้คุ้มครองโลกทั้ง
ปวง 
   ๒) ชนกะ พ่อ อุทาหรณ์: 
     มาตา ปิตา จ เม วุฑฺฒา ชิณฺณกา คตโยพฺพนา 
     เตสํ ตุณฺเฑน หาตูน มุํฺเจ ปุพฺพกตํ อิณํ๗ 
   พ่อแม่ของข้าพเจ้าแก่เฒ่า ผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้ว ข้าพเจ้าคาบรวงข้าวสาลีไป 
  เพ่ือท่านทั้ง ๒ นั้น เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงชําระหนี้ที่ท่านได้ให้กู้ยืมไว้ในกาลก่อน 
  ปิตุ ศัพท์ ที่หมายถึง บิดา, พ่อ ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๓ 
ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) ตาตะ แปลว่า บิดา, พ่อ 
   รูปวิเคราะห์: ปุตฺเต ตายตีติ ตาโต บิดาชื่อว่าตาตะ เพราะเป๐นผู้รักษาบุตร (ตา  
ปาลเน=รักษา + ต) 
   อุทาหรณ์: อิมานิ กิร มํ ตาโต กสฺสโก อนุสาสติ๘ เดิมที ท่านกัสสปะผู้เป๐นบิดา ได้
พร่ําสอนถ้อยคําเหล่านี้กับเรา 
   ๒) ชนกะ แปลว่า บิดา, พ่อ 
   รูปวิเคราะห์: ชเนตีติ ชนโก บิดาชื่อว่าชนกะ เพราะเป๐นผู้ให้กําเนิด (ชน ชนเน=
เกิด-ให้เกิด + ณฺวุ) 
   อุทาหรณ์: ปิตาติ โย โส ชนโก๙ คําว่า ปิตา คือบุรุษผู้ให้กําเนิด 
   ๓) ปิต ุแปลว่า บิดา, พ่อ 
   รูปวิเคราะห์: สพฺพโลกํ ปาติ รกฺขตีติ ปิตา บิดาชื่อว่าปิตุ เพราะเป๐นผู้รักษาชาวโลก
ทั้งปวง ปุตฺตํ ปาติ รกฺขตีติ ปิตา บิดาชื่อว่าปิตุ เพราะเป๐นผู้รักษาบุตร (ปา รกฺขเณ=รักษา + ริตุ) ปุตฺตํ  
ปิยายตีติ ปิตา บิดาชื่อว่าปิตุ เพราะเป๐นผู้รักใคร่บุตร (ปี ตปฺปนกนฺตีสุ=อ่ิม, รัก-ใคร่ + ตุ) 
                                                 

 ๕ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๘๔/๔๐๕. 
 ๖ ขุ.อป.(บาลี) ๓๓/๑๖๕/๑๒๑. 
 ๗ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๐/๒๙๑. 
 ๘ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๓๒/๔๔๒. 
 ๙ ขุ.จ.ู(บาลี) ๓๐/๑๔๖/๒๙๓. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๖๘ 

   อุทาหรณ์: นตฺถ ิอยํ โลโก นตฺถ ิปโร โลโก นตฺถิ มาตา นตฺถิ ปิตา นตฺถิ๑๐ โลกนี้ไม่มี 
โลกหน้าไม่มี มารดาไม่คุณ บิดาไม่มีคุณ 

  อุปัฏ านะ ศัพท์ แปลว่า การเลี้ยงดู, การรับใช้ ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความ 
หมายเดียวกัน ๓ ศัพท์ คือ 
   ๑) อุปาสนะ แปลว่า การเลี้ยงดู, การอุป๎ฏฐาก, การรับใช้ 
   รูปวิเคราะห์: อุปคนฺตฺวา อาสนํ อุปาสนํ การเข้าไปนั่งอยู่ใกล ้ๆ ชื่อว่าอุปาสนะ (อุป 
+ อาส อุปเวสเน=นั่ง + ยุ) 
   อุทาหรณ์: เย จ สนฺเต อุปาสนฺติ๑๑ ส่วนชนเหล่าใด ย่อมเข้าไปหาสัตบุรุษ กสฺมา  อุ
ปาสโกติ รตนตฺตยํ อุปาสนโต โส หิ พุทฺธํ อุปาสตีติ อุปาสโก ตถา ธมฺมํ สํฆํ๑๒ เพราะเหตุไรจึงเรียกว่า
อุบาสก เพราะนั่งใกล้พระรัตนตรัย จริงอยู่ คนที่ชื่อว่าอุบาสกนั้น เพราะอรรถว่า นั่งใกล้พระพุทธเจ้า นั่ง
ใกล้พระธรรม นั่งใกล้พระสงฆ์ 
   ๒) สุสสูสา แปลว่า การเลี้ยงดู, การอุป๎ฏฐาก, การรับใช้ 
   รูปวิเคราะห์: โสตุมิจฺฉา สุสฺสูสา ความต้องการรับฟ๎ง ชื่อว่าสุสสูสา (สุ + สุ สวเน=
ฟ๎ง + ส + อา) 
   อุทาหรณ์: สุสฺสูสา เสฏฺ า ภริยานํ๑๓ การดูแลของภรรยาประเสริฐสุด 
   ๓) ปาริจริยา แปลว่า การเลี้ยงดูแล, การอุป๎ฎฐาก, การรับใช้ 
   รูปวิเคราะห์: ปริจรณํ ปริจริยา การอุป๎ฏฐาก ชื่อว่าปาริจริยา (ปริ + จร จรเณ=
ประพฤต-ิเที่ยว + อิ + ณฺย + อา) 
   อุทาหรณ์: มาตุคาโม ปุริสสฺส ปาริจริยํ อุเปติ๑๔ มาตุคามย่อมเข้าไปบําเรอบุรุษ 

  ปุตตะ ศัพท์ที่หมายถึง บุตร, ลูก ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๗ 
ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) อปจัจะ แปลว่า บุตร 
   รูปวิเคราะห์: ชาเตน นรเก น ปตนฺติ อเนนาติ อปจฺจํ บุตรชื่อว่าอป๎จจะ เพราะช่วย
ให้มารดาบิดาไม่ตกไปในนรกด้วยการเกิด (น + ปต ปตเน=ตก + ย) น ปตติ น วิจฺฉินฺทติ วํโส เอเตนาติ 
วา อปจฺจํ บุตรชื่อว่าอป๎จจะ เพราะช่วยให้วงศ์ตระกูลไม่ขาดสูญ (น + ปต ฉินฺทเย=ตัด-ขาด + ย) อปจฺจ 
ศัพท์ เป๐น นปุงสกลิงค์อย่างเดียว มีความหมายเป๐นได้ทั้งบุตรชาย–บุตรสาว หลาน เหล่ากอและวงศ์วาน
ผู้สืบเชื้อสาย 
   อุทาหรณ์: ภวนฺตเรปิ อปจฺจํ วา ทายาทํ วา น ลภนฺติ๑๕ คนเหล่านั้น ย่อมไม่ได้บุตร
หรือทายาท แม้ในระหว่างแห่งภพ 
 
                                                 

 ๑๐ ม.ม.(บาลี) ๑๓/๙๔/๗๐. 
 ๑๑ องฺ.ปํฺจก.(บาลี) ๒๒/๑๗๙/๒๐๒. 
 ๑๒ ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๒๕๐/๒๑๑. 
 ๑๓ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๑๔/๘. 
 ๑๔ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๒๘๒/๒๒๐. 
 ๑๕ ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๘/๑๓๒/๑๑๖. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๖๙ 

   ๒) ปุตตะ แปลว่า บุตร 
   อุทาหรณ์: ปุตฺโต เม อุตฺตโร นาม สทฺโธ อาสิ อุปาสโก๑๖ ดิฉันมีลูกชายคนหนึ่งชื่อ
อุตตระ เป๐นอุบาสกมีศรัทธา 
     ตาตาติ ปุตฺโต วทมาโน กมฺเปติ หทยํ ปิตุ   
     หทยสฺส สทิสี วาจา หทยํ สมฺม ทมฺมิ เต๑๗ 
    เมื่อลูกเรียกว่า พ่อ ใจพ่อก็หวั่นไหว คําพูดของท่านเช่นกับเนื้อหัวใจ 
   สหายเอ๋ย ข้าพเจ้าให้เนื้อหัวใจแก่ท่าน 
   ๓) อัตตชะ, อัตรชะ แปลว่า บุตร, ลูกรัก 
   รูปวิเคราะห์: อตฺตโต ชาโต อตฺตโช อตฺรโช จ บุตรชื่อว่าอัตตชะและอัตรชะ เพราะ
เกิดจากตน (อตฺต + ชน ชนเน=เกิด-ให้เกิด + กฺวิ) 
   อุทาหรณ์: คโต เม อตฺรโช ปุตฺโต โย มยฺหํ ปริจารโก๑๘ ลูกรักของเราที่คอยดูแล
ปรนนิบัติเราก็พลอยหายไปด้วย 
   ๔) สุตะ แปลว่า บุตร 
   รูปวิเคราะห์: สุยเตติ สุโต บุตรชื่อว่าสุตะ เพราะเป๐นผู้ที่มารดาบิดาให้กําเนิด (สุ 
สนฺทชนิสฺสเร=ไหลไป, เกิด-ให้เกิด, เป๐นใหญ่ + ต) สุณาตีติ สุโต บุตรชื่อว่าสุตะ เพราะเป๐นผู้เชื่อฟ๎ง (สุ 
สวเน=ฟ๎ง + ต) 
   ๕) ตนุชะ แปลว่า บุตร 
   รูปวิเคราะห์: ตนุมฺหา ชาโต ตนุโช บุตรชื่อว่าตนุชะ เพราะเป๐นผู้เกิดจากกาย (ตนุ 
+ ชน ชนเน=เกิด-ให้เกิด + กฺวิ) 
   อุทาหรณ์: มาตาว ปุตฺตํ ตรุณํ ตนุชํ สมฺผสฺสตา๑๙ เหมือนมารดากอดสัมผัสบุตรอ่อน
ผู้เกิดจากตน 
   ๖) ตนยะ แปลว่า บุตร 
   รูปวิเคราะห์: ตนุมฺหา ชาโต ตนโย บุตรชื่อว่าตนยะ เพราะเป๐นผู้เกิดจากกาย (ตนุ 
+ ชน ชนเน=เกิด-ให้เกิด + อ) อตฺตนิ เปมํ ตโนตีติ ตนโย บุตรชื่อว่าตนยะ เพราะเป๐นผู้แผ่ความรักไว้ใน
ตน (ตนุ วิตฺถาเร=แผ่-ขยาย + อย) 
   อุทาหรณ์: รมฺมกุมาโร นามสฺส อติรมฺโม ตนโย อโหสิ๒๐ เขามีบุตรผู้น่ารักยิ่งชื่อว่า 
รัมมกุมาร 
   ๗) สูนุ แปลว่า บุตร 
   รูปวิเคราะห์: สูยติ ปสวียตีติ สูนุ บุตรชื่อว่าสูนุ เพราะเป๐นผู้มารดาบิดาให้เกิด (สุ 
ปสเว=ไหล + นุ) 

                                                 

 ๑๖ ขุ.เปต.(บาลี) ๒๖/๓๓๗/๑๘๙. 
 ๑๗ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๕๙/๑๐๓. 
 ๑๘ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๐/๒๓๘. 
 ๑๙ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๒๘๒/๔๑๖. 
 ๒๐ ขุ.พุทฺธ.อ.(บาลี) ๑๕/๒๖๔. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๗๐ 

  ทาระ ศัพท์ ที่หมายถึง ภรรยา, แม่บ้าน ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน ๙ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) ทาระ แปลว่า ภรรยา, แม่บ้าน 
   อุทาหรณ์: เย คหฏฺ า ปุํฺ กรา สีลวนฺโต อุปาสกา 
      ธมฺเมน ทารํ โปเสนฺติ เต นมสฺสามิ มาตลิ๒๑ 
     มาตลี เรานอบน้อมคฤหัสถ์ผู้ทําบุญ มีศีล เป๐นอุบาสก เลี้ยงดู 
    ภรรยาโดยชอบธรรม 
   ๒) ชายา แปลว่า ภรรยา, แม่บ้าน 
   รูปวิเคราะห์: ชายติ ปุตฺโต ยายาติ ชายา ภรรยาชื่อว่าชายา เพราะเป๐นผู้ให้กําเนิด
บุตร (ชน ชนเน=เกิด-ให้เกิด + ย + อา) ชยตีติ ชายา ภรรยาชื่อว่าชายา เพราะเป๐นผู้ชนะ (ในเรือน) (ชิ 
ชเย=ชนะ + ย + อา) 
   อุทาหรณ์: เชฏฺ สฺส ภาตุโน ชายา อโหสึ สุปติพฺพตา๒๒ หม่อมฉันเป๐นภรรยาของ
พ่ีชายคนโต ปฏิบัติสามีอย่างดี 
   ๓) กลัตตะ แปลว่า ภรรยา, แม่บ้าน 
   รูปวิเคราะห์: กเลติ ปริจฺฉินฺทตีติ กลตฺตํ ภรรยาชื่อว่ากลัตตะ เพราะเป๐นผู้จัดแจง
(ของใช้ในเรือน) (กล สงฺขฺยาเน=นับ-คํานวณ + ต) 
   ๔) ฆรณี แปลว่า ภรรยา, แม่บ้าน 
   รูปวิเคราะห์: ฆร ํเนตีติ ฆรณ ีภรรยาชื่อว่าฆรณี เพราะเป๐นแม่บ้าน (ฆร + นี นเย=
นําไป + อ + อี) 
   อุทาหรณ์: ฆรณี นิเวสนทฺวาเร นิสินฺนา โหติ๒๓ หญิงแม่บ้าน นั่งอยูท่ีป่ระตูเรือน 
   ๕) ภริยา แปลว่า ภรรยา, ภริยา, แม่บ้าน 
   รูปวิเคราะห์: ภริตพฺพโต ภริยา หญิงชื่อว่าภรรยา เพราะเป๐นผู้ที่สามีควรเลี้ยงดู (ภร 
ภรเน=เลี้ยงดู + อิ + ย + อา) 
   อุทาหรณ์: ชาตรูเปน สํฺฉนฺนา ทาสีคณปุรกฺขตา องฺเกน ปุตฺตมาทาย ภริยา มํ     
อุปาคมิ๒๔ ภรรยาแต่งตัวด้วยเครื่องประดับล้วนแต่เป๐นทองคํา มีหมู่สาวใช้ห้อมล้อม ได้อุ้มลูกมาหาเรา 
   ๖) ปิยา แปลว่า ภรรยา, แม่บ้าน 
   รูปวิเคราะห์: ปิยายิตพฺพโต ปิยา ภรรยาชื่อว่าปิยา เพราะเป๐นผู้ที่สามีควรรักใคร่ (ปี 
ตปฺปนกนฺตีสุ=อ่ิม, ยินดี-ใคร่ + ย + อา) 
   อุทาหรณ์: เอวํ เทนฺตา สามิกสฺส ปิยา ภวิสฺสติ มนาปา จ๒๕ เมื่อเธอให้อย่างนี้ จัก
เป๐นภรรยาทีน่่ารักน่าพอใจของสามี 
 

                                                 

 ๒๑ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๒๖๔/๒๘๓. 
 ๒๒ ขุ.อป.(บาลี) ๓๓/๒๗๙/๓๘๔. 
 ๒๓ วิ.มหา.(บาลี) ๒/๖๐/๑๓๘. 
 ๒๔ ขุ.เถร.(บาลี) ๒๖/๒๙๙/๓๑๗. 
 ๒๕ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๒๘๕/๒๑๓. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๗๑ 

   ๗) ปชาปติ แปลว่า ภรรยา, แม่บ้าน 
   รูปวิเคราะห์: ปชํ ปุตฺตํ ปาเลตีติ ปชาปติ ภรรยาชื่อว่าปชาปติ เพราะเป๐นผู้ดูแลบุตร 
(ปชา + ปา ปาลเน=รักษา + ติ) 
   อุทาหรณ์: เตน กิร ปุริเสน อํฺ า ปชาปติ อานีตา๒๖ ทราบข่าวว่า บุรุษนั้นได้พา
หญิงอื่นมาเป๐นภรรยา 
   ๘) ทุติยา แปลว่า ภรรยา, แม่บ้าน 
   รูปวิเคราะห์: ทฺวินฺนํ ปูรณี ทุติยา ภรรยาชื่อว่าทุติยา เพราะเป๐นคนที่สอง (ในเรือน) 
(ทฺวิ + ติย + อา) 
   อุทาหรณ์: ป โม ภตฺตา สามีเป๐นคนที่หนึ่ง (ในบ้าน) 
   ๙) ปาทปริจาริกา แปลว่า ภรรยา, แม่บ้าน 
   รูปวิเคราะห์: สามิกสฺส ปาเท ปริจรตีติ ปาทปริจาริกา ภรรยาชื่อว่าปาทปริจาริกา 
เพราะเป๐นผู้ปรนนิบัติแทบเท้าสามี (ปท + ปริ + จร จรเณ=ประพฤต-ิเที่ยว + ณฺวุ + อา) 
   อุทาหรณ์: สา เชฏฺ กทาสสฺส ปาทปริจาริกา อโหสิ ปณฺฑิตา พฺยตฺตา๒๗ ภรรยาของ
ทาสผู้ใหญ่ที่สุดนั้น เป๐นบัณฑิต ฉลาดหลักแหลม 
  กัมมะ/กัมมันตะ ศัพท์ ที่หมายถึง การกระทํา, การงานที่ควรทํา, กิจการ, หน้าที่  ตาม
คัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๕ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) กริยะ, กริยา แปลว่า การกระทํา, การงาน, กริยา 
   รูปวิเคราะห์: กรณียํ กฺริยํ กิจที่ควรทํา ชื่อว่ากริยะ กตฺตพฺพาติ กฺริยา กิจที่ควรทํา 
ชื่อว่ากริยา (กร กรเณ=ทํา + อิ + ณฺย + อา) 
   อุทาหรณ์: อหํฺจ โข อตฺตโน ปาปกฺริยํ อาวี รโห วาปิ สเร น ชาตุ สงฺขาตชาตี-
มรโณหมสฺมิ ยเถว เม อิธ ตถา ปรตฺถ๒๘ ก็เราระลึกไม่ได้สักนิดเดียวถึงการกระทําความชั่วของตนทั้งในที่
แจ้งและที่ลับ เราเป๐นผู้มีการเกิดและการตายตามกําหนด การพ้นจากความตายย่อมไม่มีในโลกนี้ฉันใด 
ในโลกหน้าก็ฉันนั้น 
   ๒) กิริยะ, กิริยา แปลว่า การกระทํา, การงาน, กริยา 
   รูปวิเคราะห์: กรณียํ กิริยํ กิจที่ควรทํา ชื่อว่ากิริยะ กตฺตพฺพาติ กิริยา กิจที่ควรทํา 
ชื่อว่ากิริยา (กร กรเณ=ทํา + ริริย + อา) 
   อุทาหรณ์: สนฺตํเยว โข ปน กิริยํ นตฺถิ กิริยาติ วาจํ ภาสติ สาสฺส โหติ มิจฺฉา -
วาจา๒๙ การกระทํามีผล แต่เขากล่าวว่า การกระทําไม่มีผล วาจานั้นของเขาจึงเป๐นมิจฉาวาจา 
   ๓) กัมมะ แปลว่า การกระทํา, หน้าที่การงาน, กรรม (กร กรเณ=ทํา + รมฺม) 
   อุทาหรณ์: กมฺมํ นาม เทฺว กมฺมานิ หีนํฺจ กมฺมํ อุกฺกฏฺ ํฺจ กมฺมํ๓๐ ที่ชื่อว่าหน้าที่
กางาน ได้แก่ หน้าที่การงาน ๒ อย่าง คือ หน้าที่การงานชั้นต่ําและหน้าที่การงานชั้นสูง 

                                                 

 ๒๖ วิ.มหา.(บาลี) ๒/๒๓๐/๒๒๖. 
 ๒๗ ม.อุ.อ.(บาลี) ๓/๓๙๘/๒๔๕. 
 ๒๘ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๘๗/๓๙๓. 
 ๒๙ ม.ม.(บาลี) ๑๓/๙๘/๗๔. 
 ๓๐ วิ.มหา.(บาลี) ๒/๑๕/๑๑๑. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๗๒ 

   ๔) กิจจะ แปลว่า หน้าที่, กิจการ, งานที่ควรทํา 
   รูปวิเคราะห์: กรณียํ กิจฺจํ หน้าที่อันควรทํา ชื่อว่ากิจจะ (กร กรเณ=ทํา + ริจฺจ)  
   อุทาหรณ์: อํฺ ตรํ วา ปนสฺส กิจฺจํ โหติ กรณียํ วา๓๑ ก็หรือว่าเขามีกิจหรือธุระที่
ควรทําอย่างใดอย่างหนึ่ง 
   ๕) กรณียะ แปลว่า หน้าที่, กิจการ, งานที่ควรทํา 
   รูปวิเคราะห์: กตฺตพฺพนฺติ กรณียํ กิจที่ควรทํา ชื่อว่ากรณียะ (กร กรเณ=ทํา + 
อนีย) 
   อุทาหรณ์: กตสฺส ปฏิจโย นตฺถิ กรณียํ น วิชฺชติ๓๒ ย่อมไม่มีการสั่งสมกิจที่ทําแล้ว 
ทั้งไม่มีกิจที่ควรทําอีก 

 ๓) วิเคราะห์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
พระคาถาที่ ๔ 
     มาตาปิตุอุปฏฺ าน  ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห 
     อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

ครึ่งคาถาแรก 
ค ภ ย ค ค ย ช ค 
๒ 
มา 

 ๒ ๑ ๑ 
ตาปิตุ 

๑ ๒ ๒ 
อุปฏฺ า 

๒ 
นํ 

๒ 
ปุต ฺ

๑ ๒ ๒ 
ตทารสฺ 

๑ ๒ ๑ 
ส สงฺค 

๒ 
โห 

ครึ่งคาถาหลัง 
ล ร ย ค ค ต ช ค 
๑ 
อ 

๒ ๑ ๒ 
นากุลา 

๑ ๒ ๒ 
จ กมฺมนฺ 

๒ 
ตา 

๒ 
เอ 

๒ ๒ ๑ 
ตมฺมงฺค 

๑ ๒ ๑ 
ลมุตฺต 

๒ 
มํ 

 พระคาถานี้เป๐นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ อุปฏฺ า (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ส สงฺค (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ จ กมฺมนฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค ์๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ ลมุตฺต (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 

                                                 

 ๓๑ วิ.ม.(บาลี) ๔/๑๘๙/๒๐๘. 
 ๓๒ วิ.ม.(บาลี) ๕/๒๔๔/๘. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๗๓ 

 ๔) วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถานี้ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  ๑) ปสาทคุณ รสคํากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบททีส่ัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   คําว่า ปุตฺตทารสฺส เป๐นฉัฏฐีกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์กันคือ สงฺคโห 
   คําว่า อนากุลา เป๐นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะคือ กมฺมนฺตา 
   คําว่า เอตํ เป๐นบทวิเสสนะของ ติวิธกมฺม,ํ จตุพฺพิธกมฺมํ หรือ ปํฺจวิธกมฺมํ 
   คําว่า อุตฺตมํ เป๐นวิเสสนะวางไว้ใกล้บทวิเสสยะคือ มงฺคลํ 
   คําว่า มงฺคลํ เป๐นวิกติกัตตาของ โหติ 
   คําว่า จ ศัพท์เป๐นปทสมุจจยัตถนิบาตรวางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย แม้จะมีบทสมาส ๒ บท คือ มาตาปิตุ- 
อุปฏฺ านํ (การเลี้ยงดูมารดาบิดา) ปุตฺตทารสฺส (ซึ่งบุตรภรรยา) แต่บทสมาสนี้ก็สั้น อ่านเข้าใจได้ง่าย ไม่มี
บทที่เข้าใจได้ยาก 
  ๒) มธุรตาคุณ รสคํามีเสียงไพเราะอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป๐นปทาสัตติมธุรตา คือมี
เสียงคล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาว-สั้น) เหมือนกัน
ไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
   บาทที ่๑ ว่า มาตาปิตุอุปฏฺ าน  มีครุ ๕ ตัว คือ มา, ตา, ปฏฺ, า, นํ อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อา, อา, อ, อา, อ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรตาลุฐานตัวเดียวคือ อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ฐฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว ตฺ, ตฺ, นฺ 
อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๕ คือ  มฺ, ปฺ, อุ, อุ, ปฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ - ํ 
   บาทที ่๒ ว่า ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห มีครุ ๕ ตัว คือ ปุตฺ, ทา, รสฺ, สงฺ, โห อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, อา, อ, อ, อ, งฺ, คฺ, อ, หฺ, โอ 
อยู่ใกล้กัน, อักษรมุทธฐานตัวเดียวคือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, ทฺ, สฺ, สฺ, สฺ อยู่ใกล้กัน, อักษร
โอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ ปฺ, อุ อยู่ใกล้กัน 
   บาทที ่๓ ว่า อนากุลา จ กมฺมนฺตา  มีครุ ๕ คือ นา, ลา, กมฺ, มนฺ, ตา อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อ, อา, กฺ, อา, อ, กฺ, อ, อ, อา อยู่
ใกล้กัน, อักษรตาลุฐานตัวเดียว คือ จฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, ลฺ, นฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน 
๓ ตัว คือ อุ, มฺ, ม ฺอยู่ใกล้กัน 
   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  มีครุ ๕ ตัว คือ เอ, ตมฺ, มงฺ, มุตฺ, มํ อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ เอ, อ, อ, งฺ, คฺ, อ, อ, อ, อ อยู่ใกล้
กัน, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ลฺ, ตฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ม, มฺ, มฺ, อุ, มฺ อยู่ใกล้
กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ - ํ 
  ๓) สมตาคุณ รสคํามีความสม่ําเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงลําดับ แบ่งเป๐น ๓ 
ประเภท คือ   ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจํานวนมาก 
   ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็งฐานเดียวกันจํานวนมาก 
   ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียงแข็ง 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๗๔ 

   บาทที ่๑ ว่า มาตาปิตุอุปฏฺ าน  เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที ่๒ ว่า ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที ่๓ ว่า อนากุลา จ กมฺมนฺตา เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที ่๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป๐นเกวลมุทุสมตา 
  พระคาถานี้ประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจํานวนมาก คือ 
   ก. ทันตฐาน (เกิดที่ฟ๎น) คือ ตา, ตุ, นํ, ตฺ, ต, ทา, สฺ, ส, ส, นา, ลา, นฺ, ตา, ต, ล, ตฺ, 
ต 
   ข. โอฏฐฐาน (เกิดท่ีคอ) คือ มา, ปิ, ป, ปุ, มฺ, ม, มฺ, ม, มุ, มํ 
   ค. กัณฐฐาน (เกิดที่คอ) คือ งฺ, ค, โห, กุ, ก, งฺ, ค 
  ดังนั้น จึงจัดเป๐น เกวลมุทุสมตาคุณ แม้ า อักษรในบาทที่ ๑ จะเป๐นธนิตอักษรก็ไม่
ผิดตามเกวลมุทสุมตา เพราะธนิตอักษรช่วยไม่ให้ขัดแย้งกับสิเลสคุณ 
  ๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท ประกอบด้วย 
   ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนมากว่า
เสียงแข็ง, ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือ สนธิ สมาส และสังโยค
ที่ประกอบบทไว้ไม่ด ี
   ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้คําสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในพระคาถานี้เป๐น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจํานวนมาก และ
ไม่ใช่มีเสียงอ่อนทั้งหมด โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง คือ บาทที่ ๑ มีธนิตอักษร ๑ พยางค์คือ า ใน มาตา
ปิตุอุปฏฺ านํ ทั้งไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ (เอตํ + มงฺคลํ 
+ อุตฺตมํ) ออกเสียงง่าย, แม้บทสมาสในพระคาถาคือ มาตาปิตุอุปฏฺ านํ (มาตา + ปิตุ + อุปฏฺ านํ), 
ปุตฺตทารสฺส (ปุตฺต + ทารสฺส), อนากุลา (น + อากุลา) ก็ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ มี
เสียงนุ่มนวลชดช้อยชวนให้น่าฟ๎งเสนาะโสต 
  ๕) อัตถพยัตติคุณ รสคํามีความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย ทุกบทล้วนมีความหมายแจ่ม
แจ้งไม่คลุมเครือ ไม่ทําให้ตีความหมายได้หลายอย่าง ทําให้ผู้ฟ๎งสามารถเข้าใจได้ทันที มี ๒ ประเภท 
ประกอบด้วย 
   ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
   ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในพระคาถานี้เป๐น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องนํามาแสดง
โดยศัพท ์

 ๔.๑.๒ มงคลปริตร คาถาที่ ๕ 
     ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ าตกานญฺจ สงฺคโห 
     อนวชฺชานิ กมฺมานิ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

 ๑) การสร้างรูปศัพท์ตามหลักไวยากรณ์ 
  ทานญฺจ เป๐นบทสนธิ ตัดบทเป๐น ทานํ + จ 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๗๕ 

  ทาน  ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ทา (ทาเน=ให้, อาทาเน=ถือ-ยึดถือ,  
ขณฺฑเน=ขาด-เป๐นท่อน, สมาทาเน=สมาทาน-ถือมั่น, หพฺยทาเน=การบูชาเทวดา, กุจฺฉิตคมเน=ไปอย่าง
น่าเกลียด, นิทฺทาย=ความง่วง-ความหลับ, สุชฺฌเน=ทําให้บริสุทธิ์-ความชําระ) + ยุ + สิ 
   ทา + ยุ   ลง ยุ ป๎จจัย นนฺทาทีหิ ยุ 
   ทา + อน   เปลี่ยน ยุ เป๐น อน  อนกา ยุณฺวูนํ 
   ทฺ + อน   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาฯ 
   ทฺ + อาน   ทําเสียงยาว อ เป๐น อา ทีฆํ 
   ทาน + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   ทาน + อํ   เปลี่ยน สิ เป๐น อํ สึ 
   ทาน ํ    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น ทานํ = การให้, ทาน มีรูปวิเคราะห์ว่า ทียเตติ ทานํ การให้ ชื่อว่า  
ทาน, ตตฺถ ทานนฺติ ทาตพฺพํ ททนฺติ เอเตนาติ อตฺเถน เทยฺยธมฺโม ทายเจตนา จ วุจจติ บรรดาบท
เหล่านั้น ชื่อว่าทาน คือ ไทยธรรมและทานเจตนา ที่เป๐นสิ่งของที่จะให้และเป๐นเครื่องมือในการให้ 
   ตตฺถ ทานํ นาม ติวิธํ จาคเจตนาปิ วิรติปิ เทยฺยธมฺโมปิ สทฺธา หิริยํ กุสลํฺจ ทานนฺติ 
อาคตฏฺ าเน จาคเจตนา ทานํ อภยํ เทตีติ อาคตฏฺ าเน วิรติ ทานํ เทติ อนฺนํ ปานนฺติ อาคตฏฺ าเน 
เทยฺยธมฺโม๓๓ ในเรื่องนั้น ชื่อว่าทาน มี ๓ อย่างคือ จาคเจตนา วิรติ และไทยธรรม จาคเจตนาชื่อว่าทาน 
อุทาหรณ์: “สทฺธา หิริยํ กุสลํฺจ ทานํ ศรัทธา หิริ และทาน (จาคเจตนา) ที่เป๐นกุศล” วิรติชื่อว่าทาน 
อุทาหรณ์: “อภยํ เทติ พระอริยสาวกผู้เว้นขาดแล้วจากปาณาติบาต ชื่อว่าให้อภัย...แก่สัตว์หาประมาณ
มิได”้ ไทยธรรมชื่อว่าทาน อุทาหรณ์: “ทาน ํเทต ิอนฺนํ ปานํ บุคคลย่อมให้ทาน คือข้าว น้ํา เป๐นต้น” 
   ในความหมายว่า ทานะ = ให้ อุทาหรณ์: ปํฺจิมานิ ภิกฺขเว กาลทานานิ กตมานิ 
ปํฺจ อาคนฺตุกสฺส ทานํ เทติ คมิกสฺส ทานํ เทติ คิลานสฺส ทานํ เทติ ทุพฺภิกฺเข ทานํ เทติ ยานิ ตานิ 
นวสสฺสานิ นวผลานิ ตานิ ป มํ สีลวนฺเตสุ ปติฏฺ าเปติ๓๔ ภิกษุทั้งหลาย กาลทาน ๕ ประการนี้ กาลทาน 
๕ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑) ให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตน ๒) ให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไป ๓) ให้ทานแก่ผู้เป๐น
ไข้ ๔) ให้ทานในสมัยมีภิกษาหาได้ยาก ๕) ให้ข้าวอย่างดี และผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีล 
   ในความหมายว่า อาทานะ = ถือ-ยึดถือ อุทาหรณ์: ตํ ปุตฺตปสุสมฺมตฺตํ พฺยาสตฺต-
มนสํ นรํ สุตฺตํ คามํ มโหโฆว มจฺจุ อาทาย คจฺฉติ๓๕ มฤตยูได้นําพานรชนผู้มัวเมาในบุตรและปศุสัตว์ มีใจ
เกี่ยวข้องในอารมณ์ต่าง ๆ ไป เหมือนชาวบ้านผู้หลับใหลถูกห้วงน้ําพัดพาไป ฉะนั้น อิธาหํ ภนฺเต 
ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ราชคหํ ปิณฑาย ปาวิสึ๓๖ พระพุทธเจ้าข้า เวลาเช้า ข้า
พระองค์ครองสงบที่เวฬุวันนี้แล้ว ถือเอาบาตรจีวรเข้าไปกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาต 
   ในความหมายว่า อวขัณฑนะ = ขาด-เป๐นท่อน อุทาหรณ์: วีหึ ลุนาติ ทาตฺเตน๓๗ 
บุคคลย่อมเก่ียวข้าวเปลือกด้วยเคียว 

                                                 

 ๓๓ อภิ.ปํฺจ.อ.(บาลี) ๔๗๘/๒๒๓. 
 ๓๔ องฺ.ปํฺจก.(บาลี) ๒๒/๓๖/๓๖. 
 ๓๕ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๒๘๗/๖๖. 
 ๓๖ ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๖/๒๐-๒๑. 
 ๓๗ อภิธาน.สูจิ.๕๐๘. 
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   ในความหมายว่า สมาทานะ = สมาทาน-ถือมั่น อุทาหรณ์ : สมาทาย สิกฺขติ         
สิกฺขาปเทสุ๓๘ ภิกษุนั้นย่อมสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย, ปีติสหคเตน จิตฺเตน ทานํ เทติ สีลํ 
สมาทิยติ๓๙บุคคลผู้มีจิตสหรคตด้วยปีติ ย่อมให้ทาน สมาทานศีล 
   ในความหมายว่า หัพยทานะ = การบูชาเทวดา อุทาหรณ์: นารายณสฺส พลึ ททาติ 
เทวตา ปูชเนติ อตฺโถ, คนให้เครื่องพลีกรรมแก่พระนารายณ์ คือบูชาเทวดา 
   ในความหมายว่า กุจฉิตคมนะ = ไปอย่างน่าเกลียด อุทาหรณ์: ปรหึสนาทิลุทฺทาจาร
ทารุหรณาทิขุทฺทาจารกมฺมุนา ลหุ ลหุ กุจฺฉิตากาเรน คจฺฉตีติ สุทฺโท, สุทฺทสฺส ภริยา สุทฺที ชื่อว่าสุททะ 
(คนยากจน) เพราะรีบทํากรรมคือความประพฤติหยาบช้าทารุณมีการเบียดเบียนสัตว์อ่ืนเป๐นต้นและ
กรรมคือความประพฤติเล็ก ๆ น้อย ๆ มีการผ่าฟืนเป๐นต้นจนดูไม่งาม ภรรยาของคนยากจน ชื่อว่าสุทที 
   ในความหมายว่า นิททายะ = ความง่วง-ความหลับ อุทาหรณ์ : นิทฺทาพหุโล       
นิทฺทายติ คนผู้มากไปด้วยความหลับ ย่อมนอนหลับ 
   ในความหมายว่า สุชฌนะ = ชําระ-ทําให้บริสุทธิ์ อุทาหรณ์: พาโล อพฺยตฺโต น ปฏิ-
พโล อนุยุํฺชิยมาโน อนุโยคํ ทาตุ  คนเขลา ไม่ฉลาด ถูกเขาซักถาม ไม่สามารถชี้แจงข้อซักถามให้
กระจ่างได้ คือ ไม่อาจตอบหรือแก้ต่างได้ โส อาจริยสฺส อนุโยคํ ทตฺวา พาราณสึ ปจฺฉาคจฺฉิ๔๐ ชี้แจงข้อ
ซักถามของอาจารย์ให้กระจ่างคือตอบอาจารย์แล้ว ได้กลับไปเมืองพาราณสี 
   ทานํ + จ   เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) เป๐น ํ ฺ วคฺคนฺตํ วา วคฺเค 
   สําเร็จรูปเป๐น ทานํฺจ 
  ธมฺมจริยา ศัพท์เป๐นทุติยาตัปปุริสสมาส แยกเป๐น ธมฺม + จริยา + สิ มีรูปวิเคราะห์ว่า 
ธมฺมํ จริยา ธมฺมจริยา 
  ธมฺม ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ธร (ธารเณ = ทรงไว้-ต้ัง-รับ-วาง) + รมฺม 
   ธร + รมฺม   ลง รมฺม ป๎จจัย ธราทีหิ รมฺโม 
   ธรฺ + รมฺม   ลบสระ อ ท้าย ธร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ธ + อมฺม   ลบ รฺ ท้ายธาตุ และ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 
   ธฺ + อมฺม   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น ธมฺม = ธรรม, บุญ, ความดี, กุศล มีรูปวิเคราะห์ว่า ธรติ สพฺพนฺติ 
ธมฺมํ ชื่อว่าธรรม เพราะทรงความดีทุกอย่างไว้ อปาเยสฺวปตมาเน อธิคตมคฺคาทิเก สตฺเต ธาเรติ ธรติ    
เตนาติ วา สลกฺขณํ ธาเรติ ปจฺจเยหิ ธรียตีติ วา ธมฺโม๔๑ ชื่อว่าธรรม เพราะเป๐นเครื่องปูองกันบุคคลผู้
บรรลุมรรคเป๐นต้นไม่ให้ตกไปในอบาย หรือที่ทรงลักษณะของตนไว้ หรือที่ถูกป๎จจัยทรงไว้ 
   อตฺตานํ ธาเรนฺเต อปาเย วฏฺฏทุกฺเข จ อปตมาเน กตฺวา ธาเรตีติ ธมโม ปริยตฺ -
ยาทิ๔๒ ชื่อว่าธรรม เพราะทรงผู้มีธรรมไว้ไม่ให้ตกไปในอบายและทุกข์ในวัฏฏะคือปริยัติธรรมเป๐นต้น 

                                                 

 ๓๘ องฺ.เอกก.(บาลี) ๒๐/๘๗/๒๒๕. 
 ๓๙ อภิ.ป.(บาลี) ๔๑/๓๓/๑๒๔. 
 ๔๐ ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๕/๑๕๓/๒๑๘. 
 ๔๑ ปทรูปสิทฺธิ ๕๘๙/๒๘๗. 
 ๔๒ โมคฺ.๗/๑๓๖. 
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   ธมฺโมติ อเนกวิเธสุ ธมฺเมสุ โลกุตฺตโร อุปฺปาทิโต สจฺฉิกโต จ จตูสุ อปาเยสุ สํสาเร วา 
สตฺเต อปตมาเน ธาเรตีติ ธมฺโม. อถวา โสตาปนฺนาทีหิ อริเยหิ ธาริยติ น ปุถุชฺชเนหีติ ธมฺโม. จตุภูมิโก 
ปน สกลกฺขณํ ธาเรตีติ ธมฺโม กกฺขฬตฺตาทินา ผุสนาทินา สนฺติอาทินา สกสกภาเวน ปณฺฑิเตหิ ธาริยติ 
สลฺลกฺขียตีติปิ ธมฺโม. เตปิฏโก ปน ปาฬิธมฺโม สกตฺถปรตฺถาทิเภเท อตฺเถ ธาเรตีติ ธมฺโม. เกจิ ตุ วิทู 
“ปาปเก อกุสเล ธมฺเม ธุนาติ กมฺปติ วิทฺธํเสตีติ ธมฺโม๔๓ คําว่า “ธรรม” หมายถึง โลกุตตรธรรมที่เกิดขึ้น
และธรรมอีกมากมายที่ต้องทําให้แจ้งชัด มีวิเคราะห์ว่า ชื่อว่าธรรม เพราะทรงสัตว์ไว้ไม่ให้ตกไปในอบาย 
๔ หรือในสงสาร ชื่อว่าธรรม เพราะพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป๐นต้นทรงไว้ มิใช่ปุถุชนทรงไว้ ส่วน
ธรรมที่มีอยู่ในภูมิ ๔ ทรงลักษณะของตนไว้ ชื่อว่า ธรรม ชื่อว่าธรรม เพราะบัณฑิตสังเกตรู้ได้โดยมีสภาพ
ของตน ๆ เป๐นต้นว่า หยาบกระด้าง กระทบสัมผัส และสงบ ส่วนพระบาฬีคือพระไตรปิฎกมีวิเคราะห์ว่า 
ธรรมที่รักษาพระพุทธพจน์ไว้ ธรรมที่ทรงประโยชน์ต่างกันไว้ มีประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเป๐นต้น 
ผู้รู้บางท่านกล่าวว่า ชื่อว่า ธรรม เพราะกําจัดบาปอกุศล 
  จริยา ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า จร (จรเณ=ประพฤติ-เที่ยว) + อิ + ณฺย + 
อา + สิ 
   จร + ณฺย   ลง ณฺย ป๎จจัย ณฺโย จ 
   จรฺ + ณฺย   ลบสระ อ ท้าย จรฺ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   จรฺ + อิ + ณฺย ลง อิ อาคม ยถาคมมิกาโร 
   จรฺ + อิ + ย  ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตานํ โณ โลป๏ 
   จริย + อา   ลง อา ป๎จจัยในอิตถีลิงค์ อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
   จริยา    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   จริยา + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา  
   จริยา    ลบ สิ วิภัตติ เสสโต โลป๏ คสิปิ 
   สําเร็จรูปเป๐น จริยา = ความประพฤต ิ
  าตกานญฺจ เป๐นบทสนธิ ตัดบทเป๐น าตกานํ + จ 
  าตกาน  ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า า (อวโพธเน=รู้-ตรัสรู้) + ติ + ก + 
นํ 
   า + ติ   ลง ติ ป๎จจัย อิตฺถิยมติยโว วา 
   าติ + ก   ลง ก ป๎จจัย กฺวจิ สมาสนฺคตานฯ 
   าต + ก   เปลี่ยน อิ ท้าย าติ เป๐น อ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานํฯ 
   าตก + นํ  ลง นํ ฉัฏฐีวิภัตติ ทุติยาปํฺจมีนํฺจ 
   าตกา + นํ  ทําเสียงยาว อ ของ ก เป๐น อา สุนํหิสุ จ 
   สําเร็จรูปเป๐น าตกานํ = ซ่ึงญาติท้ังหลาย มีรูปวิเคราะห์ว่า ายติ ชานียตีติ าติ 
ชื่อว่าญาติ เพราะรู้จักกัน าติเยว าตโก ญาตินั่นแหละ ชื่อว่า าตกะ 
   าตกาน ํ+ จ เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) เป๐น ํ ฺ วคฺคนฺตํ วา วคฺเค  
   สําเร็จรูปเป๐น าตกานํฺจ  

                                                 

 ๔๓ นีติ.ธาตุ.๓๓๖-๓๓๗. 
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  สงฺคโห ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สํ + คห (อุปาทาเน=ถือ-จับ-ยึด-กุม) + 
อ + สิ 
   สํ + คห + อ  ลง อ ป๎จจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา  
   สํ + คหฺ + อ ลบสระ อ ท้าย คห ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   สงฺ + คหฺ + อ เปลี่ยนนิคหิต เป๐น งฺ วคฺคนฺตํ วา วคฺเค 
   สงฺคห + สิ  ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   สงฺคห + โอ  เปลี่ยน สิ เป๐น โอ โส 
   สงฺคโห    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น สงฺคโห = การสงเคราะห์, การรวบรวม มีรูปวิเคราะห์ว่า สงฺเขเปน 
คยฺหเต อเนนาติ สงฺคโห เนื้อความท่ีถือเอาโดยย่อ ชื่อว่าสังคหะ 
  อนวชฺชานิ ศัพท์เป๐นนนิปาตปุพพบทพหุพพีหิสมาส แยกเป๐น น + อวชฺช + โย มีรูป
วิเคราะห์ว่า นตฺถิ เอตสฺส อวชฺชานิ อนวชฺชานิ การงานอันไม่มีโทษ ชื่อว่าอนวัชชะ 
  วชฺชานิ ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า วท + (วิยตฺติยํ วาจายํ=กล่าว-พูด) + 
ณฺย + โย 
   วท + ณฺย   ลง ณฺย ป๎จจัย ณฺโย จ 
   วทฺ + ณฺย   ลบสระ อ ท้าย วท ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   วทฺ + ย   ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตานํ โณ โลป๏ 
   วชฺช    เปลี่ยน ทฺย เป๐น ชฺช วทมทคมุยุชครหาฯ  
   วชฺช + โย   ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   วชฺช + นิ   เปลี่ยน โย เป๐น นิ อโต นิจฺจํ 
   วชฺชา + นิ  ทําเสียงยาว อ ที่ วชฺช เป๐น อา โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ 
   สําเร็จรูปเป๐น วชฺชานิ = อันมีโทษ, อันเป๐นโทษ และใช้ศัพท์ว่า อวชฺชานิ ก็มี 
   น + อวชฺชานิ เปลี่ยน น เป๐น อน สเร อนฺ / เตสุ วุทฺธิฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น อนวชฺชานิ 
  กมฺมานิ ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า กร (กรเณ=ทํา) + รมฺม + โย 
   กร + รมฺม ลง รมฺม ป๎จจัย ธราทีหิ รมฺโม 
   กรฺ + รมฺม ลบสระ อ ท้าย กร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ก + อมฺม ลบ รฺ ท้ายธาตุ และ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 
   กมฺม  แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   กมฺม + โย ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   กมฺม + นิ   เปลี่ยน โย เป๐น นิ อโต นิจฺจํ 
   กมฺมา + นิ  ทีฆะ อ ที่ กมฺม เป๐น อา โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ
   สําเร็จรูปเป๐น กมฺมานิ = การงานทั้งหลาย มีรูปวิเคราะห์ว่า กรียเตติ กมฺมํ กรรมที่
คนทํา ชื่อว่ากัมมะ 
  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป๐นบทสนธิ ตัดบทเป๐น เอตํ + มงฺคลํ + อุตฺตมํ เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) 
ที่ ตํ เป๐น ม ฺด้วยสูตรว่า วคฺคนฺตํ วา วคฺเค, เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) ที่ ลํ เป๐น มฺ ด้วยสูตรว่า มทา สเร 
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 ๒) ค าศัพท์ตามคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
  ทานะ ศัพท์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ 
   ๑) จาคะ แปลว่า การให้, การบริจาค 
   อุทาหรณ์: ปุริโส ทานํ เทติ, ปุริโส ทานํ ทายติ บุรุษให้ทาน 
   ๒) มทะ แปลว่า น้ํามันช้าง 
   อุทาหรณ์: ทียเตติ ทานํ (กริมเท) น้ํามันที่ช้างให้ ชื่อว่าทานะ 
   ๓) สุทธะ แปลว่า ความสะอาด, ความบริสุทธิ์, การชําระ 
   อุทาหรณ์: อนุโยคํ ทาปนตฺถํ เพื่อยังการซักถามให้บริสุทธิ์, เพื่อตอบคําถาม, โวทานํ 
ความสะอาด, ความหมดจด 
   ๔) ขัณฑนะ แปลว่า การตัด, การขาด, ความเป๐นท่อน, การบั่นรอน 
   อุทาหรณ์: ทิยติ ทานํ ความขาดชื่อว่าทานะ, วิรติ อวขณฺฑนตฺเถน ลวนตฺเถน จ 
ทานํ, สา หิ อุปฺปชฺชมานา ภยเภรวาทิสงฺขาตํ ทุสฺสีลฺยเจตนํ ขณฺเฑติ ลุนาติ จาติ ทานํ๔๔ การเว้น ชื่อว่า
ทาน เพราะอรรถว่าบั่นรอนและตัด คือ การเว้นนั้น เมื่อเกิดขึ้น ย่อมบั่นรอน และตัดเจตนาทุศีลมีความ
กลัวและความขลาดเป๐นต้น ดังนั้นจึงชื่อว่าทาน 
   ๕) ลวนะ แปลว่า การเก็บเก่ียว, การตัด 
   อุทาหรณ์: วาเมน ภนฺเต หตฺเถน ยวกลาป๏ คเหตฺวา ทกฺขิเณน หตฺเถน ทาตฺตํ   
คเหตฺวา ทกฺขิณหตฺเถน ทาตฺเตน ฉินฺทนฺติ๔๕ ท่านผู้เจริญ ชาวนากําเอาข้าวฟุางด้วยมือซ้าย จับเคียวด้วย
มือขวาแล้วเกี่ยวด้วยเคียวในมือข้างขวา 
   ๖) ขยะ แปลว่า ความสิ้นไป, ความเสื่อมไป 
  ทานะ ศัพท์ที่หมายถึง ทาน, การสละ, การให้ ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกัน ๙ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) จาคะ แปลว่า ทาน, การสละ, การให้ 
   รูปวิเคราะห์: อจชิตฺถ จชเต จชิสฺสเต จชนํ วา จาโค สละแล้ว กําลังสละ จะสละ 
หรือการสละ ชื่อว่าจาคะ (จช หานิมฺหิ=เสื่อมไป-หมดไป + ณ) 
   อุทาหรณ์: เอตํ คหฏฺ านํ จาโค ปุํฺ  ปวฑฺฒติ๔๖ บุญคือการบริจาคของคฤหัสถ์นั้น 
ย่อมเพ่ิมพูน 
   ๒) วิสชัชนะ แปลว่า ทาน, การสละ, การให้, การแบ่งป๎น 
   รูปวิเคราะห์: วิสชฺชียเต วิสชฺชนํ การสละ ชื่อว่าวิสัชชนะ (วิ + สช วิสฺสคฺเค=สละ-
ปล่อย + ยุ) 
   อุทาหรณ์: อลงฺการภณฺฑขาทนียโภชนียาทีนิ ทตฺวา วิสชฺชนํ๔๗ การสละให้วัตถุมี
เครื่องประดับ ของขบเค้ียว และของบริโภคเป๐นต้น 
 

                                                 

 ๔๔ อภ.ิปํฺจ.อ.(บาลี) ๔๗๘/๒๒๓. 
 ๔๕ มิลินฺท.๑/๘/๒๘. 
 ๔๖ องฺ.ฉกฺก.(บาลี) ๒๒/๔๕/๓๔๐. 
 ๔๗ ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๒๗๑/๑๔๙. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๘๐ 

   ๓) ทานะ แปลว่า ทาน, การสละ, การให้ 
   รูปวิเคราะห์: ทียเตติ ทานํ การให้ ชื่อว่าทานะ (ทา ทาเน=ให้ + ยุ) 
   อุทาหรณ์:  อคฺคสฺมึ ทานํ ททต ํ อคฺคํ ปุํฺ ปวฑฺฒติ 
      อคฺคํ อายุ จ วณฺโณ จ ยโส กิตฺติ สุขํ พลํ.๔๘ 
     บุญอันเลิศ อายุ วรรณะ ยศ ชื่อเสียง ความสุข และกําลังที่เลิศ 
    ย่อมเจริญ แก่ผู้ให้ทานในบุญเขตอันเลิศ 
   ๔) โวสสัคคะ แปลว่า ทาน, การสละ, การให้ 
   รูปวิเคราะห์: โวสชฺชนํ โวสฺสคฺโค การสละ ชื่อว่าโวสสัคคะ (อุ + สช วิสชฺเช=สละ-
ปล่อย + ณ) 
   อุทาหรณ์: โวสฺสคฺโค ทุวิโธ ปริจฺจาคโวสฺสคฺโค จ ปกฺขนฺทนโวสฺสคฺโค จ๔๙ การสละมี
อยู่ ๒ อย่าง คือ การสละโดยการบริจาค และการสละโดยการหลีกหนีออกไป 
   ๕) ปเทสนะ แปลว่า ทาน, การสละ, การให้ 
   รูปวิเคราะห์: อติสชฺชนํ ทานํ ปโพธนํฺจ อิธ ทานํ ปเทสนํ การสละ การให้ และ
การให้รู้ในโลกนี้ ชื่อว่าปเทสนะ ปกาเรน ทิสียเตติ ปเทสนํ การสละโดยประการต่าง ๆ ชื่อว่าปเทสนะ (ป 
+ ทิส อติสชฺชเน=จัดแจง-ตระเตรียม + ยุ) 
   ๖) วิสสาณนะ แปลว่า ทาน, การสละ, การให้ 
   รูปวิเคราะห์: วิสณียเตติ วิสฺสาณนํ การให้ ชื่อว่าวิสสาณนะ (วิ + สณ ทาเน=ให้ + 
ยุ) 
   ๗) วิตรณะ แปลว่า ทาน, การสละ, การให้ 
   รูปวิเคราะห์: มจฺเฉรโสตาติกฺกมนเมตฺถาติ วิตรณํ ในที่นี้ การก้าวล่วงกระแสความ
ตระหนี่ ชื่อว่าวิตรณะ วิเสเสน ตรตีติ วิตรณํ อาการก้าวล่วงโดยพิเศษ ชื่อว่าวิตรณะ (วิ + ตร ปฺลวน-
ตรเณสุ=ลอยไป, ข้ามไป + ยุ) 
   ๘) วิหายิตะ แปลว่า ทาน, การสละ การให้ 
   รูปวิเคราะห์: วิเสเสน หาตพฺโพติ วิหายิโต อาการที่ควรสละอย่างยิ่ง ชื่อว่าวิหายิตะ 
(วิ + หา จาเค=สละ + อิ + ต) 
   ๙) อปวัชชนะ แปลว่า ทาน, การสละ, การให้ 
   รูปวิเคราะห์: อปวชฺชิยเตติ อปวชฺชนํ การสละ ชื่อว่าอปวัชชนะ (อป + วชฺช วชฺชเน 
=เว้น-ละ-งด + ยุ) 
  การบริจาคครั้งใหญ่, การบริจาคของผู้ประเสริฐ มี ๕ อย่าง 
  มหนฺเตหิ อุตฺตมปุริเสเหว กโต, มหนฺตานํ วา ปริจฺจาโค มหาปริจฺจาโค มหตฺถํ วา พุทฺธ
ภาวตฺถํ กโต ปริจฺจาโค มหาปริจฺจาโค กาปุริเสหิ ทุกฺกรตฺตา มหนฺโต วา เสฎฺโ ปริจฺจาโคติ ปํฺจ มหา-    
ปริจฺจาโค นยนธนรชฺชปุตฺตทารปริจฺจาโคติ ปํฺจ มหาปริจฺจาคา๕๐ มหาบริจาคนี้ผู้ประเสริฐเท่านั้นทําได้ 
หรือการบริจาคของผู้ประเสริฐ ชื่อว่ามหาปริจจาคะ หรือการบริจาคที่บุคคลทําเพ่ือประโยชน์อันยิ่งใหญ่ 
                                                 

 ๔๘ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๓๔/๔๐. 
 ๔๙ ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๒๗/๙๔. 
 ๕๐ ขุ.อิติ.อ.(บาลี) ๘. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๘๑ 

หรือเพ่ือความเป๐นพระพุทธเจ้า ชื่อว่ามหาปริจจาคะ หรือการบริจาคที่ประเสริฐสุด ชื่อว่ามหาปริจจาคะ
เพราะเป๐นการบริจาคที่บุรุษผู้ต่ําต้อยทําได้ยาก มหาบริจาคมี ๕ อย่าง คือ บริจาคดวงตา ทรัพย์ ราช
สมบัติ บุตรธิดา และภรรยา 
  ทานวัตถุ ของสําหรับให้ทาน มี ๑๐ อย่าง อิเธกจฺโจ ทานํ เทติ  สมณสฺส วา             
พฺราหฺมณสฺส วา อนฺนํ ปานํ วตฺถํ ยานํ มาลาคนฺธวิเลปนํ เสยฺยาวสถปทีเปยฺยํ๕๑ บางคนในโลกนี้ถวาย
ทานแก่พระสมณะหรือพราหมณ์ มีข้าว น้ํา เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้    
ที่นอน ที่อยู่อาศัย และน้ํามันสําหรับประทีป 
  ตตฺร อนฺนํ ปานวชฺชิตํ กิํฺจิ ขาทนียาทิกํ. ปานํ ปาตพฺพํ อุทกาทิ. ฆรํ วาตาตปาทิ -
ปริสฺสยวิโนทนํ ปฏิสฺสยํ. วตฺถํ นิวาสนปารุปนาทิอจฺฉาทนํ. ยานํ หตฺถฺยาทิ อนฺตมโส อุปาหนํ อุปาทาย 
คมนสาธนํ. มาลา มาลฺยํ, ปุปฺผํฺจ. วิเลปนํ ฉวิราคกรณํ, วิภูโต สุคนฺโธ วา. คนฺโธ ตทํฺ คนฺโธ, เสยฺยา 
เสยฺยาคฺคหเณน เจตฺถ อาสนมฺปิ คหิตํ. ปทีเปยฺยํ ปทีปสฺส หิตํ ยํ กิํฺจิ  เตลาทิ, อิเม ทส ทานวตฺถู นาม   
สิยุ. เอตานิ ปน ทส ทานวตฺถูนิ สุตฺตนฺตนเยน กถิตานิ. 
  ในทานวัตถุ ๑๐ อย่างนั้น อันนะ ได้แก่ของกินทุกอย่างมีของขบเคี้ยวเป๐นต้น ยกเว้น
เครื่องดื่ม ปานะ ได้แก่ของที่ควรดื่มมีน้ําเป๐นต้น ฆระ ได้แก่ที่อยู่อาศัยที่กําบังอันตรายมีลมและแดดเป๐น
ต้น วัตถะ ได้แก่เครื่องปกปิดร่างกายมีผ้านุ่งและผ้าห่มเป๐นต้น ยานะ ได้แก่ ยานพาหนะมีช้างเป๐นต้น
และอุปกรณ์ที่ช่วยให้สําเร็จการไปทุกอย่างมีรองเท้าโดยที่สุด มาลา ได้แก่พวงมาลัยและดอกไม้ , 
วิเลปนะ ได้แก่เครื่องย้อมผิวหรือเครื่องลูบไล้ที่มีกลิ่นหอม คันธะ ได้แก่ของหอมอย่างอ่ืนจากนั้น เสยยา 
ได้แก่ที่นอนและที่นั่ง ปทีเปยยะ ได้แก่วัตถุทุกอย่างที่เป๐นประโยชน์แก่ประทีปมีน้ํามันเป๐นต้น  ทั้ง ๑๐ 
อย่างนี้ มีชื่อว่าทานวัตถุ ทานวัตถุ ๑๐ อย่างนั้น ท่านกล่าวตามนัยในพระสูตร 
  วินเย ปน จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนเภสชฺชวเสน จตฺตาริ กถิตานิ , รูปาทิฉฬารมฺมณทาน-
วเสน อภิธมฺเม ฉ ทานวตฺถูนิ กถิตาติ. 
  ส่วนทานวัตถุที่ท่านกล่าวตามนัยในพระวินัยมี ๔ อย่าง คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และเภสัช ทานวัตถุที่ท่านกล่าวตามนัยในพระอภิธรรมมี ๖ อย่าง คือ การให้ที่มีอารมณ์ ๖ อย่าง มี      
รูปารมณ์เป๐นต้น 
  ตตฺเถวมาจริยา วทนฺติ “สุตฺตนฺตนยทานโต วินยทานเมว มหปฺผลํ กสฺมา อนฺนาทิทาน-
มตฺตวเสเนว ยสฺส กสฺสจิ ทุสฺสีลาทิกสฺส ทาตพฺพนฺติ อนุชานิตฺวา ปิณฺฑปาตาทิกปฺปิยโวหารวเสน     
สีลวนฺตาทิกสฺเสว จ ทาตพฺพนฺติ อนุํฺ าตตฺตา. สามํฺ ทานโต หิ วิเสสทานเมว มหปฺผลํ ตโตปิ อภิ-  
ธมฺมนยทานเมว มหปฺผลํ กสฺมา รูปาทีสุ ปรมตฺถวเสเนว อภินิวิสิตฺวา ทานวเสน ตโตปิ อติสยทานตฺตา”  
  ในทานวัตถุตามนัยในพระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรมนั้น อาจารย์ทั้งหลายกล่าว
ว่า “ทานในพระวินัยมีผลมากกว่าทานตามนัยในพระสูตร เพราะอะไร เพราะว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
อนุญาตว่า ‘ควรให้ทานเพียงสักว่าข้าวเป๐นต้น แก่ใคร ๆ มีผู้ทุศีลเป๐นต้น’ และทรงอนุญาตว่า ‘ควรถวาย
ทานแก่ผู้มีศีลเป๐นต้น’ โดยทรงใช้โวหารที่สมควรว่าบิณฑบาตเป๐นต้น ทานที่พิเศษกว่าทานธรรมดาย่อม
มีผลมาก ทานตามนัยในพระอภิธรรมมีผลมากกว่าทานตามนัยในพระวินัย เพราะอะไร เพราะว่าเป๐น
ทานที่ยิง่กว่า โดยการยึดในอารมณ์ ๖ มีรูปารมณ์เป๐นต้น ด้วยอํานาจแห่งปรมัตถ์แล้วจึงให้ทาน” 

                                                 

 ๕๑ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๓๓๗/๒๒๘. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 
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  ทานวัตถุตามนัยในพระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรม หากเป๐นทานที่ควรแก่ผู้รับที่
เป๐นเนื้อนาบุญ ย่อมมีผลมากด้วยกันทั้งนั้น 

  ธัมมะ ศัพท์ มีความหมาย ๑๘ อย่าง คือ 
   ๑) สภาวะ แปลว่า สภาวธรรม 
   อุทาหรณ์: กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อพฺยากตา ธมฺมา๕๒ สภาวธรรมที่เป๐นกุศล 
สภาวธรรมทีเ่ป๐นอกุศล สภาวธรรมทีเ่ป๐นอัพยากฤต 
   ๒) ปริยตัติ แปลว่า พระปริยัติธรรม 
   อุทาหรณ์: อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ธมฺมํ ปริยาปุณาติ สุตฺตํ เคยฺยํ เวยฺยากรณํ คาถํ อุทานํ 
อิติวุตฺตกํ ชาตกํ อพฺภุตธมฺมํ เวทลฺลํ๕๓ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรม คือ 
สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ 
   ๓) ปัญญา แปลว่า ป๎ญญา 
   อุทาหรณ์: ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา สทฺธสฺส ฆรเมสิโน สจฺจํ ธมฺโม ธิติ จาโค ส เว เปจฺจ 
น โสจติ๕๔ ธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ป๎ญญา ความเพียร การสละ มีอยู่แก่ผู้ใด ผู้มีศรัทธา ผู้แสวง 
เรือน ผู้นั้นแล ละไปแล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา วานรินฺท ยถา ตว สจฺจํ ธมฺโม ธิติ จาโค 
ทิฏฺ  โส อติวตฺตติ๕๕ พญาวานร ผู้ใดมีธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ป๎ญญา ความเพียร การสละ เช่นกับ
ท่าน ผู้นั้น ย่อมล่วงพ้นศัตรูได้ 
   ๔) ายะ, ยุตติ แปลว่า ความสมควร 
   อุทาหรณ์: จตฺตาริ โสตาปตฺติยงฺคานิ สปฺปุริสสํเสโว สทฺธมฺมสฺสวนํ โยนิโสมนสิกาโร    
ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ๕๖ องค์แห่งการบรรลุโสดาบัน ๔ คือ การคบหาสัตบุรุษ การฟ๎งพระสัทธรรม การ
มนสิการโดยแยบคาย และการปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรม เนส ธมฺโม มหาราช ยํ ตฺวํ คจฺเฉยฺย เอกโก 
อหํปิ เตน คจฺฉามิ เยน คจฺฉสิ ขตฺติย๕๗ ข้าแต่มหาราชผู้เป๐นกษัตริย์ การที่พระองค์จะพึงเสด็จไปเพียง
ลําพังพระองค์เดียวนั้น ไม่สมควร แม้หม่อมฉันก็จะตามเสด็จไปตามทางที่พระองค์เสด็จไป 
   ๕) สัจจะ แปลว่า สัจจะ 
   อุทาหรณ์: อถ โข อายสฺมา อํฺ าโกณฺฑํฺโ  ทิฏฺ ธมฺโม ปตฺตธมฺโม วิทิตธมฺโม   
ปริโยคาฬฺหธมฺโม ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถํกโถ เวสารชฺชปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโย สตฺถุสาสเน๕๘ ครั้งนั้น ท่าน
พระอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นสัจธรรมแล้ว บรรลุธรรมแล้ว รู้แจ้งธรรมแล้ว หยั่งลงสู่ธรรมแล้ว ข้าม
ความสงสัยแล้ว ปราศจากความแคลงใจ ถึงความเป๐นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อ่ืนในคําสอนของพระ
ศาสดา 
 

                                                 

 ๕๒ อภิ.สงฺ.(บาลี) ๓๔/๑/๑. 
 ๕๓ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๑๙๑/๒๑๐. 
 ๕๔ ขุ.ส.ุ(บาลี) ๒๕/๑๙๐/๓๗๐. 
 ๕๕ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๕๗/๑๔. 
 ๕๖ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๓๑๑/๒๐๒. 
 ๕๗ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๑๗๑๖/๓๑๔. 
 ๕๘ วิ.ม.(บาลี) ๔/๑๘/๑๖. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๘๓ 

   ๖) ปกติ แปลว่า ปรกติ, ธรรมดา 
   อุทาหรณ์: ชาติธมฺมานํ ภิกฺขเว สตฺตานํ เอวํ อิจฺฉา อุปฺปชฺชติ อโห วต มยํ น ชาติ-
ธมฺมา อสฺสาม น จ วต โน ชาติ อาคจฺเฉยฺยาติ๕๙ ภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาย่อมเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์
ที่มีความเกิดเป๐นธรรมดาอย่างนี้ว่า โอหนอ ขอเราพึงเป๐นผู้ไม่มีความเกิดเป๐นธรรดาเถิด อนึ่ง ขอความ
เกิดอย่ามีมาถึงแก่เราเลยหนา ดังนี้ 
   ๗) ปุญญะ แปลว่า บุญ 
   อุทาหรณ์: ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ๖๐ บุญแล ย่อม
รักษาบุคคลผู้บําเพ็ญบุญ บุญที่บุคคลบําเพ็ญดีแล้ว ย่อมนําสุขมาให้ น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ อุโภ สม-      
วิปากิโน อธมฺโม นิรยํ เนติ ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตึ๖๑ เพราะบุญและบาปทั้งสองมีผลไม่เหมือนกัน บาปนํา
สัตว์ไปสู่นรก ส่วนบุญยังสัตว์ให้ถึงสุคติ 
   ๘) เ ยยะ แปลว่า เญยยธรรม ๕ อย่าง คือ สังขาร ลักษณะ นิพพาน วิการ และ
บัญญัต ิ
   อุทาหรณ์: อตีตํ อนาคตํ ปจฺจุปฺปนฺนํ อุปาทาย สพฺเพ ธมฺมา สพฺพากาเรน พุทฺธสฺส 
ภควโต าณมุเข อาปาถํ อาคจฺฉนฺติ๖๒ เญยยธรรมทั้งปวงรวมทั้งที่เป๐นอดีต อนาคตและป๎จจุบัน ย่อมมา
ปรากฏชัดในญานของพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยอาการทุกอย่าง 
   ๙) คุณะ แปลว่า คุณ 
   อุทาหรณ์: ภาคี วา ภควา ทสนฺนํ ตถาคตพลานํ จตุนฺนํ เวสารชฺชานํ จตุนฺนํ ปฏิ- 
สมฺภิทานํ ฉนฺนํ อภิํฺ านํ ฉนฺนํ พุทฺธธมฺมานนฺติ ภควา๖๓ อีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเป๐นผู้มี
ส่วนแห่งตถาคตพลญาณ ๑๐ เวสารัชชญาณ ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ พุทธคุณ ๖ จึงทรงพระนาม
ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ อุโภ สมวิปากิโน อธมฺโม นิรยํ เนติ ธมฺโม ปาเปติ สุคฺคตึ๖๔ 
เพราะบุญและบาปทั้งสองมีผลไม่เหมือนกัน บาปนําสัตว์ไปสู่นรก ส่วนบุญยังสัตว์ให้ถึงสุคติ 
   ๑๐) อาจาระ แปลว่า ความประพฤต ิ
   ๑๑) สมาธิ แปลว่า สมาธิ 
   อุทาหรณ์: เอวํ สีลา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปิ เอวํ ธมฺมา เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปิ 
เอวํ ปํฺ า เต ภควนฺโต อเหสุ อิติปิ๖๕ แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้น จึงทรงมีศีลอย่างนี้ 
แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้น จึงทรงมีสมาธิอย่างนี้ แม้ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า
เหล่านั้น จึงทรงมีป๎ญญาอย่างนี้ เอวํธมฺมาติ เอตฺถ สมาธิปกฺขาวธมฺมา อธิปฺเปตา มคฺคสมาธินา ผล - 

                                                 

 ๕๙ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๓๙๘/๒๖๒. 
 ๖๐ ขุ.เถร.(บาลี) ๒๖/๓๐๓/๓๑๘. ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๐๒/๒๒๖. 
 ๖๑ ขุ.เถร.(บาลี) ๒๖/๓๐๔/๓๑๘. 
 ๖๒ ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๖๙/๑๔๙. 
 ๖๓ ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๕๐/๑๑๙. 
 ๖๔ ขุ.เถร.(บาลี) ๒๖/๓๐๔/๓๑๘. 
 ๖๕ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๑๓/๗. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๘๔ 

สมาธินา โลกิยโลกุตฺตรสมาธินา เอวํสมาธิโนติ อตฺโถ๖๖ ในคําว่า เอวํธมฺมา ท่านประสงค์เอาธรรมฝุาย
สมาธิ อธิบายว่า มีสมาธิอย่างนี้ โดยมรรคสมาธิ ผลสมาธิ โลกิยสมาธิ โลกุตตรสมาธิ 
   ๑๒) นิสสัตตตา แปลว่า ความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล สุญฺ ตา แปลว่า ความว่าง
เปล่า 
   อุทาหรณ์: ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก 
อภิชฺฌาโทมนสฺสํ๖๗ ภิกษุเป๐นผู้มีปรกติตามเห็นธรรมในธรรมอยู่ เป๐นผู้มีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ มี
สติอยู่ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ตสฺมึ โข ปน สมเย ธมฺมา โหนฺติ๖๘ ก็สมัยนั้นแล ธรรม
ทั้งหลาย มีอยู่ 
   ๑๓) อาปัตติ แปลว่า อาบัติ 
   อุทาหรณ์: อุทฺทิฏฺ า โข อายสฺมนฺโต จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา๖๙ ท่านทั้งหลาย 
อาบัติปาราชิก ๔ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว อุทฺทิฏฺ า โข อายสฺมนฺโต เตรส สงฺฆาทิเสสา       
ธมฺมา๗๐ ท่านทั้งหลาย อาบัติสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท ข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้ว 
   ๑๔) การณะ, ปัจจยะ แปลว่า เหตุ 
   อุทาหรณ์: เหตุมฺหิ าณํ ธมฺมปฏิสมฺภิทา เหตุผเล าณํ อตฺถปฏิสมฺภิทา๗๑ ความรู้
แตกฉานในเหตุ ชื่อว่าธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้แตกฉานในผลของเหตุ ชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทา 
   ๑๕) วิการะ แปลว่า ความเปลี่ยนแปลง 
   อุทาหรณ์: ชาติธมฺมา สตฺตา ชาติยา ปริมุจฺจนฺติ ชราธมฺมา สตฺตา ชราย ปริมุจฺจนฺติ 
มรณธมฺมา สตฺตา มรเณน ปริมุจฺจนฺติ๗๒ สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความเปลี่ยนแปลงโดยความเกิด ย่อมพ้นจาก
ความเกิด สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเปลี่ยนแปลงโดยความแก่ ย่อมพ้นจากความแก่ สัตว์ทั้งหลายผู้มีความ
เปลี่ยนแปลงโดยความตาย ย่อมพ้นจากความตาย 
   ๑๖) ปัจจยุปปันนะ แปลว่า ผลที่เกิดจากเหตุ 
   อุทาหรณ์: อุปฺปาทา วา ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ  ิตา ว สา ธาตุ 
ธมฺมฏฺ  ิตตา ธมฺมนิยามตา๗๓ ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้น คือความตั้งอยู่แห่งผล ความ
แน่นอนแห่งผล ก็ดํารงอยู่อย่างนั้น 
   ๑๗) วิสยะ แปลว่า อารมณ์ 
   อุทาหรณ์: มนํฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโนวิํฺ าณํ๗๔ เพราะอาศัยมโนและ
ธรรมารมณ์ มโนวิญญาณจึงเกิด 
 
                                                 

 ๖๖ ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๑๓/๒๐. 
 ๖๗ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๑๖๐/๘๖. 
 ๖๘ อภิ.สงฺ.(บาลี) ๓๔/๑๒๑/๔๑. 
 ๖๙ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๒๓๓/๑๖๖. 
 ๗๐ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๔๔๒/๓๓๑. 
 ๗๑ อภิ.วิ.(บาลี) ๓๕/๗๒๐/๓๖๐. 
 ๗๒ องฺ.ทสก.(บาลี) ๒๔/๑๐๗/๑๗๕. 
 ๗๓ สํ.นิ.(บาลี) ๑๖/๒๐/๒๕. 
 ๗๔ ม.อุ.(บาลี) ๑๔/๔๒๑/๓๖๒. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๘๕ 

   ๑๘) นิพพานะ แปลว่า พระนิพพาน 
   อุทาหรณ์: สตํฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ๗๕ ธรรมของ
สัตบุรุษไม่เข้าถึงความแก่ สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้นจึงรู้กันได้ 
  จริยา ศัพท์ที่หมายถึง ความประพฤติ ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน ๒ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) จริยา ความประพฤต ิ
   ๒) อาจาระ ความประพฤต ิ

  าติ ศัพท์ที่หมายถึง ญาติ, เผ่าพันธุ์ , พวกพ้อง ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกัน ๖ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) พันธวะ แปลว่า ญาติ, เผ่าพันธุ์, พวกพ้อง 
   รูปวิเคราะห์: พนฺธุเยว พนฺธโว เผ่าพันธุ์นั่นแหละ ชื่อว่าพันธวะ (พนฺธุ + อ) 
   อุทาหรณ์: น พนฺธโว โน ปน เต สหาโย๗๖ อนึ่ง ดาบสนี้เป๐นพระญาติ เป๐นพระ
สหายของพระองค์ก็หามิได้ 
   ๒) พันธุ แปลว่า ญาติ, เผ่าพันธุ์, พวกพ้อง 
   รูปวิเคราะห์: พนฺธตีติ พนฺธุ ญาติผู้เกี่ยวพันธ์กัน ชื่อว่าพันธุ (พนฺธ พนฺธเน=ผูก-พัน 
+ อุ) 
   อุทาหรณ์: จตฺตาโร พนฺธู าติพนฺธวาปิ พนฺธุ โคตฺตพนฺธวาปิ พนฺธุ มนฺตพนฺธวาปิ 
พนฺธุ สิปฺปพนฺธวาปิ พนฺธุ๗๗ ญาติมี ๔ จําพวก คือ ญาติที่เกี่ยวพันโดยเป๐นญาติ ญาติที่เกี่ยวพันกันโดย
โคตร ญาติที่เก่ียวพันกันด้วยการเรียนมนต์ และญาติท่ีเกี่ยวพันกันด้วยวิชาความรู้ 
   ๓) สชนะ แปลว่า ญาติ, เผ่าพันธุ์, พวกพ้อง 
   รูปวิเคราะห์: สสฺส อตฺตโน ชโน สชโน ญาติเป๐นคนของตน ชื่อว่าสชนะ (ส + ชน) 
   ๔) สโคตตะ แปลว่า ญาติ, เผ่าพันธุ์, พวกพ้อง 
   รูปวิเคราะห์: สมานํ โคตฺตํ กุลํ อสฺสาติ สโคตฺโต ญาติผู้มีตระกูลเดียวกัน ชื่อว่า 
สโคตตะ (สมาน + โคตฺต) 
   อุทาหรณ์: โคตฺตรกฺขิตา นาม สโคตฺตา รกฺขนฺติ โคเปนฺติ อิสฺสริยํ กาเรนฺติ วสํ      
วตฺเตนฺติ๗๘ หญิงที่อยู่ในความปกครองของญาติ ได้แก่ หญิงที่ญาติทั้งหลาย คอยระวังควบคุม ห้ามปราม 
ให้อยู่ในอํานาจ 
   ๕) าติ แปลว่า ญาติ, เผ่าพันธุ์, พวกพ้อง 
   รูปวิเคราะห์: ายติ ชานียตีติ าติ ญาติผู้รู้จักกัน ชื่อว่าญาติ ( า อวโพธเน=รู้ + 
ติ) 
 
 
                                                 

 ๗๕ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๑๑๔/๘๖. 
 ๗๖ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๒๕/๗๗. 
 ๗๗ ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๔/๙. 
 ๗๘ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๓๐๔/๒๓๕. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๘๖ 

   อุทาหรณ์:  อาโรคฺยปรมา ลาภา สนฺตุฏฺ  ีปรมํ ธนํ 
      วิสฺสาสปรมา าติ นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ๗๙ 
     ลาภมีความไม่มีโรคประเสริฐสุด ทรัพย์มีความสันโดษดีท่ีสุด 
    ญาติมีความคุ้นเคยเป๐นอย่างยิ่ง นิพพานเป๐นสุขอย่างยิ่ง 
   ๖) าตกะ แปลว่า ญาติ, เผ่าพันธุ์, พวกพ้อง 
   รูปวิเคราะห์: าติเยว าตโก ญาตินั่นแหละ ชื่อว่าญาตกะ ( าติ + ก) 
   อุทาหรณ์: าตโก ปุริโส คามกา สาวตฺถิยํ อคมาสิ เกนจิเทว กรณีเยน๘๐ ชายผู้เป๐น
ญาติ เดินทางจากหมู่บ้านไปกรุงสาวัตถีด้วยธุระบางอย่าง 

 ๓) วิเคราะห์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
พระคาถาที่ ๕ 
     ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ าตกานญฺจ สงฺคโห 
     อนวชฺชานิ กมฺมานิ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

ครึ่งคาถาแรก 
ค ร ย ล ค ย ช ค 
๒ 
ทา 

 ๒ ๑ ๒ 
นํฺจ ธมฺ 

๑ ๒ ๒ 
มจริยา  

๑ 
จ 

๒ 
า 

๑ ๒ ๒ 
ตกานํฺ 

๑ ๒ ๑ 
จ สงฺค 

๒ 
โห 

ครึ่งคาถาหลัง 
ล ย ย ล ค ต ช ค 
๑ 
อ 

๑ ๒ ๒ 
นวชฺชา 

๑ ๒ ๒ 
นิ กมฺมา 

๑ 
นิ 

๒ 
เอ 

๒ ๒ ๑ 
ตมฺมงฺค 

๑ ๒ ๑ 
ลมุตฺต 

๒ 
มํ 

 พระคาถานี้เป๐นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ มจรยิา (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ จ สงฺค (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว  
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ นิ กมฺมา (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค ์๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ ลมุตฺต (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 คําว่า “จร”ิ ในคําว่า “ธมฺมจริยา” เป๐นการรวม ลหุ ๒ พยางค์ให้เป๐น ครุ ๑ พยางค์ เพราะ
ถ้าไม่ทําอย่างนี้บาทที่ ๑ ของพระคาถานี้จะเป๐น ๙ พยางค์ไป ซึ่งจะทําให้คาถานี้กลายเป๐น สามัญคาถา 
หรือ อุปชาติคาถาไป 
                                                 

 ๗๙ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๒๐๔/๕๓. 
 ๘๐ วิ.ภิกฺขุนี.(บาลี) ๓/๘๓๘/๙๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๘๗ 

 อนึ่ง ไวยากรณ์บาลีคัมภีร์ต่าง ๆ ก็อนุญาตให้มีพยางค์เกินมาได้ในที่มีคําว่า อริย, จริยา, 
กิริยา, วีริย, อาจริย, วิปริยาย, อรห เป๐นต้น โดยรวมคําที่กล่าวมานี้ให้มีพยางค์สั้นกว่าเดิม คือ ถ้ามี ๔ 
พยางค์ก็ถือว่าเป๐น ๓ พยางค์ หรือถ้ามี ๓ พยางค์ก็ถือว่าเป๐น ๒ พยางค์เป๐นต้น ที่เป๐นเช่นนี้คง
เนื่องมาจากภาษาสันสกฤตใช้คําสั้นกว่าบาลี จึงอนุโลมตามภาษานั้น รูปที่กล่าวมาแล้วมีรูปตามภาษา
สันสกฤตสั้นกว่าบาลี ๑ พยางค์ว่า อรฺยฺย, จรฺยา,  กฺริยา, วีรฺย, อาจารฺย, วิปรฺยาย, อรฺห ดังที่คัมภีร์สัทท-
นีติสุตตมาลา ปาฬินยาทิสังคหะหน้า ๑๓๒๗ กล่าวไว้ว่า 
 คาถาปเทสุ อริยารหจริยาทิโยเค อธิกกฺขโรปิ ปาโท อนุปวชฺโช ในบาทคาถา แม้บาทที่มี
พยางค์เกินเมื่อประกอบกับ อริย, อรห และ จริยา เป๐นต้นก็ถือว่าไม่ผิด 
 มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์ฎีกาต่าง ๆ ว่า 
 กิริยารหาทิโยเค วิย จ อนฺตรโยเค อธิกกฺขรปาโท อนุปวชฺโช อนึ่ง บาทที่มีพยางค์เกินใน
การประกอบกับ อนฺตร ศัพท์ ย่อมไม่มีโทษ เหมือนในการประกอบกับ กิริยา และ อรห เป๐นต้น 
 ปาวจเน หิ จริยาริยกิริยารหาทิโยคาสุ ปกติคาถาสุ อุปชาติยญฺจาธิกกฺขโรปิ ปาโท 
อนุปวชฺโช ที่จริงแล้วในพระพุทธพจน์ แม้บาทที่มีพยางค์เกินในคาถาทั่วไปและอุปชาติคาถาที่ประกอบ
กับ จริยา, อริย, กิริยา และ อรห เป๐นต้น ย่อมปราศจากโทษ๘๑ 

 ๔) วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถานี้ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  ๑) ปสาทคุณ รสคํากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบททีส่ัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   คําว่า าตกาน ํเป๐นฉัฏฐีกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กันคือ สงฺคโห 
   คําว่า อนวชฺชานิ เป๐นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้กับบทวิเสสยะคือ กมฺมาน ิ
   คําว่า เอตํ เป๐นบทวิเสสนะของ จตุพฺพิธกมฺม ํ
   คําว่า อุตฺตมํ เป๐นวิเสสนะวางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ มงฺคลํ 
   คําว่า มงฺคลํ เป๐นวิกติกัตตาของ โหติ 
   คําว่า จ ศัพท์เป๐นปทสมุจจยัตถนิบาตรวางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย แม้จะมีบทสมาส ๒ บท คือ ธมฺมจริยา 
(การประพฤติธรรม) อนวชฺชานิ (อันไม่มีโทษ) แต่บทสมาสนี้ก็สั้น อ่านเข้าใจได้ง่าย ไม่มีบทที่เข้าใจได้
ยาก 
  ๒) มธุรตาคุณ รสคํามีเสียงไพเราะอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป๐นปทาสัตติมธุรตา คือมี
เสียงคล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาว-สั้น) เหมือนกัน
ไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
   บาทที ่๑ ว่า ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ มีครุ ๕ ตัว คือ  ทา, นํฺ, ธมฺ, จริ (นับรวมเป๐น 
๑ พยางค์เป๐นเสียงครุ), ยา อยู่ใกล้กัน,  มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ 
ตัว คือ อา, อ, อ, อ, อ, อ, อา, อ อยู่ใกล้กัน, อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ ํฺ, จฺ, จฺ, อิ, ยฺ, จฺ อยู่ใกล้กัน, 

                                                 

 ๘๑ ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคัมภีร์วุตโตทยมัญชรี, ๓๑๓-๓๑๗. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๘๘ 

อักษรมุทธฐานตัวเดียวคือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ทฺ, นฺ, ธฺ อยู่ใกล้กัน,อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, 
มฺ อยู่ใกล้กัน 
   บาทที ่๒ ว่า าตกานญฺจ สงฺคโห มีครุ ๕ ตัว คือ  า, กา, นํฺ, สงฺ, โห อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๒ ตัว คือ อา, อ, กฺ, อา, อ, อ, อ, งฺ, 
คฺ, อ, ห, โอ อยู่ใกล้กัน, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ ํฺ, ํฺ, จฺ อยู่ใกล้กัน อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ตฺ, นฺ, สฺ 
อยู่ใกล้กัน 
   บาทที ่๓ ว่า อนวชฺชานิ กมฺมานิ มีครุ ๔ ตัว คือ วชฺ, ชา, กมฺ, มา อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อ, อา, กฺ, อ, อา อยู่ใกล้กัน, 
อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ ชฺ, ชฺ, อิ, อิ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ นฺ, วฺ, นฺ, นฺ อยู่ใกล้กัน, อักษร
โอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ  มฺ, มฺ อยู่ใกล้กัน 
   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  มีครุ ๕ ตัว คือ เอ, ตมฺ, มงฺ, มุตฺ, มํ อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ เอ, อ, อ, งฺ, คฺ, อ, อ, อ, อ อยู่ใกล้
กัน, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ลฺ, ตฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ม, มฺ, มฺ, อุ, มฺ อยู่ใกล้
กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ - ํ 
  ๓) สมตาคุณ รสคํามีความสม่ําเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงลําดับ แบ่งเป๐น ๓ 
ประเภท คือ   ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจํานวนมาก 
   ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็งฐานเดียวกันจํานวนมาก 
   ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียงแข็ง 
   บาทที ่๑ ว่า ทานญฺจ ธมฺมจริยา จ เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๒ ว่า าตกานญฺจ สงฺคโห เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที ่๓ ว่า อนวชฺชานิ กมฺมานิ เป๐นเกวลมุทุสมตา  
   บาทที ่๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป๐นเกวลมุทุสมตา 
  พระคาถานี้ประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจํานวนมาก คือ 
   ก. ทันตฐาน (เกิดที่ฟ๎น) คือ ทา, น, ธ, ต, น, ส, น, ว, นิ, นิ, ต, ล, ตฺ, ต 
   ข. ตาลุฐาน (เกิดที่เพดาน) คือ , จ, จ, ยา, จ, , ํฺ, จ, ชฺ, ชา 
   ค. โอฏฐฐาน (เกิดท่ีริมฝีปาก) คือ มฺ, ม, มฺ, มา, มฺ, ม, มุ, มํ 
  ดังนั้น จึงจัดเป๐นเกวลมุทุสมตาคุณ แม้ ธ อักษรในบาทที่ ๑ จะเป๐นธนิตอักษรก็ไม่ผิด
ตามเกวลมุทุสมตา เพราะธนิตอักษรช่วยไม่ให้ขัดแย้งกับสิเลสคุณ 
  ๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท ประกอบด้วย 
   ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนมากว่า
เสียงแข็ง, ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือ สนธิ สมาส และสังโยค
ที่ประกอบบทไว้ไม่ด ี
   ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้คําสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในพระคาถานี้เป๐น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจํานวนมาก และ
ไม่ใช่มีเสียงอ่อนทั้งหมด โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง คือ บาทที่ ๑ มีธนิตอักษร ๑ พยางค์คือ ธ ใน ธมฺมจริยา 
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ทั้งไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า ทานํฺจ (ทานํ + จ) าตกานํฺจ ( าตกานํ 
+ จ) เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ  (เอตํ + มงฺคลํ + อุตฺตมํ) ออกเสียงง่าย แม้บทสมาสในพระคาถาคือ ธมฺมจริยา 
(ธมฺม + จริยา) อนวชฺชานิ (น + วชฺชานิ) ก็ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ มีเสียงนุ่มนวลชด
ช้อยชวนให้น่าฟ๎งเสนาะโสต 
  ๕) อัตถพยัตติคุณ รสคํามีความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย ทุกบทล้วนมีความหมายแจ่ม
แจ้งไม่คลุมเครือ ไม่ทําให้ตีความหมายได้หลายอย่าง ทําให้ผู้ฟ๎งสามารถเข้าใจได้ทันที มี ๒ ประเภท 
ประกอบด้วย 
   ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
   ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในพระคาถานี้เป๐น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องนํามาแสดง
โดยศัพท ์

 ๔.๑.๓ มงคลปริตร คาถาที่ ๖ 
     อารตี วิรตี ปาปา มชฺชปานา จ สญฺ โม 
     อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

 ๑) การสร้างรูปศัพท์ตามหลักไวยากรณ์ 
  อารตี วิรตี ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า อา/วิ + รมุ (กีฬายํ=ยินดี-รื่นรมย์) + 
ติ + สิ  
   อา/วิ + รมุ + ติ ลง ติ ป๎จจัย อิตฺถิยมติยโว วา 
   อา/วิ + รมฺ + ติ ลบสระ อุ ท้าย รมุ ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   อา/วิ + ร + ติ ลบ มฺ ท้าย รมุ ธาตุ คมขนหนรมาทีนมนฺโต 
   อารติ/วิรติ + สิ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   อารติ/วิรติ  ลบ สิ วิภัตติ เสสโต โลป๏ คสิปิ 
   อารตี/วิรตี  ทําเสียงยาว อิ เป๐น อี ในคาถา ทีฆํ 
   สําเร็จรูปเป๐น อารตี, วิรตี = การงด, การเว้น 
  ปาปา ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ปา (รกฺขเณ=รักษา-เลี้ยง-คุ้มครอง) + ป 
+ สฺมา, ป + อป (ปาปุณเน=ถึง-บรรลุ-ได้-ประสบ) + อ + สฺมา, ป + เป (คติยํ=ไป-ถึง-เป๐นไป) + ณ + 
สฺมา 
   ปา + ป   ลง ป ป๎จจัย กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานํฯ 
   ปาป + สฺมา  ลง สฺมา ป๎ญจมีวิภัตติ อปาทาเน ปํฺจมี  
   ปาป + อา  เปลี่ยน สฺมา เป๐น อา สฺมาสฺมึนํ วา 
   ปาปา    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น ปาปา = จากความชั่ว, จากบาป มีรูปวิเคราะห์ว่า ปานฺติ รกฺขนฺติ    
สุชนา อตฺตานํ อสฺมาติ ปาป๏ ชื่อว่าบาป เพราะคนดีทั้งหลายรักษาตนไว้ให้ออกห่าง อปายํ ปาติ รกฺขตีติ 
ปาป๏ ชื่อว่าบาป เพราะรักษาอบายภูมิไว้ 
   ป + อป + อ  ลง อ ป๎จจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
   ป + อปฺ + อ  ลบสระ อ ท้าย อป ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
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   ป + อป   นํา ปฺ ประกอบกับ อ ป๎จจัย นเย ปรํ ยุตฺเต 
   ปฺ + อป   ลบสระ อ ที่ ป อุปสัค สรา สเร โลป๏ 
   ปฺ + อาป   ทําเสียงยาว อ ต้น อป ทีฆํ 
   ปาป    นํา ปฺ หน้าประกอบกับ อา นเย ปรํ ยุตฺเต 
   ปาป + สฺมา  ลง สฺมา ป๎ญจมีวิภัตติ อปาทาเน ปํฺจมี  
   ปาป + อา  เปลี่ยน สฺมา เป๐น อา สฺมาสฺมึนํ วา 
   ปาปา    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น ปาปา = จากความชั่ว, จากบาป มีรูปวิเคราะห์ว่า ทุคฺคตึ ปาปนโต 
ปาป๏ ชื่อว่าบาป เพราะให้ถึงทุคติ ทุคฺคตึ ปาเปตีติ ปาป๏ ชื่อว่าบาป เพราะทําให้คนชั่วเข้าถึงทุคติ 
   ป + เป + ณ  ลง ณ ป๎จจัย วิสรุชปทาทิโต ณ 
   ป + เป + อ  ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตานํ โณ โลป๏ 
   ป + ปฺ + อ  ลบ เอ ที่ เป ธาตุ สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาฯ 
   ป + ป    นํา ปฺ ประกอบกับ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   ปา + ป   ทําเสียงยาว อ ที่ ป อุปสัค กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆฯ 
   ปาป + สฺมา  ลง สฺมา ป๎ญจมีวิภัตติ อปาทาเน ปํฺจมี  
   ปาป + อา  เปลี่ยน สฺมา เป๐น อา สฺมาสฺมึนํ วา 
   ปาปา    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น ปาปา = จากความชั่ว, จากบาป มีรูปวิเคราะห์ว่า ป๏ อปายํ เปติ  
คจฺฉติ เอเตนาติ ปาป๏ ชื่อว่าบาป เพราะเป๐นเหตุให้คนเข้าถึงอบาย 
  มชฺชปานา ศัพท์เป๐นทุติยาตัปปุริสสมาส แยกเป๐น มชฺช + ปาน + สฺมา มีรูปวิเคราะห์
ว่า มชฺชํ ปานํ มชฺชปานํ การดื่มน้ําเมา ชื่อว่ามัชชปานะ 
  มชฺช ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า มท + (อุมฺมาเท=มัวเมา-ประมาท) + ณฺย 
   มท + ณฺย   ลง ณฺย ป๎จจัย ณฺโย จ 
   มทฺ + ณฺย   ลบสระ อ ท้าย วท ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   มทฺ + ย   ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตานํ โณ โลป๏ 
   มชฺช    เปลี่ยน ทฺย เป๐น ชฺช วทมทคมุยุชครหาฯ  
   สําเร็จรูปเป๐น มชฺช = สุรา, เหล้า, ของมึนเมา มีรูปวิเคราะห์ว่า มชฺชนฺเต อเนนาติ 
มชฺชํ เครื่องมึนเมา ชื่อว่ามัชชะ 
  ปานา ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ปา (ปาเน = ดื่ม) + ยุ + สฺมา 
   ปา + ยุ   ลง ยุ ป๎จจัย นนฺทาทีหิ ยุ 
   ปา + อน   เปลี่ยน ยุ เป๐น อน อนกา ยุณฺวูนํ 
   ปฺ + อน   ลบสระ อา ที่ ปา ธาตุ สรา สเร โปลํ 
   ปฺ + อาน   ทําเสียงยาว อ ที่ อน ทีฆํ 
   ปาน    นํา ปฺ ประกอบกับ อาน นเย ปรํ ยุตฺเต 
   ปาน + สฺมา  ลง สฺมา ป๎ญจมีวิภัตติ อปาทาเน ปํฺจมี 
   ปาน + อา  เปลี่ยน สฺมา เป๐น อา สฺมาสฺมึนํ วา 
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   ปานา    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น ปานา = จากการดื่ม 
  สญฺ โม ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สํ + ยมุ (อุปรเม=งด-เว้น) + อ + สิ 
   สํ + ยมุ + อ  ลง อ ป๎จจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา  
   สํ + ยมฺ + อ ลบสระ อุ ท้าย ยมุ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ส + มฺ + อ เปลี่ยนนิคหิต(- ํ)กับ ยฺ เป๐น  ส เย จ 
   สํฺ + มฺ + อ ซ้อน ํ ฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
   สํฺ ม นํา มฺ ประกอบกับสระ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   สํฺ ม + สิ  ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   สํฺ ม + โอ  เปลี่ยน สิ เป๐น โอ โส 
   สํฺ โม   แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น สํฺ โม = การสํารวม, การระวัง ในมงคลนี้ หมายถึง วิรติ-การเว้น 
  อปฺปมาโท ศัพท์เป๐นนนิปาตปุพพบทกัมมธารยสมาส แยกเป๐น น + ปมาท + สิ มีรูป
วิเคราะห์ว่า น ปมาโท อปฺปมาโท ความไม่ประมาท ชื่อว่าอัปปมาทะ 
  ปมาโท ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ป + มท (อุมฺมาเท=มัวเมา-ประมาท- 
เลินเล่อ) + ณ + สิ 
   ป + มท + ณ ลง ณ ป๎จจัย ภาเว จ 
   ป + มทฺ + ณ ลบสระ อ ท้าย มท ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ป + มาทฺ + ณ วุทธิ อ ต้น มท ธาตุ เป๐น อา อสํโยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต 
   ป + มาทฺ + อ ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตานํ โณ โลป๏ 
   ปมาท  นํา ทฺ ประกอบกับ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   ปมาท + สิ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   ปมาท + โอ  เปลี่ยน สิ เป๐น โอ โส 
   ปมาโท   แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น ปมาโท = ความประมาท, ความมัวเมา, ความเลินเล่อ มีรูปวิเคราะห์
ว่า เยน สตฺโต สมาโน สยํ กตฺตพฺพํ น กโรติ โส ปมาโท ชื่อว่าปมาทะ เพราะคนที่มีความสามารถแต่ไม่ทํา
กิจที่ควรทําด้วยตนเอง 
   น + ปมาโท   
   อ + ปมาโท  เปลี่ยน น เป๐น อ อตฺตํ นสฺส ตปฺปุริเส 
   อ + ปฺปมาโท  ซ้อน ปฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
   สําเร็จรูปเป๐น อปฺปมาโท = ความไม่ประมาท, ความไม่มัวเมา, ความไม่เลินเล่อ 
  ธมฺเมส ุศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ธร (ธารเณ=ทรงไว้-ตั้ง-รับ-วาง) + รมฺม 
+ ส ุ
   ธร + รมฺม   ลง รมฺม ป๎จจัย ธราทีหิ รมฺโม 
   ธรฺ + รมฺม   ลบสระ อ ท้าย ธร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ธ + อมฺม   ลบ รฺ ท้ายธาตุ และ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 
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   ธฺ + อมฺม   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาฯ 
   ธมฺม + สุ   ลง สุ สัตตมีวิภัตติ โอกาเส สตฺตมี 
   ธมฺเม + สุ   เปลี่ยน อ ที่ ม เป๐น เอ สุหิสฺวกาโร เอ 
   สําเร็จรูปเป๐น ธมฺเมสุ = ในธรรมทั้งหลาย คือในกุศลธรรมทั้งหลาย 
  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป๐นบทสนธิ ตัดบทเป๐น เอตํ + มงฺคลํ + อุตฺตมํ เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) 
ที่ ตํ เป๐น ม ฺด้วยสูตรว่า วคฺคนฺตํ วา วคฺเค, เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) ที่ ลํ เป๐น มฺ ด้วยสูตรว่า มทา สเร 

 ๒) ค าศัพท์ตามคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
  อารติ, วิรติ ศัพท์ที่หมายถึง การงดเว้น, การละเว้น ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกัน ๓ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) เวรมณี แปลว่า การเว้น, การงด, การงดเว้น, การละเว้น 
   รูปวิเคราะห์: วิรมณํ เวรมณี การเว้น ชื่อว่าเวรมณี (วิ + รมุ อุปรเม=งด-เว้น + ยุ + 
อี) เวรํ มณติ วินาเสตีติ เวรมณี ชื่อว่าเวรมณี เพราะทําเวรให้พินาศไป (เวร + มณ วินาเส=พินาศ + อ + 
อี) 
   อุทาหรณ์: ปาณาติปาโต ครหิโต ปาณาติปาตา เวรมณี ปสตฺถา๘๒ เราตําหนิการฆ่า
สัตว์ สรรเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 
   ๒) วิรติ การเว้น, การงด, วิรัติ 
   รูปวิเคราะห์: วิรมณํ วิรติ การเว้น ชื่อว่าวิรติ (วิ + รมุ อุปรเม=งด-เว้น +ติ) 
   อุทาหรณ์: ตีหิปิ กายทุจฺจริเตหิ อารติ วิรติ ปฏิวิรติ เวรมณี๘๓ การงด การเว้น การ
เว้นขาด เจตนาเป๐นเหตุงดเว้นจากกายทุจริต ๓ อย่าง 
   ๓) อารติ แปลว่า การเว้น, การงด 
   รูปวิเคราะห์: ทูรโต วิรมณํ อารติ การเว้นห่าง ชื่อว่าอารติ (อา + รมุ อุปรเม=งด-
เว้น + ติ) 
   อุทาหรณ์: จตูหิปิ วจีทุจฺจริเตหิ อารติ วิรติ ปฏิวิรติ เวรมณี๘๔ การงด การเว้น การ
เว้นขาด เจตนาเป๐นเหตุงดเว้นจากวจีทุจริต ๔ อย่าง 

  ปาปะ ศัพท์ที่หมายถึง บาป, อกุศล, ความชั่ว ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความ 
หมายเดียวกัน ๑๒ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) ปาปะ แปลว่า บาป, อกุศล, ความชั่ว 
   รูปวิเคราะห์: ปานฺติ รกฺขนฺติ สุชนา อตฺตานํ อสฺมาติ ปาป๏ กรรมชื่อว่าปาปะ เพราะ
เป๐นแดนอกุศลที่คนดีพากันรักษาตนไว้ให้ออกห่าง อปายํ ปาติ รกฺขตีติ ปาป๏ ชื่อว่าปาปะ เพราะเป๐น
กรรมที่รักษาอบายภูมิไว้ (ปา รกฺขเน=รักษา + ปอาคม + อ) ทุคฺคตึ ปาปนโต ปาป๏ ชื่อว่าปาปะ เพราะ
ให้ถึงทุคติ (ป + อป ปาปุณเน=ถึง + อ) ทุคฺคตึ ปาเปตีติ ปาป๏ ชื่อว่าปาปะ เพราะทําให้คนชั่วเข้าถึงทุคติ 

                                                 

 ๘๒ วิ.ม.(บาลี) ๕/๒๕๕/๑๙-๒๐. 
 ๘๓ ม.อุ.(บาลี) ๑๔/๑๓๙/๑๒๕. 
 ๘๔ ม.อุ.(บาลี) ๑๔/๑๓๘/๑๒๔. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๙๓ 

(ป + อป ปาปุณเน=ถึง + อ) ปสทฺโท เอตฺถ อปายวจโน ปศัพท์กล่าวหมายถึงอบาย ป๏ อปายํ เปติ คจฺฉติ 
เอเตนาติ ปาป๏ ชื่อว่าปาปะ เพราะเป๐นเหตุให้บุคคลเข้าถึงอบาย (ป + เป คติยํ=ไป + ณ) 
   อุทาหรณ์: กึ ปน ตุเมฺห อาวุโส นิคนฺถา ชานาถ เอวรูป๏ วา เอวรูป๏ วา ปาปกมฺมํ     
อกรมฺหาติ๘๕ นิครนถ์ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายทราบหรือว่า พวกเราได้ทําบาปกรรมไว้อย่างนั้นบ้าง 
อย่างนี้บ้าง 
   ๒) กิพพิสะ แปลว่า บาป, อกุศล, โทษ, ความผิด 
   รูปวิเคราะห์: กโรติ อนิฏฺ ผลนฺติ กิพฺพิสํ กรรมชื่อว่ากิพพิสะ เพราะสร้างผลอันไม่
น่าปรารถนา (กร กรเณ=ทํา + อิพฺพิส) กิลียเต สิถิลี กรียเต อเนนาติ กิพฺพิสํ ชื่อว่ากิพพิสะ เพราะเป๐น
เหตุให้ต่ําทราม (กิล กรเณ=ทํา + อิส) 
   อุทาหรณ์: เวรึ กตกิพฺพิสํ นรํ น หิ นํ โสธเย ปาปกมฺมินํ๘๖ แม่น้ําจะพึงชําระคนมี
ผู้ทํากรรมหยาบช้า ผู้มีกรรมชั่วนั้น ให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลย 
   ๓) เวระ แปลว่า บาป, อกุศล, เวร 
   รูปวิเคราะห์: วิรูเปน อรติ คจฺฉตีติ เวรํ กรรมชื่อว่าเวระ เพราะเป๐นไปโดยน่า
รังเกียจ (วิ + อร คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + อ) 
   อุทาหรณ์: มา โข ตฺวํ ตาต ทีฆาวุ ทีฆํ ปสฺส มา รสฺสํ น หิ ตาต ทีฆาวุ เวเรน เวรา      
สมฺมนฺติ อเวเรน หิ ตาต ทีฆาวุ เวรา สมฺมนฺติ๘๗ พ่อทีฆาวุ เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว อย่าเห็นแก่สั้น เวรย่อมไม่
ระงับด้วยการจองเวร แต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวร 
   ๔) อฆะ แปลว่า บาป, อกุศล, ความชั่ว 
   รูปวิเคราะห์: สาธูหิ น หนฺตพฺพนฺติ อฆํ กรรมชื่อว่าอฆะ เพราะคนดีไม่ควรเข้าหา น   
หนฺติ ธํฺ นฺติ อฆํ ชื่อว่าอฆะ เพราะไม่ถึงโชคลาภ (น +หน คติยํ=ไป-ถึง-บรรลุ + อ) 
   อุทาหรณ์: ฉนฺทชํ อฆํ ฉนฺทชํ ทุกฺขํ ฉนฺทวินยา อฆวินโย๘๘ บาปเกิดจากฉันทะ ทุกข์
เกิดจากฉันทะ เพราะกําจัดฉันทะได้ จึงกําจัดบาปได้ สพฺเพ โภคา วินสฺสนฺติ รํฺโ  ตํ วุจฺจเต อฆํ๘๙ 
โภคะทั้งปวงย่อมพินาศ ข้อนั้นท่านกล่าวว่า เป๐นความทุกข์ของพระราชา 
   ๕) ทุจจริตะ แปลว่า บาป, อกุศล, ทุจริต, กรรมชั่ว 
   รูปวิเคราะห์: ทุ กุจฺฉิตํ จริตํ ทุจฺจริตํ กรรมชื่อว่าทุจจริตะ เพราะเป๐นความประพฤติ
อันน่ารังเกียจ (ทุ + จร จรเณ=ประพฤต-ิเที่ยว + อิ + ต) ทุฏฺฐุ จริตํ กิเลเสหิ วา ทูสิตํ จริตนฺติ ทุจฺจริตํ๙๐ 
ชื่อว่าทุจจริตะ เพราะเป๐นความประพฤตทิีช่ั่ว หรือที่บุคคลผู้ถูกกิเลสครอบงําแล้วประพฤติ  
   อุทาหรณ์: ตปนียาหํ พฺราหฺมณ ปาปเก อกุสเล ธมฺเม วทามิ กายทุจฺจริตํ วจีทุจฺจริตํ 
มโนทจุจฺริตํ๙๑ พราหมณ์ เรากล่าวถึงบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย คือ กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริตว่า 

                                                 

 ๘๕ ม.อุ.(บาลี) ๑๔/๑/๒. 
 ๘๖ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๗๙/๕๒. 
 ๘๗ วิ.ม.(บาลี) ๕/๔๖๓/๒๔๕. 
 ๘๘ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๓๔/๒๖. 
 ๘๙ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๓๓๕/๔๒๒. 
 ๙๐ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๙๔. 
 ๙๑ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๙/๔. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๙๔ 

เป๐นสิ่งที่ควรเผาผลาญ 
   ๖) ทุกกฏะ, ทุกกตะ แปลว่า บาป, อกุศล, ทุกกฏ, กรรมชั่ว 
   รูปวิเคราะห์: อโสภณํ กตํ ทุกฺกฏํ กรรมชื่อว่าทุกกฏะ เพราะบุคคลทําไม่ดี (ทุ + 
กต) ทุ นินฺทิตํ กรณมสฺส ทุกฺกฏํ ชื่อว่าทุกกฏะ เพราะมีการกระทําอันน่าติเตียน (ทุ + กร กรเณ=ทํา + 
ต) 
   อุทาหรณ์: อกตํ ทุกฺกตํ เสยฺโย ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ๙๒ ความชั่วไม่ทําเสียเลยดีกว่า 
เพราะทําแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลัง โส ปาปกมฺโม ทุมฺเมโธ ชานํ ทุกฺกฏมตฺตโน๙๓ เขาผู้มีบาปกรรม 
มีป๎ญญาทราม รู้การทําชั่วของตน 
   ๗) อปุญญะ แปลว่า บาป, อกุศล, ความชั่ว 
   รูปวิเคราะห์: น ปุนาตีติ อปุํฺ กรรมชื่อว่าอปุญญะ เพราะไม่ชําระผู้ทําให้สะอาด 
(น +ปุ ปวเน= ชําระ-ทําให้หมดจด-สะอาด + นฺอาคม + ณฺย) ปุํฺ ปฏิปกฺขํ อปุํฺ ชื่อว่าอปุญญะ 
เพราะเป๐นสิ่งที่ตรงข้ามกับบุญ (น + ปุํฺ ) 
   อุทาหรณ์: พหุ วต มยา อปุํฺ ปสุตํ โยหํ ภิกฺขู สีลวนฺเต กลฺยาณธมฺเม ชีวิตา           
โวโรเปสึ๙๔ เราสร้างบาปไว้มากที่ได้ฆ่าภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม อปุํฺ ลาภํ น นิกามเสยฺยํ นินฺทํ ตติยํ 
นิรยํ จตุตฺถํ๙๕ ชายผู้ประมาท คบชู้ ย่อมถึงฐานะ ๔ อย่าง คือ ๑) ไดบ้าป ๒) ไม่ได้นอนตามต้องการ   ๓) 
ถูกนินทา และ ๔) ตกนรก 
   ๘) อกุสละ แปลว่า บาป, อกุศล, กรรมชั่ว 
   รูปวิเคราะห์: กุสลานํ ปฏิปกฺขํ อกุสลํ กรรมชื่อว่าอกุสละ เพราะเป๐นปฏิป๎กษ์ต่อ
กุศล (น + กุสล) น กุสลํ อกุสลํ ชื่อว่าอกุสละ เพราะเป๐นธรรมที่ไม่ใช่กุศล 
   อุทาหรณ์: ตถาคตสฺส โข พฺราหฺมณ ตปนียา ปาปกา อกุสลา ธมฺมา ปหีนา อุจฺฉินฺน-
มูลา๙๖ ตถาคตละบาปอกุศลธรรมต่าง ๆ ที่ควรเผาผลาญได้หมดสิ้น 
   ๙) กัณหะ แปลว่า บาป, อกุศล, ธรรมดํา 
   รูปวิเคราะห์: กํ สุขํ หนตีติ กณฺหํ กรรมชื่อว่ากัณหะ เพราะเบียดเบียนความสุข (ก 
+ หน หึสายํ=เบียดเบียน + อ) อปภสฺสรภาวกรณตฺตา ปณฺฑิเตหิ กุจฺฉิตพฺพํ ครหิตพฺพนฺติ กณฺหํ ชื่อ
ว่ากัณหะ เพราะบัณฑิตรังเกียจ เหตุทําให้เศร้าหมอง (กุ กุจฺฉายํ=นินทา-รังเกียจ-ชัง + ณฺหา + อ) 
   อุทาหรณ์: กมฺมํ กณฺหํ กณฺหวิปากํ กมฺมํ กณฺหสุกฺกํ กณฺหสุกฺกวิปากํ๙๗ กรรมดํา มี
วิบากดํา กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว อหิริกํฺจ อโนตฺตปฺปํฺจ อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมา 
กณฺหา๙๘ ภิกษุทั้งหลาย ธรรมฝุายดํา ๒ ประการ คือ อหิริกะ ความไม่อายบาป และ อโนตตัปปะ ความ
ไม่กลัวบาป 

                                                 

 ๙๒ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๘๙/๕๗. 
 ๙๓ องฺ.ฉกฺก.(บาลี) ๒๒/๔๕/๓๔๐. 
 ๙๔ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๑๖๓/๙๔. 
 ๙๕ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๓๐๙/๗๐ 
 ๙๖ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๙/๔. 
 ๙๗ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๓๑๒/๒๐๕. 
 ๙๘ องฺ.ทุก.(บาลี) ๒๐/๗/๕๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๙๕ 

   ๑๐) กลุสะ แปลว่า บาป, อกุศล, โทษ, ความชั่ว 
   รูปวิเคราะห์: กลียเต อเนนาติ กลุสํ กรรมชื่อว่ากลุสะ เพราะเป๐นเครื่องตัดความสุข 
(กล เฉทเน=ตัด + อุส) กํ สุขํ ลุนนฺโต เสติ ปวตฺตตีติ กลุสํ ชื่อว่ากลุสะ เพราะเฝูาตัดความสุขไป (ก + ลุ 
เฉทเน=ตัด + อุส) 
   อุทาหรณ์: วิตกฺกวิจารานํ วูปสมา อิทํ สมฺปสาทนํ น กิเลสกาลุสิยสฺส กิเลส-       
สงฺขาตสฺส กลุสสภาวสฺส วูปสมา อิทํ ฌานํ สมฺปสาทนํ๙๙ ทุติยฌานนี้ ชื่อว่าสัมปสาทนะ เพราะสงบวิตก
และวิจารได้ หาใช่เพราะความเข้าไปสงบความฟูุงขึ้นแห่งโทษกล่าวคือกิเลสไม่ 
   ๑๑) ทุริตะ แปลว่า บาป, อกุศล, ความชั่ว 
   รูปวิเคราะห์: ทุ นินฺทิตํ อิตํ คมนมสฺสาติ ทุริตํ กรรมชื่อว่าทุริตะ เพราะมีความ
เป๐นไปน่าติเตียน (ทุ + รฺอาคม + อิ คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + ต) 
   ๑๒) อาคุ แปลว่า บาป, อกุศล, ความชั่ว, โทษ, ความผิด 
   รูปวิเคราะห์: อคนฺตพฺพํ คจฺฉติ เอเตนาติ อาคุ กรรมชื่อว่าอาคุ เพราะเป๐นเหตุ
นําไปสู่ที่ไม่ควรไป (น + คมุ คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + กฺวิ) อา ปีฬยํ คจฺฉตีติ อาคุ ชื่อว่าอาคุ เพราะเป๐น
กรรมที่ถึงความบีบคั้น (อา + คมุ คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + กฺวิ) 
   อุทาหรณ์: อยํ เต เทว โจโร อาคุจารี อิมสฺส ยํ อิจฺฉสิ ตํ ทณฺฑํ ปเณหิ๑๐๐ ขอเดชะ 
ผู้นี้เป๐นโจรประพฤติผิดต่อพระองค์ พระองค์ทรงประสงค์จะลงพระราชอาชญาสถานใดแก่โจรนั้น อาค ู
วุจฺจนฺติ ปาปกา อกุสลา ธมฺมา สงฺกิเลสิกา โปโนพฺภวิกา สทรา ทุกฺขวิปากา อายตึ ชาติชรามรณียา๑๐๑ 
บาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป๐นเหตุแห่งความเศร้าหมอง ก่อภพใหม่ มีความกระวนกระวาย มีทุกข์เป๐น
วิบาก เป๐นที่ตั้งแห่งชาติ ชรา และมรณะต่อไป ตรัสเรียกว่าอาคุ (ความชั่ว) 
  มัชชะ ศัพท์ที่หมายถึง สุรา, เหล้า, ของมึนเมา, สิ่งเสพติด ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้
ในความหมายเดียวกัน ๔ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) มทิรา แปลว่า สุรา, เหล้า, ของมึนเมา 
   รูปวิเคราะห์: ชนา มชฺชนฺติ เอตายาติ มทิรา สุราชื่อว่ามทิรา เพราะทําให้คนมึนเมา 
(มท อุมฺมาเท=มัวเมา-ประมาท + อิร + อา) 
   อุทาหรณ์: โจรา วิย เวณิกตา มทิรา วิย วิสทุฏฺ า วาณิโช วิย วาจาสนฺถุติโย๑๐๒ 
หญิงทั้งหลายโพกผมเหมือนพวกโจร มีพิษร้ายเหมือนสุราเจือยาพิษ พูดโอ้อวดเหมือนพ่อค้า 
   ๒) วารุณี แปลว่า สุรา, เหล้า, ของมึนเมา 
   รูปวิเคราะห์: วรุโณ นาม เอโก ชโน, เตเนว ป มํ ทิฏฺ ตฺตา วรุณโต ชายตีติ วารุณี 
ชายคนหนึ่ง ชื่อว่าวรุณะ, สุราที่เกิดจากนายวรุณะ เพราะเป๐นผู้พบเห็นก่อน จึงชื่อว่าวารุณี (วรุณ + ณี) 
วริตพฺพา อิจฺฉิตพฺพาติ วารุณี สุราชื่อว่าวารุณี เพราะเขาปรารถนากัน (วร ปตฺถนายํ=ปรารถนา-อยากได้ 
+ ยุ + อี) 

                                                 

 ๙๙ วิ.อ.(บาลี) ๑/๑๔๕. 
 ๑๐๐ ม.ม.(บาลี) ๑๓/๓๒๑/๓๐๒. 
 ๑๐๑ ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๘๐/๑๖๗. 
 ๑๐๒ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๒๙๒/๙๔. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๙๖ 

   อุทาหรณ์: เมรยํ วารุณึ ชนฺตุ น ปิเว จิตฺตโมหนึ๑๐๓ บัณฑิตผู้เกิดขึ้นมาไม่พึงดื่มสุรา
และเมรัยเครื่องยงัจิตให้หลงไหล 
   ๓) มัชชะ แปลว่า สุรา, เหล้า, ของมึนเมา 
   รูปวิเคราะห์: มชฺชนฺเต อเนนาติ มชฺชํ สุราที่ทําให้คนมึนเมา ชื่อว่ามัชชะ (มท     
อุมฺมาเท=มัวเมา-ประมาท + ย) 
   อุทาหรณ์: มชฺชํ น ปาตพฺพํ๑๐๔ ไม่พึงดื่มน้ําเมา 
   ๔) สุรา แปลว่า สุรา, เหล้า, ของมึนเมา 
   รูปวิเคราะห์: สเวติ อภิสเวตีติ สุรา น้ําเมาที่ไหล (เข้าลําคอได้ ยกเว้นพระอรหันต์) 
ชื่อว่าสุรา (สุ อภิสเว=ไหล + ร + อา) สุราเปตีติ สุรา น้ําเมาที่จูงใจให้ดื่ม ชื่อว่าสุรา (สุ ปิวเน=ดื่ม + ร + 
อา) 
   อุทาหรณ์: สุรา นาม ปิฏฺ สุรา ปูวสุรา โอทนสุรา กิณฺณปกฺขิตฺตา สมฺภารสํยุตฺตา๑๐๕ 
ที่ชื่อว่าสุรา ได้แก่ สุราที่ทําจากแปูง สุราที่ทําจากขนม สุราที่ทําจากข้าวสุก สุราหมักแปูงเชื้อเหล้า และ
สุราที่ผสมเครื่องปรุงหลายชนิด 
  ปานะ ศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ 
   ๑) เปยยะ เครื่องดื่มมี น้ํา, น้ําปานะ เป๐นต้น 
   ๒) ปีต ิการดื่ม 
  น้ําปานะ คือ เครื่องดื่มที่ค้ันจากลูกไม้ หรือ น้ําคั้นผลไม้จัดเป๐น "ยามกาลิก" ผู้ทําให้เกิด
มีการดื่มน้ําปานะข้ึนเป๐นท่านแรกคือ เกณิยชฎิล๑๐๖ ซึ่งมีข้อความดังนี้ 
  น้ําปานะ คือ เครื่องดื่ม หรือน้ําสําหรับดื่มที่คั้นจากผลไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ 
๘ ชนิด เรียกว่า น้ําอัฏฐบาน ได้แก่ น้ํามะม่วง, น้ําชมพู่หรือน้ําหว้า, น้ํากล้วยมีเมล็ด, น้ํากล้วยไม่มีเมล็ด, 
น้ํามะซางต้องเจือด้วยน้ําจึงจะควร, น้ําลูกจันทน์หรือองุ่น, น้ําเหง้าบัว และน้ํามะปรางหรือลิ้นจี่  
  วิธีทําน้ําปานะที่ท่านแนะไว้ คือปอกหรือคว้านผลไม้เหล่านี้ที่สุก เอาผ้าขาวบางห่อแล้ว
บิดให้ตึง อัดเนื้อผลไม้ให้คายน้ําออกจากผ้า อย่าให้มีกาก จากนั้นเติมน้ําลงไปให้พอดี แล้วผสมกับ
น้ําตาลและเกลือเป๐นต้น เพ่ือให้ได้รสที่ดีขึ้น แต่น้ําปานะดังกล่าวมีข้อจํากัดที่จะพึงทราบคือให้สุกด้วย
แสงแดดเท่านั้น ห้ามให้สุกด้วยไฟ และน้ําปานะจัดเป๐นยามกาลิก จึงควรเก็บไว้ฉันได้ตลอด ๑ วัน กับ ๑ 
คืนเท่านั้น เมื่อขึ้นอรุณของวันใหม่แล้วเป๐นอันฉันไม่ได้ 
  วัตถุดิบที่จะนํามาทําน้ําปานะนั้นต้องเป๐นของที่สมควร เพ่ือปูองกันการล่วงละเมิดพระ
บัญญัติ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) น้ําปานะที่ไม่สมควรตามหลักพระวินัย ประกอบด้วย 
     -น้ําธัญชาติ (ข้าว) ๗ ชนิด คือ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ข้าวเหนียว ข้าวละมาน 
ข้าวฟุาง ลูกเดือย และหญ้ากับแก้ 

                                                 

 ๑๐๓ องฺ.ปํฺจก.(บาลี) ๒๒/๑๗๙/๒๐๑. 
 ๑๐๔ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๒๔๔/๑๕๑. 
 ๑๐๕ วิ.มหา.(บาลี) ๒/๓๒๘/๒๗๑. 
 ๑๐๖ วิ.ม.(บาลี) ๕/๓๐๐/๘๔. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๑๙๗ 

     -น้ํามหาผล (ผลไม้ใหญ่) ๙ ชนิด คือ ผลตาล มะพร้าว ขนุน สาเก น้ําเต้า ฟ๎ก
เขียว แตงไทย แตงโม และฟ๎กทอง 
     -น้ําอปรัณณชาติ คือ ถั่วชนิดต่าง ๆ มีถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดํา และงา เป๐น
ต้น แม้จะต้มจะกรองทําเป๐นเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ เช่น น้ํานมถั่วเหลืองชนิดกล่องหรือชนิดขวดที่วางขาย
ตามท้องตลาด และน้ํานมข้าวเป๐นต้น จัดเป๐นน้ําปานะที่ไม่สมควรทั้งนั้น 
   (๒) น้ําปานะที่สมควรตามหลักพระวินัย ประกอบด้วย  
     -น้ําปานะ ๘ ชนิดข้างต้น  
     -น้ําปานะผลไม้เล็ก เช่น ลูกหวาย มะขาม มะงั่ว มะขวิด สะคร้อ  และ
เล็บเหยี่ยว เป๐นต้น  

  อัปปมาทะ ศัพท์ แปลว่า ความไม่ประมาท, ความไม่พลั้งเผลอ รูปวิเคราะห์ : สกฺโก 
สมาโน สยํ กตฺตพฺพํ น กโรติ, โส ปมาโท ผู้มีความสามารถแต่ไม่ทํากิจที่ควรทําด้วยตนเอง ชื่อว่า
ประมาท, สกฺโก สมาโน สยํ กตฺตพฺพํ กโรติ, โส อปฺปมาโท ผู้มีความสามารถและทํากิจที่ควรทําด้วย
ตนเอง ชื่อว่าไม่ประมาท, ปมตฺโตติ สติโวสฺสคฺเคน สมนฺนาคโต๑๐๗ คําว่า ประมาท คือมีความพลั้งเผลอ 

 ๓) วิเคราะห์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
พระคาถาที่ ๖ 
      อารตี วิรตี ปาปา มชฺชปานา จ สญฺ โม 
     อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

ครึ่งคาถาแรก 
ค ช ย ค ค ย ช ค 
๒ 
อา 

 ๑ ๒ ๑ 
รตี วิ 

๑ ๒ ๒ 
รตี ปา  

๒ 
ปา 

๒ 
มชฺ 

๑ ๒ ๒ 
ชปานา 

๑ ๒ ๑ 
จ สญฺ  

๒ 
โม 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ย ย ล ค ต ช ค 
๒ 
อปฺ 

๑ ๒ ๒ 
ปมาโท 

๑ ๒ ๒ 
จ ธมฺเม 

๑ 
สุ 

๒ 
เอ 

๒ ๒ ๑ 
ตมฺมงฺค 

๑ ๒ ๑ 
ลมุตฺต 

๒ 
มํ 

 พระคาถานี้เป๐นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ  
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ รตี ปา (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ จ สํฺ  (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว  
 ครึ่งคาถาหลัง  
  มี ย คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ ปมาโท (๑ ๒ ๒) 

                                                 

 ๑๐๗ ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๖(๒)/๒๒๕/๑๒๖. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๑๙๘ 

  มี ช คณะอยู่พยางค ์๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ ลมุตฺต (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 

 ๔) วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถานี้ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  ๑) ปสาทคุณ รสคํากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบททีส่ัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   คําว่า อารตี, วิรตี, สํฺ โม, อปฺปมาโท เป๐นบทประธานในประโยคลิงคัตถะ 
   คําว่า ปาปา เป๐นบทอปาทานะ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ อารตี, วิรตี 
   คําว่า มชฺชปานา เป๐นบทอปาทานะ วางไว้ใกล้กับท่ีสัมพันธ์กัน คือ สํฺ โม 
   คําว่า ธมฺเมสุ เป๐นบทภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทท่ีสัมพันธ์กัน คือ อปฺปมาโท 
   คําว่า เอตํ เป๐น วิเสสนะของ ติวิธกมฺม ํ
   คําว่า อุตฺตมํ เป๐นวิเสสนะวางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ มงฺคลํ 
   คําว่า มงฺคลํ เป๐นวิกติกัตตาของ โหติ 
   คําว่า จ ศัพท์เป๐นปทสมุจจยัตถนิบาตวางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย แม้จะมีบทสมาส ๒ บท คือ มชฺชปานา 
(จากการดื่มน้ําเมา), อปฺปมาโท (ความไม่ประมาท) แต่บทสมาสนี้ก็สั้น อ่านเข้าใจได้ง่าย ไม่มีบทที่เข้าใจ
ได้ยาก 
  ๒) มธุรตาคุณ รสคํามีเสียงไพเราะอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป๐นปทาสัตติมธุรตา คือมี
เสียงคล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาว-สั้น) เหมือนกัน
ไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
   บาทที ่๑ ว่า อารตี วิรตี ปาปา มีครุ ๕ ตัว คือ อา, ตี, ตี, ปา, ปา อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๕ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๕ ตัว คือ อา, อ, อ, อา, อา อยู่ใกล้กัน, 
อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ อี, อิ, อี อยู่ใกล้กัน, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน 
๓ ตัว คือ  ตฺ, วฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ ปฺ, ปฺ อยู่ใกล้กัน 
   บาทที ่๒ ว่า มชฺชปานา จ สญฺ โม มีครุ ๕ ตัว คือ มชฺ, ปา, นา, สํฺ, โม อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อ, อา, อา, อ, อ, อ, โอ 
อยู่ใกล้กัน, อักษรตาลุฐาน ๕ ตัว คือ ชฺ, ชฺ, จฺ, ํฺ, ํฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ นฺ, สฺ, อักษร
โอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ มฺ, ปฺ, มฺ อยู่ใกล้กัน  
   บาทที ่๓ ว่า อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ มีครุ ๕ คือ อปฺ, มา, โท, ธมฺ, เม อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๗ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อา, โอ, อ, อ, เอ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรตาลุฐานตัวเดียวคือ จฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ ทฺ, ธฺ, สฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๖ ตัว คือ  
ปฺ, ปฺ, มฺ, ม,ฺ มฺ, อุ อยู่ใกล้กัน 
   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  มีครุ ๕ ตัว คือ เอ, ตมฺ, มงฺ, มุตฺ, มํ อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ เอ, อ, อ, งฺ, คฺ, อ, อ, อ, อ อยู่ใกล้
กัน, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ลฺ, ตฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ม, มฺ, มฺ, อุ, มฺ อยู่ใกล้
กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ - ํ 
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  ๓) สมตาคุณ รสคํามีความสม่ําเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงลําดับ แบ่งเป๐น ๓ 
ประเภท คือ   ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจํานวนมาก 
   ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็งฐานเดียวกันจํานวนมาก 
   ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียงแข็ง 
   บาทที ่๑ ว่า อารตี วิรตี ปาปา เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที ่๒ ว่า มชฺชปานา จ สญฺ โม เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๓ ว่า อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป๐นเกวลมุทุสมตา 
  พระคาถานี้ประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจํานวนมาก คือ 
   ก. ทันตฐาน (เกิดท่ีฟ๎น) คือ ตี, ตี, นา, ส, โท, ธ, สุ, ล 
   ข. โอฏฐฐาน (เกิดที่ริมฝีปาก) คือ ปา, ปา, ม, ปา, โม, ปฺ, ป, มา, มฺ, เม, มฺ, ม, มุ, มํ 
  ดังนั้น จึงจัดเป๐นเกวลมุทุสมตาคุณ แม้ ธ อักษรในบาทที่ ๓ ในคําว่า ธมฺเมสุ จะเป๐น
ธนิตอักษรก็ไม่ผิดตามเกวลมุทุสมตา เพราะธนิตอักษรช่วยไม่ให้ขัดแย้งกับสิเลสคุณ 
  ๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท ประกอบด้วย 
   ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนมากว่า
เสียงแข็ง, ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือ สนธิ สมาส และสังโยค
ที่ประกอบบทไว้ไม่ด ี
   ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้คําสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในพระคาถานี้เป๐น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจํานวนมาก และ
ไม่ใช่มีเสียงอ่อนทั้งหมด โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง คือ บาทที่ ๓ มีธนิตอักษร ๑ พยางค์คือ ธ ใน ธมฺเมสุ 
ทั้งไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ  (เอตํ + มงฺคลํ + อุตฺตมํ) 
ออกเสียงง่าย แม้บทสมาสในพระคาถาคือ มชฺชปานา (มชฺช + ปานา) อปฺปมาโน (น + ปมาโท) ก็ออก
เสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ มีเสียงนุ่มนวลชดช้อยชวนให้น่าฟ๎งเสนาะโสต 
  ๕) อัตถพยัตติคุณ รสคํามีความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย ทุกบทล้วนมีความหมายแจ่ม
แจ้งไม่คลุมเครือ ไม่ทําให้ตีความหมายได้หลายอย่าง ทําให้ผู้ฟ๎งสามารถเข้าใจได้ทันที มี ๒ ประเภท 
ประกอบด้วย 
   ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
   ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในพระคาถานี้เป๐น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องนํามาแสดง
โดยศัพท ์

 ๔.๑.๔ มงคลปริตร คาถาที่ ๗ 
     คารโว จ นิวาโต จ สนฺตุฏฺ  ี จ กตญฺญุตา 
     กาเลน ธมฺมสฺสวน  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

 ๑) การสร้างรูปศัพท์ตามหลักไวยากรณ์ 
  คารโว ศัพท์เป๐นภาวตัทธิต มาจากศัพท์ว่า ครุ + ณ + สิ 
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  ครุ ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า คิร (นิคฺคิรเณ=ไหลออก-คายออก, วมเน=
คายออก) + ณุ, คมุ (คมเน=ไป-ถึง-บรรลุ) + ณุ, คร (เสจเน=รด-ราด-โปรย) + ณุ, คร (อุคฺคเม=ไปใน
เบื้องบน-ขึ้นไป-อยู่สูง) + ณุ, คร (วมเน=คายออก) + ณุ 
   คิร + ณุ   ลง ณุ ป๎จจัย กาเล วตฺตมานาตีเต ฯลฯ 
   คิรฺ + ณุ   ลบสระ อ ท้าย คิร ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   คิรฺ + อุ   ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตานํ โณ โลป๏ 
   ครฺ + อุ   เปลี่ยน อิ ที่ คิ เป๐น อ เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการฯ 
   คร ุ    นํา รฺ ประกอบกับ อุ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   สําเร็จรูปเป๐น ครุ = ปีกนก มีรูปวิเคราะห์ว่า คิรตีติ ครุ ปีกที่กระพือออก ชื่อว่าครุ, 
ครุ = ผู้ควรเคารพมีอาจารย์เป๐นต้น วิเคราะห์ว่า คิรติ สิสฺเสสุ สิเนหํ วมตีติ ครุ ชื่อว่าครุ เพราะคายความ
รักในศิษย์ทั้งหลาย 
     คมุ + ณุ   ลง ณุ ป๎จจัย กาเล วตฺตมานาตีเต ฯ 
   คมฺ + ณุ   ลบสระ อุ ท้าย คมุ ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   คมฺ + อุ   ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตานํ โณ โลป๏ 
   ครฺ + อุ   เปลี่ยน มฺ ที่ คมฺ เป๐น ร เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการฯ 
   คร ุ    นํา รฺ ประกอบกับ อุ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   สําเร็จรูปเป๐น ครุ = ปีกนก มีรูปวิเคราะห์ว่า คจฺฉตีติ ครุ ปีกที่บินไป ชื่อว่าครุ 
   คร + ณุ   ลง ณุ ป๎จจัย กาเล วตฺตมานาตีเต ฯ 
   ครฺ + ณุ   ลบสระ อ ท้าย คร ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ครฺ + อุ   ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตานํ โณ โลป๏ 
   คร ุ    นํา รฺ ประกอบกับ อุ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   สําเร็จรูปเป๐น ครุ = ผู้ควรเคารพ มีรูปวิเคราะห์ว่า ครติ อุคฺคจฺฉติ อุคฺคโต ปากโฏ 
ภวตีติ ครุ ชื่อว่าครุ เพราะเป๐นผู้ไปสูง, ครติ สิํฺจติ ครติ วา วมติ สิสฺเสสุ สิเนหนฺติ ครุ ชื่อว่าครุ เพราะ
ราดรดหรือคายความรักในศิษย์ทั้งหลาย 
   ครุ + ณ   ลง ณ ป๎จจัย ในภาวตัทธิต ณ วิสมาทีหิ 
   คารุ + ณ   วุทธิ อ ที่ ค เป๐น อา วุทฺธาทิสรสฺส วาสํโยฯ 
   คารุ + อ   ลบ ณฺ อนุพันธ์ เตสํ โณ โลป๏ 
   คารว + อ   เปลี่ยน อุ เป๐น อว จ ศัพท์ ใน โอ สเร จ 
   คารว    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   คารว + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   คารว + โอ  เปลี่ยน สิ เป๐น โอ โส 
   คารโว    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น คารโว = ความเคารพ มีรูปวิเคราะห์ว่า ครุโน ภาโว คารโว ความเป๐น
บุคคลผู้หนักแน่น, ความเคารพ ชื่อว่าคารวะ 
  นิวาโต ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า นิ + วา (คติคนฺธเนสุ=ไป, เบียดเบียน) 
+ กฺต + สิ 
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   นิ + วา + กฺต ลง กฺต ป๎จจัย อาทิ ใน กาเล วตฺตมานาฯ 
   นิ + วา + ต  ลบ กฺ อนุพันธ์ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานํฯ 
   นิวาต + สิ  ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   นิวาต + โอ  เปลี่ยน สิ เป๐น โอ โส 
   นิวาโต    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น นิวาโต = ความเป๐นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน, มีคําอธิบายว่า นิวาโตติ 
นีจวุตฺติตา ชื่อว่านิวาตะ เพราะมีความประพฤติถ่อมตน นิวาโต นาม นีจมนตา นิวาตวุตฺติตา ชื่อว่า      
นิวาตะ เพราะมีใจลดต่ํา ไม่ประพฤติลําพอง 
  สนฺตุฏฺ  ี ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สํ + ตุส (ปีติยํ=ยินดี-แช่มชื่น) + ติ + สิ 
   สํ + ตุส + ติ  ลง ติ ป๎จจัย อิตฺถิยมติยโว วา 
   สํ + ตุสฺ + ติ  ลบสระ อ ท้าย ตุส ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   สํ + ตุ + ฏฺ  ิ  เปลี่ยน สฺตฺ เป๐น ฏฺฐฺ สาทิสนฺต..หํสาทีหิ ฏฺโ  
   สนฺ + ตุฏฺ  ิ  เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) ที่ สํ เป๐น นฺ วคฺคนฺตํ วา วคฺเค 
   สนฺตุฏฺ  ิ + สิ  ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   สนฺตุฏฺ  ิ   ลบ สิ วิภัตติ เสสโต โลป๏ คสิปิ 
   สนฺตุฏฺ  ี   ทําเสียงยาว อิ เป๐น อี ในคาถา ทีฆํ  
   สําเร็จรูปเป๐น สนฺตุฏฺ  ี = ความยินดี, ความร่าเริง, ความพอใจ, สันโดษ มีรูป
วิเคราะห์ว่า สนฺตุสฺสนํ สนฺตุฏฺ  ิ ความยินดี ชื่อว่าสันตุฏฐิ สนฺตุฏฺ  ิ นาม อิตรีตรปจฺจยสนฺโตโส ชื่อว่า
สันตุฏฐี คือความยินดีพอใจป๎จจัยตามมีตามได้ 
  กตญฺญุตา ศัพท์เป๐นภาวตัทธิต แยกเป๐น กตํฺํู + ตา + สิ 
  กตญฺญ ูศัพท์เป๐นทุติยาตัปปุริสสมาส แยกเป๐น กต + ํู และเป๐นนามกิตก์ มาจากราก
ศัพท์ว่า กต (กร กรเณ=ทํา + ต) + า (อวโพธเน=รู้-ตรัสรู้) + ร ู+ สิ 
   กร + ต   ลง ต ป๎จจัย ภาวกมฺเมสุ ต 
   กรฺ + ต   ลบสระ อ ท้าย กร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ก + ต    ลบ รฺ ท้าย กร ธาตุ รกาโร จ 
   สําเร็จรูปเป๐น กต = อันเขาทําแล้ว 
   กต + า + ร ู ลง รู ป๎จจัย ภิกฺขาทิโต จ 
   กต + า + อู ลบ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 
   กต + ํฺ + อู  ลบสระ อา ที่ า ธาตุ สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาฯ 
   กต + ํู   นํา ํฺ ประกอบกับสระ อู นเย ปรํ ยุตฺเต 
   กตํฺ + ํู   ซ้อน ํ ฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
   สําเร็จรูปเป๐น กตํฺํู = ผู้รู้อุปการะที่คนอ่ืนทําแล้ว มีรูปวิเคราะห์ว่า กตํ ชานาตีติ 
กตํฺํู ชื่อว่ากตัญํู เพราะรู้อุปการะที่คนอื่นทําแล้ว 
   กตํฺํ ู+ ตา  ลง ตา ป๎จจัยในภาวตัทธิต ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ 
   กตํฺํุ + ตา  ทําเสียงสั้นสระ อู เป๐น อุ กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆฯ 
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   สําเร็จรูปเป๐น กตํฺํุตา = ความเป๐นผู้รู้อุปการะที่ผู้อ่ืนทําแล้ว มีรูปวิเคราะห์ว่า 
กตํฺํุสฺส ภาโว กตํฺํุตา ชื่อว่ากตัญํุตา เพราะมีความเป๐นผู้รู้อุปการะท่ีคนอ่ืนทําแล้ว 
  กาเลน ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า กล (สงฺขฺยาเณ=นับ-คํานวณ, เขเป=สิ้น
ไป-หมดไป-น้อยลง) + ณ + นา 
   กล + ณ   ลง ณ ป๎จจัย วิสรุชปทาทิโต ณ  
   กลฺ + ณ ลบสระ อ ท้าย กล ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   กาลฺ + ณ วุทธิ อ ต้นธาตุ เป๐น อา อสํโยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต 
   กาล ฺ+ อ ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตานํ โณ โลป๏ 
   กาล  นํา ลฺ ประกอบกับสระ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   กาล + นา  ลง นา ตติยาวิภัตติ กรเณ ตติยา 
   กาล + เอน  เปลี่ยน นา เป๐น เอน อโต เนน 
   กาเลน    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น กาเลน = ตามกาล, ตามเวลา มีรูปวิเคราะห์ว่า กลฺยเต สงฺขฺยายเต  
อายุปฺปมาณาทโย อเนนาติ กาโล ชื่อว่ากาละ เพราะเป๐นเครื่องกําหนดนับอายุเป๐นต้น สตฺตานํ อายุ    
กลยติ เขเปติ ทิวเส ทิวเส อปฺป๏ อปฺป๏ กโรตีติ กาโล ชื่อว่ากาละ เพราะทําให้อายุของสัตว์ทั้งหลายหมด
ไป คือทําให้เหลือน้อยลงไปเรื่อย 
  ธมฺมสฺสวน  ศัพท์เป๐นทุติยาตัปปุริสสมาส แยกเป๐น ธมฺม + สวน + สิ 
  ธมฺม ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ธร (ธารเณ=ทรงไว้-ต้ัง-รับ-วาง) + รมฺม 
   ธร + รมฺม   ลง รมฺม ป๎จจัย ธราทีหิ รมฺโม 
   ธรฺ + รมฺม   ลบสระ อ ท้าย ธร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ธ + อมฺม   ลบ รฺ ท้ายธาตุ และ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 
   ธฺ + อมฺม   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น ธมฺม = ธรรม  
  สวน  ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สุ (สวเน=สดับ-ฟ๎ง) + ย + สิ 
   สุ + ยุ    ลง ยุ ป๎จจัย นนฺทาทีหิ ยุ 
   โส + ยุ   วุทธิ อุ ที่ สุ เป๐น โอ อํฺเ สุ จ 
   โส + อน   เปลี่ยน ยุ เป๐น อน อนกา ยุณฺวูนํ 
   สว + อน   เปลี่ยน โอ เป๐น อว โอ อว สเร 
   สวน    ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาฯ 
   สวน + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   สวน + อํ   เปลี่ยน สิ เป๐น อํ สึ 
   สวนํ    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น สวนํ = การฟ๎ง 
   ธมฺม + สวนํ 
   ธมฺมสฺ + สวนํ  ซ้อน สฺ ปรเทฺวภาโว าเน 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๐๓ 

   สําเร็จรูปเป๐น ธมฺมสฺสวนํ = การฟ๎งธรรม มีรูปวิเคราะห์ว่า ธมฺมสฺส สวนํ ธมฺมสฺสวนํ 
การฟ๎งธรรม ชื่อว่าธัมมัสสวนะ 
  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป๐นบทสนธิ ตัดบทเป๐น เอตํ + มงฺคลํ + อุตฺตมํ เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) 
ที่ ตํ เป๐น ม ฺด้วยสูตรว่า วคฺคนฺตํ วา วคฺเค, เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) ที่ ลํ เป๐น มฺ ด้วยสูตรว่า มทา สเร 

 ๒) ค าศัพท์ตามคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
  คารวะ ศัพท์ แปลว่า ความเคารพ มาจาก ครุ ศัพท์ที่ใช้ความหมายหลายอย่างตามที่
ท่านรวบรวมไว้ในสัททนีติ ธาตุมาลาว่า๑๐๘ 
     มาตาปิตาจริเยสุ ทุชฺชเร อลหุมฺหิ จ 
     มหนฺเต จุคฺคเต เจว นิเฉกาทิกเรสุ จ 
     ตถา วณฺณวิเสเสสุ ครุสทฺโท ปวตฺตติ 
    ครุ ศัพท์ย่อมเป๐นไปในมารดาบิดา, อาจารย์, สิ่งที่ทําได้ยาก, 
   ของหนัก, ของใหญ่, ความปรากฏ, ผู้เพียบพร้อมด้วยความฉลาด 
   เป๐นต้น, การกระทํา (ความเคารพ) และอักษรพิเศษ (เสียงหนัก) 
  ครุ ศัพท์ที่มีความหมายว่า มารดาบิดา อุทาหรณ์ : อิทมาสนํ อตฺร ภวํ นิสีทตุ ภาวํฺหิ 
เม อํฺ ตโร ครูนํ๑๐๙ นี้อาสนะ เชิญท่านนั่งบนอาสนะนี้ เพราะท่านเป๐นผู้ควรเคารพคนหนึ่งของข้าพเจ้า 
และที่หมายถึงพระสัพพัญํูผู้เป๐นครูของชาวโลกทั้งมวล อุทาหรณ์ : สนรามรโลกครุ๑๑๐ ผู้เป๐นครูของ
ชาวโลกคือมนุษย์และเทวดาทั้งมวล 

  สันตุฏฺ  ี ศัพท์ที่หมายถึง ความยินดี, ความร่าเริง ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกัน ๑๓ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) หาสะ แปลว่า ความยินดี, ความร่าเริง, ความสบายใจ 
   รูปวิเคราะห์: หสติ เยนาติ หาโส ชื่อว่าหาสะ เพราะเหตุแห่งความยินดี (หส หาเส=
รื่นเริง-ร่าเริง + ณ) 
   อุทาหรณ์: โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ๑๑๑ เมื่อโลกสันนิวาส อันไฟลุก
โพลงอยู่เป๐นนิตย์ พวกเธอยังจะร่าเริงยินดีอะไรกันหนอ ตํ เม คิรํ สุณนฺตสฺส หาโส เม วิปุโล อหุ อุทคฺค-
จิตฺโต สุมโน อภิสึสึ ตทา อหํ๑๑๒ เมื่อข้าพเจ้าฟ๎งพระดํารัสนั้น มีความหรรษาร่าเริงมาก คราวนั้นข้าพเจ้า
มีใจยินดีเบิกบานรับพระดํารัส 
   ๒) อัตตมนตา แปลว่า ความยินดี, ความร่าเริง, ความมีใจเป๐นของตน, ความสบาย
ใจ 
   วิเคราะห์: อตฺตา มโน ยสฺสาติ อตฺตมโน ชื่อว่าอัตตมนะ เพราะเป๐นผู้มีใจเป๐นของ
ตน ทุฏฺ สฺส หิ มโน อตฺตา นาม น โหติ, ตสฺส ภาโว อตฺตมนตา ปาโมชฺชํ เพราะว่าผู้มีใจเสียแล้ว ย่อมไม่มี 

                                                 

 ๑๐๘ นีติ.ธาตุ.๔๒๑. 
 ๑๐๙ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๖๔/๔๔๗. 
 ๑๑๐ ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๑. 
 ๑๑๑ ขุ.ขุ.(บาลี) ๒๕/๑๔๖/๔๓. 
 ๑๑๒ ขุ.วิ.(บาลี) ๒๖/๑๑๘๘/๑๓๓. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๐๔ 

ใจเป๐นของตน ชื่อว่าอัตตมนตา เพราะความเป๐นผู้มีใจเป๐นของตน คือความปราโมทย์ใจ (อตฺตมน + ตา) 
   อุทาหรณ์: อตฺตมนตํฺจ อนตฺตมนตํฺจ ตทุภยํ อภินิวชฺเชตฺวา อุเปกฺขโก วิหรติ สโต 
สมฺปชาโน๑๑๓ ตถาคตเว้นความยินดีและความไม่ยินดีทั้ง ๒ อย่างนั้นแล้ว จึงเป๐นผู้วางเฉย มีสติ 
สัมปชัญญะอยู่ ยทา ปน มยํ ภนฺเต ภควนฺตํ สุณาม มคเธหิ กาสีสุ จาริกํ ปกฺกนฺโตติ โหติ โน ตสฺมึ สมเย 
อตฺตมนตา โหติ โสมนสฺสํ อาสนฺเน โน ภควาติ๑๑๔ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อนึ่ง เมื่อใด ข้าพระองค์
ทั้งหลาย ได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ได้เสด็จจารึกจากแคว้นมคธมาแคว้นกาสีแล้ว เมื่อนั้น ข้า
พระองค์ท้ังหลายก็ดีใจและปลิ้มใจว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อยู่ใกล้เราทั้งหลาย 
   ๓) ปีต ิแปลว่า ความยินดี, ความร่าเริง, ปีติ 
   รูปวิเคราะห์: ปีเณติ ตปฺเปตีติ ปีติ ชือ่วา่ปีติ เพราะยินดี (ปี ตปฺปเน=อ่ิมใจ + ติ) 
   อุทาหรณ์: ตสฺสา เม ตทนุสฺสรนฺติยา ปามุชฺชํ ชายิสฺสติ ปมุทิตาย ปีติ ชายิสฺสติ 
ปีติมนาย กาโย ปสฺสมฺภิสฺสติ ปสฺสทฺธกายา สุขํ เวทยิสฺสามิ สุขินิยา จิตฺตํ สมาธิยิสฺสติ๑๑๕ เมื่อหม่อมฉัน
ระลึกถึงบุญกุศลนั้นก็จะเกิดความปลื้มใจ เมื่อหม่อมฉันปลื้มใจก็จะเกิดอ่ิมใจ เมื่ออ่ิมใจ กายจะสงบ 
หม่อมฉันมีกายสงบจะมีความสุข จิตของผู้มีความสุขจะตั้งมั่น เตปิ ตตฺถ โหนฺติ มโนมยา ปีติภกฺขา   
สยมฺปภา อนฺตลิกฺขจรา สุภฏฺ ายิโน จิรํ ทีฆมทฺธานํ ติฏฺ นฺติ๑๑๖ แม้สัตวพวกนั้นนึกคิดอะไรก็สําเร็จได้
ตามปรารถนา มีปีติเป๐นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากร่างกาย เที่ยวสัญจรไปในอากาศ อยู่ในวิมานอัน
งดงาม สถิตอยู่นานแสนนาน 
   ๔) วิตติ แปลว่า ความยินดี, ความร่าเริง 
   รูปวิเคราะห์: วินฺทติ สุขํ เอตายาติ วิตฺติ ชื่อว่าวิตติ เพราะเป๐นเหตุให้ได้ความสุข 
(วิท ลาเภ=ได้ + ติ) 
   อุทาหรณ์: าตีนํ ปุพฺพเปตานํ ทิฏฺเ  ธมฺเม จ ชีวิตํ สมณานํ พฺราหฺมณานํ         
เทวตานํฺจ ปณฺฑิโต วิตฺติสํฺชนโน โหติ ธมฺเมน ฆรมาวสํ๑๑๗ กุลบุตรผู้เป๐นบัณฑิตเมื่ออยู่ครองเรือนโดย
ธรรม ทําความยินดีให้เกิดข้ึนแก่ญาติท้ังที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ แก่สมณะ พราหมณ์และเทวดา 
ปีตีติ ยา ปํฺจกามคุณปฏิสํฺํุตฺตา ปีติ ปามุชฺชํ อาโมทนา ปโมทนา หาโส ปหาโส วิตฺติ ตุฏฺ  โอทคฺยํ 
อตฺตมนตา อภิปูรณตา จิตฺตสฺส๑๑๘ คําว่า ปีติ คือ ความอ่ิมเอิบ ความปราโมทย์ ความเบิกบาน ความ
บันเทิง ความร่าเริง ความรื่นเริง ความปลื้มใจ ความยินดี ความมีใจสูง ความมีใจแช่มชื่น ความเต็มใจ ที่
ประกอบด้วยกามคุณ ๕ 
   ๕) ตุฏ  ิ แปลว่า ความยินดี, ความร่าเริง, ความสบายใจ 
   รูปวิเคราะห์: โตสนํ ตุฏฺ  ิ ความยินดี ชื่อว่าตุฏฐิ ตุสฺสนฺติ เอตายาติ ตุฏฺ  ิ ชื่อว่าตุฏฐิ 
เพราะเหตุแห่งความยินดี (ตุส ปีติมฺหิ=เอิมอ่ิม-ยินดี + ติ) 

                                                 

 ๑๑๓ ม.อุ.(บาลี) ๑๔/๓๑๑/๒๘๕. 
 ๑๑๔ สํ.ม.(บาลี) ๑๙/๑๐๐๒/๓๐๒. 
 ๑๑๕ วิ.ม.(บาลี) ๕/๓๕๑/๑๕๖. 
 ๑๑๖ ที.สี.(บาลี) ๙/๔๑/๑๘. 
 ๑๑๗ องฺ.ปํฺจก.(บาลี) ๒๒/๕๘/๗๒. 
 ๑๑๘ ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๑/๒. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๐๕ 

   อุทาหรณ์: ตุฏฺ  ิ โหติ สุขาวหา ทุลฺลภา ภควา ยทิทํ ตุฏฺ  ิ๑๑๙ ความยินดี ย่อมนําสุข
มาให้ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า สิ่งที่ได้ยากนี้ คือ ความยินดี (สันโดษ) 
   ๖) อานันทะ แปลว่า ความยินดี, ความร่าเริง 
   รูปวิเคราะห์: อาภุโส นนฺทยตีติ อานนฺโท ชื่อว่าอานันทะ เพราะเป๐นสิ่งที่บุคคลยินดี
เนื่อง ๆ (อา + นนฺท ตุฏฺ  ินนฺเท=อ่ิมใจ, ยินดี + อ) 
   อุทาหรณ์: โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ๑๒๐ เมื่อโลกสันนิวาส อันไฟลุก
โพลงอยู่เป๐นนิตย์ พวกเธอยังจะร่าเริงยินดีอะไรกันหนอ อานนฺทนฺติ เอเตนาติ อานนฺโท ปีติยา เอตํ 
อธิวจนํ๑๒๑ คําว่า อานนฺโท มีวิเคราะห์ว่า เป๐นเหตุมายินดีแห่งใจ คํานี้เป๐นชื่อของปีติ 
   ๗) ปมุทะ แปลว่า ความยินดี, ความร่าเริง 
   รูปวิเคราะห์: ปมุทนฺเต เอเตนาติ ปมุโท ชื่อว่าปมุทะ เพราะเป๐นเหตุแห่งความร่า
เริง (ป + มุท หาเส=ยินดี + อ) 
   อุทาหรณ์: ตสฺสา เม ตทนุสฺสรนฺติยา ปามุชฺชํ ชายิสฺสติ ปมุทิตาย ปีติ ชายิสฺสติ ปีติ-
มนาย กาโย ปสฺสมฺภิสฺสติ ปสฺสทฺธกายา สุขํ เวทยิสฺสามิ สุขินิยา จิตฺตํ สมาธิยิสฺสติ๑๒๒ เมื่อหม่อมฉัน
ระลึกถึงบุญกุศลนั้นก็จะเกิดความปลื้มใจ เมื่อหม่อมฉันปลื้มใจก็จะเกิดอ่ิมใจ เมื่ออ่ิมใจ กายจะสงบ 
หม่อมฉันมีกายสงบจะมีความสุข จิตของผู้มีความสุขจะตั้งม่ัน 
   ๘) อาโมทะ แปลว่า ความยินดี, ความร่าเริง 
   รูปวิเคราะห์: อาโมทนฺเต อเนนาติ อาโมโท ชื่อว่าอาโมทะ เพราะเหตุแห่งความร่า
เริง (อา + มุท หาเส=ยินดี + อ) 
   อุทาหรณ์: สุภิกฺขวาโจ ปุริโส สพฺพภูตานุกมฺปโก อาโมทมาโน ปกิเรติ เทถ เทถาติ      
ภาสติ๑๒๓ บุรุษผู้มีวาจาว่าภิกษาดี ผู้อนุเคราะห์สัตว์ทั่วหน้า มีใจยินดีประดุจโปรยไทยธรรมกล่าวอยู่ว่า 
จงให้ ๆ ดังนี้ 
   ๙) สันโตสะ แปลว่า ความยินดี, ความร่าเริง, ความพอใจ, สันโดษ 
   รูปวิเคราะห์: สนฺตุสฺสนํ สนฺโตโส ความยินดี ชื่อว่าสันโตสะ (สํ + ตุส ตุฏฺ  ิยํ=เอิบ
อ่ิม-ยินดี + ณ) 
   อุทาหรณ์: ปจฺจยสนฺโตสวเสน สนฺตุฏฺโ  โหติ๑๒๔ เป๐นผู้สันโดษด้วยความยินดีใน
ป๎จจัย เอตฺตาวตาปิ จ สนฺโตสํ อกตฺวา อาจริเย ปยิรุปาสิตฺวา วินิจฺฉโย เวทิตพฺโพ๑๒๕ แต่ไม่ควรทําความ
ยินดีแม้ด้วยคําอธิบายเพียงเท่านี้ พึงเข้าไปหาอาจารย์ทั้งหลายแล้วทราบข้อวินิจฉัยแล 
 
 

                                                 

 ๑๑๙ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๘๗/๕๕. 
 ๑๒๐ ขุ.ขุ.(บาลี) ๒๕/๑๔๖/๔๓. 
 ๑๒๑ ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๖/๕๓. 
 ๑๒๒ วิ.ม.(บาลี) ๕/๓๕๑/๑๕๖. 
 ๑๒๓ ขุ.อิติ.(บาลี) ๒๕/๗๕/๒๙๐. 
 ๑๒๔ ที.ปา.อ.(บาลี) ๓/๓๐๙/๒๐๕. 
 ๑๒๕ วิ..อ. (บาลี) ๑/๙๔/๓๔๘. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๐๖ 

   ๑๐) นันทิ แปลว่า ความยินดี, ความร่าเริง 
   รูปวิเคราะห์: นนฺทนํ นนฺทิ ความร่าเริง ชื่อว่านันทิ (นนฺท ตุฏฺ  ินนฺเท=อ่ิมใจ, ยินดี 
+อิ) 
   อุทาหรณ์: อถ โข อภิํฺ าตานํ อภิํฺ าตานํ โยธานํ เอตทโหสิ มยํ โข ยุทฺธาภิ-
นนฺทิโน คจฺฉนฺตา ปาปํฺจ กมฺมํ กโรม พหุํฺจ อปุํฺ  ปสวาม เกน นุ โข มยํ อุปาเยน ปาปา จ         
วิรเมยฺยาม กลฺยาณํฺจ กเรยฺยามาติ๑๒๖ ขณะนั้น พวกทหารที่มีชื่อเสียงต่างมีความปริวิตกว่า พวกเรา
ยินดีในการรบ จะไปทําบาปกรรม และจะประสพสิ่งมิใช่บุญเป๐นอันมาก ด้วยอุบายอย่างไรหนอ พวกเรา
จะพึงเว้นจากกรรมชั่ว และทํากรรมดีได้เล่า 
   ๑๑) สัมมทะ แปลว่า ความยินดี, ความร่าเริง 
   รูปวิเคราะห์: สมฺโมทนํ สมฺมโท, สมฺมทา ความเบิกบาน ชื่อว่าสัมมทะและสัมมทา 
(สํ + มุท หาเส=ยินดี + อ) 
   อุทาหรณ์: เสยฺยถาปิ อานนฺท คหปติสฺส วา คหปติปุตฺตสฺส วา มนุํฺ  โภชนํ     
ภุตฺตาวิสฺส ภตฺตสมฺมโท โหติ๑๒๗ เหมือนคหบดีหรือบุตรคหบดี ผู้บริโภคโภชนะที่ชอบใจแล้วก็ย่อมยินดี
ในรสอาหาร ฉะนั้น ภตฺตสมฺมทวิโนทนตฺถํ สยิตํ๑๒๘ หลับแล้ว เพื่อจะบรรเทาความยินดีในอาหาร 
   ๑๒) ปาโมชชะ แปลว่า ความยินดี, ความร่าเริง, ความเบิกบานใจ, ความปราโมทย์ 
   รูปวิเคราะห์: ปโมทิตสฺส ปุคฺคลสฺส จิตฺตสฺส วา ภาโว ปาโมชฺชํ ชื่อว่าปาโมชชะ 
เพราะเป๐นบุคคลผู้ยินดีหรือจิตที่ยินดี ปกฏฺโ โมโท ปโมโท โสเยว ปาโมชฺชํ ความยินดียิ่ง ชื่อว่าปโมทะ   
ปโมทะนั่นแหละ ชื่อว่าปาโมชชะ (ป + มุท หาเส=ยินดี + ณฺย) 
   อุทาหรณ์: โส ตโตนิทานํ ลเภถ ปาโมชฺชํ อธิคจฺเฉยฺย โสมนสฺสํ๑๒๙ เพราะความไม่มี
หนี้นั้นเป๐นเหตุ เขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจ ตสฺสิเม ปํฺจ นีวรเณ ปหีเน อตฺตนิ สมนุ-
ปสฺสโต ปาโมชฺชํ ชายติ ปมุทิตสฺส ปีติ ชายติ ปีติมนสฺส กาโย ปสฺสมฺภติ ปสฺสทฺธกาโย สุขํ ปฏิสํเวเทติ  
สุขิโน จิตฺตํ สมาธิยติ๑๓๐ เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ที่ตนละได้แล้ว ย่อมเกิดความเบิกบานใจ 
เมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อมได้รับความสุข เมื่อมีความสุข 
จิตย่อมตั่งมั่น 
   ๑๓) ปโมทะ แปลว่า ความยินดี, ความร่าเริง 
   รูปวิเคราะห์: ปกฏฺโ โมโท ปโมโท ความยินดียิ่ง ชื่อว่าปโมทะ (ป + มุท หาเส=
ยินดี + ณ) 
   อุทาหรณ์: อคฺคสฺส ทาตา เมธาวี อคฺคธมฺมสมาหิโต เทวภูโต มนุสฺโส วา อคฺคปฺ-  
ปตฺโต ปโมทติ๑๓๑ นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในธรรมที่เลิศ ให้ทานแก่ท่านผู้เลิศ เกิดเป๐นเทวดาหรือนุษย์ก็ตาม 
ย่อมถึงความเป๐นผู้เลิศ บันเทิงอยู่ ภาวนาย ปุพฺเพนาปรํ วิเสสภาวทสฺสเนน จิตฺตสฺส ปโมทาปนวเสน   

                                                 

 ๑๒๖ วิ..ม.(บาลี) ๔/๙๐/๑๐๗. 
 ๑๒๗ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๒๖๙/๑๖๘. 
 ๑๒๘ ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/๒๒/๑๑๙. 
 ๑๒๙ ที.สี.(บาลี) ๙/๒๑๘/๗๓. 
 ๑๓๐ ที.สี.(บาลี) ๙/๒๒๕/๗๔. 
 ๑๓๑ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๓๔/๔๐. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๐๗ 

สุฏฺ  ุ ปหํเสสิ๑๓๒ พระพุทธเจ้าทรงให้ร่าเริงด้วยดี โดยทําจิตให้เบิกบาน ด้วยการแสดงภาวะแห่งภาวนามี
คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลาย 
  กาละ ศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ 
   ๑) สมยะ กาลเวลา อุทาหรณ์: เอตฺถ กาโลติ สมโยปิ มจฺจุปิ. ตตฺร สมโย เตสํ เตสํ 
สตฺตานํ อายุ กาลยติ เขเปติ ทิวเส ทิวเส อปฺป๏ อปฺป๏ กโรตีติ กาโลติ วุจฺจติ๑๓๓ ใน กล ธาตุที่มีความหมาย
ว่า เขปะ=ทิ้ง-สละ นี้ กาลเวลาก็ดี ความตายก็ดี ชื่อว่ากาล บรรดาความหมายทั้งสองนั้น กาลเวลา ชื่อ
ว่ากาล เพราะสละทิ้งอายุของสัตว์เหล่านั้น ๆ คือ ทําให้น้อยลง ๆ ทุก ๆ วัน 
   วุตฺตมฺปิ เจตํ สมจริงดังพระดํารัสที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า 
     กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา 
     โย จ กาลฆโส ภูโต ส ภูตปจนึ ปจิ๑๓๔ 
    กาลเวลาย่อมกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมทั้งตนเอง ส่วนผู้ใดกินกาลเวลาได้ 
   ผู้นั้นชื่อว่าเผาตัณหาที่เผาเหล่าสัตว์ได้แล้ว 
   ๒) มัจจุ ทํากาละหรือตาย อุทาหรณ์: อฏฺ กถาจริยา กาโลติ มจฺจุ กาลยติ สตฺตานํ 
ชีวิตํ นาเสตีติ กาโล กาเลน มจฺจุนา กโต นาสิโตติ กาลกโตติ๑๓๕ เพราะเหตุนั้น พระอรรถกถาจารย์
ทั้งหลาย จึงได้กล่าวว่า บทว่า กาโล ได้แก่ ความตาย ชื่อว่ากาล เพราะสละทิ้งคือทําลายชีวิตของเหล่า
สัตว์ สัตว์ถูกความตายย่ํายีแล้ว เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่ากาลกตะ (ผู้ถูกความตายย่ํายี) อาพาโธ วา อภิ -
วฑฺฒิสฺสติ กาลกิริยา วา ภวิสฺสติ๑๓๖ อาพาธจักกําเริบหนัก หรือจักถึงมรณภาพ 
  กาละ ศัพท์ที่หมายถึง กาล, เวลา ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 
๔ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) กาละ แปลว่า กาล, เวลา 
   รูปวิเคราะห์: กลียนฺเต สงฺขฺยายนฺเต อายุปฺปมาณาทโย อเนนาติ กาโล เวลาเป๐น
เครื่องกําหนดนับอายุเป๐นต้น ชื่อว่ากาละ (กล สงฺขฺยาเน=นับ-คํานวณ + ณ) กรณํ วา กาโร, ภาเว โณ, 
โส เอว กาโล การกระทํา ชื่อว่าการะ ลง ณ ป๎จจัยในภาวะ การกระทํานั่นแหละ เป๐นกาละ (กร กรเณ=
ทํา + ณ, เปลี่ยน ร เป๐น ล) คําว่า "กาละ" หมายถึงการกระทําท้ังที่เป๐นอดีต ป๎จจุบัน และอนาคต 
   อุทาหรณ์: กาโล โภ โคตม นิฏฺ  ิตํ ภตฺตํ๑๓๗ ท่านพระโคดมผู้เจริญ ถึงเวลาแล้ว 
ภัตตาหารเสร็จแล้ว อตีเต กาเล นิพฺพตฺตตํ๑๓๘ สําเร็จแล้วในอดีตกาล 
   ๒) อัทธา แปลว่า กาล, เวลา, กาลนาน 
   รูปวิเคราะห์: สตฺตานํ ชีวิตํ อสติ เขเปตีติ อทฺธา เวลาละทิ้งชีวิตของสัตว์ไป ชื่อว่า
อัทธา (อส เขปเน=ซัดไป-ขว้าง-ทิ้ง + ต + อา) อทฺธาศัพท์นี้เป๐นอาการันต์ปุงลิงค์ 

                                                 

 ๑๓๒ ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๓๓/๒๕๗. 
 ๑๓๓ นีติ.ธาตุ.๘๘๐-๘๘๑. 
 ๑๓๔ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๑๙๐/๗๑. 
 ๑๓๕ นีติ.ธาตุ.๘๘๐-๘๘๑. 
 ๑๓๖ วิ.ม.(บาลี) ๔/๑๖๔/๑๗๐. 
 ๑๓๗ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๒๒/๑๓. 
 ๑๓๘ ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๔๓/๓๑๐. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๐๘ 

   อุทาหรณ์: ตโย อทฺธา อตีโต อทฺธา อนาคโต อทฺธา ปจฺจุปฺปนฺโน อทฺธา๑๓๙ กาลมี ๓ 
อย่าง คือ อดีตกาล อนาคตกาล และป๎จจุบันกาล ตโย อทฺธาติ ตโย กาลา๑๔๐ คําว่า "ตโย อทฺธา" แปลว่า 
กาลมี ๓ อย่าง 
   ๓) สมยะ แปลว่า กาล, เวลา, สมัย, ครั้ง, คราว 
   รูปวิเคราะห์: ปุนปฺปุนํ เอตีติ สมโย เวลาที่ผ่านไปเรื่อย ๆ ชื่อว่าสมยะ (สํ + อิ  
คติมฺหิ=ไป + ณ) 
   อุทาหรณ์: ยสฺมึ สมเย สมฺมุขาวินเยน จ เยภุยฺยสิกาย จ อธิกรณํ วูปสมฺมติ๑๔๑ เวลา
ใด อธิกรณ์สงบได้ด้วยสัมมุขาวินัยและเยภุยยสิกา 
   ๔) เวลา แปลว่า กาล, เวลา 
   รูปวิเคราะห์: วินาสํ ลาตีติ เวลา กาลที่กําหนดความเสื่อม ชื่อว่าเวลา (วิ + ลา    
อาทาเน=ถือ-จับ-ยึด + ณ) 
   อุทาหรณ์: เวลา ตาสํ น วิชฺชติ๑๔๒ เวลาย่อมไม่มีแก่พวกเธอ 

  สวนะ ศัพท์ มีความหมาย ๔ อย่าง คือ 
   ๑) โสตะ แปลว่า หู 
   ๒) ยชนะ แปลว่า การบูชา 
   ๓) สุติ แปลว่า การรับฟ๎ง 
   ๔) สวนะ แปลว่า กลุ่มดาว อุทาหรณ์: สวติ สุภาสุภผลเมเตนาติ สวโน, สวนํ ดาวที่
ช่วยให้ผลดีและไม่ดีไหลออก ชื่อว่าสวนะ (ชื่อเดือน ๙ ระหว่างสิงหาคม-กันยายน เป๐นราศีสิงห์) 
  สวนะ ศัพท์ที่หมายถึง หู ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๕ ศัพท์ 
ประกอบด้วย 
   ๑) โสตะ แปลว่า ห,ู โสต 
   รูปวิเคราะห์: สุณาติ เอเตนาติ โสตํ หูเครื่องฟ๎งเสียง ชื่อว่าโสตะ (สุ สวเน=ฟ๎ง + ต)  
   อุทาหรณ์: อถ โข ปํฺจวคฺคิยา ภิกฺขู ภควนฺตํ สุสฺสูสึสุ โสตํ โอทหึสุ๑๔๓ ลําดับนั้น 
ภิกษุป๎ญจวัคคีย์ยอมเชื่อฟ๎งพระผู้มีพระภาคเจ้า เงี่ยโสตสดับ 
   ๒) สัททัคคหะ แปลว่า ห,ู เครื่องรับเสียง 
   รูปวิเคราะห์: สทฺโท คยฺหเต อเนนาติ สทฺทคฺคโห หูเครื่องช่วยให้ได้ยินเสียง ชื่อ
ว่าสัททัคคหะ (สทฺท + คห อุปาทาเน=ถือ-จับ-ยึด-กุม + อ) 
   ๓) กัณณะ แปลว่า ห,ู กรรณ, หูภาชนะ, มุม 
   รูปวิเคราะห์: กณฺณติ สุณาติ เอเตนาติ กณฺโณ หูเครื่องฟ๎งเสียง ชื่อว่ากัณณะ 
(กณฺณ สวเน=ฟ๎ง + อ) 

                                                 

 ๑๓๙ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๔. 
 ๑๔๐ ที.ปา.อ.(บาลี) ๓๐๕/๑๘๖. 
 ๑๔๑ วิ.ป.(บาลี) ๘/๓๐๕/๒๓๗. 
 ๑๔๒ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๖๑/๑๕. 
 ๑๔๓ วิ.ม.(บาลี) ๔/๑๒/๑๓. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๐๙ 

   อุทาหรณ์: อนุชานามิ ภิกฺขเว กณฺเณ พนฺธิตุนฺติ กณฺโณ ชีรติ ภควโต เอตมตฺถํ     
อาโรเจสุ๑๔๔ ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ผูกมุมจีวรไว้ มุมจีวรชํารุด ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลความนั้น
แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า 
   ๔) สวนะ แปลว่า ห,ู การฟ๎ง 
   รูปวิเคราะห์: สุณาติ เอเตนาติ สวนํ หูเครื่องฟ๎งเสียง ชื่อว่าสวนะ (สุ สวเน=ฟ๎ง + 
ยุ) 
   อุทาหรณ์: อตฺเถตํ ภิกฺขเว สวนํ เนตํ นตฺถีติ วทามิ๑๔๕ ภิกษุทั้งหลาย การฟ๎งนี้มีอยู่ 
เราไม่กล่าวว่าไม่มี 
   ๕) สุติ แปลว่า ห ู
   รูปวิเคราะห์: สุณาติ อเนนาติ สุติ หูเครื่องฟ๎งเสียง ชื่อว่า สุติ (สุ สวเน=ฟ๎ง + ติ) 
  โสตะ ศัพท์มีความหมายมากมาย ในที่นี้ขอนํามากล่าวไว้ ๗ ความหมาย คือ 
   ๑) มังสโสตะ แปลว่า หู หมายเฉพาะอวัยวะที่มีหน้าที่ฟ๎ง ไม่เกี่ยวกับความรู้สึก 
เหมือนคนหลับมีมังสโสตะคงที่ แต่วิญญาณลงสู่ภวังค์จึงไม่สําเร็จการได้ยิน อุทาหรณ์ : โสตายตนํ, โสต-
ธาตุ, โสตินฺทฺริยํ๑๔๖ โสตายตนะ, โสตธาตุ, โสตินทรีย์ 
   ๒) โสตวิ าณะ แปลว่า ความรู้ทางหู คือตัววิญญาณที่แล่นทางหู อุทาหรณ์ :   
โสเตน สทฺทํ สุตฺวา๑๔๗ ฟ๎งเสียงด้วยโสตวิญญาณ 
   ๓) าณโสตะ แปลว่า ทิพยโสตญาณ ความรู้พิเศษชนิดหนึ่งเกิดในจิตให้สําเร็จ
เหมือนได้ยินด้วยโสตทิพย์ อุทาหรณ์: โส ทิพฺพาย โสตธาตุยา วิสุทฺธาย อติกฺกนฺตมานุสิกาย อุโภ สทฺเท 
สุณาติ ทิพฺเพ จ มานุเส จ๑๔๘ ภิกษุนั้น ได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและ
ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 
   ๔) กิเลสโสตะ แปลว่า กระแสกิเลสมีตัณหาเป๐นต้น อุทาหรณ์ : สวนฺติ สพฺพธิ      
โสตาติ โสตาติ ตณฺหาโสโต ทิฏฺ  ิโสโต กิเลสโสโต ทุจฺจริตโสโต อวิชฺชาโสโต๑๔๙ คําว่า กระแสทั้งหลาย ใน
คําว่า กระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในที่ทั้งปวง ได้แก่ กระแสตัณหา กระแสทิฏฐิ กระแสกิเลส กระแส
ทุจริต กระแสอวิชชา 
   ๕) อุทกธารา แปลว่า กระแสน้ํา อุทาหรณ์: อทฺทสา โข ภควา มหนฺตํ ทารุกฺขนฺธํ 
คงฺคาย นทิยา โสเตน วุยฺหมานํ๑๕๐ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นขอนไม้ใหญ่ ลอยมาตาม 
กระแสแม่น้ําคงคา 
   ๖) อริยมัคคะ แปลว่า พระอริยมรรค อุทาหรณ์:  โสโต โสโตติ หิทํ สารีปุตฺต วุจฺจติ  

                                                 

 ๑๔๔ วิ.ม.(บาลี) ๕/๓๔๔/๑๔๗. 
 ๑๔๕ องฺ.ฉกฺก.(บาลี) ๒๒/๓๐/๓๑๓. 
 ๑๔๖ อภิ.วิ.(บาลี) ๓๕/๑๕๗/๘๐. 
 ๑๔๗ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๒๙๕/๒๕๘. 
 ๑๔๘ ที.สี.(บาลี) ๙/๒๔๑/๘๐. 
 ๑๔๙ ขุ.จู.(บาลี) ๓๐/๓/๓๐. 
 ๑๕๐ สํ.ส.(บาลี) ๑๘/๒๔๑/๑๖๗. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๑๐ 

กตโม นุ โข สารีปุตฺต โสโตติ อยเมว หิ ภนฺเต อริโย อฏฺ งฺคิโก มคฺโค โสโต๑๕๑ สารีบุตร ที่เรียกว่า “โสตะ 
โสตะ” โสตะ เป๐นอย่างไร ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แล ชื่อว่าโสตะ 
   ๗) จิตตสันตติ แปลว่า ความสืบต่อของจิต อุทาหรณ์ : ปุริสสฺส จ วิํฺ าณโสตํ  
ปชานาติ อุภยโต อพฺโพจฺฉินฺนํ อิธ โลเก ปติฏฺ  ิตํฺจ ปรโลเก ปติฏฺ  ิตํฺจ๑๕๒ ย่อมรู้กระแสจิตของบุรุษ
โดยไม่ขาดสาย ทั้งท่ีอยู่ในโลกนี้และที่อยู่ในโลกหน้า 

 ๓) วิเคราะห์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 ลักษณะของตติยภการวิปุลาคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือบาทที่ ๑ 
  ๓) มี ภ คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือบาทที่ ๓ 
  ๔) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ คือบาทที่ ๒ และ ๔ 
 ตารางแสดงตติยภการวิปุลาคาถา 

ค 
ม 

ย คณะอยู่ 
บาทที่ ๑ 

ค ค 
ม 

ช 

ค ย ย 
ร ร 

ล 
ต 

ภ คณะอยู่ 
บาทที่ ๓ 

ล ล 
ต 

ล ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๒ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 

พระคาถาที่ ๗ 
     คารโว จ นิวาโต จ สนฺตุฏฺ  ี จ กตญฺญุตา 
     กาเลน ธมฺมสฺสวน  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

ครึ่งคาถาแรก 
ค ช ย ล ค ต ช ค 
๒ 
คา 

 ๑ ๒ ๑ 
รโว จ 

๑ ๒ ๒ 
นิวาโต  

๑ 
จ 

๒ 
สนฺ 

๒ ๒ ๑ 
ตุฏฺ  ี จ 

๑ ๒ ๑ 
กตญฺญุ 

๒ 
ตา 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ย ภ ค ค ต ช ค 
๒ 
กา 

๒ ๑ ๒ 
เลน ธมฺ 

๒ ๑ ๑ 
มสฺสว 

๒ 
นํ 

๒ 
เอ 

๒ ๒ ๑ 
ตมฺมงฺค 

๑ ๒ ๑ 
ลมุตฺต 

๒ 
มํ 

 พระคาถานี้เป๐นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ตติยภการวิปุลาคาถา มี ย ช ภ ช 
คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ คือ 

                                                 

 ๑๕๑ สํ.ม.(บาลี) ๑๙/๑๐๐๑/๓๐๐. 
 ๑๕๒ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๑๔๙/๙๐. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๑๑ 

 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ นิวาโต (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ กตํฺํุ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค ์๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลังเฉพาะบาทที่ ๓ เป๐นตติยภการวิปุลาคาถา คือ 
  มี ภ คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ มสฺสว (๒ ๑ ๑) 
  มี ช คณะอยู่พยางค ์๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ ลมุตฺต (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 

 ๔) วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถานี้ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  ๑) ปสาทคุณ รสคํากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบททีส่ัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   คําว่า คารโว, นิวาโต, สนฺตุฏฺ  ี, กตํฺํุตา, ธมฺมสฺสวนํ เป๐นประธานประโยคลิงคัตถะ 
   คําว่า กาเลน เป๐นบทกรณะ วางใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ธมมสฺสวนํ 
   คําว่า เอตํ เป๐นบทวิเสสนะของ ปํฺจวิธกมฺม ํ
   คําว่า อุตฺตมํ เป๐นบทวิเสสนะวางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ มงฺคลํ 
   คําว่า มงฺคลํ เป๐นบทวิกติกัตตาของ โหติ 
   คําว่า จ ศัพท์เป๐นปทสมุจจยัตถนิบาตวางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย แม้จะมีบทสมาส ตัทธิต ๒ บท คือ 
ธมฺมสฺสวนํ (การฟ๎งธรรม) กตํฺํุตา (มีความกตัญํู) แต่บทสมาส ตัทธิตนี้ก็สั้น อ่านเข้าใจได้ง่าย ไม่มี
บทที่เข้าใจได้ยาก 
  ๒) มธุรตาคุณ รสคํามีเสียงไพเราะอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป๐นปทาสัตติมธุรตา คือมี
เสียงคล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาว-สั้น) เหมือนกัน
ไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
   บาทที ่๑ ว่า คารโว จ นิวาโต จ มีครุ ๔ ตัว คือ คา, โว, วา, โต อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ คฺ, อา, อ, โอ, อ, อา, โอ, อ อยู่ใกล้
กัน, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ จฺ, อิ, จฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรมุทธฐานมีตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว 
วฺ, นฺ, วฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน 
   บาทที่ ๒  ว่า สนฺตุฏฺ  ี จ กตญฺญุตา มีครุ ๕ ตัว คือ สนฺ, ตุฏฺ,  ี, ตํฺ, ตา อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อ, อ, กฺ, อ, อ, อา อยู่ใกล้กัน, 
อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ อี, จฺ, ํฺ, ํฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรมุทธฐาน ๒ คือ ฏฺ, ฐฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน 
๕ ตัว สฺ, นฺ, ตฺ, ตฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ อุ, อุ อยู่ใกล้กัน 
   บาทที่ ๓  ว่า กาเลน ธมฺมสฺสวน  มีครุ ๕ ตัว คือ กา, เล, ธมฺ, มสฺ, นํ อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ กฺ, อา, เอ, อ, อ, อ, อ, อ, อ อยู่
ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว ลฺ, นฺ, ธฺ, สฺ, สฺ, วฺ, นฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, มฺ อยู่ใกล้
กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ - ํ 
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   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  มีครุ ๕ ตัว คือ เอ, ตมฺ, มงฺ, มุตฺ, มํ อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ เอ, อ, อ, งฺ, คฺ, อ, อ, อ, อ อยู่ใกล้
กัน, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ลฺ, ตฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ม, มฺ, มฺ, อุ, มฺ อยู่ใกล้
กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ - ํ 
  ๓) สมตาคุณ รสคํามีความสม่ําเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงลําดับ แบ่งเป๐น ๓ 
ประเภท คือ   ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจํานวนมาก 
   ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็งฐานเดียวกันจํานวนมาก 
   ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียงแข็ง 
   บาทที ่๑ ว่า คารโว จ นิวาโต จ เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที ่๒ ว่า สนฺตุฏฺ  ี จ กตญฺญุตา เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๓ ว่า กาเลน ธมฺมสฺสวน  เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป๐นเกวลมุทุสมตา 
  พระคาถานี้ประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจํานวนมาก คือ 
   ก. ทันตฐาน (เกิดท่ีฟ๎น) คือ โว, นิ, วา, โต, สนฺ, ตุ, ต, ตา, เลน, ธ, สฺสวนํ, ต, ล, ตฺต 
   ข. โอฏฐฐาน (เกิดที่ริมฝีปาก) คือ มฺ, ม, มฺ, ม, มุ, มํ 
  ดังนั้น จึงจัดเป๐นเกวลมุทุสมตาคุณ แม้มี  อักษรในบาทที่ ๒ และ ธ อักษรในบาทที่ 
๓ จะเป๐นธนิตอักษรก็ไม่ผิดตามเกวลมุทุสมตา เพราะธนิตอักษรช่วยไม่ให้ขัดแย้งกับสิเลสคุณ 
  ๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท ประกอบด้วย 
   ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนมากว่า
เสียงแข็ง, ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือ สนธิ สมาส และสังโยค
ที่ประกอบบทไว้ไม่ด ี
   ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้คําสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในพระคาถานี้เป๐น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจํานวนมาก และ
ไม่ใช่มีเสียงอ่อนทั้งหมด โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง คือ บาทที่ ๒ มีธนิตอักษร ๑ พยางค์คือ  ี ใน สนฺตุฏฺ  ี 
และบาทที่ ๓ มีธนิตอักษร ๑ พยางค์คือ ธ ใน ธมฺมสฺสวนํ ทั้งไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบท
สนธิในรูปว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ (เอตํ + มงฺคลํ + อุตฺตมํ) ออกเสียงง่าย แม้บทสมาส ตัทธิตในพระคาถา
คือ ธมฺมสฺสวนํ (ธมฺม + สวนํ) กตํฺํุตา (กตํฺํู + ตา) ก็ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ มี
เสียงนุ่มนวลชดช้อยชวนให้น่าฟ๎งเสนาะโสต 
  ๕) อัตถพยัตติคุณ รสคํามีความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย ทุกบทล้วนมีความหมายแจ่ม
แจ้งไม่คลุมเครือ ไม่ทําให้ตีความหมายได้หลายอย่าง ทําให้ผู้ฟ๎งสามารถเข้าใจได้ทันที มี ๒ ประเภท 
ประกอบด้วย 
   ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
   ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในพระคาถานี้เป๐น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องนํามาแสดง
โดยศัพท ์
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 ๔.๑.๕ มงคลปริตร คาถาที่ ๘ 
     ขนฺตี จ โสวจสฺสตา สมณานญฺจ ทสฺสน  
     กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

 ๑) การสร้างรูปศัพท์ตามหลักไวยากรณ์ 
  ขนฺตี ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ขมุ (สหเณ=อดทน-อดกลั้น) + ติ + สิ 
   ขมุ + ติ   ลง ติ ป๎จจัย อิตฺถิยมติยโว วา 
   ขมฺ + ติ   ลบสระ อุ ท้าย ขมุ ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ข + นฺติ   เปลี่ยน ติ เป๐น นฺติ และลบ นฺ จ ศัพท์ใน ปกฺกมาทีหิ จ 
   ขนฺติ + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา  
   ขนฺต ิ    ลบ สิ วิภัตติ เสสโต โลป๏ คสิปิ 
   ขนฺต ี    ทําเสียงยาว อิ ที่ ติ เป๐น อี กฺวจาทิมชฺฌุตฺตรานํ ทีฆฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น ขนฺตี = ความอดทน, ความอดกลั้น มีรูปวิเคราะห์ว่า ขมนํ สหนํ ขนฺติ 
ความอดทน ชื่อว่าขันติ 
    โสวจสฺสตา ศัพท์เป๐นภาวตัทธิต แยกเป๐น โสวจสฺส (สุวจ [สุ + วจ + อ] + สฺ อาคม + 
ณฺย) + ตา + สิ 
  สุวจ ศัพทเ์ป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สุ + วจ (วิยตฺติยํ วาจายํ=กล่าว-พูด) + อ 
   สุ + วจ + อ  ลง อ ป๎จจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
   สุ + วจฺ + อ  ลบสระ อ ท้าย วจ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   สุวจ    นํา จฺ ประกอบกับ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   สําเร็จรูปเป๐น สุวจ = ผู้ว่าง่าย มีรูปวิเคราะห์ว่า ปทกฺขิณคฺคาหิกาย สุขํ วโจ อสฺมินฺติ 
สุวโจ ชื่อว่าสุวจะ เพราะมีความว่าง่ายสอนง่าย รับฟ๎งเหตุผล 
   สุวจ + ณฺย  ลง ณฺย ป๎จจัย ณฺยตฺตตา โยควิภาค-ณฺยตฺฯ 
   โสวจ + ณฺย  วุทธิ อุ ที่ สุ เป๐น โอ วุทฺธาทิสรสฺส วาสํโยค ฯ 
   โสวจ + ย   ลบ ณฺ อนุพันธ์ เตสํ โณ โลป๏ 
   โสวจ + สฺ + ย ลง สฺ อาคม เตสุ วุทฺธิโลปาคมวิการฯ 
   โสวจ + ส   เปลี่ยน สฺย เป๐น ส การศัพท์ใน ยวตํ ตลนทฯ 
   โสวจ + สฺส  ซ้อน สฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
   สําเร็จรูปเป๐น โสวจสฺส = กรรมของผู้ว่าง่าย มีรูปวิเคราะห์ว่า สุวจสฺส กมฺมํ โสวจสฺสํ 
ชื่อว่าโสวจัสสะ เพราะเป๐นกรรมของผู้ว่าง่าย 
   โสวจสฺส + ตา ลง ตา ป๎จจัยในภาวตัทธิต ณฺยตฺตตา ภาเว ตุ 
   โสวจสฺสตา + สิ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ, ลบ สิ ลิงฺคตฺเถฯ เสสโต โลป๏ คสิปิ 
   สําเร็จรูปเป๐น โสวจสฺสตา = ความเป๐นกรรมของผู้ว่าง่าย, ความเป๐นคนว่าง่าย มีรูป
วิเคราะห์ว่า โสวจสฺสสฺส ภาโว โสวจสฺสตา ชื่อว่าโสวจัสสตา เพราะความเป๐นกรรมของผู้ว่าง่าย 
  สมณานญฺจ ศัพท์เป๐นบทสนธิ ตัดบทเป๐น สมณานํ + จ 
  สมณาน  ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สมุ (อุปสเม=สงบ-ระงับ) + ยุ + นํ 
   สมุ + ยุ   ลง ยุ ป๎จจัย กตฺตุกรณปเทเสสุ จ 
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   สมฺ + ยุ   ลบสระ อุ ท้าย สมุ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   สมฺ + อน   เปลี่ยน ยุ เป๐น อน อนกา ยุณฺวูนํ 
   สมฺ + อณ   เปลี่ยน น ของ อน เป๐น ณ รหาทิโต ณ 
   สมณ    นํา มฺ ประกอบกับ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   สมณ + นํ   ลง นํ ฉัฏฐีวิภัตติในอรรถกรรม ทุติยาปํฺจมีนํฺจ 
   สมณา + นํ  ทําเสียงยาว อ ที่ ณ เป๐น อา สุนํหิสุ จ 
   สําเร็จรูปเป๐น สมณานํ = ซึ่งสมณะทั้งหลาย, มีรูปวิเคราะห์ว่า สเมติ ปาป๏ อเนนาติ 
สมโณ ชื่อว่าสมณะ เพราะเป๐นผู้ให้บาปสงบ สมฺมติ สนฺตจิตฺโต ภวตีติ สมโณ ชื่อว่าสมณะ เพราะเป๐นผู้
สงบคือมีจิตสงบแล้ว กิเลเส สเมติ อุปสเมตีติ สมโณ ชื่อว่าสมณะ เพราะทําให้กิเลสสงบ 
   สมณานํ + จ 
   สมณานํฺ + จ เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) เป๐น ํ ฺ วคฺคนฺตํ วา วคฺเค 
   สําเร็จรูปเป๐น สมณานํฺจ 
  ทสฺสน  ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ทิส (เปกฺขเณ=เห็น-ดู-เพ่ง) + ยุ + สิ 
   ทิส + ย   ลง ยุ ป๎จจัย นนฺทาทีหิ ยุ 
   ทิสฺ + ยุ   ลบสระ อ ท้าย ทิส ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ทิสฺ + อน   เปลี่ยน ยุ เป๐น อน อนกา ยุณฺวูนํ 
   ทสฺส + อน  เปลี่ยน ทิสฺ เป๐น ทสฺส  กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานํฯ 
   ทสฺสน    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   ทสฺสน + สิ  ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   ทสฺสน + อํ  เปลี่ยน สิ เป๐น อํ สึ  
   ทสฺสนํ    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น ทสฺสนํ = ความเห็น, การเห็น มีรูปวิเคราะห์ว่า ทสฺสิยเต ทสฺสนํ 
ความเห็น ชื่อว่าทัสสนะ 
  กาเลน ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า กล (สงฺขฺยาเณ=นับ-คํานวณ, เขเป=สิ้น
ไป-หมดไป-น้อยลง) + ณ + นา 
   กล + ณ   ลง ณ ป๎จจัย วิสรุชปทาทิโต ณ  
   กลฺ + ณ ลบสระ อ ท้าย กล ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   กาลฺ + ณ วุทธิ อ ต้นธาตุ เป๐น อา อสํโยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต 
   กาล ฺ+ อ ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตานํ โณ โลป๏ 
   กาล  นํา ลฺ ประกอบกับสระ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   กาล + นา  ลง นา ตติยาวิภัตติ กรเณ ตติยา 
   กาล + เอน  เปลี่ยน นา เป๐น เอน อโต เนน 
   กาเลน    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น กาเลน = ตามกาล, ตามเวลา 
  ธมฺมสากจฺฉา ศัพท์เป๐นทุติยาตัปปุริสสมาส แยกเป๐น ธมฺม + สากจฺฉา + สิ 
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  ธมฺม ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ธร (ธารเณ=ทรงไว้-ต้ัง-รับ-วาง) + รมฺม 
   ธร + รมฺม   ลง รมฺม ป๎จจัย ธราทีหิ รมฺโม 
   ธรฺ + รมฺม   ลบสระ อ ท้าย ธร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ธ + อมฺม   ลบ รฺ ท้ายธาตุ และ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 
   ธฺ + อมฺม   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น ธมฺม = ธรรม 
  สากจฺฉา ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สํ + กถ (กถเน=กล่าว-แสดง) + ณฺย + 
อา + สิ 
   สํ + กถ + ณฺย ลง ณฺย ป๎จจัย ณฺโย จ 
   สํ + กถฺ + ณฺย ลบสระ อ ท้าย กถ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   สํ + กถฺ + ย  ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตานํ โณ โลป๏ 
   สา + ก + จฺฉ  เปลี่ยน สํเป๐นสา, ถฺยเป๐นจฺฉ วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย ฯ 
   สากจฺฉ + อา  ลง อา ป๎จจัยในอิตถีลิงค์ อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
   สากจฺฉา   แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สากจฺฉา + สิ  ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   สากจฺฉา   ลบ สิ วิภัตติ เสสโต โลป๏ คสิปิ 
   สําเร็จรูปเป๐น สากจฺฉา = การสนทนา, การพูดด้วยดีมีเหตุผล มีรูปวิเคราะห์ว่า สห 
สมฺมา วา อวิโรเธน กถา สาจกฺฉา การพูดกันด้วยดี หรือไม่ขัดแย้งกัน ชื่อว่าสากัจฉา 
   ธมฺม + สากจฺฉา 
   สําเร็จรูปเป๐น ธมฺมสากจฺฉา = การสนทนาธรรม มีรูปวิเคราะห์ว่า ธมฺมสฺส สากจฺฉา 
ธมฺมสากจฺฉา การสนทนาธรรม ชื่อว่าธัมมสากัจฉา 
  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป๐นบทสนธิ ตัดบทเป๐น เอตํ + มงฺคลํ + อุตฺตมํ เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) 
ที่ ตํ เป๐น ม ฺด้วยสูตรว่า วคฺคนฺตํ วา วคฺเค, เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) ที่ ลํ เป๐น มฺ ด้วยสูตรว่า มทา สเร 

 ๒) ค าศัพท์ตามคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
  ขันติ ศัพท์ที่หมายถึง ความอดทน, ความอดกลั้น ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกัน ๔ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) ติติกขา แปลว่า ความอดทน, ความอดกลั้น 
   รูปวิเคราะห์: ติติกฺขนํ ขมนํ ติติกฺขา ความอดทน ชื่อว่าติติกขา (ติช ขนฺติยํ=อดทน 
+ ข + อา) 
   อุทาหรณ์: ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา๑๕๓ ความอดทนเป๐นตบะอย่างยอดเยี่ยม 
   ๒) ขันติ แปลว่า ความอดทน, ความอดกลั้น, ขันติ 
   รูปวิเคราะห์: ขมนํ สหนํ ขนฺติ ความอดทน ชื่อว่าขันติ (ขม สหเน=อดทน + ติ) 

                                                 

 ๑๕๓ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๙๐/๔๓. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๑๖ 

   อุทาหรณ์: ยา ขนฺติ ขมนตา อธิวาสนตา อจณฺฑิกฺกํ อนสุโรโป อตฺตมนตา จิตฺตสฺส 
อยํ วุจฺจติ ขนฺติ๑๕๔ ความอดทน ความอดกลั้น ความยับยั้ง ความไม่ดุร้าย ความไม่ปากร้าย ความแช่มชื่น
ใจ นี้เรียกว่าขนัติ 
   ๓) ขมนะ แปลว่า ความอดทน, ความอดกลั้น 
   รูปวิเคราะห์: ขมียเต ขมนํ ความอดทน ชื่อว่าขมนะ (ขม สหเน=อดทน + ยุ)  
   อุทาหรณ์: ยเทตํ ชาติโคตฺตาทิหีนสฺส วจนํ ขมนํ เอตํ ขนฺตึ อุตฺตมนฺติ โปราณก-  
ปณฺฑิตา วทนฺติ๑๕๕ โบราณบัณฑิตทั้งหลายกล่าวความอดทนต่อคําพูดของคนเลวโดยชาติและตระกูล
เป๐นต้น ว่าเป๐นความอดทนอย่างยอดเยี่ยม 
   ๔) ขมา แปลว่า ความอดทน 
   รูปวิเคราะห์: ขมนํ สหณํ ขมา ความอดทน ชื่อว่าขมา (ขม สหเน=อดทน + อ + 
อา) 
   อุทาหรณ์: ปุน จปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขู สุวจา โหนฺติ โสวจสฺสกรเณหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคตา 
ขมา ปทกฺขิณคฺคาหิโน อนุสาสนึ๑๕๖ ภิกษุทั้งหลาย ข้ออ่ืนยังมีอยู่อีก คือ ภิกษุเป๐นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วย
ธรรมเครื่องทําความเป๐นผู้ว่าง่าย อดทน รับคําพร่ําสอนโดยเคารพ 

  สมณะ ศัพท์ที่หมายถึง ภิกษุ, สมณะ, บรรพชิต ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกนั ๕ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) ตปัสสี แปลว่า ภิกษุ, สมณะ, บรรพชิต, ผู้บําเพ็ญเพียร 
   รูปวิเคราะห์: ตโปกมฺมํ อสฺสตฺถีติ ตปสฺสี ผู้มีการบําเพ็ญเพียร ชื่อว่าตป๎สสี (ตป + 
สี) 
   อุทาหรณ์: ปพฺพชิโต นิจฺจํ ตปสฺสี สีลวา ตปนิสฺสิตโก โหติ บรรพชิตผู้บําเพ็ญเพียร 
ผู้มีศีล เป๐นผู้อาศัยตบะเป๐นนิจ 
   ๒) ภิกขุ แปลว่า ภิกษุ, สมณะ, บรรพชิต 
   รูปวิเคราะห์: ภิกฺขตีติ ภิกฺขุ ผู้ขอ (ด้วยกายวิญญัติ) ชื่อว่าภิกขุ (ภิกฺข ยาจเน=ขอ + 
รู) ภยํ อิกฺขตีติ ภิกฺขุ ผู้เห็นภัย ชื่อว่าภิกขุ (ภย + อิกฺข ทสฺสเน=เห็น + รู) กิเลเส ภินฺทตีติ ภิกฺขุ ผู้ทําลาย
กิเลสทั้งหลายได้ ชื่อว่าภิกขุ (ภิท วิทารเณ=ทําลาย + รู) อมตรสํ ภกฺขติ ภุํฺชตีติ ภิกฺขุ ผู้บริโภคอมตรส 
(คือนิพพาน) ชื่อว่าภิกขุ (ภกฺข อทเน=กิน + รู) 
   อุทาหรณ์: ภิกฺขูติ ภิกฺขโกติ ภิกฺขุ ภิกฺขาจริยํ อชฺฌูปคโตติ ภิกฺขุ ภินฺนปฏธโรติ ภิกฺขุ 
สามํฺ าย ภิกฺขุ ปฏิํฺ าย ภิกฺขุ เอหิภิกฺขูติ ภิกฺขุ ตีหิ สรณคมเนหิ อุปสมฺปนฺโนติ ภิกฺขุ ภทฺโรติ ภิกฺขุ  
สาโรติ ภิกฺขุ เสโขติ ภิกฺขุ อเสโขติ ภิกฺขุ สมคฺเคน สงฺเฆน ตฺติจตุตฺเถน กมฺเมน อกุปฺเปน านารเหน 
อุปสมฺปนฺโนติ ภิกฺขุ๑๕๗ คําว่า ภิกษุ มีอธิบายว่า ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป๐นผู้ขอ ชื่อว่าภิกษุ เพราะอาศัยการ
เที่ยวขอ ชื่อว่าภิกษุ เพราะใช้ผืนผ้าที่ถูกทําลายให้เสียราคา ชื่อว่าภิกษุ เพราะเรียกกันโดยชื่อ ชื่อว่าภิกษุ
เพราะการปฏิญญาตน ชื่อว่าภิกษุ เพราะพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป๐นผู้อุปสมบทด้วย
                                                 

 ๑๕๔ อภิ.สงฺ.(บาลี) ๓๔/๑๓๔๘/๓๐๒. 
 ๑๕๕ ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๗/๖๖/๓๐๑. 
 ๑๕๖ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๑๖๐/๑๖๘. 
 ๑๕๗ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๔๕/๓๐. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๑๗ 

ไตรสรณคมน์ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป๐นผู้เจริญ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป๐นผู้มีสาระ ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป๐นผู้ยัง
ต้องศึกษา (คือพระอริยบุคคล ๗ จําพวกเบื้องต้น) ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป๐นผู้ไม่ต้องศึกษา (คือบรรลุพระ
อรหัตผลแล้ว) ชื่อว่าภิกษุ เพราะเป๐นผู้ที่สงฆ์พร้อมเพรียงกันอุปสมบทให้ด้วยญัตติจตุตถกรรมที่ถูกต้อง
สมควรแก่ฐานะ 
   ๓) สมณะ แปลว่า ภิกษุ, สมณะ, บรรพชิต 
   รูปวิเคราะห์: สเมตีติ สมโณ ผู้สงบ ชื่อว่าสมณะ (สม อุปสเม=สงบ-ระงับ + ยุ)  
   อุทาหรณ์: อิเธกจฺโจ สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา อิทํ กุสลนฺติ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ๑๕๘ 
สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามความเป๐นจริงว่า สิ่งนี้เป๐นกุศล 
   ๔) ปัพพชิตะ แปลว่า ภิกษุ, สมณะ, บรรพชิต 
   รูปวิเคราะห์: ปพฺพชา สํฺชาตา อสฺสาติ ปพฺพชิโต ชื่อว่าป๎พพชิตะ เพราะเป๐นผู้มี
การบรรพชาเกิดข้ึนแล้ว (ปพฺพชา + อิ + ต) เสฏฺ ตฺตํ วชตีติ ปพฺพชิโต ชื่อว่าป๎พพชิตะ เพราะเป๐นผู้ไปสู่
ความเป๐นผู้ประเสริฐที่สุด (ป + วช คมเน=ไป + อิ + ต) 
   อุทาหรณ์: น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี๑๕๙ ผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป๐นบรรพชิต 
   ๕) ตโปธนะ แปลว่า ภิกษุ, สมณะ, บรรพชิต 
   รูปวิเคราะห์: ตโปกมฺมํ ธนํ อสฺสาติ ตโปธโน ผู้มีการบําเพ็ญเพียรเป๐นทรัพย์ ชื่อว่า 
ตโปธนะ (ตป + ธน) 

  ทัสสนะ ศัพท์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ 
   ๑) ทิฏ ะ แปลว่า รูปารมณ์ อุทาหรณ์: ทสฺสนนฺติ จกฺขุวิํฺ าณํ, ตํ หิ รูป๏ ปสฺสตีติ 
ทสฺสนํ จักขุวิญญาณ ชื่อว่าทัสสนะ ก็ จักขุวิญญาณนั้น เรียกว่าทัสสนะ เพราะเป๐นสภาวะเห็นรูปารมณ์ 
   ๒) อาทิมัคคะ แปลว่า โสดาป๎ตติมรรค อุทาหรณ์: ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา๑๖๐ 
ธรรมทั้งหลายอันโสดาป๎ตติมรรคพึงละ 
   ๓) าณะ แปลว่า ป๎ญญาญาณ อุทาหรณ์: าณทสฺสนนฺติ มคฺค าณํปิ วุจฺจติ ผล- 

าณํปิ สพฺพํฺํุตํฺ าณมฺปิ ปจฺจเวกฺขณ าณมฺปิ วิปสฺสนา าณมฺปิ๑๖๑ มรรคญาณก็ดี ผลญาณก็ดี 
สัพพัญํุตญาณก็ดี ป๎จจเวกขณญาณก็ดี ชื่อว่า าณทัสสนะ 
    าณทัสสนะ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ 
     (๑) ทิพพจักขุ แปลว่า ทิพยจักษุญาณ อุทาหรณ์: อปฺปมตฺโต สมาโน าณ-
ทสฺสนํ อาราเธติ๑๖๒ บุคคลเป๐นผู้ไม่ประมาทแล้วยังทิพยจักษุญาณย่อมให้สําเร็จ 
     (๒) วิป๎สสนา แปลว่า วิป๎สสนาญาณ อุทาหรณ์: าณทสฺสนาย จิตฺตํ อภิ-  
นีหรติ อภินินฺนาเมติ๑๖๓ ภิกษุย่อมโน้มจิตไปเพ่ือวิป๎สสนาญาณ 

                                                 

 ๑๕๘ ที.สี.(บาลี) ๙/๖๒/๒๕. 
 ๑๕๙ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๙๐/๔๓. 
 ๑๖๐ อภิ.สงฺ.(บาลี) ๓๔/๘/๒. 
 ๑๖๑ ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๒๓๔/๑๙๘. 
 ๑๖๒ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๓๑๐/๒๗๗. 
 ๑๖๓ ที.ส.ี(บาลี) ๙/๒๓๕/๗๗. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๑๘ 

     (๓) มัคคะ แปลว่า มรรค อุทาหรณ์: อภพฺพา เต าณทสฺสนาย อนุตฺตราย 
สมฺโพธาย๑๖๔ สมณะพราหมณ์เหล่านั้น เป๐นผู้ไม่สมควรเพ่ือมรรค เพ่ือการหยั่งรู้อันยอดเยี่ยม  กินฺนุโข 
อาวุโส าณทสฺสนวิสุทฺธตฺถํ ภควติ พฺรหฺมจริยํ วุสฺสติ๑๖๕ ท่านผู้มีอายุ ท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้
มีพระภาคเจ้าเพ่ือความหมดจดแห่งมรรคญาณหรือ 
     (๔) ผละ แปลว่า ผล อุทาหรณ์: อยมํฺโ  อุตฺตริ มนุสฺสธมฺมา อลมริย-      

าณทสฺสนวิเสโส อธิคโต ผาสุวิหาโร๑๖๖ คุณวิเศษนี้คือผลอันประเสริฐ สามารถทําความเป๐นพระ
อริยบุคคลอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ ซึ่งเป๐นเครื่องอยู่อย่างผาสุกอย่างอ่ืนที่ข้าพระองค์ได้บรรลุแล้ว 
     (๕) ป๎จจเวกขณ าณะ แปลว่า ป๎จจเวกขณญาณ อุทาหรณ์: าณํฺจ ปน 
เม ทสฺสนํ อุทปาทิ, อกุปฺปา เม วิมุตฺติ, อยมนฺติมา ชาติ, นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว๑๖๗ อนึ่ง ญาณรู้เห็นได้
เกิดข้ึนแล้วแก่เราว่า อรหัตผลของเราไม่วิบัติ ชาตินี้เป๐นชาติสุดท้าย ภพใหม่ไม่มีอีกต่อไป 
     (๖) สัพพั ํุตั าณะ แปลว่า สัพพัญํุตญาณ อุทาหรณ์: ภควโตปิ โข  

าณํ อุทปาทิ สตฺตาหกาลกโต อาฬาโร กาลาโมติ๑๖๘ แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เกิดญาณขึ้นว่า    
อาฬารดาบส กาลามโคตรสิ้นชีพได้ ๗ วันแล้ว 
   ๔) อักขิ แปลว่า ดวงตา 
   ๕) อักขณะ แปลว่า การดูการเห็น 
    อุทาหรณ์: สาธุ โข ปน ตถารูปานํ อรหตํ ทสฺสนํ โหติ๑๖๙ การเห็นพระอรหันต์
อย่างนั้นเป๐นความดี 
   ๖) ลัทธิ แปลว่า ทัศนคต ิ
  ทัสสนะ ศัพท์ที่หมายถึง ความเห็น, ลัทธิ, ความเชื่อถือ ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกัน ๕ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) ทัสสนะ แปลว่า ความเห็น, ลัทธิ, ความเชื่อถือ, ความนิยม 
   รูปวิเคราะห์: ทสฺสิยเต ทสฺสนํ ความเห็น ชื่อว่าทัสสนะ (ทิส เปกฺขเน=เห็น + ยุ) 
   อุทาหรณ์: สีลวา ทสฺสเนน สมฺปนฺโน๑๗๐ มีศีล สมบูรณ์ด้วยความเห็นถูก 
   ๒) ทิฏ  ิ แปลว่า ความเห็น, ลัทธิ, ความเห็นผิด, ทิฐิ 
   รูปวิเคราะห์: ทสฺสนํ ทิฏฺ  ิ ความเห็น ชื่อว่าทิฐิ (ทิส เปกฺขเน=เห็น + ติ) 
   อุทาหรณ์: สีลํฺจ สุวิสุทฺธํ ทิฏฺ  ิ อุชุกา๑๗๑ ศีลบริสุทธิ์ดีและความเห็นก็ตรง 
 
 

                                                 

 ๑๖๔ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๓๗๕/๓๓๗. 
 ๑๖๕ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๒๕๗/๒๑๘. 
 ๑๖๖ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๓๒๙/๒๙๓. 
 ๑๖๗ วิ.ม.(บาลี) ๔/๑๖/๑๕. 
 ๑๖๘ วิ.ม.(บาลี) ๔/๑๐/๑๐. 
 ๑๖๙ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๑/๑. 
 ๑๗๐ ขุ.ขุ.(บาลี) ๒๕/๑๐/๑๔. 
 ๑๗๑ ส.ํม.(บาลี) ๑๙/๓๖๙/๑๒๕. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๑๙ 

   ๓) ลัทธิ แปลว่า ความเห็นผิด, ลัทธิ, ความเชื่อถือ, ความนิยม 
   รูปวิเคราะห์: ลภิตพฺพาติ ลทฺธิ มิจฺฉาทิฏฺ  ิยเมว ความเห็นที่บุคคลได้รับ ชื่อว่าลัทธิ 
ได้แก่มิจฉาทิฐิเท่านั้น (ลภ ลาเภ=ได้ + ติ) 
   อุทาหรณ์: มม ลทฺธิ อนิยฺยานิกา สารวิรหิตา๑๗๒ ความเห็นผิดของเราไม่ควรนําไป 
ไม่มีสาระ 
   ๔) สิทธันตะ แปลว่า ความเห็น, ลัทธิ, ความเชื่อถือ, หลักการ 
   รูปวิเคราะห์:  ิตปกฺโข สิทฺธนฺโต ความเห็นที่เป๐นฝุายมั่นคง ชื่อว่าสิทธันตะ สิทฺโธ 
อนฺโต อเนนาติ สิทฺธนฺโต ความเห็นที่ให้สําเร็จ (ซึ่งการยอมรับ) ในที่สุด ชื่อว่าสิทธันตะ (สิทฺธ + อนฺต) 
   ๕) สมยะ แปลว่า ความเห็น, ลัทธิ, ทิฐิ 
   รูปวิเคราะห์: สมนฺตโต อยนํ คติ สมโย ทัศนะที่เป๐นไปโดยครอบคลุม ชื่อว่าสมยะ 
(สม + อิ คติยํ=ไป-ถึง-บรรลุ + อ) 
   ทัสสนะ ศัพท์ที่หมายถึง การดู, การเห็น, การมอง, การจ้อง, การเพ่ง, ความเข้าใจ 
ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๔ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) อาโลกะ แปลว่า การดู, การเห็น, การมอง, การจ้อง, การเพ่ง, ความเข้า 
   รูปวิเคราะห์: อาโลกิยเตติ อาโลกนํ การดู ชื่อว่าอาโลกนะ (อา + โลก ทสฺสเน=เห็น 
+ ยุ) 
   อุทาหรณ์: เย หิ จกฺขูนิ อุมฺมิเลตฺวา อาโลกเนน อุตฺตานมุขา โหนฺติ น เต มนฺท -   
มนฺทา๑๗๓ ก็ภิกษุเหล่าใด เป๐นผู้มีหน้าตาเบิกบาน ด้วยการลืมตาทั้ง ๒ ข้าง มองดู ภิกษุเหล่านั้น ชื่อว่าไม่
เป๐นคนอ่อนแอและอ่อนเปียก 
   ๒) นิชฌานะ แปลว่า การดู, การเห็น, การมอง, การจ้อง, การเพ่ง, ความเข้า 
   รูปวิเคราะห์: นิชฺฌายเตติ นิชฺฌานํ การเพ่ง ชื่อว่านิชฌานะ (นิ + เฌ จินฺตายํ=คิด 
+ ย)ุ 
   อุทาหรณ์: ตถาคตปฺปเวทิตา จสฺส ธมฺมา ปํฺ าย มตฺตโส นิชฺฌานํ ขมนฺติ๑๗๔ อนึ่ง 
ธรรมทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมทนการเพ่งพินิจพอประมาณด้วยป๎ญญาของผู้นั้น 
   ๓) อิกขนะ แปลว่า การดู, การเห็น, การมอง, การจ้อง, การเพ่ง, ความเข้า 
   รูปวิเคราะห์: อิกฺขิยเตติ อิกฺขนํ การเห็น ชื่อว่าอิกขนะ (อิกฺข ทสฺสนงฺเกสุ=เห็น-ดู, 
กําหนด-หมาย + ยุ) 
   อุทาหรณ์: ภิกฺขูติ สํสาเร ภยสฺส อิกฺขนโต ภินฺนกิเลสตาย จ ภิกฺขุ๑๗๕ คําว่า ภิกษุ 
ความว่า ชื่อว่าภิกษุ เพราะเห็นภัยในวัฏฏสงสาร และเพราะทําลายกิเลสได้แล้ว 
   ๔) ทัสสนะ แปลว่า การดู, การเห็น, การมอง, การจ้อง, การเพ่ง, ความเข้า 
   รูปวิเคราะห์: ทิสฺสิยเต ทสฺสนํ ความเห็น ชื่อว่าทัสสนะ (ทิส เปกฺขเน=เห็น + ยุ) 

                                                 

 ๑๗๒ ที.ปา.อ.(บาลี) ๑๖๔/๙๕. 
 ๑๗๓ วิ.อ.(บาลี) ๒/๔๓๑/๑๒๖. 
 ๑๗๔ ม.ม.(บาลี) ๑๓/๑๘๒/๑๕๗. 
 ๑๗๕ ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/๑๔๓/๖๙. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๒๐ 

   อุทาหรณ์: อาโลกิเตนาติ ปุรโต ทสฺสเนน วิโลกิเตนาติ อิโต จิโต จ ทสฺสเนน๑๗๖ คํา
ว่า อาโลกิเตน-แล คือการมองดูไปข้างหน้า คําว่า วิโลกิเตน-เหลียว คือการดูข้างโน้นบ้างข้างนี้บ้าง 

  สากัจฉา ศัพท์ที่หมายถึง การสนทนา ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน ๒ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) สากัจฉา แปลว่า การสนทนา 
   รูปวิเคราะห์: สห สมฺมา วา อวิโรเธน กถา สากจฺฉา การพูดกันด้วยดี หรือไม่ขัด
แย่งกัน ชื่อว่าสากัจฉา (สห + กถ กถเน=กล่าว + ฉ + อา) สทฺธึ กถนนฺติ สากจฺฉา การกล่าวร่วมกัน ชื่อ
ว่าสากัจฉา (สํ + กถ กถเน=กล่าว + ณฺย + อา) 
   อุทาหรณ์: ปุพฺเพปิ จ อิมสฺมึ ปเท มหาเถรานํ สากจฺฉา อโหสิ๑๗๗ แม้ในกาลก่อน 
พระมหาเถระทั้งหลายก็พากันสนทนาในบทนี้ 
   ๒) สังกถา แปลว่า การสนทนา 
   รูปวิเคราะห์: สมฺมา อวิโรเธน กถา สํกถา การพูดกันด้วยดีหรือไม่ขัดแย่งกัน ชื่อ
ว่าสังกถา (สํ + กถ กถเน=กล่าว + อ + อา) 

 ๓) วิเคราะห์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 ลักษณะของป มชการวิปุลาคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือบาทที่ ๑ 
  ๓) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือบาทที่ ๓ 
  ๔) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ คือบาทที่ ๒ และ ๔ 
 ตารางแสดงป มชการวิปุลาคาถา 

ค 
ม 

ช คณะอยู่ 
บาทที่ ๑ 

ค ค 
ม 

ช 

ค ย ย 
ร ร 

ล 
ต 

ย คณะอยู่ 
บาทที่ ๓ 

ล ล 
ต 

ล ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๒ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 

 

พระคาถาที่ ๘  
     ขนฺตี จ โสวจสฺสตา สมณานญฺจ ทสฺสน  
     กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

 

                                                 

 ๑๗๖ วิ.อ.(บาลี) ๒/๔๓๑/๑๒๔. 
 ๑๗๗ ที.ม.อ.(บาลี) ๒/๓๗๓/๓๖๐. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๒๑ 

ครึ่งคาถาแรก 
ค ร ช ค ล ภ ช ค 
๒ 
ขน ฺ

 ๒ ๑ ๒ 
ตี จ โส 

๑ ๒ ๑ 
วจสฺส  

๒ 
ตา 

๑ 
ส 

๑ ๒ ๒ 
มณานํฺ 

๑ ๒ ๑ 
จ ทสฺส 

๒ 
นํ 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ร ย ค ค ต ช ค 
๒ 
กา 

๒ ๑ ๒ 
เลน ธมฺ 

๑ ๒ ๒ 
มสากจฺ 

๒ 
ฉา 

๒ 
เอ 

๒ ๒ ๑ 
ตมฺมงฺค 

๑ ๒ ๑ 
ลมุตฺต 

๒ 
มํ 

 พระคาถานี้เป๐นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ป มชการวิปุลาคาถา มี ช ช ย ช อยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ 
 ครึ่งคาถาแรกเฉพาะบาทที่ ๑ เป๐นป มชการวิปุลาคาถา 
  มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ วจสฺส (๑ ๒ ๑) 
  มี ช คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ จ ทสฺส (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค ์๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ มสากจ ฺ(๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค ์๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ ลมุตฺต (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 อีกนัยหนึ่งถ้านับ “ส” ในคําว่า “โสวจสฺสตา” เป๐น ครุ คาถานี้ก็จัดเป๐นป๎ฐยาวัตตคาถาได้ 

 ๔) วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถานี้ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  ๑) ปสาทคุณ รสคํากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบททีส่ัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   คําว่า ขนฺตี, โสวจสฺสตา, ทสฺสนํ และ ธมฺมสากจฺฉา เป๐นประธานในประโยคลิงคัตถะ 
   คําว่า สมณานํ เป๐นฉัฏฐีกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ทสฺสนํ 
   คําว่า กาเลน เป๐นบทกรณะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ ธมฺมสากจฺฉา 
   คําว่า เอตํ เป๐นบทวิเสสนะของ จตุพฺพิธกมฺม ํ
   คําว่า อุตฺตมํ เป๐นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ มงฺคลํ 
   คําว่า มงฺคลํ เป๐นบทวิกติกัตตาของ โหติ 
   คําว่า จ ศัพท์เป๐นปทสมุจจยัตถนิบาตรวางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย แม้จะมีบทสมาส ตัทธิต ๒ บท คือ ธมฺม
สากจฺฉา (การสนทนาธรรม) โสวจสฺสตา (ความเป๐นผู้ว่าง่าย) แต่บทสมาส ตัทธิตนี้ก็สั้น อ่านเข้าใจได้ง่าย 
ไม่มีบทที่เข้าใจได้ยาก 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๒๒ 

  ๒) มธุรตาคุณ รสคํามีเสียงไพเราะอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป๐นปทาสัตติมธุรตา คือมี
เสียงคล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาว-สั้น) เหมือนกัน
ไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
   บาทที ่๑ ว่า ขนฺตี จ โสวจสฺสตา มีครุ ๖ ตัว คือ ขน,ฺ ตี, โส, จสฺ, ตา อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ ขฺ, อ, อ, โอ, อ, อ, อ, อา อยู่ใกล้
กัน, อักษรตาลุฐาน ๓ ตัว คือ อี, จฺ, จฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ นฺ, ตฺ, สฺ, วฺ, สฺ, สฺ, ตฺ อยู่ใกล้
กัน 
   บาทที่ ๒  ว่า สมณานญฺจ ทสฺสน  มีครุ ๔ ตัว คือ ณา, นํฺ, ทสฺ, นํ อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อ, อา, อ, อ, อ, อ, อ อยู่ใกล้ 
กัน, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ ํฺ, จฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรมุทธฐานมีตัวเดียวคือ ณฺ, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว สฺ, 
นฺ, ทฺ, สฺ, สฺ, นฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐานมีตัวเดียว คือ มฺ, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ - ํ 
   บาทที่ ๓  ว่า กาเลน ธมฺมสากจฺฉา มีครุ ๖ ตัว คือ กา, เล, ธม,ฺ สา, กจฺ, ฉา อยู่ใกล้
กัน, มีอักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ กฺ, อา, เอ, อ, อ, อ, อา, กฺ, 
อ, อา อยู่ใกล้กัน, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ จฺ, ฉฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว ลฺ, นฺ, ธฺ, สฺ อยู่ใกล้ 
กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, มฺ อยู่ใกล้กัน 
   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  มีครุ ๕ ตัว คือ เอ, ตมฺ, มงฺ, มุตฺ, มํ อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ เอ, อ, อ, งฺ, คฺ, อ, อ, อ, อ อยู่ใกล้
กัน, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ลฺ, ตฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ม, มฺ, มฺ, อุ, มฺ อยู่ใกล้
กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ - ํ 
  ๓) สมตาคุณ รสคํามีความสม่ําเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงลําดับ แบ่งเป๐น ๓ 
ประเภท คือ   ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจํานวนมาก 
   ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็งฐานเดียวกันจํานวนมาก 
   ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียงแข็ง 
   บาทที ่๑ ว่า ขนฺตี จ โสวจสฺสตา เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที ่๒ ว่า สมณานญฺจ ทสฺสน  เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๓ ว่า กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป๐นเกวลมุทุสมตา 
  พระคาถานี้ประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนจํานวนมาก คือ 
   ก. ทันตฐาน (เกิดที่ฟ๎น) คือ นฺ, ตี, โส, ว, สฺสตา, ส, น, ทสฺสนํ, เลน, ธ, สา, ต, ล, 
ตฺต 
   ข. โอฏฐฐาน (เกิดที่ริมฝีปาก) คือ ม, มฺ, ม, มฺ, ม, มุ, มํ 
  ดังนั้น จึงจัดเป๐นเกวลมุทสุมตาคุณ แม้มี ข อักษรในบาทที่ ๑ ธ และ ฉ อักษรในบาทที่ 
๓ จะเป๐นธนิตอักษรก็ไม่ผิดตามเกวลมุทุสมตา เพราะธนิตอักษรช่วยไม่ให้ขัดแย้งกับสิเลสคุณ 
  ๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท ประกอบด้วย 
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๒๒๓ 

   ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนมากว่า
เสียงแข็ง, ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือ สนธิ สมาส และสังโยค
ที่ประกอบบทไว้ไม่ด ี
   ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้คําสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในพระคาถานี้เป๐น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจํานวนมาก และ
ไม่ใช่มีเสียงอ่อนทั้งหมด โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง คือ บาทที่ ๑ มีธนิตอักษร ๑ พยางค์คือ ข ใน ขนฺตี 
บาทที่ ๓ มีธนิตอักษร ๒ พยางค์คือ ธ และ ฉ ใน ธมฺมสากจฺฉา ทั้งไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก 
คือบทสนธิในรูปว่า สมณานํฺจ (สมณานํ + จ) เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ (เอตํ + มงฺคลํ + อุตฺตมํ) ออกเสียงง่าย 
แม้บทสมาส ตัทธิตในพระคาถาคือ ธมฺมสากจฺฉา (ธมฺม + สากจฺฉา) โสวจสฺสตา (โสวจสฺส + ตา) ก็ออก
เสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ มีเสียงนุ่มนวลชดช้อยชวนให้น่าฟ๎งเสนาะโสต 
  ๕) อัตถพยัตติคุณ รสคํามีความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย ทุกบทล้วนมีความหมายแจ่ม
แจ้งไม่คลุมเครือ ไม่ทําให้ตีความหมายได้หลายอย่าง ทําให้ผู้ฟ๎งสามารถเข้าใจได้ทันที มี ๒ ประเภท 
ประกอบด้วย 
   ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
   ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในพระคาถานี้เป๐น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องนํามาแสดง
โดยศัพท ์

๔.๒ หลักธรรมน าความเจริญด าเนินชีวิตในมัชฌิมวัย 

 ๔.๒.๑ มงคลที่ ๑๑ บ ารุงบิดามารดา 

 บิดามารดา คือ ผู้เทิดทูน, ดูแล, รักใคร่บุตรโดยชอบธรรม พระพุทธเจ้าตรัสอุปมาว่า ถ้า
บุตรจะพึงวางบิดามารดาไว้บนบ่าทั้งสองของตน ประคับประคองท่านอยู่บนบ่านั้น ปูอนข้าวปูอนน้ําและ
ให้ท่านถ่ายอุจจาระป๎สสาวะบนบ่านั้นเสร็จ แม้บุตรจะมีอายุถึง ๑๐๐ ปี และปรนนิบัติท่านไปจนตลอด
ชีวิต ก็ยังนับว่าตอบแทนพระคุณท่านไม่หมด๑๗๘ 
 ยังมีผู้อุปมาไว้ว่า หากเราใช้ท้องฟูาแทนกระดาษ ยอดเขาพระสุเมรุแทนปากกา น้ําใน
มหาสมุทรแทนหมึก เขียนบรรยายคุณบิดามารดา จนท้องฟูาเต็มไปด้วยอักษร ภูเขาสึกกร่อนจนหมด 
น้ําในมหาสมุทรเหือดแห้ง ก็ยังบรรยายคุณบิดามารดาไม่หมด 
 บิดามารดานั้น ได้ชื่อว่าเป๐นทั้งพรหม เทวดาคนแรก ครูคนแรก และเป๐นพระอรหันต์ของ
บุตร ซึ่งอธิบายได้ดังนี ้
 - บิดามารดาเป๐นพรหมของบุตร เพราะเหตุที่มีพรหมวิหารธรรม ๔ ประการ ได้แก่ 
  ๑) มีเมตตา คือมีความปรารถนาดีต่อบุตรไม่มีที่สิ้นสุด 
  ๒) มีกรุณา คือหวั่นใจในความทุกข์ของบุตร และคอยช่วยเหลือเสมอไม่ทอดทิ้ง 
  ๓) มีมุทิตา คือเมื่อบุตรมีความสุขสบาย ก็มีความปลาบปลื้มยินดีด้วยความจริงใจ 

                                                 

 ๑๗๘ ข้อมูลหลักคัดมาจากหนังสือ มงคลชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า ของพระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ 
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๒๒๔ 

  ๔) มีอุเบกขา คือเมื่อบุตรมีครอบครัวสามารถเลี้ยงตนเองได้แล้ว ก็ไม่วุ่นวายกับชีวิต
ครอบครัวบุตรจนเกินงามและหากบุตรผิดพลาดก็ไม่ซ้ําเติม แต่กลับคอยเป๐นที่ปรึกษาให้เมื่อบุตรต้องการ 
 - บิดามารดาเป๐นเทวดาคนแรก (บุรพเทพ) ของบุตร เพราะคอยปกปูองคุ้มกันภัยเลี้ยงดู
บุตรมาก่อนผู้มีความปรารถนาดีคนอ่ืน ๆ 
 - บิดามารดาเป๐นพระอรหันต์ของบุตร เพราะมีคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ 
  ๑) เป๐นผู้มีอุปการคุณต่อบุตร คือ อุปการะเลี้ยงดูมาด้วยความเหนื่อยยาก กว่าจะ
เติบโตเป๐นผู้ใหญ่ ไม่ถือสาในความผิดของบุตร แม้ว่าบางครั้งจะพลาดพลั้งล่วงเกิน ก็ให้อภัยเสมอ 
  ๒) เป๐นผู้มีพระเดชพระคุณต่อบุตร คือ ให้ความอบอุ่นเลี้ยงดู ปกปูองจากภยันตราย
ต่าง ๆ นานา ปรารถนาประโยชน์แก่บุตรเสมอ ไม่ว่าบุตรจะเป๐นอย่างไร ก็ยังคงปรารถนาให้บุตรดี มี
ความสุข 
  ๓) เป๐นทักขิเณยยบุคคล เป๐นเนื้อนาบุญของบุตร เป๐นผู้ที่บุตรควรทําบุญต่อตัวท่าน คือ 
บุตรเป๐นส่วนหนึ่งของกรรมดีที่บิดามารดาได้ทําไว้ และเป๐นผู้รับผลบุญที่บิดามารดาได้สร้างไว้แล้ว
ทางตรง 
  ๔) เป๐นอาหุเนยยบุคคล เป๐นผู้ควรแก่การรับของคํานับ และการกราบไหว้ของบุตร คือ 
เป๐นเหมือนพระที่ควรแก่การเคารพนับถือและรับของบูชา เพ่ือเทิดทูนไว้เป๐นแบบอย่าง 
 บุญคุณของบิดามารดานั้นถือว่าเป๐นหนี้ศักดิ์สิทธิ์ที่บุตรธิดาจะต้องชดใช้ การตอบแทนบิดา
มารดาจึงเป๐นหน้าที่อันสําคัญิย่ง สามัญชนคนทั่วไปอาจเข้าใจว่าการทําชั่วเป๐นบาป แต่ความเข้าใจเช่นนี้
ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะแม้การไม่ทําสิ่งที่ควรทําก็เป๐นบาปเช่นกัน ดังเช่นในเรื่องนี้ ถ้าบุตรธิดาไม่
เลี้ยงดูบิดามารดา ไม่ตอบแทนบุญคุณท่าน ก็เป๐นการทําชั่วอย่างหนึ่ง เพราะเป๐นการไม่ทําสิ่งที่ควรทํา  
ดังนั้น การตอบแทนบุญคุณบิดามารดาหรือผู้มีบุญคุณต่อเรา จึงถือว่าเป๐นหน้าที่ทีสําคัญอย่างหนึ่ง เป๐น
สิ่งที่เราจะต้องทํา ถ้าไม่ทําก็นับว่าเป๐นการทําบาปเช่นกัน เหมือนคนติดหนี้แล้วไม่ชดใช้หนี้ 
 คนที่ไม่รู้จักบุญคุณของบิดามารดามักเบียดเบียนคนอ่ืนเพ่ือผลประโยชน์ของตน เขานับว่า
เป๐นภัยของสังคมและประเทศชาติอย่างยิ่ง  
 การทดแทนพระคุณบิดามารดา สามารถท าได้ดังนี้ 
 เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็เลี้ยงดูท่านเป๐นการตอบแทน ช่วยเหลือเป๐นธุระเรื่องการงานให้ท่าน 
ดํารงวงศ์ตระกูลให้สืบไปไม่ทําเรื่องเสื่อมเสีย รวมทั้งประพฤติตนให้ควรแก่การเป๐นทายาทสืบทอดมรดก
จากท่าน ครั้นเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ก็ทําบุญอุทิศกุศลให้ท่าน๑๗๙ 
 ส่วนการเป๐นบุตรกตัญํูต่อบิดามารดา พระพุทธเจ้าตรัสว่าไว้ดังนี้๑๘๐ 
  ๑) อสฺสทฺเธ สทฺธาสมฺปทาย สมาทเปติ ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธา ให้ท่านถึงพร้อมด้วย
ศรัทธา คือพยายามให้ท่านมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เชื่อในเรื่องการทําดี 
  ๒) ทุสฺสีเล สีลสมฺปทาย สมาทเปติ ถ้าท่านยังไม่มีศีล ให้ท่านถึงพร้อมด้วยศีล คือ
พยายามให้ท่านเป๐นผู้รักษาศีล ๕ ให้ได ้
  ๓) มจฺฉรี จาคสมฺปทาย สมาทเปติ ถ้าท่านเป๐นคนตระหนี่ ให้ท่านถึงพร้อมด้วยการให้
ทาน คือพยายามให้ท่านรู้จักการให้ด้วยเมตตาโดยไม่หวังผลตอบแทน 
                                                 

 ๑๗๙ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๒๖๗/๑๖๔. 
 ๑๘๐ องฺ.ทุก.(บาลี) ๒๐/๓๔/๖๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๒๕ 

  ๔) ทุปฺปญฺเ  ปญฺ าสมฺปทาย สมาทเปติ ถ้าท่านยังไม่มีป๎ญญา ให้ท่านถึงพร้อมด้วย
ป๎ญญา คือพยายามให้ท่านฝึกเจริญสมถะและวิป๎สสนาให้ได้ 
    ตาย น  ปาริจริยาย มาตาปิตูสุ ปณฺฑิตา 
    อิเธว น  ปส สนฺติ เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ๑๘๑ 
   “เพราะการปรนนิบัติในบิดามารดานั้นแล บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขา 
 ในโลกนี้นี่เอง เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์” 

 ๔.๒.๒ มงคลที่ ๑๒ การสงเคราะห์บุตร 

 ความหวังของสามัญชนคนทั่วไปซึ่งเป๐นความหวังของบิดามารดาผู้ต้องการมีบุตร เพราะมี
ความหวังอยู่ในใจ ๕ ประการนี้ คือ 
  ๑) บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจักเลี้ยงตอบแทน 
  ๒) บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจักรับทํากิจการแทนเรา 
  ๓) วงศต์ระกูลของเราจักดํารงอยู่ไดย้ั่งยืน 
  ๔) บุตรจักปกครองทรัพย์มรดกแทนเรา 
  ๕) เมื่อเราตายไปแล้ว บุตรจักบําเพ็ญบุญอุทิศให้ 
 เพราะปรารถนาฐานะ ๕ ประการนี้ บิดามารดาจึงอยากได้บุตร 
 คําว่า ปุตฺต แปลว่า บุตร, ลูก รวมทั้งบุตรและธิดา มีความหมาย ๒ ประการ คือ 
  - ผู้ทําตระกูลให้บริสุทธิ์ 
  - ผู้ทําหัวใจของบิดามารดาให้เต็มอ่ิม 
 ประเภทของบุตรแบ่งโดยความดีในตัวได้เป๐น ๓ ชั้น ดังนี้ 
   ๑) อภิชาตบุตร คือบุตรที่ดีมีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดา เป๐นบุตรชั้นสูง สร้างความ
เจริญแก่วงศ์ตระกูล 
   ๒) อนุชาตบุตร คือบุตรที่มีคุณธรรมเสมอบิดามารดา เป๐นบุตรชั้นกลาง พอรักษา
วงศ์ตระกูลไว้ได้ 
   ๓) อวชาตบุตร คือบุตรที่เลว มีคุณธรรมต่ํากว่าพ่อแม่ เป๐นบุตรชั้นต่ํา นําความ
เสื่อมเสยีมาสู่วงศ์ตระกูล 
 การสงเคราะห์ คือ การยกย่อง และการสงเคราะห์ด้วยทาน-การให้ ปิยวาจา-พูดน่ารัก 
อรรถจริยา-การบําเพ็ญประโยชน์ เช่น การให้เสบียงอาหารในวันอุโบสถ การให้ดูงานนักขัตฤกษ์ การทํา
มงคลในวันมงคล การให้โอวาทสั่งสอนเรื่องท่ีเป๐นประโยชน์ทั้งในป๎จจุบันและเป๐นไปในภายภาคหน้า 
    อติชาต  อนุชาต  ปุตฺตมิจฺฉนฺติ ปณฺฑิตา 
    อวชาต  น อิจฺฉนฺติ โย โหติ กุลคนฺธโนฯ 
    เอเต โข ปุตฺตา โลกสฺมึ โย จ ภวนฺติ อุปาสกา 
    สทฺธา สีเลน สมฺปนฺนา วทญฺญู วีตมจฺฉรา 
    จนฺโท วพฺภฆนา มุตฺโต ปริสาสุ วิโรจเรฯ๑๘๒  

                                                 

 ๑๘๑ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๑๘๓/๕๖. 
 ๑๘๒ ขุ.อิติ.(บาลี) ๒๕/๗๔/๒๘๙. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๒๖ 

   “บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมปรารถนาอภิชาตบุตร อนุชาตบุตร (แต่) ไม่ปรารถนา 
  อวชาตบุตรผู้ตัดสกุล บุตรเหล่านี้แล มีพร้อมอยู่ในโลก บุตรเหล่าใดเป๐นอุบาสก 
  มีศรัทธา ถึงพร้อมด้วยศีล รู้ถ้อยคํา ปราศจากความตระหนี่ บุตรเหล่านั้น ย่อม 
  รุ่งโรจน์ในบริษัทท้ังหลาย เหมือนพระจันทร์พ้นจากก้อนเมฆแล้วรุ่งโรจน์อยู่ฉะนั้น" 
 บิดามารดามีหน้าที่ท่ีต้องสั่งสอนดูแลบุตร คือ 
  ๑) ห้ามไม่ให้ทําความชั่ว 
  ๒) ปลูกฝ๎ง แนะนํา สนับสนุนให้ทําความดี 
  ๓) ให้ศึกษาศิลปวิทยาหาความรู้ 
  ๔) ประกอบพิธีแต่งงานหาคู่ครองที่ดใีห้เมื่อถึงวัยอันควร 
  ๕) มอบทรัพยส์มบัติให้ในเวลาอันควร 

 ๔.๒.๓ มงคลที่ ๑๓ การสงเคราะห์ภรรยา-สามี 

 ความหมายของสามี – ภรรยา 
  สามี แปลว่า ผู้เลี้ยง; ผัว 
  ภรรยา  แปลว่า ผู้ควรเลี้ยง; เมีย ทาระ แปลว่า ผู้ทําให้สามีแยกออกจากครอบครัวเดิม 
 คําท้ังสองนี้ เป๐นคําที่แฝงความหมายอยู่ในตัวและเป๐นคําคู่กัน ผู้ชายที่ได้ชื่อว่าสามีก็เพราะ
เลี้ยงดูภรรยา ผู้หญิงที่จะได้ชื่อว่าภรรยาก็เพราะทําตัวเป๐นคนน่าเลี้ยง 
 ภรรยาทั้งหลายในโลกนี้ แบ่งได้เป๐น ๗ ประเภท๑๘๓ คือ 
  ๑) วธกสมา ภริยา ภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาต คือภรรยาที่มีใจคิดล้างผลาญชีวิตสามี 
พยายามฆ่าสาม ียินดีในชายอื่น ตบตี แช่งด่าสาม ี
  ๒) โจรีสมา ภริยา ภรรยาเสมอด้วยโจร คือภรรยาที่ชอบล้างผลาญทรัพย์สามี ใช้ทรัพย์
ไม่เป๐นบ้าง ยักยอกทรัพย์เพ่ือความสุขส่วนตัวบ้าง สร้างหนี้สินให้ตามใช้บ้าง 
  ๓) อยฺยสมา ภริยา ภรรยาเสมอด้วยนาย คือภรรยาที่ชอบล้างผลาญศักดิ์ศรีสามี ไม่
สนใจช่วยการงาน เกียจคร้าน กินมาก ปากร้าย กล่าวคําหยาบ ชอบข่มสามีซึ่งขยันขันแข็ง เหมือน
เจ้านายข่มขี้ข้า ภูมิใจที่ข่มสามีได้ 
  ๔) มาตุสมา ภริยา ภรรยาเสมอด้วยมารดา คือภรรยาที่มีความรัก เมตตาสามีไม่มีที่
สิ้นสุด เหมือนมารดารักบุตร เช่น สามีจะตกต่ําหมดบุญวาสนา จะปุวยจะพิการตลอดชีวิตก็ไม่ทอดทิ้ง 
ไม่พูด ไม่ทําให้สะเทือนใจ แม้ตายจากไปตั้งแต่ตนยังสาวก็ไม่ยอมมีสามีใหม่ 
  ๕) ภคินีสมา ภริยา ภรรยาเสมอด้วยน้องสาว คือภรรยาที่เคารพสามี มีความรักยั่งยืน
แต่มีขัดใจกันบ้าง ทั้งซน ทั้งงอน ทั้งขี้ยั่ว ทั้งขี้แย ต้องทั้งขู่ทั้งปลอบ ประเดี๋ยวจะเที่ยวประเดี๋ยวจะกิน 
จะแต่งตัว แต่ก็ซื่อสัตย์ต่อสามี 
  ๖) สขสีมา ภริยา ภรรยาเสมอด้วยเพื่อน คือภรรยาที่มีรสนิยม มีความชอบเหมือนสามี 
ถูกคอกัน เป๐นคนมีศีลธรรม มีความประพฤติดี แต่อาจมีความทะนงตัวโดยถือว่าเสมอกัน หากฝุายตรง
ข้ามขาดเหตุผลก็ไม่ยอมกันก็เป๐นได้ 

                                                 

 ๑๘๓ องฺ.สตฺตก.(บาลี) ๒๓/๖๓/๗๖.  



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๒๗ 

  ๗) ทาสีสมา ภริยา ภรรยาเสมอด้วยคนใช้ คือภรรยาที่ทําตัวเหมือนคนใช้ ถึงสามีจะ
เฆี่ยนตี ดุด่า ขู่ตะคอก ก็ไม่คิดพิโรธโกรธตอบสามี อดทนได้ อยู่ในอํานาจสามี 
 พ้ืนฐานอันม่ันคงท่ีจะทําให้สามีภรรยาครองชีวิตกันยืนยาว มีความสุข คือคู่สามีภรรยาต้อง
มีสมชีวิธรรม๑๘๔ อันเป๐นคุณสมบัติของคู่สร้างคู่สมได้แก่ 
  ๑) สมสทฺธา มีศรัทธาเสมอกัน ได้แก่ มีหลักการ มีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา มี
เปูาหมายชีวิตเหมือนกัน 
  ๒) สมสีลา มีศีลเสมอกัน ได้แก่ ความประพฤติศีลธรรมจรรยา กิริยามารยาทอบรมมา
ดีเสมอกัน 
  ๓) สมจาคา มีจาคะเสมอกัน ได้แก่ มีนิสัยเสียสละชอบช่วยเหลือ ไม่เห็นแก่ตัว ใจกว้าง
เสมอกัน 
  ๔) สมปญฺ า มีป๎ญญาเสมอกัน ได้แก่ มีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ดื้อด้านดันทุ
รัง เข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน พูดกันรู้เรื่อง 
 พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องมงคลสมรสไว้สั้น ๆ เพียงคําเดียวว่า สังคหะ แปลว่า การสงเคราะห์
กัน และให้ปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ ๔๑๘๕ เพ่ือเป๐นการยึดเหนี่ยวน้ําใจกัน ดังนี้ 
  ๑) ทาน -การให้ป๎นแก่กัน คนเราถ้ารักที่จะอยู่ด้วยกันต้องป๎นกันกิน ป๎นกันใช้ หามาได้
แล้วควรรวมกันไว้เป๐นกองกลางแล้วจึงแบ่งกันใช้ หากไม่เอามารวมกัน อาจเกิดการระแวงกันได้ ที่ใดที่
ปราศจากการให้ ที่นั่นย่อมแห้งแล้งเหมือนทะเลทราย การป๎นกันนี้รวมทั้งการป๎นทุกข์กันในครอบครัว
ด้วย เมื่อฝุายหนึ่งฝุายใดมีความทุกข์ มีป๎ญหา ก็ควรนํามาปรึกษากัน อีกฝุายก็ต้องรับรู้จักรับฟ๎งและปลุก
ปลอบให้กําลังใจ 
  ๒) เปยฺยวชฺช  (ปิยวาจา)-พูดกันด้วยวาจาไพเราะอ่อนหวาน แม้การตักเตือนกันก็ต้อง
ระมัดระวังคําพูด ถ้าถือเป๐นกันเองมากเกินไปอาจจะเกิดทิฐิ ทําให้ครอบครัวไม่สงบสุข โดยถือหลักว่า
ก่อนแต่งงานเคยพูดไพเราะอย่างไร หลังแต่งงานก็พูดให้เพราะอย่างนั้น 
  ๓) อตฺถจริยา-การประพฤติฝึกฝนตนให้เป๐นประโยชน์ คือมีความรู้ความสามารถ แล้ว
นําความรู้ความ สามารถที่มีอยู่นั้นมาช่วยเหลือกัน ประพฤติตนเป๐นประโยชน์ต่อกันในทุกด้าน เมื่อรู้ว่า
อะไรดีหรือไม่ด ีควรหรือไม่ควร ก็นํามาเล่าสู่กันฟ๎ง พยายามศึกษาหาความรู้ทางธรรม เอาใจมาเกาะกับ
ธรรมให้มาก สามีภรรยานั้นเมื่อทะเลาะกันมักจะโยนความผิดให้อีกฝุายหนึ่ง ซึ่งแท้จริงแล้วย่อมมี
ความผิดด้วยกันทั้งคู่ อย่างน้อยก็ผิดที่ไม่หาวิธีที่เหมาะสมแนะนําตักเตือนกัน ปล่อยให้อีกฝุายหนึ่งทํา
ความผิด 
  ๔) สมานตฺตตา-วางตัวให้เหมาะสมกับที่ตัวเป๐นโดยเท่าเทียมกัน เป๐นพ่อบ้านก็ทําตัวให้
สมกับเป๐นพ่อบ้าน เป๐นแม่บ้านก็ทําตัวให้สมกับเป๐นแม่บ้าน ต่างก็วางตัวให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในบ้านและนอกบ้าน 
 โดยสรุป คือปฏิบัติตนตามหลักทาน การให้ป๎นสิ่งของ รักษาศีลเพ่ือให้มีคําพูดที่ไพเราะ
และเพ่ืออุดข้อบกพร่องของตนจะได้เป๐นคนมีประโยชน์ เจริญภาวนา คือการฟ๎งธรรมและฝึกสมถะและ
วิป๎สสนาเพ่ือให้ใจผ่องใสเกิดป๎ญญาจะได้วางตัวได้เหมาะสมกับที่ตัวเป๐น 
                                                 

 ๑๘๔ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๕๕/๗๐. 
 ๑๘๕ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๓๒/๓๗. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๒๘ 

 หน้าที่ของสามีต่อภรรยา๑๘๖ 
  ๑) สมฺมานนาย-ยกย่องให้เกียรติ คือยกย่องว่าเป๐นภรรยา ไม่ปิด ๆ บัง ๆ หากทําดี ก็
ชมเชยด้วยใจจริง หากทําผิดก็เตือน แต่ไม่ตําหนิต่อหน้าสาธารณชนหรือคนในบ้าน เพราะจะเสียอํานาจ
การปกครอง สิ่งใดเป๐นเรื่องส่วนตัว เช่น การเลี้ยงเพื่อน พบปะญาติมิตร ควรให้อิสระตามสมควร 
  ๒) อวมานนาย-อย่าดูหมิ่น ไม่เหยียบหยามว่าต่ํากว่าตน ไม่ดูถูกเรื่องตระกูล ทรัพย์ 
ความ รู้ การแสดงความคิดเห็น ไม่กระทําเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวโดยไม่ปรึกษาหารือ และห้ามทุบตีด่า
ทอเด็ดขาด 
  ๓) อนติจริยาย-ไม่นอกใจ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับหญิงอ่ืนในฐานะเป๐นภรรยาเหมือนกัน 
เพราะเป๐นการดูหมิ่นความเป๐นหญิงของภรรยา ให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา ภรรยาทุกคนจะปลื้มใจที่สุด ถ้า
สามีรักและซ่ือตรงต่อตนเพียงคนเดียว 
  ๔) อิสฺสริยโวสฺสคฺเคน-มอบความเป๐นใหญ่ให้ คือมอบให้เป๐นผู้จัดการภาระทางบ้าน ไม่
เข้าไปก้าวก่ายในเรื่องการครัว การปกครองภายใน นอกจากเรื่องใหญ่ ๆ ซึ่งภรรยาไม่อาจแก้ป๎ญหาได้ 
  ๕) อลงฺการานุปฺปทาเนน-ให้เครื่องแต่งตัว ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงล้วนชอบแต่งตัว สนใจเรื่อง
สวย ๆ งาม ๆ ถ้าได้เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวสวย ๆ งาม ๆ แล้วจะชื่นใจ ถึงจะโกรธเท่าโกรธ ถ้าได้เครื่อง
แต่งตัวถูกใจ ประเดี๋ยวก็หาย สามีก็ต้องตามใจบ้าง 
 หน้าที่ของภรรยาต่อสามี๑๘๗ 
  ๑) สุส วิหิตกมฺมนฺตา-จัดการงานดี จัดบ้านให้สบายน่าอยู่ จัดอาหารให้ถูกปากและทัน
ตามความต้องการ จัดเสื้อผ้าเครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอดูแลบุตรธิดาให้ความรักความอบอุ่น ให้บุตรธิดา
เติบโตขึ้นมาด้วยสุภาพแข็งแรงและเป๐นคนดี 
  ๒) สุสงฺคหิตปริชนา-สงเคราะห์ญาติข้างสามี ด้วยการเอ้ือเฟื๒อ กล่าววาจาไพเราะ ให้
ความช่วยเหลือตามฐานะท่ีจะทําได้ 
  ๓) อนติจารินี-ไม่นอกใจ จงรักภักดี ซื่อสัตย์ต่อสามีเพียงผู้เดียว 
  ๔) สมฺภต  อนุรกฺขติ-รักษาทรัพย์ให้ดี ไม่ฟุุมเฟือย แต่ก็ไม่ตระหนี่ รู้จักใช้ทรัพย์ให้เป๐น 
  ๕) ทกฺขา อนลสา สพฺพกิจฺเจสุ-ขยันทํางาน ขยันขันแข็งทํางานบ้าน ไม่เอาแต่กิน นอน 
เที่ยว หรือเล่นการพนัน 
 โอวาทวันแต่งงาน เป๐นโอวาทที่ธนัญชัยเศรษฐี ให้แก่นางวิสาขาผู้เป๐นธิดาในวันแต่งงาน มี 
๑๐ ข้อ๑๘๘ ดังนี้ 
  ๑) อนฺโตอคฺคิ พหิ น นีหริตพฺโพ-ไฟในอย่านําออก หมายถึงไม่นําเรื่องราวป๎ญหาความ
ร้อนใจต่าง ๆ ในครอบครัวไปเปิดเผยแก่คนทั่วไปภายนอก 
  ๒) พหิอคฺคิ อนฺโต น ปเวเสตพฺโพ-ไฟนอกอย่านําเข้า หมายถึงไม่นําเรื่องราวป๎ญหา
ต่าง ๆ ภายนอกที่ร้อนใจเข้ามาในครอบครัว 
  ๓) ททนฺตสฺเสว ทาตพฺพ -ให้แก่ผู้ให้ หมายถึงผู้ใดที่เราให้ความช่วยเหลือ ให้หยิบยืม
สิ่งของแล้ว เมื่อถึงกําหนดก็นํามาส่งคืนตามเวลา เมื่อเรามีความจําเป๐นต้องขอความช่วยเหลือ หากไม่
                                                 

 ๑๘๖ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๒๖๙/๑๖๕. 
 ๑๘๗ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๒๖๙/๑๖๕. 
 ๑๘๘ ขุ.ธ.อ.(บาลี) ๓/๕๗. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๒๙ 

เกินความสามารถของเขา เขาก็ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มใจ บุคคลเช่นนี้ภายหลังถ้ามาขอความช่วยเหลือ
เราอีก ก็ให้ช่วย 
  ๔) อททนฺตสฺส น ทาตพฺพ -ไม่ให้แก่ผู้ที่ไม่ให้ หมายถึงผู้ใดที่เราให้ความช่วยเหลือให้
หยิบยืมสิ่งของแล้ว ไม่ส่งคืนตามกําหนดเวลา เมื่อเรามีเรื่องขอความช่วยเหลือ แม้ไม่เกินความสามารถ
ของเขา และเป๐นเรื่องถูกศีลธรรมเขาก็ไม่ยอมช่วย คนอย่างนี้ ภายหลังถ้ามาขอความช่วยเหลือเราอีก 
อย่าช่วย 
  ๕) ททนฺตสฺสาปิ อททนฺตสฺสาปิ ทาตพฺพ -ให้แม้ไม่ให้ก็ให้ หมายถึงถ้าญาติพ่ีน้องเราที่
ตกระกําลําบากอยู่ มาขอความช่วยเหลือ แม้บางครั้งไม่ส่งของที่หยิบยืมตามเวลา ภายหลังเขามาขอ
ความช่วยเหลืออีกก็ให้ช่วย เพราะถึงอย่างไรก็เป๐นญาติพ่ีน้องกัน 
  ๖) สุข  นิสีทิตพฺพ -นั่งให้เป๐นสุข หมายถึงรู้จักที่สูงที่ต่ํา เวลานั่งก็ไม่นั่งสูงกว่าบิดา
มารดาของสามี จะได้นั่งอย่างมีความสุข ไม่ต้องกังวล ไม่ถูกตําหนิ 
  ๗) สุข  ภุญฺชิตพฺพ -กินให้เป๐นสุข หมายถึงให้จัดการเรื่องอาหารการกินในครอบครัวให้
ดี ปรนนิบัติบิดามารดาของสามีในเรื่องอาหารอย่าให้บกพร่อง ถ้าทําได้อย่างนี้ ตัวเราเองเวลากินก็จะกิน
อย่างมีความสุข ไม่ต้องกังวล 
  ๘) สุข  นิปชฺชิตพฺพ -นอนให้เป๐นสุข หมายถึงดูแลเรื่องที่หลับที่นอนให้ดี และยึดหลัก
ตื่นก่อนนอนทีหลัง ก่อนนอนก็จัดการธุระการงานให้เรียบร้อยเสียก่อน จะได้นอนอย่างมีความสุข 
  ๙) อคฺคิ ปริจริตพฺโพ-บูชาไฟ หมายถึงเวลาที่บิดามารดาของสามีหรือตัวสามีเองกําลัง
โกรธ เปรียบเสมือนไฟกําลังลุก ถ้าดุด่าอะไรเรา ก็ให้นิ่งเสียอย่าไปต่อล้อต่อเถียงด้วย เพราะในช่วงเวลา
นั้น ถ้าเราไปเถียงเข้าเรื่องราวก็จะยิ่งลุกลามใหญ่โตไม่มีประโยชน์ คอยหาโอกาสเมื่อท่านหายโกรธ แล้ว
จึงค่อยชี้แจงเหตุผลให้ฟ๎งอย่างนุ่มนวลจะดีกว่า 
  ๑๐) อนฺโตเทวตา นมสฺสิตพฺพา-บูชาเทวดา หมายถึงเวลาที่บิดามารดาของสามีหรือ
ตัวสามีเองทําความดีก็พยายามส่งเสริมสนับสนุน พูดให้กําลังใจให้ทําความดีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 ๔.๒.๔ มงคลที่ ๑๔ การท างานไม่คั่งค้าง 

 ในคัมภีร์อรรถกถาท่านได้กล่าวถึงลักษณะการทํางานที่ดีไม่คั่งค้าง๑๘๙ ไว้ ๕ อย่าง คือ 
  ๑) กาลญฺญุตา-ทํางานถูกกาล คือเวลาไหนควรทําสิ่งใดก็ทําสิ่งนั้น รู้จักสร้างโอกาสเมื่อ
มันมาไม่ถึง หากโอกาสมาแล้วก็ต้องรู้จักรักษาไว้ รวมทั้งถ้าโอกาสยังไม่มาและไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม ก็
ต้องรอโอกาสที่เหมาะกว่า  
  ๒) ปติรูปการิตา-ทําอย่างเหมาะสม คือทําสมควรแก่กิจการนั้น ๆ ไม่น้อยเกินไป ไม่
มากเกินไป ทําให้เหมาะกับตัวเอง เช่น คนที่อยู่ทะเลทรายจะประกอบอาชีพเพาะปลูกก็ไม่เหมาะสม 
  ๓) อนลสตา-ไม่เกียจคร้าน คือคนเกียจคร้านชอบผัดวันประกันพรุ่งหรือหาเหตุต่าง ๆ 
นานามาอ้าง เช่น รอฤกษ์รอยาม พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าเราจะทําความดีเมื่อไร ฤกษ์ก็ดีเมื่อนั้น ไม่ต้อง
รอ ทําไปได้เลย ประโยชน์ย่อมเป๐นฤกษ์ของประโยชน์เอง 
  ๔) อุฏฺ านวีริยสมฺปทา-มีความขยันหมั่นเพียร คือทํางานด้วยความใส่ใจ ถ้าทํางานด้วย
ความเอาใจใส่และมีความฉลาดรอบรู้ งานนั้นก็จะไม่สับสนยุ่งเหยิงต่อไป 
                                                 

 ๑๘๙ ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๖/๑๒๑. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๓๐ 

  ๕) อพฺยสนียตา-ทําให้งานไม่เสียหาย คือ การไม่ทํางานหรือทํางานไม่ดี นับว่าเป๐นการ
ทําให้งานเสียหาย สาเหตุมาจากอบายมุข-ความเสื่อมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีการเป๐นนักเลงสตรีเป๐นต้น 
แม้เราทํางานเป๐นอย่างดี แต่ถ้าเราเป๐นนักเลงเหล่านี้ งานของเราก็อาจจะเสียหายก็ได้ 
 ดังนั้น จึงต้องรู้จักทํางานให้ถูกกาล เหมาะสม และขยัน การงานทั้งหลายจึงจะไม่ค่ังค้าง 
    นกฺขตฺต  ปฏิมาเนนฺต  อตฺโถ พาล  อุปจฺจคา 
    อตฺโถ อตฺถสฺส นกฺขตฺต  กึ กริสฺสนฺติ ตารกาฯ๑๙๐ 
   “ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ ผู้มัวรอฤกษ์ยามอยู่ ประโยชน์ 
  เป๐นฤกษ์ของประโยชน์เอง ดวงดาวจักทําอะไรได้” 
 พระพุทธเจ้าตรัสหลักอิทธิบาท ๔ อันเป๐นวิธีทํางานให้เสร็จไว้ ได้แก่ 
  ๑) ฉนฺท-ความรักงาน จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราเล็งเห็นผลของงานว่า ถ้าทํางานนี้แล้วจะ
ได้อะไร เช่น เรียนหนังสือแล้วจะได้วิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราก็จะเกิดความเต็ม
ใจทํา 
  ๒) วิริย-ความพากเพียร ความไม่ท้อถอย เป๐นคุณธรรมทางใจ เรียกความรู้สึกนี้ว่า 
ความกล้า ความกล้านั้นแม้จะมีอุปสรรคเพียงใดก็จะมีความแข็งใจทําและจะมีความเพียรขึ้นมาได้ 
จําเป๐นต้องละเว้นจากอบายมุขให้ได้เสียก่อน “ฐานะ ๕ อย่างคือ นิทฺทาสีลตา-ความชอบนอน สภา-  
สีลตา-ความชอบคุย อนุฏฺ านสีลตา-ความไม่หมั่น อลสตา-ความเกียจคร้าน และโกธปญฺ าณตา-
ความโกธรง่าย พระผู้มีพระพุทธเจ้าตรัสว่า เป๐นทางแห่งความเสื่อม เพราะคนถึงพร้อมด้วยฐานะ ๕ 
อย่างนั้น เป๐นคฤหัสถ์ก็ไม่ถึงความเจริญของคฤหัสถ์ เป๐นบรรพชิตก็ไม่ถึงความเจริญของบรรพชิต ย่อม
เสียหายถ่ายเดียว ย่อมเสื่อมถ่ายเดียวแน่แท้”๑๙๑ 
  ๓) จิตฺต-ความเอาใจใส่ หรือ ความตั้งใจทํา คนมีจิตตะเป๐นคนไม่ปล่อยปละละเลยกับ
งานของตน คอยตรวจตรางานของตัวเองอยู่เสมอ ทั้งท่ีทําแล้วและยังไม่ได้ทํา 
  ๔) วีม สา-ความเข้าใจทํา วิธีทํางานให้สําเร็จอยู่ในอิทธิบาทข้อสุดท้ายนี้ วิมังสา แปลว่า 
การพินิจพิเคราะห์ หมายความว่า ทํางานด้วยป๎ญญา ด้วยสมองคิด ไม่ใช่สักแต่ว่าทํา คนเราแม้จะรักงาน
แค่ไหน บากบั่นปานใด หรือเอาใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการใช้ป๎ญญาพิจารณางานด้วยแล้ว ผล
ที่สุดงานก็คั่งค้างจนได้ เพราะแม้ว่าขั้นตอนการทํางานจะสําเร็จไปแล้วแต่ผลงานก็ไม่เรียบร้อย  ต้องทํา
กันใหม่ร่ําไป 
 คนที่ท างานด้วยปัญญานั้นจะต้อง 
 - ทําให้ถูกกาล ไม่ทําก่อนหรือหลังเวลาอันควร 
 - ทําให้ถูกลักษณะของงาน 
    โยธ สีตญฺจ อุณฺหญฺจ ติณา ภิยฺโย น มญฺ ติ 
    กร  ปุริสกิจฺจานิ  โส สุขา น วิหายติ ฯ๑๙๒ 
   “บุคคลใดไม่คํานึงถึงหนาวร้อน อดทนให้เหมือนหญ้า กระทํากิจ 
  ที่ควรทําด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชาย บุคคลนั้นย่อมไม่เสื่อมจากสุข” 
                                                 

 ๑๙๐ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๔๙/๑๒. 
 ๑๙๑ ขุ.สุตฺต.อ.(บาลี) ๑/๙๖/๑๗๓. 
 ๑๙๒ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๑๕๓/๑๖๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๓๑ 

 ๔.๒.๕ มงคลที่ ๑๕ ทาน-การให้ 

 คําว่า “ทาน” ในภาษาบาลีหมายถึงความตั้งใจบริจาคทานวัตถุ ๑๐ มีข้าวเป๐นต้น ซึ่งมี
ความรู้ดีเป๐นหลัก เรียกว่าวัตถุทาน และมีความไม่โลภที่ประกอบด้วยจาคเจตนานั้น เรียกว่าเจตนาทาน
โดยสรุป จึงหมายถึงการสละสิ่งของของตนเพ่ือเป๐นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ 
 การให้ทานนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เราต้องยินยอมสละทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากให้กับ
คนอ่ืน ดังที่พระพุทธเจ้าในตรัสไว้ว่า “ทานญฺจ ยุทฺธญฺจ สมานมาหุ๑๙๓ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า การให้
ทานกับการรบเสมอกัน” เพราะฉะนั้น ผู้ที่จะเข้าสู่สนามรบแล้วคิดว่าจะรักษาชีวิต ย่อมเป๐นไปไม่ได้ เมื่อ
ตั้งใจว่าจะเข้าสู่สนามรบแล้ว จะต้องยอมสละชีวิต จึงจะเข้าสู่สนามรบได้ ฉันใด ผู้ให้ทานก็เช่นเดียวกัน 
หากคิดว่าจะรักษาทรัพย์ของตนเอง และจะให้ทาน ก็ย่อมเป๐นไปไม่ ในขณะให้ทาน ผู้ให้ทานได้เปลี่ยน 
โลกิยทรัพย์ให้เป๐นอริยทรัพย์เป๐นเสบียงทิพย์ที่จะติดตามตัวเราต่อไป แม้จะเห็นว่าทรัพย์ของเราหมดสิ้น
ไป แต่ความเป๐นจริงเราได้ฝากไว้ในธนาคารบุญเพ่ืออนาคตของเราเองโดยแท้ 
 การให้เป๐นพ้ืนฐานความดีของมนุษยชาติและเป๐นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ในการจรรโลงสันติสุข 
  บิดามารดา ถ้าไม่ให้ คือไม่เลี้ยงเรามา เราเองก็ตายเสียตั้งแต่เกิดแล้ว 
  สามีภรรยา หาทรัพย์มาได้ไม่ป๎นกันใช้ ก็บ้านแตก 
  ครูอาจารย์ ถ้าไม่ให้ คือไม่ถ่ายทอดวิชาความรู้แก่เรา เราก็โง่ดักดาน 
  คนเรา ถ้าโกรธแล้วไม่ให้อภัยกัน โลกนี้ก็เป๐นกลียุค 
  ชีวิตของคนเราจึงดํารงอยู่ได้ด้วยทาน เราโตมาได้ก็เพราะทาน เรามีความรู้ในด้านต่าง 
ๆ ก็เพราะทาน โลกนี้จะมีสันติสุขได้ก็เพราะทาน ทานจึงเป๐นสิ่งจําเป๐นและมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่
หลวงต่อมนุษยชาติ 
 ทานนั้น มี ๓ ประเภท คือ 
  ๑) อามิสทาน คือการให้วัตถุสิ่งของ 
  ๒) ธรรมทาน คือการให้ความรู้ ถ้าเป๐นความรู้ทางโลกมีให้ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เรียก 
ว่าวิทยาทาน ถ้าเป๐นความรู้ทางธรรม มีการสอนให้ละชั่ว ประพฤติดี ทําใจให้ผ่องใส เรียกว่าธรรมทาน 
  ๓) อภัยทาน คือการสละอารมณ์โกรธเป๐นทาน ให้อภัย ไม่จองเวร สละอารมณ์โกรธ
พยาบาทให้ขาดออกจากใจ 
 การให้ธรรมะถือว่าเป๐นการให้ที่ได้บุญสูงสุด มีคุณค่ากว่าการให้ทั้งปวง เพราะทําให้ผู้รับมี
ป๎ญญารู้เท่าทันโลก เท่าทันกิเลส สามารถนําไปใช้ได้ไม่รู้จักจบสิ้น ทั้งชาตินี้และชาติต่อ ๆ ไป ส่วนทาน
ชนิดอื่น ๆ ผู้รับได้รับแล้วไม่ช้าก็หมดสิ้นไป 
       “สพฺพทาน  ธมฺมทาน  ชินาติ 
       สพฺพรส  ธมฺมรโส ชินาติ 
       สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ 
       ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺข  ชินาติ๑๙๔ 
       การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง 

                                                 

 ๑๙๓ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๓๓/๒๔. 
 ๑๙๔ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๓๕๔/๗๘. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๓๒ 

       รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง 
       ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง 
       ความสิ้นตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง. 
 การทําทานให้ได้บุญมาก ต้องถึงพร้อมด้วยองค์ ๓ คือ 
  ๑) วัตถุบริสุทธิ์ ของที่จะให้ต้องเป๐นของที่ตนได้มาโดยสุจริตชอบธรรม ไม่ได้คดโกงหรือ
เบียดเบียนใครมา การให้ด้วยน้ําพริกผักต้มที่ได้มาโดยบริสุทธิ์ ได้กุศลมากกว่าให้อาหารโต๊ะจีนราคาตั้ง
พันด้วยเงินทองที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์ 
  ๒) เจตนาบริสุทธิ์ คือมีเจตนาเพ่ือกําจัดความตระหนี่ของตน ทําเพ่ือเอาบุญ ไม่ใช่เอา
หน้าเอาชื่อเสียง ไม่ใช่เอาความเด่น ความดัง ความรัก จะต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ทั้ง ๓ ขณะ คือ 
   - ปุพฺพเจตน  ก่อนให้ก็มีใจเลื่อมใสศรัทธาเป๐นทุนเดิม เต็มใจที่จะทําบุญนั้น 
   - มุญฺจนเจตน  ขณะให้ก็ตั้งใจให้ ให้ด้วยใจเบิกบาน 
   - อปรเจตน  หลังจากให้ก็มีใจแช่มชื่น ไม่นึกเสียดายสิ่งที่ให้ไปแล้ว 
  ๓) บุคคลบริสุทธิ์ คือเลือกให้แก่ผู้รับที่เป๐นผู้มีศีลบริสุทธิ์ มีความสงบเรียบร้อย ตั้งใจ
ประพฤติธรรม โดยทั่วไปแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า พระสงฆ์เป๐นเนื้อนาบุญของโลก แต่ถึงกระนั้นก็
ทรงสอนให้เลือก ถ้าจะนิมนต์พระเฉพาะเจาะจง ก็ให้นิมนต์พระที่เคร่งครัดในสิกขาวินัยน่าเลื่อมใส ถ้า
จะนิมนต์พระไม่เฉพาะเจาะจง ให้สมภารจัดให้ก็ให้เลือกนิมนต์จากหมู่สงฆ์ที่ประพฤติสิกขาวินัยเคร่งครัด 
สําหรับผู้ให้คือตัวเราเองก็ต้องมีศีลบริสุทธิ์จึงจะได้บุญมาก จะเห็นว่าทุกครั้งที่เราจะถวายสังฆทาน พระ
ท่านจะให้ศีลก่อน อย่างน้อยท่ีสุดในขณะนั้นเรายังมีศีล ๕ ครบ จะได้อานิสงส์ของบุญกุศลอย่างมาก 
 ทานเป๐นเรื่องของความชุ่มเย็น ผู้ที่ให้อยู่เสมอย่อมมีใจผ่องใสเยือกเย็น หมู่ชนที่นิยมการให้
ย่อมไม่มีความเดือดร้อนใจ เนื่องจากต่างคนต่างมีอัธยาศัยไมตรีถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน อนึ่ง ผลบุญจากการ
ให้จะสะสมอยู่ในใจของเรา ทําให้มีอํานาจมีพลังสามารถดึงดูดทรัพย์ได้ ถ้าใครสั่งสมการให้และการ
เสียสละมามากจะมีพลังดูดทรัพย์มาก ถ้าใครมีใจตระหนี่มีความโลภมาก จะมีพลังดูดทรัพย์น้อย โบราณ
ท่านจึงกล่าวไว้ว่าคนทําทานมามากจะทําให้รวย แม้พระพุทธเจ้าก็ยังทรงยกย่องทานไว้หลายลักษณะ 
ดังนี้ 
 ทเทยฺย ปุริโส ทาน  คนควรให้ในสิ่งที่ควรให้๑๙๕ 
 วิเจยฺย ทาน  สุคตปฺปสตฺถ  การเลือกให้พระสุคตสรรเสริญ๑๙๖ 
 พาลา หเว นปฺปส สนฺติ ทาน  คนพาลเท่านั้นที่ไม่สรรเสริญการให้๑๙๗ 
 นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺหิ อปฺปกา นาม ทกฺขิณา เมื่อมีจิตเลื่อมใสแล้วทักษิณาทานหาชื่อว่า
เป๐นของน้อยไม่๑๙๘ 
 ททโต ปุญฺ  ปวฑฺฒติ บุญของผู้ให้ย่อมเจริญก้าวหน้า๑๙๙ 
 

                                                 

 ๑๙๕ ขุ.ชา.สตฺตก.(บาลี) ๒๗/๔๔/๑๖๗. 
 ๑๙๖ ขุ.ชา.อฏฺ ก.(บาลี) ๒๗/๗๓/๑๙๒. 
 ๑๙๗ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๑๗๗/๔๘. 
 ๑๙๘ ขุ.วิ.(บาลี) ๒๖/๘๐๔/๘๐. 
 ๑๙๙ ขุ.อุ.(บาลี) ๒๕/๗๕/๒๑๙. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๓๓ 

 ทท  มิตฺตานิ คนฺถติ ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้๒๐๐ 
 พหุโน ชนสฺส ททมาโน ปิโย โหติ มนาโป ผู้ให้ย่อมเป๐นที่รักของคนหมู่มาก๒๐๑ 
 สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุข  โส อธิคจฺฉติ ผู้มีป๎ญญาให้ความสุขย่อมได้รับความสุข๒๐๒ 
 อนฺนโท พลโท โหติ ผู้ให้อาหารชื่อว่าให้กําลัง 
 วตฺถโท โหติ วณฺณโท ผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะ 
 ยานโท สุขโท โหติ ผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข 
 ทีปโท โหติ จกฺขุโท ผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ 
 โส จ สพฺพทโท โหติ โย ททาติ อุปสฺสย  ผู้ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง 
 อมตนฺทโท จ โส โหติ โย ธมฺมมนุสาสติ ผู้ให้ธรรมชื่อว่าให้อมฤตธรรม๒๐๓ 
 มนาปทายี ลภเต มนาปํ ผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ 
 อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺค  ผู้ให้ของที่เลิศ ย่อมได้ของที่เลิศ 
 วรสฺส ทาตา วรลาภี จ โหติ ผู้ให้ของที่ด ีย่อมได้ของที่ด ี
 เสฏฺ นฺทโท เสฏฺ มฺเปติ าน  ผู้ให้ของที่ประเสริฐ ย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐ 
 โย อคฺคทายี วรทายี เสฏฺ ทายี จ โย นโร คนใดให้ของที่เลิศ ของที่ด ีและของที่ประเสริฐ 
 ทีฆายุ ยสวา โหติ ยตฺถ ยตฺถูปปชฺชติ คนนั้นจะเกิด ณ ที่ใด ๆ ย่อมมีอายุยืน มียศ ณ ที่
นั้น ๆ๒๐๔ 
 ดังนั้น จึงมีคํากล่าวไว้ว่า 
  “การให้เป๐นยาเสน่ห์ ความตระหนี่เป๐นยาให้คนเกลียดชัง 
  การให้เป๐นยาให้ได้ยศ ความตระหนี่เป๐นยาให้กําพร้าพวกพ้อง” 
       “ทรัพย์คนดีมีน้อยพลอยได้พ่ึง 
       เหมือนน้ําบึงน้ําบ่อพออาศัย 
       ทร้พย์คนชั่วมากมีตระหนี่ใน 
       ดื่มไม่ได้น้ําสมุทรมันสุดเค็ม” 

 ๔.๒.๖ มงคลที่ ๑๖ การประพฤติธรรม 

 การประพฤติธรรม คือการประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องและความดีงาม ทั้ง
ปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้ดีสมกับที่เกิดเป๐นคนและให้มีความเที่ยงธรรม  ไม่ลําเอียง ดังนั้น ก่อน
ทํางานเพ่ือส่วนรวมจึงต้องประพฤติธรรม เพ่ือเป๐นการปรับปรุงตนให้พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
ผาสุก ไม่นําความเดือดร้อนมาหาตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งได้แก่การประพฤติปฏิบัติตน ๒ ลักษณะควบคู่กัน
ไป ได้แก่ 
  ๑) ประพฤติเป๐นธรรม 

                                                 

 ๒๐๐ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๙. 
 ๒๐๑ องฺ.ปํฺจก.(บาลี) ๒๒/๓๕/๓๕. 
 ๒๐๒ องฺ.ปํฺจก.(บาลี) ๒๒/๓๗/๓๗. 
 ๒๐๓ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๔๒/๓๖. 
 ๒๐๔ องฺ.ปํฺจก.(บาลี) ๒๒/๔๔/๔๖. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๓๔ 

  ๒) ประพฤติตามธรรม 
 ประพฤติเป๐นธรรม คือมีความเท่ียงธรรม เป๐นความถูกต้องและเป๐นความดี 
 ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมนั้น ขึ้นอยู่กับหลักธรรมอย่างหนึ่งคือ “ความ
เป๐นธรรม” สังคมใดก็ตามแม้จะมีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์มั่งคั่งบริบูรณ์ แต่ถ้าขาด “ความเป๐นธรรม” 
เสียอย่างเดียว สังคมนั้นก็จะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย 
 เพราะขาดความเป๐นธรรม ครอบครัวจึงแตกสลาย 
 เพราะขาดความเป๐นธรรม บ้านเมืองจึงเกิดปฏิวัติรัฐประหาร 
 เพราะขาดความเป๐นธรรมธรรม สงครามระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้น 
 ความเป๐นธรรม คือการกระทําที่ชอบด้วยเหตุผล เป๐นสิ่งจําเป๐นสําหรับทุกหนทุกแห่ง เป๐น
สิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องให้แก่กัน 
 เราจึงต้องฝึกตนเองให้เป๐นคนที่ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างชอบด้วยเหตุผล มีความเป๐นธรรมไม่
ลําเอียงเพราะอคติ ๔ ประการ ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ฉนฺทาคติ-ไม่ลําเอียงเพราะรัก ไม่เห็นแก่หน้า รวมถึงการไม่เป๐นคนโลภ ไม่รักทรัพย์
สมบัติมากจนยอมเสียความเป๐นธรรม 
  ๒) โทสาคติ-ไม่ลําเอียงเพราะชัง คือถึงจะเกลียดหรือไม่ชอบใครเป๐นเรื่องส่วนตัวก็ไม่
นํามาปนกับงานซึ่งเป๐นเรื่องส่วนรวม หากเขาทําความดีก็ต้องปูนบําเหน็จรางวัลให้เช่นเดียวกับคนอ่ืน ไม่
เลือกที่รักมักท่ีชัง 
  ๓) โมหาคติ-ไม่ลําเอียงเพราะหลง คือเป๐นคนมีป๎ญญา หูตากว้างไกล รู้เท่าทันคน ไม่โง่ 
ใคร ๆ ไม่สามารถหลอกลวงได้ ไม่เป๐นผู้ใหญ่ชนิดลงโทษผู้น้อยโดยที่ไม่ได้ไต่สวนความผิดให้ชัดเจนก่อน 
เป๐นต้น 
  ๔) ภยาคติ-ไม่ลําเอียงเพราะกลัวภัย คือมีใจอาจหาญไม่หวั่นไหว ไม่เกรงต่ออิทธิพลมืด
ใด ๆ ถึงจะถูกขู่ทําร้ายก็ไม่ยอมเสียความเป๐นธรรม เพราะมีความรักธรรมยิ่งกว่าชีวิต 
 คุณสมบัติทั้ง ๔ ประการนี้ คนทุกคนจําเป๐นต้องมี มิฉะนั้น โลกนี้ก็จะวุ่นวาย โดยเฉพาะ
ผู้นําทุกท่านจะต้องปลูกฝ๎งคุณสมบัติดังกล่าวนี้ให้เกิดขึ้นในใจตนอย่างเต็มเปี๑ยม เพ่ือไม่ให้เป๐นที่ติฉิ นได้
ในภายหลัง 
    ฉนฺทา โทสา ภยา โมหา โย ธมฺม  นาติวตฺตติ 
    อาปูรติ ตสฺส ยโส สุกฺกปกฺเขว จนฺทิมา ฯ๒๐๕

 

   ผู้ใดไม่ละเมิดความยุติธรรม เพราะความรัก ความชัง ความโง่เขลา 
   และความกลัว ยศของผู้นั้น ย่อมเด่นดุจดวงจันทร์ เปล่งแสงสว่าง 
   ข้างขึ้นทุกค่ําคืน 

 ประพฤติตามธรรม คือการประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ฝึกฝน
อบรมตนเองให้คุณธรรมในตัวสูงขึ้นประณีตขึ้นตามลําดับ ได้แก่ การปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถคือ
ทางแห่งความด ี๑๐ ประการ๒๐๖ ดังนี้ 

                                                 

 ๒๐๕ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๑๘/๒๑. 
 ๒๐๖ องฺ.ทสก.(บาลี) ๒๔/๑๗๖/๒๑๙-๒๒๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 
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  ๑) ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต-เว้นจากการฆ่าสัตว์ คือไม่ฆ่าสัตว์ นับตั้งแต่ฆ่าคนทั่วไป ฆ่า
สัตว์ที่มีคุณ และฆ่าสัตว์อ่ืน ๆ เจตนารมณ์ของกุศลกรรมบถข้อนี้ต้องการให้ทุกคนรู้จักแก้ป๎ญหาโดยสันติ
วิธี ไม่ใช่โดยวิธีฆ่าอีกฝุายหนึ่งเสีย เพราะการฆ่านั้น ผู้ฆ่าย่อมเกิดความทารุณโหดร้ายขึ้นในใจ ทําให้ใจ
เศร้าหมองและตนก็ต้องรับผลกรรมต่อไปและต้องคอยหวาดระแวงว่าญาติพ่ีน้องเขาจะมาทําร้ายตอบ
เป๐นการแก้ป๎ญหาซึ่งจะสร้างป๎ญหาอื่น ๆ ต่อมาโดยไม่จบสิ้น 
  ๒) อทินฺนาทานา ปฏิวิรโต-เว้นจากการลักทรัพย์ คือไม่แสวงหาทรัพย์มาโดยทางทุจริต 
เจตนารมณ์ของกุศลกรรมบถข้อนี้ ต้องการให้ทุกคนทํามาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริต  ซึ่งจะทําให้ใช้ทรัพย์ได้
เต็มอ่ิมไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทวงคืน 
  ๓) กาเมสุ มิจฺฉาจารา ปฏิวิรโต-เว้นจากการประพฤติผิดในกาม คือไม่กระทําผิด
ในทางเพศ ไม่ลุอํานาจแก่ความกําหนัด เช่น การเป๐นชู้กับสามีภรรยาคนอ่ืน การข่มขืน การฉุดคร่า
อนาจาร เจตนารมณ์ ของกุศลกรรมบถข้อนี้ ต้องการให้ทุกคนมีจิตใจสูง เคารพในสิทธิของเพ่ือนมนุษย์
ด้วยกันเป๐นการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม 
  ๔) มุสาวาทา ปฏิวิรโต-เว้นจากการพูดเท็จ คือต้องไม่เจตนาพูดให้ผู้ฟ๎งเข้าใจผิดไป
จากความเป๐นจริง ซึ่งรวมถึงการทําเท็จให้คนอ่ืนหลงเชื่อ 
  การเว้นจากพูดเท็จต่าง ๆ เหล่านี้ หมายถึง 
  - ไม่ยอมพูดคําเท็จเพราะเหตุแห่งตน กลัวภัยจะมาถึงตนจึงโกหก 
  - ไม่ยอมพูดคําเท็จเพราะเหตุแห่งคนอ่ืน รักเขาอยากให้เขาได้ ประโยชน์จึงโกหก 
หรือเพราะเกลียดเขา อยากให้เขาเสียประโยชน์จึงโกหก 
  - ไม่ยอมพูดเท็จเพราะเห็นแก่อามิสสินบน เช่น อยากได้ทรัพย์สิน เงินทองสิ่งของ จึง
โกหก 
 เจตนารมณ์ของกุศลกรรมบถข้อนี้ ต้องการให้ทุกคนมีความสัตย์จริงกล้าเผชิญหน้ากับ
ความจริงเยี่ยงสุภาพชน ไม่หนีป๎ญหา หรือหาประโยชน์ใส่ตัวด้วยการพูดเท็จ 
  ๕) ปิสุณาย วาจาย ปฏิวิรโต-เว้นจากการพูดส่อเสียด คือไม่เก็บความข้างนี้ไปบอกข้าง
โน้น เก็บความข้างโน้นมาบอกข้างนี้ ด้วยเจตนาจะยุแหย่ให้เขาแตกกัน ควรกล่าวแต่ถ้อยคําที่ทําให้เกิด
ความสมัครสมานสามัคคี เจตนารมณ์ของกุศลกรรมบถข้อนี้ ต้องการไม่ให้คนเราหาความชอบด้วยการ
ประจบสอพลอ ไม่เป๐นบ่างช่างยุ ต้องการให้หมู่คณะสงบสุขสามัคค ี
  ๖) ผรุสาย วาจาย ปฏิวิรโต เว้นจากการพูดคําหยาบ คือไม่พูดคําซึ่งทําให้คนฟ๎งเกิด
ความระคายใจ ครูดหู และส่อว่าผู้พูดเองเป๐นคนมีสกุลต่ํา เจตนารมณ์ของกุศลกรรมบถข้อนี้ ต้องการให้
ทุกคนเป๐นสุภาพชน รู้จักสํารวมวาจาของตน ไม่ก่อความระคายใจแก่ผู้อ่ืนด้วยคําพูด 
  ๗) สมฺผปฺปลาปา ปฏิวิรโต-เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ คือไม่พูดเหลวไหล ไม่พูดพล่อย ๆ 
สักแต่ว่ามีปากอยากพูดก็พูดไปหาสาระมิได้ แต่พูดถ้อยคําที่มีสาระ มีหลักฐาน มีที่อ้างอิง ถูกกาลเวลา มี
ประโยชน์ เจตนารมณ์ของกุศลกรรมบถข้อนี้ ต้องการให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อถ้อยคําของตน 
  ๘) อนภิชฺฌาลุ-ไม่โลภอยากได้ของเขา คือไม่เพ่งเล็งที่จะเอาทรัพย์ของคนอ่ืนในทาง
ทุจริต เจตนารมณ์ของกุศลกรรมบถข้อนี้ ต้องการให้คนเราเคารพในสิทธิข้าวของของผู้อ่ืน มีจิตใจสงบไม่
ฟูุงซ่านไหวกระเพ่ือมไปเพราะความอยากได้ทรัพย์ของผู้อ่ืน ทําให้มีใจผ่องแผ้ว มีความเอ้ือเฟื๒อเผื่อแผ่ 
พร้อมที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 
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  ๙) อพฺยาปนฺนจิตฺโต-ไม่พยาบาทปองร้ายเขา คือไม่ผูกใจเจ็บ ไม่คิดอาฆาตล้างแค้น ไม่
จองเวร มีใจเบิกบาน แจ่มใสไม่ขุ่นมัว ไม่เกลือกกลั้วด้วยโทสจริต เจตนารมณ์ของกุศลกรรมบถข้อนี้ 
ต้องการให้คนเรารู้จักให้อภัยทาน ไม่คิดทําลาย ทําให้จิตใจสงบผ่องแผ้วเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
  ๑๐) สมฺมาทิฏฺ  ิโก-ไม่เห็นผิดจากคลองธรรม คือไม่คิดแย้งกับหลักธรรม เช่น มีความ 
เห็นที่เป๐นสัมมาทิฏฐิ ๑๐ ประการ คือ 
   (๑) อตฺถิ ทินฺน  เห็นว่าการให้ทานดีจริง ควรทํา 
   (๒) อตฺถิ ยิฏฺ  เห็นว่ายัญที่บูชาแล้วมีผล คือ เห็นว่าการสงเคราะห์ช่วยเหลือบุคคล
อ่ืนเป๐นสิ่งดี ควรทํา 
   (๓) อตฺถิ หุต  เห็นว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาดีจริง ควรทํา 
   (๔) อตฺถิ สุกตทุกฺกตาน  กมฺมาน  ผล  วิปาโก เห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วดีจริง 
   (๕) อตฺถิ อย  โลโก เห็นว่าโลกนี้มีจริง 
   (๖) อตฺถิ ปโร โลโก เห็นว่าโลกหน้ามีจริง 
   (๗) อตฺถิ มาตา เห็นว่ามารดามีพระคุณต่อเราจริง 
   (๘) อตฺถิ ปิตา เห็นว่าบิดามีพระคุณต่อเราจริง 
   (๙) อตฺถิ สตฺตา โอปปาติกา เห็นว่าสัตว์ที่เป๐นโอปปาติกะมีจริง (นรกสวรรค์มีจริง) 
   (๑๐) อตฺถิ โลเก สมณพฺราหฺมณา สมฺมคฺคา สมฺมาปฏิปนฺนา เห็นว่าสมณะ
พราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบหมดกิเลสแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามมีจริง 
 เจตนารมณ์ของกุศลกรรมบถข้อนี้ ต้องการให้คนเรามีพ้ืนใจดีมีมาตรฐานความคิดที่ถูกต้อง 
ยึดถือค่านิยมที่ถูกต้อง มีวินิจฉัยถูก มีหลักการ มีแนวความคิดที่ถูกต้องส่งผลให้ความคิดในเรื่องอ่ืน
ถูกต้องตามไปด้วย 
 “นาห  ภิกฺขเว อญฺ  เอกธมฺม ปิ สมนุปสฺสามิ, เยน อนุปฺปนฺนา วา กุสลา ธมฺมา 
อุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนฺนา กุสลา ธมฺมา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ส วตฺตนฺติ ยถยิท  ภิกฺขเว สมฺมาทิฏฺ  ิ๒๐๗ 
 เราไม่เห็นธรรมอ่ืนแม้สักอย่าง ซึ่งจะเป๐นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้น หรือกุศล
ธรรมที่เกิดข้ึนแล้ว เพ่ิมพูนไพบูลย์ยิ่งขึ้นเหมือนอย่างสัมมาทิฏฐินี้เลย” 
 คุณธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ คนทุกคนจําเป๐นต้องฝึกให้มีในตน โดยเฉพาะผู้นํา ผู้ที่จะ
บําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม จะต้องฝึกให้มีในตนจึงจะทํางานได้ผลดี 
   “ธมฺมจารี สุข  เสติ การประพฤติธรรม นําสุขมาให้”๒๐๘ 

 ๔.๒.๗ มงคลที่ ๑๗ การสงเคราะห์ญาติ 

 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า น โส ภิกฺขเว สตฺโต สุลภรูโป โย น มาตาภูตปุพฺโพ อิมินา ทีเฆน 
อทฺธุนา๒๐๙ ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ผู้ไม่เคยเป๐นมารดาโดยกาลนานนี้ มิใช่หาได้ง่าย 
 คนที่ไม่เคยเกิดเป๐นบิดามารดากันนั้น เป๐นคนที่หาได้ยากมากในวัฏฏสงสารอันยาวนานนี้ 
แม้คนที่ไม่เคยเกิดเป๐นพ่ีน้องกันเป๐นต้น ก็หาได้ยากเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสมงคล คือ 

                                                 

 ๒๐๗ องฺ.เอก.(บาลี) ๒๐/๒๙๙/๓๒. 
 ๒๐๘ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๑๖๙/๔๗. 
 ๒๐๙ สํ.นิ.(บาลี) ๑๖/๑๓๗/๑๘๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๓๗ 

การสงเคราะห์ญาติที่หมายรวมถึงเพ่ือนร่วมโลกด้วย 
 ในอรรถกถาติรีฏวัจฉชาดกได้กล่าวถึงญาติ ๔ ประเภท 
 จตฺตาโร พนฺธโว าติพนฺธวาปิ พนฺธุ โคตฺตพนฺธวาปิ พนฺธุ ปุตฺตพนฺธวาปิ พนฺธุ 
สิปฺปพนฺธวาปิ พนฺธุ, ปุตฺตพนธวสิปฺปพนฺธวโคตฺตพนฺธว าติพนฺธเวสุ อญฺ ตโรปิ น โหติ๒๑๐ ญาติมี 
๔ จําพวก คือ ญาติที่เกี่ยวพันโดยเป๐นญาติ ญาติที่เกี่ยวพันกันโดยโคตร ญาติที่เกี่ยวพันกันโดยเป๐นบุตร 
และญาติท่ีเกี่ยวพันกันด้วยวิชาความรู้ 
 คําว่า ญาติ นี้แปลว่า คนคุ้นเคย คนใกล้ชิด หมายถึง บุคคลที่คุ้นเคยและวางใจกันได้ มี ๒ 
ประเภท ได้แก่ 
  ๑) ญาติทางโลก แบ่งได้เป๐น ๒ พวก คือ 
    -ญาติโดยสายโลหิต เช่น ทวด ปูุ ย่า ตา ยาย ลุง ปูา น้า อา พ่ี น้อง หลาน ฯลฯ 
    -ญาติโดยความใกล้ชิดคุ้นเคย เช่น เป๐นเพ่ือนสนิทสนมกับเราโดยตรงหรือสนิท
สนมกับญาติทางสายโลหิตของเรา 
   ๒) ญาติทางธรรม หมายถึง ผู้เป๐นญาติเพราะเหตุ ๔ ประการ คือ 
    - เป๐นญาติเพราะบวชให้เป๐นภิกษุ 
    - เป๐นญาติเพราะบวชให้เป๐นสามเณร 
    - เป๐นญาติเพราะให้นิสสัย (พิธีกรรมของสงฆ์ที่พระอุป๎ชฌาย์ให้แก่ศิษย์) 
    - เป๐นญาติเพราะสอนธรรมะให้ 
 เวลาที่ควรสงเคราะห์ญาติ 
  ๑) โภคปาริชุญฺเ น เมื่อยากจนหาที่พ่ึงไม่ได้ ขาดทุนทรัพย์ค้าขาย ขาดยานพาหนะ 
ขาดอุปกรณ์ทํากิน 
  ๒) พฺยาธิปาริชุญฺเ น เมื่อเจ็บไข้ได้ปุวย 
 การสงเคราะห์ญาติทางโลก เป๐นความมุ่งหมายเพ่ือผูกความสามัคคีรวมน้ําใจญาติให้เป๐น
ปึกแผ่นโดยใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ ดังนี้ 
  ๑) ทาน-การให้ หมายถึงการเอ้ือเฟื๒อแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ ให้ของฝากยามเยี่ยมเยียน 
ให้ของขวัญยามมงคล ให้ของกินของใช้ยามตรุษยามสารท ตลอดจนให้ทุนรอนทํามาหากิน โดยควรจะ
ตั้งงบกลางไว้สําหรับสงเคราะห์ญาติโดยเฉพาะ และเมื่อแบ่งป๎นให้ญาติไปแล้ว ก็ไม่คิดจะทวงคืน แต่ถ้า
เขานํามาคืนเองก็ควรเก็บสํารองไว้ในงบกลางนี้อีก สําหรับสงเคราะห์ญาติคนอ่ืน ๆ ที่เดือดร้อนต่อไป 
  ๒) ปิยวาจา-พูดจาต่อกันด้วยคําสุภาพอ่อนโยน เรียกสรรพนามตามศักดิ์ เช่น เรียกลุง 
ปูา น้า อา อันเป๐นภาษาของคนรักใคร่เคารพนับถือกันถึงจะโกรธเคืองขัดใจก็ไม่แช่งชักหักกระดูกหรือ
นินทาว่าร้าย 
  ๓) อตฺถจริยา-ทําตัวให้เป๐นประโยชน์แก่ญาติ คือช่วยเหลือเมื่อมีธุระ การงาน เช่น 
แต่งงาน บวชนาค เจ็บปุวย เป๐นความ งานศพ และอ่ืน ๆ อย่างน้อยก็ให้กําลังใจ 
  ๔) สมานตฺตตา-วางตัวกับญาติให้เหมาะสมกับฐานะ ตําแหน่ง เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม 
เคารพญาติผู้ใหญ่ เอ็นดูญาติผู้น้อย เสมอต้นเสมอปลาย ร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ทอดทิ้งกัน 

                                                 

 ๒๑๐ ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๒๗/๒๕/๔๘. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๓๘ 

 การสงเคราะห์ญาติทางธรรม คือชักชวนญาติให้รู้จักประกอบการบุญการกุศล ชักนําให้ได้
ทําทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ให้ตั้งอยู่ในศรัทธา สอนธรรมะให้ ชักนําให้บวช ชักนําให้ปฏิบัติธรรม 

 ๔.๒.๘ มงคลที่ ๑๘ ท างานไม่มีโทษ 

 งานไม่มีโทษ คือ งานสุจริตทางกาย วาจา และใจ เป๐นงานที่ไม่มีเวรไม่มีภัย ไม่เบียดเบียน
ใคร แต่เป๐นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อ่ืน เช่น การสมาทานรักษาศีลอุโบสถ การขวนขวายในการทําบุญ 
การปลูกสวนและปุา และสร้างสะพานที่เป๐นสาธารณประโยชน์เป๐นต้น 
 การทํางานที่ไม่มีโทษอย่างใดอย่างหนึ่งในโทษ ๔ ประการ๒๑๑ คือ 
  ๑) อตฺตานุวาทภย -โทษคือการตําหนิตนเอง คือเมื่อเราทําผิดศีล จะทําให้เราตําหนิ
ตนเอง แม้คนอื่นไม่รู้ไม่เห็น แต่เราก็รู้เห็นเอง และไม่เคารพตนเองเพราะการทําผิดศีล 
  ศีลเป๐นพ้ืนฐานของการทําความดีทุกอย่าง แม้ในไตรสิกขา ซึ่งถือเป๐นหัวใจของ
พระพุทธศาสนาก็กล่าวไว้ว่า 
   ศีล   เป๐นพื้นฐานของสมาธิ 
   สมาธิ  ทําให้เกิดป๎ญญา 
   ป๎ญญา เป๐นเครื่องบรรลุนิพพาน 
 ดังนั้น ผู้ที่คิดจะสร้างความดีโดยไม่นําพาในการรักษาศีลเลย จึงเป๐นการคิดสร้างวิมานใน
อากาศ 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “กจฺจิ นุ โข เม อตฺตา สีลโต น อุปวทตีติ ปพฺพชิเตน อภิณฺห  ปจฺจ-
เวกฺขิตพฺพ  ฯ กจฺจิ นุ โข ม  อนุวิจฺจ วิญฺญู สพฺรหฺมจารี สีลโต น อุปวทนฺตีติ ปพฺพชิเตน อภิณฺห  ปจฺจ-
เวกฺขิตพฺพ ๒๑๒ เธอพึงพิจารณาเนือง ๆ ว่า ตัวเราเองตําหนิตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ เธอพึงพิจารณา
เนือง ๆ ว่า ผู้รู้ ใคร่ครวญแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่” 
  ๒) ปรานุวาทภย -โทษคือการตําหนิของคนอ่ืน คือเมื่อคนอ่ืนรู้แล้วก็จะตําหนิเราต่ออีก 
  ๓) ทณฺฑภย -โทษคืออาชญา เป๐นการทําผิดกฎหมาย กฎหมายเป๐นระเบียบข้อบังคับซึ่ง
ทุกคนต้องปฏิบัติตาม การทําผิดกฎหมายทุกอย่างจัดเป๐นงานมีโทษทั้งสิ้น แม้บางอย่างจะไม่ผิดศีลธรรม
ข้อใดเลย 
  ๔) ทุคติภย -โทษคือการเกิดในอบายภูมิ ๔ มี นรก เปรต อสุรกาย หรือสัตว์เดรัจฉาน 
เป๐นการประพฤติผิดธรรม ธรรมคือความถูกความดี ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ต้องคํานึงถึงข้อธรรมที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้ถี่ถ้วน เพราะงานบางอย่างแม้จะไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีล แต่อาจผิดหลักธรรมได้ 
ดังเช่น 
  การผูกโกรธคิดพยาบาท ผิดหลักกุศลกรรมบถ 
  การเกียจคร้าน  ผิดหลักอิทธิบาท 
  การเป๐นนักเลงการพนัน เจ้าชู้ ผิดหลักการละอบายมุข 
 ดังนั้น เมื่อเราทํางาน ไม่ว่าจะเป๐นงานทางกาย ทางวาจา หรือทางใจก็ตาม เราต้องทําให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ศีล และธรรม จึงจะได้ชื่อว่าเป๐นคนทํางานไม่มีโทษ 

                                                 

 ๒๑๑ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๑๒๑/๑๓๘. 
 ๒๑๒ องฺ.ทสก.(บาลี) ๒๔/๔๘/๖๙. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๓๙ 

 พระพุทธศาสนาสอนเรื่องการทํางานไว้ว่า “นิสฺสมฺมกรณ  เสยฺโย ใคร่ครวญดูก่อน แล้วจึง
ลงมือทําดีกว่า” คนทํางานสมัยนี้มีคติว่า “อย่าดมก่อนเห็น อย่าเซ็นก่อนอ่าน” ซึ่งเป๐นการปฏิบัติ ตาม
หลักธรรมนั่นเอง 
 ประเภทของงานไม่มีโทษ อันเป๐นงานที่เราทํานั้นแบ่งได้เป๐น ๒ ประการ คือ 
  ๑) งานที่ทําเพ่ือประโยชน์ตนเอง 
  ๒) งานที่ทําเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 ผู้ที่ทํางานไม่มีโทษก็หมายถึง ผู้ที่ทํางานทั้ง ๒ ประการนี้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ตาม
องค์ประกอบทั้ง ๔ ประการดังได้กล่าวมาแล้ว 
 งานที่ท าเพื่อประโยชน์ตนเอง คือการทํามาหาเลี้ยงชีพต่าง ๆ เช่น ทํานา ทําสวน ค้าขาย 
เป๐นครู เป๐นช่างไม้ ช่างยนต์ฯลฯ ซึ่งในเรื่องการประกอบอาชีพนี้  พระพุทธเจ้าตรัสว่า อาชีพต้องห้าม
ต่อไปนี้พุทธศาสนิกชนไม่ควรทํา๒๑๓ ได้แก่ 
  ๑) สตฺถวณิชฺชา-การค้าอาวุธ มีปืน อาวุธเคมี ระเบิด นิวเคลียร์ อาวุธอ่ืน ๆ เป๐นต้น 
  ๒) สตฺตวณิชฺชา-การค้าสัตว์ คือการค้าขายมนุษย์ การค้าเด็ก การค้าทาส เป๐นต้น 
  ๓) ม สวณิชฺชา-การค้าสัตว์เป๐น สําหรับฆ่าเพ่ือเป๐นอาหาร 
  ๔) มชฺชวณิชฺชา-การค้าน้ําเมา สุรา ยาเสพย์ติด เป๐นต้น 
  ๕) วิสวณิชฺชา-การค้ายาพิษ 
 ใครก็ตามที่ประกอบอาชีพ ๕ ประการข้างต้นนี้ ได้ชื่อว่าทํางานมีโทษ และก่อให้เกิดโทษ
แก่ตนเองมากมายสุดประมาณ แม้จะร่ํารวยเร็วก็ไม่คุ้มกับบาปกรรมที่ก่อไว้ 
 งานที่ท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คือการทํางานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนข้างเคียง 
และช่วยเหลืองานที่เป๐นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น สร้างสะพาน ทําถนน  สร้างศาลา ที่พักอาศัย
ข้างทาง ฯลฯ 
       “อุฏฺ านวโต สตีมโต 
       สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน 
       สญฺ ตสฺส จ ธมฺมชีวิโน 
       อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ๒๑๔ 
       ยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมั่น มีสติ 
       มีการงานสะอาด ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทํา 
       สํารวมแล้ว เป๐นอยู่โดยธรรม ไม่ประมาท” 

 ๔.๒.๙ มงคลที่ ๑๙ งดเว้นบาป 

 บาป คือ 
  -อกุศลที่คนดีพากันปูองกันรักษาตนไว้ให้ออกห่าง 
  -อกุศลที่รักษาอบายภูมิไว้ 
  -อกุศลที่ให้คนชั่วเข้าถึงทุคติ 

                                                 

 ๒๑๓ องฺ.ปํฺจก.(บาลี) ๒๒/๑๗๗/๑๙๗. 
 ๒๑๔ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๒๔/๒๐. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๔๐ 

  -อกุศลที่เป๐นเหตุให้บุคคลเข้าถึงอบาย 
 บาปเป๐นสภาวะที่ทําให้คนทําตกต่ํา คือในขณะที่ทําบาป จิตของเรารู้สึกเศร้าหมอง ตําหนิ
ตนเอง และเป๐นที่ตําหนิของคนอ่ืนผู้ได้รู้ได้เห็นเรื่องนั้น นอกจากนั้น หลังจากตายไปแล้วก็ยังไปตกอบาย
ได้รับทุกข์อีก เพราะฉะนั้น จึงจัดเป๐นอาการเสียของจิต คือ จิตเศร้าหมอง จิตเหลวไหล ใจร้าย ใจดํา ใจ
ขุ่นมัว ฯลฯ แล้วแต่จะบอกอาการทางไหน คําว่า เศร้าหมอง เหลวไหล ต่ําทราม เป๐นต้นเป๐นคําบอกว่า
จิตเสีย ซึ่งสิ่งที่ทําให้จิตเสียนี้ ทางพระพุทธศาสนาท่านใช้คําสั้นๆ ว่า “บาป” คําว่าบาป จึงหมายถึงสิ่งที่
ทําให้จิตเสีย คือมีคุณภาพต่ําลงนั้นเอง ไม่ว่าจะเสียในแง่ไหนก็เรียกว่าบาปทั้งสิ้น 
 พระพุทธเจ้าทรงเห็นและรู้จักธรรมชาติของกิเลสอันเป๐นต้นเหตุแห่งบาปทั้งหลายได้อย่าง
ถูกต้องตามความเป๐นจริง และสามารถกําจัดกิเลสเหล่านั้นออกไปได้โดยสิ้นเชิงและเด็ดขาด พระองค์ได้
ตรัสสรุปเรื่องการกําเนิดของบาปไว้อย่างชัดเจนว่า 
 “นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต๒๑๕ บาปย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ทําบาป” 
    “อตฺตนา ว กต  ปาปํ  อตฺตนา สงฺกิลิสฺสต ิ
    อตฺตนา อกต  ปาปํ  อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ๒๑๖ 
   ใครทําบาป คนนั้นก็เศร้าหมองเอง ใครไม่ทําบาป คนนั้นก็บริสุทธิ์” 
 พระพุทธดํารัสนี้เป๐นเครื่องยืนยันการค้นพบของพระองค์ว่า บาปเป๐นเรื่องเฉพาะตัว ไม่ใช่
สิ่งติดต่อกันได้ ใครทําบาปคนนั้นก็ได้บาป ใครไม่ทําบาปก็รอดตัวไป ดังนั้น ตามความเห็นของพระพุทธ-
ศาสนา บาปจึงเกิดที่ตัวคนทําเองคือเกิดที่ใจของคนทํา ใครไปทําชั่ว บาปก็กัดกร่อนใจของคนนั้นให้เสีย
คุณภาพ เศร้าหมองขุ่นมัวไป ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานไป ไม่เก่ียวกับคนอื่น 
 พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า 
    “สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺต  นาญฺโ  อญฺ วิโสธเย๒๑๗ 
   ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ เป๐นเรื่องเฉพาะตัว ใครจะไถ่บาป ทําให้คนอื่น 
   บริสุทธิ์ไม่ได้” 
 อารติ-งด วิรติ-เว้น จากบาป หมายความว่า 
 อารติ-งด หมายถึง คนที่ไม่มีใจยินดีที่จะทําบาปเพราะเห็นโทษของบาปนั้น 
 วิรติ-เว้น หมายถึง คนที่เว้นจากการทําบาปทั้งทางกายและวาจา มี ๓ อย่าง 
  ๑) สัมป๎ตตวิรัติ (เว้นสิ่งประจวบเฉพาะหน้า, เว้นเมื่อประสบซึ่งหน้า หรือเว้นได้ทั้งที่
ประจวบโอกาส) คือ ไม่ได้ตั้งเจตนาไว้ก่อน ไม่ได้สมาทานสิกขาบทไว้เลย แต่เมื่อประสบเหตุที่จะทําชั่ว 
นึกคิดพิจารณาขึ้นได้ในขณะนั้นว่า ตนมีชาติตระกูล วัยหรือคุณวุฒิอย่างนี้ ไม่สมควรกระทํากรรมเช่นนั้น 
แล้วงดเว้นเสียได้ไม่ทําผิดศีล 
  ๒) สมาทานวิรัติ (เว้นด้วยการสมาทาน) คือ ตนได้ตั้งเจตนาไว้ก่อน โดยได้รับศีล คือ 
สมาทานสิกขาบทไว้แล้ว ก็งดเว้นตามที่ได้สมาทานนั้น 
  ๓) สมุจเฉทวิรัติ หรือ เสตุฆาตวิรัติ (เว้นด้วยตัดขาดหรือด้วยชักสะพานตัดตอนเสีย , 
เว้นได้เด็ดขาด)  คือ การงดเว้นความชั่วของพระอริยะทั้งหลาย อันประกอบด้วยอริยมรรคซึ่งขจัดกิเลสที่ 
                                                 

 ๒๑๕ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๑๒๔/๓๙. 
 ๒๑๖ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๑๖๕/๔๖. 
 ๒๑๗ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๑๖๕/๔๖. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๔๑ 

เป๐นเหตุแห่งความชั่วนั้น ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ไม่เกิดมีแม้แต่ความคิดที่จะประกอบกรรมชั่วนั้นเลย 
 การงดเว้นจากบาป จึงหมายความว่า การกระทําใดก็ตามทั้ง กาย วาจา ใจ ที่เป๐นความชั่ว 
ความร้ายกาจ ทําให้ใจเศร้าหมอง ถ้าเคยทําอยู่ก็จะงดเสีย ที่ยังไม่เคยทําก็จะเว้นไม่ยอมทําโดยเด็ดขาด 
 สิ่งท่ีเป็นบาป คืออกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ๒๑๘ ได้แก่ 
  ๑) ปาณาติปาตี-ฆ่าสัตว์ เช่น ฆ่าคน ยิงนกตกปลา รวมถึงทรมานสัตว์ 
  ๒) อทินฺนาทายี-ลักทรัพย์ เช่น ลักขโมย ปล้น ฉ้อโกง หลอกลวง คอร์รัปชั่น 
  ๓) กาเมสุ มิจฺฉาจารี-ประพฤติผิดในกาม เช่น เป๐นชู้ ฉุดคร่า อนาจาร 
  ๔) มุสาวาที-พูดเท็จ เช่น พูดโกหก พูดเสริมความ ทําหลักฐานเท็จ 
  ๕) ปิสุณวาโจ-พูดส่อเสียด เช่น พุดยุยงให้เขาแตกกัน ใส่ร้ายปูายสี 
  ๖) ผรุสวาโจ-พูดคําหยาบ เช่น ด่า ประชด แช่งชักหักกระดูก ว่ากระทบ 
  ๗) สมฺผปฺปลาปี-พูดเพ้อเจ้อ เช่น พูดพล่าม พูดเหลวไหล พูดโอ้อวด 
  ๘) อภิชฺฌาลุ-คิดโลภมาก เช่น อยากได้ในทางทุจริต เพ่งเล็งทรัพย์คนอื่น 
  ๙) พฺยาปนฺนจิตฺโต-คิดพยาบาท เช่น คิดอาฆาต คิดแก้แค้น คิดปองร้าย 
  ๑๐) มิจฺฉาทิฏฺ  ิโก-มีความเห็นผิด เช่น เห็นว่าบุญบาปไม่มี เห็นว่าบิดามารดาไม่มี
พระคุณ เห็นว่าตายแล้วสูญ เห็นว่ากฎแห่งกรรมไม่มี 
 ผู้ที่ปรารถนาหาความสุขความก้าวหน้าทั้งหลาย ต้องฝึกใจตนเองให้งดเว้นบาปซึ่งทําได้โดย
ต้องฝึกให้ใจมีหิริโอตตัปปะเสียก่อน 
 หิริ คือความละอายบาป ถึงไม่มีใครรู้แต่นึกแล้วกินแหนงแคลงใจ ไม่สบายใจเป๐นความรู้สึก
รังเกียจ ไม่อยากทําบาป เห็นบาปเป๐นของสกปรก จะทําให้ใจของเราเศร้าหมอง จึงไม่ยอมทําบาป 
 โอตตัปปะ คือความเกรงกลัวผลของบาป เป๐นความรู้สึกกลัว กลัวว่าเมื่อทําไปแล้ว บาปจะ
ส่งผลเป๐นความทุกข์ทรมานแก่เรา จึงไม่ยอมทําบาป 
    หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกฺกธมฺมสมาหิตา 
    สนฺโต สปฺปุริสา โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเร ฯ๒๑๙ 
   สัตบุรุษ ผู้สงบระงับ ประกอบด้วยหิริโอตตัปปะ ตั้งมั่นอยู่ในธรรมขาว 
   ท่านเรียกว่า ผู้มีธรรมของเทวดาในโลก 
 เหตุที่ท าให้เกิดหิริ 
  ๑) คํานึงถึงความเป๐นคน หรือชาติตระกูล “เรานี่มีบุญอุตส่าห์ได้เกิดเป๐นคนแล้ว ทําไม
จึงจะมาฆ่าสัตว์ ทําไมต้องมาขโมยเขากิน นั่นมันเรื่องของสัตว์เดียรัจฉาน ทําไมต้องมาแย่งผัวแย่งเมียเขา 
ไม่ใช่หมูหมากาไก่ในฤดูผสมพันธุ์นี่ เรานี่มันชาติคน เป๐นมนุษย์สูงกว่าสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้ว” พอคํานึงถึง
ชาติตระกูล หิริก็เกิดข้ึน 
  ๒) คํานึงถึงอายุ “เราก็แก่ปุานนี้แล้ว จะมานั่งเกี้ยวเด็กสาว ๆ คราวลูกคราวหลานอยู่
ได้อย่างไร เราก็แก่ปุานนี้แล้วจะมาขโมยของเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานได้อย่างไร” พอคํานึงถึงวัย หิริก็เกิดข้ึน 

                                                 

 ๒๑๘ องฺ.ทสก.(บาลี) ๒๔/๑๗๖/๒๑๗-๒๑๘. 
 ๒๑๙ ขุ.ชา.(บาลี) เอก.๒๗/๖/๒. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๔๒ 

  ๓) คํานึงถึงความดีที่เคยทํา “เราก็เคยมีความองอาจกล้าหาญ ทําความดีมาก็มากแล้ว
ทําไมจะต้องมาทําความชั่วเสียตอนนี้ล่ะ ไม่เอาละ ไม่ยอมทําความชั่วละ” พอคํานึงถึงความดีเก่าก่อน 
หิริก็เกิดข้ึน 
  ๔) คํานึงถึงความเป๐นพหูสูต “เราก็มีความรู้ขนาดนี้แล้ว รู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว รู้ว่าอะไร
ควรทํา อะไรไม่ควรทํา รู้สารพัดจะรู้แล้วจะมาทําความชั่วได้อย่างไร” พอคํานึงถึงความเป๐นพหูสูต หิริก็
เกิดข้ึน 
  ๕) คํานึงถึงพระศาสดา “เราเองก็ลูกพระพุทธเจ้า พระองค์สู้ทนเหนื่อยยาก ตรัสรู้ธรรม
แล้วทรงสั่งสอนอบรมพวกเราต่อ ๆ กันมา เราจะละเลยคําสอนของพระองค์ไปทําชั่วได้อย่างไร” พอ
คํานึงถึงพระศาสดา หิริก็เกิดข้ึน 
  ๖) คํานึงถึงครูอาจารย์ สถานศึกษา “เราก็ศิษย์มีครูเหมือนกัน ครู อาจารย์สู้อบรมสั่ง
สอนมาชื่อเสียงสถาบันของเราก็โด่งดังเป๐นที่ยกย่องสรรเสริญ  แล้วเราจะมาทําชั่วได้อย่างไร” พอ
คํานึงถึงครูอาจารย์ สํานักเรียน หิริก็เกิดข้ึน 
 เหตุที่ท าให้เกิดโอตตัปปะ 
  ๑) กลัวคนอ่ืนติ “ถ้าเราขืนไปขโมยของเขาเข้า คนอ่ืนรู้คงเอาไปพูดกันทั่ว ชื่อเสียงที่
เราอุตส่าห์สร้างมาอย่างดี คงพังพินาศหมดคราวนี้เอง” เมื่อกลัวว่าคนอ่ืนเขาจะติเอา โอตตัปปะก็เกิดขึ้น 
จึงไม่ยอมทําบาป 
  ๒) กลัวการลงโทษ “อย่าดีกว่า ขืนไปฆ่าเขาเข้า บาปกรรมตามทัน ตํารวจจับได้ มีหวัง
ติดคุกตลอดชีวิตแน่”เมื่อกลัวว่าบาปจะส่งผลให้ถูกลงโทษ โอตตัปปะก็เกิดข้ึน จึงไม่ยอมทําบาป 
  ๓) กลัวการเกิดในทุคติ “ไม่เอาละ ขืนไปขโมยของเขาอีกหน่อยต้องไปเกิดเป๐นสัตว์
นรก สัตว์เดียรัจฉาน เป๐นเปรต เป๐นอสุรกาย ไม่ทําดีกว่า” เมื่อกลัวว่าจะต้องไปเกิดในทุคติ โอตตัปปะก็
เกิดข้ึนจึงไม่ยอมทําบาป 
    นิรเยสุ ภย  ทิสฺวา ปาปานิ ปริวชฺชเย 
    อริยธมฺม  สมาทาย ปณฺฑิโต ปริวชฺชเย ฯ 
    น หึเส ปาณภูตานิ วิชฺชมาเน ปรกฺกเม 
    มุสา จ น ภเณ ชาน  อทินฺน  น ปรามเส ฯ 
    เสหิ ทาเรหิ สนฺตุฏฺโ  ปรทารญฺจ อารเม 
    เมรย  วารุณึ ชนฺตุ น ปิเว จิตฺตโมทนึ ฯ๒๒๐ 
   บัณฑิตเห็นภัยในนรกทั้งหลายแล้ว พึงงดเว้นบาปทั้งหลายเสีย พึงสมาทาน 
  อริยธรรมแล้วงดเว้น เมื่อความบากบั่นมีอยู่ ชนไม่พึงเบียดเบียนสัตว์ และรู้อยู่ 
  ไม่พึงพูดมุสา ไม่พึงหยิบฉวยของที่เขาไม่ให้ พึงเป๐นผู้ยินดีด้วยภรรยาของตน 
  พึงงดภรรยาของคนอ่ืน และไม่พึงดื่มเมรัยสุราอันยังจิตให้หลง 

 ๔.๒.๑๐ มงคลที่ ๒๐ การเว้นจากการดื่มน้ าเมา 

 มชฺช-น้ําเมา โดยทั่วไปหมายถึงเหล้า แต่ในที่นี้หมายถึงของมึนเมาให้โทษทุกชนิด ไม่ว่าจะ
เป๐นน้ําหรือแห้ง รวมทั้งสิ่งเสพย์ติดทุกชนิด 
                                                 

 ๒๒๐ องฺ ปํฺจก.(บาลี) ๒๒/๑๗๙/๒๐๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๔๓ 

 ปาน-การด่ืม ในที่นี้หมายถึงการทําให้ซึมซาบเข้าไปในร่างกาย ไม่ว่าจะโดยวิธี ดื่ม ดม อัด 
นัตถุ์ สูบ ฉีด ก็ตาม 
 ส ยโม หมายถึงระมัดระวังและเว้นขาด ในมงคลนี้หมายถึง วิรติ คือ การเว้นจากการดื่ม
น้ําเมา โดยสรุป คือการเว้นขาดจากการเสพสิ่งเสพย์ติดให้โทษทุกชนิดไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม 
 พระพุทธเจ้าทรงสรุปโทษของการดื่มสุราไว้ ๖ ประการ๒๒๑ คือ 
  ๑) ธนชานิ-ทําให้เสียทรัพย์ เพราะไหนจะต้องซื้อเหล้ามาดื่มเอง ไหนจะต้องเลี้ยงเพ่ือน 
งานการก็ไม่ได้ทํา ดังนี้แม้เป๐นมหาเศรษฐี ถ้าติดเหล้าก็อาจจะล่มจมได้ 
  ๒) กลหปฺปวฑฺฒนี-ทําให้เกิดการทะเลาะวิวาท เพราะดื่มเหล้าแล้วขาดสติไม่สามารถ 
ควบคุมตนเองได้ จะเห็นได้ว่าในวงเหล้ามักจะมีเรื่องชกต่อยตีรันฟ๎นแทงอยู่เสมอ เพ่ือนรักกันพอเหล้า
เข้าปาก ประเดี๋ยวเดียวก็ทะเลาะกัน ฆ่ากันเสียแล้ว 
  ๓) โรคาน  อายตน -ทําให้เกิดโรคในร่างกาย ทั้งโรคตับแข็ง โรคกระเพาะ โรคหัวใจ โรค
เส้นโลหิตในสมองแตก โรคทางระบบประสาท ฯลฯ 
  ๔) อกิตฺติสญฺชนนี-ทําให้เสียชื่อเสียง เพราะไปทําสิ่งที่ไม่ดีเข้า ใครรู้ว่าเป๐นคนขี้เมา ก็
จะดูถูกเหยียดหยาม ไม่มีใครไว้วางใจ 
  ๕) หิริโกปินนิทฺท สนี-ทําให้ลืมตัวไม่รู้จักอายด้วยการแสดงอวัยวะที่ไม่เหมาะสม พอเมา
แล้วอะไรที่ไม่กล้าทํา ก็ทําได้ จะนอนอยู่กลางถนน จะเอะอะโวยวาย จะถอดเสื้อผ้าในที่สาธารณะ ทําได้
ทั้งนั้น 
  ๖) ปญฺ าย ทุพฺพลีกรณี-ทําให้ทอนกําลังป๎ญญา ทําให้สติป๎ญญาเสื่อมถอย พอเมา
แล้วจะคิดอะไรก็คิดไม่ออก อ่านหนังสือก็ไม่ถูก พูดจาวกวน พอดื่มหนัก ๆ เข้าอีกหน่อยก็กลายเป๐นคน
หลงลืม ป๎ญญาเสื่อม 
 การดื่มเหล้าหรือใช้สารเสพติดทุดชนิดจึงเป๐นสิ่งทีพึ่งหลีกเลี่ยง เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวมา
นี้ และที่สําคัญคือ หนึ่งในศีล ๕ ที่เป๐นศีลประจําโลกนั้น ข้อสุดท้ายคือไม่ดื่มเหล้าและสิ่งเสพติด เพราะ
นํามาซึ่งความประมาท อันถือเป๐นข้อที่สําคัญที่สุดในศีล ๕ ข้อนั้นด้วย ดังนั้น การไม่ดื่มเหล้าและสาร
เสพติดจึงถือเป๐นมงคลสูงสุดประการหนึ่ง 

 ๔.๒.๑๑ มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในกุศลธรรม 

 ความไม่ประมาท คือการมีสติกํากับตัวอยู่เสมอ ไม่ว่าจะคิด จะพูด จะทําสิ่งใด ๆ ไม่ยอม
ถลําลงไปในทางที่เสื่อม และไม่ยอมพลาดโอกาสในการทําความดี  ตระหนักดีถึงสิ่งที่ต้องทํา ถึงกรรมที่
ต้องเว้น ใส่ใจสํานึกอยู่เสมอในหน้าที่ ไม่ปล่อยปละละเลย กระทําอย่างจริงจังและดําเนินรุดหน้า
ตลอดเวลา 
 ความไม่ประมาทเป๐นคุณธรรมที่สําคัญยิ่ง กล่าวได้ว่าคําสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมด 
เมื่อสรุปแล้วก็คือคําสอนให้เราไม่ประมาท ดังจะเห็นได้จากป๎จฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า คือ 
 “หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ๒๒๒ 

                                                 

 ๒๒๑ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๒๔๘/๑๕๘. 
 ๒๒๒ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๒๑๘/๑๓๕. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๔๔ 

 ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราจะเตือนเธอทั้งหลาย สังขารทั้งหลายเป๐นของไม่เที่ยง มีความเสื่อม
ไปเป๐นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด” 
 คําว่า “ธรรม” ในที่นี้หมายถึง กุศลธรรมทั้งหลาย มีการให้ การรักษาศีล ความสํารวม
อินทรีย์ การรู้จักประมาณในโภชนะ การประกอบความเพียรอยู่ประจํา การเจริญวิป๎สสนา เป๐นต้น อัน
เป๐นต้นเหตุที่จะให้เกิดผลต่อไป ข้อธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกข้อ ถ้าดูให้ดีแล้วล้วนแต่เป๐นคําบอก
เหตุทั้งสิ้นคือ บอกว่าถ้าทําเหตุอย่างนี้แล้ว จะเกิดผลอย่างนั้น เช่น ความขยันหมั่นเพียรเป๐นเหตุให้เกิด
ความเจริญ ความเกียจคร้านเป๐นเหตุให้เกิดความเสื่อม 
 ดังนั้น ไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย คือไม่ประมาทในเหตุ ให้มีสติรอบคอบ ตั้งใจทํา
เหตุที่ด ีเพ่ือให้บังเกิดผลดีตามมานั่นเอง 
 พระพุทธเจ้าตรัสถึงความประมาทคือ การปล่อยจิตให้ตกไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโน
ทุจริต เบญจกามคุณ และตรัสว่า การไม่ทําโดยเคารพ ไม่ทําให้ติดต่อ หยุดทํา ประพฤติย่อหย่อน หมด
ความพอใจ ทอดธุระ ไม่ตั้งมั่น ไม่ส่องเสพ ไม่เจริญ ไม่ทําให้มากในการบําเพ็ญกุศลธรรม ชื่อว่าความ
ประมาท โดยสรุปแล้ว มีลักษณะ ดังนี้ 
  ๑) พวกกุสีตะ คือพวกไม่ทําเหตุดีแต่จะเอาผลดี เป๐นพวกเกียจคร้าน 
  ๒) พวกทุจริตะ คือพวกทําเหตุเสียแต่จะเอาผลดี เป๐นพวกทําอะไรตามอําเภอใจ แต่
อยากได้ผลดี 
  ๓) พวกสิถิละ คือพวกทําเหตุดีเล็กน้อยแต่จะเอาผลดีมาก ๆ เป๐นพวกค้ากําไรเกินควร 
 รวมความแล้วผู้ที่ยังประมาทอยู่มี ๓ จําพวก คือพวกไม่ทําเหตุดีแต่จะเอาผลดี พวกทําเหตุ
เลวแต่จะเอาผลดี พวกทําเหตุน้อยแต่จะเอาผลมาก ส่วนผู้ไม่ประมาทในกุศลธรรม มีคุณสมบัติตรงข้าม
กับคน ๓ จําพวกดังกล่าว คือจะต้องไม่เป๐นคนดูเบาในการทําเหตุ ต้องทําแต่เหตุที่ดีและทําให้สมผล ผู้ที่
ไม่ประมาททุกคนจะต้องมีสติอยู่เสมอ 
 สติ คือความระลึกนึกได้ถึงความผิด-ชอบ-ชั่ว-ดี เป๐นสิ่งกระตุ้น เตือนให้คิดพูดทําในสิ่งที่
ถูกต้อง ทําให้ไม่ลืมตัว ไม่เผลอตัว ใช้ป๎ญญาพิจารณา ใคร่ครวญสิ่งต่าง ๆ ได ้
 ธรรมชาตของจิตมีการนึกคิดอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีสติกํากับก็จะกลายเป๐นความคิดฟูุงซ่าน
ไปตามอารมณ์ต่าง ๆ ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ แต่ถ้ามีสติกํากับแล้ว จะทําให้ไม่เผลอ ควบคุมความนึกคิด
ได ้ไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไป ไม่ปล่อยอารมณ์ให้เป๐นไปตามสิ่งที่มากระทบ ฉะนั้นหน้าที่ของสติ คือ 
  ๑) สติเป๐นเครื่องทําให้เกิดความระมัดระวังตัว ปูองกันภัยที่จะมาถึงตัว คือระแวงในสิ่ง
ที่ควรระแวง และระวังปูองกันภัยที่จะมาถึงในอนาคต 
  ๒) สติเป๐นเครื่องยับยั้ง เตือนไม่ให้ตกไปในทางเสื่อม ไม่ให้มัวเมาลุ่มหลง ไม่ให้
เพลิดเพลินไปในสิ่งที่เป๐นทุกข์เป๐นโทษต่อตนเอง เช่น เพ่ือนชวนไปดื่มเหล้า ก็มีสติยับยั้งตัวเองไว้ว่าอย่า
ไป เพราะเป๐นโทษต่อตัวเอง ฯลฯ 
  ๓) สติเป๐นเครื่องกระตุ้นเตือนให้ขวนขวายในการสร้างความดี ไม่แชเชือนหยุดอยู่กับที่ 
ไม่ทอดธุระ ไม่เกียจคร้าน ปูองกันโรค “นอนบิดติดเสื่อ งานการเบื่อทําไม่ไหว ข้าวปลากินได้อร่อยดี” 
  ๔) สติเป๐นเครื่องเร่งเร้าให้มีความขะมักเขม้น คือเมื่อเตือนตัวเองให้ทําความดีแล้วก็ให้
ทําอย่างเอาจริงเอาจัง ไม่อืดอาดยืดยาด ไม่ทําแบบเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ 
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๒๔๕ 

  ๕) สติเป๐นเครื่องทําให้เกิดความสํานึกในหน้าที่อยู่เสมอ ตระหนักถึงสิ่งที่ควรทําและไม่
ควรทํา ตระหนักถึงสิ่งที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทํา 
  ๖) สติเป๐นเครื่องทําให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการทํางาน ไม่สะเพร่า ไม่ชะล่าใจ
ว่าสิ่งนั้น ๆ เป๐นเรื่องเล็กน้อยไม่เป๐นไร 
 คําอุปมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับสติ มีดังนี ้
 สติเสมือนเสาหลัก เพราะป๎กแน่นในอารมณ์ คือคนที่มีสติเมื่อจะไตร่ตรองคิดในเรื่องใด ใจ
ก็ป๎กแน่นคิดไตร่ตรองในเรื่องนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน ไม่คิดฟูุงซ่านไปเรื่องอ่ืน คิดไตร่ตรองจนเข้าใจแจ่ม
แจ้ง ทะลุปรุโปร่ง ท่านจึงเปรียบสติเสมือนเสาหลัก 
 สติเสมือนนายประตู คือเพราะสติจะทําหน้าที่เสมือนนายประตู คอยเฝูาดูสิ่งต่าง ๆ ที่จะ
ผ่านเข้ามากระทบใจ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ตลอดจนเฝูาดูถึงอารมณ์ที่ใจคิด ถ้าสิ่งใดเกิดขึ้นสติก็จะ
ใคร่ครวญทันทีว่า ควรปล่อยให้ผ่านไปหรือไม ่หรือควรหยุดไว้ก่อน ปรับปรุงแก้ไขให้ดีเสียก่อน 
 สติเสมือนขุนคลัง เพราะคอยตรวจตราอยู่ทุกเมื่อ ว่าของที่ได้เข้ามาและใช้ออกไปมีเท่าไร 
งบบุญงบบาปของเราเป๐นอย่างไร ตรวจตราดูอย่างละเอียดถี่ถ้วน ไม่ยอมให้ตัวเองเป๐นหนี้บาป 
 สติเสมือนหางเสือ เพราะสติจะเป๐นตัวควบคุมเส้นทางดําเนินชีวิตของเราให้มุ่งตรงไปสู่
ความสําเร็จ ตามเปูาหมายที่วางไว้ ไม่หลงไปทําในสิ่งที่ไม่ควรเหมือนคอยระมัดระวังไม่ให้เรือไปเกยตื้น 
 สตินั้นเป๐นคุณธรรมที่สําคัญต้องให้ประกอบกับทุกกิจการงานที่ทํา มีประโยชน์ดังนี้ 
  ๑) ควบคุมรักษาสภาพจิตให้อยู่ในภาวะที่เราต้องการ โดยการตรวจตราความคิด เลือก
รับสิ่งที่ต้องการไว้ กันสิ่งที่ไม่ต้องการออกไป ตรึงกระแสความคิดให้เข้าที่ ทําให้จิตเป๐นสมาธิได้ง่าย 
  ๒) ทําให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพเป๐นตัวของตัวเอง ไม่เป๐นทาสของอารมณ์ต่าง ๆ 
เช่น ความโกรธเคือง ความลุ่มหลงมัวเมา จึงมีความโปร่งเบา ผ่อนคลาย เป๐นสุข โดยสภาพของมันเอง 
พร้อมที่จะเผชิญความเป๐นไปต่าง ๆ และจัดการกับสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสม 
  ๓) ทําให้ความคิดและการรับรู้ขยายวงกว้างออกไปได้โดยไม่มีสิ้นสุด  เพราะไม่ถูกบีบ
คั้นด้วยกิเลสต่าง ๆ จึงทําให้ความคิดเป๐นอิสระมีพลัง แต่มีสติควบคุม เสมือนเรือที่มีหางเสือควบคุม
อย่างดี ย่อมสามารถแล่นตรงไปใน ทิศทางท่ีต้องการได้โดยไม่วกวน 
  ๔) ทําให้การพิจารณาสืบค้นด้วยป๎ญญาดําเนินไปได้ เพราะมีความคิดที่เป๐นระเบียบ 
และมีใจซึ่งมีพลังเข้มแข็ง จึงเป๐นการเสริมสร้างป๎ญญาให้บริบูรณ์ 
  ๕) ชําระพฤติกรรมทุกอย่าง ทั้งกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์  เพราะมีสติจึงไม่เผลอไป
เกลือกกลั้วบาปอกุศลกรรม ทําให้พฤติกรรมต่าง ๆ เป๐นไปด้วยป๎ญญาหรือเหตุผลที่บริสุทธิ์ 
 การฝึกสติให้เป๐นคนไม่ประมาท คือ 
  ๑) มีสติระลึกถึงการละเว้นทุจริตทางกาย วาจา ใจ อยู่เนือง ๆ มิได้ขาด จะไปทําชั่วทํา
บาปอะไรเข้า ก็มีสติระลึกได้ทันทีว่าสิ่งที่กําลังจะทํานั้นเป๐นบาปหรือไม่ ถ้าเป๐นบาปก็ไม่ยอมทําโดย
เด็ดขาด 
  ๒) มีสติระลึกถึงการประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ อยู่เนือง ๆ มิได้ขาด จะทําอะไรก็
มีสติระลึกได้เสมอว่า สิ่งที่กําลังจะทํานั้นเป๐นบุญเป๐นกุศลหรือไม่ ถ้าเป๐นกุศลจึงทํา 
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๒๔๖ 

  ๓) มีสติระลึกถึงความทุกข์ในอบายภูมิอยู่เนือง ๆ มิได้ขาด มีสติระลึกได้เสมอว่า การ
เกิดในอบายภูมิ เป๐นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดียรัจฉาน นั้นมีทุกข์มากเพียงไร เมื่อระลึกได้เช่นนี้
แล้วก็ไม่ยอมทําชั่วเลย เพราะกลัวว่าจะต้องไปเกิดในอบายภูมิเช่นนั้น 
  ๔) มีสติระลึกถึงความทุกข์อันเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ในวัฏสงสารอยู่
เนือง ๆ มิได้ขาด มีสติระลึกได้ว่าถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ ก็ต้องมีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย 
เป๐นทุกข์อยู่ร่ําไป จึงหาโอกาสปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้านิพพานให้ได้เร็วที่สุดจะได้หมดทุกข์ เมื่อระลึกเช่นนี้
บ่อย ๆ ย่อมไม่หลงในอารมณ์อันเป๐นที่ตั้งแห่งความหลง ไม่กําหนัดในอารมณ์อันเป๐นที่ตั้งแห่งความ
กําหนัด ไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันเป๐นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองได้ในที่สุด 
  ๕) มีสติระลึกถึงกรรมฐานภาวนาที่จะละราคะ โทสะ โมหะ ให้ขาดจากสันดานอยู่เนือง 
ๆ มิได้ขาด มีสติระลึกได้ว่า การที่เราจะทําดีหรือทําชั่วนั้น ขึ้นอยู่กับใจของเราเป๐นสําคัญ ว่าใจของเราจะ
เข้มแข็งทรงพลัง เอาชนะความทะยานอยากต่าง ๆ ได้หรือไม่ และวิธีที่จะฝึกใจได้ดีที่สุดคือ การเจริญ
สมถะและวิป๎สสนาอย่างสม่ําเสมอ 
 สิ่งที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่ง 
  ๑) ไม่ประมาทในเวลา มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า “วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เรากําลังทํา
อะไรอยู่” อย่ามัวเมาทําในสิ่งไร้สาระ เช่น เล่นไพ่ คุยโม้ ดูแฟชั่น ให้เร่งรีบทํางานให้เต็มที่แข่งกับเวลา 
เพราะเวลามีน้อย เมื่อกลืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนไม่ได้ 
  ๒) ไม่ประมาทในวัย มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า “อย่าคิดว่าตัวยังเป๐นเด็กอยู่ จึงเที่ยวเล่น
เพลิดเพลินไปวัน ๆ หนึ่ง เพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรก ๆ จนถึงบัดนี้ แต่ละคนต่างมีอายุคนละหลาย
กัปแล้ว” 
  ๓) ไม่ประมาทในความไม่มีโรค มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า “อย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่
อย่างนี้ตลอดไป ถ้ากรรมชั่วในอดีตตามมาทันอาจปุวยเป๐นโรค ไม่สบายเมื่อไรก็ได้ เพราะฉะนั้น ในขณะ
ที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีไว้” 
  ๔) ไม่ประมาทในชีวิต มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า “อย่าคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่สุขสบายดี 
เราจะยังมีชีวิตอยู่อีกนาน เพราะจริง ๆ แล้วเราอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ มัจจุราชไม่มีเครื่องหมายนําหน้า 
จึงเร่งรีบขวนขวายในการละความชั่ว สร้างความดีและทําจิตใจให้ผ่องใสทุกรูปแบบ ทุกโอกาส” 
  ๕) ไม่ประมาทในการงาน มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า “จะทํางานทุกอย่างที่มาถึงมือให้ดี
ที่สุด ทําอย่างทุ่มเทไม่ออมมือ ทํางานไม่ให้ค่ังค้าง ไม่ท้อถอย ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง” 
  ๖) ไม่ประมาทในการศึกษา มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า “จะขวนขวายหาความรู้ใส่ตัว 
อะไรที่ควรอ่านควรท่องก็จะรีบอ่านรีบท่องโดยไม่แชเชือน  ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ
การศึกษาหาความรู้ ซึ่งจะเป๐นกุญแจไขป๎ญหาชีวิต” 
  ๗) ไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรม มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่า “จะปฏิบัติธรรมอย่างสม่ํา 
เสมอไม่ย่อท้อ โดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้ ไม่ใช่รอจนแก่ค่อยเข้าวัด จะฟ๎งเทศน์ก็หูตึงฟ๎งไม่ถนัด จะนั่งสมาธิ
เจริญกรรมฐานก็ปวดเมื่อยขัดยอกไปหมด ลุกก็โอย นั่งก็โอย เมื่อระลึกได้เช่นนี้จึงมีความเพียรใส่ใจใน
การปฏิบัติธรรม เพราะทราบดีว่าการปฏิบัติธรรมนั้น ทําให้เกิดความสุขแก่ตนทั้งโลกนี้และโลกหน้า และ
เป๐นวิธีการเดียวเท่านั้นที่ทําให้เราสามารถบรรลุเปูาหมายอันสูงสุดแห่งชีวิตคือนิพพาน” 
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๒๔๗ 

    อปฺปมาโท อมต  ปท  ปมาโท มจฺจุโน ปท ๒๒๓ 
   ความไม่ประมาท เป๐นเหตุแห่งความไม่ตาย ความประมาท เป๐นเหตุ 
   แห่งความตาย 
    ปมาท  อปฺปมาเทน ยถา นุทติ ปณฺฑิโต 
    ปญฺ าปาสาทมารุยฺห อโสโก โสกินึ ปช  
    ปพฺพตฏฺโ ว ภุมฺมฏฺเ  ธีโร พาเล อเวกฺขติ ฯ๒๒๔ 
   เมื่อใด บัณฑิตกันความประมาทด้วยความไม่ประมาท เมื่อนั้น เขานับว่า 
   ได้ขึ้นสู่ปราสาท คือป๎ญญา ไร้ความเศร้าโศก สามารถมองเห็นประชาชน 
   ผู้โง่เขลา ผู้ยังต้องเศร้าโศกอยู่ เสมือนคนยืนอยู่บนยอดเขามองลงมาเห็น 
   หมู่ชนที่ยืนอยู่บนพื้นดินฉะนั้น 
 ความไม่ประมาทมีคุณานิสงส์มากมายดังพรรณณามาฉะนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ความไม่
ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายเป๐นมงคลสูงสุดประการหนึ่ง 

 ๔.๒.๑๒ มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ 

 ความเคารพ หมายถึงความตระหนัก ซาบซึ้ง รู้ถึงคุณความดีที่มีอยู่จริงของคนอ่ืน ยอมรับ
นับถือความดีของเขาด้วยใจจริง แล้วแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเหมาะสมทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 คนทั้งหลายในโลกต่างก็มีคุณความดีในตัวต่าง ๆ กันไป มากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากัน ผู้ใด
ทราบถึงคุณความดีของบุคคลทั้งหลายได้ตามความเป๐นจริง ก็จะเป๐นประโยชน์ ทําให้มีโอกาสที่จะ
ถ่ายทอดคุณความดีนั้น ๆ จากผู้อ่ืนมาสู่ตนเอง แต่การที่จะสามารถรู้เห็นถึงคุณความดีของผู้อ่ืนก็ทําได้
ยากยิ่งกว่าการรู้คุณสมบัติของวัตถุต่าง ๆ เพราะมีกิเลสมาบังใจ เช่น มีความคิดลบหลู่คุณท่านบ้าง 
ความไม่ใส่ใจบ้าง ความทะนงตัวบ้าง ทําให้มองคนอ่ืนกี่คน ๆ ก็ไม่เห็นมีใครดี คนนั้นก็ไม่ดี คนนี้ก็ไม่ดี 
คนไหนก็ไม่ดี ไม่เห็นมีใครดีสักคน 
 คนพวกนี้เป๐นพวกตาไม่มีแวว คือตาก็ใส ๆ ดี แต่ไม่เห็นเพราะขาดความสังเกต มองคุณ
ความดีของคนอ่ืนไม่ออก เมื่อมองความดีของเขาไม่ออก ก็ไม่สนใจที่จะถ่ายทอดเอาความดีของเขาเข้า
มาสู่ตัวเอง 
 ดังนั้น คนที่มีป๎ญญามากจนกระทั่งตระหนักในคุณความดีของผู้อ่ืน จึงจัดเป๐นคนพิเศษจริง 
ๆ เพราะใจของเขาได้ยกสูงขึ้นแล้ว พ้นจากความถือตัวต่าง ๆ เปิดกว้างพร้อมที่จะรองรับความดีจาก
ผู้อื่นเข้าสู่ตน คนชนิดนี้คือคนที่มีความเคารพ 
 สิ่งที่ควรเคารพอย่างยิ่ง ในโลกนี้มีคน สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ การงาน และอ่ืน ๆ อีก
มากมายจนนับไม่ถ้วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา แต่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้คนเรามีความเคารพ ไม่ดูเบา 
ตระหนักในสิ่งมีคุณค่าที่สําคัญ ๗ ประการ๒๒๕ ได้แก่ 
  ๑) สตฺถุคารวตา-ให้มีความเคารพในพระพุทธเจ้า 
  ๒) ธมฺมคารวตา-ให้มีความเคารพในพระธรรม 

                                                 

 ๒๒๓ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๒๑/๑๙. 
 ๒๒๔ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๒๘/๒๐. 
 ๒๒๕ องฺ.สตฺตก.(บาลี) ๒๓/๓๒/๒๖. 
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๒๔๘ 

  ๓) สงฺฆคารวตา-ให้มีความเคารพในพระสงฆ์ 
  ๔) สิกฺขาคารวตา-ให้มีความเคารพในการศึกษา 
  ๕) สมาธิคารวตา-ให้มีความเคารพในสมาธิ 
  ๖) อปฺปมาทคารวตา-ให้มีความเคารพในความไม่ประมาท 
  ๗) ปฏิสณฺ ารคารวตา-ให้มีความเคารพในการต้อนรับแขก 
 ความเคารพในพระพุทธเจ้า คือตระหนักถึงพระคุณความดีอันมีอยู่ในพระองค์ ซึ่งกล่าว
โดยย่อได้แก่ พระป๎ญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ แล้วแสดงความเคารพ ดังนี้ 
 สมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ก็แสดงความเคารพโดย 
  ๑) เข้าเฝูาทั้ง ๓ กาล คือเช้า กลางวัน เย็น 
  ๒) เมื่อพระองค์ไม่สวมรองเท้าจงกรม เราจะไม่สวมรองเท้าจงกรม 
  ๓) เมื่อพระองค์จงกรมในที่ต่ํา เราจะไม่จงกรมในที่สูงกว่า 
  ๔) เมื่อพระองค์ประทับในที่ต่ํา เราจะไม่อยู่ในที่สูงกว่า 
  ๕) ไม่ห่มผ้าคลุมบ่าทั้งสอง ในที่ซึ่งทอดพระเนตรเห็น 
  ๖) ไม่สวมรองเท้าในที่ซึ่งทอดพระเนตรเห็น 
  ๗) ไม่กางร่มในที่ซ่ึงทอดพระเนตรเห็น 
  ๘) ไม่ถ่ายอุจจาระ ป๎สสาวะในที่ซึ่งทอดพระเนตรเห็น 
 สมัยเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วก็แสดงความเคารพโดย 
  ๑) ไปไหว้พระเจดีย์ตามโอกาส 
  ๒) ไปไหว้สังเวชนียสถาน คือสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน ตามโอกาส 
  ๓) เคารพพระพุทธรูป 
  ๔) เคารพเขตพุทธาวาส คือเขตโบสถ์ 
  ๕) ไม่สวมรองเท้าในลานพระเจดีย์ 
  ๖) ไม่กางร่มในลานพระเจดีย์ 
  ๗) เมื่อเดินใกล้พระเจดีย์ ไม่เดินไปพูดไป 
  ๘) เมื่อเข้าในเขตอุโบสถ ก็ถอดรองเท้า หุบร่ม ไม่ทําอาการต่างๆ ซึ่งแสดงถึงความ
กระด้าง หยาบคาย 
  ๙) ปฏิบัติตนตามพุทธโอวาทอยู่เป๐นนิตย์ 
 ความเคารพในพระธรรม หมายถึงโลกุตตรธรรม ๙ อย่าง ให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์อัน
มหาศาลของพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วแสดงออกซ่ึงความเคารพ ดังนี้ 
  ๑) เมื่อมีประกาศแสดงธรรมก็ไปฟ๎ง 
  ๒) ฟ๎งธรรมด้วยความสงบ สํารวม ตั้งใจ 
  ๓) ไม่นั่งหลับ ไม่นั่งคุยกัน ไม่คิดฟูุงซ่าน ขณะฟ๎งธรรม 
  ๔) ไม่วางหนังสือธรรมะไว้ในที่ต่ํา 
  ๕) ไม่ดูหมิ่นพระธรรม 
  ๖) บอกธรรม สอนธรรม ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ผิดพลาด 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๔๙ 

 ความเคารพในพระสงฆ์ คือตระหนักถึงคุณความดีของพระสงฆ์ ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ 
เป๐นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนา แล้วแสดงออกซ่ึงความเคารพ ดังนี้ 
  ๑) กราบไหว้ โดยกิริยาอาการเรียบร้อย 
  ๒) นั่งเรียบร้อย ไม่นั่งกอดเข่าเจ่าจุก 
  ๓) ไม่สวมรองเท้า ไม่กางร่ม ในที่ประชุมสงฆ์ 
  ๔) ไม่คะนองมือคะนองเท้าต่อหน้าท่าน 
  ๕) เมื่อพระเถระไม่เชิญ ไม่แสดงธรรม 
  ๖) เมื่อพระเถระไม่เชิญ ไม่อวดรู้แก้ป๎ญหาธรรม 
  ๗) ไม่เดิน ยืน นั่ง เบียดพระเถระ 
  ๘) แลดูท่านด้วยจิตเลื่อมใส 
  ๙) ต้อนรับท่านด้วยไทยธรรม 
 ความเคารพในการศึกษา หมายถึงไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ป๎ญญา คือตระหนักถึงคุณค่า
ของการศึกษาหาความรู ้แล้วแสดงออกซ่ึงความเคารพ โดยตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จะศึกษาเรื่องใดก็ศึกษา
ให้ถึงแก่น ให้เข้าใจจริง ๆ ไม่ทําเหยาะแหยะ บํารุงการศึกษา สนับสนุนการศึกษา 
 ความเคารพในสมาธิ คือความพยายามทําสมาบัติ ๘ ให้เกิดขึ้น ตระหนักถึงคุณประโยชน์
ของการทําสมาธิแล้วแสดงออกซ่ึงความเคารพ โดยตั้งใจฝึกสมาธิอย่างสม่ําเสมอให้มากที่สุดเท่าที่จะมาก
ได้ เพราะสมาธิเป๐นสิ่งสําคัญยิ่งในการสร้างความดีทั้งหลาย เป๐นการฝึกฝนตนเองอย่างยิ่งยวด ทําให้รู้
และเข้าใจธรรมอย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากในไตรสิกขา ซึ่งถือเป๐นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ศีล 
สมาธิ ป๎ญญา พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ศีลจะเป๐นพ้ืนฐานทําให้เกิดสมาธิได้ง่าย แล้วสมาธิจะทําให้เกิด
ป๎ญญาซึ่งเป๐นเครื่องพาเราให้บรรลุนิพพาน” จะเห็นว่าเรารักษาศีลเพ่ือไม่ให้ไปทําความชั่ว ทําให้ใจไม่
เศร้าหมอง เป๐นสมาธิได้ง่าย และป๎ญญาก็เกิดจากสมาธิ สมาธิจึงเป๐นหัวใจหลักในการทําความดีทุก
ชนิด แม้การกําจัดกิเลสเข้าสู่นิพพาน 
 “สมาธิ ภิกฺขเว ภาเวถ ฯ สมาหิโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยถาภูต  ปชานาติ ฯ๒๒๖ 
 ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเจริญสมาธิเถิด ภิกษุผู้ที่จิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ชัดตามความเป๐น
จริง” 
 ความเคารพในความไม่ประมาท คือตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการมีสติกํากับตัวใน
การทํางานต่าง ๆ แล้วแสดงออกซึ่งความเคารพโดยหมั่นฝึกสติเพ่ือให้ไม่ประมาท ด้วยการเจริญสมถะ
และวิป๎สสนาอยู่เนือง ๆ มิได้ขาด 
 ความเคารพในการต้อนรับแขก คือตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการต้อนรับแขก ว่าทํา
ให้ไม่ก่อศัตรู ปกติคนเราจะให้ดีพร้อม ทําอะไรถูกใจคนทุกอย่างย่อมเป๐นไปไม่ได้ อาจมีช่องว่างรอยโหว่ 
มีข้อบกพร่องบ้าง การต้อนรับแขกนี้จะเป๐นการปิดช่องว่างรอยโหว่ในตัว ทําให้ได้มิตรเพ่ิม เราจึงต้องให้
ความสําคัญแก่ผู้มาเยือน ด้วยการต้อนรับ ๒ ประการ ดังนี้ 
  ๑) อามิสปฏิสันถาร ต้อนรับด้วยสิ่งของ เช่น อาหารน้ําดื่ม เลี้ยงดูอย่างดี ไม่ให้ขาดตก
บกพร่อง ฯลฯ 

                                                 

 ๒๒๖ สํ.ข.(บาลี) ๑๗/๕/๑๒. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๕๐ 

  ๒) ธรรมปฏิสันถาร ต้อนรับด้วยธรรม เช่น สนทนาธรรมกัน แนะนําธรรมะให้แก่กัน 
ฯลฯ 
 คนในโลกนี้มีหลายพันล้านคน สิ่งของเหตุการณ์ การงาน ในโลกนี้มีหลายแสนหลายล้าน
อย่าง แต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสนใจอย่างจริงจัง ๗ อย่าง ดังนั้น พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
การศึกษา สมาธิ ความไม่ประมาท และการต้อนรับ ทั้ง ๗ ประการนี้มีความสําคัญอย่างยิ่ง 
 สิ่งที่ควรเคารพทั้ง ๗ ประการนี้ เป๐นแกนหลักของความเคารพทุกอย่าง เมื่อเราสามารถ
ตรองจนตระหนักถึงคุณของสิ่งที่ควรเคารพอย่างยิ่ง ทั้ง ๗ ประการนี้แล้ว ต่อไปเราก็จะสามารถตรองถึง
ความดีของสิ่งอื่น ๆ ได้ชัดเจนและละเอียดลึกซ้ึงยิ่งขึ้น กลายเป๐นผู้รู้จริงและทําได้จริงผู้หนึ่ง 
 เมื่อฝึกตนเองให้มากด้วยความเคารพแล้ว ในไม่ช้านิสัยชอบจับผิดผู้อ่ืนก็จะค่อย ๆ หายไป
เจอใครก็จะคอยมองแต่คุณความดีของเขา ต่อไปความชั่วทั้งหลายเราก็จะนึกไม่ออก นึกออกแต่ความดี
และวิธีทําความดีเท่านั้น ตัวเราก็จะกลายเป๐นที่รวมแห่งความดีเหมือนทะเลเป๐นที่รวมของน้ําฉะนั้น 
 การแสดงความเคารพ คือการแสดงความตระหนักในคุณความดีของสิ่งที่เราเคารพด้วยใจ
จริง ให้ปรากฏชัดแก่บุคคลทั่วไป ด้วยการแสดงออกทางกาย วาจา มีอยู่หลายวิธี เช่น  หลีกทางให้ ลุก
ขึ้นยืนต้อนรับ การให้ที่นั่งแก่ท่าน การประนมมือเวลาพูดกับท่าน การกราบ การไหว้ การขออนุญาต
ก่อนทํากิจต่าง ๆ การวันทยาวุธ การวันทยหัตถ ์การยิงสลุต การลดธง ฯลฯ 
 การแสดงความเคารพที่ถูกต้องตามหลักธรรม หมายถึง การแสดงออกเพราะตระหนักใน
คุณความดีของสิ่งที่เคารพด้วยใจจริง นักเรียนที่คํานับครูเพราะเกรงว่าถ้าไม่ทําจะถูกตัดคะแนนความ
ประพฤติทหารที่ทําวันทยหัตถ์ผู้บังคับบัญชาตามกฎระเบียบ หรือทําเพราะเกรงว่าถ้าไม่ทําจะถูกลงโทษ
อย่างนี้ไม่จัดว่าเป๐นความเคารพ เป๐นแต่เพียงวินัยอย่างหนึ่งเท่านั้น 
    สตฺถุครุ ธมฺมครุ ส เฆ จ ติพฺพคารโว 
    สมาธิครุ อาตาปี สิกฺขาย ติพฺพคารโว ฯ 
    อปฺปมาทครุ ภิกฺขุ ปฏิสนฺถารคารโว 
    อภพฺโพ ปริหานาย นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก ฯ๒๒๗ 
   “ภิกษุมีพระศาสดาเป๐นที่เคารพ ๑ มีพระธรรมเป๐นที่เคารพ ๑ มีความ 
   เคารพในพระสงฆ์อย่างแรงกล้า ๑ มีความเคารพในสมาธิ ๑ มีความเพียร 
   เคารพยิ่งในไตรสิกขา ๑ มีความเคารพในความไม่ประมาท ๑ มีความเคารพ 
   ในปฏิสันถาร ๑ เป๐นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อม ชื่อว่าอยู่ในที่ใกล้นิพพานทีเดียว 

 ๔.๒.๑๓ มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน 

 ความถ่อมตน มาจากภาษาบาลีว่า นิวาโต ความเป๐นผู้มีใจลดต่ํา ความเป๐นผู้มีความ
ประพฤติไม่ลําพอง คนประกอบด้วยความเป๐นผู้ถ่อมตน กําจัดมานะได้ กําจัดความกระด้างได้ เป๐น
เหมือนผ้าเช็ดเท้า เหมือนโคอุสุภะเขาขาด และเหมือนงูที่ถูกถอนเขี้ยวแล้ว ย่อมเป๐นผู้ละเอียดอ่อน
ละมุนละไม ผ่องแผ้วด้วยสุข 
 ดังนั้น คําว่า นิวาโต จึงหมายถึงความเป๐นผู้มีความประพฤติไมล่ําพอง คือนําเอามานะทิฏฐิ
ออกจากตัว มีความสงบเสงี่ยมเจียมตน ไม่เบ่ง ไม่ทะนงตน ไม่มีความมานะถือตัว ไม่อวดดื้อถือดี  ไม่ยโส 
                                                 

 ๒๒๗ องฺ.สตฺตก.(บาลี) ๒๓/๓๒/๒๕-๒๖. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๕๑ 

โอหัง ไม่ดูถูกเหยียดหยามใคร ไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่งจองหอง 
 สิ่งท่ีสามัญชนคนทั่วไปหลงผิดแล้วยึดเอาท าให้ถือตัว 
  ๑) ชาติตระกูล เช่น คิดว่า “ตระกูลฉันนี้เป๐นตระกูลใหญ่ เชื้อสาย ผู้ดีเก่า พ่อ แม่ ปูุ ย่า 
ตา ยาย กี่รุ่นกี่รุ่นมีชื่อเสียงโด่งดังมาตลอด คนอ่ืนจะมาเทียบฉันได้อย่างไร” เมื่อหลงถือว่าตนมีชาติ
ตระกูลสูงกว่าผู้อื่น ความถือตัวก็เกิดขึ้น 
  ๒) ทรัพย์สมบัติ เช่น คิดว่า “ทรัพย์สินเงินทองของฉันมีมากมาย จะซื้อจะหาอะไรก็ได้
อย่างใจ ไม่เห็นจะต้องไปง้อ ไปเกรงใจใคร” เมื่อหลงถือว่าตนมีทรัพย์สมบัติมากกว่าผู้อ่ืน ความถือตัวก็
เกิดข้ึน 
  ๓) รูปร่างหน้าตา เช่น คิดว่า “ฉันนี้สวยน้อยหน้าใครเสียเมื่อไหร่ดูซี ผิวก็ละเอียด จมูก
ก็โด่ง ตาก็กลม นางงามจักรวาลที่ว่าสวย ๆ ลองมาเทียบกันดูซักทีเถอะน่า ไม่แน่หรอกว่าใครส่วยกว่า
กัน” เมื่อหลงถือว่าตนมีรูปร่างหน้าตาดีกว่าผู้อ่ืน ความถือตัวก็เกิดขึ้น 
  ๔) ความรู้ความสามารถ เช่น คิดว่า “ฉันนี้ความรู้ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก 
ปริญญาที่ไหนที่ว่ายาก ๆ กวาดมาหมดแล้ว ฝีมือก็แน่กว่าใคร ใคร ๆ ก็สู้ฉันไม่ได้” เมื่อหลงถือว่าตนมี
ความรู้ความ สามารถสูงกว่าผู้อ่ืน ความถือตัวก็เกิดขึ้น 
  ๕) ยศตําแหน่ง เช่น คิดว่า “ฉันนี้มันชั้นผู้อํานวยการกอง อธิบดี ปลัดกระทรวง ซี ๘ ซี 
๙ ซี ๑๐ ซี ๑๑ แล้ว ใครจะมาแน่เท่าฉัน” เมื่อหลงถือว่าตนมียศตําแหน่งสูงกว่าผู้อ่ืน ความถือตัวก็
เกิดข้ึน 
  ๖) บริวาร เช่น คิดว่า “สมัครพรรคพวก ลูกน้องฉันมีเยอะแยะใครจะกล้ามาหือ ใครจะ
กล้ามากําเริบ” เมื่อหลงถือว่าตนมีบริวารมากกว่าผู้อ่ืน ความถือตัวก็เกิดขึ้น 
 คนทั่วไปมักหลงผิดยึดเอาสิ่งต่าง ๆ ๖ ประการนี้ เป๐นข้อถือดีของตัว ไม่เคยคิดว่าสิ่งต่าง ๆ 
ที่ว่านั้น มันจะเป๐นของเราตลอดไปหรือไม่ จีรังยั่งยืนหรือเปล่า ที่ว่าหล่อ ๆ สวย ๆ พออายุสักหกสิบเจ็ด
สิบจะมีใครอยากมอง เศรษฐี มหาเศรษฐี ทําการค้าผิดพลาดเข้า ล่มจมกลายเป๐นยาจกภายในวันเดียวก็
มีตัวอย่างมามากแล้ว และถึงจะเป๐นเศรษฐีไปจนตายก็ใช่ว่าจะขนเงินขนทองไปปรโลกด้วยได้เมื่อไหร่ ถ้า
ไม่รู้จักสร้างคุณงามความดี ถึงมีเงินทองมากเท่าไหร่ก็ไม่พ้นทุกข์ไปได้  ยิ่งรวยมากก็ยิ่งทุกข์มาก ทั้งหา 
ห่วง หวง ยศตําแหน่งบริวารนั้นก็มิใช่ว่าจะคงอยู่กับเราอย่างนั้นตลอดไป  ทุกอย่างไม่มีอะไรแน่นอน 
ไม่ใช่เป๐นของเราจริง ๆ เป๐นเพียงสิ่งสมมุติกันข้ึนเพ่ือให้คนในสังคมทํางานตามหน้าที่ของตนเท่านั้น สิ่งที่
จะคงอยู่กับตัวเราอย่างแน่นอน และช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริง ๆ คือความดีในตัวของเราต่างหาก 
 และการที่เราถือตัวเย่อหยิ่งทะนงตนนั้น มันทําให้อะไรในตัวเราดีขึ้นบ้าง จะทําให้คนอ่ืน
นับถือว่าตัวเรายิ่งใหญ่ก็หามิได้ รังแต่จะทําให้เขาเกลียดชังเหม็นหน้า เหมือนคนอยากให้คนอ่ืนรู้ว่าตัว
อ้วนท้วนสมบูรณ์ จึงอมลมเข้าเต็มปากทําให้แก้มตุ่ย ใครเห็นเข้าแทนที่จะชม เขาก็มีแต่จะหัวเราะเยาะ 
และขืนอมลมอยู่อย่างนั้น ข้าวก็กินไม่ได้น้ําก็กินไม่ได้ ตัวก็มีแต่จะผอมซูบซีดลงทุกที 
 แท้จริง ผู้ทีจ่ะเป๐นผู้ยิ่งใหญ่ ได้รับการยกย่องนับถือจากคนอื่นทั้งกายและใจนั้น จะต้องเป๐น
ผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเท่านั้น ผู้ที่ฉลาดจึงไม่ควรหลงยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาทําให้ตนเกิดความถือตัว 
 โทษของการอวดดื้อถือดี 
  ๑) ทําให้เสียตน เพราะเป๐นคนรับความดีจากคนอ่ืนไม่ได้ กลัวเสียเกียรติ ประเมินค่า
ตนสูงกว่าความเป๐นจริง คิดแต่ว่าเราดีอยู่แล้ว ใคร ๆ ก็สู้เราไม่ได้ โบราณท่านจึงมีคําสอนเตือนใจไว้ว่า”



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๕๒ 

ลูกท่านหลานเธอ ลูกเจ้าบ้านหลานเจ้าวัด มักจะเอาดีไม่ค่อยได้” เพราะมักจะติดนิสัยอวดดีถือตัว ยโส
โอหัง จึงไม่มีใครอยากแนะนําสั่งสอนให้ ทําผิดก็ไม่มีใครอยากเตือน สุดท้ายก็คบอยู่แต่กับพวกประจบ
สอพลอ ทําผิดถลําลึกไปทุกทีจนสุดทางแก้ 
  ๒) ทําให้เสียมิตร เพราะเป๐นคนเจ้ายศเจ้าอย่าง ที่ไม่ควรถือก็ถือ ไม่ควรโกรธก็โกรธ จึง
ไม่มีใครอยากคบด้วย คนพวกนี้ถึงแม้ในเบื้องต้นอยากจะทําความดี แต่ทําไปได้ไม่กี่น้ําก็จอดเพราะไม่มี
คนสนับสนุน เป๐นเหมือนเจดีย์ฐานแคบ ไม่สามารถสร้างให้สูงขึ้นไปได ้
  ๓) ทําให้เสียหมู่คณะ เพราะเป๐นคนอวดเบ่ง จะเอาแต่อภิสิทธิ์ ทําให้เสียระเบียบวินัย 
หมู่คณะแตกแยก 
    ชาติถทฺโธ ธนถทฺโธ โคตฺตถทฺโธ จ โย นโร 
    สญฺ าตึ อติมญฺเ ต ิ ต  ปราภวโน มุข  
   ชนใดกระด้างเพราะชาติตระกูล เพราะทรัพย์ และเพราะโดยโคตร 
   ดูหมิ่นญาติของตน กรรม ๔ อย่างของชนนั้น เป๐นทางแห่งความเสื่อม”๒๒๘ 
 คุณธรรมที่ช่วยลดความอวดดื้อถือดี 
  ๑) ต้องคบกัลยาณมิตร คือคบคนดี จะได้คอยแนะนําเตือนสติเราให้ประเมินค่าของ
ตนเองถูกต้องตามความเป๐นจริง คอยแนะนําปลูกสร้างนิสัยดี ๆ ให้กับเรา ไม่คบคนประจบสอพลอซึ่งจะ
พาเราไปในทางเสีย นอกจากนี้จะต้องแสดงความเคารพบูชาบุคคลที่ควรบูชาเสมอๆ เราจะได้ตระหนัก
เสมอว่า ผู้ที่มีคุณธรรมสูงกว่าเรายังมีอยู่ 
  ๒) ต้องมีโยนิโสมนสิการ คือรู้จักคิดไตร่ตรองเอง เช่น พิจารณาว่า คนเราไม่ได้อยู่ค้ําฟูา 
ถึงจะเก่งอย่างไรในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกัน ตัวเราเองก็ไม่ได้วิเศษกว่าคนอ่ืนเลย ขณะเดียวกัน สิ่งใดที่
เป๐นข้อถือตัวของเรา เช่น ชาติตระกูล ฐานะ รูปร่างหน้าตา ตําแหน่งหน้าที่การงาน บริวาร ให้หมั่นนําสิ่ง
นั้น มาพิจารณาเนือง ๆ ว่า สิ่งเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงแท้ ไม่จีรังยั่งยืน ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเช่นเดียวกัน 
  ๓) ต้องมีความสามัคคี คือ การมีความสามัคคีในหมู่คณะ อลุ่มอล่วยในหลักการ 
ตักเตือน รับฟ๎งและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
 ลักษณะของผู้มีความถ่อมตนนั้น จะเป๐นผู้ที่รู้คุณค่าของตนตามความเป๐นจริง เจียมเนื้อ
เจียมตัว ทําให้มีลักษณะอาการแสดงออกท่ีดีเด่นกว่าคนทั้งหลาย ๓ ประการ ดังนี้ 
  ๑) มีกิริยาอ่อนน้อม คือไม่ลดตัวลงจนเกินควร และไม่ถือตัวจนเกินงาม มีกิริยาอันเป๐น
ที่รัก อ่อนโยนละมุนละไมต่อคนทั่วไป ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยและผู้เสมอกัน รู้ที่ต่ําที่สูง ไม่ตีตนเสมอท่าน มี
คุณสมบัติผู้ดี สําหรับแสดงแก่คนทั้งหลายโดยเสมอหน้ากัน ไม่เลือกว่าเขาจะมีฐานะสูงกว่าหรือต่ํากว่า
ตน สงบเสงี่ยม แต่ก็มีความองอาจ ผึ่งผายในตัว 
  ๒) มีวาจาอ่อนหวาน คือมีคําพูดที่ไพเราะน่าฟ๎ง ออกมาจากใจที่ใสสะอาดนุ่มนวล ไม่
แข็งกระด้าง ไม่พูดโอ้อวดยกตัว และไม่พูดกล่าวโทษลบหลู่ทับถมคนอ่ืน เมื่อตนทําพลาดพลั้งสิ่งใดต่อ
ใคร ย่อมออกวาจาขอโทษเสมอ เมื่อผู้ใดแสดงคุณต่อตนอย่างไรก็ออกวาจาขอบคุณเขาเสมอ ไม่พูดเยาะ
เย้ยถากถางผู้ทําผิดพลาด ไม่ใช้วาจาข่มขู่ผู้อื่น เห็นใครทําดีก็ชมเชยสรรเสริญจากใจจริง 
  ๓) มีใจอ่อนโยน คือมีใจนอบน้อม ละมุนละม่อม ถ่อมตัว มีใจอ่อนละไมแต่มิใช่อ่อนแอ 
มีใจเข้มแข็งแต่มิใช่แข็งกระด้าง ไม่นิยมอวดกําลังความสามารถ แต่พยายามฝึกตนเองให้มีความสามารถ
                                                 

 ๒๒๘ ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๑๐๔/๓๕๖. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๕๓ 

ถือคติว่า “จงมีแรงเหมือนยักษ์ แต่อย่าใช้แรงอย่างยักษ์” ไม่ถือความคิดของตัวเป๐นใหญ่ มีใจเปิดกว้าง 
ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน รู้จักลดหย่อนผ่อนผันแก่กัน ถือคติว่า “ไม้ลําเดียวยังต่างปล้อง พ่ีน้องยัง
ต่างใจ สิบคนสิบความรู้ สิบคนสิบความคิด แม้สิบคนก็สิบความเห็น” เมื่อใครเขาไม่เห็นพ้องกับตนก็ไม่
ด่วนโกรธ แล้วค่อย ๆ ปรับความคิดเห็นเข้าหากัน โดยยึดเอาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป๐นแกนกลาง 
 ครั้งหนึ่ง พระสารีบุตรถูกภิกษุรูปหนึ่งใส่ความว่า ทะนงตนว่าเป๐นอัครสาวกแล้วแกล้งมา
เดินกระทบตน พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามพระสารีบุตรในที่ประชุมสงฆ์ว่าเป๐นจริงหรือไม่ 
 พระสารีบุตรทูลตอบว่า ภิกษุที่มิได้มีสติประคองจิตไว้ในกาย  ก็จะพึงกระทบเพ่ือน 
สพรหมจารีแล้วจากไปโดยไม่ขอโทษเป๐นแน่ แต่ตัวท่านเองนั้นทําใจเสมือนแผ่นดิน น้ํา ไฟ ลม และ
ผ้าขี้ริ้วที่จะต้องพบกับของสะอาดบ้าง ไม่สะดวกบ้างอยู่เสมอ และเสมือนเด็กจัณฑาลที่พลัดเข้าไปใน
หมู่บ้าน หรือเหมือนโคที่เขาหักเสียแล้ว ย่อมไม่มีอํานาจที่จะแกล้วกล้าอาจหาญได้แต่อย่างใด ท่านมีแต่
ความเบื่อระอาร่างกายอันเปื๑อยเน่าน่ารังเกียจนี้ ที่ยังต้องดูแลประคับประคองอยู่ ประดุจต้องประคอง
ถาดมันข้นที่มีช่องทะลุถึง ๙ ช่อง และมีน้ํามันรั่วไหลออกอยู่เสมอ ย่อมไม่มีใจที่จะไปกระด้างถือตัวกับ
ใครได ้
 พระสารีบุตร ท่านเรียนเจนจบในวิชา ๑๘ ประการมาแล้ว บวชแล้วก็ได้เป๐นพระอรหันต์ 
เป๐นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า ยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนถึงเพียงนี้ มีความเจียมตัวตลอด 
เวลา เปรียบตัวเองเหมือนผ้าขี้ริ้วเก่า ๆ เหมือนโคที่เขาขาดแล้ว เหมือนเด็กจัณฑาล ซึ่งเป๐นคนชั้นต่ําสุด
ในอินเดียสมัยนั้น ไม่มีความถือตัวทะนงตนแม้แต่น้อย แล้วพวกเราซึ่งยังเป๐นปุถุชนคนธรรมดา ๆ อยู่นี้ มี
ดีอะไรมากนักหนาจึงจะมาถือตัวกัน 
 เมื่อพระสารีบุตรกล่าวอยู่เช่นนี้ ภิกษุรูปนั้นก็เกิดความเร่าร้อนในสรีระเหมือนมีไฟมาเผาตัว 
อดรนทนอยู่ไม่ได้ ต้องลุกขึ้นขอโทษพระสารีบุตร และยอมรับสารภาพต่อหมู่สงฆ์ว่ากล่าวตู่ใส่ความพระ
สารีบุตร 
 พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญพระสารีบุตรว่า “มีใจมั่นคงเหมือนแผ่นดิน เหมือนเสาเขื่อน 
เป๐นผู้คงที่และมีวัตรดี เป๐นผู้ใสสะอาด เหมือนน้ําที่ไม่มีฝุุนหรือโคลนตม สังสารวัฏย่อมไม่มีแก่บุคคล
เช่นนี้” 
    ปณฺฑิโต สีลสมฺปนฺโน สณฺโห จ ปฏิภานวา 
    นิวาตวุตฺติ อตฺถทฺโธ ตาทิโส ลภเต ยส  ฯ๒๒๙ 
   บุคคลผู้เป๐นบัณฑิตถึงพร้อมด้วยศีล ละเอียด มีปฏิภาณไหวพริบ 
   ประพฤติถ่อมตน และไม่กระด้างเช่นนั้น ย่อมได้ยศ” 

 ๔.๒.๑๔ มงคลที่ ๒๔ มีความสันโดษ 

 สันโดษ มาจากภาษาบาลีว่า สนฺโตส แยกเป๐น สนฺ มีความหมายว่า สกํ-ตน, สนฺตํ-มีอยู่, 
สมํ-สม่ําเสมอ และ โตส แปลว่า ยินดี ดังนั้น สันโดษ จึงแปลว่า ยินดี ชอบใจ พอใจ อ่ิมใจ สุขใจกับของ
ของตน กับของที่มีอยู่ และโดยมีใจสม่ําเสมอ ความหมายโดยย่อคือให้รู้จักพอ รู้จักประมาณ เป๐นการ
ยินดีพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่และแสวงหาได้อย่างสุดความสามารถ เมื่อเราแสวงหาอย่างเต็มกําลังแล้วได้รับ

                                                 

 ๒๒๙ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๒๗๓/๑๖๗. 
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๒๕๔ 

เพียงใดก็ใช้จ่ายเพียงนั้น ไม่แสวงหาจนเกินขอบเขตหรือใช้จ่ายจนเกินกําลังทรัพย์เพราะการแสวงหา
หรือใช้จ่ายเกินกําลังนั้นไม่ใช่ความสันโดษ 
 ลักษณะของความสันโดษ จะต้องประกอบด้วยลักษณะ ๓ อย่าง ดังต่อไปนี้ คือ 
  ๑) สเกน สนฺโตโส ยินดีกับของของตน 
  ๒) สนฺเตน สนฺโตโส ยินดีกับสิ่งที่ได้มา 
  ๓) สเมน สนฺโตโส ยินดีโดยมีใจสม่ําเสมอ 
 ยินดีกับของของตน หมายถึงยินดีกับสิ่งที่ตนมีอยู่แล้ว พอใจกับของของตนไม่ว่าจะเป๐น
บิดามารดาของเรา บุตรภรรยาของเรา งานของเรา ประเทศชาติของเรา ถึงจะมีข้อบกพร่องอย่างไรก็
ค่อย ๆ แก้ไขกันไปให้ดีขึ้น ไม่คิดไขว่คว้าแย่งชิงเอาของคนอ่ืนเขามาเป๐นของตน 
 ช่างซ่อมรองเท้าริมถนนมีความพอใจในงานของตน  ตั้งใจทํางานด้วยความขยันขันแข็ง
รอบคอบละเอียดลออเป๐นที่ติดใจของลูกค้า สามารถเก็บหอมรอมริบทีละเล็กละน้อยจนตั้งตัวได้ กิจการ
ขยายใหญ่โตก็มีตัวอย่างให้เห็น 
 บุคคลเมื่อพอใจในสิ่งใด เขาย่อมก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในสิ่งนั้น ความพอใจจะเป๐นพลัง
หนุนให้เกิดความพยายาม ส่วนความไม่พอใจจะทําให้คนเหนื่อยหน่าย ระอิดระอา 
 ความยินดีในของของตนนี้ จะเป๐นเครื่องกําจัดความเกียจคร้านเบื่อหน่าย และโลภอยากได้
ของผู้อื่นมาเป๐นของตน 
 ยินดีกับสิ่งที่ได้มา หมายถึงยินดีกับของส่วนที่ตนได้มา คือเมื่อแสวงหาประโยชน์อันใด 
ทุ่มเทสติป๎ญญาความสามารถทําไปเต็มที่แล้วได้เท่าไรก็พอใจเท่านั้น อาจจะได้ไม่ถึงเปูา ประณีตสวยงาม
ไม่ถึงเปูา ก็พอใจยินดีเพียงแค่นั้น ไม่ถึงกับกระวนกระวายเป๐นทุกข์ เพราะได้ไม่สมอยาก ไม่เป๐นคนชนิด
ที่ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถา 
 คนที่ขาดลักษณะสันโดษข้อนี้ มักเป๐นคนดูถูกโชควาสนาของตนเอง พยายามใส่ไฟตนเอง
ให้เดือดร้อนจนได้ แทนที่จะชอบส่วนที่ได้กลับนึกเกลียดชังรําคาญใจ แล้วเอาความชอบใจไปฝากไว้กับ
ส่วนที่ตัวไม่ได้ 
 คนทอดแหหาปลาที่ขาดลักษณะสันโดษข้อนี้ มักจะคิดเสมอว่าปลาตัวที่หลุดมือลงน้ําตัว
โตกว่าตัวที่จับได ้เกลียดปลาตัวที่จับได้ แต่พอใจปลาตัวที่หลุดมือ ผลที่สุดก็ต้องกินปลาตัวที่เกลียด แล้ว
เฝูาทุกข์ใจเสียดายปลาตัวที่หลุดมือ คนประเภทนี้ไม่มีหวังได้กินปลาอร่อย ๆ จนตาย เพราะคิดเสมอว่า 
ตัวที่อร่อยที่สุด คือตัวที่จับไม่ได้ 
 ยินดีโดยมีใจสม่ าเสมอ หมายถึงไม่รู้สึกดีใจจนเกินไปในเมื่อได้พบสิ่งที่ถูกใจ และไม่เสียใจ
จนเกินไป เมื่อต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ถูกใจ 
 ประเภทของสันโดษมี ๓ อย่าง คือ 
  ๑) ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได้ 
  ๒) ยถาพลสันโดษ  ยินดีตามกําลัง 
  ๓) ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามควรแก่ฐานะ 
 ยินดีตามที่ได้ คือได้สิ่งใดมา ก็พอใจอย่างนั้น ไม่เสียใจถ้าได้ไม่เท่าที่ต้องการ แต่ขวนขวาย
สร้างเหตุให้ดีที่สุดและให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เช่น เป๐นข้าราชการขยันทํางานตั้งใจว่าน่าจะได้เลื่อนขั้นสัก ๒ 
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ขั้น แต่ถ้าเกิดได้เลื่อนแค่ขั้นเดียวก็ไม่เสียใจ พอใจว่าได้เลื่อนขึ้นมา ๑ ขั้น ก็ทํางานสร้างประโยชน์ได้มาก
กว่าเดิมแล้ว จากนั้นก็ตั้งใจทํางานในหน้าที่ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 ยินดีตามก าลัง คือคนเรามีความสามารถไม่เท่ากัน ทั้งกําลังกาย กําลังความคิด กําลังใจ 
กําลังความดี ก็ต้องรู้ว่ากําลังของตนเองมีแค่ไหนและแสวงหาหรือยอมรับเฉพาะของที่ควรแก่สมรรถภาพ
ของตนเองเท่านั้น ไม่เป๐นคนตีราคาตัวเองผิด คิดเอาง่าย ๆ ตื้น ๆ ว่าเขาเป๐นอะไร ตัวก็จะเป๐นได้อย่าง
เขาทุกอย่าง เข้าทํานอง “เห็นเขานั่งคานหาม เอามือประสานก้น” 
 ยินดีตามควรแก่ฐานะ คือให้พิจารณาว่าเรามีฐานะเป๐นอะไร นักบวช ชาวบ้าน ผู้ใหญ่ 
ผู้น้อย ครู นักเรียน นายพัน นายร้อย นายสิบ อธิบดี เสมียนฯลฯ แล้วก็แสวงหาหรือยอมรับแต่ของที่
ควรกับฐานะของตน ไม่เป๐นคนใฝุสูง เกินศักดิ์ เช่น เราเป๐นผู้น้อยก็ไม่ควรใช้ข้าวของเครื่องใช้ที่หรูหรา
ราคาแพง เกินหน้าเกินตาเพ่ือนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาเพาระอาจทําให้เกิดความหมั่นไส้อิจฉาริษยา 
และไม่เป๐นผลดีกับตัวเรา ไม่เป๐นคนประเภทจมไม่ลง 
 สันโดษทุกประเภทจะต้องประกอบด้วยศีลธรรม คือของใดก็ตามแม้เราจะได้มา แต่ถ้าไป
ยินดีกับของนั้นแล้วจะทําให้เราผิดศีลธรรม เสียชื่อเสียง เสียเกียรติยศ เสียศักดิ์ศรี ก็ไม่ควรยินดีกับของ
สิ่งนั้น เช่น ของที่ลักปล้นฉ้อโกงเขามา ของที่เป๐นสินจ้างในทางที่ผิด ไม่เป๐นคนลุแก่อํานาจความมักได้ 
 พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสันโดษนั้น ไม่ได้สอนให้คนเกียจคร้าน ท้อถอย ไม่ทําการงาน
หรือทํางานเรื่อย ๆ เฉื่อยแฉะ เป๐นภัยต่อความเจริญความก้าวหน้าอย่างที่เข้าใจกัน ตรงกันข้าม มงคลข้อ
นี้ชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า ถ้าแต่ละคนรู้จักสถานภาพของตนเอง สํานึกในฐานะ ความสามารถ และความ
มีคุณธรรมของตนอยู่เสมอแล้ว ความมีสันโดษจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ จะทําให้ทุกคนพอใจกับของ
ของตน พอใจกับของที่ตนได้มา และพอใจกับของที่สมควรแก่ตน จะไม่มีการเบียดเบียน แก่งแย่งชิงดี 
อิจฉาริษยา ให้ร้ายปูายสี ฉ้อโกงกัน ฯลฯ 
 การแก่งแย่งชิงดีกันจนถึงทําลายกัน ใส่ร้ายปูายสีกัน การทุจริตและมิจฉาชีพต่าง ๆ ที่
ระบาดในสังคมทุกวันนี้ก็เพราะใจของคนเหล่านั้นไม่มีสันโดษ มุ่งจะเอาแต่ได้ ไม่คํานึงถึงผิดชอบชั่วดี 
ความเห็นแก่ตัวของผู้มีอํานาจ การกอบโกยฉวยโอกาสของพ่อค้านักธุรกิจโดยไม่คํานึงถึงความเดือดร้อน
ของคนส่วนมาก ความเร่าร้อนใจเพราะโลภจัด ได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอ จนกลายเป๐นมัวเมาในวัตถุ ทะเยอ 
ทะยานจนเกินกําลังความสามารถของตน ได้มาโดยสุจริตไม่ทันใจ ก็ลงมือประกอบการทุจริตต่าง ๆ เพ่ือ
สนองความอยากอันเผาลนจิตใจอยู่ ดําเนินชีวิตไปอย่างไร้เหตุผลก็เพราะขาดสันโดษนั่นเอง 
 การพัฒนาสังคมจําเป๐นต้องมีทั้งสันโดษและความเพียร เพราะความเพียรพยายามที่ไม่มี
สันโดษควบคุมย่อมเกินพอดี และนําไปสู่ทางที่ผิดได้ง่าย ล่อแหลมต่ออันตรายเหมือนรถไม่มีเบรคหรือ
เบรคแตก ย่อมวิ่งเลยขีดที่ต้องการไป ตกหลุมตกบ่อลงเหวข้างทางได้ง่าย บังคับให้หยุดไม่ได้ตามความ
ปรารถนา 
 ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า “สันโดษเป๐นคุณธรรมอันประเสริฐ เป๐นไปเพ่ือความเจริญสุขทั้งแก่
ตนเอง ครอบครัว และสังคมประเทศชาติ หัวใจของผู้มีความสันโดษเท่านั้น จึงจะเหมาะแก่การปลูกฝ๎ง
คุณธรรมอ่ืน ๆ และคนมีสันโดษเท่านั้นจึงจะทําความดีได้ยั่งยืนไม่จืดจาง และทําดีด้วยความสุจริตใจ ที่
สังคมพัฒนาไปได้ช้าเพราะคนขาดสันโดษต่างหาก หาใช่เพราะคนมีสันโดษไม่” 
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 สามัญชนคนทั่วไปไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักประมาณในสิ่งต่อไปนี้ 
  ๑) อํานาจวาสนา เช่น เป๐นผู้อํานวยการกองก็ไม่พอ อยากเป๐นอธิบดีหรือเป๐นผู้แทน 
ราษฎรก็ไม่พอ อยากเป๐นรัฐมนตรี ทั้ง ๆ ที่ความสามารถไม่ถึง 
  ๒) ทรัพย์สมบัติ เช่น มีบ้านหลังเล็กก็ไม่พอ อยากจะได้บ้านหลังใหญ่ มีเงินล้านก็ไม่พอ
อยากจะได้เงินสิบล้าน 
  ๓) อาหาร เช่น มีอาหารธรรมดารับประทานก็ไม่พอ ยังอยากจะไปรับประทานอาหาร
แพงๆ ตามภัตตาคารหรู ๆ เกินฐานะ เกินความจําเป๐น 
  ๔) กามคุณ เช่น มีสามีหรือภรรยาแล้วก็ไม่พอ อยากจะมีใหม่อีก 
 วิธีสร้างความสุข สร้างความเจริญก้าวหน้า ต้องเริ่มด้วยการรู้จักพอใจกับสิ่งที่ตัวมีอยู่ และ
ทําหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ไม่ไขว่คว้าทะเยอทะยานจนเกินเหตุ เช่น  เป๐นหัวหน้าแผนก ถ้าอยากให้มี
ความสุขความก้าวหน้า ก็ให้พอใจในตําแหน่งของตนแล้วตั้งใจทําหน้าที่ให้ดีที่สุด ความสุขก็เกิด  ความ
เจริญก้าวหน้าก็จะมีมาเอง เป๐นสามีหรือภรรยาอยากมีความสุขก็ให้พอใจในคู่ครองของตน แล้วทําหน้าที่
ของตนให้ดีที่สุด ความสงบสุขในครอบครัวก็จะมีมาเอง ไม่ใช่เที่ยววิ่งวุ่นมีบ้านเล็กบ้านน้อยยิ่งมีก็ยิ่งทุกข์ 
หาความสุขไม่ได้สักท ี
 ความสุขในโลกนี้อาจแบ่งได้เป๐น ๒ ประเภท คือ 
  ๑) สามิสสุข เป๐นความสุขท่ีต้องอาศัยวัตถุหรือสิ่งภายนอกมาตอบสนอง ความต้องการ
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และความคิดอยากต่าง ๆ จัดเป๐นความสุขขั้นหยาบ เพราะมีทุกข์เจือปนมาก
ตลอดเวลา มีอาการคือ 
   - ต้องแสวงหาดิ้นรนกระวนกระวาย เนื่องจากของทั้งหลายหาได้ยาก มีจํากัด 
   - เมื่อได้มาก็ต้องระวัง รักษา ยึดติด หวงแหน ผูกพัน กลัวสูญหาย 
   - ถ้าไม่ได้มา ถูกขัดขวางก็ขัดใจ คิดทําลาย คิดอาฆาต พยาบาท จองเวร 
  ๒) นิรามิสสุข เป๐นความสุขภายในที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาสนองความอยาก เป๐น
ความสุขขณะที่ใจมีลักษณะ 
   สะอาด ไม่มีกิเลสปน 
   สงบ  ไม่ดิ้นรนกระวนกระวาย 
   เสรี  เป๐นอิสระ โปร่งเบา ไม่คับแคบ 
   สว่างไสว ประกอบด้วยป๎ญญา เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป๐นจริง 
   สมบูรณ์ ไม่มีความรู้สึกขาดแคลน ไม่รู้สึกบกพร่อง ไม่ว้าเหว่ มีแต่ความแช่มชื่น
เบิกบานอ่ิมเอิบอยู่ภายใน 
 นิรามิสสุขจึงเป๐นความสุขที่แท้จริง เป๐นภาวะสุขที่ไม่ก่อให้เกิดป๎ญหาใด ๆ ตามมา ซ้ํายัง
ช่วยขจัดป๎ญหาต่าง ๆ ด้วย ผู้ที่จะมีนิรามิสสุขได้จะต้องมีสภาพใจที่สงบไม่ดิ้นรน คือมีความสันโดษ
เสียก่อน ยิ่งสันโดษต่อสามิสสุขมากเท่าไร ก็ยิ่งได้นิรามิสสุขมากขึ้นเท่านั้น 
 ในการดํารงชีพ พระพุทธศาสนามุ่งให้ทุกคนหาป๎จจัย ๔ หล่อเลี้ยงร่างกาย พอเพียงเพ่ือให้
สังขารนี้สามารถดํารงอยู่ได้ตามอัตภาพ จากนั้นก็ใช้ร่างกายนี้สร้างความดีต่าง ๆ มิได้มุ่งหมายให้คนเรา
ดิ้นรนไขว่คว้าทะเยอทะยานจนเกินเหตุ เพ่ือให้มีวัตถุต่าง ๆ พรั่งพร้อมบริบูรณ์ไว้บํารุงบําเรอตน 
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 เพราะฉะนั้น ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มิใช่วัดด้วยการมีทรัพย์สิน
เต็มท้องพระคลังหรือเต็มล้นอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง แต่อยู่ที่ไม่มีคนอดอยากยากไร้ และอยู่ที่คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนต่างหาก 
       “สนฺตุฏฺ  ีปรม  ธน  
      ความสันโดษเป๐นยอดทรัพย์”๒๓๐ 
 นาห  ภิกฺขเว อญฺ  เอกธมฺม ปิ สมนุปสฺสามิ, เยน อนุปฺปนฺนา วา กุสลา ธมฺมา 
อุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนฺนา วา อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ, ยถยิท  ภิกฺขเว สนฺตุฏฺ  ิตา. สนฺตุฏฺ สฺส ภิกฺขเว 
อนุปฺปนฺนา เจว กุสลา ธมฺมา อุปฺปชฺชนฺติ, อุปฺปนฺนา จ อกุสลา ธมฺมา ปริหายนฺติ.๒๓๑ 
 ภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอ่ืนแม้อย่างหนึ่งที่เป๐นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด 
เกิดข้ึน หรืออกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป๐นผู้สันโดษ ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลสันโดษ 
กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดข้ึน และอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้วย่อมเสื่อมไป 

 ๔.๒.๑๕ มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญ ู

 ความกตัญํู คือการรู้จักบุญคุณที่ผู้อ่ืนทําให้ตน หมายถึงเป๐นผู้มีใจกระจ่าง มีสติป๎ญญา
บริบูรณ์ รู้อุปการคุณที่ผู้อ่ืนกระทําให้ตน ผู้ใดก็ตามที่ทําคุณแก่ตนแล้ว ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม เช่น 
เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ให้ทรัพย์ ให้วิชาความรู้ ให้ที่พัก ให้งานทํา ฯลฯ ย่อมระลึกถึงด้วยความซาบซึ้งอยู่
เสมอ ไม่ลืมอุปการคุณนั้นเลย 
 อีกนัยหนึ่ง ความกตัญํู หมายถึงความรู้บุญหรือรู้อุปการะของบุญที่ตนทําไว้แล้ว รู้ว่าที่
ตนเองพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลาย ได้ดีมีสุขอยู่ในป๎จจุบัน ก็เพราะบุญทั้งหลายที่เคยทําไว้ในอดีตส่งผล
ให้ จึงไม่ลืมอุปการะของบุญนั้นเลยและสร้างสมบุญใหม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 รวมความแล้ว กตัญํูจึงหมายถึงการรู้จักบุญคุณ อะไรก็ตามที่เป๐นบุญหรือมีคุณต่อตน
แล้ว ก็ตามระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งไม่ลืมเลย คนมีกตัญํูถึงแม้จะนัยน์ตาบอดมืดทั้งสองข้าง แต่ใจ
ของเขาใสกระจ่างยิ่งกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์รวมกันเสียอีก 
 ความกตัญํูเป๐นมงคลที่สําคัญมาก ส่งผลให้เราเจริญรุ่งเรืองในชีวิตต่อไป เพราะการตอบ
แทนบุญคุณผู้อื่นจะทําให้เราพัฒนาศักยภาพทางจิตใจให้มีคุณธรรมสูงส่งยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
 ความกตัญํูนั้นไม่จํากัดเพียงความรู้จักบุญคุณของผู้คนเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการรู้จัก
สํานึกบุญคุณของธรรมชาติที่เป๐นสิ่งไม่มีชีวิตอีกด้วย เพราะฉะนั้น เราจึงต้องตอบแทนสิ่งที่ควรแก่ความ
กตัญํู คือทุกสิ่งที่มีบุญคุณแก่เรา อาจแบ่งได้เป๐น ๕ ประการ ได้แก่ 
  ๑) กตัญํูต่อบุคคล คือใครก็ตามที่เคยมีพระคุณต่อเรา ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงไร 
จะต้องกตัญํูรู้คุณท่าน ติดตามระลึกถึงเสมอด้วยความซาบซึ้ง พยายามหาโอกาสตอบแทนคุณท่านให้
ได ้โดยเฉพาะพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ บิดามารดา ครู อุป๎ชฌาย์ อาจารย์ พระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครอง 
ที่ทรงทศพิธราชธรรม จะตอ้งตามระลึกนึกถึงพระคุณของท่านให้จงหนัก ให้ปฏิบัติตัวให้เป๐นบุตรที่ดีของ
บิดามารดา เป๐นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป๐นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและเป๐นพุทธมามกะสมชื่อ 

                                                 

 ๒๓๐ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๒๐๔/๕๓. 
 ๒๓๑ องฺ.เอก.(บาลี) ๒๐/๖๕/๑๑. 
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  ๒) กตัญํูต่อสัตว์ คือสัตว์ที่มีคุณต่อเรา เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ที่ใช้งาน จะต้องใช้ด้วย
ความกรณุาปรานี ไม่เฆ่ียนตีมันจนเหลือเกิน อย่าใช้งานหนักจนเป๐นการทรมาน ขณะเดียวกันต้องเลี้ยงดู
ให้อาหารอย่าให้อดอยาก ให้ได้กินได้นอนได้พักผ่อนตามเวลา ตัวอย่างในเรื่องกตัญํูต่อสัตว์นี้มีอยู่ว่า 
  ในสมัยก่อนพุทธกาล วันหนึ่งพระเจ้ากรุงราชคฤห์เสด็จประพาสอุทยาน และได้บรรทม
หลับในอุทยานนั้น ขณะนั้นมีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาและกําลังจะฉกกัดพระองค์ เผอิญมีกระแตตัวหนึ่ง
เห็นเข้าแล้วร้องขึ้น พระองค์จึงสะดุ้งตื่นและไล่งูให้พ้นไป ทรงระลึกถึงคุณของกระแตว่าเป๐นผู้ช่วยชีวิต
พระองค์ไว้ จึงรับสั่งให้พระราชทานเหยื่อแก่กระแตในอุทยานนั้นทุกวัน และห้ามไม่ให้ใครทําอันตรายแก่
กระแตในอุทยานนั้น คนทั้งหลายจึงเรียกอุทยานนั้นว่า เวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน แปลว่า ปุาไผ่อันเป๐น
ที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต ซึ่งต่อมาก็คือ เวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนานั้นเอง 
  ๓) กตัญํูต่อสิ่งของ คือของสิ่งใดก็ตามที่มีคุณต่อเรา เช่นหนังสือธรรมะ หนังสือเรียน 
สถานศึกษา วัด ต้นไม้ ปุาไม้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาเลี้ยงชีพ ฯลฯ จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ให้ดี ไม่
ลบหลู่ดูแคลน ไม่ทําลาย 
  อุทาหรณ์เช่น ไม้คานที่ใช้หาบของขาย เมื่อเจ้าของตั้งตัวได้ ร่ํารวยขึ้นก็ไม่ทิ้ง ยังคิดถึง
คุณของไม้คานอยู่ ถือเป๐นของคู่ชีวิตช่วยเหลือตนสร้างฐานะมา จึงเลี่ยมทองเก็บไว้เป๐นที่ระลึก ไว้เป๐น
เครื่องเตือนใจ อย่างนี้ก็มี 
  มีกล่าวไว้ในเตมียชาดกว่า “อย่าว่าถึงคนที่เราได้พ่ึงพาอาศัยกันเลย แม้แต่ต้นไม้ที่ได้
อาศัยร่มเงาก็หาควรจะหักกิ่งริดก้านรานใบของมันไม่ ผู้ใดพํานักอาศัยนั่งนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดแล้ว 
ยังขืนหักก่ิงริดก้านรานใบ เด็ดยอด ขุดรากถากเปลือก ผู้นั้นชื่อว่าทําร้ายมิตร เป๐นคนชั่วช้าเลวทราม จะ
มีแต่อัปมงคลเป๐นเบื้องหน้า” 
  ๔) กตัญํูต่อบุญ คือรู้ว่าคนเราเกิดมามีอายุยืนยาวร่างกายแข็ งแรง ผิวพรรณดี 
สติป๎ญญาเฉลียวฉลาด มีความสุขความเจริญ มีความก้าวหน้า มีทรัพย์สมบัติมาก ก็เนื่องมาจากผลของ
บุญ จะไปสวรรค์กระทั่งไปนิพพานได้ก็ด้วยบุญ กล่าวได้ว่าทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยบุญ  ทั้งบุญเก่าที่ได้สั่ง
สมมาดีแล้ว และบุญใหม่ที่เพียรสร้างขึ้นประกอบกัน จึงมีความรู้คุณของบุญ มีความอ่อนน้อมในตัว ไม่ดู
ถูกบุญ ตามระลึกถึงบุญเก่าให้จิตใจชุ่มชื่นและไม่ประมาทในการสร้างบุญใหม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  ๕) กตัญํูต่อตนเอง คือรู้ว่าร่างกายของเรานี้เป๐นอุปกรณ์สําคัญที่เราจะใช้อาศัยในการ
ทําความดี ใช้ในการสร้างบุญกุศลนานาประการ เพ่ือความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเอง จึงทะนุ
ถนอมดูแลร่างกาย รักษาสุขภาพให้ดี ไม่ทําลายด้วยการกินเหล้า เสพสิ่งเสพย์ติด เที่ยวเตร่ดึก ๆ ดื่น ๆ 
และไม่นําร่างกายนี้ไปประกอบความชั่ว เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เจ้าชู้ อันเป๐นการทําลายตนเอง 
 คนเราจะมีความคิดใฝุดี ตั้งใจทําความดีสร้างสมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัว เป๐นสิ่งที่เกิดขึ้น
ได้ยาก แต่ที่ยากยิ่งกว่านั้นก็คือ ทําอย่างไรจึงจะรักษาความตั้งใจที่ดีนั้นไว้ โดยไม่ท้อถอยไม่เลิกกลางคัน 
เพราะในการทําความดีย่อมมีอุปสรรค มีป๎ญหาขัดขวางมากมาย ไหนจะป๎ญหาภายนอกจากคนรอบข้าง 
จากสิ่งแวดล้อม ไหนจะป๎ญหาภายในจากกิเลสรุมล้อมประดังกันเข้ามา เราจะเอาตัวรอด  ยืนหยัดสู้
ป๎ญหาทั้งหลายที่เข้ามาผจญได้โดยไม่ท้อถอย ก็ต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวใจไว้ นั่นคือความกตัญํ ู
 ไปโรงเรียน เรียนหนังสือ แม้จะยากแสนยาก ท้อถอยจะเลิกเสียก็หลายครั้ง เพ่ือนฝูงบาง
คนชวนไปเที่ยวเตร่เฮฮา ดูน่าสนุกกว่ามาก แต่เมื่อนึกถึงคุณบิดามารดา คิดว่าท่านอุตส่าห์ทะนุถนอม
เลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่ ลําบากลําบนในการทํามาหากิน เพ่ือส่งเสียให้เราได้เล่าเรียน ท่านฝากความ 
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หวังไว้กับตัวเรา อยากเห็นตัวเราได้ดีมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต พอคิดได้เท่านี้ ความกตัญํูก็จะเกิด 
ขึ้นมีแรงสู้มีกําลังใจ แม้จะยากแสนยาก แม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยก็กัดฟ๎นสู้มุมานะ ตั้งใจเรียนให้ดีให้ได้ 
ไม่ยอมประพฤติตัวไปในทางเสื่อมเสียแก่วงศ์ตระกูลให้บิดามารดาครูบาอาจารย์ได้อายโดยเด็ดขาด 
 แม้ในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ตั้งใจจะทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาแน่นอนว่าในการทํางาน
นั้น จะต้องมีการกระทบกระทั่งกัน คนเราหลายคนก็หลายความเห็น ต่างคนก็ต่างตั้งใจดีกันทั้งนั้น แต่
ความคิดความอ่านความสามารถอาจไม่เท่ากัน และบางครั้งก็เกิดทิฏฐิมานะ คิดไปว่า “ถึงแกจะหนึ่งแต่
ฉันก็แน่เหมือนกัน” ทําให้ไม่ยอมกัน ที่เป๐นเช่นนี้ เพราะต่างก็กําลังฝึกฝนตนเองอยู่ กิเลสในตัวก็ยังมี ยัง
ไม่ได้หมดไป ดังนั้น ถ้าไม่รู้จักควบคุมให้ดี จึงมีโอกาสขัดใจกันได้ หรือบางทีออกไปทํางานเผยแผ่ธรรมะ 
ก็พบกับคนที่ยังไม่เข้าใจ ไม่เห็นด้วย พูดนินทาว่าร้าย เยาะเย้ยถากถางเอาบ้าง เพราะเหตุนี้จึงมีนัก
ปฏิบัติธรรม นักเผยแผ่ธรรมะ รวมทั้งผู้ที่ตั้งใจทํางานเพ่ือสังคมส่วนรวมหลายๆ คน  เบื่อหน่ายท้อถอย
และเลิกราไปกลางคันอย่างน่าเสียดาย 
 แต่ถ้าเป๐นผู้ที่มีความกตัญํูเป๐นพ้ืนใจแล้ว เมื่อความท้อถอย ความเบื่อหน่ายเอือมระอา
เกิดขึ้น เพียงแต่นึกว่า ที่ตัวเราได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะ รู้การสร้างบุญกุศล รู้วิธีการดําเนินชีวิตอัน
ประเสริฐ รู้บุญรู้บาปอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้า พระองค์ได้ทรงเสียสละอุทิศชีวิตทุ่มเทค้นคว้าจน
ตรัสรู้หลักอริยสัจ คือความจริงอันประเสริฐทั้งหลายมาสอนเรา เมื่อคิดถึงชีวิต เลือดเนื้ อ ความเพียร
พยายามที่พระองค์ได้ทรงทุ่มเทลงไป ตลอดระยะเวลาที่ทรงบําเพ็ญบารมีอยู่นานถึง 20 อสงไขยกับแสน
กัปป์ ว่ามากมายมหาศาลเพียงใด (เวลากัปป์หนึ่งอุปมาได้กับมีภูเขาหินรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ กว้าง ๑๖ 
กิโลเมตร ยาว ๑๖ กิโลเมตร สูง ๑๖ กิโลเมตร ทุก ๑๐๐ ปี มีเทวดาเอาผ้าทิพย์บางเบามาลูบครั้งหนึ่ง 
เมื่อใดภูเขาลูกนี้สึกหมดเรียบเสมอพ้ืนดิน ระยะเวลานั้นเท่ากับกัปป์หนึ่ง ; ๑ อสงไขย = จํานวนที่มีเลข 
๑ และมีเลข ๐ ต่อท้าย ๑๔๐ ตัว) ตลอดจนคิดถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านอุตส่าห์
ถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อ ๆ กันมา และอบรมสั่งสอนให้เราได้ทราบได้รู้ถึงคําสอนของ
พระองค์ โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก คิดเพียงเท่านี้ ความท้อถอยก็หาย ความเหนื่อยหน่ายก็คลาย 
แม้ความตายก็ไม่หวั่น เกิดกําลังใจที่จะทําความดีต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด 
 ความกตัญํูจึงเป๐นคุณธรรมที่สําคัญที่จะประคองจิตใจของเราให้ดํารงมั่นอยู่ในคุณธรรม
สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
   “บุคคลผู้อกตัญญู ย่อมถึงอนิฏฐผลมีนินทาเป็นต้น 
   ส่วนบุคคลผู้กตัญญู แม้พระศาสดา ก็ทรงสรรเสริญ”๒๓๒ 

 ๔.๒.๑๖ มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตามกาล 

 การฟ๎งธรรมตามกาล คือการขวนขวายหาเวลาไปฟ๎งธรรม ฟ๎งคําสั่งสอนจากผู้มีธรรมะ เพ่ือ
ยกระดับจิตใจและสติป๎ญญาให้สูงขึ้น โดยเมื่อฟ๎งธรรมแล้วก็น้อมเอาคุณธรรมเหล่านั้น มาเป๐นกระจก
สะท้อนดูตนเองว่า มีคุณธรรมนั้นหรือไม่ จะปรับปรุงคุณธรรมที่มีอยู่ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปได้อย่างไร เช่นเมื่อ
ได้ฟ๎งธรรมเรื่องความกตัญํูแล้ว ก็นําเรื่องนี้มาสํารวจดูใจของตนเองทันทีว่า เรามีความกตัญํูไหม ถ้ามี 
มีมากน้อยเพียงไร เมื่อฟ๎งธรรมแล้วสํารวจดูจะรู้ทันทีว่า เราขาดอะไรไป จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรจึงจะดี 
 
                                                 

 ๒๓๒ มังคลัตถทีปนี ภาค ๒ ข้อ ๓๗๘ หน้า ๓๙๓ 
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๒๖๐ 

 กาลเวลาที่ควรเข้าวัดฟังธรรม 
  ๑) วันธรรมสวนะ คือวันข้างขึ้น/แรม ๕ ค่ํา ๘ ค่ํา ๑๔ ค่ํา และ ๑๕ ค่ํา นั่นเอง ทั้งนี้
เพราะธรรมดาคนเราเมื่อได้ฟ๎งเทศน์ฟ๎งธรรม ฟ๎งคําสั่งสอนตักเตือนจากบิดามารดา ครูอาจารย์ ใหม่ ๆ ก็
ยังจําได้ดีอยู่ แต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่ง ชักจะเลือน ๆ ครูอาจารย์บอกให้ขยันเรียน ขยันไปได้ไม่กี่วันชัก
จะข้ีเกียจอีกแล้ว เพราะฉะนั้นก็ไปให้ท่านกระหนาบ ย้ําเตือนคําสอนเสียครั้งหนึ่ง 
  ๒) เมื่อจิตถูกวิตกครอบงํา คือเมื่อใดก็ตามท่ีมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นในใจของเรา ทําให้ใจ
ขุ่นมัว เศร้าหมอง ฟูุงซ่าน เมื่อนั้นให้รีบเร่งไปฟ๎งธรรม จะเช้า จะสาย จะบ่าย จะเย็น วันโกน วันพระ 
หรือวันอะไรก็ตาม ไม่เก่ียงทั้งนั้น ไม่ต้องรอความคิดท่ีทําให้ใจของเราเศร้าหมอง แบ่งได้เป๐น ๓ ประเภท
ใหญ ่ๆ ได้แก่ 
   ๒.๑) เมื่อกามวิตกกําเริบ คือเมื่อใจของเราฟูุงซ่านด้วยเรื่องเพศ เรื่อง รูป รส กลิ่น 
เสียง สัมผัส ห่วงหาอาลัยอาวรณ์ต่อสิ่งอันเป๐นที่รักท่ีพอใจ 
   ๒.๒) เมื่อพยาบาทวิตกกําเริบ คือเมื่อใจของเราถูกความโกรธเข้าครอบงํา เกิด
ความ รู้สึกอยากล้างผลาญทําลายผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป๐นการคิดผลาญทรัพย์ ผลาญชีวิตหรือผลาญเกียรติยศ
ศักดิ์ศรีก็ตาม 
   ๒.๓) เมื่อวิหิงสาวิตกกําเริบ คือเมื่อใดที่ใจของเราเกิดความคิดอยากจะเบียดเบียน
ผู้อื่น คิดจะเอาเปรียบ คิดจะกลั่นแกล้งรังแกเขา 
 เมื่อใดที่ความคิดทั้ง ๓ ประเภทนี้เกิดข้ึน ให้รีบไปฟ๎งธรรม อย่ามัวชักช้า มิฉะนั้นอาจไปทํา
ผิดพลาดเข้าได ้
  ๓) เมื่อมีผู้รู้มาแสดงธรรม คือเมื่อมีผู้มีความรู้มีความสามารถและมีธรรมมาแสดงธรรม
ให้รีบไปฟ๎ง เพราะบุคคลเช่นนี้หาได้ยากในโลก ต้องรอให้พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก่อน แล้วต้อง
ตั้งใจศึกษาธรรมของพระองค์ให้เข้าใจแตกฉานเท่านั้นยังไม่พอ จะต้องมีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้อื่นได้อีกด้วย ดังนั้น เมื่อมีโอกาสเช่นนี้เราต้องรีบไปฟ๎งธรรมจากท่าน 
 พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ถึงคุณสมบัติของผู้แสดงธรรมที่ดีว่า “อานนท์ การแสดง
ธรรมให้คนอ่ืนฟ๎ง ไม่ใช่ของง่ายเลย ผู้ที่จะแสดงธรรมนั้นจะต้องต้ังอยู่ในธรรมถึง ๕ ประการ”๒๓๓ คือ  
  ๑) อนุปุพฺพึ กถ  กเถสฺสามิ-ต้องแสดงธรรมไปตามลําดับของเรื่อง ไม่วกวน ไม่กระโดด
ข้ามขั้นข้ามตอน แสดงธรรมลุ่มลึกไปตามลําดับ ซึ่งผู้ที่จะแสดงเช่นนี้ได้จะต้อง 
   ๑.๑) มีความรู้จริง รู้เรื่องที่จะเทศน์จะสอนดีพอที่จะทราบว่าอะไรควรพูดก่อน 
อะไรควรพูดทีหลัง 
   ๑.๒) มีวาทศิลป์ มีความสามารถในการพูด มีจิตวิทยาในการถ่ายทอด รู้สภาพ
จิตใจของผู้ฟ๎งว่า ควรรู้อะไรก่อนอะไรหลัง 
   ๑.๓) ต้องมีการเตรียมการ วางเค้าโครงเรื่องที่จะแสดงล่วงหน้า ทําอะไรมีแผน ไม่
ดูเบา  ไม่ใช่เทศน์ตามอําเภอใจ 
  ต้องมีองค์ประกอบ ๓ อย่างนี้ จึงจะแสดงธรรมลุ่มลึกไปตามลําดับได้ 
  ๒) ปริยายทสฺสาวี กถ  กเถสฺสามิ-ต้องแสดงธรรมอ้างเหตุอ้างผลให้ผู้ฟ๎งเข้าใจได้ ผู้
แสดงจะต้องเข้าใจเรื่องที่จะแสดงอย่างปรุโปร่ง ไม่ใช่ท่องจําเขามาพูด เวลาแสดงธรรมก็อ้างเหตุอ้างผล 
                                                 

 ๒๓๓ องฺ.ปํฺจก.(บาลี) ๒๒/๑๕๙/๑๗๔-๑๗๕. 
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ยก ตัวอย่างประกอบ แยกแยะให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งได้ เมื่อผู้ฟ๎งสงสัยซักถามจุดไหนประเด็นไหน
ก็ชี้แจงให้ฟ๎งได ้
  ๓) อนุทยต  ปฏิจฺจ กถ  กเถสฺสามิ-ต้องแสดงธรรมด้วยความหวังดีต่อผู้ฟ๎งอย่างจริงใจ 
มีความเมตตากรุณาอยู่เต็มเปี๑ยมในใจ ถ้าพูดไปแล้วผู้ฟ๎งยังไม่เข้าใจ ยังตามไม่ทัน สติป๎ญญายังไม่พอ ก็
ไม่เบื่อหน่าย ไม่ละทิ้งกลางคัน แม้จะพูดซ้ําหลายครั้งก็ยอม มีความหวังดีต้องการให้ผู้ฟ๎งรู้ธรรมจริง ๆ 
มุ่งทําประโยชน์แก่ผู้ฟ๎งเตม็ที่ ไม่ใช่พูดแบบขอไปที 
  ๔) น อามิสนฺตโร กถ  กเถสฺสามิ-ต้องไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ คือไม่เห็นแก่ชื่อ 
เสียงคําสรรเสริญเยินยอ ลาภสักการะไม่ว่าการแสดงธรรมนั้นจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ จะมีคนมาฟ๎งมาก
น้อยเท่าไรก็ไม่ถือเป๐นอารมณ์ แสดงธรรมอย่างเต็มที่ ไม่ใช่ว่างานของคนใหญ่คนโตก็แสดงอย่างเต็มที่ 
แต่งานของคนธรรมดาสามัญก็แสดงกะล่อมกะแล่มไม่เป๐นเรื่องเป๐นราว ไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าผู้ใดแสดงธรรม
เพราะเห็นแก่ลาภ ผู้นั้นก็เป๐นเพียงลูกจ้างของคนฟ๎ง กระแสเสียงที่แสดงก็มักจะเต็มไปด้วยการประจบ 
ประแจงเจ้าภาพซึ่งเป๐นนายจ้าง ลงได้เอาอามิสมาเป๐นเจ้าหัวใจแล้วละก็เป๐นใช้ไม่ได้ทีเดียว 
  ๕) อตฺตานญฺจ ปรญฺจ อนุปหจฺจ กถ  กเถสฺสามิ-ต้องไม่แสดงธรรมกระทบตนเองหรือ
ผู้อ่ืนคือไม่ฉวยโอกาสยกตัวอย่างความดีของตัวเองเพ่ือโอ้อวด  หรือยกความผิดพลาดของคนอ่ืนเป๐น
ตัวอย่างเพ่ือประจานความผิดของเขา ไม่ใช่ถือว่ามีไมโครโฟนอยู่ในมือ ก็คุยอวดตัวทับถมคนอ่ืนเรื่อยไป 
ผู้พูดต้องมุ่งอธิบายธรรมะจริง ๆ หากจะยกตัวอย่างเรื่องใดประกอบ เพ่ือเป๐นข้อสนับสนุนให้ผู้ฟ๎งเข้าใจ
ข้อธรรมะที่แสดง ก็ต้องระวังไม่ให้ผู้อ่ืนเสียหาย การฉวยโอกาสเวลาแสดงธรรมใส่ร้ายปูายสีผู้อ่ืน เป๐น
การกระทําผิดหลักธรรมคําสอนของศาสนาพุทธ 
 พระพุทธเจ้าทรงวางวิธีการเผยแผ่ศาสนาของพระองค์ไว้อย่างรอบคอบ แทนที่จะมุ่งแต่แผ่
อิทธิพลศาสนาของพระองค์และทับถมโจมตีศาสนาอ่ืน กลับทรงวางคุณสมบัติควบคุมผู้ทําการสอน
พระพุทธศาสนาไว้อย่างรัดกุม 
 คุณสมบัติของผู้ฟ๎งธรรมที่ดี 
  ๑) ไม่ลบหลู่คุณท่าน คือไม่ดูแคลนความรู้ความสามารถหรือคุณธรรมของผู้แสดงธรรม 
พระพุทธเจ้าตรัสเตือนถึงสิ่งต่อไปนี้ไว้ว่าอย่าดูแคลน 
   ๑.๑) อย่าดูถูกกษัตริย์ว่ายังเยาว์ เพราะสามารถสั่งประหารชีวิตได้ 
   ๑.๒) อย่าดูถูกงูพิษว่าตัวเล็ก เพราะกัดแล้วตายได ้
   ๑.๓) อย่าดูถูกไฟว่าเล็กน้อย เพราะไม้ขีดก้านเดียวอาจเผาเมืองได้ 
   ๑.๔) อย่าดูถูกสมณะว่ายังหนุ่ม เพราะสมณะบางรูป แม้อายุยังน้อยก็มีคุณธรรม
สูง บางรูปอายุแค่ ๗ ขวบ ก็เป๐นพระอรหันต์แล้ว 
  ๒) ไม่คิดแข่งดี ไม่ยกตนข่มท่าน ถ้าเรามัวคิดว่าเราเก่ง เราดีกว่าผู้แสดงธรรม ก็จะ
พลาดโอกาสที่จะได้ฟ๎งสิ่งที่เป๐นความรู้หรือแง่คิดด ีๆ ที่ควรได้รับจากการฟ๎งธรรม เหมือนพระอุรุเวลกัสส
ปะที่มัวคิดว่าตนเองเป๐นพระอรหันต์เหนือกว่าพระพุทธองค์ จึงไม่ได้ฟ๎งธรรมจากพระองค์ จนสุดท้าย 
เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเตือนให้เลิกหลงตัวเองว่าเป๐นพระอรหันต์ จึงได้คิด และตั้งใจฟ๎งธรรมจากพระองค์
ด้วยความเคารพในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป๐นพระอรหันต์ 
  ๓) ไม่จับผิด ไม่มีจิตกระด้าง เพราะในการฟ๎งธรรมนั้นยิ่งมีใจเป๐นสมาธิมากเท่าไรก็
สามารถน้อมใจตามไป ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะได้มากเท่านั้น แต่ถ้าเรามัวจับผิดผู้แสดง
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ธรรมว่า เทศน์ตรงนี้ก็ไม่ถูก ตรงนี้ก็ไม่เหมือนกับที่เราเคยฟ๎งมา ถ้าเป๐นอย่างนี้ ใจเราจะไม่มีสมาธิในการ
ฟ๎งธรรมและจะไมสามารถน้อมใจตามไปจนเกิดความรู้ความเข้าใจได้เลย 
  ๔) มีป๎ญญา คือฉลาด รู้จักพิจารณาไตร่ตรองตามธรรมที่ได้ยินได้ฟ๎งนั้นอย่างแยบคาย 
ทําให้มคีวามแตกฉาน เข้าใจธรรมได้รวดเร็วและลึกซึ่ง ส่วนผู้ที่ทําความเข้าใจได้ช้า ก็อย่าดูแคลนตัวเอง
ว่าโง่ จนไม่สามารถรองรับธรรมได้เพราะอย่างน้อยที่สุด แม้จะฟ๎งธรรมยังไม่เข้าใจในขณะนี้ ก็จะเป๐น
อุปนิสัยติดตัวไปในภายหน้า เมื่อได้ฟ๎งซ้ําอีกก็จะเข้าใจได้ง่าย 
  ๕) ไม่ถือตัวว่าเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจ การฟ๎งธรรมนั้นมีคุณประโยชน์มาก แม้เป๐นสิ่งที่
รู้แล้วเข้าใจแล้ว เมื่อฟ๎งซ้ําอีกย่อมได้ความแตกฉานในธรรมมากยิ่งขึ้น เหมือนพระมหากัปปินะฟ๎งธรรม
จากพระพุทธองค์ครั้งแรก ก็บรรลุธรรมเป๐นพระโสดาบัน และเมื่อได้ฟ๎งพระองค์แสดงธรรมเรื่องเดิมซ้ํา
อีก ก็บรรลุธรรมที่ละเอียดลึกซ่ึงยิ่งขึ้นเป๐นพระอรหันต์ 
 อุปนิสัย หมายถึงความประพฤติ ความเคยชินที่ติดตัวเรามา และจะติดตัวเราไปเป๐นพ้ืนใจ
ในภายหน้า ดังนั้นการฟ๎งธรรม จึงทําให้เกิดความดีที่เป๐นทุนหรือเป๐นพ้ืนอยู่ในใจเรา แล้วเป๐นเครื่อง
อุดหนุนให้เรามีความเจริญรุ่งเรือง และเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า ผู้ที่หมั่นฟ๎ง
ธรรม แล้วพยายามศึกษาทําความเข้าใจ ถึงไม่เข้าใจก็พยายามจํา จะได้รับอานิสงส์ ๔ ประการ คือ 
  ๑) เมื่อตายจากโลกนี้ไป ย่อมเกิดในเทวโลก มีป๎ญญารู้ธรรมได้เร็ว สามารถระลึกได้
ด้วยตนเองและปฏิบัติตามธรรมนั้น บรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็ว 
  ๒) เมื่อตายจากโลกนี้ไป ย่อมเกิดในเทวโลก แม้มีภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมก็จะ
ระลึกถึงธรรมได้และบรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็ว 
  ๓) เมื่อตายจากโลกนี้ไป ย่อมเกิดในเทวโลก แม้ไม่มีภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรม แต่
เมื่อได้ฟ๎งเทพบุตรแสดงธรรมให้ ก็จะระลึกถึงธรรมได้ และบรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็ว 
  ๔) เมื่อตายจากโลกนี้ไป ย่อมเกิดในเทวโลก แม้ไม่มีภิกษุผู้มีฤทธิ์หรือเทพบุตรมาแสดง
ธรรม แต่เมื่อได้ยินคําตักเตือนจากเพ่ือนเทพบุตรด้วยกัน ก็สามารถระลึกธรรมได้และบรรลุมรรคผล
นิพพานได้เร็ว 
 พวกเราที่สวดมนต์ทําวัตรเช้าเย็นกันบ่อย ๆ แม้ยังไม่เข้าใจความหมายของคําบาลี แต่ก็ไม่
เสียเวลาเปล่า เพราะอย่างน้อยก็ทําให้เกิดความสงบทางใจ และเกิดความคุ้นเคยในสําเนียงภาษาธรรมะ
ภพเบื้องหน้าได้ยินใครสวดมนต์ก็อยากเข้าใกล้ ได้ยินใครพูดธรรมะก็อยากเข้าใกล้ ทําให้มีโอกาสได้ฟ๎ง
ธรรม ฟ๎งแล้วก็เข้าใจได้ง่าย เพราะมีอุปนิสัยพื้นใจมาแต่เดิมแล้วทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็ว 
 “ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย อริยสาวโก อฏฺ  ิกตฺวา มนสิกตฺวา สพฺพเจตโส สมนฺนาหริตฺวา     
โอหิตโสโต ธมฺม  สุณาติ, อิมสฺส ปญฺจ นีวรณา ตสฺมึ สมเย น โหนฺติ, สตฺต โพชฺฌงฺคา ตสฺมึ สมเย 
ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ฯ๒๓๔ ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด พระอริยสาวกฟ๎งธรรม ฟ๎งให้จรดกระดูก ฝ๎งไว้ในใจ
รวบรวมกําลังใจทั้งหมดมา เงี่ยหูลงมาฟ๎งจริง ๆ สมัยนั้น นิวรณ์ ๕ ของเธอย่อมไม่มี และโพชฌงค์ ๗ ก็
จะถึงซึ่งความสมบูรณ์เต็มเปี๑ยมเพราะอํานาจแห่งภาวนา” 
 
 

                                                 

 ๒๓๔ สํ.ม.(บาลี) ๑๙/๒๑๙/๘๕. 
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๒๖๓ 

 ๔.๒.๑๗ มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน 

 ความอดทน มาจากคําบาลีว่า ขนฺติ หมายถึงการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูก
กระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป๐นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นเหมือน
แผ่นดินซึ่งไม่หวั่นไหว ไม่ว่าจะมีคนเทอะไรลงไป ของเสีย ของสกปรกหรือของหอม ของดีงามก็ตาม 
 งานทุกชิ้นในโลกไม่ว่าจะเป๐นงานเล็กงานใหญ่ ที่สําเร็จขึ้นมาได้ นอกจากจะอาศัยป๎ญญา
เป๐นตัวนําแล้ว ล้วนต้องอาศัยคุณธรรมข้อหนึ่งเป๐นพ้ืนฐานจึงสําเร็จได้ คุณธรรมข้อนั้นคือขันต ิ
 ถ้าขาดขันติเสียแล้ว จะไม่มีงานชิ้นใดสําเร็จได้เลย เพราะขันติเป๐นคุณธรรมสําหรับทั้ง
ต่อต้านความท้อถอยหดหู่ ขับเคลื่อนเร่งเร้าให้เกิดความขยัน และทําให้เห็นอุปสรรคต่าง ๆ เป๐นเครื่องท้า
ทายความสามารถ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ความสําเร็จของงานทุกชิ้นทั้งทางโลกและทางธรรม คือผลงาน
ของขันติท้ังสิ้น 
 ลักษณะของขันติ-ความอดทน มี ๔ อย่าง คือ 
  ๑) อธิวาสนตา-มีความอดกลั้น คือเมื่อถูกคนพาลด่า ก็ทําราวกับว่าไม่ได้ยิน ทําหู
เหมือนหูกระทะ เมื่อเห็นอาการยั่วยุก็ทําราวกับว่าไม่ได้เห็น ทําตาเหมือนตาไม้ไผ่ ไม่สนใจใยดี ไม่ปล่อย
ใจให้เศร้าหมองไปด้วย ใส่ใจสนใจแต่ในเรื่องที่จะทําความเจริญให้แก่ตนเอง เช่น เจริญศีล สมาธิ ป๎ญญา 
ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  ๒) อจณฺฑิกฺก -เป๐นผู้ไม่ดุร้าย คือสามารถข่มความโกรธไว้ได้ ไม่โกรธ ไม่ทําร้ายทํา
อันตรายด้วยอํานาจแห่งความโกรธนั้น ผู้ที่โกรธง่ายแสดงว่ายังขาดความอดทน มีพระดํารัสของท้าว
สักกะเป๐นข้อเตือนใจอยู่ว่า 
    ตสฺเสว เตน ปาปิโย โย กุทฺธ  ปฏิกุชฺฌติ 
    กุทฺธ  อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต สงฺคาม  เชติ ทุชฺชย  ฯ๒๓๕ 
    ผู้ใดโกรธตอบผู้ที่โกรธก่อนแล้ว ผู้นั้นกลับเป๐นคนเลวกว่าผู้ที่โกรธก่อน 
   ผู้ที่ไม่โกรธต่อบุคคลผู้กําลังโกรธอยู่ ย่อมชื่อว่าเป๐นผู้ชนะสงครามอันชนะ 
   ได้ยากยิ่ง 
  ๓) อนสฺสุโรโป-ไม่ปลูกน้ําตาให้แก่ใคร ๆ คือไม่ก่อทุกข์ให้แก่ผู้อ่ืน ไม่ทําให้ผู้ อ่ืน
เดือดร้อนหรือเจ็บแค้นใจจนน้ําตาไหล ด้วยอํานาจความเกรี้ยวกราดของเรา 
  ๔) อตฺตมนตา จิตฺตสฺส-มีใจเบิกบานแจ่มใสอยู่เป๐นนิตย์ คือมีปีติอ่ิมเอิบใจเสมอ ๆ ไม่
พยาบาท ไม่โทษฟูา โทษฝน โทษเทวดา โทษโชคชะตา หรือโทษใคร ๆ ทั้งนั้น พยายามอดทนทําการ
งานทุกอย่างด้วยใจเบิกบาน 
 ความอดทนแบ่งตามเหตุที่มากระทบได้เป๐น ๔ ประเภท คือ 
  ๑) อดทนต่อความลําบากตรากตรํา เป๐นการอดทนต่อสภาพธรรมชาติ ดินฟูาอากาศ 
ความหนาว ความร้อน ฝนตก แดดออก ฯลฯ ก็อดทนทํางานเรื่อยไป ไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟูาดิน หรือ
อ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทํางาน 
  ๒) อดทนต่อทุกขเวทนา เป๐นการอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ปุวย ความไม่สบายกายของเรา
เอง ความปวด ความเม่ือย ผู้ที่ขาดความอดทนประเภทนี้ เวลาเจ็บปุวยจะร้องครวญคราง พร่ําเพ้อรําพัน 

                                                 

 ๒๓๕ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๑๘๘/๑๙๕, ๑๕/๑๘๙/๑๙๖. 
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๒๖๔ 

หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย ผู้รักษาพยาบาลทําอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจ ก็โกรธง่าย พวกนี้จึงต้องปุวยเป๐น ๒ 
เท่า คือนอกจากจะปุวยกายที่เป๐นอยู่แล้ว ยังต้องปุวยใจแถมเข้าไปด้วย ทําตัวเป๐นที่เบื่อหน่ายแก่ชน
ทั้งหลาย 
  ๓) อดทนต่อความเจ็บใจ เป๐นการอดทนต่อความโกรธ ความไม่พอใจ ความขัดใจ  อัน
เกิดจากคําพูดที่ไม่ชอบใจ กิริยามารยาทที่ไม่งาม การบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชาและลูกน้อง ความ 
อยุติธรรมต่าง ๆ ในสังคม ระบบงานต่าง ๆ ที่ไม่คล่องตัว ฯลฯ 
  คนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยอัธยาศัยใจคอ โอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นอย่า
พึงคิด เพราะฉะนั้น เมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป ให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจ 
  ๔) อดทนต่ออํานาจกิเลส เป๐นการอดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจ อดทน
ต่อสิ่งที่เราอยากทําแต่ไม่สมควรทํา เช่น อดทนไม่เที่ยวเตร่ ไม่เล่นการพนัน ไม่เสพสิ่งเสพย์ติด ไม่รับ
สินบน ไม่คอร์รัปชั่น ไม่ผิดลูกเมียเขา ไม่เห่อยศ ไม่บ้าอํานาจ ไม่ข้ีโอ่ ไม่ข้ีอวด เป๐นต้น 
 การอดทนข้อนี้ทําได้ยากที่สุด โบราณเปรียบไว้ว่า 
      “เขาด่าแล้วไม่โกรธ ว่ายากแล้ว 
      เขาชมแล้วไม่ยิ้ม ยากยิ่งกว่า” 
 คุณธรรมที่ทําให้มีความอดทน 
  ๑) ต้องคํานึงถึงหิริโอตตัปปะให้มาก เมื่อมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความ
อดทนย่อมจะเกิดข้ึน ดังตัวอย่างในเรื่องของพระเตมีย์ใบ้ 
  เมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงบําเพ็ญบารมีเป๐นพระโพธิสัตว์อยู่ มีอยู่ชาติหนึ่ง พระองค์
เกิดเป๐นโอรสกษัตริย์นามว่าพระเตมีย์ ขณะอายุได้ ๖-๗ ขวบ ได้เห็นพระราชบิดาสั่งประหารโจรโดยใช้
ไฟครอกให้ตาย ด้วยบุญบารมีที่ทํามาดีแล้ว ทําให้พระเตมีย์ระลึกชาติได้ว่าภพในอดีตพระองค์ก็เคยเป๐น
กษัตริย์ และก็เคยประหารโจร ทําให้ต้องตกนรกอยู่ช้านาน จึงคิดว่า ถ้าชาตินี้เราต้องเป๐นกษัตริย์อีก ก็
ต้องฆ่าโจรอีก แล้วก็จะตกนรกอีก 
  ตั้งแต่วันนั้นมา พระเตมีย์จึงแกล้งทําเป๐นใบ้ ทําเป๐นง่อยเปลี้ยเสียขา  ไม่ขยับเขยื้อน
ร่างกาย เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจว่าตนพิการ จะได้ไม่ต้องเป๐นกษัตริย์พระราชบิดาจะเอาขนมเอาของเล่นมา
ล่อ ก็ไม่สนใจ จะเอามดมาไต่เอาไรมากัด เอาไฟมาเผารอบตัวให้ร้อน เอาช้างมาทําท่าจะแทงก็เฉย ครั้น
ถึงวัยหนุ่ม เอาสาว ๆ สวย ๆ มาล่อ ก็เฉย เพราะคํานึงถึงภัยในนรก หิริโอตตัปปะเกิดขึ้นเต็มที่จึงมีความ
อดทนอยู่ได ้
  นานวันเข้าพระราชบิดาเห็นว่า ถ้าเอาพระเตมีย์ไว้ก็จะเป๐นกาลกิณีแก่บ้านเมือง จึงสั่ง
ให้คนนําไปประหารเสียนอกเมือง เมื่อออกมาพ้นเมืองแล้ว พระเตมีย์ก็แสดงตัวว่าไม่ได้พิการแต่อย่างใด 
มีพละกําลังสมบูรณ์พร้อม แล้วก็ออกบวช ต่อมาพระราชบิดา ญาติพ่ีน้อง ประชาชนก็ได้ออกบวชตามไป
ด้วย และได้สําเร็จฌานสมาบัติกันเป๐นจํานวนมาก 
  ๒) ต้องรู้จักเชิดอารมณ์ที่มากระทบนั้นให้สูงขึ้น คือนึกเสียว่าที่เขาทําแก่เราอย่างนั้นดี
แล้ว เช่น เขาด่าก็นึกเสียว่าดีกว่าเขาตี เขาตีก็นึกเสียว่าดีกว่าเขาฆ่า เมียที่มีชู้ยังดีกว่าเมียที่ฆ่าผัว ผัวมี
เมียน้อยก็ยังดีกว่าผัวที่ฆ่าเมียเพราะเห็นแก่หญิงอ่ืน ถ้าเปรียบกับการชกมวย การสู้แบบนี้ก็คือการหลบ
หมัดของคู่ต่อสู้โดยวิธีหมอบลงต่ํา ให้หมัดเขาคร่อมหัวเราไปเสียเราไม่เจ็บตัว ตัวอย่างในเรื่องนี้ ดูได้จาก
พระปุณณะเถระ 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๖๕ 

  พระปุณณะเดิมเป๐นชาวสุนาปรันตะ ไปค้าขายที่เมืองสาวัตถี ได้ฟ๎งเทศน์จาก
พระพุทธเจ้า เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงออกบวช 
  ครั้นบวชแล้วเจริญกรรมฐานไม่ได้ผล เพราะไม่คุ้นกับสถานที่ ท่านคิดว่าภูมิอากาศที่
บ้านเดิมของท่านเหมาะกับตัวท่านมากกว่า จึงทูลลาพระพุทธเจ้า 
  พระพุทธเจ้า ตรัสถามว่า 
  “เธอแน่ใจหรือปุณณะ คนชาวสุนาปรันตะนั้นดุร้ายมากนัก ทั้งหยาบคายด้วย เธอจะ
ทนไหวหรือ” 
  “ไหวพระเจ้าข้า” 
  “นี่ปุณณะ ถ้าคนพวกนั้นเขาด่าเธอ เธอจะมีอุบายอย่างไร” 
  “ข้าพเจ้าก็คิดว่า ถึงเขาจะด่า ก็ยังดีกว่าเขาตบต่อยด้วยมือพระเจ้าข้า” 
  “ถ้าเผื่อเขาต่อยเอาล่ะ ปุณณะ” 
  “ก็ยังดีพระเจ้าข้า ดีกว่าเขาเอาก้อนดินขว้างเอา” 
  “ก็ถ้าเขาเอาก้อนดินขว้างเอาล่ะ” 
  “ข้าพระองค์ก็จะคิดว่า ก็ยังดีพระเจ้าข้า ดีกว่าเขาเอาไม้ตะพดตีเอา” 
  “เออ ถ้าเผื่อเขาหวดด้วยตะพดล่ะ” 
  “ก็ยังดีพระเจ้าข้า ดีกว่าถูกเขาแทงหรือฟ๎นด้วยหอกดาบ” 
  “เอาล่ะ ถ้าเผื่อคนพวกนั้นเขาจะฆ่าเธอด้วยหอกด้วยดาบล่ะ ปุณณะ” 
  “ข้าพระองค์ก็จะคิดว่า มันก็เป๐นการดีเหมือนกันพระเจ้าข้า” 
  “ดีอย่างไร ปุณณะ” 
  “ก็คนบางพวกที่คิดอยากตาย ยังต้องเสียเวลาเที่ยวแสวงหาศัสตราวุธมาฆ่าตัวเอง  แต่
ข้าพระองค์มีโชคดีกว่าคนพวกนั้น ไม่ต้องเสียเวลาไปเที่ยวหา ศัสตราวุธอย่างเขา” 
  “ดีมาก ปุณณะ เธอคิดได้ดีมาก เป๐นอันตกลง เราอนุญาตให้เธอไปพํานักทําความเพียร
ที่ตําบลสุนาปรันตะได้” 
  พระปุณณะกลับไปเมืองสุนาปรันตะแล้ว บําเพ็ญเพียร เจริญสมถะและวิป๎สสนา ในไม่
ช้าใจก็หยุดนิ่งจนได้สําเร็จเป๐นพระอรหันต์ 
  นี่คือเรื่องของพระปุณณะ นักอดทนตัวอย่าง ซึ่งอดทนได้โดยวิธีเชิดอารมณ์ที่มากระทบ
นั้นให้สูงขึ้น 
 มีอุทาหรณ์ของผู้มีความอดทนเป๐นเลิศอีกท่านหนึ่งคือพระโลมสนาคเถระ 
  พระโลมสนาคเถระ เป๐นพระที่ทําสมาธิจนสามารถระลึกชาติได้แต่ยังไม่หมดกิเลส  วัน
หนึ่งท่านนั่งสมาธิอยู่กลางแจ้ง พอถึงตอนเที่ยงแดดส่องเหงื่อไหลท่วมตัวท่าน ลูกศิษย์จึงเรียนท่านว่า 
  “ท่านขอรับ นิมนต์ท่านนั่งในที่ร่มเถิด อากาศเย็นดี” 
  พระเถระกล่าวตอบว่า 
  “คุณ ฉันนั่งในที่นี้ เพราะกลัวต่อความร้อนนั่นเอง” 
  แล้วนั่งพิจารณาอเวจีมหานรกเรื่อยไป เพราะเคยได้ตกนรกมาหลายชาติ เห็นว่าความ
ร้อนในอเวจีที่เคยตก ร้อนกว่านี้หลายร้อยหลายพันเท่า ท่านจึงไม่ลุกหนี ตั้งใจทําสมาธิต่อไป จนในที่สุด
ได้บรรลุธรรมเป๐นพระอรหันต์ 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๖๖ 

  พวกเราก็ควรนํามาเป๐นข้อคิดเตือนใจว่า 
  “ที่อ้างร้อนนักหนาวนัก ขี้เกียจภาวนา ระวังจะไปร้อนหมกไหม้ในอเวจี  หนาวเสียด
กระดูกในโลกันต์” 
     ภยา หิ เสฏฺ สฺส วโจ ขเมถ 
     สารมฺภเหตุ ปน สาทิสสฺส 
     โย จีธ หีนสฺส วโจ ขเมถ 
     เอต  ขนฺตึ อุตฺตมมาหุ สนฺโต ฯ๒๓๖ 
    บุคคลอดทนต่อคําของผู้สูงกว่าได้ เพราะความกลัว 
    อดทนถ้อยคําของผู้เสมอกันได้ เพราะเหตุแห่งความแข่งดี 
    ส่วนผู้ใดในโลกนี้ อดทนต่อคําของคนเลวกว่าได้ 
    สัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่า ความอดทนนั้นสูงสุด 

 ๔.๒.๑๘ มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย 

 คนว่าง่าย คือคนที่อดทนต่อคําสั่งสอนได้ เมื่อมีผู้รู้แนะนําพร่ําสอนให้ ตักเตือนให้โดยชอบ
ธรรมแล้ว ย่อมปฏิบัติตามคําสั่งสอนนั้นด้วยความเคารพอ่อนน้อม ไม่คัดค้าน ไม่โต้ตอบ ไม่แก้ตัวโดย
ประการใด ๆ ทั้งสิ้น 
 คนบางคน อดทนอะไรได้สารพัด ทนแดดทนร้อน ทนความลําบากตรากตรํา  ปุวยไข้ไม่
สบายแค่ไหนก็ไม่เคยบ่น แต่ทนไม่ได้เมื่อมีใครมาแนะนําสั่งสอนตักเตือน จะเกิดความรู้สึกคับแค้น 
โต้ตอบหักล้างขึ้นมาทันที เพราะเขามีเชื้อหัวดื้อ ว่ายากสอนยากอยู่ในตัว 
 หากว่าเดิมเป๐นคนโง่อยู่แล้ว ก็สุดแสนจะเข็น 
 หากว่ามีความฉลาดอยู่บ้าง ก็แสนจะตะบึงตะบัน 
 กลายเป๐นคนอัมพาตทางใจ รับคุณความดีจากใครไม่ได้ 
 ดังนั้น เราจงมาเป๐นคนว่าง่ายกันเถิด 
 คนว่าง่ายมีลักษณะที่สังเกตได้อยู่ ๓ ประการ คือ 
  ๑) รับฟ๎งคําสั่งสอนด้วยดี ไม่กลบเกลื่อน ไม่แก้ตัว ไม่เถียง ไม่ขัดคอ ไม่โต้กลับ ไม่จ้อง
จับผิดท่าน 
  ๒) รับทําตามคําสั่งสอนด้วยดี ไม่ดื้อรั้นดันทุรัง ไม่รีรอ ไม่อิดออด กระบิดกระบวน 
  ๓) รับรู้คุณผู้สอนอย่างดี ไม่โกรธ ไม่คิดลบหลู่คุณท่าน อดทนได้แม้ถูกว่ากล่าวสั่งสอน
โดยหยาบคาย ไม่ว่าผู้สอนนั้นจะ 
   - เป๐นผู้ใหญ่กว่า ซึ่งเราทําใจยอมรับได้ง่าย 
   - เป๐นผู้เสมอกัน ซึ่งเราทําใจยอมรับได้ยากข้ึน 
   - เป๐นผู้น้อยกว่า ซึ่งเราทําใจยอมรับได้ยากท่ีสุด 
 การทําให้เป๐นคนว่าง่ายนั้นทําได้ ดังนี้ 
  ๑) ลดมานะของตัว คือ การไม่ถือดี ไม่ถือตัว ความไม่สําคัญตัวเองว่าเป๐นอย่างโน้น
อย่างนี้ เช่น ถือตัวว่าการศึกษาดีกว่า เป๐นต้น 
                                                 

 ๒๓๖ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๖๖/๔๓๔. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๖๗ 

  ๒) ละอุปาทาน คือ การไม่ยึดถือในสิ่งที่เรามี เราเป๐น หรือถือมั่นในอํานาจกิเลสต่าง ๆ 
  ๓) มีสัมมาทิฏฐิ คือ มีป๎ญญาที่เห็นชอบ การเห็นถูกเห็นควรตามหลักอริยสัจ ๔ เชื่อ
เรื่องความไม่เที่ยง เชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาป เป๐นต้น 
    นิธีน ว ปวตฺตาร  ย  ปสฺเส วชฺชทสฺสิน  
    นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิส  ปณฺฑิต  ภเช 
    ตาทิส  ภชมานสฺส เสยฺโย โหติ น ปาปิโย ฯ๒๓๗ 
   ถ้าพบบัณฑติผู้ฉลาดคอยว่ากล่าวตักเตือนชี้ข้อบกพร่องเสมือนผู้บอกขุมทรัพย์ 
  ให้ ควรคบหาบัณฑิตเช่นนั้น เพราะเม่ือคบหาคนเช่นนั้น จะมีแต่ความเจริญ ไม่มี 
  ความเสื่อม  

 ๔.๒.๑๙ มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ 

 สมณะ แปลว่า ผู้สงบระงับกิเลสได้ หมายถึงบรรพชิตที่ได้บําเพ็ญสมณธรรม ฝึกฝนตนเอง
ด้วยศีล สมาธิ ป๎ญญา มาแล้วจนกระท่ังมีกาย วาจา ใจ สงบแล้วจากบาป 
 ลักษณะของสมณะ 
  ๑) สมณะต้องสงบกาย คือมีความสํารวม ไม่คะนอง ไม่มีกิริยาร้าย เช่น ทุบตี ชกต่อย 
ฆ่าฟ๎น สะพายดาบ พกมีดพกปืน เดินขบวน หรือยกพวกเข้าชิงดีชิงเด่น แย่งที่อยู่ที่ทํากินกัน อันเป๐ น
กิริยาของคนไม่สงบ คนที่เป๐นสมณะไม่ว่าจะเข้าท่ีไหนจะอยู่ที่ไหน ย่อมจะไม่ทําความชอกช้ําแก่ใคร 
  พระพุทธเจ้าทรงชมพระโมคคัลลานะในเรื่องนี้ว่า ท่านแม้จะมีฤทธิ์เดชมาก แต่ไม่ว่าจะ
ไปที่ใดก็ไม่เคยทําความช้ําชอกแก่ตระกูลนั้นเลย จะบิณฑบาตรับของถวายอะไรก็ตาม ก็คอยดูว่าเขาจะ
เดือดร้อนไหม รับแต่พอประมาณ เปรียบเหมือนแมลงภู่บินเข้าสวน ดูดเกสรดอกไม้จนอ่ิมหนําสําราญ 
แต่ไม่เคยทําความช้ําชอกให้แก่ดอกไม้เลย 
  นอกจากนี้แล้ว สมณะยังต้องคํานึงถึงสมณสารูป คือจะทําอะไรต้องให้ควรแก่สมณวิสัย 
  ๒) สมณะต้องสงบวาจา คือไม่เป๐นคนปากร้าย ไม่นินทาว่าร้ายใคร ไม่ยุยงใส่ร้ายปูายสี
กัน จะเป๐นระหว่างพระกับพระ หรือพระกับฆราวาสก็ตาม จะทําไปโดยอ้างคณะ อ้างนิกาย อ้างวัด อ้าง
พวกไม่ได้ทั้งนั้นมีแต่วาจาที่เป๐นอรรถเป๐นธรรม ไม่ใช่วาจาเหมือนคมหอกคมดาบ  แม้การพูดให้คนอ่ืน
กระดากขวยเขิน เช่น พูดจาเกาะแกะผู้หญิงเล่นสนุก ๆ ก็ผิดสมณสารูป 
  ๓) สมณะต้องสงบใจ คือทําใจให้หยุดนิ่งเป๐นสุขอยู่ภายใน สงบจากบาปกรรม ตรึกนึก
ถึงธรรมเป๐นอารมณ์ จิตใจของสมณะที่แท้ย่อมเต็มไปด้วยความเมตตากรุณา ไม่เป๐นภัยต่อผู้ใด 
 การมีความสงบกาย วาจา ใจ ทั้ง ๓ ประการนี้ ส่งผลให้สมณะมีความสง่างามอยู่ในตัว 
 ลักษณะของสมณะในเชิงปฏิบัติ 
  ๑) สมณะต้องไม่ทําอันตรายใคร ไม่ว่าทางกายหรือทางวาจาก็ไม่ทําความเดือดร้อนให้
ใคร แม้ในความคิดก็ไม่คิดให้ร้ายใคร 
  ๒) สมณะต้องไม่เห็นแก่ลาภ ดํารงชีพอยู่เพียงเพ่ือทําความเพียร มีความสันโดษ ไม่เป๐น
คนเห็นแก่กิน เห็นแก่ปากแก่ท้อง 

                                                 

 ๒๓๗ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๗๖/๓๐. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๖๘ 

  ๓) สมณะต้องบําเพ็ญสมณธรรม พยายามฝึกฝนตนเองบําเพ็ญกิจวัตรของสมณะ เช่น 
การสวดมนต์ทําวัตร การศึกษาพระธรรมวินัย กิริยามารยาทต่าง ๆ ตั้งใจฝึกฝนอย่างเต็มที ่
  ๔) สมณะต้องบําเพ็ญตบะ คือทําความเพียรเพ่ือกําจัดกิเลส เป๐นทหารในกองทัพธรรม
อย่างเต็มที่ ตั้งใจรบเอาชนะกิเลสให้ได ้โดยการเจริญสมถะและวิป๎สสนา 
 การเห็นสมณะของคนแบ่งออกเป๐น ๓ ระดับ 
  ๑) เห็นด้วยตา เรียกว่า พบเห็น คือเห็นถึงรูปร่าง ลักษณะกิริยามารยาทอันสง่างาม 
และสงบของท่าน ในคัมภีร์อรรถกถาขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ๒๓๘ ท่านกล่าวว่า “การแลดูสมณะด้วยตา
ที่ประกอบด้วยศรัทธา จะส่งผลให้เราได้ดวงตาที่งดงามปราศจากโรค” ดังนั้น ถ้าเราต้องการจะมีดวงตา
ที่สวยงาม เราควรมีเมตตากับผู้อ่ืน แลดูผู้อ่ืนด้วยจิตเมตตา หรือมีศรัทธาแลดูสมณะด้วยศรัทธาก็จะทํา
ให้เรามีดวงตาที่งดงามปราศจากโรค 
  ๒) เห็นด้วยใจ เรียกว่า คิดเห็น คือนอกจากจะเห็นตัวท่านซึ่งเป๐นสมณบุคคลแล้ว ยัง
พิจารณาตรองดูด้วยใจ จนสามารถคาดคะเนได้ถึงคุณธรรมภายใน ที่ทําให้ท่านสงบเสงี่ยม สง่างามอย่าง
น่าอัศจรรย์ หรือเรียกว่าเห็นถึงสมณธรรมของท่าน 
  ๓) เห็นด้วยญาณ เรียกว่า รู้เห็น คือไม่ใช่เป๐นเพียงการคิดคาดคะเนถึงคุณธรรมของ
ท่านเท่านั้น แต่เห็นด้วยญาณทัศนะ เห็นด้วยป๎ญญาทางธรรมว่า ท่านมีคุณธรรมมากเพียงใด เป๐นการ
เห็นของผู้บรรลุธรรมแล้วอาศัยญาณทัสนะมองทะลุเข้าไปในใจคนอ่ืนได้ การเห็นชนิดนี้ชัดเจนถูกต้องแน่ 
นอนไม่มีการผิดพลาด 
 กิจที่ควรทําเพ่ือให้เกิดประโยชน์จากการเห็นสมณะ ในการเห็นสมณะนั้น ถ้าหากเห็นเพียง
ชั่วขณะ เช่น เห็นท่านเดินผ่านไป หรือเราเผอิญเดินไปเห็นท่านแล้วก็ผ่านเลยไป อย่างนั้นได้ประโยชน์
น้อย เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากการเห็นสมณะพึงกระทําดังนี้ 
  ๑) ต้องเข้าไปหา หมายถึงหมั่นเข้าใกล้ไปมาหาสู่ท่าน เห็นคุณค่าในการเห็นสมณะ แม้
งานจะยุ่งเพียงไรก็พยายามหาเวลาเข้าไปหาท่านเสมอ เพ่ือรับการถ่ายทอดคุณธรรม 
  ๒) ต้องเข้าไปบํารุง หมายถึงเข้าไปช่วยทํากิจของท่าน เช่น ป๎ดกวาดเช็ดถูกุฏิ จัดหา
ป๎จจัย ๔ ไปถวายท่าน ท่านจะได้ไม่มีภาระมากและจะได้มีเวลามีโอกาสได้สนทนาธรรมกันมากข้ึน 
  ๓) ตามฟ๎ง หมายถึงตั้งใจฟ๎งคําสอนของท่านด้วยใจจดจ่อ 
  ๔) ตามระลึกถึงท่าน หมายถึงเมื่อพบท่านได้ฟ๎งคําสอนของท่านแล้วก็ตามระลึกถึง ทั้ง
กิริยามารยาทของท่าน นําคําสอนโอวาทของท่านมาไตร่ตรองพิจารณาอยู่เสมอ 
  ๕) ตามดูตามเห็น หมายถึงดูท่านด้วยตาเนื้อของเราด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างหนึ่ง 
และตามดูท่านด้วยความคิดและป๎ญญาทางธรรม ให้เห็นตัวสมณธรรมของท่านอีกอย่างหนึ่ง เห็นท่านทํา
อย่างไร เราก็ทําอย่างนั้น ไม่ดื้อรั้น 
 เมื่อสมณะหรือพระผู้มีศีลบริสุทธิ์เข้าสู่สกุลใด คนทั้งหลายในสกุลนั้น ย่อมประสบบุญเป๐น
อันมาก ด้วยฐานะ ๕ ประการ ดังนี้ 
  ๑) จิตของเขาย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นสมณะ เป๐นผลให้สกุลนั้นชื่อว่า ปฏิบัติข้อ
ปฏิบัติที่เป๐นไปเพ่ือสวรรค์ 

                                                 

 ๒๓๘ ขุ.ขุ.อ.(บาลี) ๑๐/๑๓๑. 
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  ๒) เขาย่อมพากันต้อนรับกราบไหว้ ให้อาสนะแก่สมณะซึ่งเข้าไปสู่สกุล เป๐นผลให้สกุล
นั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป๐นไปเพ่ือการเกิดในสกุลสูง 
  ๓) เขาย่อมกําจัดมลทินคือความตระหนี่เสียได้ ในสมณะซึ่งเข้าไปสู่สกุล เป๐นผลให้สกุล
นั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป๐นไปเพ่ือการได้เกียรติศักดิ์อันยิ่งใหญ่ 
  ๔) เขาย่อมแจกจ่ายทานตามสติกําลังในสมณะผู้เข้าไปสู่สกุล เป๐นผลให้สกุลนั้นชื่อว่า
ปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป๐นไปเพ่ือการได้โภคะใหญ่ 
  ๕) เขาย่อมไต่ถาม สอบสวน ฟ๎งธรรม จากสมณะซึ่งเข้าไปสู่สกุล เป๐นผลให้สกุลนั้นชื่อ
ว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป๐นไปเพ่ือการได้ป๎ญญาใหญ่ 
 พระสารีบุตรเมื่อยังเป๐นกุลบุตรชื่ออุปติสสะ เกิดในตระกูลที่มั่งคั่ง ได้ศึกษาศิลปวิทยาการ
ทางโลกมาจนจบวิชา ๑๘ ศาสตร์ หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้วต้องการแสวงหาโมกขธรรม จึงออกบวช 
ในสํานักของสัญชัยปริพาชก เพราะขณะนั้นยังไม่พบพระพุทธศาสนา ศึกษาจนหมดแล้วก็ยังไม่สามารถ
ปราบกิเลสในตัวได ้จึงออกท่องเที่ยวไปโดยหวังว่าอาจพบพระอรหันต์ในโลกนี้ 
 อยู่มาวันหนึ่งไปพบพระอัสสชิซึ่งเป๐นพระอรหันต์แล้ว กําลังเดินบิณฑบาตอยู่  เห็นท่านมี
ผิวพรรณผ่องใส กิริยามารยาทงดงาม ท่าทางสงบสํารวม เกิดความเลื่อมใส จึงติดตามไปและจัดที่นั่งให้
ฉันอาหาร รอจนท่านฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกราบเรียนถามท่านว่า 
 “ท่านขอรับ อินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนัก ผิวพรรณก็บริสุทธิ์ ท่านตั้งใจบวชอุทิศใคร ใคร
เป๐นศาสดาของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร?” 
 พระอัสสชิตอบว่า 
 “พระมหาสมณะผู้เป๐นบุตรศากยราช ผู้ออกบวชจากศากยตระกูลนั้น มีอยู่ เราตั้งใจบวช
อุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป๐นศาสดาของเรา เราชอบใจ
ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น” 
 พระสารีบุตรถามต่อว่า 
 “ศาสดาของท่านมีปกติสอนอย่างไร?” 
 พระอัสสชิตอบว่า 
 “เราเป๐นผู้บวชใหม่อยู่ เพ่ิงเข้าสู่ธรรมวินัยนี้ไม่นาน ไม่อาจแสดงธรรมให้พิสดารได้ แต่เรา
พอจะแสดงได้เฉพาะความย่อว่า 
 ธรรมเหล่าใดเกิดจากเหตุ พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับ
แห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสสอนอย่างนี้” 
 พระสารีบุตรฟ๎งแล้วตรึกตรองตามก็ได้เข้าถึงธรรม สําเร็จเป๐นพระโสดาบันอยู่ตรงนั้นเอง 
 พระสารีบุตรท่านเห็นสมณะข้ามภพข้ามชาติมามาก เห็นแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่พบเห็น แต่
พยายามทั้งคิดเห็นรู้เห็นถึงคุณธรรมของท่าน พยายามตรึกตรองให้เข้าใจให้ได้ มาในภพนี้ พระอัสสชิ
เทศน์เพียงสั้น ๆ ย่อ ๆ เท่านี้ ท่านก็ได้สําเร็จเป๐นพระโสดาบัน นี่คืออานิสงส์ของการเห็นสมณะทั้งภพใน
อดีตและภพชาติป๎จจุบัน 
 นอกจากนี้เราลองสังเกตถึงคุณธรรมของท่านทั้งสองต่อไปอีก พระสารีบุตรก็เป๐นคนรู้จัก
กาลเทศะ รอปรนนิบัติจนพระอัสสชิฉันภัตตาหารเสร็จแล้วจึงได้ถามธรรมะ พระอัสสชิเองก็มีความอ่อน
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น้อมถ่อมตนเต็มที่ ตนเองเป๐นถึงพระอรหันต์แล้ว แต่ก็ยังถ่อมตนว่ายังเป๐นผู้บวชใหม่อยู่ เพ่ิงเข้าสู่ธรรม
วินัยนี้ไม่นาน ยังไม่อาจแสดงธรรมโดยพิสดารได้ ได้แต่แสดงแบบย่อ ๆ 
 เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคน ควรนําหลักธรรมของท่านทั้งสองมาประพฤติปฏิบัติ คือเป๐นคน
ไม่อวดตัวอย่างพระอัสสชิ และให้มีความเคารพรู้จักเห็นสมณะอย่างพระสารีบุตรกันเถิด 

 ๔.๒.๒๐ มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล 

 การสนทนาธรรมตามกาล คือการพูดกันด้วยดีหรือไม่ขัดแย้งกัน โดยพูดคุยซักถามธรรมะ
ซึ่งกันและกันระหว่างคน ๒ คนขึ้นไป มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดป๎ญญา โดยรู้จักเลือกและแบ่งเวลาให้
เหมาะสม ซึ่งจะทําให้ได้รับความเบิกบานใจ มีความสุขความเจริญและได้บุญกุศลไปในตัวด้วย 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สนฺนิปติตาน  โว ภิกฺขเว ทฺวย  กรณีย  ธมฺมี วา กถา อริโย วา ตุณฺหี
ภาโว๒๓๙ ภิกษุทั้งหลาย เธอผู้มาประชุมกันมีกิจที่ควรทํา ๒ ประการ คือ การสนทนาธรรม หรือการเป๐น
ผู้นิ่งอย่างประเสริฐ” 
 ดังนั้น ในเวลาพลบค่ํา หรือในเวลาย่ํารุ่ง ภิกษุฝุายพระสูตร ๒ รูป ย่อมสนทนาพระสูตรกัน 
ฝุายพระวินัยก็สนทนาพระวินัยกัน ฝุายพระอภิธรรมก็สนทนาพระอภิธรรมกัน ฝุายชาดกก็สนทนาชาดก
กัน ฝุายอรรถกถาก็สนทนาอรรถกถากัน หรือสนทนากันในกาลนั้น ๆ เพื่อชําระจิตที่ถูกความหดหู่ ความ
ฟูุงซ่านและความสงสัยชักนําไป การสนทนาตามกาลนี้ ชื่อว่า การสนทนาธรรมตามกาล ดังนั้น โดยสรุป
การสนทนาธรรม จึงหมายถึง การสนทนาให้รู้ว่าสิ่งใดเป๐นอกุศลธรรมความชั่ว จะได้ละเว้นเสีย สิ่งใดเป๐น
กุศลธรรมความดี จะได้ตั้งใจทําให้มาก และสิ่งใดเป๐นอัพยากตธรรม คือความจริงตามธรรมชาติ ไม่ดีไม่
ชั่ว ก็รู้เท่าทันทุกประการ จะได้ไม่หลงเข้าใจผิดให้เกิดทุกข ์คือ 
  ๑) คู่สนทนาต้องพูดธรรมะเป๐น คือเมื่อเข้าใจอย่างไรแล้วก็สามารถถ่ายทอดเป๐นคําพูด
ให้เขาเข้าใจตามนั้นได้ด้วย โดยยึดหลักการพูดในมงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิตเป๐นบรรทัดฐาน จะได้ไม่
เกิดการแตกร้าวเข้าใจผิดแก่ผู้ฟ๎ง คือ 
   ๑.๑) เรื่องที่พูดต้องเป๐นเรื่องจริง 
   ๑.๒) ต้องพูดด้วยถ้อยคําที่ไพเราะ 
   ๑.๓) เรื่องท่ีพูดนั้นเป๐นเรื่องมีประโยชน์ 
   ๑.๔) ต้องพูดด้วยจิตเมตตา 
   ๑.๕) ต้องพูดถูกกาลเทศะ 
  ๒) คู่สนทนาต้องฟ๎งธรรมเป๐น การฟ๎งธรรมนี่ดูเผิน ๆ เหมือนจะง่าย ถึงเวลาก็แค่ไปนั่ง
ฟ๎งไม่เห็นจะมีอะไร แต่ในความเป๐นจริงแล้ว การฟ๎งธรรมที่ถูกต้อง คือฟ๎งด้วยความพิจารณา รู้จักควบคุม
ใจให้พิจารณาตามธรรม หยิบยกเอาประโยชน์จากการฟ๎งนั้นยาก ยากกว่าการพูดธรรมะให้คนอ่ืนฟ๎ง
หลายเท่า ที่ว่ายากนั้นก็เป๐นเพราะ 
   ๒.๑) ยากที่จะควบคุมใจให้อยากฟ๎งธรรม เพราะการฟ๎งธรรมนั้นไม่สนุกเหมือน
การไปฟ๎งละคร ฟ๎งเพลง ถ้าไม่รู้จักควบคุมตนเอง ฟ๎งไปได้สักนิดหนังตาก็เริ่มหนักพาลจะหลับเอา 
หรือไม ่อย่างนั้นก็นั่งใจลอย คิดไปถึงเรื่องอ่ืน มีผู้เปรียบว่าการควบคุมใจให้อยากฟ๎งธรรมนั้น ยังยากกว่า
คุมลิงให้นั่งนิ่งๆ เสียอีก 
                                                 

 ๒๓๙ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๒๗๓/๒๓๕. 
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   ๒.๒) ยากที่จะยอมรับธรรมที่ได้ยินนั้นเข้าไปสู่ใจ ทั้งนี้ก็เพราะกิเลสต่าง ๆ ในตัว
เรา เช่น ความหัวดื้อ ความถือตัว ความเห็นผิด ฯลฯ มันคอยต่อต้านธรรมไว้ พอเรื่องธรรมที่ได้ฟ๎งขัดกับ
ความเคยชินประจําตัว เช่น ฟ๎งว่าต้องมีวินัยให้ข้ามถนนตรงทางม้าลาย ฟ๎งแล้วก็เริ่มขัดใจ เพราะมัน
ขัดกันกับความเคยชินของตัวเอง ขัดกับกิเลสในตัวเลยไม่ค่อยจะยอมรับ มันนึกค้านในใจ 
  ๓) คู่สนทนาต้องสนทนาธรรมเป๐น คือต้องทั้งฟ๎งด้วยและพูดด้วยในเวลาเดียวกัน เขา
พูดเราฟ๎ง เราพูดเขาฟ๎ง บางอย่างเราไม่อยากจะฟ๎ง แต่เมื่อเขาพูดเราก็จําต้องฟ๎ง บางอย่างเราอยากจะ
พูด แต่ไม่มีจังหวะที่จะพูดก็จําต้องระงับใจไว้ไม่พูด เมื่อตอนสอนคนอ่ืนเขาไม่มีใครค้านสักคํา นิ่งฟ๎งยอม
เราหมด แต่ตอนสนทนาธรรม เราจะต้องลดตัวลงมาอยู่ในฐานะเป๐นทั้งคนพูดทั้งคนฟ๎ง ถ้าพูดถูกเขาก็ชม 
พูดผิดเขาก็ค้าน อาจถูกติ ถูกขัด ถูกแขวะ ถูกชม ถูกค้าน ได้ตลอดเวลา ซึ่งตรงนี้แหละที่ยั่วกิเลสนักหนา 
ถ้าไม่ควบคุมใจให้ดี กิเลสมันก็คอยจะออกมาจุ้นจ้านให้ได้ ขึ้นต้นคนกับคนคุยธรรมะกัน ไปได้ไม่กี่น้ํา 
กิเลสกับกิเลสมันออกมาโต้กันให้ยุ่งไปหมด 
 ผู้ที่จะสนทนาธรรมได้ จึงต้องฝึกขันติจนมีความอดทนต่อการถูกติเป๐นเลิศ ทนคําพูดที่ไม่
ชอบใจได้ทั้งจากคนที่สูงกว่าและต่ํากว่า มีความว่าง่าย สอนง่ายในตัว และต้องเลือกคู่สนทนาเป๐น คือ
ต้องเป๐นคนประเภทสมณะใฝุสงบด้วยกัน 
 วิธีการสนทนาธรรม โดยสรุป หลักในการสนทนาธรรมรวมได้เป๐น ๓ ประการ คือ 
  ๑) สนทนาในธรรม คือเรื่องท่ีจะสนทนากันต้องเป๐นเรื่องธรรมะ ให้อยู่ในวงธรรมะ อย่า
ออกนอกวง เช่น ถ้าพูดถึงการทําความดีก็ให้สุดแค่ทําดี อย่าให้เลยไปถึงอวดดี ถ้าจะพูดถึงเรื่องการ
ปูองกันไม่ให้ทําความชั่ว ก็ให้สุดแค่ปูองกันการทําชั่ว อย่าให้เลยไปถึงนินทาคนอ่ืน 
  ๒) สนทนาด้วยธรรม คือผู้ที่สนทนากันจะต้องไม่แสดงกิริยาวาจาให้ผิดธรรมะ เช่น 
ทางกายก็มีการเคารพกันโดยฐานานุรูป ควรไหว้ก็ไหว้ ควรกราบก็กราบ อย่าคิดทะนงตัวด้วยเหตุคิดว่ามี
ความรู้มากกว่าเขา ในทางวาจา ก็ใช้ถ้อยคําสุภาพเรียบร้อย เป๐นวาจาสุภาษิต ถ้าฝุายหนึ่งถูกก็ชม ถ้าอีก
ฝุายผิดก็ทักโดยสุภาพ ไม่กล่าววาจาเหน็บแนมล่วงเกิน และถ้าพลาดพลั้งก็ขอโทษ ไม่ใช่สนทนากันด้วย
กิเลส หรือปล่อยกิเลสออกมาโต้กันดังได้กล่าวมาแล้ว 
  ๓) สนทนาเพ่ือธรรม คือผู้สนทนาต้องตั้งจุดมุ่งหมายไว้ในใจของตนให้แน่นอนว่า เรา
จะหาความรู้ความเข้าใจในธรรมะให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ไม่ใช่จะอวดรู้หรืออวดธรรมะ แม้บางจังหวะเราเป๐นผู้
แสดงความรู้ออกไป ก็คิดว่าเราจะเอาความรู้ของเราไปต่อเอาความรู้ของผู้อื่นเข้ามา มิใช่จะเพ่ืออวดรู้ 
 ถ้าคนเราที่มีอายุระหว่าง ๒๖ ปี ถึง ๕๐ ปี ได้ลงมือปฏิบัติตามมงคลของพระพุทธเจ้า
เพ่ิมขึ้นอีก ๒๐ มงคล ตั้งแต่มงคลข้อที่ ๑๑ ถึงมงคลข้อที่ ๓๐ ดังกล่าวนี้ ย่อมประสบความสุขความ
เจริญรุ่งเรืองในการดํารงชีวิต จะไม่ประสบความทุกข์ แม้ในขณะที่ถึงอายุขัยที่จะตาย วิญญาณก็จะไปสู่
สุคติโลกสวรรค์ ถ้าจะกลับมาเกิดเป๐นคน ก็จะได้เกิดเป๐นคนที่มีฐานะสูง เมื่อมีความเคารพพระพุทธองค์
อย่างแท้จริงแล้ว สมควรนํามงคลมาปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตของตน ความเป๐นมงคลก็จะ
เกิดแก่ตนเองและครอบครัว 
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“มงคลของมนุษย์และเทวดาย่อมเกิดจากการกระท าอันได้แก่  

มงคลภายในคือต้องกระท าความดี และความดีนั้นจะเป็นสิ่งท่ีเรียกว่ามงคลเอง 

โดยไม่ต้องไปอ้อนวอนกราบไหว้ขอมงคลจากนอกตัว” 



บทที่ ๕ 
ศึกษาวิเคราะห์มงคลปริตรตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส 
และหลักธรรมน าความเจริญด าเนินชีวิตในปัจฉิมวัย  

 ปัจฉิมวัย คือคนมีอายุตั้งแต่ ๕๑ ปี ถึงสิ้นอายุขัย เป๐นระยะชีวิตที่จะต้องช่วยเหลือตัวเอง
แสวงหาอริยทรัพย์ เพราะเป๐นช่วงเลยกึ่งกลางของชีวิต เดินทางเข้าสู่บั้นปลายของชีวิตเหมือนต้นไม้ใกล้
ฝ๎๑งจะล้มลงเมื่อใดก็ไม่รู้ ควรจะช่วยเหลือตัวเองในการสร้างอริยสมบัติก่อนตายซึ่งไม่มีใครจะช่วยเราได้ 
โดยฝึกให้จิตใจของเรามีคุณสมบัติสูงกว่าเดิม วิธีช่วยเหลือตัวเองที่ดีที่สุดนั้นคือการหาโอกาสฝึกอบรม
พัฒนาจิตใจด้วยการเจริญสมถะและวิป๎สสนากรรมฐาน เพ่ือจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ในสังสารวัฏ 
เพราะถ้าคนเรายังมีกิเลสอยู่นั้นจะต้องกลับมาเกิดเพ่ือรับความทุกข์ต่อ ๆ ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด วิธีปฏิบัติ
เพ่ือให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏคือการปฏิบัติตามมงคลโดยปฏิบัติเพ่ิมขึ้นอีก ๘ ข้อ ตั้งแต่มงคลข้อที่ ๓๑ 
ถึงมงคลข้อที ่๓๘ ดังจะได้อธิบายขยายความต่อไปนี้ 

๕.๑ ศึกษาวิเคราะห์บทพระบาลีตามหลักคัมภีร์สัททาวิเสส 
 ๕.๑.๑ มงคลปริตร คาถาที่ ๙ 
     ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ อริยสจฺจาน ทสฺสน  
     นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

 ๑) การสร้างรูปศัพท์ตามหลักไวยากรณ์ 
  ตโป ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ตป (สนฺตาเป=แผดเผา-เร่าร้อน) + อ + สิ 
   ตป + อ   ลง อ ป๎จจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
   ตปฺ + อ   ลบสระ อ ท้าย ตป ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ตป     นํา ปฺ ประกอบกับ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   ตป + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา  
   ตป + โอ   เปลี่ยน สิ วิภัตติ เป๐น โอ โส 
   ตโป    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น ตโป = ความแผดเผากิเลส มีรูปวิเคราะห์ว่า กิเลเส ตาเปตีติ ตโป ชื่อ
ว่าตปะ เพราะแผดเผากิเลสทั้งหลาย อตฺตานํ ปรํฺจ นิรยาทีสุ ตาเปตีติ ตโป ชื่อว่าตปะ เพราะทําตน
และคนอื่น (ผู้ทุศีล) ให้เดือดร้อนในนรกเป๐นต้น 
    พฺรหฺมจริยญฺจ ศัพท์เป๐นบทสนธิ พฺรหฺมจริยํ + จ และวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส/
ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส แยกเป๐น พฺรหฺม + จริยํ + จ 
  พฺรหฺม ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า พฺรห (วุทฺธิยํ=เจริญ, อุคฺคเม=สูงขึ้น- 
เจริญขึ้น-ใหญ-่โต) + ม, พฺรูห (วฑฺฒเน=เจริญ-รุ่งเรือง) + ม, พห (วุทฺธิมฺหิ=เจริญ) + ม 
   พฺรห + ม   ลง ม ป๎จจัย สมาทีหิ ถมา 
   พฺรหฺ + ม   ลบสระ อ ท้าย พฺรห ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น พฺรหฺม = ผู้ถึงความเจริญ, ผู้มีร่างกายใหญ่โต, พรหม มีรูปวิเคราะห์
ว่า มหนฺตสรีรตาย พฺรหฺมา ชื่อว่าพรหม เพราะมีร่างกายใหญ่โต พฺรหติ วุทฺธึ คจฺฉตีติ พฺรหฺมา ชื่อว่า
พรหม เพราะถึงความเจริญ 
   พฺรูห + ม   ลง ม ป๎จจัย สมาทีหิ ถมา 
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   พฺรูหฺ + ม   ลบสระ อ ท้าย พฺรห ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโปฯ 
   พฺรหฺ + ม   เปลี่ยน อู ที่ รู เป๐น อ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานํฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น พฺรหฺม = ผู้ถึงความเจริญ, พรหม มีรูปวิเคราะห์ว่า อุปรุปริ พฺรูหตีติ 
พฺรหฺมา ชื่อว่าพรหม เพราะเป๐นผู้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เตหิ เตหิ คุณวิเสเสหิ พฺรูหิโตติ พฺรหฺมา ชื่อว่าพรหม 
เพราะเป๐นผู้เจริญด้วยคุณวิเศษเหล่านั้น ๆ 
   พห + ม   ลง ม ป๎จจัย สมาทีหิ ถมา 
   พหฺ + ม   ลบสระ อ ท้าย พห ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   พฺรหฺ + ม   เปลี่ยน พ เป๐น พฺร นิปาตนะ“พฺรหฺม”-พฺรหฺมฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น พฺรหฺม = ผู้ถึงความเจริญ, มีรูปวิเคราะห์ว่า พฺรหติ วุทฺธึ คจฺฉตีติ     
พฺรหฺมา ชื่อว่าพรหม เพราะถึงความเจริญ 
  จริย  ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า จร (จรเณ=ประพฤติ-เที่ยว) + อิ + ณฺย + 
สิ 
   จร + ณฺย   ลง ณฺย ป๎จจัย ณฺโย จ 
   จรฺ + ณฺย   ลบสระ อ ท้าย จรฺ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   จรฺ + อิ + ณฺย ลง อิ อาคม ยถาคมมิกาโร 
   จรฺ + อิ + ย  ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตานํ โณ โลป๏ 
   จริย + สิ   ลง สิ ป มาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา  
   จริย + อํ   เปลี่ยน สิ เป๐น อํ สึ 
   จริยํ    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น จริยํ = ความประพฤต ิ
   พฺรหฺม + จริยํ + จ 
   พฺรหฺม + จริยํฺ + จ เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) เป๐น ํ ฺ วคฺคนฺตํ วา วคฺเค 
   สําเร็จรูปเป๐น พฺรหฺมจริยํฺจ = ความประพฤติอย่างพรหม, ความพฤติของพรหม มี
รูปวิเคราะห์ว่า พฺรหฺมํ จริยนฺติ พฺรหฺมจริยํ ชื่อว่าพรหมจรรย์ เพราะประพฤติอย่างพรหม พฺรหฺมานํ จริยํ 
พฺรหฺมจริยํ ชื่อว่าพรหมจรรย์ เพราะเป๐นความประพฤติของพรหม 
  อริยสจฺจาน ศัพท์เป๐นวิเสสนปุพพบทกัมมธารยสมาส แยกเป๐น อริย + สจฺจ + นํ 
  อริย ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า อร (คมเน=ไป-ถึง-บรรลุ) + อิ + ณฺย 
   อร + ณฺย   ลง ณฺย ป๎จจัย ณฺโย จ 
   อรฺ + ณฺย   ลบสระ อ ท้าย อร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   อรฺ + ย   ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตานํ โณ โลป๏ 
   อรฺ + อิ + ย  ลง อิ อาคม  ยถาคมมิกาโร 
   อริย    นํา รฺ ประกอบกับ อิ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   สําเร็จรูปเป๐น อริย = พระอริยะ, ผู้ประเสริฐ มีรูปวิเคราะห์ว่า อรติ อธิคจฺฉติ มคฺค-
ผลธมฺเมติ อริโย ชื่อว่าอริยะ เพราะเป๐นผู้บรรลุมรรคผล 
  สจฺจาน  ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สต (สาตจฺเจ=ความจริง) + ย + นํ, สร 
(คติจินฺตาหึสาสุ=ไป-ถึง-บรรลุ, คิด-คํานึง-นึก-ระลึก, เบียดเบียน) + จ + นํ 
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   สต + ย   ลง ย ป๎จจัย วชาทีหิ ปพฺพชชาทโย ฯลฯ 
   สตฺ + ย   ลบสระ อ ท้าย สต ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ส + จ    เปลี่ยน ตฺย เป๐น จ ยวตํ ตลนทการานํฯ 
   สจฺ + จ   ซ้อน จฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
   สจฺจ + นํ   ลง นํ ฉัฏฐีวิภัตติในอรรถกรรม ทุติยาปํฺจมีนํฺจ 
   สจฺจา + นํ  ทําเสียงยาว อ ที่ จ เป๐น อา สุนํหิสุ จ  
   สําเร็จรูปเป๐น สจฺจานํ = ซึ่งความจริงทั้งหลาย, มีรูปวิเคราะห์ว่า ราคกฺขยเหตุ -    
ภาเวน อวิปรีตตฺตา จตุสจฺจปริยาปนฺนโต สจฺจํ ชื่อว่าสัจจะ เพราะเป๐นเหตุให้สิ้นราคะ เนื่องจากเป๐นธรรม
ที่ไม่ผิดจากความเป๐นจริง เพราะนับเนื่องในอริยสัจ ๔ 
   สร + จ   ลง จ ป๎จจัย วชาทีหิ ปพฺพชชาทโยฯ 
   สรฺ + จ   ลบสระ อ ท้าย สร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ส + จ    ลบ รฺ ท้าย สร ธาตุ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานํฯ 
   สจฺ + จ   ซ้อน จฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
   สจฺจ + นํ   ลง นํ ฉัฏฐีวิภัตติในอรรถกรรม ทุติยาปํฺจมีนํฺจ 
   สจฺจา + นํ  ทําเสียงยาว อ ที่ จ เป๐น อา สุนํหิสุ จ  
   สําเร็จรูปเป๐น สจฺจานํ = ซึ่งความจริงทั้งหลาย, มีรูปวิเคราะห์ว่า สนฺเตสุ สาธูสุ ภวํ 
สจฺจํ ชื่อว่าสัจจะ เพราะเป๐นคําพูดที่มีอยู่ในสัตบุรุษหรือในคนดีทั้งหลาย สรติ อายติ ทุกฺขํ หึสตีติ สจฺจํ 
ชื่อว่าสัจจะ เพราะเป๐นความจริงที่เบียดเบียนทุกข์ 
   อริย + สจฺจานํ 
   อริยสจฺจาน  ลบนิคหิต ( - ํ ) ในคาถา พฺยํฺชเน จ 
   สําเร็จรูปเป๐น อริยสจฺจาน = ซึ่งความจริงอันประเสริฐทั้งหลาย, อริยสัจ ๔ มีรูป
วิเคราะห์ว่า อริโย จ โส สจฺจํฺจาติ อริยสจฺจํ ประเสริฐด้วย และประเสริฐนั้นเป๐นความจริงด้วย เพราะ 
ฉะนั้น จึงชื่อว่าอริยสัจ 
  ทสฺสน  ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ทิส (เปกฺขเณ=เห็น-ดู-เพ่ง) + ยุ + สิ 
   ทิส + ย   ลง ยุ ป๎จจัย นนฺทาทีหิ ยุ 
   ทิสฺ + ยุ   ลบสระ อ ท้าย ทิส ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ทิสฺ + อน   เปลี่ยน ยุ เป๐น อน อนกา ยุณฺวูนํ 
   ทสฺส + อน  เปลี่ยน ทิสฺ เป๐น ทสฺส  กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานํฯ 
   ทสฺสน    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   ทสฺสน + สิ  ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   ทสฺสน + อํ  เปลี่ยน สิ เป๐น อํ สึ  
   ทสฺสนํ    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น ทสฺสนํ = ความเห็น, การเห็น  
  นิพฺพานสจฺฉิกิริยา ศัพท์เป๐นทุติยาตัปปุริสสมาส แยกเป๐น นิพฺพาน + สจฺฉิกิริยา + สิ 
  นิพฺพาน ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า นิ + เว (ตนฺตุสนฺตาเน=ทอ-ร้อยรัด)+ยุ 
   นิ + เว + ยุ  ลง ยุ ป๎จจัย สทฺทกุธจล...รุจาทหิ ยุ 
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   นิ + เว + อน  เปลี่ยน ยุ เป๐น อน อนกา ยุณฺวูนํ 
   นิ + วฺ + อน  ลบสระ เอ ที่ เว ธาตุ สรา สเร โลป๏ 
   นิ + วฺ + อาน ทําเสียงยาว อ ที่ อน เป๐น อา ทีฆํ 
   นิ + วฺวฺ + อาน ซ้อน วฺ ปรเทฺวภาโว าเน 
   นิ + พฺพฺ + อาน เปลี่ยน วฺวฺ เป๐น พฺพฺ จ ศัพท์ใน โท ธสฺส จ 
   นิพฺพาน   นํา พฺ ประกอบกับ อา นเย ปรํ ยุตฺเต 
   สําเร็จรูปเป๐น นิพฺพาน = นิพพาน, ความดับตัณหา, ธรรมที่พ้นจากตัณหา มีรูป
วิเคราะห์ว่า วานสงฺขาตาย ตณฺหาย นิกฺขนฺตตฺตา นิพฺพาติ วา เอเตน ราคคฺคิ อาทิโกติ นิพฺพานํ ชื่อว่า
นิพพาน เพราะเป๐นสภาพที่ดับสนิท เพราะหลุดพ้นจากตัณหาที่ชื่อว่าวานะ หรือเป๐นธรรมเครื่องดับไฟ
คือราคะเป๐นต้น 
  สจฺฉิกิริยา ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สจฺฉิ + กร (กรเณ=ทํา) + ริริย + อา 
+ ส ิ
   สจฺฉิ + กร + ริริย ลง ริริย ป๎จจัย กรโต ริริย 
   สจฺฉิ + กร ฺ+ ริริย ลบสระ อ ท้าย กร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   สจฺฉ ิ+ ก + อิริย ลบ รฺ ท้ายธาตุ และ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 
   สจฺฉิ + กฺ + อิริย ลบสระ อ ที่ ก  สรโลโป มาเทสปฺปจฺจยาฯ 
   สจฺฉิกิริย   นํา กฺ ประกอบกับ อิ นเย ปรํ ยุตฺเต 
    สจฺฉิกิริย + อา ลง อา ป๎จจัยในอิตถีลิงค์ อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย 
   สจฺฉิกิริยา   แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สจฺฉิกิริยา + สิ ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   สจฺฉิกิริยา   ลบ สิ วิภัตติ เสสโต โลป๏ คสิปิ 
   สําเร็จรูปเป๐น สจฺฉิกิริยา = การทําให้แจ้งชัด 
   นิพพาน + สจฺฉิกิริยา 
   สําเร็จรูปเป๐น นิพฺพานสจฺฉิกิริยา = การทํานิพพานให้แจ้ง มีรูปวิเคราะห์ว่า       
นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยา นิพฺพานสจฺฉิกิริยา ชื่อว่านิพพานสัจฉิกิริยา เพราะทํานิพพานให้แจ้ง 
  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป๐นบทสนธิ ตัดบทเป๐น เอตํ + มงฺคลํ + อุตฺตมํ เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) 
ที่ ตํ เป๐น ม ฺด้วยสูตรว่า วคฺคนฺตํ วา วคฺเค, เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) ที่ ลํ เป๐น มฺ ด้วยสูตรว่า มทา สเร 

 ๒) ค าศัพท์ตามคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
  ตปะ ศัพท ์มีความหมาย ๒ อย่าง คือ 
   ๑) ธัมมะ ธรรมมีศีลเป๐นต้น อุทาหรณ์: อกุสลานํ ตาปนฏฺเ น ตโป สีลํ๑ ชื่อว่าตบะ 
เพราะแผดเผาอกุศลธรรมทั้งหลาย หมายถึง ศีล 
   ๒) วตะ ข้อวัตรปฏิบัติ 
  ตปะ ศัพท์ที่หมายถึง ศีล ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๓ ศัพท์ 
ประกอบด้วย 

                                                 

 ๑ นีติ.ธาตุ.๘๔๐-๘๔๑. 
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   ๑) ตปะ แปลว่า ศีล 
   รูปวิเคราะห์: กิเลเส ตาเปตีติ ตโป ศีลที่เผากิเลส ชื่อว่าตปะ อตฺตานํ ปรํฺจ       
นิรยาทีสุ ตาเปตีติ ตโป ศีลที่ยังตนและบุคคลอ่ืน (ผู้ทุศีล) ให้เดือดร้อนในอบายมีนรกเป๐นต้น ชื่อว่าตปะ 
(ตป สนฺตาเป=แผดเผา-เร่าร้อน + อ) 
   อุทาหรณ์: ตโปติ อินฺทฺริยสํวรธุตงฺคคุณวิริยทุกฺกรการิกานํ นามํ๒ คําว่า ตโป เป๐นชื่อ
ของอินทรีย์สังวร ธุดงคคุณ ความเพียร และผู้ที่ทําสิ่งที่ทําได้ยาก 
   ๒) สังยมะ แปลว่า ศีล 
   รูปวิเคราะห์: อกุสลธมฺมโต สํยมนํ วิรมณํ สํยโม การสํารวมจากอกุศลธรรม ชื่อ
ว่าสังยมะ (สํ + ยมุ อุปรเม=งด-เว้น + อ) 
   อุทาหรณ์: ปาเณสุปิ สาธุ สํยโม๓ การสํารวมในสัตว์ทั้งหลายเป๐นความดี 
   ๓) สีละ แปลว่า ศีล 
   รูปวิเคราะห์: สิโนติ จิตฺตเมเตนาติ สีลํ ศีลเครื่องผูกจิต ชื่อว่าสีละ (สิ พนฺธเน=ผูก-
พัน + ล) จิตฺตํ สมาทหติ เอเตนาติ สีลํ ศีลเครื่องยังจิตให้ตั้งมั่น ชื่อว่าสีละ (สีล สมาธิมฺหิ=ตั้งมั่น + อ) 
กุสลธมฺเม สีเลนฺติ อุปธาเรนฺติ เอเตนาติ สีลํ ศีลเครื่องทรงกุศลธรรมไว้ ชื่อว่าสีละ (สีล อุปธารเณ=ทรง
ไว้-ตั้งไว้ + อ) 
   อุทาหรณ์:  โย ควํ น วิชานาติ น โส รกฺขติ โคคณํ 
      เอวํ สีลํ อชานนฺโต กึ โส รกฺเขยฺย สํวรํ๔ 
     ผู้ใดไม่รูจ้ักโค ผู้นั้นย่อมรักษาฝูงโคไว้ไม่ได้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น 
    เมื่อไม่รู้จักศีล ไฉนจะพึงรักษาอินทรีย์สังวรได้เล่า 

  พรัหมจริยะ ศัพท์ มีความหมาย ๑๒ อย่าง คือ 
   ๑) ทานะ แปลว่า ทาน 
   รูปวิเคราะห์: มจฺฉริยมลาทิปาปธมฺมวิคมนโต เมตฺตาทิคุณานุพฺรูหนโต จ พฺรหฺมํ 
เสฏฺ  จริยนฺติ พฺรหฺมจริยํ ทานชื่อว่าพรหมจริยะ เพราะเป๐นความประพฤติอันประเสริฐ เพราะปราศจาก
บาปธรรมมีมลทินคือความตระหนี่เป๐นต้นและเพราะเพ่ิมพูนคุณธรรมมีเมตตาเป๐นต้น 
   อุทาหรณ์: กินฺเต วตํ กิมฺปน พฺรหฺมจริยํ กิสฺส สุจิณฺณสฺส อยํ วิปาโก อิทฺธี ชุตี พล-       
วีริยูปปตฺติ อิทํฺจ เต นาค มหาวิมานํ อหํฺจ ภริยา จ มนุสฺสโลเก สทฺธา อุโภ ทานปตี อหุมฺหา โอปาน
ภูตํ เม ฆรํ ตทาสิ สนฺตปฺปิตา สมณพฺราหฺมณา จ มาลํฺจ คนฺธํฺจ วิเลปนํฺจ ปทีปิยํ เสยฺยมุปสฺสยํฺจ 
อจฺฉาทนํ สายนมนฺนปานํ สกฺกจฺจ ทานานิ อทมฺห ตตฺถ ตํ เม วตํ ตมฺปน พฺรหฺมจริยํ ตสฺส สุจิณฺณสฺส อยํ 
วิปาโก อิทฺธี ชุตี พลวีริยูปปตฺติ อิทํฺจ เม ธีร มหาวิมานํ๕ ข้าแต่นาคราช อะไรเป๐นวัตร อะไรเป๐นทาน
ของพระองค์ ฤทธิ์ ความรุ่งเรือง กําลัง ความเพียร และการอุบัติในนาคพิภพ ทั้งวิมานใหญ่ของพระองค์ 
นี้เป๐นผลของกรรมอะไรที่พระองค์ทรงประพฤติไว้ดีแล้ว เราและภรรยาทั้ง ๒ เมื่อครั้งอยู่ในมนุษยโลก 
เป๐นผู้มีศรัทธา เป๐นทานบดี ครั้งนั้น เรือนของเราเป๐นดังบ่อน้ํา เราได้บํารุงสมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย
                                                 

 ๒ สํ.ส.อ.(บาลี) ๑/๕๘/๙๑. 
 ๓ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๓๓/๒๕. 
 ๔ วิ.ม.(บาลี) ๔/๑๓๑/๑๔๓. 
 ๕ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๑๕๙๓-๕/๒๙๘-๙. 
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ให้อ่ิมหนําสําราญแล้ว เราทั้ง ๒ ได้ถวายทาน คือ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ เครื่องประดับ ที่นอน ที่
พัก ผ้านุ่งห่ม ผ้าปูนอน ข้าว และน้ํา โดยเคารพ ท่านนักปราชญ์ นั้นเป๐นวัตรของเรา นั้นเป๐นทานของเรา 
ฤทธิ์ ความรุ่งเรือง กําลัง ความเพียร การอุบัติในนาคพิภพ และวิมานใหญ่ของเรา นี้เป๐นผลแห่งวัตรและ
ทานนั้นที่เราประพฤติดีแล้ว 
   ๒) อัปปมัญญา แปลว่า พรหมวิหารธรรม 
   อุทาหรณ์: ตํ โข ปน ปํฺจสิข พฺรหฺมจริยํ น นิพฺพิทาย น วิราคาย นิโรธาย น อุป
สมาย น อภิํฺ าย น สมฺโพธาย น นิพฺพานาย สํวตฺตติ ยาวเทว พฺรหฺมโลกุปปตฺติยา๖ ป๎ญจสิขะ ก็แต่ว่า
พรหมวิหารธรรมนั้น ย่อมเป๐นไปเพ่ือความเบื่อหน่ายก็หามิได้ เพ่ือคลายกําหนัดก็หามิได้ เพ่ือความดับก็
หามิได้ เพื่อความสงบก็หามิได้ เพื่อความรู้ยิ่งก็หามิได้ เพื่อความตรัสรู้ก็หามิได้ เพ่ือพระนิพพานก็หามิได้ 
แต่เป๐นไปเพียงเพ่ือบังเกิดในพรหมโลก 
   ๓) สาสนะ แปลว่า พระศาสนา 
   รูปวิเคราะห์: พฺรหฺมํ เสฏฺ  จรนฺติ เอเตนาติ พฺรหฺมจริยํ พระศาสนาชื่อว่าพรหม-  
จริยะ เพราะเป๐นเหตุให้ประพฤติสิ่งที่ประเสริฐ 
   อุทาหรณ์: ตยิทํ ภนฺเต ภควโต พฺรหฺมจริยํ อิทฺธํฺเจว ผีตํฺจ วิตฺถาริตํ พาหุชํฺ
ปุถุภูตํ ยาว เทวมนุสฺเสสุ สุปฺปกาสิตํ๗ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระศาสนานี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า
บริบูรณ์แล้ว แพร่หลาย กว้างขวาง รู้จักกันโดยมาก มั่นคงดี กระทั่งหมู่เทวดาและมนุษย์รู้จักดีแล้ว 
   ๔) เมถุนารติ แปลว่า การงดเว้นจากเมถุน 
   อุทาหรณ์: ปเร อพฺรหฺมจารี ภวิสฺสนฺติ, มยเมตฺถ พฺรหฺมจารี ภวิสฺสาม๘ ชนเหล่าอ่ืน 
จักเสพเมถุนธรรม ในเรื่องนี้ เราทัง้หลายจักประพฤติพรหมจรรย์ 
   ๕) เวยยาวัจจะ แปลว่า การขวนขวาย 
   อุทาหรณ์: เตน ปาณิ กามทโท เตน ปาณิ มธุสฺสโว เตน เม พฺรหฺมจริเยน ปุํฺ  
ปาณิมฺหิ อิชฺฌติ๙ ฝุามือของข้าพเจ้าให้สิ่งที่น่าปรารถนาด้วยบุญนั้น ฝุามือของข้าพเจ้าหลั่งสิ่งที่น่า
ปรารถนาด้วยบุญนั้น บุญย่อมสําเร็จบนฝุามือของข้าพเจ้า ด้วยการขวนขวายนั้น 
   ๖) สทารตุฏ  ิ แปลว่า ความพอใจในภรรยาตน 
   อุทาหรณ์: มยํฺจ ภริยํ นาติกฺกมาม อมฺเห จ ภริยา นาติกฺกมนฺติ อํฺ ตฺร ตาหิ    
พฺรหฺมจริยํ จราม ตสฺมา หิ อมฺหํ ทหรา น มิยฺยเร๑๐ อนึ่ง พวกเราไม่นอกใจภรรยา ถึงภรรยาก็ไม่นอกใจ
พวกเรา พวกเราประพฤติพรหมจรรย์คือความพอใจในภรรยาตนนั้น เพราะเหตุนั้นเอง พวกเราจึงไม่ตาย
แต่หนุ่ม ๆ 
   ๗) ปัญจสีละ แปลว่า ศีล ๕ 
   อุทาหรณ์:  อถ  โข ภิกฺขเว ติตฺติโร มกฺกฏํฺจ หตฺถินาคํฺจ ปํฺจสุ สีเลสุ สมาทเปสิ    

                                                 

 ๖ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๓๒๙/๒๑๔. 
 ๗ สํ.ม.(บาลี) ๑๙/๘๒๒/๒๒๙. 
 ๘ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๘๓/๕๖. 
 ๙ ขุ.เปต.(บาลี) ๒๖/๒๗๕/๑๘๓. 
 ๑๐ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๙๗/๒๒๕. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๗๙ 

อตฺตนา จ ปํฺจสุ สีเลสุ สมาทาย วตฺตติ ฯเปฯ เอวํ โข ตํ ภิกฺขเว ติตฺติริยํ นาม พฺรหฺมจริยํ อโหสิ๑๑ ภิกษุ
ทั้งหลาย ครั้งนั้น นกกระทาได้ให้ลิงกับช้างสมาทานศีล ๕ ทั้งตนเองก็รักษาศีล ๕ ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย 
วัตรปฏิบัตินี้แล ได้ชื่อว่าศีล ๕ ของนกกระทา 
   ๘) อริยมัคคะ แปลว่า อริยมรรค 
   อุทาหรณ์: อิทํ โข ปน เม ปํฺจสิข  พฺรหฺมจริยํ  เอกนฺตนิพฺพิทาย  วิราคาย นิโรธาย 
อุปสมาย อภิํฺ าย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ ฯเปฯ อยเมว อริโย อฏฺ งฺคิโก มคฺโค๑๒ ป๎ญจสิขะ ก็
อริยมรรคของเรานี้ ย่อมเป๐นไปเพ่ือเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพ่ือคลายกําหนัด เพ่ือความดับ เพ่ือความ
สงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือพระนิพพาน ฯลฯ คืออริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ 
   ๙) อุโปสถังคะ แปลว่า องค์อุโบสถ ๘ 
   อุทาหรณ์: หีเนน พฺรหฺมจริเยน ขตฺติเย อุปปชฺชติ มชฺฌิเมน จ เทวตฺตํ อุตฺตเมน           
วิสุชฺฌติ๑๓ บุคคลย่อมเกิดในตระกูลกษัตริย์ด้วยองค์อุโบสถชั้นต่ํา เข้าถึงความเป๐นเทวดาด้วยองค์อุโบสถ
ชั้นกลาง ย่อมบริสุทธิ์ด้วยองค์อุโบสถชั้นสูง 
   ๑๐) ธิติ แปลว่า ความเพียร 
   อุทาหรณ์: อภิชานามิ โข ปนาหํ สารีปุตฺต จตุรงฺคสมนฺนาคตํ พฺรหฺมจริยํ จริตา  
ตปสฺสี สุทํ โหมิ ปรมตปสฺสี๑๔ สารีบุตร เราย่อมเข้าใจการบําเพ็ญเพียรอันประกอบด้วยองค์ ๔ คือ เรา
เป๐นผู้บําเพ็ญตบะ และเป๐นผู้บําเพ็ญตบะอย่างยอดเยี่ยม 
   ๑๑) ธัมมเทสนา แปลว่า การแสดงธรรม 
   รูปวิเคราะห์: วิเนยฺยานํ พฺรหฺมภาวาวหนโต พฺรหฺมํ เสฏฺ  จริยํ พฺรหฺมุโน วา ภควโต   
วาจสิกํ จริยนฺติ พฺรหฺมจริยํ พระธรรมเทศนาชื่อว่าพรหมจริยะ เพราะเป๐นความประพฤติอันประเสริฐ 
เพราะนําความเป๐นผู้ประเสริฐมาให้แก่เวไนยสัตว์และเป๐นพระจริยาทางพระวาจาของผู้มีพระภาคเจ้าผู้
ประเสริฐ 
   อุทาหรณ์: เอกสฺมึ พฺรหฺมจริยสฺมึ สหสฺสํ มจฺจุหายิโน๑๕ ชนนับพันเป๐นพระขีณาสพผู้
ละความตายได้ในเพราะการแสดงธรรมกัณฑ์เดียว 
   ๑๒) อัชฌาสยะ แปลว่า อัธยาศัย 
   อุทาหรณ์: อปิ อตรมานานํ ผลาสาว สมิชฺฌติ วิปกฺกพฺรหฺมจริโยสฺมึ เอวํ ชานาหิ 
คามณิ๑๖ ความหวังผลย่อมสําเร็จแก่ผู้ไม่รีบร้อนโดยแท้ เรามีอัธยาศัยสําเร็จแล้ว ท่านจงรู้อย่างนี้เถิด พ่อ
คามณ ิ
  พรัหมะ ศัพท์ที่เป็นปุงลิงค์มีความหมาย ๖ อย่าง คือ 
   ๑) ปิตามหะ แปลว่า พรหม อุทาหรณ์:  สหสฺโส  พฺรหฺมา  ทีฆายุโก  วณฺณวา  สุข-    
 

                                                 

 ๑๑ วิ.จู.(บาลี) ๗/๓๑๑/๘๒. 
 ๑๒ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๓๒๙/๒๑๔. 
 ๑๓ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๔๒๙/๑๖๖. 
 ๑๔ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๑๕๕/๑๑๙. 
 ๑๕ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๑๘๔/๑๘๖. 
 ๑๖ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๘/๒. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๘๐ 

พหุโล๑๗ สหัสสพรหม มีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขมาก 
   ๒) ชินะ แปลว่า พระพุทธเจ้า อุทาหรณ์: พฺรหฺมาติ โข ภิกฺขเว ตถาคตสฺเสเวตํ 
อธิวจนํ๑๘ ภิกษุทั้งหลาย คําว่า พรหม นั้น เป๐นชื่อของตถาคต 
   ๓) เสฏ ะ แปลว่า ประเสริฐ อุทาหรณ์: พฺรหฺมจกฺกํ ปวตฺเตติ๑๙ ยังจักรอันประเสริฐ
ให้เป๐นไป 
   ๔) พราหมณะ แปลว่า พราหมณ์ อุทาหรณ์: สจฺจวฺหโย พฺรเหฺม อุปาสิโต เม๒๐ 
พราหมณ ์พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามตามความเป๐นจริงว่า พุทธะ อาตมาเข้าเฝูาแล้ว 
   ๕) มาตุ แปลว่า มารดา อุทาหรณ์: อปิจ พฺรหฺมาติ มหาพฺรหฺมาปิ วุจฺจติ ตถาคโตปิ 
พฺราหฺมโณปิ มาตาปิตโรปิ เสฏฺ มฺปิ๒๑ อีกนัยหนึ่ง ท้าวมหาพรหมก็ดี พระตถาคตก็ดี พราหมณ์ก็ดี 
มารดาบิดาก็ดี สิ่งที่ประเสริฐที่สุดก็ดี ท่านเรียกว่าพรหม 
   ๖) ปิตุ แปลว่า บิดา อุทาหรณ์: พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร๒๒ 
มารดาบิดาผู้อนุเคราะห์บุตร ท่านเรียกว่า พรหม และเรียกว่า บูรพาจารย์ 
  พรัหมะ ศัพท์ที่เป็นนปุงสกลิงค์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ 
   ๑) เวทะ แปลว่า คัมภีร์เวท อุทาหรณ์: พฺรหฺมํ อณตีติ เอตฺถ พฺรหฺมนฺติ เวโท     
วุจฺจติ๒๓ คัมภีร์เวทท่านเรียกว่า พรหม ในคําว่า พฺรหฺมํ อณติ นี้ 
   ๒) ตปะ แปลว่า ศีล 
  พรัหมะ ศัพท์ที่หมายถึง พรหม ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๘ 
ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) ปิตามหะ แปลว่า พรหม 
   รูปวิเคราะห์: ปิตูนํ ปชาปตีนํ โลกปิตูนมฺปิ ปิตา ปิตามโห ผู้เป๐นปูุ เป๐นตา เป๐น
เทวดาของชาวโลก ชื่อว่าปิตามหะ (ปิตุ + อามห) 
   อุทาหรณ์: พนฺธูติ พฺรหฺมา อธิปฺเปโต, ตํ หิ พฺราหฺมณา ปิตามโหติ โวหรนติ๒๔ คําว่า 
“พนธุ” หมายถึง พรหม พวกพราหมณ์เรียกพรหมนั้นว่า ปิตามหะ 
   ๒) ปิต ุแปลว่า พรหม 
   รูปวิเคราะห์: สพฺพโลกานํ ปิตุฏฺ านิยตฺตา ปิตา สพพโลกํ วา ปาติ รกขตีติ ปิตา ผู้
ตั้งอยู่ในฐานะเป๐นพ่อของชาวโลกทั้งปวง หรือผู้คุ้มครองรักษาโลกทั้งปวง ชื่อว่าปิตุ (ปา ปาลเน=รักษา + 
รตุิ) 
 

                                                 

 ๑๗ ม.อุ.(บาลี) ๑๔/๑๖๕/๑๔๙. 
 ๑๘ ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๓/๓๗. 
 ๑๙ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๑๔๘/๑๐๗. 
 ๒๐ ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๑๑๔๐/๕๕๒. 
 ๒๑ ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๓/๓๗. 
 ๒๒ องฺ.ติก.(บาลี) ๒๐/๓๑/๑๒๗. 
 ๒๓ สารตฺถ.ฎีกา (บาลี) ๑/๒๖๕. 
 ๒๔ ที.สี.อ.(บาลี) ๑/๒๖๓/๒๒๙. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๘๑ 

   ๓) พรัหมะ แปลว่า พรหม 
   รูปวิเคราะห์: มหนฺตสรีรตาย พฺรหฺมา ชื่อว่าพรัหมะ เพราะมีร่างกายเจริญ (พรห 
วุฑฒฺิยํ=เจริญ + ม) 
   อุทาหรณ์: พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ๒๕ ท้าวสหัมบดีพรหม ผู้เป๐นใหญ่ ในโลก 
   ๔) โลเกสะ แปลว่า พรหม 
   รูปวิเคราะห์: โลกานํ อีโส อินฺโท โลเกโส จอมเทพแห่งโลกทั้ง ๓ คือ มนุษยโลก   
เทวโลก และพรหมโลก ชื่อว่าโลเกสะ (โลก + อีส) 
   ๕) กมลาสนะ แปลว่า พรหม 
   รูปวิเคราะห์: กมลสมฺภวตฺตา กมลํ. ตํ อาสนํ อุปฺปตฺติฎฺ านํ อสฺสาติ กมลาสโน ผู้มี
ปทุมชาติปูลาดเป๐นที่ประทับ ชื่อว่ากมลาสนะ (กมล + อาสน) 
   ๖) หิรั คัพภะ แปลว่า พรหม 
   รูปวิเคราะห์: หิรํฺ สุวณฺณมยํ อณฺฑํ หิรํฺ , ตมสฺส คพฺโภ ภูโต หิรํฺ คพฺโภ ไข่
เงินไขท่อง ชื่อว่าหิรัญญะ ผู้เกิดจากไข่เงินไข่ทองนั้น ชื่อว่าหิรัญญคัพภะ (หิรํฺ  + คพฺภ) 
   อุทาหรณ์: อํฺ า จ พาหิรา หิรํฺ คพฺภาทโย เทวตาปิ๒๖ และเหล่าเทวดา
ภายนอกอ่ืน ๆ มีพรหมเป๐นต้น 
   ๗) สุรเชฎ ะ แปลว่า พรหม 
   รูปวิเคราะห์: ฌานาทิคุเณหิ สุรานํ เชฎฺ ตฺตา สุรเชฎฺโ พรหมผู้ประเสริฐกว่าเทวดา
ทั้งหลายด้วยคุณมีฌานเป๐นต้น ชื่อว่าสุรเชฎฐะ (สุร + เชฎฺ ) 
   ๘) ปชาปติ แปลว่า พรหม 
   รูปวิเคราะห์: ปชานํ สตฺตานํ ปติ สามิภูโต ปชาปติ, ปชํ ปาเลตีติ วา ปชาปติ พรหม
ผู้เป๐นเจ้าแห่งสัตว์ทั้งหลาย หรือผู้คุ้มครองหมู่สัตว์ ชื่อว่าปชาปติ (ปชา + ปา ปาลเน=รักษา + ติ) 
   อุทาหรณ์: ตตฺร นํ มหาพฺรหฺมุโน ปชาปตีติ ทิฏฺ ฏฺ าเน เปตฺวา วสาเปนฺติ๒๗ 
แต่งตั้งนางไว้ในตําแหน่งที่เห็นด้วยความคิดว่าปชาบดีของท้าวมหาพรหมให้อยู่มณฑปนั้น 

  อริยะ ศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ 
   ๑) โสตาปันนาทิกะ พระอริยบุคคล ๘ มีพระโสดาบันเป๐นต้น 
   ๒) อัคคะ ความประเสริฐ 

  สัจจะ ศัพท์ มีความหมาย ๘ อย่าง คือ 
   ๑) นิพพานะ แปลว่า นิพพาน อุทาหรณ์: สจฺจํ หเว สาธุตรํ รสานํ๒๘ นิพพานมีรส
เลิศกว่ารสทั้งหลาย 
   ๒) มัคคะ แปลว่า อริยมรรค อุทาหรณ์: เอกํ หิ สจฺจํ น ทุตียมตฺถิ๒๙ อริยมรรคมี
อย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีที่สอง 
                                                 

 ๒๕ ขุ.อป.(บาลี) ๓๓/๑/๔๓๕. 
 ๒๖ ขุ.เถรี.อ.(บาลี) ๙๑/๑๑๒. 
 ๒๗ ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๑๓๗-๑๓๙/๑๙๖. 
 ๒๘ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๗๓/๔๘. 
 ๒๙ ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๘๙๑/๕๐๘. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๘๒ 

   ๓) วิรติ แปลว่า การงดเว้น อุทาหรณ์: สจฺเจ  ิตา สมณพฺราหฺมณา จ๓๐ สมณะ
พราหมณ์ทั้งหลายตั้งอยู่ในการงดเว้น 
   ๔) สปถะ แปลว่า การสบถ อุทาหรณ์: เอเตน สจฺจวชฺเชน มุทฺธา เต ผลตุ สตฺตธา๓๑ 
ด้วยคําสัจนี้ ขอให้ศีรษะของเจ้าจงแตกออกเป๐น ๗ เสี่ยง 
   ๕) สัจจภาสิตะ แปลว่า การกล่าวคําจริงหรือวจีสัจจะ อุทาหรณ์ : สจฺจํ ภเณ น    
กุชฺเฌยฺย๓๒ บัณฑิตควรกล่าวคําสัจ ไม่พึงโกรธ 
   ๖) ตัจฉะ แปลว่า ความจริง อุทาหรณ์: จตฺตาริมานิ ปริพฺพาชกา พฺราหฺมณสจฺจานิ 
มยา สยํ อภิํฺ า สจฺฉิกตฺวา ปเวทิตานิ๓๓ ปริพาชกทั้งหลาย สัจจะของพราหมณ์ ๔ ประการนี้ อันเราทํา
ให้แจ้งด้วยป๎ญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อ่ืนรู้ตาม 
   ๗) อริยสัจจะ แปลว่า อริยสัจ ๔ มีทุกขสัจเป๐นต้น อุทาหรณ์: จตุนฺนํ อริยสจฺจานํ 
กติ กุสลา กติ อกุสลา๓๔ บรรดาอริยสัจ ๔ อริยสัจเท่าไรเป๐นกุศล เท่าไรเป๐นอกุศล 
   ๘) ทิฏ  ิ แปลว่า มิจฉาทิฐิ อุทาหรณ์: กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานา ปวาทิยาเส   
กุสลา วทานา๓๕ เพราะเหตุไรหนอ สมณะพราหมณ์ผู้เป๐นเจ้าลัทธิทั้งหลายที่กล่าวยกย่องตนว่าเป๐นคน
ฉลาด จึงกล่าวทิฐิต่างกันไป 
  สัจจะ ศัพท์ที่หมายถึง คําพูดจริง, คําสัจ, ความจริง ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ใน
ความหมายเดียวกัน ๕ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) สัมมา แปลว่า คําพูดจริง, คําสัจ, ความจริง 
   มีนิยามว่า: สมฺมาสทฺโทยํ อพฺยยํ สพฺพลิงฺควิภตฺติวจเนสุ จ สมาโน สมฺมาศัพท์นี้เป๐น
นิบาต ใช้ได้ในทุกลิงค์ ทุกวิภัตติและทุกวจนะ อุทาหรณ์: สมฺมา โวหาโร, สมฺมา วาจา, สมฺมา วจนํ 
   ๒) อวิตถะ แปลว่า คําพูดจริง, คําสัจ, ความจริง 
   รูปวิเคราะห์: น วิตถํ อวิตถํ คําพูดไม่โกหก ชื่อว่าอวิตถะ (น + วิตถ) 
   อุทาหรณ์: สุโณหิ เม มหาราช สจฺจํ อวิตถํ ปทํ๓๖ มหาบพิตร ขอพระองค์โปรดสดับ
บทที่จริงแท้ของข้าพระองค ์
   ๓) สัจจะ แปลว่า คําพูดจริง, คําสัจ, ความจริง 
   รูปวิเคราะห์: สนฺเตสุ สาธูสุ ภวํ สจฺจํ คําพูดที่มีอยู่ในสัตบุรุษหรือในคนดีทั้งหลาย 
ชื่อว่าสัจจะ (สต สาตจฺเจ=ไม่ขาด-ติดต่อ-ประจํา + ย) สรติ อายติ ทุกฺขํ หึสตีติ สจฺจํ คําพูดที่เบียดเบียน
ทุกข์ ชื่อว่าสัจจะ (สร หึสายํ=เบียดเบียน + จ) 
 

                                                 

 ๓๐ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๔๓๓/๑๑๖. 
 ๓๑ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๒๙๕/๔๑๘. 
 ๓๒ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๒๒๔/๕๖. 
 ๓๓ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๑๘๕/๒๐๑. 
 ๓๔ อภ.ิวิ.(บาลี) ๓๕/๒๑๖/๑๓๔. 
 ๓๕ ขุ.ส.ุ(บาลี) ๒๘/๘๙๒/๕๐๘. 
 ๓๖ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๑๑๘๖/๒๔๙. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๘๓ 

   อุทาหรณ์: มุสาวาทํ ปหาย มุสาวาทา ปฏิวิรโต สมโณ โคตโม สจฺจวาที สจฺจ-     
สนฺโธ๓๗ พระสมณะโคดม ละคําเท็จ เว้นขาดจากคําเท็จ ทรงมีปรกติตรัสคําจริง ดํารงคําสัตย์ 
   ๔) ตัจฉะ แปลว่า คําพูดจริง, คําสัจ, ความจริง 
   รูปวิเคราะห์: ตเถ สาธุ ตจฺฉํ คําพูดดีในความเป๐นจริง ชื่อว่าตัจฉะ (ตถ + ณฺย)  
   อุทาหรณ์: สมโณ โคตโม ภูตํ ตจฺฉํ ตถํ ปฏิปทํ ปํฺ  เปติ๓๘ พระสมณะโคดมทรง
บัญญัติปฏิปทาที่จริงแท้แน่นอน 
   ๕) ยถาตถะ แปลว่า คําพูดจริง, คําสัจ, ความจริง 
   มีนิยามว่า: ยถาตถสทฺทาปิ จ สจฺจตฺถา อลิงฺคา (ยถาตถ) ยถาตถะศัพท์มีอรรถว่า 
คําจริง และเป๐นอลิงคศัพท์ คือมีรูปเป๐น ยถาตถํ ในลิงค์ทั้ง ๓ 
   อุทาหรณ์: เอตํ โลกสฺส นิยฺยานํ อกฺขาตํ โว ยถาตถํ๓๙ เราบอกธรรมเป๐นเครื่องออก
จากโลกนี้ตามความเป๐นจริงแก่ท่านทั้งหลายแล้ว 

  นิพพานะ ศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ 
   ๑) อัตถคมนะ การถึงความดับ 
   ๒) อปวัคคะ พระนิพพาน 
  นิพพานะ ศัพท์ที่หมายถึง พระนิพพาน ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมาย
เดียวกัน ๔๖ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) โมกขะ แปลว่า นิพพาน, โมกขธรรม, สถานที่อาศัยหลุดพ้น, ธรรมเครื่องหลุด
พ้น 
   รูปวิเคราะห์: มุจฺจนฺติ เอตฺถ ราคาทีหีติ โมกฺโข นิพพานชื่อว่าโมกขะ เพราะเป๐น
สถานที่อาศัยหลุดพ้นจากราคะเป๐นต้น มุจฺจนฺติ เอเตน ราคาทีหีติ โมกฺโข ชื่อว่าโมกขะ เพราะเป๐นเครื่อง
หลุดพ้นจากราคะเป๐นต้น (มุจ วิโมกฺเข=หลุด-พ้น-ปลด + อ) หีนมชฺฌิมภาเวหิ มุจฺจตีติ โมกฺโข ชื่อว่า
โมกขะ เพราะเป๐นธรรมที่หลุดพ้นจากสภาพที่ต่ําและปานกลาง (มุจ วิโมกฺเข=หลุด-พ้น-ปลด + ต) 
   อุทาหรณ์: ปพฺพชิตฺวา เอกํ โมกฺขธมฺมํ คเวสิตุ  วฏฺฏติ๔๐ ภิกษุเมื่อบวชแล้วควร
แสวงหาธรรมคือนิพพานอันสูงสุด โมกฺโขติ วา นิพฺพานํ๔๑ บทว่า “โมกฺโข” ได้แก่ นิพพาน ยทิ สนฺติคโม 
มคฺโค โมกฺโข จจฺจนฺติกํ สุขํ เอเตน สจฺจวชฺเชน คมนํ เม สมิชฺฌตุ๔๒ ทางไปสู่ความสงบ นิพพาน และทาง
อันประกอบด้วยสุขอย่างยิ่ง มีอยู่ ด้วยการกล่าวคําสัจนี้ ขอทางดําเนินไปสู่นิพพาน จงสําเร็จแก่ข้าพเจ้า 
   ๒) นิโรธะ แปลว่า นพิพาน, นิโรธ, นิโรธธรรม, ความดับ 
   รูปวิเคราะห์: นิรุชฺฌนฺติ เอตฺถ ราคาทโยติ นิโรโธ นิพพานชื่อว่านิโรธะ เพราะเป๐นที่
สิ้นกิเลสมีราคะเป๐นต้น รุนฺธติ นิพฺพานนฺติ โรโธ กิเลโส โส เอตฺถ นตฺถีติ นิโรโธ ชื่อว่านิโรธะ เพราะเป๐นที่
ไม่มีกิเลสที่ปิดก้ันนิพพาน (นิ + รุธิ อาวรเณ=ปิด-ล้อม-ขัดขวาง-ห้าม + ณ) 
                                                 

 ๓๗ ที.สี.(บาลี) ๙/๙/๔. 
 ๓๘ ที.สี.(บาลี) ๙/๔๒๑/๑๘๔. 
 ๓๙ ขุ.สุ.(บาลี) ๒๕/๑๗๔/๓๖๗. 
 ๔๐ องฺ.เอกก.อ.(บาลี) ๑/๑๘๘/๑๑๖. 
 ๔๑ ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๓๑/๒๓๘. 
 ๔๒ ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๒/๕๔๖/๒๐๒. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๘๔ 

   อุทาหรณ์: รูป๏ โข อานนฺท อนิจฺจํ สงฺขตํ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ วยธมฺมํ วิราคธมฺมํ 
นิโรธธมฺมํ ตสฺส นิโรโธ นิโรโธติ วุจฺจติ๔๓ อานนท์ รูปไม่เที่ยง ถูกป๎จจัยปรุงแต่ง อาศัยป๎จจัยเกิดขึ้น มี
ความสิ้นไป มีความเสื่อมไป มีความคลายไป มีความดับไปเป๐นธรรมดา ความดับรูปนั้น เรียกว่านิโรธะ 
   ๓) นิพพานะ แปลว่า นิพพาน, สภาวธรรมที่พ้นจากตัณหา, ความดับตัณหา 
   รูปวิเคราะห์: วานสงฺขาตาย ตณฺหาย นิกฺขนฺตตฺตา นิพฺพาติ นิพฺพานํ ชื่อว่านิพพานะ 
เพราะเป๐นสภาพที่ดับสนิท เหตุหลุดพ้นจากตัณหาที่เรียกว่าวานะ เอเตน ราคคฺคิอาทิโกติ นิพฺพานํ ชื่อว่า
นิพพานะ เพราะเป๐นธรรมเครื่องดับไฟคือราคะเป๐นต้น สพฺพกิเลสานํ ขยเหตุภูเต วิราคธมฺเม นิพฺพานํ 
นิพฺพานศัพท์ใช้ในความหมายว่าวิราคธรรมอันเป๐นเหตุสิ้นกิเลสทั้งหมด (น ิ+ วาน) 
   อุทาหรณ์: สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ      
นิพฺพานํ๔๔ นิพพานเป๐นสภาพที่สงบสังขารธรรมทั้งปวง สลัดอุปธิทั้งปวง สิ้นตัณหา ปราศจากราคะ ดับ
ราคะ วานาภาเวน นิพฺพานํ๔๕ ชื่อว่านิพพาน เพราะไม่มีตัณหาที่ชื่อว่าวานะ นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ 
พุทฺธา๔๖ พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป๐นบรมธรรม 
   ๔) ทีปะ แปลว่า นิพพาน, ทีปธรรม, ธรรมเป๐นที่พึ่งพิง 
   รูปวิเคราะห์: ยถา ปกติทีโป นทีโสเตน วุยฺหมานานํ ปติฏฺ า โหติ, เอวมิทํ นิพฺพานํ      
สํสารมโหเฆน วุยฺหมานานํ ปติฏฺ าติ ทีโป วิยาติ ทีโป นิพพานชื่อว่าทีปะ เพราะเป๐นที่พ่ึงของสัตว์ผู้ถูก
ห้วงน้ําในสงสารพัดพาไป เปรียบเหมือนเกาะเป๐นที่พ่ึงของสัตว์ผู้ถูกกระแสคลื่นพัดพาไป นิกฺกิเลสานํ 
ปทีปสทิสภาวกรณโต ทีโป วิยาติ ทีโป ชื่อว่าทีปะ เพราะเป๐นเหมือนดวงประทีบสําหรับบุคคลผู้หมด
กิเลส ทิปฺปติ อริยานํ าณจกฺขุเยว ปกาเสตีติ ทีโป ชื่อว่าทีปะ เพราะสว่างอยู่ในญาณจักษุของพระ
อริยบุคคลเท่านั้น (ทีป ทิตฺติยํ=ส่องสว่าง + ณ) ทีปศัพท์เป๐นปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ ปติฏฺ ฏฺเ น ทีป๏๔๗ 
นิพพานชื่อว่าทีปะ เพราะอรรถว่าเป๐นที่พ่ึง 
   อุทาหรณ์: ทีป๏ ตาณํ เลณํ สรณํ คติปรายนํ พฺรูหิ อาจิกฺขาหิ เทเสหิ ปํฺ เปหิ    
ปฏฺ เปหิ วิวราหิ วิภชาหิ อุตฺตานีกโรหิ ปกาเสหิ๔๘ ขอพระองค์โปรดตรัส คือ โปรดบอก แสดง บัญญัติ 
กําหนด เปิดเผย จําแนก ทําให้ง่าย ประกาศ ที่พ่ึง คือ ที่ปกปูอง ที่หลีกเร้น ที่พ่ึง คติ จุดหมาย อกิํฺจนํ 
อนาทานํ เอตํ ทีป๏ อนาปรํ นิพฺพานํ อิติ นํ พฺรูมิ ชรามจฺจุปริกฺขยํ๔๙ เราเรียกนิพพาน ซึ่งไม่มีเครื่องกังวล 
ไม่มีเครื่องยึดมั่นนี้นั้น ว่าเป๐นที่พ่ึงอันไม่มีที่พ่ึงอ่ืนยิ่งกว่า นิพพานเป๐นที่สิ้นไปแห่งชราและมรณะ 
   ๕) ตัณหักขยะ แปลว่า นิพพาน, ธรรมที่สิ้นตัณหา 
   รูปวิเคราะห์: ตณฺหานํ ขยเหตุตฺตา ตณฺหา ขียติ เอตฺถาติ ตณฺหกฺขโย นิพพานชื่อว่า   
ตัณหักขยะ เพราะเป๐นที่สิ้นตัณหา เพราะเป๐นเหตุสิ้นตัณหา ตณฺหานํ ขโย ตณฺหกฺขโย ชื่อว่าตัณหักขยะ 

                                                 

 ๔๓ สํ.ข.(บาลี) ๑๗/๒๑/๒๑. 
 ๔๔ วิ.ม.(บาลี) ๔/๗/๗. 
 ๔๕ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๔๖ ที.ม.(บาลี) ๑๐/๙๐/๔๓. 
 ๔๗ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๔๘ ขุ.จู.(บาลี) ๓๐/๖๑/๑๔๔. 
 ๔๙ ขุ.จู.(บาลี) ๓๐/๖๓/๑๔๖. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๘๕ 

เพราะสิ้นตัณหา ตณฺหกฺขยสฺส ปจฺจยตฺตา ตณฺหกฺขยํ๕๐ ชื่อว่าตัณหักขยะ เพราะเป๐นป๎จจัยแห่งการสิ้น
ตัณหา (ตณฺหา + ขี ขเย=สิ้นไป + อ) 
   อุทาหรณ์: อิทํปิ โข านํ สุทุทฺทสํ ยทิทํ สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค 
ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ๕๑ ถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป๐นสิ่งที่เห็นได้ยากนัก คือ นิพพานเป๐นสภาพที่
สงบสังขารธรรมทั้งปวง สลัดอุปธิทั้งปวง สิ้นตัณหา ปราศจากราคะ ดับราคะ ตณฺหกฺขโย หิ ราธ       
นิพฺพานํ๕๒ ราธะ ก็ความสิ้นไปแห่งตัณหาจัดเป๐นนิพพาน 
   ๖) ประ แปลว่า นิพพาน, ปรธรรม, ธรรมอันประเสริฐสุด 
   รูปวิเคราะห์: ราคาทีนํ ปฏิปกฺขตฺตา อุตฺตมตฺเถน ปรํ นิพพานชื่อว่าประ เพราะมี
อรรถประเสริฐสุด เหตุเป๐นปฏิป๎กษ์ต่อกิเลสมีราคะเป๐นต้น (ปร) 
   ๗) ตาณะ แปลว่า นิพพาน, ธรรมเครื่องรักษา, ตาณธรรม, ธรรมเครื่องต้านทาน 
   รูปวิเคราะห์: ตายติ รกฺขติ อปายาทิโตติ ตาณํ นิพพานชื่อว่าตาณะ เพราะปกปูอง
บุคคลให้พ้นจากอบายเป๐นต้น ตายนฏฺเ น ตาณํ๕๓ นิพพานชื่อว่าตาณะ เพราะอรรถว่าต้านทาน (ตา 
รกฺขเณ=รักษา + ยุ) 
   อุทาหรณ์: ตาณํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ตาณคามิํฺจ มคฺคํ๕๔ ภิกษุทั้งหลาย เรา
จกัแสดงนิพพานและทางที่ให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
   ๘) เลณะ แปลว่า นิพพาน, เลณธรรม, ธรรมเป๐นที่หลบซ่อนหรือหลีกจากภัยใน
สงสาร 
   รูปวิเคราะห์: ลียนฺติ เอตฺถ สํสารภยภีรุกาติ เลณํ นิพพานชื่อว่าเลณะ เพราะเป๐นที่
หลีกเร้นจากความกลัวคือภัยในสงสาร อลฺลียิตพฺพยุตฺตฏฺเ น เลณํ๕๕ นิพพานชื่อว่าเลณะ เพราะอรรถว่า
เป๐นที่หลีกเร้น (ลี นิลียเน=หลีกเร้น + ยุ) นิพฺพานํ ตาณํ เลณํ สรณํ ปรายณํ อจฺจุตํ อมตํ๕๖ ศัพท์ทั้ง ๗ นี้ 
แปลว่านิพพาน 
   อุทาหรณ์: เลณํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ เลณคามิํฺจ มคฺคํ๕๗ ภิกษุทั้งหลาย เรา
จกัแสดงนิพพานและทางที่ให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
   ๙) อรูปะ แปลว่า นิพพาน, ธรรมที่ไม่มีรูปร่างสัณฐาน, อรูปธรรม 
   รูปวิเคราะห์: นตฺถิ ทีฆรสฺสาทิกํ รูปสณฺ านเมตสฺสาติ อรูป๏ นิพพานชื่อว่าอรูปะ 
เพราะไม่มีรูปร่างสัณฐานว่ายาวและสั้นเป๐นต้น อปฺปจฺจยตฺตา อรูป๏ ชื่อว่าอรูปะ เพราะไม่มีป๎จจัย (น + 
รูป) 
 

                                                 

 ๕๐ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๕๑ วิ.ม.(บาลี) ๔/๗/๗. 
 ๕๒ สํ.ข.(บาลี) ๑๗/๑๖๑/๑๕๓. 
 ๕๓ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๕๔ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๗. 
 ๕๕ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๕๖ อภิ.ก.(บาลี) ๓๗/๔๔๕/๒๗๐. 
 ๕๗ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๗. 
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๒๘๖ 

   ๑๐) สันตะ แปลว่า นิพพาน, สันตธรรม, ธรรมเครื่องสงบ 
   รูปวิเคราะห์: ราคาทีนํ สนฺตกรณตฺตา สนฺตํ นิพพานชื่อว่าสันตะ เพราะทําให้ราคะ
เป๐นต้นสงบลงได้ (สมุ อุปสเม=สงบ-ระงับ + ต) สนฺตภาวฏฺเ น สนฺตํ๕๘ นิพพานชื่อว่าสันตะ เพราะมี
อรรถว่าสงบ 
   อุทาหรณ์: สนฺตํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ สนฺตคามิํฺจ มคฺคํ๕๙ ภิกษุทั้งหลาย เรา
จกัแสดงนิพพานและทางที่ให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย เทวสิกํ ปจฺจูสสมเย สนฺตํ สุขํ นิพฺพานํ อารมฺมณํ 
กตฺวา ผลสมาปตฺติสมาปชฺชนํ๖๐ ในเวลาใกล้รุ่งสว่าง ทุก ๆ วัน พระพุทธเจ้าทรงทําพระนิพพานอันเป๐น
สุขสงบให้เป๐นอารมณ์แล้วเสด็จเข้าผลสมาบัติ 
   ๑๑) สัจจะ แปลว่า นิพพาน, สัจจธรรม 
   รูปวิเคราะห์: ราคกฺขยเหตุภาเวน อวิปรีตตฺตา จตุสจฺจปริยาปนฺนตฺตา วา สจฺจํ 
นิพพานชื่อว่าสัจจะ เพราะเป๐นธรรมไม่ผิดจากความเป๐นเหตุสิ้นราคะ หรือเพราะเป๐นธรรมที่นับเข้าใน
สัจจะ ๔ (สต สาตจฺเจ=ไม่ขาด-ติดต่อ-ประจํา + จ) สรติ อายติ ทุกขํ หึสตีติ สจฺจํ นิพพานชื่อว่าสัจจะ 
เพราะเบียดเบียนทุกข์ (สร คติจินฺตาหึสาสุ=ไป-คิด-เบียดเบียน + จ) ปรมตฺถสจฺจตาย สจฺจํ๖๑ นิพพาน
ชื่อว่าสัจจะ เพราะเป๐นปรมัตถสัจจะ 
   อุทาหรณ์: สจฺจํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ สจฺจคามิํฺจ มคฺคํ๖๒ ภิกษุทั้งหลาย เรา
จกัแสดงนิพพานและทางที่ให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
   ๑๒) อนาลยะ แปลว่า นิพพาน, ธรรมที่ปราศจากตัณหา, อนาลยธรรม, ธรรมที่ไม่มี
อาลัย 
   รูปวิเคราะห์: นตฺถิ อาลโย ตณฺหา เอตฺถาติ อนาลยํ นิพพานชื่อว่าอนาลยะ เพราะ
เป๐นธรรมที่ไม่มีตัณหา (น + อาลย) กามาลยานํ อภาเวน อนาลยํ๖๓ นิพพานชื่อว่าอนาลยะ เพราะไม่มี
ความอาลัยในกามทั้งหลาย 
   อุทาหรณ์: อนาลยํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อนาลยคามิํฺจ มคฺคํ๖๔ ภิกษุทั้งหลาย 
เราจักแสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
   ๑๓) อสังขตะ แปลว่า นิพพาน, อสังขตธรรม, ธรรมที่ไม่ถูกป๎จจัยปรุงแต่ง 
   รูปวิเคราะห์: ปจฺจเยหิ น สงฺกรียเตติ อสงฺขตํ นิพพานชื่อว่าอสังขตะ เพราะไม่ถูก
ป๎จจัยปรุงแต่ง อสงฺขตนฺติ นิพฺพานํ๖๕ คําว่า “อสงฺขตํ” หมายถึงนิพพาน น สงฺขตํ สงฺขตลกฺขณรหิตนฺติ จ 
อสงฺขตํ๖๖ นิพพานชื่อว่าอสังขตะ เพราะไม่ถูกป๎จจัยปรุงแต่ง และเว้นจากลักษณะที่ถูกปรุงแต่ง สเมจฺจ 

                                                 

 ๕๘ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗/๑๗๔. 
 ๕๙ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๖. 
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๒๘๗ 

สมฺภุยฺย ปจฺจเยหิ กตํ สงฺขตํ, น สงฺขตนฺติ อสงฺขตํ ตเทว นิพฺพานํ๖๗ นิพพานชื่อว่าอสังขตะ เพราะป๎จจัย
เป๐นอันมากประชุมกันแล้วทําอะไรมิได้ (น + สํ + กร กรเณ=ทํา + ต) 
   อุทาหรณ์: ราควิราคมเนํฺชมโสกํ ธมฺมสงฺขตมปฺปฏิกูลํ มธุรมิมํ ปคุณํ สุวิภตฺตํ ธมฺม-
มิมํ สรณตฺถมุเปหิ๖๘ เธอจงถึงพระธรรมอันเป๐นเหตุสํารอกราคะ มีสภาวะไม่หวั่นไหว ไร้ความเศร้าโศก 
เป๐นสภาวธรรมที่ปราศจากป๎จจัยปรุงแต่ง ปราศจากสิ่งแปดเบื้อน น่าปรารถนา ละเอียดอ่อน ซึ่งเรา
ตถาคตจําแนกไว้แจ่มแจ้งแล้วนี้เพื่อเป๐นที่พ่ึงที่ระลึกเถิด 
   ๑๔) สิวะ แปลว่า นิพพาน, สิวธรรม, ธรรมอันเกษม, ธรรมอันควรเสพ 
   รูปวิเคราะห์: สิวํ เขมภาวํ กโรตีติ สิวํ นิพพานชื่อว่าสิวะ เพราะทําความเกษม      
สํสารภีรุเกหิ เสวิตพฺพตฺตา สิวํ ชื่อว่าสิวะ เพราะเป๐นธรรมที่ผู้กลัวภัยในสงสารพึงส้องเสพ (สิ เสวายํ=
ส้องเสพ-คบ + ว) สเมติ อุปสเมตีติ สิวํ นิพพานชื่อว่าสิวะ เพราะเป๐นธรรมสงบระงับ (สมุ อุปสเม=สงบ 
+ ริว) สสฺสิริกฏฺเ น สิวํ๖๙ นิพพานชื่อว่าสิวะ เพราะมีอรรถว่าเป๐นธรรมอันเกษม ภทฺเท กลฺยาเณ โมกฺเข 
นิพฺพาเน จ สิวํ สิวศัพท์ใช้ในอรรถความเจริญ ความดีงาม ความหลุดพ้น และนิพพาน 
   อุทาหรณ์: สิวํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ สิวคามิํฺจ มคฺคํ๗๐ ภิกษุทั้งหลาย เราจัก
แสดงนิพพานและทางที่ให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย ปตฺโต สนฺติสุขํ สิวํ๗๑ ได้บรรลุนิพพานอันเป๐นสันติ
สุข 
   ๑๕) อมตะ แปลว่า นิพพาน, แดนอมตะ, อมตธรรม, สภาพที่พ้นจากความตาย 
   รูปวิเคราะห์: นตฺถิ เอตฺถ มตํ มรณนฺติ อมตํ นิพพานชื่อว่าอมตะ เพราะเป๐นธรรมที่
ไม่มีความตาย เอตสฺมึ อธิคเต ปุคฺคลสฺส มตนฺติ อมตํ นิพพานชื่อว่าอมตะ เพราะเมื่อบุคคลเข้าถึงแล้วไม่
มีความตาย มรณาภาเวน อมตํ๗๒ นิพพานชื่อว่าอมตะ เพราะไม่มีความตาย (น + มร ปาณจาเค=สละ
ชีวิต-ความตาย + ต) 
   อุทาหรณ์: อปฺปมาโท อมตํ ปทํ๗๓ ความไม่ประมาทเป๐นทางดําเนินไปสู่นิพพาน โส 
ปกาเสติ สทฺธมฺมํ อมตํ สุขมุตฺตมํ๗๔ พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงประกาศพระสัทธรรมคือนิพพานอัน
เป๐นสุขประเสริฐสุด อมตํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อมตคามิํฺจ มคฺคํ๗๕ ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
นิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทัง้หลาย 
   ๑๖) สุทุททสะ แปลว่า นิพพาน, ธรรมที่รู้เห็นได้ยากยิ่ง 
   รูปวิเคราะห์: ปสฺสิตุ สุทุกฺกรตาย สุทุทฺทสํ นิพพานชื่อว่าสุทุททสะ เพราะเป๐นธรรม
ที่รู้เห็นได้ยากยิ่ง สุฏฺฐุ ทุทฺทสตาย สุทุทฺทสํ๗๖ นิพพานชื่อว่าสุทุททสะ เพราะเป๐นธรรมที่รู้เห็นได้ยากยิ่ง 
                                                 

 ๖๗ ขุ.วิ.อ.(บาลี) ๘๘๖/๒๖๗. 
 ๖๘ ขุ.วิ.(บาลี) ๒๖/๘๘๗/๙๑. 
 ๖๙ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๗๐ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๖. 
 ๗๑ ขุ.อป.(บาลี) ๓๒/๒๐๔/๔๔๓. 
 ๗๒ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๗๓ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๒๑/๑๙. 
 ๗๔ ขุ.อป.(บาลี) ๓๓/๘๗/๑๙๒. 
 ๗๕ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๖. 
 ๗๖ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๘๘ 

ปรมคมฺภีรตาย สุทุทฺทสํ๗๗ นิพพานชื่อว่าสุทุททสะ เพราะเป๐นธรรมที่ลึกซึ้งอย่างยิ่ง (สุ + ทุ + ทิส เปกฺข
เณ=เพ่งดู + อ) 
   อุทาหรณ์: สุทุทฺทสํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ สุทุทฺทสคามิํฺจ มคฺคํ๗๘ ภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักแสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย สุสุกกฺสุกฺกํ นิปุณํ สุทุทฺทสํ ผุสาหิ ตํ 
อุตฺตมมจฺจุตํ ปทํ๗๙ ท่านจงบรรลุธรรมอันสูงสุด อันเป๐นธรรมขาวผุดผ่อง ละเอียด รู้เห็นได้ยาก เป๐นธรรม
ไม่จุติแปรผัน 
   ๑๗) ปรายณะ แปลว่า นิพพาน, ปรายณธรรม, ธรรมที่พระอริยเจ้ารู้ 
   รูปวิเคราะห์: ปเรหิ อุตฺตเมหิ อริยปุคฺคเลหิ อยิตพฺพํ คนฺตพฺพนฺติ ปรายณํ นิพพาน
ชื่อว่าปรายณะ เพราะเป๐นสภาวะที่พระอริยเจ้าผู้ประเสริฐบรรลุถึง สํสารสภาวโต อํฺ สภาววเสน 
พุชฺฌิตพฺพนฺติ อตฺโถ หมายถึงธรรมอื่นจากสงสารธรรมที่พระอริยเจ้ารู้ ปเรสํ อริยปุคฺคลานํ ปติฏฺ านตฺตา 
ปรายณํ นิพพานชื่อว่าปรายณะ เพราะเป๐นธรรมที่ดํารงอยู่ของพระอริยบุคคล (ปร + อิ คติมฺหิ=ไป-ถึง-
บรรลุ + ยุ) 
   อุทาหรณ์: ปรายณํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ปรายณคามิํฺจ มคฺคํ๘๐ ภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักแสดงนิพพานและทางที่ให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย อยํ เม ภควา สรณํ ตาณํ เลณํ 
ปรายณํ คต ิปฏิสรณนฺติ ภช เสว๘๑ เธอจงคบจงเสพว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ เป๐นสรณะ เป๐นที่
ต้านทาน เป๐นที่เร้น เป๐นที่ไปในเบื้องหน้า เป๐นคติ เป๐นที่พ่ึงอาศัยของเรา ทั้ง ๖ บท (สรณํ ตาณํ เลณํ 
ปรายณํ คติ ปฏิสรณํ) แปลว่านิพพาน ปรํ อยนํ คติ ปติฏฺ าตีติ ปรายณํ๘๒ การไปถึงแล้วดํารงอยู่ ชื่อว่า 
ปรายณะ 
   ๑๘) สรณะ แปลว่า นิพพาน, สรณธรรม 
   รูปวิเคราะห์: เยน จตฺตาโร มคฺคา โอธิโส กิเลเส สรนฺติ หึสนฺติ ตํ ธมฺมํ สรณํ 
นิพพานชื่อว่าสรณะ เพราะเป๐นเครื่องกําจัดกิเลสโดยเฉพาะของมรรค ๔ อริยานํ วสิตเคหตฺตา สรณํ ชื่อ
ว่าสรณะ เพราะเป๐นธรรมที่พระอริยะอาศัยอยู่ ภยสรณฏฺเ น สรณํ ภยนาสนนฺติ อตฺโถ๘๓ นิพพานชื่อว่า
สรณะ เพราะมีอรรถว่ากําจัดภัย ทําลายภัยให้พินาศไป (สร หึสายํ=เบียดเบียน + ยุ) 
   อุทาหรณ์: สรณํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ สรณคามิํฺจ มคฺคํ๘๔ ภิกษุทั้งหลาย เรา
จกัแสดงนิพพานและทางที่ให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
   ๑๙) อนีติกะ แปลว่า นิพพาน, อนีติกธรรม 
   รูปวิเคราะห์: อีติ อุปทฺทโว ปาโส จ เต ยตฺถ น สนฺติ, ตํ อนีติกํ นิพพานชื่อว่าอนีติ
กะ เพราะเป๐นธรรมที่ไม่มีความชั่วร้ายที่เป๐นอันตรายและเป๐นกับดัก (น + อีติ + ก) สตฺเต สํสารํ เนตีติ    

                                                 

 ๗๗ ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/๒๑๒/๕๑๕. 
 ๗๘ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๕. 
 ๗๙ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔., ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/๒๑๒/๕๑๔. 
 ๘๐ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๔๐๙/๓๒๘. 
 ๘๑ ขุ.วิ.อ.(บาลี) ๘๘๖/๒๖๖. 
 ๘๒ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๘๓ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๘๔ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๔๐๙/๓๒๗. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๘๙ 

นีตีติ ลทฺธนามาย ตณฺหาย อภาวโต อนีติกํ นิพพานชื่อว่าอนีติกะ เพราะไม่มีตัณหาที่ชื่อนีติตัวนําสัตว์
ไปสู่สงสาร (น +นีติ + ก) นิทฺทุกฺขตฺตา อนีติกํ๘๕ นิพพานชื่อว่าอนีติกะ เพราะปราศจากทุกข์ 
   อุทาหรณ์: อนีติกํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อนีติกคามิํฺจ มคฺคํ๘๖ ภิกษุทั้งหลาย 
เราจักแสดงนิพพานและทางที่ให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย ปํฺจนฺนํ ขนฺธานํ นิโรโธ อนีติกํ นิพฺพานํ๘๗ 
ความดับเบญจขันธ์เป๐นนิพพานไม่มีเสนียด 
   ๒๐) อนาสวะ แปลว่า นิพพาน, อนาสวธรรม, ธรรมที่ไม่เป๐นอารมณ์ของอาสวะ 
   รูปวิเคราะห์: อาสวานํ อนารมฺมณตาย อนาสวํ นิพพานชื่อว่าอนาสวะ เพราะไม่มี
อารมณ์ของอาสวะ นตฺถิ อาสวา เอตฺถาติ อนาสวา ชื่อว่าอนาสวะ เพราะเป๐นที่ไม่มีอาสวะทั้งหลาย (น + 
อาสว) จตุนฺนํ อาสวานํ อภาเวน อนาสวํ๘๘ นิพพานชื่อว่าอนาสวะ เพราะไม่มีอาสวะ ๔ อย่าง จตฺตาโร 
อาสวา กามาสโว ภวาสโว ทิฏฺ าสโว อวิชฺชาสโว๘๙ อาสวะ ๔ อย่าง คือ กามาสวะ-อาสวะคือกาม    
ภวาสวะ-อาสวะคือภพ ทิฏ าสวะ-อาสวะคือทิฏฐิ อวิชชาสวะ-อาสวะคืออวิชชา 
   อุทาหรณ์: อนาสวํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อนาสวคามิํฺจ มคฺคํ๙๐ ภิกษุทั้งหลาย 
เราจักแสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
   ๒๑) ธุวะ แปลว่า นิพพาน, ธุวธรรม, ธรรมอันมั่นคง 
   รูปวิเคราะห์: นิจฺจฏฺเ น ธุวํ นิพพานชื่อว่าธุวะ เพราะมีความหมายว่ามั่นคง ธวติ       
มคฺคานมารมฺมณภาวํ คจฺฉตีติ ธุวํ ชื่อว่าธุวะ เพราะไปสู่ความเป๐นมัคคารมณ์ (ธุว คติเถริเยสุ=ไป-มั่นคง 
+ อ) ชรามรเณหิ มุํฺจิตุกาเมหิ ธวิตพฺพํ คนฺตพฺพนฺติ ธุวํ นิพฺพานนฺติ อตฺโถ มีคําอธิบายว่า นิพพานชื่อ
ว่าธุวะ เพราะเป๐นทางที่บุคคลผู้ต้องการหลุดพ้นจากชราและมรณะต้องดําเนินไปให้ถึง ตตฺถ หิ ธวติ     
ถิรตีติ ธุโว ในคํานั้น ธรรมที่มั่นคง ชื่อว่าธุวะ อุปฺปาทวยาภาเวน นิจฺจสภาวตฺตา ธวติ ถิรํ สสฺสตํ ภวตีติ 
ธุวํ นิพพานชื่อว่าธุวะ เพราะเป๐นธรรมอันมั่นคง ถาวร เที่ยงแท้ เหตุไม่มีการเกิดขึ้นและเสื่อมไป ถิรฏฺเ น 
ธุวํ๙๑ นิพพานชื่อว่าธุวะ เพราะอรรถว่ามั่นคง (ธุ เถริเย=มั่นคง + ว) 
   อุทาหรณ์: ธุวํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ธุวคามินิํฺจ มคฺคํ๙๒ ภิกษุทั้งหลาย เราจัก
แสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
   ๒๒) อนิทัสสนะ แปลว่า นิพพาน, อนิทัสสนธรรม, ธรรมที่มองไม่เห็นด้วยตา 
   รูปวิเคราะห์: นตฺถิ จกฺขุนา ทสฺสนเมตฺถาติ อนิทสฺสนํ นิพพานชื่อว่าอนิทัสสนะ 
เพราะเป๐นธรรมที่มองไม่เห็นด้วยตา ทฏฺ พฺพสภาวสฺส นตฺถิตาย อนิทสฺสนํ นิพพานชื่อว่าอนิทัสสนะ 
เพราะเป๐นสภาพที่มองไม่เห็น จกฺขุวิํฺ าเณน อปสฺสิตพฺพตฺตา อนิทสฺสนํ๙๓ นิพพานชื่อว่าอนิทัสสนะ 
เพราะเป๐นธรรมที่มองไม่เห็นด้วยจักขุวิญญาณ (น + นิ + ทิส เปกฺขเณ=เพ่งด-ูเห็น + ยุ) 
                                                 

 ๘๕ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๘๖ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๔๐๙/๓๒๗. 
 ๘๗ ขุ.ป.(บาลี) ๓๑/๓๘/๔๔๗. 
 ๘๘ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๘๙ อภิ.วิ.(บาลี) ๓๕/๙๓๗/๔๕๖. 
 ๙๐ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๔๐๙/๓๒๗. 
 ๙๑ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๙๒ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๕. 
 ๙๓ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๙๐ 

   อุทาหรณ์: อนิทสฺสนํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อนิทสฺสนคามิํฺจ มคฺคํ๙๔ ภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักแสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
   ๒๓) อกตะ นิพพาน, อกตธรรม, ธรรมที่ไม่ถูกป๎จจัยปรุงแต่ง 
   รูปวิเคราะห์: กรียิตฺถาติ กตํ ชื่อว่ากตะ เพราะถูกปรุงแต่ง ปจฺจเยหิ น กตนฺติ อกตํ 
นิพพานชื่อว่าอกตะ เพราะไม่ถูกป๎จจัยปรุงแต่ง ปจฺจเยหิ อกตตฺตา อกตํ นิพพานชื่อว่าอกตะ เพราะเป๐น
ธรรมที่ไม่ถูกสร้างขึ้นโดยป๎จจัย (น + กร กรเณ=ทํา + ต) 
   อุทาหรณ์: อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ อตฺถิ 
ภิกขเว อชาตํ อภูตํ อกตํ อสงฺขตํ๙๕ ลําดับนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้ว จึงทรง
เปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า ภิกษุทั้งหลาย นิพพานเป๐นธรรมชาตไม่เกิดไม่เป๐นแล้ว ไม่ถูกป๎จจัยปรุงแต่ง มี
อยู่ 
   ๒๔) อปโลกิตะ แปลว่า นิพพาน, อปโลกิตธรรม 
   รูปวิเคราะห์: สทา วิชฺชมานตฺตา อปลุชฺชนภาวํ คจฺฉติ เตน วา วิํฺ ายตีติ อปโลกิตํ 
นิพพานชื่อว่าอปโลกิตะ เพราะถึงความเป๐นธรรมไม่เสื่อม เหตุมีอยู่ตลอดกาล หรือภาวะที่ปรากฏตาม
สภาพไม่เสื่อมนั้น โลกสภาเวน วิํฺ ายตีติ โลกิตํ, ตพฺภาวาปคมนโต อปโลกิตํ ธรรมที่ปรากฏอยู่โดย
สภาวะของโลก ชื่อว่าโลกิตะ, นิพพานชื่อว่าอปโลกิตะ เพราะปราศจากธรรมที่ปรากฏอยู่โดยสภาวะของ
โลก (น+ ป + ลุช นสฺสเน=พินาศ + อิ + ต) อปลุชฺชนตาย อปโลกิตํ๙๖ นิพพานชื่อว่าอปโลกิตะ เพราะ
เป๐นธรรมไม่เสื่อม 
   อุทาหรณ์: อปโลกิตํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อปโลกิตคามิํฺจ มคฺคํ๙๗ ภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักแสดงนิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
   ๒๕) นิปุณะ แปลว่า นิพพาน, นิปุณธรรม, ธรรมที่ละเอียดอ่อน 
   รูปวิเคราะห์: สณฺหตฺเถน นิปุณํ นิพพานชื่อว่านิปุณะ เพราะเป๐นสภาวธรรมที่
ละเอียด อ่อน เยน จตฺตาโร มคฺคา โอธิโส กิเลเส นิสฺเสสโต ปุณนฺติ โสเธนฺตีติ นิปุณํ ชื่อว่านิปุณะ เพราะ
เป๐นเครื่องชําระกิเลสโดยเฉพาะของมรรคทั้ง ๔ สณฺหฏฺเ น นิปุณํ๙๘ นิพพานชื่อว่านิปุณะ เพราะมีอรรถ
ว่าละเอียดอ่อน (นิ + ปุ โสเธ=ชําระ + ยุ) 
   อุทาหรณ์: นิปุณํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ นิปุณคามิํฺจ มคฺคํ๙๙ ภิกษุทั้งหลาย เรา
จกัแสดงนิพพานและทางที่ให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
   ๒๖) อนันตะ แปลว่า นิพพาน, ธรรมที่ไม่พินาศ, อนันตธรรม 
   รูปวิเคราะห์: นตฺถิ ยสฺส อนฺตํ วินาสํ ตํ อนนฺตํ นิพพานชื่อว่าอนันตะ เพราะไม่มี
ความเสื่อมสลายไป (น + อนฺต) ปริยนฺตปริจฺเฉทภาวรหิตตฺตา อนนฺตํ วุจฺจติ นิพฺพานํ๑๐๐ นิพพานเรียกว่า 

                                                 

 ๙๔ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๖. 
 ๙๕ ขุ.ขุ.(บาลี) ๒๕/๗๓/๒๑๓. 
 ๙๖ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗/๑๗๔. 
 ๙๗ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๖. 
 ๙๘ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๙๙ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๕. 
 ๑๐๐ วิ.อ.(บาลี) ๓/๔๗๗/๕๓๗. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๙๑ 

อนันตะ เพราะไม่มีที่สุดและไม่มีการกําหนดขอบเขต 
   อุทาหรณ์: ตํ (อนนฺตํ) ภควตา รํฺ า สปตฺตคณํ อภิมทฺทิตฺวา รชฺชํ วิย กิเลสคณํ 
อภิมทฺทิตฺวา ชิตํ วิชิตํ อธิคตํ สมฺปตฺตํ๑๐๑ นิพพานนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปราบปรามกองกิเลส ชนะ
เด็ดขาดแล้ว คือบรรลุแล้ว เปรียบเหมือนราชสมบัติที่พระราชาทรงปราบปรามข้าศึกได้แล้วฉะนั้น 
   ๒๗) อักขระ แปลว่า นิพพาน, อักขรธรรม, ธรรมที่ไม่เสื่อมสลาย 
   รูปวิเคราะห์: ขรนฺติ วินสฺสนฺตีติ ขรา, สงฺขตา. เต ยตฺถ น สนฺติ, ตํ อกฺขรํ  ธรรมที่
พินาศไปชื่อว่าขระ ได้แก่สังขตธรรม, นิพพานชื่อว่าอักขระ เพราะเป๐นธรรมที่ไม่มีความพินาศเหล่านั้น 
ขรสงฺขาตานํ วา สงฺขตานํ ปฏิปกฺขตฺตา อกฺขรํ ชื่อว่าอักขระ เพราะเป๐นปฏิป๎กษ์ต่อสังขตธรรม คือสภาพ
ทีพิ่นาศไป (น + ขร วินาเส=พินาศ + อ, น + ขี ขเย=สิ้น + อร) 
   ๒๘) ทุกขักขยะ แปลว่า นิพพาน, ทุกขักขยธรรม, ธรรมเป๐นเหตุสิ้นทุกข์ 
   รูปวิเคราะห์: สพฺพทุกฺขานํ ขยการณตฺตา ทุกฺขกฺขโย นิพพานชื่อว่าทุกขักขยะ 
เพราะเป๐นเหตุสิ้นทุกข์ทั้งปวง (ทุกฺข + ขย) 
   อุทาหรณ์: ทุกขกฺขโย อนุปฺปตฺโต ปตฺโต เม อาสวกฺขโย๑๐๒ เราได้บรรลุถึงนิพพาน 
หมดสิ้นอาสวะแล้ว 
   ๒๙) อัพยาพัชฌะ, อัพยาปัชฌะ, อัพยาปัชชะ แปลว่า นิพพาน, ธรรมที่ทุกข์
เบียดเบียนไม่ได้, ธรรมที่ไม่มีความพินาศ 
   รูปวิเคราะห์: พฺยาพาธตีติ พฺยาพาโธ, โส เอว พฺยาปาโท, ทุกฺขสจฺจํ, ตสฺส ภาโว    
พฺยาพชฺฌํ, ทุกฺขสฺส ปีฬนาทฺยตฺโถ, ตํ ยตฺถ นตฺถิ, ตํ อพฺยาพชฺฌํ ธรรมที่เบียดเบียน ชื่อว่าพยาพาธะ (วิ + 
อา + พาธ พฺยาฆาเต=ฆ่า-เบียดเบียน + อ) พยาพาธะนั่นแหละ ชื่อว่าพยาปาทะ หมายถึงทุกขสัจ ความ
เป๐นธรรมที่บีบคั้น ชื่อว่าพยาพัชฌะ (พฺยาพาธ + ณฺย) หมายถึงทุกขสัจมีความบีบคั้นเป๐นต้น นิพพานชื่อ
ว่าอัพยาพัชฌะ เพราะเป๐นธรรมที่ไม่มีทุกขสัจนั้น (น + พฺยาพชฺฌ) พฺยาปชฺฌาภาเวเนว อพฺยาปชฺฌํ๑๐๓ 
นิพพานชื่อว่าอัพยาป๎ชฌะ เพราะไม่มีความเบียดเบียน 
   อุทาหรณ์: อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก๑๐๔ นิพพานเป๐นสุขในโลก อพฺยาปชฺฌํฺจ โว   
ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ อพฺยาปชฺฌคามิํฺจ มคฺคํ๑๐๕ ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงนิพพานและทางดําเนินให้ถึง
นิพพานแก่เธอทั้งหลาย อพฺยาปาโท อพฺยาปชฺโช, อโทโส กุสลมูลํ๑๐๖ ความไม่พยาบาท ความไม่คิด
เบียดเบียน กุศลมูลคืออโทสะ 
   ๓๐) วิวัฏฏะ แปลว่า นิพพาน, วิวัฏฏธรรม 
   รูปวิเคราะห์: กิเลสกมฺมวิปากวฏฺฏานํ อภาวโต วิวฏฺฏํ นิพพานชื่อว่าวิวัฏฏะ เพราะ
ไม่มีกิเลสวัฏ กัมมวัฏ และวิบากวัฏ (วิ + วฏฺฏ) 

                                                 

 ๑๐๑ วิ.อ.(บาลี) ๓/๔๗๗/๕๓๗. 
 ๑๐๒ ขุ.เถร.อ.(บาลี) ๑/๒๕๗/๓๖๙. 
 ๑๐๓ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๑๐๔ วิ.ม.(บาลี) ๔/๕/๕. 
 ๑๐๕ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๗. 
 ๑๐๖ อภิ.สงฺ.(บาลี) ๓๔/๓๓/๒๖. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๙๒ 

   อุทาหรณ์: อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   
นิโรโธ โหตีติ เอวํ โยนิโสมนสิการมูลกํ วิวฏฺฏํ เวทิตพฺพํ๑๐๗ พึงทราบว่า นิพพานมีโยนิโสมนสิการเป๐น
มูลเหตุให้รู้อย่างนี้ว่า เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ฯลฯ การดับกองทุกข์ท้ังสิ้นนี้ มีอยู่อย่างนี้ 
   ๓๑) เขมะ แปลว่า นิพพาน, เขมธรรม, แดนเกษม, ธรรมเป๐นเหตุดับราคัคคิเป๐นต้น 
   รูปวิเคราะห์: นิพฺภยฏฺเ น เขมํ นิพพานชื่อว่าเขมะ เพราะปราศจากภัย ขยนฺติ    
เอเตน ราคคฺคิอาทโยติ เขมํ ชื่อว่าเขมะ เพราะเป๐นเหตุสิ้นไฟราคะเป๐นต้น (ขี ขเย=สิ้นไป + ม)           
นิรุปทฺทวตาย เขมํ๑๐๘ นิพพานชื่อว่าเขมะ เพราะไม่มีอันตราย 
   อุทาหรณ์: เขมํ ปตฺเถถ ภิกฺขโว๑๐๙ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงปรารถนานิพพานเถิด
เขมํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ เขมคามิํฺจ มคฺคํ๑๑๐ ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงนิพพานและทางที่ให้ถึง
นิพพานแก่เธอทั้งหลาย อฏฺ งฺคิโก จ มคฺคานํ เขมํ อมตคามินํ๑๑๑ บรรดาทางอันให้ถึงอมตธรรม ทางมี
องค์ ๘ เป๐นทางอันเกษม 
   ๓๒) เกวละ แปลว่า นิพพาน, เกวลธรรม, ธรรมที่ไม่มีสังขารปรุงแต่ง 
   รูปวิเคราะห์: สงฺขาเรหิ อสมฺมิสฺสตาย วิสํโยคตาย จ เกวลํ นิพพานชื่อว่าเกวละ 
เพราะไม่ประกอบด้วยสังขารธรรมเครื่องปรุงแต่ง (เกว วิสํโยเค=ไม่ประกอบ-แยก + อล) เกวลศัพท์ 
แปลว่า เยภุยฺยตา-มีมาก อวฺยามิสฺส-ไม่เจือปน วิสํโยค-นิพพาน ทฬฺหตฺถ-อรรถมั่นคง อนติเรก-
พอประมาณ และอนวเสส-ทั้งหมดท้ังสิ้น 
   อุทาหรณ์: มํฺ ามิ เต อมตเมว เกวลํ อธิคจฺฉนฺติ ปทํ อสงฺขตํ๑๑๒ ข้าพเจ้าเข้าใจว่า 
ชนเหล่านั้นแหละ จะได้บรรลุอมตบทซ่ึงป๎จจัยอะไร ๆ ปรุงแต่งไม่ไดอ้ย่างแน่นอน 
   ๓๓) อปวัคคะ แปลว่า นิพพาน, อปวัคคธรรม, ธรรมที่เว้นจากสังขารปรุงแต่ง 
   รูปวิเคราะห์: อปวชฺชนฺติ สงฺขารา เอตสฺมาติ อปวคฺโค นิพพานชื่อว่าอปวัคคะ 
เพราะเว้นจากสังขาร (อป + วชฺช วชฺชเน=เว้น + อ) 
   อุทาหรณ์: นิโรธ าณํ อรูปโลกโลกถุวิกาทีสุ อปวคฺคคาหภูตํ นิโรเธ วิปฺปฏิปตฺตึ๑๑๓  
นิโรธญาณ ย่อมห้ามการปฏิบัติผิดในนิโรธที่ยึดถือในอรูปโลกและในภูมิที่เป๐นยอดโลกเป๐นต้น ว่าเป๐น
นิพพาน รามุทกอาฬาราทีนํ วิย อรูปโลเก นิคนฺถาทีนํ วิย โลกถูปิกาย อปวคฺโค โมกฺโขติ คหณํ อปวคฺคคฺ-
คาโห การถือเอาว่า นิพพานเป๐นธรรมเครื่องหลุดพ้น ชื่อว่าอปวัคคัคคาหะ เหมือนที่พวกอุทกดาบสและ
อาฬารดาบสถือเอาอรูปโลกว่าเป๐นนิพพาน พวกนิครนถ์ถือเอายอดโลกว่าเป๐นนิพพาน อินฺทฺริยตปฺปน-
ปุตฺตมุขทสฺสนาทีหิ วินา อปวคฺโค นตฺถีติ คเหตฺวา กถา ปวตฺตนํ กามสุขลฺลิกานุโยโค๑๑๔ การกล่าวถือเอา

                                                 

 ๑๐๗ ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๑๕/๗๒. 
 ๑๐๘ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๑๐๙ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๓๕๒/๓๑๕. 
 ๑๑๐ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๕. 
 ๑๑๑ ม.ม.(บาลี) ๑๓/๒๑๕/๑๙๑. 
 ๑๑๒ ขุ.เปต.(บาลี) ๒๖/๔๘๗/๒๐๙. 
 ๑๑๓ อภิ.วิ.อ.(บาลี) ๑๘๙/๙๔. 
 ๑๑๔ วิสุทฺธิ.มหาฎีกา.(บาลี) ๒/๕๖๓/๒๔๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๙๓ 

เหตุว่า นิพพานที่เว้นจากการบ่มอินทรีย์ให้อ่ิมเอิบ และความสุขจากการเห็นหน้าบุตรเป๐นต้น ย่อมไม่มี 
เป๐นกามสุขัลลิกานุโยค 
   ๓๔) วิราคะ แปลว่า นิพพาน, วิราคธรรม, ธรรมอันปราศจากราคะ 
   รูปวิเคราะห์: ยสฺมา ราโค วิคโต, โส วิราโค นิพพานชื่อว่าวิราคะ เพราะปราศจาก
ราคะ วิรชฺชนฺติ เอตฺถ สํกิเลสธมฺมาติ วิราโค ชื่อว่าวิราคะ เพราะเป๐นที่สํารอกออกจากกิเลส (วิ + รํฺช 
ราเค=กําหนัด-ย้อม + อ) วิราคาธิคมสฺส ปจฺจยโต วิราคํ๑๑๕ นิพพานชื่อว่าวิราคะ เพราะเป๐นป๎จจัยให้
บรรลุซึ่งความปราศจากราคะ 
   อุทาหรณ์: สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ      
นิพฺพานํ๑๑๖ ธรรมที่สงบสังขารทั้งปวง สลัดออกซึ่งอุปธิทั้งปวง สิ้นตัณหา คลายกําหนัด ดับสนิท 
ปราศจากตัณหา วิราคํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ วิราคคามิํฺจ มคฺคํ๑๑๗ ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
นิพพานและทางที่ใหถ้ึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
   ๓๕) ปณีตะ แปลว่า นิพพาน, ธรรมที่เป๐นประธาน 
   รูปวิเคราะห์: ปธานภาวํ นีตํ ปณีตํ นิพพานชื่อว่าปณีตะ เพราะถึงความเป๐นธรรม
อันเป๐นประธาน (ป + นี ปาปุณเน=ถึง + ต) อุตฺตมฏฺเ น ปณีตํ๑๑๘ นิพพานชื่อว่าปณีตะ เพราะมีอรรถว่า
ประเสริฐสุด 
   อุทาหรณ์: ปณีตํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ปณีตคามิํฺจ มคฺคํ๑๑๙ ภิกษุทั้งหลาย 
เราจักแสดงนิพพานและทางที่ให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย เอตํ สนฺตํ เอตํ ปณีตนฺติ นิพฺพานํ ทสฺเสนฺโต 
อาห๑๒๐ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงนิพพานว่า “เอตํ สนฺตํ เอตํ ปณีตํ” 
   ๓๖) อัจจุตะ แปลว่า นิพพาน, อัจจุตธรรม, ธรรมที่ไม่มีจุติของพระอรหันต์ 
   รูปวิเคราะห์: นตฺถิ เอตสฺม ึอธิคเต อริยานํ จุตํ จวนนฺติ อจฺจุตํ นิพพานชื่อว่าอัจจุตะ 
เพราะเป๐นสภาพที่พระอริยบุคคลบรรลุแล้ว ไม่มีการเคลื่อนไปเป๐นอย่างอ่ืน (น + จุ จวเน=ไป-เคลื่อนไป 
+ ต) 
   อุทาหรณ์: ปสนฺนมุขเนตฺโตสิ มุนิภาโวว ทิสฺสติ อมตาธิคโต กจฺจิ นิพฺพานํ อจฺจุตํ 
ปทํ๑๒๑ ท่านมีหน้าผ่องใส ปรากฏประหนึ่งว่าจะเป๐นมุนี ท่านได้บรรลุอมตนิพพาน หรือได้บรรลุบทคือ
นิพพานอันไม่จุติ นิพฺพานํ ตาณํ เลณํ สรณํ ปรายณํ อจฺจุตํ อมตํ๑๒๒ นิพพานเป๐นที่ต้านทาน เป๐นที่เร้น 
เป๐นทีพ่ึ่ง เป๐นที่มุ่งหมาย เป๐นที่มั่น เป๐นอมตะใช่ไหม 
 
 

                                                 

 ๑๑๕ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๑๑๖ ม.ม.(บาลี) ๑๓/๑๓๓/๑๐๘. 
 ๑๑๗ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๗. 
 ๑๑๘ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๑๑๙ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๖. 
 ๑๒๐ องฺ.ทุกาทิ.อ.(บาลี) ๒/๓๒/๑๑๓. 
 ๑๒๑ ขุ.อป.(บาลี) ๓๒/๒๙๓/๓๗. 
 ๑๒๒ อภิ.ก.(บาลี) ๓๗/๔๔๕/๒๗๐. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๒๙๔ 

   ๓๗) ปทะ แปลว่า นิพพาน, ปทธรรม, ธรรมที่พระอริยะบรรลุ 
   รูปวิเคราะห์: อริเยหิ ปชฺชิตพฺพตฺตา คนฺตพฺพตฺตา ปทํ นิพพานชื่อว่าปทะ เพราะ
พระอริยเจ้าทั้งหลายบรรลุ (ปท คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + อ) 
   อุทาหรณ์: สนฺตํ ปทํ อชฺฌคมา มุนิ๑๒๓ ภิกษุผู้เป๐นมุนี ได้บรรลุนิพพานอันสงบ สนฺตํ 
ปทนฺติ นิพฺพานํ๑๒๔ บททั้ง ๒ คือ สนฺตํ ปทํ หมายถึงนิพพาน ยทา อโสกํ วิรชํ อสงฺขตํ สนฺตํ ปทํ สพฺพ
กิเลสโสธนํ ภาเวติ๑๒๕ เมื่อใด บัณฑิตเจริญนิพพานอันสงบ ซึ่งไม่มีความเศร้าโศก ปราศจากกิเลสดุจธุลี 
อันป๎จจัยปรุงแต่งไม่ได้ เป๐นที่ชําระกิเลสได้หมด 
   ๓๘) โยคักเขมะ แปลว่า นิพพาน, ธรรมเครื่องช่วยให้สิ้นโยคะ 
   รูปวิเคราะห์: จตฺตาโร โยคา ขยนฺติ เอเตนาติ โยคกฺเขโม นิพพานชื่อว่าโยคักเขมะ 
เพราะเป๐นเครื่องสิ้นโยคะทั้ง ๔ (โยค + ขี ขเย=สิ้นไป + ม) 
   อุทาหรณ์: โยปิ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ เสโข อปฺปตฺตมานโส อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ ปตฺถย-  
มาโน วิหรติ๑๒๖ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใด ยังเป๐นเสขบุคคล ไม่ได้บรรลุอรหัตตผล ปรารถนานิพพานอัน
ยอดเยี่ยมอยู่ มยฺหํ ภิกฺขเว อปฺปมาทาธิคตา สมฺโพธิ อปฺปมาทาธิคโต อนุตฺตโร โยคกฺเขโม๑๒๗ ภิกษุ
ทั้งหลาย สัมโพธิญาณเราบรรลุได้ด้วยความไม่ประมาท นิพพานอันยอดเยี่อมเราก็บรรลุได้ด้วยความไม่
ประมาท 
   ๓๙) ปาระ แปลว่า นิพพาน, ปารธรรม, ธรรมที่สามารถสงบความเร่าร้อนเพราะ
ทุกข์ในสงสาร, ธรรมที่ไม่เป๐นซี่ล้อแห่งสังสารวัฏ 
   รูปวิเคราะห์: ปาเรติ สกฺโกติ สํสารทุกฺขสนฺตาป๏ สเมตุนฺติ ปารํ นิพพานชื่อปาระ 
เพราะสามารถดับความเร่าร้อนคือทุกข์ในสงสาร “สํสารทุกฺขสนฺตาปตตฺตสฺสา’ลํ สเมตเว”ติ หิ วุตฺตํ ดังที่
กล่าวไว้ว่า นิพพานทําให้ความเร่าร้อนคือทุกข์ในสงสารสงบลงได้  ปคตา สํสารจกฺกสฺส อรา เอตสฺมาติ 
ปารํ ชื่อว่าปาระ เพราะไม่เป๐นซี่ล้อแห่งสังสารจักร (ปาร สามตฺถิยํ=อาจ-สามารถ + อ) วฏฺฏสฺส ปร-
ภาคฏฺเ น ปารํ๑๒๘ นิพพานชื่อว่าปาระ เพราะมีอรรถตรงข้ามกับวัฏฏะ 
   อุทาหรณ์: ปารํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ปารคามิํฺจ มคฺคํ๑๒๙ ภิกษุทั้งหลาย เรา
จักแสดงนิพพานและทางที่ให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย ปารํ สกฺกายสฺส ปรตีรํ นิพฺพานํ คโต สยมฺภุ-   

าเณน อธิคโตติ ปารคโต๑๓๐ พระนามว่าผู้ถึงฝ๎๑ง เพราะทรงบรรลุฝ๎๑งอันอ่ืนจากสักกายทิฏฐิ คือพระ
นิพพาน ด้วยพระสยัมภูญาณ 
 
 

                                                 

 ๑๒๓ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๒๑๐/๒๒๕. 
 ๑๒๔ สํ.ส.อ.(บาลี) ๑/๒๑๐/๒๕๗. 
 ๑๒๕ ขุ.เถร.(บาลี) ๒๖/๕๒๑/๓๔๖. 
 ๑๒๖ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๗/๕. 
 ๑๒๗ องฺ.เอกก.(บาลี) ๒๐/๕/๕๐. 
 ๑๒๘ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๑๒๙ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๕. 
 ๑๓๐ ขุ.วิ.อ.(บาลี) ๘๘๖/๒๖๖. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๒๙๕ 

   ๔๐) มุตติ แปลว่า นิพพาน, มุตติธรรม, ธรรมอันหลุดพ้นจากกิเลส 
   รูปวิเคราะห์: กิเลเสหิ มุจฺจนโต มุตฺติ นิพพานชื่อว่ามุตติ เพราะหลุดพ้นจากกิเลส      
สรีเรนฺทฺริเยหิ อตฺตโน มุตฺตตฺตา มุตฺติ ชื่อว่ามุตติ เพราะพ้นจากสรีระและอินทรีย์ (ไม่มีตัวตน) (มุจ โมจ-
เน=หลุดพ้น + ติ) ตีหิ ภเวหิ มุตฺตตาย มุตฺติ๑๓๑ นิพพานชื่อว่ามุตติ เพราะเป๐นธรรมที่พ้นจากภพทั้ง ๓ 
   อุทาหรณ์: มุตฺติํ ฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ มุตฺติคามิํฺจ มคฺคํ๑๓๒ ภิกษุทั้งหลาย เรา
จกัแสดงนิพพานและทางที่ให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
   ๔๑) สันติ แปลว่า นิพพาน, สันติธรรม, ธรรมที่สงบจากกิเลส 
   รูปวิเคราะห์: กิเลสสมนโต สนฺติ นิพพานชื่อว่าสันติ เพราะเป๐นธรรมที่สงบจาก
กิเลส สมนํ สนฺติ ความสงบ ชื่อว่าสันติ (สมุ อุปสเม=เข้าไปสงบ + ติ) 
   อุทาหรณ์: ผุฏฺ สฺส ปรมา สนฺติ นิพฺพานํ อกุโตภยํ๑๓๓ บรรลุนิพพานที่มีความสงบ
อย่างยิ่ง อันไม่มีภัยแตท่ี่ไหน ๆ 
   ๔๒) วิสุทธิ แปลว่า นิพพาน, วิสุทธิธรรม, ธรรมหมดจดจากมลทินมีราคะเป๐นต้น 
   รูปวิเคราะห์: วิสุชฺฌนฺติ สตฺตา เอตาย ราคาทิมเลหีติ วิสุทฺธิ นิพพานชื่อว่าวิสุทธิ 
เพราะทําสัตว์ให้หมดจดจากมลทินมีราคะเป๐นต้น (วิ + สุธ โสเจยฺเย=หมดจด + ติ) 
   อุทาหรณ์: วิสุทฺธีติ สพฺพมลวิรหิตํ อจฺจนฺตปริสุทฺธํ นิพฺพานํ เวทิตพฺพํ๑๓๔ พึงทราบ
ว่า คําว่า วิสุทฺธิคือนิพพานอันเว้นจากมลทินทั้งปวง มีความบริสุทธิ์โดยส่วนเดียว 
   ๔๓) วิมุตติ แปลว่า นิพพาน, วิมุตติธรรม, ธรรมที่พ้นจากสังขาร 
   รูปวิเคราะห์: สพฺพสงฺขารา วิมุจฺจนโต วิมุตฺติ นิพพานชื่อว่าวิมุตติ เพราะพ้นจาก
สังขารทั้งปวง (วิ + มุจ โมจเน=หลุดพ้น + ติ) 
   อุทาหรณ์: ตุเมฺหปิ ภิกฺขเว โยนิโส มนสิการา โยนิโส สมฺมปฺปธานา อนุตฺตรํ วิมุตฺตึ 
อนุปาปุณาถ อนุตฺตรํ วิมุตฺตึ สจฺฉิกโรถ๑๓๕ ภิกษุทั้งหลาย เพราะทําไว้ในใจโดยแยบคาย เพราะตั้งความ
เพียรชอบโดยแยบคาย แม้เธอทั้งหลาย ย่อมบรรลุนิพพานอันยอดเยี่ยมได้ ย่อมทํานิพพานอันยอดเยี่ยม
ให้แจ้งได้ 
   ๔๔) อสังขตธาตุ แปลว่า นิพพาน, อสังขตธาตุ, ธาตุที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะความสงบ 
   รูปวิเคราะห์: อสงฺขตเมว นิสฺสตฺตนิชฺชีวฏฺเ น สนฺติลกฺขณธารณโต วา ธาตูติ  
อสงฺขตธาตุ นิพพานชื่อว่าอสังขตธาตุ เพราะเป๐นเพียงธาตุที่ไม่มีป๎จจัยปรุงแต่ง ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิต หรือ
เพราะทรงไว้ซึ่งลักษณะความสงบ (น + สงฺขต + ธาตุ) 
   อุทาหรณ์: เอกนฺตสุขาวหํ นิพฺพานํ อสงฺขตธาตุ๑๓๖ นิพพานอันเป๐นเพียงอสังขตธาตุ 
จึงนํามาซึ่งความสุขแน่นอน 
 

                                                 

 ๑๓๑ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๑๓๒ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๗. 
 ๑๓๓ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๒๓/๒๘. 
 ๑๓๔ วิสุทฺธิ.(บาลี) ๑/๓. 
 ๑๓๕ วิ.ม.(บาลี) ๔/๓๕/๓๐. 
 ๑๓๖ ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๒๕/๒๐๑. 
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๒๙๖ 

   ๔๕) สุทธิ แปลว่า นิพพาน, สุทธิธรรม, ธรรมเครื่องชําระมลทินมีราคะเป๐นต้น 
   รูปวิเคราะห์: สุชฺฌนฺติ สตฺตา เอตาย ราคาทิมเลหีติ สุทฺธิ นิพพานชื่อว่าสุทธิ เพราะ
ชําระสัตว์จากมลทินมีราคะเป๐นต้น ปรมตฺถสุทฺธิตาย สุทฺธิ๑๓๗ นิพพานชื่อว่าสุทธิ เพราะเป๐นธรรมที่
บริสุทธิ์โดยปรมัตถ์ (สุธ โสเจยฺเย=หมดจด + ติ) 
   อุทาหรณ์: สุทฺธิํฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ สุทฺธิคามิํฺจ มคฺคํ๑๓๘ ภิกษุทั้งหลาย เรา
จกัแสดงนิพพานและทางที่ให้ถึงนิพพานแก่เธอทั้งหลาย 
   ๔๖) นิพพุติ แปลว่า นิพพาน, ความดับกิเลส, ธรรมที่ออกจากตัณหา 
   รูปวิเคราะห์: อาวุโณติ สํสารโต นิกฺขนฺตุมปฺปทานวเสนาติ วุติ, ตณฺหา, ตโต 
นิกฺขนฺตตฺตา นิพฺพุติ ตัณหาชื่อว่าวุติ เพราะร้อยสัตว์ไว้ไม่ให้ออกไปจากสงสาร นิพพานชื่อว่านิพพุติ 
เพราะออกจากตัณหาที่ชื่อว่าวุตินั้น (นิ + วุ อาวรเณ=ร้อยรัด + ติ) 
   อุทาหรณ์: น เตน ถามํ กุพฺเพถ น หิ สา นิพฺพุติ สตํ วุตฺตา๑๓๙ เพราะการทําความ
ดื้อรั้นนั้น ผู้สงบทั้งหลาย ไม่กล่าวว่าเป๐นความดับกิเลส 

 ๓) วิเคราะห์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
พระคาถาที่ ๙ 
     ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ อริยสจฺจาน ทสฺสน  
     นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

ครึ่งคาถาแรก 
ล ร ย ล ค ย ช ค 
๑ 
ต 

 ๒ ๑ ๒ 
โป จ พฺรหฺ 

๑ ๒ ๒ 
 มจริยญฺ 

๑ 
จ 

๒ 
อริ 

๑ ๒ ๒ 
ยสจฺจา 

๑ ๒ ๑ 
น ทสฺส 

๒ 
นํ 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ร ย ล ค ต ช ค 
๒ 
นิพฺ 

๒ ๑ ๒ 
พานสจฺ 

๑ ๒ ๒ 
ฉิกิริยา 

๑ 
จ 

๒ 
เอ 

๒ ๒ ๑ 
ตมฺมงฺค 

๑ ๒ ๑ 
ลมุตฺต 

๒ 
มํ 

 พระคาถานี้เป๐นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ 
 ครึ่งคาถาแรก  
  มี ย คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ มจรยิํฺ (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ น ทสฺส (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว  
 ครึ่งคาถาหลัง  
  มี ย คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ ฉิกิรยิา (๑ ๒ ๒) 
                                                 

 ๑๓๗ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๑๓๘ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๓๗๙-๔๐๘/๓๒๗. 
 ๑๓๙ ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๑๕๒/๒๙๐. 
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๒๙๗ 

  มี ช คณะอยู่พยางค ์๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ ลมุตฺต (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 

 ๔) วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถานี้ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  ๑) ปสาทคุณ รสคํากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบททีส่ัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   คําว่า ตโป, พฺรหฺมจริยํ, ทสฺสนํ และ นิพฺพานสจฺฉิกิริยา เป๐นประธานในประโยค
ลิงคัตถะ 
   คําว่า อริยสจฺจาน เป๐นฉัฏฐีกัมมะ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ ทสฺสนํ 
   คําว่า เอตํ เป๐นบทวิเสสนะของ จตุพฺพิธกมฺม ํ
   คําว่า อุตฺตมํ เป๐นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ มงฺคลํ 
   คําว่า มงฺคลํ เป๐นบทวิกติกัตตาของ โหติ 
   คําว่า จ ศัพท์เป๐นปทสมุจจยัตถนิบาตวางไว้ใกล้กับบทสัมพันธ์ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย แม้จะมีบทสมาส ๓ บท คือ พฺรหฺมจริยํ 
(การประพฤติพรหมจรรย์) อริยสจฺจาน (ซึ่งความจริงอันประเสริฐ) และ นิพฺพานสจฺฉิกิริยา (ทํานิพพาน
ให้แจ้ง) แต่บทสมาสนี้ก็สั้นอ่านเข้าใจได้ง่าย ไม่มีบทที่เข้าใจได้ยาก 
  ๒) มธุรตาคุณ รสคํามีเสียงไพเราะอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป๐นปทาสัตติมธุรตา คือมี
เสียงคล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาว-สั้น) เหมือนกัน
ไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
   บาทที ่๑ ว่า ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ มีครุ ๔ ตัว คือ โป, พฺรหฺ, จริ (นับรวมเป๐น ๑ 
พยางค์ เป๐น ครุ), ยํฺ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๒๑ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ 
อ, โอ, อ, อ, หฺ, อ, อ, อ, อ อยู่ใกล้กัน, อักษรตาลุฐาน ๖ ตัว คือ จฺ, จฺ, อิ, ยฺ, ํฺ, จฺ อยู่ใกล้กัน, อักษร
มุทธฐาน ๒ ตัว คือ รฺ, รฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐานตัวเดียว คือ ตฺ, อักษรโอฏฐฐาน ๓ ตัว คือ ปฺ, พฺ, มฺ 
อยู่ใกล้กัน 
   บาทที่ ๒  ว่า อริยสจฺจาน ทสฺสน  มีครุ ๕ ตัว คือ อริ (นับรวมเป๐นครุ), สจฺ, จา, ทสฺ, 
นํ อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อ, อ, อา, อ, อ, 
อ, อ อยู่ใกล้กัน, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ อิ, ยฺ, จฺ, จฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรมุทธฐานมีตัวเดียวคือ รฺ, อักษร
ทันตฐาน ๖ ตัว สฺ, นฺ, ทฺ, สฺ, สฺ, นฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ – 
   บาทที่ ๓  ว่า นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ มีครุ ๕ ตัว คือ นิพฺ, พา, สจฺ, กิริ (นับรวมเป๐น
ครุ), ยา อยู่ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๖ ตัว คือ อา, อ, อ, กฺ, 
อา, อ อยู่ใกล้กัน, อักษรตาลุฐาน ๘ ตัว คือ อิ, จฺ, ฉฺ, อิ, อิ, อิ, ยฺ, จฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรมุทธฐานมีตัวเดียว 
คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๓ ตัว คือ นฺ, นฺ, สฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ พฺ, พฺ, อยู่ใกล้กัน 
   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  มีครุ ๕ ตัว คือ เอ, ตมฺ, มงฺ, มุตฺ, มํ อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ เอ, อ, อ, งฺ, คฺ, อ, อ, อ, อ อยู่ใกล้
กัน, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ลฺ, ตฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ม, มฺ, มฺ, อุ, มฺ อยู่ใกล้
กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ - ํ 
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  ๓) สมตาคุณ รสคํามีความสม่ําเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงลําดับ แบ่งเป๐น ๓ 
ประเภท คือ 
   ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจํานวนมาก 
   ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็งฐานเดียวกันจํานวนมาก 
   ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียงแข็ง 
   บาทที ่๑ ว่า ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที ่๒ ว่า อริยสจฺจาน ทสฺสน  เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๓ ว่า นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป๐นเกวลมุทุสมตา 
  พระคาถานี้ประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจํานวนมาก คือ 
   ก. ตาลุฐาน (เกิดท่ีเพดาน) คือ จ, จ, ย, ํฺ, จ, ย, จฺ, จ, จฺ, ฉิ, ยา, จ 
   ข. ทันตฐาน (เกิดท่ีฟ๎น) คือ ต, ส, น, ท, สฺ, ส, นํ, นิ, น, ส, ต, ล, ตฺ, ต 
   ค.  โอฏฐฐาน (เกิดที่ริมฝีปาก) คือ ป, พฺ, ม, พฺ, พา, มฺ, ม, มุ, มํ  
  ดังนั้น จึงจัดเป๐นเกวลมุทุสมตาคุณ แม้ ฉิ อักษรในบาทที่ ๓ จะเป๐นธนิตอักษรก็ไม่ผิด
ตามเกวลมุทุสมตา เพราะธนิตอักษรช่วยไม่ให้ขัดแย้งกับสิเลสคุณ 
  ๔) สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท ประกอบด้วย 
   ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนมากว่า
เสียงแข็ง, ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือ สนธิ สมาส และสังโยค
ที่ประกอบบทไว้ไม่ด ี
   ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้คําสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในพระคาถานี้เป๐น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจํานวนมาก และ
ไม่ใช่มีเสียงอ่อนทั้งหมด โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง คือ บาทที่ ๓ มีธนิตอักษร ๑ พยางค์คือ ฉิ ใน นิพฺพาน-
สจฺฉิกิริยา ทั้งไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า พฺรหฺมจริยํฺจ (พฺรหฺมจริยํ + จ) 
อริยสจฺจาน ทสฺสนํ (อริยสจฺจานํ + ทสฺสนํ) เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ (เอตํ + มงฺคลํ + อุตฺตมํ) ออกเสียงง่าย แม้
บทสมาสในพระคาถาคือ พฺรหฺมจริยํ (พฺรหฺม + จริยํ) อริยสจฺจาน (อริย + สจฺจาน) และ นิพฺพานสจฺฉิ-
กิริยา (นิพฺพาน + สจฺฉิกิริยา) ก็ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ มีเสียงนุ่มนวลชดช้อยชวนให้
น่าฟ๎งเสนาะโสต 
  ๕) อัตถพยัตติคุณ รสคํามีความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย ทุกบทล้วนมีความหมายแจ่ม
แจ้งไม่คลุมเครือ ไม่ทําให้ตีความหมายได้หลายอย่าง ทําให้ผู้ฟ๎งสามารถเข้าใจได้ทันที มี ๒ ประเภท 
ประกอบด้วย 
   ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
   ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในพระคาถานี้เป๐น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องนํามาแสดง
โดยศัพท ์
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 ๕.๑.๒ มงคลปริตร คาถาที่ ๑๐ 
     ผุฏฺ สฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺต  ยสฺส น กมฺปติ 
     อโสก  วิรช  เขม    เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

 ๑) การสร้างรูปศัพท์ตามหลักไวยากรณ์ 
  ผุฏฺ สฺส ศัพท์เป๐นกิริยากิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ผุส (สมฺผสฺเส=สัมผัส-ถูกต้อง)+ ต + ส 
   ผุส + ต   ลง ต ป๎จจัย ภาวกมฺเมสุ ต 
   ผุสฺ + ต   ลบสระ อ ท้าย ผุส ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลน 
   ผุ + ฏฺ    เปลี่ยน สฺต เป๐น ฏฺ  สาทิสนฺต...หํสาทีหิ ฏฺโ  
   ผุฏฺ  + ส   ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ สามิสฺมึ ฉฏฺ  ี 
   ผุฏฺ  + สฺส  ลง สฺ อาคม สาคโม เส 
   สําเร็จรูปเป๐น ผุฏฺ สฺส = อันโลกธรรมถูกต้องแล้ว 
    โลกธมฺเมหิ ศัพท์เป๐นสัตตมีตัปปุริสสมาส แยกเป๐น โลก + ธมฺม + หิ 
  โลก ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ลุช (วินาเส=พินาศ-สลาย) + ณ, ลุจ (วินา-
เส=พินาศ-สลาย) + ณ, โลก (ปติฏฺ ายํ=ยืน-ตั้งอยู่) + อ 
   ลุช + ณ   ลง ณ ป๎จจัย วิสรุชปทาทิโต ณ 
   ลุชฺ + ณ   ลบสระ อ ท้าย ลุช ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   โลชฺ + ณ   วุทธิ อุ เป๐น โอ อสํโยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต 
   โลชฺ + อ   ลบ ณฺ อนุพันธ์ การติานํ โณ โลป๏ 
   โลกฺ + อ   เปลี่ยน ชฺ เป๐น กฺ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานํฯ 
   โลก    นํา กฺ ประกอบกับ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   สําเร็จรูปเป๐น โลก = สัตว์, สัตว์โลก, โลก มีรูปวิเคราะห์ว่า ลุชฺชตีติ โลโก สัตว์ผู้จะ
พินาศ ชื่อว่าโลกะ 
   ลุจ + ณ   ลง ณ ป๎จจัย วิสรุชปทาทิโต ณ 
   ลุจฺ + ณ   ลบสระ อ ท้าย ลุจ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   โลจฺ + ณ   วุทธิ อุ เป๐น โอ อสํโยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต 
   โลจ + อ   ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตานํ โณ โลป๏ 
   โลกฺ + อ   เปลี่ยน จฺ เป๐น กฺ กคา จชานํ 
   โลก    นํา กฺ ประกอบกับ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   สําเร็จรูปเป๐น โลก = โลก มีรูปวิเคราะห์ว่า ลุจฺจติ ปลุจฺจติ วินาสํ คจฺฉตีติ โลโก โลก
ที่กําลังถึงความพินาศ ชื่อว่าโลกะ 
   โลก + อ   ลง อ ป๎จจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
   โลกฺ + อ   ลบสระ อ ท้าย โลก ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   โลก    นํา กฺ ประกอบกับ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   สําเร็จรูปเป๐น โลก = โลก มีรูปวิเคราะห์ว่า ปุํฺ าปุํฺ วิเสสกานิ โลกิยนฺติ     
ปติฏฺ หนฺติ เอตฺถาติ โลโก โลกเป๐นสถานที่ท่ีตั้งอยู่ของความต่างกันแห่งบุญและบาป ชื่อว่าโลกะ 
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  ธมฺเมหิ ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ธร (ธารเณ=ทรงไว้-ตั้ง-รับ-วาง) + รมฺม 
+ ห ิ
   ธร + รมฺม   ลง รมฺม ป๎จจัย ธราทีหิ รมฺโม 
   ธรฺ + รมฺม   ลบสระ อ ท้าย ธร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ธ + อมฺม   ลบ รฺ ท้ายธาตุ และ รฺ อนุพันธ์ รมฺหิ รนฺโต ราทิ โน 
   ธฺ + อมฺม   ลบสระหน้า ปกติสระหลัง สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาฯ 
   ธมฺม + ห ิ  ลง หิ ตติยาวิภัตติ กตฺตริ จ 
   ธมฺเม + ห ิ  เปลี่ยน อ ที่ ม เป๐น เอ สุหิสฺวกาโร เอ 
   สําเร็จรูปเป๐น ธมฺเมหิ = อันธรรมทั้งหลาย 
   โลก + ธมฺเมหิ 
   สําเร็จรูปเป๐น โลกธมฺเมหิ = อันธรรมในโลกทั้งหลาย มีรูปวิเคราะห์ว่า โลเก ธมฺมา 
โลกธมฺมา ธรรมทั้งหลายในโลก ชื่อว่าโลกธรรม 
  จิตฺต  ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า จินฺต (จินฺตายํ=คิด-นึก-ดําริ) + ต + สิ, จิ 
(จเย=สั่งสม-ก่อสร้าง) + ต + สิ, จิตฺต (จิตฺติกรเณ=วิจิตร-ตระการ-งดงาม) + อ + สิ 
   จินฺต + ต   ลง ต ป๎จจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
   จินฺตฺ + ต   ลบสระ อ ท้าย จินฺต ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   จึตฺ + ต   เปลี่ยน นฺ เป๐น นิคหิต ( - ํ ) นิคฺคหีต สํโยคาทิ โน 
   จิตฺ + ต   ลบนิคหิต ( - ํ ) เพราะ ตฺ  พฺยํฺชเน จ 
   จิตฺต + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   จิตฺต + อํ   เปลี่ยน สิ เป๐น อํ สึ 
   จิตฺตํ    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น จิตฺตํ = จิต, ใจ มีรูปวิเคราะห์ว่า อารมฺมณํ จินฺเตติ วิชานาตีติ จิตฺตํ 
ชื่อว่าจิต, ใจ เพราะรู้อารมณ์ 
   จิ + ต    ลง ต ป๎จจัย พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ 
   จิตฺ + ต   ซ้อน ตฺ  ปรเทฺวภาโว าเน 
   จิตฺต + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   จิตฺต + อํ   เปลี่ยน สิ เป๐น อํ สึ 
   จิตฺตํ    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น จิตฺตํ = จิต, ใจ มีรูปวิเคราะห์ว่า สพฺเพสุ จิตฺเตสุ ยํ โลกิยกุสลากุสล-
มหากิริยาจิตฺตํ ตํ ชวนวีถิวเสน อตฺตโน สนฺตานํ จิโนตีติ จิตฺตํ บรรดาจิตทุกดวง จิตที่เป๐นกุศล อกุศล และ
มหากิริยาจิตฝุายโลกิยะ ชื่อว่าจิต เพราะสั่งสมกระแสจิตของตนโดยความเป๐นชวนวิถี, วิปากํ กมฺม -   
กิเลเสหิ จิตนฺติ จิตฺตํ วิปากจิต ชื่อว่าจิต เพราะกรรมกิเลสสั่งสมไว้แล้ว 
   จิตฺต + อ   ลง อ ป๎จจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
   จิตฺตฺ + อ   ลบสระ อ ท้าย จิตฺต ธาตุ  ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   จิตฺต    นํา ตฺ ประกอบกับ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   จิตฺต + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
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   จิตฺต + อํ   เปลี่ยน สิ เป๐น อํ สึ 
   จิตฺตํ    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น จิตฺตํ = วิจิตร, ตระการ, งดงาม มีรูปวิเคราะห์ว่า ยํ กิํฺจิ โลเก วิจิตฺตํ 
สิปฺปชาตํ สพฺพสฺส ตสฺส จิตฺเตเนว กรณโต จิตฺเตติ วิจิตฺเตติ วิจิตฺตํ กริยติ เอเตนาติ จิตฺตํ จิตฺตกรณตาย 
จิตฺตนฺติ วุตฺตํ โหติ ศิลปะอันวิจิตรในโลกชนิดใดชนิดหนึ่ง ชื่อว่าจิต เพราะวิจิตร คือเป๐นเครื่องทําให้วิจิตร 
เพราะทําศิลปะนั้นทั้งหมดด้วยจิตนั่นเอง ความหมายก็คือ ชื่อว่าจิต เพราะทําให้วิจิตร 
  ยสฺส ศัพท์เป๐นสัพพนาม มาจากศัพท์ว่า ย + ส 
   ย + ส    ลง ส ฉัฏฐีวิภัตติ สามิสฺมึ ฉฏฺ  ี 
   ย + สฺส   ลง สฺ อาคม สาคโม เส 
   สําเร็จรูปเป๐น ยสฺส เป๐นวิเสสนะคือตัวขยาย นวสฺส วา มชฺฌิมสฺส วา เถรสฺส วา 
ภิกฺขุโน จึงแปลว่า ของภิกษุใด จะเป๐นพระนวกะ พระมัชฌิมะ หรือพระเถระก็ตาม 
  น กมฺปติ ศัพท์เป๐นกิริยาอาขยาต มาจากรากศัพท์ว่า กปิ (จลเน=สั่น-หวั่นไหว)+อ+ติ 
   กปิ + อ   ลง อ ป๎จจัย ภูวาทิโต อ 
   กปิ + อ + ติ  ลง ติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ติ อนฺติ สิ ถ ฯ 
   กปฺ + อ + ติ  ลบสระ อิ ท้าย กปิ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   กํปฺ + อ + ติ  ลงนิคหิตอาคม ( - ํ ) นิคฺคหีตํฺจ 
   กมฺปฺ + อ + ติ เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) เป๐น มฺ  วคฺคนฺตํ วา วคฺเค 
   กมฺปติ    นํา ปฺ ประกอบกับ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   สําเร็จรูปเป๐น กมฺปติ = ย่อมหวั่นไหว, น กมฺปติ = ย่อมไม่หวั่นไหว 
  อโสก  ศัพท์เป๐นนนิปาตปุพพบทกัมมธารยสมาส, นนิปาตปุพพบทพหุพพีหิสมาส แยก
เป๐น น + โสก + สิ 
  โสก  ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า สุจ (โสเก=เหี่ยวแห้ง-เศร้าโศก) + ณ + สิ 
   สุจ + ณ   ลง ณ ป๎จจัย ภาเว จ 
   สุจฺ + ณ   ลบสระ อ ท้าย สุจ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   โสจฺ + ณ   วุทธิ อุ เป๐น โอ อสํโยคนฺตสฺส วุทฺธิ การิเต 
   โสจฺ + อ   ลบ ณฺ อนุพันธ์ การิตานํ โณ โลป๏ 
   โสกฺ + อ   เปลี่ยน จฺ เป๐น กฺ กคา จชานํ 
   โสก    นํา ก ประกอบกับ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   โสก + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   โสก + อํ   เปลี่ยน สิ เป๐น อํ สึ 
   โสกํ    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น โสกํ = ความเศร้าโศก, ความเหี่ยวแห้ง มีรูปวิเคราะห์ว่า โสจนํ โสโก 
ความเศร้าโศก ชื่อว่าโสกะ 
   น + โสกํ 
   อ + โสกํ   เปลี่ยน น เป๐น อ อตฺตํ นสฺส ตปฺปุริเส 
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   สําเร็จรูปเป๐น อโสกํ = ความไม่เศร้าโศก มีรูปวิเคราะห์ว่า น โสโก อโสโก ไม่มีความ
เศร้าโศก ชื่อว่าอโสกะ, นตฺถิ โสโก เยน โส อโสโก ไม้ที่ช่วยให้ไม่มีความเศร้าโศก ชื่อว่าอโสกะ 
  วิรช  ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า วิ + รนฺช (ราเค=กําหนัด-ยินดี) + อ + สิ 
   วิ + รนฺช + อ ลง อ ป๎จจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
   วิ + รนฺชฺ + อ ลบสระ อ ท้าย รนฺช ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   วิ + รชฺ + อ  เปลี่ยน นฺชฺ เป๐น ชฺ รนฺชสฺส โช โยคฯใน ณมฺหิฯ 
   วิรช    นํา ชฺ ประกอบกับ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
    วิรช + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   วิรช + อํ   เปลี่ยน สิ เป๐น อํ สึ 
   วิรชํ    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น วิรชํ = ปราศจากความกําหนัด มีรูปวิเคราะห์ว่า วิคโต รโช วิรโช ชื่อ
ว่าวิรชะ เพราะปราศจากความกําหนัด 
  เขม  ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า ขี (ขเย=สิ้น-เสื่อม) + ม/มนฺ + สิ 
   ขี + ม    ลง ม ป๎จจัย สมาทีหิ ถมา 
   เข + ม   วุทธิ อี เป๐น เอ อํฺเ สุ จ 
   เขม + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   เขม + อํ   เปลี่ยน สิ เป๐น อํ สึ 
   เขมํ    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น เขมํ = ปราศจากภัย, แดนเกษม, นิพพาน มีรูปวิเคราะห์ว่า นิพฺภยฏฺ-
เ น เขมํ, ขยนฺติ วา เอเตน ราคคฺคิอาทโยติ เขมํ ชื่อว่าเขมะ เพราะปราศจากภัย หรือเป๐นที่สิ้นไฟราคะ
เป๐นต้น 
   ขี + มนฺ   ลง มนฺ ป๎จจัย ขฺยาทีหิ มนฺ ม จ โต วา 
   ขี + ม    ลบ นฺ อนุพันธ์ กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยานํฯ 
   เข + ม   วุทธิ อี เป๐น เอ อํฺเ สุ จ 
   เขม + สิ   ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   เขม + อํ   เปลี่ยน สิ เป๐น อํ สึ 
   เขมํ    แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น เขมํ = ที่สิ้นอุป๎ทวะและอุปสัค, แดนเกษม, นิพพาน มีรูปวิเคราะห์ว่า 
ขียนฺติ เอตฺถ อุปทฺทวุปสคฺคาทโยติ เขโม ชื่อว่าเขมะ เพราะเป๐นที่สิ้นอุป๎ทวะและอุปสัคเป๐นต้น 
  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป๐นบทสนธิ ตัดบทเป๐น เอตํ + มงฺคลํ + อุตฺตมํ เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) 
ที่ ตํ เป๐น ม ฺด้วยสูตรว่า วคฺคนฺตํ วา วคฺเค, เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) ที่ ลํ เป๐น มฺ ด้วยสูตรว่า มทา สเร 

 ๒) ค าศัพท์ตามคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
  โลกะ ศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่างคือ 
   ๑) สังขาระ แปลว่า สังขาร 
   รูปวิเคราะห์: สงฺขาโร ลุชฺชตีติ โลโก สังขาร ชื่อว่าโลก เพราะอรรถว่าต้องแตก
สลายย่อยยับไป 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๓๐๓ 

   อุทาหรณ์: ลุชฺชตีติ ปลุชฺชตีติ โข ภิกฺขุ ตสฺมา โลโก๑๔๐ ภิกษุ ที่เรียกว่าโลก เพราะ
จะต้องแตกสลายย่อยยับไป ตตฺถ สงฺขาโร เอว โลโก สงฺขารโลโก บรรดาโลกเหล่านั้น โลกคือสังขาระ ชื่อ
ว่าสังขารโลก เอโก โลโก, สพฺเพ สตฺตา อาหารฏฺ  ิติกา๑๔๑ โลกหนึ่ง ได้แก่ สัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ได้เพราะ
อาหาร 
   ๒) ภวนะ แปลว่า ภพ, จักรวาล, โลก ตั้งแต่กามภพเป๐นต้นไป 
   รูปวิเคราะห์: โลกิยติ วิจิตฺตาการโต ทิสฺสตีติ จกฺกวาฬสงฺขาโต โอกาโส โลโก       
โอกาสะ กล่าวคือจักรวาฬ ชื่ว่าโลก เพราะอรรถว่าเห็นหรือปรากฏอย่างวิจิตรพิสดาร 
   อุทาหรณ์:  ยาวตา จนฺทิมสุริยา  ปริหรนฺติ ทิสา ภนฺติ วิโรจมานา 
      ตาว สหสฺสธา โลโก  เอตฺถ เต วตฺตตี วโส๑๔๒ 
     ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ย่อมโคจรส่องทิศทั้งหลายให้สว่างไสวอยู่ 
    เท่าใด อํานาจของท่านย่อมเป๐นไปใน ๑,๐๐๐ จักรวาฬเท่านั้น 
   ๓) ชนะ แปลว่า สัตว์โลก 
   รูปวิเคราะห์: โลกิยติ เอตฺถ ปุํฺ ปาป๏ ตพฺพิปาโก จาติ สตฺโต โลโก สัตว์ ชื่อว่าโลก 
เพราะอรรถว่าเป๐นที่ปรากฏกุศล อกุศล และผลของกุศล อกุศลนั้น 
   อุทาหรณ์: สสฺสโต โลโกติ วา อสสฺสโต โลโกติ วา๑๔๓ เห็นว่าโลกเที่ยงบ้าง ว่าโลกไม่
เที่ยงบ้าง อยํ โลโก ปโร โลโก พฺรหฺมโลโก สเทวโก อยํ วุจฺจติ โลโก๑๔๔ โลกนี้ โลกหน้า พรหมโลกพร้อม
ทั้งเทวโลก นี้เรียกว่าโลก 
  โลกะ ศัพท์ที่มีความหมายว่า สัตว์โลกนั้น มีคุณสมบัติต่างกัน ๓ ประการ คือ 
   ๑) กิเลสโลกะ รูปวิเคราะห์: ราคาทิกิเลสพหุลตาย กามาวจรสตฺตา กิเลสโลโก ชื่อ
ว่ากิเลสโลก คือ เหล่าสัตว์ผู้มีจิตหยั่งลงเป๐นไปในกามภูมิ เพราะเป๐นผู้มากไปด้วยกิเลสมีราคะเป๐นต้น    
กิลิสฺสนํ กิเลโส วิปากทุกฺขนฺติ อตฺโถ ตสฺมา ทุกฺขพหุลตาย อปาเยสุ สตฺตา กิเลสโลโก ความเร่าร้อน ชื่อว่า
กิเลส หมายถึงทุกข์ที่เป๐นผล กิเลสโลกจึงได้แก่เหล่าสัตว์ในอบาย เพราะมีความทุกข์มาก 
   ๒) ภวโลกะ รูปวิเคราะห์: ฌานาภิํฺ าปริพุทฺธิยา รูปาวจรสตฺตา ภวโลโก ชื่อว่า 
ภวโลก คือ เหล่าสัตว์ผู้มีจิตหยั่งลงเป๐นไปในรูปภูมิ เพราะเป๐นผู้มีปรีชาด้วยฌานและอภิญญา ตทํฺเ  
สตฺตา สมฺปตฺติภวภาวโต ภวโลโก ภวโลก ได้แก่เหล่าสัตว์นอกเหนือจากกิเลสโลก เพราะมีสัมป๎ตติภพ๑๔๕ 
   ๓) อินทริยโลกะ รูปวิเคราะห์: อาเนํฺชสมาธิพหุลตาย วิสทินฺทฺริยตฺตา อรูปา-
วจรสตฺตา อินฺทฺริยโลโก ชื่อว่าอินทรีย์โลโก คือ เหล่าสัตว์ผู้มีจิตหยั่งลงเป๐นไปในอรูปภูมิ เพราะเป๐นผู้มี
อินทรีย์แก่กล้า เนื่องจากเป๐นผู้มากไปด้วยอาเนญชสมาธิ (สมาธิที่ไม่หวั่นไหว) ตตฺถ เย วิมุตฺติปริปาจเกหิ 
อินฺทฺริเยหิ สมนฺนาคตา สตฺตา เต อินฺทฺริยโลโก อินทรีย์โลก ได้แก่เหล่าสัตว์ที่ถึงพร้อมด้วยอินทรีย์ที่บ่ม
ความหลุดพ้น 

                                                 

 ๑๔๐ สํ.สฬา.(บาลี) ๑๘/๘๒/๔๙. 
 ๑๔๑ ขุ.ป.(บาลี) ๓๑/๒๐๘/๒๔๙. 
 ๑๔๒ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๕๐๓/๔๔๕. 
 ๑๔๓ ที.สี.(บาลี) ๙/๔๒๐/๑๘๓. 
 ๑๔๔ ขุ.จู.(บาลี) ๓๐/๑/๒๖. 
 ๑๔๕ นีติ.ธาตุ.๗๑๘-๗๒๑. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๓๐๔ 

  โลกะ ศัพท์ที่หมายถึง โลก, ภพภูมิ ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 
๒ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) โลกะ แปลว่า โลก, ภพ 
   รูปวิเคราะห์: ลุชฺชตีติ โลโก โลกที่มีความเสื่อม ชื่อว่าโลกะ (ลุช วินาเส=พินาศ-
สลาย + อ) ลุจฺจติ ปลุจฺจติ วินาสํ คจฺฉตีติ โลโก โลกที่กําลังถึงความพินาศ ชื่อว่าโลกะ (ลุจ วินาเส=
พินาศ-สลาย + อ) ปุํฺ าปุํฺ วิเสสกานิ โลกิยนฺติ ปติฏฺ หนฺติ เอตฺถาติ โลโก โลกเป๐นสถานที่ที่ตั้งอยู่
ของความต่างกันแห่งบุญและบาป ชื่อว่าโลกะ (โลก ปติฏฺ ายํ=ยืน-ต้ัง-ดํารง + อ) 
   อุทาหรณ์: นสฺสติ วต โภ โลโก วินสฺสติ วต โภ โลโก๑๔๖ ท่านผู้เจริญ โลกย่อมพินาศ
ย่อยยับไป 
   ๒) ภุวนะ แปลว่า โลก, ภพ 
   รูปวิเคราะห์: ภวนฺติ เอตฺถาติ ภุวนํ โลกที่มีทุกอย่าง ชื่อว่าภุวนะ (ภู สตฺตายํ=เป๐น-
อยู่-มี + ยุ) 
  โลกะ ศัพท์ที่หมายถึง สัตว์, บุคคล ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน 
๑๓ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) ปาณะ แปลว่า สัตว์, ผู้มีปราณ 
   รูปวิเคราะห์: ปาณนฺติ ชีวนฺติ สตฺตา เอเตนาติ ปาโณ, โส อสฺสาตฺถีติ ปาโณ สัตว์ชื่อ
ว่าปาณะ เพราะมีลมปราณที่ช่วยให้มีชีวิตอยู่ (ปาณ ชีวเน=เป๐นอยู่ + อ, ป + อน ปาณเน=หายใจ + อ) 
   อุทาหรณ์: เอกาห ํภนฺเต ปาณ ึอภินิมฺมินิสฺสามิ เสยฺยถาปิ มหาป วี เย ป วีนิสฺสิตา 
ปาณา เต ตตฺถ สงฺกาเมสฺสามิ เอเกน หตฺเถน ป วึ ปริวตฺเตสฺสามิ๑๔๗ ขอประทานพระวโรกาส 
ข้าพระพุทธเจ้าจักเนรมิตฝุามือข้างหนึ่งให้เป๐นเช่นแผ่นดินใหญ่ ย้ายเหล่าสัตว์ที่อาศัยแผ่นดินอยู่ไป
รวมกันที่ฝุามือนั้น แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งพลิกแผ่นดิน พระพุทธเจ้าข้า 
   ๒) สรีรี แปลว่า สัตว์, ผู้มีร่างกาย 
   รูปวิเคราะห์: สรีรสงฺขาโต กาโย ยสฺสตฺถิ, โส สรีรี สัตว์ชื่อว่าสรีรี เพราะมีร่างกาย 
(สรีร + อี) 
   ๓) ภูตะ แปลว่า สัตว์, ผู้เป๐นไปตามกรรม 
   รูปวิเคราะห์: กมฺเมน ภวตีติ ภูตํ สัตว์ชื่อว่าภูตะ เพราะเป๐นไปตามกรรม (ภู       
สตฺตายํ=เกิด-เป๐น + ต) 
   อุทาหรณ์: ภูเต ภูตโต สํฺชานาติ๑๔๘ หมายรู้สัตว์ โดยความเป๐นสัตว์ ตตฺรายํ ภูต-
สทฺโท ปํฺจกฺขนฺธ อมนุสฺส ธาตุ วิชฺชมาน ชีณาสวสตฺตรุกฺขาทีสุ ทิสฺสติ จาตุมฺมหาราชิกานํ หิ เหฏฺ า   
สตฺตา อธิ ภูตาติ อธิปฺเปตา๑๔๙ ภูต ศัพท์นี้ หมายถึงขันธ์ ๕ อมนุษย์ สิ่งที่มีอยู่ พระขีณาสพ สัตว์ และ
ต้นไม้เป๐นต้น แต่ในที่นี้ หมายถึงสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ต่ํากว่าชั้นจาตุมหาราช 
 

                                                 

 ๑๔๖ วิ.ม.(บาลี) ๔/๘/๗. 
 ๑๔๗ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๑๗/๙. 
 ๑๔๘ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๓/๒. 
 ๑๔๙ ม.มู.อ.(บาลี) ๑/๓/๓๔. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๓๐๕ 

   ๔) สัตตะ แปลว่า สัตว์, ผู้ติดอยู่ในอารมณ ์
   รูปวิเคราะห์: รูปาทีสุ สํฺชตีติ สตฺโต สัตว์ชื่อว่าสัตตะ เพราะติดข้องอยู่ในกามคุณ
ทั้ง ๕ มีรูปารมณ์เป๐นต้น (สํฺช สงฺเค=ติด-ข้อง + ต) รูปาทีสุ สตฺตวิสตฺตตาย ปเรสํฺจ สชฺชาปนฏฺเ น 
สตฺตคุณโยคโต วา สตฺโต ชื่อว่าสัตตะ เพราะติดข้องหมกมุ่นอยู่ในกามคุณ ๕ มีรูปารมณ์เป๐นต้น หรือ
เพราะทําให้ผู้อื่นติดข้อง หรือเพราะประกอบด้วยคุณลักษณะของผู้ติดข้อง (สตฺต สมฺพนฺเธ=ผูก-ติด + ณ) 
นิจฺฉนฺทราโคปิ รูฬฺหิยา สตฺตาติ วุจฺจติ แม้ท่านผู้ปราศจากฉันทราคะแล้ว ท่านก็เรียกว่าสัตว์ตามสํานวน
ที่ใช้กัน 
   อุทาหรณ์: อลํ โมคฺคลฺลาน มา เต รุจฺจิ ป วึ ปริวตฺเตตุ วิปลฺลาสํปิ สตฺตา ปฏิ- 
ลเภยฺยุ๑๕๐ อย่าเลย โมคคัลลานะ เธออย่าพอใจที่จะพลิกแผ่นดินเลย หมู่สัตว์จะเข้าใจผิดได้  อจฺฉริยํ วต 
โภ อพฺภูตํ วต โภ เอวรูโปปิ นาม สตฺโต ภวิสฺสติ๑๕๑ น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์รูปร่างอย่างนี้ 
   ๕) เทหี แปลว่า สัตว์, ผู้มีร่างกาย 
   รูปวิเคราะห์: เทโห กาโย อสฺสาตฺถีติ เทหี สัตว์ชื่อว่าเทหี เพราะมีร่างกาย (เทห + 
อี) 
   อุทาหรณ์: วิสุทฺธิยา สีลาทิปฏิปตฺติยา สพฺเพปิ เทหิโน โหนฺตุ วิมุตฺติรสภาคิโน๑๕๒ 
ด้วยการรักษาศีลเป๐นต้นอันบริสุทธิ์ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป๐นผู้มีส่วนแห่งวิมุตติรส จกฺกวาเฬสุ-   
นนฺเตสุ สมนฺตานนฺตเทหิโน สทา ภทฺรานิ ปสฺสนฺตุ สุขิโน ทีฆมายุกา๑๕๓ ขอสัตว์ทั้งหลายในอนันต
จกัรวาล จงเป๐นผู้มีความสุข มีอายุยืน เห็นแต่สิ่งดี ๆ ทุกเมื่อเทอญ 
   ๖) ปุคคละ แปลว่า สัตว์, บุคคล 
   รูปวิเคราะห์: ปูเรตีติ ปูติ, ปูติสงฺขาตํ อาหารํ คลติ อทตีติ ปุคฺคโล ของเน่าที่เต็มอยู่ 
ชื่อว่าปูติ (ปูร ปูรเณ=เต็ม-ทําให้เต็ม + ติ) สัตว์ชื่อว่าปุคคละ เพราะกินอาหารคือของเน่า (ปูติ + คล 
คลเน=กิน + อ) สตฺตานํ อายุ ปูเรนฺโต คจฺฉตีติ ปุคฺโค, ตํ ลาติ ภกฺขตีติ ปุคฺคโล ชื่อว่าปุคคละ เพราะกิน
อาหารที่ทําอายุของสัตว์ให้เต็มแล้วจึงเป๐นไป (ปุคฺค + ลา ภกฺขเน=กิน + อ) ปุ นิรยํ คลติ คจฺฉตีติ    
ปุคฺคโล ชื่อว่าปุคคละ เพราะไปสู่นรก (ปุ + คล คมเน=ไป + อ) สตฺตนิกายสฺส ปูรณโต จวนุปฺปชฺชนธมฺม-
ตาย คลนโต จ ปุคฺคโล ชื่อว่าปุคคละ เพราะทําหมู่สัตว์ให้เต็มและเคลื่อนไปสู่ความเป๐นธรรมดาคือความ
เกิดและความตาย (ปูร + คล) 
   อุทาหรณ์: ตโย ปุคฺคลา เสกฺโข ปุคฺคโล อเสกฺโข ปุคฺคโล เนวเสกฺโขนาเสกฺโข    
ปุคฺคโล๑๕๔ บุคคล ๓ จําพวก คือ ๑) เสขบุคคล ๒) อเสขบุคคล ๓) เนวเสขานาเสขบุคคล จตฺตาโรเม 
ภิกฺขเว ปุคฺคลา สนฺโต สํวิชฺชมานา โลกสฺมึ๑๕๕ ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก 
 
 

                                                 

 ๑๕๐ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๑๗/๙. 
 ๑๕๑ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๒๓๐/๑๖๓. 
 ๑๕๒ ขุ.อุ.อ.(บาลี) ๘๐/๔๖๕. 
 ๑๕๓ มงฺคลตฺถทีปนี.๒/๔๘๐. (ทุติโย ภาโค หน้า ๔๘๐ คาถาท่ี ๑๑) 
 ๑๕๔ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๓๐๕/๑๙๕. 
 ๑๕๕ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๖/๗. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๓๐๖ 

   ๗) ชีวะ แปลว่า สัตว์, ผู้มีชีวิต 
   รูปวิเคราะห์: ชีวนฺติ เยนาติ ชีวํ, ตมสฺสตฺถีติ ชีโว สัตว์ชื่อว่าชีวะ เพราะมีลมปราณที่
ช่วยให้มีชีวิตอยู่ (ชีว ปาณธารเณ=มีอายุยืน + อ) 
   อุทาหรณ์: มจฺโจติ สตฺโต นโร มานโว โปโส ปุคฺคโล ชีโว ชาตุ ชนฺตุ อินฺทค ุมนุโช๑๕๖ 
คําว่า สัตว์ ได้แก่ สัตว์ นรชน มานพ บุรุษ บุคคล ผู้มีชีวิต ผู้เกิด สัตว์เกิด ผู้เป๐นไปตามกรรม มนุษย์ 
   ๘) ปาณี แปลว่า สัตว์, ผู้มีปราณ 
   รูปวิเคราะห์: ยถาวุตฺตตฺโถ ปาโณ ยสฺสตฺถีติ ปาณี สัตว์ชื่อว่าปาณี เพราะมีลมปราณ 
(ปาณ + อี) 
   อุทาหรณ์: ยํปิ ภิกฺขเว ตถาคโต ปุริมํ ชาตึ ปุริมํ ภวํ ปุริมํ นิเกตํ ปุพฺเพ มนุสฺสภูโต 
สมาโน อตฺถูปสํฺหิตํ ธมฺมูปสํฺหิตํ วาจํ ภาสิตา อโหสิ พหุชนํ นิทํเสสิ ปาณีนํ หิตสุขาวโห ธมฺมยาคี๑๕๗ 
ภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อน ภพก่อน กําเนิดก่อน ตถาคตเกิดเป๐นมนุษย์เป๐นผู้กล่าววาจาประกอบด้วย
ประโยชน์ ประกอบด้วยธรรม แนะนําคนหมู่มาก เป๐นผู้นําประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลาย 
เป๐นผู้บูชาธรรมเป๐นปกติ 
   ๙) ปชา แปลว่า สัตว์, ประชา 
   รูปวิเคราะห์: ปกาเรน ชาตตฺตา ปชา สัตว์ชื่อว่าปชา เพราะเกิดมาโดยแตกต่างกัน 
(ป +ชน ชนเน=เกิด + กฺวิ + อา) 
   อุทาหรณ์: นาหนฺตํ พฺราหฺมณ ปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณ-      
พฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย ยมหํ อภิวาเทยฺยํ๑๕๘ พราหมณ์ ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก 
พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะ พราหมณ์ เทพ และมนุษย์ เราไม่เห็นใครที่เราควรจะไหว้ สเทวโก 
เจปิ ทีฆ โลโก สมารโก สพฺรหฺมโก สสฺสมณพฺราหฺมณี ปชา สเทวมนุสฺสา๑๕๙ ทีฆะ ถ้ามนุษยโลก พร้อมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ 
   ๑๐) ชันตุ แปลว่า สัตว์, ผู้เกิด, บุคคล 
   รูปวิเคราะห์: ชายตีติ ชนฺตุ สัตว์ชื่อว่าชันตุ เพราะเป๐นผู้เกิดมา ชนียเต กมฺมกิเลเสหิ    
ชายติ กมฺมกิเลเสหีติ วา ชนฺตุ ชื่อว่าชันตุ เพราะกรรมกิเลสให้เกิดมา หรือเพราะเกิดมาด้วยกรรมกิเลส 
(ชน ชนเน=เกิด + ตุ) 
   อุทาหรณ์: โย ธมฺมลทฺธสฺส ททาติ ทานํ อุฏฺ านวีริยาธิคตสฺส ชนฺตุ๑๖๐ บุคคลใดให้
ทานแก่ท่านผู้บรรลุธรรม ผู้มีความขยันหมั่นเพียรอันตนบรรลุแล้ว อุปธึ วิทิตฺวาน สงฺโคติ โลเก ตสฺเสว 
ชนฺตุ วินยาย สิกฺเขติ๑๖๑ บุคคลทราบอุปธิว่าเป๐นเครื่องข้องในโลกแล้ว พึงศึกษาเพ่ือกําจัดอุปธินั้น 
 
 

                                                 

 ๑๕๖ ขุ.ม.(บาลี) ๒๙/๑/๓. 
 ๑๕๗ ที.ปา.(บาลี) ๑๑/๒๑๒/๑๓๓. 
 ๑๕๘ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๒/๒. 
 ๑๕๙ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๓๓๑/๒๙๕. 
 ๑๖๐ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๓๓/๒๔. 
 ๑๖๑ สํ.ส.(บาลี) ๑๕/๑๕๖/๑๔๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๓๐๗ 

   ๑๑) ชนะ แปลว่า สัตว์, ชน 
   รูปวิเคราะห์: กุสลากุสลํ ชเนตีติ ชโน สัตว์ชื่อว่าชนะ เพราะทํากุศลกรรมและอกุศล 
กรรมให้เกิด (ชน ชนเน=เกิด + อ) 
   อุทาหรณ์: ตเมนํ ชโน ทิสฺวา เอวํ วเทยฺย อมฺโภ กิเมวิทํ หริยฺยติ ชํฺ ชํฺ          
วิยาติ๑๖๒ คนเห็นภาชนะสําริดนั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญ สิ่งที่ท่านนําไปนี้คืออะไร ดูเหมือน
จะเป๐นของที่น่าพอใจอย่างยิ่ง เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ยํ อิมสฺม ึเชตวเน ติณกฏฺ สาขาปลาสํ ตํ ชโน หเรยฺย วา 
ฑเหยฺย วา ยถาปจฺจยํ วา กเรยฺย๑๖๓ เปรียบเหมือนคนนําหญ้า ไม้ กิ่งไม้ และใบไม้ ที่มีอยู่ในเชตวันนี้ไป 
เผาหรือจัดการไปตามเรื่อง 
   ๑๒) โลกะ แปลว่า สัตว์, สัตว์โลก 
   รูปวิเคราะห์: ลุชฺชตีติ โลโก สัตว์ชื่อว่าโลกะ เพราะเป๐นผู้จะพินาศ (ลุช วินาเส=
พินาศ + ณ) 
   อุทาหรณ์: อถโข ภควา พฺรหฺมุโน จ อชฺเฌสนํ วิทิตฺวา สตฺเตสุ จ การุํฺ ตํ ปฏิจฺจ 
พุทฺธจกฺขุนา โลกํ โวโลเกสิ๑๖๔ ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับคําทูลอาราธนาของพรหม และเพราะ
อาศัยพระมหากรุณาในหมู่สัตว์ จึงทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุ 
   ๑๓) ตถาคตะ แปลว่า สัตว์ 
   รูปวิเคราะห์: ยถา ปุริมกา สตฺตา ชาติชรามรณํ คจฺฉนฺติ ตถา อยมฺปิ คจฺฉตีติ  
ตถาคโต สัตว์ชื่อว่าตถาคตะ เพราะเป๐นผู้พากันไปสู่ความเกิด ความแก่และความตายเหมือนพวกที่เกิด
มาก่อน (ตถา + คมุ คติมฺหิ=ไป-ถึง-บรรลุ + ต) 
   อุทาหรณ์: สสฺสโต โลโกติปิ อสสฺสโต โลโกติปิ อนฺตวา โลโกติปิ อนนฺตวา โลโกติปิ 
ตํ ชีวํ ตํ สรีรนฺติปิ อํฺ  ชีวํ อํฺ  สรีรนฺติปิ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติปิ น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติปิ   
โหติ จ น จ โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติปิ เนว โหติ น น โหติ ตถาคโต ปรมฺมรณาติปิ ตานิ เม ภควา น  
พฺยากโรติ๑๖๕ โลกเที่ยง โลกไม่เทียง โลกมีที่สุด โลกไม่มีที่สุด ชีวะกับสรีระเป๐นอย่างเดียวกัน ชีวะกับ
สรีระเป๐นคนละอย่างกัน หลังจากตายแล้ว สัตว์เกิดอีก หลังจากตายแล้ว สัตว์ไม่เกิดอีก หลังจากตาย
แล้ว สัตว์เกิดอีกและไม่เกิดอีก หลังจากตายแล้ว สัตว์จะว่าเกิดอีกก็มิใช่ จะว่าไม่ เกิดอีกก็มิใช่ พระผู้มี
พระภาคเจ้ายังไม่ทรงตอบทิฏฐิเหล่านั้นแก่เรา ตถาคโตติ สตฺโต๑๖๖ บทว่า ตถาคโต หมายถึง สัตว์ 

  จิตตะ ศัพท์ มีความหมาย ๖ อย่าง คือ 
   ๑) วิ าณะ แปลว่า จิต อุทาหรณ์: สมาหิตํ จิตฺตํ เอกคฺคํ๑๖๗ จิตอันตั้งมั่นแล้วใน
อารมณ์เดียว จิตฺตํ มโน มานสํ หทยํ ปณฺฑรํ๑๖๘ จิต มโน มานัส หทัย ป๎ณฑระ 

                                                 

 ๑๖๒ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๖๑/๓๙-๔๐. 
 ๑๖๓ สํ.ข.(บาลี) ๑๗/๓๓/๒๘. 
 ๑๖๔ วิ.ม.(บาลี) ๔/๙/๙. 
 ๑๖๕ ม.ม.(บาลี) ๑๓/๑๒๒/๙๗. 
 ๑๖๖ ม.ม.อ.(บาลี) ๒/๑๒๒/๑๐๕. 
 ๑๖๗ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๑๑/๕. 
 ๑๖๘ อภิ.สงฺ.(บาลี) ๓๔/๖๘/๓๓. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๓๐๘ 

   ๒) จิตตกัมมะ แปลว่า จิตรกรรมภาพเขียน อุทาหรณ์: ทิฏฺ  ํ โว ภิกฺขเว จรณํ นาม 
จิตฺตํ๑๖๙ ภิกษุทั้งหลาย ภาพจิตรกรรมที่เขาเขียนไว้ เธอทั้งหลายเห็นแล้วหรือ 
   ๓) วิจิตตะ แปลว่า ความวิจิตร อุทาหรณ์ วิจิตฺตวตฺถาภรณา๑๗๐ มีเสื้อผ้าอาภรณ์
อันวิจิตร 
   ๔) ปั  ัตติ แปลว่า นามบัญญัติ คือ ผู้มีชื่อว่าจิตตะ อุทาหรณ์: จิตฺโต คหปติ สํฆํ 
วา คณํ วา ปุคฺคลํ วา นิมนฺเตตุกาโม โหติ๑๗๑ คหบดีชื่อว่าจิตตะต้องการนิมนต์สงฆ์ คณะ หรือบุคคล 
   ๕) จิตตมาสะ แปลว่า เดือนห้า อุทาหรณ์: จิตฺตมาโส๑๗๒ เดือนจิตตะ (เดือน ๕ ช่วง
เมษายน-พฤษภาคม) จิตฺตมาสกาฬปกฺขสฺส อุโปสถทิวเส ปาโตว๑๗๓ รุ่งเช้าวันอุโบสถข้างแรมเดือน ๕ 
จิตฺตเวสาขมาสา๑๗๔ เดือน ๕ และเดือน ๖ ปริปุณฺณจนฺทยุตฺตตํตํนกฺขตฺตนามวเสน ทฺวาทสนฺนํ มาสานํ 
นามานิ เวทิตพฺพานิ จิตฺตมาสาทโย ผคฺคุนมาสปริยนฺตา ทฺวาทส โกฏฺ าสา กเมน มาสาติ เ ยฺยา พึง
ทราบว่า ชื่อของเดือนทั้ง ๑๒ เรียกตามชื่อดาวนั้น ๆ ที่ลอยเด่นคู่กับดวงจันทร์ในวันเพ็ญ ตั้งแต่เดือนจิต
ตะ (เดือน ๕) จนถึงเดือนผัคคุนะ (เดือน ๔) ตามลําดับ 
   ๖) อัจฉริยะ แปลว่า ความอัศจรรย์ อุทาหรณ์ : อิงฺฆ มทฺทิ นิสาเมหิ, จิตฺตรูป๏ว     
ทิสฺสติ๑๗๕ เชิญดูเถิดมัทรี ละมั่งทองปรากฏเป๐นรูปน่าอัศจรรย์ 
  จิตตะ ศัพท์ที่หมายถึง จิต, ใจ ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๖ 
ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) จิตตะ แปลว่า จิต, ใจ 
   รูปวิเคราะห์: จินฺเตตีติ จิตฺตํ สภาพที่คิด ชื่อว่าจิตตะ (จินฺต จินฺตายํ=คิด-นึก-ดําริ + 
ต) อารมฺมณํ จินฺเตติ ชานาตีติ จิตฺตํ สภาพที่รู้อารมณ์ ชื่อว่าจิตตะ 
   อุทาหรณ์: ป มํ จิตฺตํ อุปฺปนฺนํ ป มํ วิํฺ าณํ ปาตุภูตํ๑๗๖ จิตดวงแรกเกิดขึ้น คือ 
ปฐมวิญญาณปรากฏ 
   ๒) เจตะ แปลว่า จิต, ใจ 
   รูปวิเคราะห์: จินฺเตตีติ เจโต สภาพที่คิด ชื่อว่าเจตะ (จิต สํฺเจตเน=จงใจ-ตั้งใจ + 
อ) 
   อุทาหรณ์: อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน สพฺพาวนฺตํ ภิกฺขุสงฺฆํ เจตสา เจโต ปริจฺจ  
มนสากาสิ๑๗๗ ท่านมหาโมคคัลลานะ มนสิการกําหนดจิตภิกษุสงฆ์ที่มีอยู่ทั้งหมดด้วยจิต 
 

                                                 

 ๑๖๙ สํ.ข.(บาลี) ๑๗/๑๐๐/๑๑๙. 
 ๑๗๐ ขุ.อป.(บาลี) ๓๒/๒๔๖/๓๒. 
 ๑๗๑ วิ.จ.ู(บาลี) ๖/๓๓/๔๓. 
 ๑๗๒ ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๗/๑๖๙/๒๑๑. 
 ๑๗๓ สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๒๑๙. 
 ๑๗๔ วิสุทฺธิ.มหาฏีกา.(บาลี) ๒/๗๐๙/๔๕๑. 
 ๑๗๕ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๑๘๖๔/๓๒๘. 
 ๑๗๖ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๑๗๒/๑๐๐. 
 ๑๗๗ วิ.จู.(บาลี) ๗/๓๘๓/๒๐๔. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๓๐๙ 

   ๓) มนะ แปลว่า จิต, ใจ, มนัส 
   รูปวิเคราะห์: มนติ ชานาตีติ มโน สภาพที่รับรู้ ชื่อว่ามนะ (มน  าเณ=รู้ + อ) 
   อุทาหรณ์: ยํ จิตฺตํ ตํ มโน, ยํ มโน ตํ จิตฺตํ๑๗๘ สิ่งใดเป๐นจิต สิ่งนั้นเป๐นใจ สิ่งใดเป๐น
ใจ สิ่งนั้นเป๐นจิต 
   ๔) วิ าณะ แปลว่า จิต, ใจ 
   รูปวิเคราะห์: วิชานาตีติ วิ ํ ฺ าณ ํสภาพที่รู้ชัด ชื่อว่าวิญญาณะ (วิ +  า อวโพธเน 
=รู้-ตรัสรู้ + ยุ) 
   อุทาหรณ์: วิํฺ าณํ นิจฺจํ วา อนิจฺจํ วาติ. อนิจฺจํ ภนฺเตติ๑๗๙ วิญญาณเที่ยงหรือไม่
เที่ยง ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า 
   ๕) หทยะ แปลว่า จิต, ใจ, หทัย 
   รูปวิเคราะห์: หรติ อตฺตโน อาธารนฺติ หทยํ สภาพที่นําไปสู่ความยินดีของตน ชื่อว่า
หทยะ (หร หรเณ=นําไป + ย) 
   อุทาหรณ์: รสตณฺหาย คธิโต หทยํ นาวพุชฺฌติ๑๘๐ ผู้ถูกความอยากในรสครอบงํา
แล้ว ย่อมไม่รู้สึกถึงความตั้งใจ 
   ๖) มานสะ แปลว่า จิต, ใจ, มานัส 
   รูปวิเคราะห์: มโน เอว มานสํ ใจนั่นแหละคือมานสะ (มน + สณฺ) 
   อุทาหรณ์: สุปณิหิตํ เม มานสํ สจฺจานํ โพธาย๑๘๑ เราตั้งใจไว้ดีแล้วเพ่ือรู้สัจจะ
ทั้งหลาย 

  อโสกะ ศัพท์ มีความหมาย ๒ อย่าง คือ 
   ๑) อโสจนา ไม่มีความเศร้าโศก อุทาหรณ์: อโสกํ นาม ขีณาสวสฺเสว จิตฺตํ๑๘๒ จิต
ของพระขีณาสพเท่านั้น ชื่อว่าอโสกะ 
   ๒) อโสกะ ไม้อโศก อุทาหรณ์: อโสกปุปฺผมาลาหํ พุทฺธสฺส อุปนามยึ๑๘๓ ข้าพเจ้า
น้อมพวงดอกอโศกเข้าไปถวายแด่พระพุทธเจ้า 
  อโสกะ ศัพท์ที่หมายถึง ไม้อโศก ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่ใช้ในความหมายเดียวกัน ๒ 
ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) อโสกะ แปลว่า ไม้อโศก 
   รูปวิเคราะห์: นตฺถิ โสโก อเนนาติ อโสโก ไม้ที่ช่วยให้ไม่มีความเศร้าโศก ชื่อว่า  
อโสกะ (น + โสก) 
 

                                                 

 ๑๗๘ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๑๗๒/๑๐๐. 
 ๑๗๙ วิ.ม.(บาลี) ๔/๒๑/๑๘. 
 ๑๘๐ ขุ.เถร.(บาลี) ๒๖/๗๓๓/๓๗๐. 
 ๑๘๑ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๔๙๓/๔๓๘. 
 ๑๘๒ ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๒๗๑/๑๐๘. 
 ๑๘๓ ขุ.วิ.(บาลี) ๒๖/๖๘๗/๖๗. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๓๑๐ 

   ๒) วั ชุละ แปลว่า ไม้อโศก 
   รูปวิเคราะห์: วชติ คจฺฉตีติ วํฺชุโล ไม้อโศกที่เป๐นไป ชื่อว่าอโสกะ (วช คมเน=ไป-
ถึง-บรรลุ + อุล) 

  วิรชะ ศัพท์ หมายถึง จิตที่ปราศจากละอองกิเลสมีราคะ โทสะ โมหะ เป๐นจิตของพระ
ขีณาสพ ดังข้อความว่า เอวํ วิรชํ เขมนฺติปิ ขีณาสวสฺเสว จิตฺตํ, ตํฺหิ ราคโทสโมหรชานํ วิคตตฺตา วิรชํ 
จตูหิ จ โยเคหิ เขมตฺตา เขมํ๑๘๔ จิตของพระขีณาสพเท่านั้น ชื่อว่าวิรชะ เขมะ, ชื่อว่า วิรชะ เพราะ
ปราศจากละอองกิเลสมีราคะ โทสะ โมหะ เป๐นต้น และชื่อว่าเขมะ เพราะปลอดจากโยคะทั้ง ๔ 

  เขมะ ศัพท์ มีความหมาย ๓ อย่าง คือ 
   ๑) เขมะ แปลว่า พระนิพพาน อุทาหรณ์: นิรุปทฺทวตาย เขมํ๑๘๕ นิพพานชื่อว่า    
เขมะ เพราะไม่มีอันตราย 
   ๒) กัลยาณะ แปลว่า ความดีงาม อุทาหรณ์: สุภิกฺขํ ภวิสฺสติ ทุพฺภิกฺขํ ภวิสฺสติ เขมํ 
ภวิสฺสติ ภยํ ภวิสฺสติ๑๘๖ จักมีท้ังข้าวอุดมสมบูรณ์ ทั้งข้าวยากหมากแพง จักมีท้ังความเกษมและมีภัย 
   ๓) ลัทธัตถรักขณะ การรักษาผลประโยชน์มีทรัพย์เป๐นต้นที่ได้แล้ว 

 ๓) วิเคราะห์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
พระคาถาที่ ๑๐ 
     ผุฏฺ สฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺต  ยสฺส น กมฺปติ 
     อโสก  วิรช  เขม  เอตมฺมงฺคลมุตฺตม . 

ครึ่งคาถาแรก 
๒ ร ย ล ค ต ช ล 
๒ 
ผุฏ ฺ

 ๒ ๑ ๒ 
สฺส โล 

๑ ๒ ๒ 
กธมฺเม  

๑ 
ห ิ

๒ 
จิตฺ 

๒ ๒ ๑ 
ตํ ยสฺส 

๑ ๒ ๑ 
น กมฺป 

๑ 
ติ 

ครึ่งคาถาหลัง 
ล ต ย ค ค ต ช ค 
๑ 
อ 

๒ ๒ ๑ 
โสกํ ว ิ

๑ ๒ ๒ 
รช  เข 

๒ 
มํ 

๒ 
เอ 

๒ ๒ ๑ 
ตมฺมงฺค 

๑ ๒ ๑ 
ลมุตฺต 

๒ 
มํ 

 พระคาถานี้เป๐นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ปัฐยาวัตตคาถา มี ย ช ย ช คณะอยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ 
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ กธมฺเม (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ น กมฺป (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว  
 
                                                 

 ๑๘๔ ขุ.สุ.อ.(บาลี) ๒/๒๗๑/๑๐๘. 
 ๑๘๕ สํ.สฬา.,ม.อ.(บาลี) ๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๗๔. 
 ๑๘๖ ที.สี.(บาลี) ๙/๒๕/๑๑. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๓๑๑ 

 ครึ่งคาถาหลัง 
  มี ย คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ รชํ เข (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค ์๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ ลมุตฺต (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 

 ๔) วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถานี้ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  ๑. ปสาทคุณ รสคํากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบททีส่ัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   คําว่า ผุฏฺ สฺส, ยสฺส เป๐นบทวิเสสนะของ ขีณาสวสฺส 
   คําว่า โลกธมฺเมหิ เป๐นบทอนภิหิตกัตตา วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ ผุฏฺ สฺส 
   คําว่า ยสฺส (ขีณาสวสฺส) เป๐นบทสามีสัมพันธ์ วางไว้ใกล้บทที่สัมพันธ์กัน คือ จิตฺตํ 
   คําว่า จิตฺตํ เป๐นบทสยกัตตา คือเป๐นประธาน วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ น 
กมฺปติ 
   คําว่า อโสกํ, วิรชํ, เขมํ เป๐นบทวิเสสนะของ จิตฺตํ 
   คําว่า เอตํ เป๐นบทวิเสสนะของ จตุพฺพิธกมฺมํ 
   คําว่า อุตฺตมํ เป๐นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ มงฺคลํ 
   คําว่า มงฺคลํ เป๐นวิกติกัตตาของ โหติ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย แม้จะมีบทสมาส ๒ บท คือ โลกธมฺเมหิ 
(อันโลกธรรมทั้งหลาย) อโสกํ (ไม่มีความเศร้าโศก) แต่บทสมาสนี้ก็สั้นอ่านเข้าใจได้ง่าย ไม่มีบทที่เข้าใจ
ได้ยาก 
  ๒. มธุรตาคุณ รสคํามีเสียงไพเราะอ่อนหวาน ในพระคาถานี้เป๐นปทาสัตติมธุรตา คือมี
เสียงคล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะที่มีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาว-สั้น) เหมือนกัน
ไว้ใกล้กัน ดังนี้ 
   บาทที ่๑ ว่า ผุฏฺ สฺส โลกธมฺเมหิ มีครุ ๕ ตัว คือ ผุฏฺ, สฺ, โล, ธมฺ, เม อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๘ ตัว คือ อ, อ, โอ, กฺ, อ, อ, เอ, หฺ อยู่ใกล้
กัน, อักษรตาลุฐานมีตัวเดียว คือ อิ, อักษรมุทธฐาน ๒ ตัว คือ ฏฺ, ฐฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว 
คือ สฺ, สฺ, ลฺ, ธฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ ผฺ, อุ, มฺ, มฺ อยู่ใกล้กัน 
   บาทที่ ๒  ว่า จิตฺต  ยสฺส น กมฺปติ มีครุ ๔ ตัว คือ จิตฺ, ตํ, ยสฺ, กมฺ อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๒๐ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, กฺ, อ, อ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ จฺ, อิ, ยฺ, อิ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๖ ตัว คือ ตฺ, ตฺ, สฺ, สฺ, นฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ มฺ, ปฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ - ํ 
   บาทที่ ๓  ว่า อโสก  วิรช  เขม  มีครุ ๕ ตัว คือ โส, กํ, ชํ, เข, มํ อยู่ใกล้กัน, มีอักษร
ในบาทที่ ๓ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ อ, โอ, กฺ, อ, อ, อ, ขฺ, เอ, อ อยู่ใกล้กัน, 
อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ อิ, ชฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรมุทธฐานมีตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๒ ตัว คือ สฺ, 
วฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐานมีตัวเดียวคือ มฺ, อักษรนาสิก ๓ ตัว คือ - ํ ที่ กํ, ชํ, มํ 
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   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  มีครุ ๕ ตัว คือ เอ, ตมฺ, มงฺ, มุตฺ, มํ อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที ่๔ นี้ ๑๙ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๙ ตัว คือ เอ, อ, อ, งฺ, คฺ, อ, อ, อ, อ อยู่ใกล้
กัน, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ ตฺ, ลฺ, ตฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๕ ตัว คือ ม, มฺ, มฺ, อุ, มฺ อยู่ใกล้
กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ - ํ 
  ๓. สมตาคุณ รสคํามีความสม่ําเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงลําดับ แบ่งเป๐น ๓ 
ประเภท คือ   ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจํานวนมาก 
   ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็งฐานเดียวกันจํานวนมาก 
   ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียงแข็ง 
   บาทที ่๑ ว่า ผุฏฺ สฺส โลกธมฺเมหิ เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที ่๒ ว่า จิตฺต  ยสฺส น กมฺปติ เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๓ ว่า อโสก  วิรช  เขม  เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๔ ว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตม  เป๐นเกวลมุทุสมตา 
  พระคาถานี้ประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนจํานวนมาก คือ 
   ก. ทันตฐาน (เกิดท่ีฟ๎น) คือ สฺ, ส, โล, ธ, ตฺ, ตํ, สฺ, ส, น, ติ, โส, วิ, ต, ล, ตฺ, ต 
   ข. โอฏฐฐาน (เกิดที่ริมฝีปาก) คือ ผฺ, มฺ, เม, มฺ, ป, มํ, ม, ม, มุ, ม 
  ดังนั้น จึงจัดเป๐นเกวลมุทุสมตาคุณ แม้มี ผุ, , ธ อักษรในบาทที่ ๑ และ เข อักษรใน
บาทที่ ๓ จะเป๐นธนิตอักษรก็ไม่ผิดตามเกวลมุทุสมตา เพราะธนิตอักษรช่วยไม่ให้ขัดแย้งกับสิเลสคุณ 
  ๔. สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท ประกอบด้วย 
   ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนมากว่า
เสียงแข็ง, ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือ สนธิ สมาส และสังโยค
ที่ประกอบบทไว้ไม่ด ี
   ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้คําสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในพระคาถานี้เป๐น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจํานวนมาก และ
ไม่ใช่มีเสียงอ่อนทั้งหมด โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง คือบาทที่ ๑ มีธนิตอักษร ๓ พยางค์ คือ ผุ, , ธ ใน   
ผุฏฺ สฺส โลกธมฺเมหิ บาทที่ ๓ มีธนิตอักษร ๑ พยางค์คือ เข ใน เขมํ ทั้งไม่มีสนธิหรือสังโยคที่ออกเสียง
ยาก คือบทสนธิในรูปว่า เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ (เอตํ + มงฺคลํ + อุตฺตมํ) ออกเสียงง่าย แม้บทสมาสในพระ
คาถาคือ โลกธมฺเมหิ (โลก + ธมฺเมหิ) อโสกํ (น + โสกํ) ก็ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตาคุณ มี
เสียงนุ่มนวลชดช้อยชวนให้น่าฟ๎งเสนาะโสต 
  ๕. อัตถพยัตติคุณ รสคํามีความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย ทุกบทล้วนมีความหมายแจ่ม
แจ้งไม่คลุมเครือ ไม่ทําให้ตีความหมายได้หลายอย่าง ทําให้ผู้ฟ๎งสามารถเข้าใจได้ทันที มี ๒ ประเภท 
ประกอบด้วย 
   ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
   ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยอรรถ 
 ในพระคาถานี้เป๐น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องนํามาแสดง
โดยศัพท์ 
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 ๕.๑.๓ มงคลปริตร คาถาที่ ๑๑ 
     เอตาทิสานิ กตฺวาน สพฺพตฺถมปราชิตา 
     สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ตนฺเตส  มงฺคลมุตฺตมนฺติ 

 ๑) การสร้างรูปศัพท์ตามหลักไวยากรณ์ 
  เอตาทิสานิ ศัพท์เป๐นสัพพนามที่สนธิกัน มาจากศัพท์ว่า เอต + อีทิส + โย 
   เอต + อีทิส 
   เอต + ทิส   ลบ อี ที่ อีทิส วา ปโร อสรูปา 
   เอตา + ทิส  ทําเสียงยาว อ ที่ ต เป๐น อา ปุพฺโพ จ 
   เอตาทิส + โย ลง โย ทุติยาวิภัตติ  กมฺมตฺเถ ทุติยา 
   เอตาทิส + นิ  เปลี่ยน โย เป๐น นิ อโต นิจฺจํ 
   เอตาทิสา + นิ ทําเสียงยาว อ ที่ ส เป๐น อา โยสุ กตนิการโลเปสุ ทีฆํ 
   สําเร็จรูปเป๐น เอตาทิสานิ = อันเช่นนั้นเหล่านั้น 
  กตฺวาน ศัพท์เป๐นกิริยากิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า กร (กรเณ=ทํา) + ตฺวาน + โย 
   กร + ตฺวาน  ลง ตฺวาน ป๎จจัย ปุพฺพกาเลกกตฺตุกานํ ตุนฯ 
   กรฺ + ตฺวาน  ลบสระ อ ท้าย กร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ก + ตฺวาน  ลบ รฺ ท้าย กร ธาตุ รกาโร จ 
   กตฺวาน + โย  ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   กตฺวาน   ลบ โย วิภัตติ สพฺพาสมาวุโสปสคฺคฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น กตฺวาน = ทําแล้ว 
  สพฺพตฺถมปราชิตา ศัพท์เป๐นบทสนธิ ตัดบทเป๐น สพฺพตฺถ + อปราชิตา 
  สพฺพตฺถ ศัพท์เป๐นสัพพนาม มาจากศัพท์ว่า สพฺพ (สร คติยํ=ไป-ถึง-บรรลุ, สพฺพ คติยํ=
ไป-ถึง-บรรลุ) + ถ 
   สร + พ   ลง พ ป๎จจัย กฺวจิ ธาตุวิภตฺติปฺปจฺจยาฯ 
   สรฺ + พ   ลบสระ อ ท้าย สร ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   ส + พ    ลบ รฺ ท้าย กร ธาตุ รกาโร จ 
   สพฺ + พ   ซ้อน พฺ  ปรเทฺวภาโว าเน 
   สําเร็จรูปเป๐น สพฺพ วิเคราะห์ว่า สรติ ปวตฺตตีติ สพฺพํ สิ่งที่เป๐นไป ชื่อว่าสัพพะ 
    สพฺพ + อ   ลง อ ป๎จจัย สพฺพโต ณฺวุตฺวาวี วา 
   สพฺพฺ + อ   ลบสระ อ ท้าย สพฺพ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   สพฺพ    นํา พฺ ประกอบกับ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   สําเร็จรูปเป๐น สพฺพ วิเคราะห์ว่า สพฺพติ คจฺฉตีติ สพฺพํ สิ่งที่เป๐นไป ชื่อว่าสัพพะ 
   สพฺพ + ถ   ลง ถ ป๎จจัยในอรรถสัตตมี ตฺรถ สตฺตมิยา สพฺพนาเมหิ 
   สพฺพ + ถ   ตั้ง ถ ป๎จจัย ชื่อว่าวิภัตติ ตฺวาทโย วิภตฺติสํฺ าโย 
   สพฺพ + ตฺถ  ซ้อน ตฺ  วคฺเค โฆสาโฆสานํ ตติยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น สพฺพตฺถ = ในที่ท้ังปวง 
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  อปราชิตา ศัพท์เป๐นนามกิตก์ มาจากรากศัพท์ว่า น+ปรา+ชิ (ชเย=ชนะ-มีชัย)+ต+โย 
   ปรา + ชิ + ต  ลง ต ป๎จจัย อตีเต ตตวนฺตุตาวี 
   ปราชิต + โย  ลง โย ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   ปราชิต + อา  เปลี่ยน โย เป๐น อา สพฺพโยนีนมาเอ 
   ปราชิตา   แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น ปราชิตา = พ่ายแพ้แล้ว 
   น + ปราชิตา 
   อ + ปราชิตา  เปลี่ยน น เป๐น อ อตฺตํ นสฺส ตปฺปุริเส 
   สําเร็จรูปเป๐น อปราชิตา = ไม่พ่ายแพ้แล้ว 
   สพฺพตฺถ + อปราชิตา 
   สพฺพตฺถ + มฺ + อปราชิตา ลง มฺ อาคม ยวมทนตรลา จาคมา 
   สพฺพตฺถ + มปราชิตา นํา มฺ ประกอบกับ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   สําเร็จรูปเป๐น สพฺพตฺถมปราชิตา = ไม่พ่ายแพ้แล้วในที่ท้ังปวง 
  โสตฺถึ ศัพท์เป๐นนามศัพท์ มาจากศัพท์ว่า โสตฺถิ + อํ 
   โสตฺถิ + อํ   ลง อํ ทุติยาวิภัตติ กมฺมตฺเถ ทุติยา 
   โสตฺถิ + - ํ   เปลี่ยน อํ เป๐นนิคหิต ( - ํ ) อํโม นิคฺคหีตํ ฌลเปหิ 
   สําเร็จรูปเป๐น โสตฺถึ = ซึ่งความสวัสดี 
  คจฺฉนฺติ ศัพท์เป๐นกิริยาอาขยาต มาจากรากศัพท์ว่า คมุ (คติยํ=ไป-ถึง-บรรลุ) + อ + 
อนฺติ 
   คมุ + อ   ลง อ ป๎จจัย ภูวาทิโต อ 
   คมุ + อ + อนฺติ ลง อนฺติ วัตตมานาวิภัตติ วตฺตมานา ติ อนฺติ สิ ถฯ 
   คมฺ + อ + อนฺติ ลบสระ อุ ท้าย คมุ ธาตุ ธาตุสฺสนฺโต โลโป ฯลฯ 
   คจฺฉฺ + อ + อนฺติ เปลี่ยน มฺ เป๐น จฺฉฺ คมิสฺสนฺโต จฺโฉ วา สพฺพาสุ 
   คจฺฉฺ + อนฺติ  ลบ อ ป๎จจัย  สรโลโปมาเทสปฺปจฺจยาฯ 
   คจฺฉนฺติ   นํา ฉฺ ประกอบกับ อ นเย ปรํ ยุตฺเต 
   สําเร็จรูปเป๐น คจฺฉนฺติ = ย่อมไป, ย่อมถึง 
  ตนฺเตส  ศัพท์เป๐นบทสนธิ ตัดบทเป๐น ตํ + เตสํ 
  ต  ศัพท์เป๐นสัพพนาม มาจากศัพท์ว่า ต + สิ 
   ต + สิ    ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ลิงฺคตฺเถ ป มา 
   ต + อํ    เปลี่ยน สิ เป๐น อํ สึ 
   ตํ     แยก ลบ รวม ปุพฺพมโธฯ สรโลโปฯ นเยฯ 
   สําเร็จรูปเป๐น ตํ อฏฺ ตฺตึสวิธมฺปิ มงฺคลํ = มงคลทั้ง ๓๘ ประการนั้น 
  เตส  ศัพท์เป๐นสัพพนาม มาจากศัพท์ว่า ต + น ํ
   ต + นํ    ลง นํ ฉัฏฐีวิภัตติ สามิสฺมึ ฉฏฺ  ี 
   เต + นํ   เปลี่ยน อ ที่ ต เป๐น เอ สพฺพนามานํ นํมฺหิ จ 
   เต + สํ   เปลี่ยน นํ เป๐น สํ สพฺพโต นํ สํสานํ 
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   สําเร็จรูปเป๐น เตสํ เทวมนุสฺสานํ = ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้น 
   ตํ + เตสํ 
   ตนฺ + เตสํ   เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) เป๐น นฺ วคฺคนฺตํ วา วคฺเค 
   สําเร็จรูปเป๐น ตนฺเตสํ 
  มงฺคลมุตฺตม  เป๐นบทสนธิ ตัดบทเป๐น มงฺคลํ + อุตฺตมํ เปลี่ยนนิคหิต ( - ํ ) ที่ ลํ เป๐น มฺ 
ด้วยสูตรว่า มทา สเร 

 ๒) ค าศัพท์ตามคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา 
  สัพพะ ศัพท์ที่หมายถึง ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ไม่มีเหลือ ตามคัมภีร์อภิธานมีศัพท์ที่
ใช้ในความหมายเดียวกัน ๑๐ ศัพท์ ประกอบด้วย 
   ๑) สัพพะ แปลว่า ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ไม่มีเหลือ 
   อุทาหรณ์: สาธุ ภนฺเต สพฺโพ ภิกฺขุสํโฆ อุตฺตรกุรุ ปิณฺฑาย คจฺเฉยฺย๑๘๗ ดีเหมือนกัน
ท่านผู้เจริญ ภิกษุสงฆ์ทั้งหมดพึงไปสู่แคว้นอุตตรกุรุเพื่อบิณฑบาต 
   ๒) สมัตตะ แปลว่า ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ไม่มีเหลือ, ครบ, จบ 
   รูปวิเคราะห์: สํ สุฏฺ  ุ อสติ ภวตีติ สมตฺตํ สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมด ชื่อว่าสมัตตะ (สํ + อสุ 
เขปเน=สละ-ละ-ทิ้ง + ต) ปรินิฏฺ  ํ อชฺชึสุ คจฺฉึสูติ สมตฺตา สิ่งที่เป๐นไปถึงที่สุดแล้ว ชื่อว่าสมัตตะ (สํ + อช 
คมเน=ไป + ต) 
   อุทาหรณ์: จตฺตาฬีสกํ สมตฺตํ๑๘๘ จบหมวดที่ ๔๐ 
   ๓) อขิละ แปลว่า ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ไม่มีเหลือ 
   รูปวิเคราะห์: น ขยตีติ อขิลํ สิ่งที่ไม่สิ้นไป ชื่อว่าอขิละ (น + ขี ขเย=สิ้น + ล) 
   อุทาหรณ์: สาคเร อขิลํ อุทกํฺจ๑๘๙ และน้ําทั้งหมดในทะเล 
   ๔) นิขิละ แปลว่า ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ไม่มีเหลือ 
   รูปวิเคราะห์: น ขยตีติ นิขิลํ สิ่งที่ไม่สิ้นไป ชื่อว่านิขิละ (น + ขี ขเย=สิ้น + ล) 
   ๕) สกละ แปลว่า ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ไม่มีเหลือ 
   รูปวิเคราะห์: สกติ สมตฺเถตีติ สกลํ ทุกสิ่งที่สามารถ ชื่อว่าสกละ อุพฺพาหนาทีสุ 
โถกตฺตา สกยเตติ สกลํ สิ่งที่สามารถในการแบกไปได้เป๐นต้น เพราะมีน้อย ชื่อว่าสกละ (สก สตฺติยํ=อาจ-
สามารถ + อล) กลาภิ อวยเวหิ สห วตฺตเตติ สกลํ สิ่งที่เป๐นไปพร้อมกับส่วนทั้งหลาย ชื่อว่าสกละ (สห + 
กล) 
   อุทาหรณ์: สกลมิทํ ภนฺเต พฺรหฺมจริยํ๑๙๐ ท่านผู้เจริญ วัตรทั้งหมดนี้เป๐นพรหมจรรย์
หรือ 
   ๖) นิสเสสะ แปลว่า ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ไม่มีเหลือ 
   รูปวิเคราะห์: เสสโต อวสิฏ โต นิคฺคตํ นิสฺเสสํ สิ่งที่ไม่ไปจากส่วนที่เหลือ ชื่อว่า   
นิสเสสะ (นิ + เสส อวสิฏฺเ =เหลืออยู่ + อ) 
                                                 

 ๑๘๗ วิ.มหา.(บาลี) ๑/๑๗/๙. 
 ๑๘๘ วิ.จ.ู(บาลี) ๖/๑๖๔/๑๘๘. 
 ๑๘๙ ขุ.อป.อ.(บาลี) ๑/๒๒๓/๒๗๑. 
 ๑๙๐ สํ.ม.(บาลี) ๑๙/๓/๓. 
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   อุทาหรณ์: ททาหิ ทานํ นิสฺเสสํ กุมฺโภ วิย อโธกโต๑๙๑ ท่านจงให้ทานอย่าให้เหลือ 
เหมือนการคว่ําหม้อ 
   ๗) กสิณะ แปลว่า ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ไม่มีเหลือ 
   รูปวิเคราะห์: กสติ ปวตฺตตีติ กสิณํ สิ่งที่เป๐นไป ชื่อว่ากสิณะ (กส คมเน=ไป + อิน) 
   อุทาหรณ์: รกฺขิตฺวา กสิณํ รตฺตึ๑๙๒ รักษาแล้วตลอดคืนทั้งสิ้น กสิณนฺติ สกลํ นิสฺเสสํ 
รตฺตึ๑๙๓ บทว่า กสิณํ คือตลอดคืนทั้งสิ้นไม่มีเหลือ 
   ๘) อเสสะ แปลว่า ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ไม่มีเหลือ 
   รูปวิเคราะห์: น เสสํ อวสิฏฺ  อเสสํ สิ่งที่ไม่มีเหลือ ชื่อว่าอเสสะ (น เสส) 
   อุทาหรณ์: นามํฺจ รูปํฺจ อเสสํ อุปรุชฺฌติ๑๙๔ นามและรูปย่อมดับไปไม่มีเหลือ 
   ๙) สมัคคะ แปลว่า ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ไม่มีเหลือ 
   รูปวิเคราะห์: อคฺเคน สิขเรน สงฺคตํ สมคฺคํ สิ่งที่รวมเอาด้วยยอด ชื่อว่าสมัคคะ (สํ 
+ อคฺค) 
   ๑๐) อนูนกะ แปลว่า ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ไม่มีเหลือ, ไม่พร่อง 
   รูปวิเคราะห์: น อูนํ อสฺมินฺติ อนูนกํ ส่วนที่ไม่หลงเหลืออยู่ ชื่อว่าอนูนกะ (น + อูน 
ปริหาเน=เสื่อมสิ้น-ลดลง-พร่องลง + ก) 
   อุทาหรณ์: ทฺวตฺตึเสเต อนูนกา๑๙๕ อาการ ๓๒ ทั้งหมดนี ้

 ๓) วิเคราะห์ตามหลักฉันทลักษณ์ 
 ลักษณะของตติยมการวิปุลาคาถา 
  ๑) มีคณะ ๖ คณะ คณะใดคณะหนึ่งอยู่พยางค์ท่ี ๒ ๓ ๔ เว้น ๒ คณะคือ ส น คณะ 
  ๒) มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือบาทที่ ๑ 
  ๓) มี ม คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทค่ี คือบาทที่ ๓ 
  ๔) มี ช คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทคู่ คือบาทที่ ๒ และ ๔ 
 ตารางแสดงตติยมการวิปุลาคาถา 

ค 
ม 

ย คณะอยู่ 
บาทที่ ๑ 

ค ค 
ม 

ช 

ค ย ย 
ร ร 

ล 
ต 

ม คณะอยู่ 
บาทที่ ๓ 

ล ล 
ต 

ล ช ช 
ภ ภ 

๒ ๖ ๒ ๒ ๒ ๖ ๑ ๒ 

                                                 

 ๑๙๑ ขุ.อป.(บาลี) ๓๓/๑๑๙/๔๕๙. 
 ๑๙๒ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๘/๗๐๗/๑๙๙. 
 ๑๙๓ ขุ.ชา.อ.(บาลี) ๙/๗๐๙/๓๘๖. 
 ๑๙๔ ที.สี.(บาลี) ๙/๔๙๗/๒๒๓. 
 ๑๙๕ วิ.ม.(บาลี) ๕/๔๕๐/๒๒๘. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๓๑๗ 

พระคาถาที่ ๑๑ 
     เอตาทิสานิ กตฺวาน สพฺพตฺถมปราชิตา 
     สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ตนฺเตส  มงฺคลมุตฺตม  

ครึ่งคาถาแรก 
ค ร ย ล ค ภ ช ค 
๒ 
เอ 

 ๒ ๑ ๒ 
ตาทิสา 

๑ ๒ ๒ 
นิ กตฺวา 

๑ 
น 

๒ 
สพ ฺ

๒ ๑ ๑ 
พตฺถม 

๑ ๒ ๑ 
ปราชิ 

๒ 
ตา 

ครึ่งคาถาหลัง 
ค ร ม ล ค ต ช ค 
๒ 
สพ ฺ

๒ ๑ ๒ 
พตฺถ โสตฺ 

๒ ๒ ๒ 
ถึ คจฺฉนฺ 

๑ 
ติ 

๒ 
ตนฺ 

๒ ๒ ๑ 
เตสํ มงฺค 

๑ ๒ ๑ 
ลมุตฺต 

๒ 
มํ 

 พระคาถานี้เป๐นอนุฏฐุภาฉันท์ ๘ พยางค์ ประเภท ตติยมการวิปุลาคาถา มี ย ช ม ช อยู่
พยางค์ท่ี ๕ ๖ ๗ คือ 
 ครึ่งคาถาแรก 
  มี ย คณะอยู่พยางค์ที่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๑ คือ นิ กตฺวา (๑ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๒ คือ ปราชิ (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางค ์๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 ครึ่งคาถาหลังที่เป๐นตติยมการวิปุลาคาถา  
  มี ม คณะอยู่พยางคท์ี่ ๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๓ คือ ถึ คจฺฉน ฺ(๒ ๒ ๒) 
  มี ช คณะอยู่พยางค ์๕ ๖ ๗ ในบาทที่ ๔ คือ ลมุตฺต (๑ ๒ ๑) 
  และไม่มี ส น คณะอยู่พยางคท์ี่ ๒ ๓ ๔ ในบาทดังกล่าว 
 คําว่า “มงฺค” ในคําว่า “มงฺคลมุตฺตม”ํ นับรวมเป๐น ลหุ (๑) หนึ่งพยางค์เหมือนคาถาที่ว่า 
  สนฺ-ตี-ธ  สตฺ-ตา  อปฺป-ร-ชก-ฺข-ชา-ติ-กา 
  ๒ ๒ ๑    ๒ ๒     ๑   ๑ ๒  ๑ ๒  ๑ ๒ 
 คําว่า อปฺป นับรวมเป๐นลหุ ๑ พยางค์ บาทนี้มีลักษณะเหมือนอินทรวงศ์คาถา 
 คาถานี้ถ้านับ “ถึ” ในคําว่า “โสตฺถึ” เป๐น ลหุ คาถานี้ก็นับเป๐นป๎ฐยาวัตตคาถา เพราะออก
เสียงเร็วจึงทําให้เป๐นลหุ 

 ๔) วิเคราะห์ตามหลักอลังการ 
 คาถานี้ประกอบด้วยสัททาลังการ ๕ อย่าง คือ 
  ๑. ปสาทคุณ รสคํากระจ่างชัดเจน มีองค์ประกอบ ๒ อย่าง คือ 
   ก. วางบททีส่ัมพันธ์กันไว้ใกล้กัน คือ 
   คําว่า เอตาทิสานิ เป๐นบทวิเสสนะของ มงฺคลานิ 
   คําว่า เอตาทิสานิ มงฺคลานิ เป๐น อวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ   
กตฺวาน 
   คําว่า สพฺพตฺถ เป๐นบทภินนาธาระ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ อปราชิตา 
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๓๑๘ 

   คําว่า สพฺพตฺถ เป๐นบทภินนาธาร วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ คจฺฉนฺติ 
   คําว่า โสตฺถึ เป๐นบทอวุตตกัมมะ วางไว้ใกล้กับบทที่สัมพันธ์กัน คือ คจฺฉนฺติ 
   คําว่า ตํ เป๐นบทวิเสสนะของ อฏฺ ตฺตึสวิธกมฺม ํ
   คําว่า เตสํ เป๐นบทวิเสสนะของ มงฺคลการกานํ ที่เป๐นบทสัมปทานะ 
   คําว่า อุตฺตมํ เป๐นบทวิเสสนะ วางไว้ใกล้บทวิเสสยะ คือ มงฺคลํ 
   คําว่า มงฺคลํ เป๐นวิกติกัตตาของ โหติ 
   ข. มีเนื้อความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย 
  ๒. มธุรตาคุณ รสคํามีเสียงไพเราะอ่อนหวาน ในคาถานี้เป๐นปทาสัตติมธุรตา คือมีเสียง
คล้องจองกัน โดยประกอบสระและพยัญชนะท่ีมีฐาน, กรณ์ หรือมาตรา (เสียงยาว-สั้น) เหมือนกันไว้ใกล้
กัน ดังนี้ 
   บาทที ่๑ ว่า เอตาทิสานิ กตฺวาน มีครุ ๕ ตัว คือ เอ, ตา, สา, กตฺ, วา อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๑ นี้ ๑๖ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ เอ, อา, อา, กฺ, อ, อา, อ อยู่ใกล้
กัน, อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ อิ, อิ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ ตฺ, ทฺ, สฺ, นฺ, ตฺ, วฺ, นฺ อยู่ใกล้กัน 
   บาทที่ ๒  ว่า สพฺพตฺถมปราชิตา มีครุ ๔ ตัว คือ สพฺ, พตฺ, รา, ตา อยู่ใกล้กัน, มี
อักษรในบาทที่ ๒ นี้ ๑๘ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อ, อ, อ, อา, อา อยู่ใกล้กัน, 
อักษรตาลุฐาน ๒ ตัว คือ ชฺ, อิ อยู่ใกล้กัน, อักษรมุทธฐานมีตัวเดียว คือ รฺ, อักษรทันตฐาน ๔ ตัว คือ สฺ, 
ตฺ, ถฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ พฺ, พฺ, มฺ, ปฺ อยู่ใกล้กัน 
   บาทที่ ๓  ว่า สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ มีครุ ๖ ตัว คือ สพ,ฺ พต,ฺ โสตฺ, ถึ, คจฺ, ฉนฺ อยู่
ใกล้กัน, มีอักษรในบาทที่ ๓ นี้ ๒๒ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๗ ตัว คือ อ, อ, อ, โอ, คฺ, อ, อ อยู่
ใกล้กัน, อักษรตาลุฐาน ๔ ตัว คือ อิ, จฺ, ฉฺ, อิ อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๘ ตัว คือ สฺ, ตฺ, ถฺ, สฺ, ตฺ, ถฺ, นฺ, 
ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๒ ตัว คือ พฺ, พฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรนาสิกฐานตัวเดียวคือ - ํ 
   บาทที่ ๔ ว่า ตนฺเตส  มงฺคลมุตฺตม  มีครุ ๖ ตัว คือ ตํ, เต, สํ, มงฺ, มุตฺ, มํ อยู่ใกล้กัน, 
มีอักษรในบาทที่ ๔ นี้ ๒๓ ตัว ประกอบด้วย อักษรกัณฐฐาน ๑๐ ตัว คือ อ, เอ, อ, อ, งฺ, คฺ, อ, อ, อ, อ 
อยู่ใกล้กัน, อักษรทันตฐาน ๗ ตัว คือ ตฺ, นฺ, ตฺ, สฺ, ลฺ, ตฺ, ตฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรโอฏฐฐาน ๔ ตัว คือ มฺ, มฺ, 
อุ, มฺ อยู่ใกล้กัน, อักษรนาสิกฐาน ๒ ตัว คือ - ํ ที่ สํ, มํ 
  ๓. สมตาคุณ รสคํามีความสม่ําเสมอในการเลือกอักษรมาเรียงลําดับ แบ่งเป๐น ๓ 
ประเภท คือ   ก. เกวลมุทุสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนฐานเดียวกันจํานวนมาก 
   ข. เกวลผุฏฐสมตา มีพยัญชนะเสียงแข็งฐานเดียวกันจํานวนมาก 
   ค. มิสสกสมตา มีพยัญชนะเสียงอ่อนผสมเสียงแข็ง 
   บาทที ่๑ ว่า เอตาทิสานิ กตฺวาน เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที ่๒ ว่า สพฺพตฺถมปราชิตา เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๓ ว่า สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ เป๐นเกวลมุทุสมตา 
   บาทที่ ๔ ว่า ตนฺเตส  มงฺคลมุตฺตม  เป๐นเกวลมุทุสมตา 
  พระคาถานี้ประกอบด้วยพยัญชนะเสียงอ่อนจํานวนมาก คือ 
   ก. ทันตฐาน (เกิดที่ฟ๎น) คือ ตาทิสานิ, ตฺวาน, ส, ตฺถ, ตา, ส, ตฺถ, โสตฺถึ, นฺติ, ตนฺ
เตฺสํ, ล, ตฺต 
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๓๑๙ 

   ข. โอฏฐฐาน (เกิดที่ริมฝีปาก) คือ พฺ, พ, ม, ป, พฺ, พ, ม, มุ, มํ 
  ดังนั้น จึงจัดเป๐นเกวลมุทุสมตาคุณ แม้มี ถ อักษร ในบาทที่ ๒, มี ถ, ถึ และ ฉ อักษร
ในบาทที่ ๓ จะเป๐นธนิตอักษรก็ไม่ผิดตามเกวลมุทุตา เพราะธนิตอักษรช่วยไม่ให้ขัดแย้งกับสิเลสคุณ 
  ๔. สุขุมาลตาคุณ ความนุ่มนวลชดช้อย มี ๒ ประเภท ประกอบด้วย 
   ก. สัททสุขุมาลตาคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนมากว่า
เสียงแข็ง, ไม่มีพยัญชนะเสียงอ่อนล้วน ๆ และปราศจากอักษรออกเสียงยาก คือ สนธิ สมาส และสังโยค
ที่ประกอบบทไว้ไม่ด ี
   ข. อัตถสุขุมาลคุณ รสความนุ่มนวลชดช้อย เพราะใช้คําสละสลวย โดยหลีกเลี่ยง
ความไม่สุภาพและความไม่เหมาะสม 
  ในพระคาถานี้เป๐น สัททสุขุมาลตาคุณ เพราะมีพยัญชนะเสียงอ่อนจํานวนมาก และ
ไม่ใช่มีเสียงอ่อนทั้งหมด โดยมีธนิตอักษรอยู่บ้าง คือ บาทที่ ๒ มี ธนิตอักษร ๑ พยางค์ คือ ถ ใน 
สพฺพตฺถ และบาทที่ ๓ มีธนิตอักษร ๓ พยางค์คือ ถ, ถึ และ ฉ ใน สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ทั้งไม่มีสนธิ
หรือสังโยคที่ออกเสียงยาก คือบทสนธิในรูปว่า เอตาทิสานิ (เอต + อีทิสานิ) สพฺพตฺถมปราชิตา (สพฺพตฺถ 
+ อปราชิตา) ตนฺเตสํ (ตํ + เตสํ) มงฺคลมุตฺตมํ (มงฺคลํ + อุตฺตมํ) ออกเสียงง่าย จึงประดับด้วยสุขุมาลตา
คุณ มีเสียงนุ่มนวลชดช้อยชวนให้น่าฟ๎งเสนาะโสต 
  ๕. อัตถพยัตติคุณ รสคํามีความหมายชัดเจนเข้าใจง่าย ทุกบทล้วนมีความหมายแจ่ม
แจ้งไม่คลุมเครือ ไม่ทําให้ตีความหมายได้หลายอย่าง ทําให้ผู้ฟ๎งสามารถเข้าใจได้ทันที มี ๒ ประเภท 
ประกอบด้วย 
   ก. สัททอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคุณโดยศัพท์ 
   ข. อัตถอัตถพยัตติคุณ อัตถพยัตติคณุโดยอรรถ 
 ในพระคาถานี้เป๐น สัททอัตถพยัตติคุณ เพราะไม่มีข้อความซ่อนเร้นที่จะต้องนํามาแสดง
โดยศัพท ์

๕.๒ หลักธรรมน าความเจริญด าเนินชีวิตในปัจฉิมวัย 

 ๕.๒.๑ มงคลที่ ๓๑ การบ าเพ็ญตบะ 

 อินทรียสังวรคือการสํารวมอินทรีย์ ๖ มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้กิเลสครอบงําในเวลา
เห็นรูป ได้ยินเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพารมณ์ รู้ธัมมารมณ์ ชื่อว่าตบะ เพราะเผาอภิชฌาและ
โทมนัสเป๐นต้น ส่วนความเพียรเป๐นคุณธรรมที่จําเป๐นในการประกอบคุณงามความดี ชื่อว่าตบะ เพราะ
เผาความเกียจคร้าน บุคคลผู้ประกอบด้วยตบะเหล่านั้น เรียกว่า อาตาปี 
 การบําเพ็ญตบะ จึงหมายถึง การทําความเพียรเผาผลาญบาปธรรม คือ กิเลสทุกชนิดให้
ร้อนตัวทนอยู่ไม่ได้ เกาะใจเราไม่ติด ต้องเผ่นหนีไป แล้วใจของเราก็จะผ่องใส หมดทุกข์ 
 การบําเพ็ญตบะในชีวิตประจําวัน เพ่ือกันไม่ให้กิเลสฟูุงขึ้นและเพ่ือกําจัดกิเลสออกจากตัว  
ทําได้ดังนี้ คือ๑๙๖ 
  ๑) มีอินทรียสังวร 
  ๒) มีความเพียรในการปฏิบัติธรรม 
                                                 

 ๑๙๖ ข้อมูลหลักคัดมาจากหนังสือ มงคลชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า ของพระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๓๒๐ 

 อินทรียสังวร-การสํารวมอินทรีย์ คือการสํารวมระวังตนโดยอาศัยสติเป๐นตัวกํากับ คนเรา
นี้มีช่องทางติดต่อกับภายนอกอยู่ ๖ ทาง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เหมือนกับบ้านมีประตูหน้าต่าง 
เป๐นทางติดต่อกับภายนอก คนเราก็เหมือนกับบ้านที่มีประตูหน้าต่างอยู่ ๖ ช่องทาง สิ่งต่าง ๆ ภายนอกที่
เราจะรับรู้ รับทราบก็มาจาก ๖ ทางนี ้จะเป๐นสิ่งที่ดีทําให้ใจของเราสงบผ่องใสก็มาจาก ๖ ทางนี้ จะเป๐น
สิ่งที่ทําให้ใจของเราฟูุงซ่าน ขุ่นมัว ก็มาจาก ๖ ทางนี้เหมือน กัน ช่องทางทั้ง ๖ นี้ นับว่ามีความสําคัญ
มาก เราจึงควรรู้จักถึงธรรมชาติของช่องทางทั้ง ๖ นี้ 
 พระพุทธเจ้าทรงเปรียบช่องทางทั้ง ๖ ไว้ ดังนี้ 
  ๑) ตาคนเรานี้เหมือนงู งูไม่ชอบที่เรียบ ๆ แต่ชอบที่ที่ลึกลับซับซ้อน ตาคนเราก็
เหมือนกัน ไม่ชอบดูอะไรเรียบ ๆ ชอบดูสิ่งที่มีลวดลายวิจิตรสวยงาม ยิ่งสิ่งที่เขาปกปิดไว้ละก็ยิ่งชอบดู 
แต่อะไรที่เปิดเผยออกแล้ว ไม่ลับแล้ว ความอยากดูกลับลดลง 
  ๒) หูคนเรานี้เหมือนจระเข้ คือชอบที่เย็น ๆ อยากฟ๎งคําพูดเย็น ๆ ที่เขาชมตัวหรือ
คําพูดเพราะ ๆ ที่เขาพูดกับเรา 
  ๓) จมูกคนเรานี้เหมือนนก คือชอบโผขึ้นไปในอากาศ พอได้กลิ่นอะไรหน่อยก็ตามดม
ว่ามาจากไหน 
  ๔) ลิ้นคนเรานี้เหมือนสุนัขบ้าน คือชอบลิ้มรสอาหาร วัน ๆ ขอให้ได้กินของอร่อย ๆ 
เที่ยวซอกแซกหาอาหารอร่อย ๆ กินทั้งวัน 
  ๕) กายคนเรานี้เหมือนสุนัขจิ้งจอก คือชอบที่อุ่น ๆ ที่นุ่ม ๆ ชอบซุก เดี๋ยวจะไปซุกตัก
คนโน้น เดี๋ยวจะไปซุกตักคนนี้ ชอบอิงคนโน้น ชอบจับคนนี้ 
  ๖) ใจคนเรานี้เหมือนลิง คือ ชอบซน คิดโน่น คิดนี่ เดี๋ยวก็ฟูุงซ่านถึงเรื่องในอดีต เดี๋ยว
ก็สร้างวิมานในอากาศถึงเรื่องในอนาคต ไม่ยอมอยู่นิ่ง ไม่ยอมสงบ 
 อินทรียสังวรที่ว่าสํารวมระวังตัว ก็คือระวังช่องทางทั้ง ๖ นี้ เมื่อรู้ถึงธรรมชาติของมันแล้วก็
ต้องคอยระวัง ใช้สติเข้าช่วยกํากับ อะไรที่ไม่ควรดูก็อย่าไปดู อะไรที่ไม่ควรฟ๎งก็อย่าไปฟ๎ง อะไรที่ไม่ควร
ดมก็อย่าไปดม อะไรที่ไม่ควรลิ้มชิมรสก็อย่าไปชิม อะไรที่ไม่ควรสัมผัสก็อย่าไปสัมผัส อะไรที่ไม่ควรคิดก็
อย่าไปคิด หรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรดูเข้าแล้ว ก็ให้จบแค่เห็น ไม่คิดปรุงแต่งต่อว่า สวย
จริงนะ หล่อจริงนะ อะไรทํานองนี้ ต้องไม่นึกถึงโดยนิมิต หมายถึง เห็นว่าสวยไปทั้งตัว เช่น “เออ คนนี้
สวยจริง ๆ” ต้องไม่นึกถึงโดยอนุพยัญชนะ หมายถึง เห็นว่าส่วนใดส่วนหนึ่งสวย เช่น “ตาสวย แขนสวย 
ขาสวย”เป๐นต้น 
 อินทรียสังวรนี้เป๐นเรื่องสําคัญมาก เราสู้กับกิเลสชนะหรือแพ้ก็อยู่ตรงนี้  ถ้าเรามีอินทรีย์
สังวรดีแล้ว โอกาสที่กิเลสจะรุกรานเราก็ยาก คุณธรรมต่าง ๆ ที่เราตั้งใจรักษาไว้ก็จะสามารถทําได้อย่าง
ที่ตั้งใจ เหมือนบ้าน ถ้าเราใส่กุญแจดูแลประตูหน้าต่างอย่างดีแล้ว ถึงแม้ตามลิ้นชักตามตู้จะไม่ได้ใส่
กุญแจก็ย่อมปลอดภัย โจรมาเอาไปไม่ได้ แต่ถ้าเราขาดการสํารวมอินทรีย์ ไปดูในสิ่งที่ไม่ควรดู ฟ๎งในสิ่ง
ไม่ควรฟ๎ง ดมในสิ่งไม่ควรดม ลิ้มรสในสิ่งไม่ควรลิ้ม จับต้องสัมผัสในสิ่งที่ไม่ควรสัมผัส คิดในสิ่งที่ไม่ควร
คิด แม้เราจะมีความตั้งใจรักษาศีล รักษาคุณธรรมต่าง ๆ ดีเพียงไร ก็มีโอกาสพลาดได้มาก เหมือนบ้านที่
ไม่ได้ปิดประตูหน้าต่าง แม้จะใส่กุญแจตู้ลิ้นชักดีเพียงไร ก็ย่อมไม่ปลอดภัย โจรสามารถมาลักไปได้ง่าย 
 วิธีที่จะทําให้อินทรียสังวรเกิดขึ้นนั้น ให้เราฝึกให้มีหิริโอตตัปปะ มีความละอายและเกรง
กลัวต่อบาป โดยคํานึงถึงชาติตระกูล อายุ วิชาความรู้ ครูอาจารย์ สํานักศึกษาของเรา และอ่ืน ๆ 
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 ท่านเปรียบเป๐นลูกโซ่แห่งธรรมไว้ ดังนี้ 
  หิริโอตตัปปะ ทําให้เกิดอินทรียสังวร 
  อินทรียสังวร ทําให้เกิดศีล 
  ศีล    ทําให้เกิดสมาธิ 
  สมาธิ   ทําให้เกิดป๎ญญา 
 ผู้มีอินทรียสังวรดี ศีลก็ย่อมบริสุทธิ์ ศีลบริสุทธิ์ สมาธิก็เกิดได้ง่าย  สมาธิตั้งมั่น ป๎ญญาก็
เกิดขึ้นเห็นถึงสิ่งต่าง ๆ ตามความเป๐นจริง เห็นถึงตัวกิเลสที่ซุกซ่อนอยู่ภายในและสามารถกําจัดไปให้
หมดสิ้นได ้เราทุกคนจึงควรฝึกให้มีอินทรียสังวรในตัวให้ได้ 
 ความเพียรในการปฏิบัติธรรม 
 คนส่วนใหญ่มักพอจะทราบอยู่ว่าอะไรดี อยากจะให้สิ่งที่เห็นว่าดีนั้นเกิดขึ้นกับตัว แต่ก็มัก
ทําความดีนั้นไปได้ไม่ตลอดรอดฝ๎๑ง ทั้งนี้เพราะขาดความเพียร ถ้าขาดความเพียรเสียแล้ว คุณธรรม
ทั้งหลายก็ไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาได้เลย 
      “วีริเยน ทุกฺขมจฺเจติ 
     บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร”๑๙๗ 
      “ขนฺตี ปรม  ตโป ตีติกฺขา 
     ความอดทนอย่างแรงกล้า เป๐นตบะอย่างยิ่ง”๑๙๘ 

 ๕.๒.๒ มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ 

 คําว่า พรหมจรรย์ หมายถึงการบวชซึ่งละเว้นเมถุน การครองชีวิตที่ปราศจากเมถุน การ
ประพฤติธรรมอันประเสริฐ นี้คือลักษณะของธรรมที่ถือว่าเป๐นการประพฤติพรหมจรรย์ 
 การประพฤติพรหมจรรย์ แปลว่า ความประพฤติอันประเสริฐ หมายถึงการประพฤติตาม
คุณธรรมต่าง ๆ ทั้งหมดในพระพุทธศาสนาให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น เพ่ือปูองกันไม่ให้กิเลสฟูกลับขึ้นมาอีก
จนกระท่ังหมดกิเลส 
 ความมุ่งหมายสุดยอดของการประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนา คือให้ตัดโลกิยวิสัย 
ตัดเยื่อใยทุก ๆ อย่าง เพ่ือมุ่งหน้าสู่โลกุตตรภูมิ และอย่างแรกที่ต้องทําก่อน คือการปฏิบัติตามมรรคมี
องค์ ๘ เพ่ือตัดกามารมณ ์แล้วจึงตัดรูปารมณ์ อรูปารมณ์ไปตามลําดับ 
 สําหรับสามัญชนคนทั่ว ๆ ไป สิ่งสําคัญที่เหนี่ยวรั้งไม่ให้ก้าวหน้าในการพัฒนาจิต และทํา
ให้กิเลสฟูกลับขึ้นได้ง่ายที่สุดก็คือ กามารมณ์ ถ้าใครตัดกามารมณ์ได้ ก็มีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติ
ธรรมได้อย่างรวดเร็ว การประพฤติพรหมจรรย์ในมงคลข้อนี้ จึงมุ่งเน้นการตัดกามารมณ์เป๐นหลัก 
 อุปมาโทษของกามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ 
  ๑) กามเปรียบเหมือนท่อนกระดูกเปล่า ไม่มีเนื้อและเลือดติดอยู่ เมื่อสุนัขหิวมาแทะ
เข้า ยิ่งแทะยิ่งเหนื่อย ยิ่งหิว อร่อยก็ไม่เต็มอยาก ไม่เต็มอ่ิม พลาดท่าแทะพลาดไปถึงฟ๎นหักได้ 
  ๒) กามเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่แร้ง กา หรือเหยี่ยวคาบบินมา แร้ง กา หรือเหยี่ยวตัว
อ่ืนก็จะเข้ารุมจิกแย่งเอา คือไม่เป๐นของสิทธิ์ขาดแก่ตัวเรา ผู้อื่นแย่งชิงได้ คนทั้งหลายต่างก็ต้องการหมาย 

                                                 

 ๑๙๗ ส.ํส.(บาลี) ๑๕/๒๔๖/๒๕๘. 
 ๑๙๘ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๑๘๔/๕๐. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๓๒๒ 

ปองเอา จึงอาจต้องเข่นฆ่ากันเป๐นทุกข์แสนสาหัส 
  ๓) กามเปรียบเหมือนคนถือคบเพลิงที่ทําด้วยหญ้าลุกโพลงเดินทวนลมไป ไม่ช้าก็ต้อง
ทิ้ง มิฉะนั้นก็โดนไหม้มือ ระหว่างเดินก็ถูกควันไฟรมหน้า ต้องทนทุกข์ทรมานย่ําแย่ 
  ๔) กามเปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงอันร้อนแรง ผู้ที่รักชีวิตทั้ง ๆ ที่รู้ว่าหากตกลงไป
แล้ว ถึงไม่ตายก็สาหัส แต่ก็แปลกเหมือนมีอะไรมาพรางตาไว้ เหมือนมีแรงลึกลับมาคอยฉุดให้ลงหลุมอยู่
ร่ําไป 
  ๕) กามเปรียบเหมือนความฝ๎น เห็นทุกอย่างเฉิดฉายอําไพ แต่ไม่นานก็ผ่านไป พอตื่น
ขึ้นก็ไม่เห็นมีอะไร เหลือไว้แต่ความเสียดาย 
  ๖) กามเปรียบเหมือนสมบัติที่ยืมเขามา เอาออกแสดงก็ดูโก้เก๋ดี ใครเห็นก็ชม แต่ก็
ครอบครองไว้อย่างไม่มั่นใจ ได้เพียงชั่วคราว ไม่เป๐นสิทธิ์เด็ดขาด เจ้าของตามมาพบเมื่อไรก็เอาคืนเมื่อ
นั้นตัวเองก็ได้แต่ละห้อยหา 
  ๗) กามเปรียบเหมือนต้นไม้มีผลดกอยู่ในปุา ใครผ่านมาเมื่อเขาอยากได้ผล จะด้วยวิธี
ไหนก็เอาทั้งนั้น ปีนได้ก็ปีน ปีนไม่ได้ก็สอย บางคนก็โค่นเลย ใครอยู่บนต้นลงไม่ทันก็ถูกทับตาย 
  ๘) กามเปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อ ใครไปยุ่งเกี่ยวก็เหมือนกับเอาชีวิตให้ถูกสับ เพราะ
กามเป๐นที่รองรับทุกข์ท้ังหลาย ทั้งกายและใจ เหมือนเขียงเป๐นที่รองรับคมมีดที่สับเนื้อจนเป๐นแผลนับไม่
ถ้วน 
  ๙) กามเปรียบเหมือนหอกและหลาว ทําให้เกิดทุกข์ทิ่มแทงหัวใจ เกิดความเจ็บปวด
รวดร้าวมาก ใครไปพัวพันในกามแล้ว ที่จะไม่เกิดความเจ็บช้ําใจนั้นเป๐นไม่มี เหมือนหอกหลาวที่เสียด
แทงร่างกายให้เกิดทุกขเวทนาอย่างนั้น 
  ๑๐) กามเปรียบเหมือนหัวงูพิษ เพราะกามประกอบด้วยภัยมาก ต้องมีความหวาด 
ระแวงต่อกันอยู่เนือง ๆ ไม่อาจปลงใจได้สนิท วางจิตให้โปร่งไม่ได้ เป๐นที่หวาดเสียวมาก อาจฉกให้ถึง
ตายได้ทุกเม่ือเหมือนหัวงูพิษ 
 ทั้งหมดนี้ คืออุปมาโทษของกามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ความจริงแล้วยังมีอีกมาก นี่เป๐น
เพียงตัวอย่างเท่านั้น เมื่อเราเห็นกันแล้วว่ากามมีโทษมากมายถึงปานนี้ ควรหาเวลารักษาศีล ๘ บ้าง 
 ลักษณะของธรรมที่ถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์นั้น มีอยู่ดังนี้ 
  ๑) ทาน-การแบ่งป๎น บริจาคทานไม่ว่าจะเป๐นทรัพย์ สิ่งของ เงินทอง หรือป๎ญญา 
  ๒) เวยยาวัจจมัย-ช่วยเหลือผู้อื่นในกิจการงานที่ชอบ ที่ถูกท่ีควร 
  ๓) ศีล-รักษาศีล ๕ คือไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมย ไม่ทําผิดในกาม ไม่พูดปด ไม่ดื่มน้ําเมา 
  ๔) อัปปมัญญา-มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขากับคนที่เราต้องพบปะด้วยทุกคน 
  ๕) เมถุนวิรัติ-งดเว้นจากการเสพกาม 
  ๖) สทารสันโดษ-ยินดีในคู่ของตน คือการมีสามีหรือภรรยาคนเดียว  
  ๗) วิริยะ-เพียรพยายามที่จะละความชั่ว ไม่ท้อถอยในความบากบั่น  
  ๘) อุโบถถกรรม-รักษาศีล ๘ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมย ไม่ร่วมประเวณี ไม่พูดปด ไม่
ดื่มน้ําเมา ไม่บริโภคอาหารตั้งแต่เที่ยงวันเป๐นต้นไป ไม่ฟูอนรํา ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการละเล่น ใช้
ของหอมหรือเครื่อง ประดับ ไม่นอนบนที่สูงใหญ่ หรูหรา 
  ๙) อริยธรรม-ใช้ป๎ญญาเห็นแจ้งใน ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค  



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๓๒๓ 

  ๑๐) สิกขา-ศึกษาปฏิบัติในศีล สมาธิ ป๎ญญา ให้รู้แจ้งเห็นจริง  
 วิธีประพฤติพรหมจรรย์ 
  พรหมจรรย์ชั้นต้น สําหรับผู้ครองเรือน ก็ให้พอใจเฉพาะคู่ครองของตนเท่านั้น รักษาศีล 
๕ ไม่นอกใจภรรยา-สามี 
  พรหมจรรย์ชั้นกลาง สําหรับผู้ครองเรือน คือนอกจากรักษาศีล ๕ แล้วก็ให้รักษาศีล ๘ 
เป๐นคราว ๆ ไปและฝึกให้มีพรหมวิหาร ๔ 
  พรหมจรรย์ชั้นสูง สําหรับผู้ไม่ครองเรือน ถ้าเป๐นฆราวาสก็รักษาศีลอย่างน้อย  ศีล ๘ 
ตลอดชีวิต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศเลย หรือถ้าเป๐นชายก็ออกบวชเป๐นพระภิกษุเจริญสมถะและวิป๎สสนา
ในพระพุทธศาสนา 
    หีเนน พฺรหฺมจริเยน ขตฺติเย อุปปชฺชติ 
    มชฺฌิเมน จ เทวตฺต  อุตฺตเม วิสุชฺฌติ ฯ๑๙๙ 
    บุคคลย่อมเข้าถึงความเป๐นกษัตริย์ ด้วยพรหมจรรย์ชั้นต่ํา ย่อมเข้าถึง 
   ความเป๐นเทพด้วยพรหมจรรย์ชั้นกลาง ย่อมหมดจด ด้วยพรหมจรรย์ชั้นสูงสุด 
 “กามทั้งหลายมีโทษมาก มีทุกข์มาก มีความพอใจน้อย เป๐นบ่อเกิดแห่งความทะเลาะวิวาท
กัน ความชั่วเป๐นอันมากเกิดข้ึนเพราะกามเป๐นเหตุ...”๒๐๐ 

 ๕.๒.๓ มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ 

 อริยสัจ ๔ คือความจริงที่มีอยู่คู่โลกแต่ไม่มีใครเห็น จนกระทั่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้คือทั้งรู้
และเห็นแล้วทรงชี้ให้เราดู ได้แก่ 
  ๑) ทุกข ์ คือความไม่สบายกายไม่สบายใจต่าง ๆ 
  ๒) สมุทัย คือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ 
  ๓) นิโรธ คือความดับทุกข์ 
  ๔) มรรค คือวิธีปฏิบัติเพื่อไปสู่ความดับทุกข์ 
 ถ้าจะเปรียบกับโรค 
  ทุกข ์ เปรียบเหมือนสภาพที่ปุวยเป๐นโรค 
  สมุทัย เปรียบเหมือนตัวเชื้อโรค 
  นิโรธ เปรียบเหมือนสภาพที่หายจากโรค แข็งแรงแล้ว 
  มรรค เปรียบเหมือนยารักษาโรคให้หายปุวย 
 คนทุกคนในโลกนี้ล้วนแต่มีความทุกข์กันทั้งนั้น เหมือนคนปุวยแต่ก็ไม่รู้ว่าปุวยจากอะไร
อะไรเป๐นสาเหตุ จะแกไ้ขรักษาให้หายปุวยหายทุกข์ได้อย่างไร 
 ในมงคลนี้ มาศึกษากันให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิตว่าที่เราทุกข์  ๆ กันอยู่ มีสาเหตุมาจาก
อะไร แล้วจะได้รีบปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ 
 
 

                                                 

 ๑๙๙ ขุ.ชา.(บาลี) ๒๗/๗๕/๑๙๓.  
 ๒๐๐ ม.มู.(บาลี) ๑๒/๑๖๖-๑๖๙/๑๒๘-๑๓๑. 
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๓๒๔ 

 อริยสัจที่ ๑ ทุกข์ 
 ทุกข์ คือความไม่สบายกายไม่สบายใจต่าง ๆ พระพุทธองค์ทรงพบความจริงว่า สรรพสัตว์
ทั้งหลายล้วนตกอยู่ในความทุกข์ จะเป๐นมหาเศรษฐี เป๐นนายกรัฐมนตรี เป๐นประธานาธิบดี เป๐นพระเจ้า
จักรพรรดิก็มีทุกข์ท้ังนั้น ต่างแต่เพียงว่าทุกข์มากหรือทุกข์น้อยและมีป๎ญญาพอที่จะรู้ตัวหรือเปล่าเท่านั้น 
พระองค์ได้ทรงแยกแยะให้เห็นว่า ความทุกข์นี้มีถึง ๑๑ ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน แบ่งออกเป๐น ๒ 
ลักษณะ คือ 
  ๑) สภาวทุกข์ คือทุกข์ประจํา เป๐นความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป๐นสภาพธรรมดาของ
สัตว์ซึ่งเมื่อเกิดแล้วต้องมีทุกข์ชนิดนี้มี ๓ ประการได้แก ่
   ๑.๑) ชาติ ความเกิด 
   ๑.๒) ชรา ความแก่ 
   ๑.๓) มรณะ ความตาย 
  ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา อย่างมากที่สุดก็บอกได้เพียงว่า ความแก่ 
ความเจ็บ ความตาย เป๐นทุกข์ ส่วนความเกิดกลับถือว่าเป๐นสุขเป๐นพรพิเศษที่มาจากสรวงสวรรค์ แต่
พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกด้วยป๎ญญาและชี้ให้เห็นว่า ความเกิดนั่นแหละเป๐นทุกข์ ทุกข์ตั้งแต่ต้องขดอยู่
ในท้อง พอจะคลอดก็ถูกมดลูกบีบรีดดันออกมา ศีรษะนี้ถูกผนังช่องคลอดบีบจนกระโหลกเบียดซ้อนเข้า
หากัน จากหัวกลม ๆ กลายเป๐นรูปยาว ๆ เจ็บแทบขาดใจ เพราะฉะนั้น ทันทีที่คลอดออกมาได้ สิ่งแรกที่
เด็กทําคือร้องจ้าสุดเสียง เพราะมันเจ็บจริง ๆ และการเกิดนี่เองที่เป๐นต้นเหตุ เป๐นที่มาของความทุกข์อ่ืน 
ๆ ทั้งปวง ถ้าเลิกเกิดได้เมื่อไหร่ก็เลิกทุกข์เม่ือนั้น 
  อีกอย่างหนึ่งที่คนมักเข้าใจไขว้เขวกันก็คือ คิดว่าชราทุกข์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออายุ ๖๐-
๗๐ ป ีแต่จริง ๆ แล้วทันทีท่ีเราเริ่มเกิดก็เริ่มแก่แล้ว ชราทุกข์เริ่มเกิดตั้งแต่ตอนนั้น และค่อย ๆ เป๐นมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ เซลล์ในร่างกายเริ่มแก่ตัวไปเรื่อย ๆ 
  ๒) ปกิณณกทุกข์ คือทุกข์จร เกิดกับแต่ละคนด้วยระดับที่ต่างกันไปไม่แน่นอน เป๐น
ความทุกข์ที่เกิดจากจิตใจหย่อนสมรรถภาพ ไม่อาจทนต่อเหตุการณ์ภายนอกที่มากระทบตัวเราได้ ผู้มี
ป๎ญญารู้จักฝึกควบคุมใจตนเอง ก็จะสามารถบรรเทาจากทุกข์ชนิดนี้ได้ ทุกข์จรนี้มีอยู่ ๘ ประการ ได้แก่ 
   ๒.๑) โสกะ     ความโศก ความแห้งใจ ความกระวนกระวาย 
   ๒.๒) ปริเทวะ    ความคร่ําครวญรําพัน 
   ๒.๓) ทุกขะ     ความเจ็บไข้ได้ปุวย 
   ๒.๔) โทมนัสสะ    ความน้อยใจ ขึ้งเคียด 
   ๒.๕) อุปายาสะ    ความท้อแท้กลุ้มใจ ความอาลัยอาวรณ์ 
   ๒.๖) อัปปิเยหิ สัมปโยคะ ความขัดข้องหมองใจจากการประสบสิ่งที่ไม่เป๐นที่รัก 
   ๒.๗) ปิเยหิ วิปปโยคะ  ความโศกศัลย์โศกเศร้าเมื่อพลัดพรากจากของรัก 
   ๒.๘) ยัมปิจฉัง น ลภติ  ความหม่นหมองจากการปรารถนาสิ่งใดแล้ว ไม่ได้สิ่ง
นั้น 
 นี้คือเรื่องทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงเป๐นเหมือนแพทย์ผู้ชํานาญโรค สามารถแยกแยะอาการ
ของโรคให้เราดูได้อย่างละเอียดชัดเจน 
 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๓๒๕ 

     “ทุกฺข  อริยสจฺจ  ปริญฺเ ยฺย  
     อริยสัจ คือทุกข์ อันเราพึงกําหนดรู้”๒๐๑ 
 อริยสัจที่ ๒ สมุทัย 
 สมุทัย คือเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายดังกล่าวข้างต้นผู้ที่มีป๎ญญาน้อยหาเหตุแห่งความ
ทุกข์ไม่เจอ จึงโทษไปต่าง ๆ นานา ว่าเป๐นการลงโทษของพระเจ้าบ้าง ของผีปุาบ้าง ถ้าเป๐นจริงอย่างนั้น 
ผีปุาตนนี้คงใจร้ายน่าดู เที่ยวไปรังแก คนโน้นคนนี้ทั้งวันให้เขามีทุกข์ หน้าคงจะหงิกอยู่ทั้งวัน 
 พระพุทธเจ้าทรงมองเห็นความจริงอย่างชัดเจนว่า ที่เราทุกข์ ๆ กันอยู่นี้ สาเหตุมาจาก 
ตัณหา คือความทะยานอยากในใจของเราเอง แบ่งเป๐น ๓ ประเภท คือ 
  ๑) กามตัณหา ความอยากได้ มี อยากได้เงิน อยากได้ทอง อยากสนุก อยากให้คน
ชมเชยยกย่อง สรุปคืออยากได้ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อารมณ์ท่ีน่าพอใจ 
  ๒) ภวตัณหา ความอยากเป๐น มี อยากเป๐นนายกรัฐมนตรี อยากเป๐นใหญ่เป๐นโต อยาก
เป๐นนายพล อยากเป๐นคุณหญิง ฯลฯ 
  ๓) วิภวตัณหา ความอยากไม่เป๐น มี อยากไม่เป๐นคนจน อยากไม่เป๐นคนแก่ อยากไม่
เป๐นคนขี้โรค ฯลฯ 
 คนเกิดมาจากตัณหา ลอยคออยู่ในตัณหา เคยชินกับตัณหา คุ้นเคยกับตัณหาจนเห็นตัณหา
เป๐นเพ่ือนสนิท กินด้วยกัน อยู่ด้วยกัน ถ้าขาดตัณหาแล้ว เขากลัวว่าจะขาดรสของชีวิตที่เคยได้ เคยอยู่ 
เคยเป๐น แต่ความเป๐นจริง ตัณหานั้นถ้าเป๐นเพ่ือนก็คือเพ่ือนเทียม ที่คอยหลอกล่อนําทุกข์มาให้เราแล้วก็
ยืนหัวเราะชอบใจ 
 พระพุทธเจ้าเป๐นเหมือนแพทย์ผู้ชํานาญ ทรงแยกแยะสาเหตุของโรค สาเหตุของทุกข์ ให้
เห็นว่ามาจากอะไร เชื้อโรคชนิดไหน กิเลสชนิดใด 
     “ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจ  ปหาตพฺพ  
     อริยสัจ คือทุกขสมุทัย อันเราพึงละ”๒๐๒ 
 อริยสจัที่ ๓ นิโรธ 
 นิโรธ คือความดับทุกข์ หมายถึง สภาพใจที่หมดกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิง ทําให้หมดตัณหาจึง
หมดทุกข ์มีใจหยุดนิ่งสงบตั้งมั่นอยู่ 
 ผู้ที่มีป๎ญญาน้อยยังเข้าไม่ถึงนิพพาน จึงไม่รู้จักความหมดทุกข์ที่แท้จริง ก็มักเข้าใจกันว่า 
การได้เสวยสุขอยู่บนสวรรค์นั้นคือความหมดทุกข์ แท้จริงนั้น ต่อให้ได้ขึ้นสวรรค์เป๐นเทวดานางฟูาจริง ๆ 
ก็ยังวนเวียนอยู่ในกามภพเท่านั้น สูงกว่าสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น ยังมีรูปพรหมอีก ๑๖ ชั้น อรูปพรหมอีก ๔ ชั้น 
ซึ่งก็ยังไม่หมดทุกข์ จะหมดทุกข์จริง ๆ ต้องเจริญสมถะและวิป๎สสนาจนกระทั้งหมดตัณหา ดับความ
ทะยานอยากต่าง ๆ โดยสิ้นเชิง หมดกิเลสเข้านิพพานเท่านั้น 
     “ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจ  สจฺฉิกาตพฺพ  
     อริยสัจ คือทุกขนิโรธะ อันเราพึงทําให้แจ้ง”๒๐๓ 
 
                                                 

 ๒๐๑ สํ.ม.(บาลี) ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๙.  
 ๒๐๒ สํ.ม.(บาลี) ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๙.  
 ๒๐๓ สํ.ม.(บาลี) ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๙.  



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๓๒๖ 

 อริยสัจที่ ๔ มรรค 
 มรรค คือวิธีปฏิบัติเพ่ือให้พ้นทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงเป๐นเหมือนแพทย์ผู้ชํานาญ เห็นเหตุที่
ทําให้เกิดโรคเกิดทุกข์ชัดเจน แล้วทรงสอนเราว่า ที่ปุวยเป๐นทุกข์เพราะเจ้าตัณหาซึ่งเปรียบเหมือนเชื้อ
โรคนี่เอง ถ้าต้องการหายจากโรคก็ต้องกําจัดเชื้อโรคนั้นให้หมดไป โดยพระองค์ทรงมอบยาดีไว้ให้เราใช้
กําจัดเชื้อโรคนั้นด้วยคือมรรค ซึ่งเป๐นข้อปฏิบัติเพื่อให้ใจหยุดใจนิ่งปราบทุกข์ได้รวม ๘ ประการ คือ 
  ๑) สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบ เบื้องต้นคือความเห็นถูกต่าง ๆ เช่น เห็นว่าบิดามารดา
มีพระคุณต่อเราจริง ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วจริง โลกนี้โลกหน้ามีจริง ฯลฯ เบื้องสูงคือเห็นทุกข์ เหตุให้เกิด
ทุกข ์ความดับทุกข ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ 
  ๒) สัมมาสังกัปปะ มีความคิดชอบ คือคิดออกจากกาม คิดไม่ผูกพยาบาท คิดไม่เบียด 
เบียน ไม่ทําให้ใครเดือดร้อน 
  ๓) สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือไม่พูดปด ไม่พูดส่อเสียดให้เขาแตกแยก ไม่พูดคําหยาบ 
ไม่พูดเพ้อเจ้อ อวดอ้างความดีของตัวหรือทับถมคนอ่ืน 
  ๔) สัมมากัมมันตะ ทําการงานชอบ คือไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ และประพฤติพรหม -
จรรย ์เว้นจากการเสพกาม 
  ๕) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ คือเลิกการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดแล้ว
ประกอบอาชีพในทางท่ีถูก 
  ๖) สัมมาวายามะ มีความเพียรชอบ คือเพียรปูองกันบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น 
เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป เพียรสร้างกุศลคุณความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น และเพียร
บํารุงกุศลคุณความดีท่ีเกิดข้ึนแล้วให้เจริญงอกงามยิ่งข้ึน 
  ๗) สัมมาสติ มีความระลึกชอบ คือไม่ปล่อยใจให้ฟูุงซ่าน มีสติรู้ตัวระลึกได้ หมั่นตาม
เห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรมอยู่เสมอ 
  ๘) สัมมาสมาธิ มีใจตั้งม่ันชอบ คือมีใจตั้งม่ันตามเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตใน
จิต ธรรมในธรรม จนบรรลุฌานชั้นต่าง ๆ ไปตามลําดับ จากฌานที่เป๐นระดับโลกียะไปสู่ระดับโลกุตตระ 
 มรรคทั้ง ๘ ข้อนี้ ถ้าขยายออกไปแล้วคือคําสอนในพระพุทธศาสนาทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ์ ถ้าย่อเข้าก็คือไตรสิกขา หัวใจพระพุทธศาสนา ดังนี้ 
  ศีล   แยกออกเป๐น สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
  สมาธิ  แยกออกเป๐น สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 
  ป๎ญญา แยกออกเป๐น สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ 
 มรรคทั้ง ๘ ข้อนี้ ให้ปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งจะเป๐นไปได้ขณะใจหยุดนิ่งเป๐นสมาธิ ทําให้
เห็นอริยสัจได้อย่างชัดเจนและพ้นทุกข์ได้ เป๐นเรื่องของการฝึกจิตตามวิถีของเหตุผล 
     “ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจ  ภาเวตพฺพ  
     อริยสัจ คือปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์ อันเราพึงบําเพ็ญ”๒๐๔ 
 การเห็นอริยสัจแต่ละข้อจะต้องเห็นถึง ๓ รอบ รวม ๔ อริยสัจ เท่ากับเห็นถึง ๑๒ ครั้ง เรา
เรียก รอบ ๓ อาการ ๑๒ ของอริยสัจ 

                                                 

 ๒๐๔ สํ.ม.(บาลี) ๑๙/๑๐๘๑/๓๖๙. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๓๒๗ 

 การเห็นอริยสัจแปลกกว่าการเห็นอย่างอ่ืน คือเมื่อเห็นแล้วจะสามารถทําได้ด้วย เช่น เห็น
สมุทัย เหตุแห่งทุกข์ว่า คือตัณหา ก็จะเห็นว่าตัณหาควรละและก็ละตัณหาได้ด้วย เป๐นการเห็นที่บริบูรณ์
จริง ๆ ถ้าจะเปรียบก็เหมือนการรู้เรื่องยา จะเป๐นความรู้ที่บริบูรณ์ก็ต้องรู้อย่างนี้ คือ 
  รู้ว่า นี่เป๐นยา 
  รู้ว่า ยานี้ควรกิน 
  รู้ว่า ยานี้เราได้กินแล้ว 
 การเห็นอริยสัจนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า เมื่อเห็นข้อใดข้อหนึ่ง ข้อที่เหลือก็จะเห็นหมด 
เช่น เมื่อเห็นทุกข์ก็จะเห็นสมุทัย นิโรธ มรรค ด้วย เห็นสมุทัย ก็จะเห็นทุกข์ นิโรธ มรรค ด้วย 
 จะเห็นพร้อมกันทั้งหมด เพราะไม่ใช่การเห็นด้วยตาหรือการนึกคิดเห็นธรรมดา  แต่เป๐น
การเห็นด้วยธรรมจักษ ุ
    จตุนฺน  อริยสจฺจาน    ยถาภูตมทสฺสนา 
    ส สริต  ทีฆมทฺธาน    ตาสุ ตาเสฺวว ชาติสุ 
    ยานิ เอตานิ ทิฏฺ านิ  ภวเนตฺติ สมูหตา 
    อุจฺฉินฺน  มูล  ทุกฺขสฺส  นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว ฯ๒๐๕ 
    เราและพวกท่าน  ท่องเที่ยวไปแล้ว ในชาตินั้น ๆ  สิ้นระยะกาลนาน 
   เพราะไม่เห็นอริยสัจ  ๔ ตามความเป๐นจริง อริยสัจ ๔ เหล่านี้นั้น อันเรา 
   และพวกท่านเห็นแล้ว ตัณหาผู้นําไปสู่ภพอันเราและพวกท่านถอนขึ้นแล้ว 
   รากเหง้าของทุกข์อันเราและพวกท่านตัดขาดแล้ว บัดนี้ภพใหม่ไม่มี 

 ๕.๒.๔ มงคลที่ ๓๔ ท านิพพานให้แจ้ง 

 นิพพาน เป๐นที่ซึ่งความทุกข์ทั้งหลายเข้าไปไม่ถึง อยู่พ้นกฎของไตรลักษณ์ ไม่มีการเวียน
ว่ายตายเกิด ไม่มีแก่เจ็บตาย 
     “นิพฺพาน  ปรม  สุข  
     นิพพานสุขอย่างยิ่ง”๒๐๖ 
 นิพพานมีอยู่ ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
  ๑) สอุปาทิเสสนิพพาน เป๐นนิพพานของพระอริยเจ้าผู้ละกิเลสได้แล้ว แต่ยังมีชีวิตอยู่
เพ่ือบําเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์โลกต่อไป พระพุทธเจ้าทรงเข้านิพพานนี้ได้เม่ือวันที่พระองค์ตรัสรู้ 
  ๒) อนุปาทิเสสนิพพาน เป๐นนิพพานของผู้ที่หมดกิเลสเป๐นพระอรหันต์เมื่อขันธ์ ๕ ดับ 
 การที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้ ต้องเจริญสมถะและวิป๎สสนาจนถึงขั้นสูงสุด คือ พระ
อริยบุคคลทุกระดับ ทั้งพระอรหันต์ พระอนาคามี พระสกิทาคามี และพระโสดาบัน รวมทั้งโคตรภูบุคคล 
ที่ปฏิบัติธรรมจนมีกิเลสเบาบางเกือบถึงข้ันพระโสดาบัน 
    นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ   นตฺถิ โทสสโม กลิ 
    นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา  นตฺถิ สนฺติปร  สุข  ฯ 
    ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา   สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา 

                                                 

 ๒๐๕ สํ.ม.(บาลี) ๑๙/๑๐๙๑/๓๗๗. 
 ๒๐๖ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๒๐๓/๕๒. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๓๒๘ 

    เอต  ตฺวา ยถาภูต    นิพฺพาน  ปรม  สุข  ฯ๒๐๗ 
    “ไฟใดเสมอด้วยราคะไม่มี โทษใดเสมอด้วยโทสะไม่มี ทุกข์ใด 
   เสมอด้วยเบญจขันธ์ไม่มี สุขใดเสมอด้วยพระนิพพานไม่มี 
    ความหิวเป๐นโรคอย่างยิ่ง สังขารเป๐นทุกข์อย่างยิ่ง บัณฑิตรู้เรื่องนี ้
   ตามความเป๐นจริงแล้ว ย่อมทํานิพพานให้แจ้ง เพราะนิพพานเป๐นสุขอย่างยิ่ง” 
 พระพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลข้อนี้ว่า ทํานิพพานให้แจ้ง ซึ่งหมายถึงอรหัตตผลตามที่กล่าวไว้ใน
คัมภีร์อรรถกถา ทรงประสงค์จะแสดงว่าพระอรหันต์ผู้บรรลุนิพพานเป๐นผู้มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวด้วย
โลกธรรม มีจิตไม่เศร้าโศก ไม่ขุ่นมัว เบิกบานอยู่ ดังนั้น จึงตรัสพระคาถาที่เกี่ยวกับมงคลข้อที่ ๓๕ – ๓๘ 
ต่อไปว่า 

 ๕.๒.๕ มงคลที่ ๓๕ มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 

 จิตหวั่น คือความหวั่นหวาดกังวล กลัวว่าจะประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจ 
 จิตไหว คือความปรารถนาอยากได้สิ่งที่รักที่ชอบใจ 
 โลกธรรมคือเรื่องราวที่เกิดข้ึนประจําโลก ใคร ๆ ก็ต้องพบ หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้พระพุทธเจ้า
ก็ทรงประสบ มีอยู่ ๘ ประการ แบ่งเป๐น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 
 ก. ฝุายที่คนท่ัวไปปรารถนาอยากได้ คือ 
  ๑) ได้ลาภ คือการได้ผลประโยชน์ เช่น ได้ทรัพย์ ได้บุตร-ภรรยา ได้บ้าน ได้ที่ดิน ได้
เพชรนิลจินดาต่าง ๆ เป๐นต้น 
  ๒) ได้ยศ คือการได้รับตําแหน่ง ได้รับฐานะ ได้อํานาจเป๐นใหญ่เป๐นโต 
  ๓) ได้สรรเสริญ คือการได้ยินได้ฟ๎งคําชมเชย คํายกยอ คําสดุดีที่ คนอ่ืนให้เรา 
  ๔) ได้สุข คือได้รับความสบายกายสบายใจ ได้ความเบิกบานร่าเริง  ได้ความบันเทิงใจ 
ทั้ง ๔ อย่างนี้ เป๐นเรื่องที่คนทั่วไปชอบ ยังไม่ได้ก็คิดหา ครั้นหาได้แล้วก็คิดหวง หวงมาก ๆ เข้าก็หึง การ
ที่จิตมีอาการหา-หวง-ห่วง-หึง เรียกว่า จิตไหว 
 ข. ฝุายที่คนทั่วไปกลัวว่าจะเกิดขึ้นกับตน คือ 
  ๑) เสื่อมลาภ คือผลประโยชน์ที่ได้มาแล้วเสียไป เช่น เสียเงิน เสียที่อยู่ ลูกรักตายเสีย
เมียรักตายจาก 
  ๒) เสื่อมยศ คือถูกลดความเป๐นใหญ่ ถูกถอดออกจากตําแหน่ง ถูกถอดอํานาจ 
  ๓) ถูกนินทา คือถูกตําหนิติเตียน ถูกด่าว่าในที่ต่อหน้าหรือลับหลัง 
  ๔) ตกทุกข์ คือได้รับความทุกข์ทรมานทางกายหรือทางใจ 
 ทั้ง ๔ ประการนี้ เป๐นเรื่องที่คนเราไม่ชอบ ไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัว เมื่อยังมาไม่ถึง จิต
ก็หวั่นว่ามันจะมา เมื่อมันมาแล้วก็ภาวนาว่าเมื่อไหร่จะไปเสียที ไปแล้วก็ยังหวั่นกลัวว่ามันจะกลับมาอีก 
 จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม หมายถึง สภาพจิตของผู้ที่ทําพระนิพพานให้แจ้งแล้ว มีใจตั้งมั่น
เกิดความม่ันคงหนักแน่นดุจขุนเขา เป๐นอุเบกขาวางเฉยได ้
 เมื่อพบกับความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกนินทา ตกทุกข์ จิตก็ไม่หวั่น 
 เมื่อพบกับความได้ลาภ ได้ยศ ได้สรรเสริญ เป๐นสุข จิตก็ไม่ไหว 
                                                 

 ๒๐๗ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๒๐๒-๒๐๓/๕๒. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๓๒๙ 

 เพราะรู้เท่าทันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่เที่ยง ไม่จีรังยั่งยืนอะไร  ลาภมีได้ก็เสื่อมได้ ยศ
ตําแหน่งใหญ่โตก็ไม่ใช่ของเราตลอดไป สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข์ ทุกคนต้องพบทั้งนั้น และในที่สุดก็
ต้องเสื่อมหายไปเป๐นธรรมดาตามกฎของไตรลักษณ์ 
 ความสุขที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เสพประจํา ปรากฏในขณะ ๓ อย่าง คือ 
  ๑) ขณะเข้าฌาน เป๐นความสุขท่ีเสในขณะรับเอากสิณหรือเมตตาเป๐นต้นเป๐นอารมณ์ 
  ๒) ขณะเข้าผลสมาบัติ เป๐นความสุขท่ีเสพนิพพานสุขเป๐นอารมณ์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ 
  ๓) ขณะเข้านิโรธสมาบัติ เป๐นความสุขท่ีเสพนิพพานสุขเป๐นอารมณ์ เหมือนในช่วงที่ดับ
ขันธปรินิพพานแล้ว คือแม้ท่านจะยังไม่ได้ปรินิพพาน ก็เสพนิพพานสุขเช่นนั้นได้ในขณะเข้านิโรธสมาบัติ 
เพราะรูปนามทุกอย่างดับไปท้ังหมดเหมือนในขณะปรินิพพาน 

 ๕.๒.๖ มงคลที่ ๓๖ มีจิตไม่โศกเศร้า 

 คําว่า โศกเศร้า มาจากภาษาบาลีว่า โสกะ แปลว่า แห้ง 
 จิตโศกเศร้า จึงหมายถึง สภาพจิตที่แห้งผาก เหมือนดินแห้ง ใบไม้แห้งหมดความชุ่มชื่น 
เนื่อง จากไม่สมหวังในความรัก ทําให้มีอาการเหี่ยวแห้งหม่นไหม้ โหยหาขึ้นในใจ ใจซึมเซาไม่อยากรับรู้
อารมณ์อ่ืนใด ไม่อยากทําการงาน 
     “เปมโต ชายตี โสโก 
     ความโศกเกิดจากความรัก”๒๐๘ 
 ผู้ที่ทําพระนิพพานให้แจ้งแล้ว ขณะที่ใจท่านจรดอยู่ในพระนิพพาน ความรักเข้าไปรบกวน
ท่านไม่ได ้ตัดรักได้ ใจท่านจึงไม่แห้ง ไม่มีโศก 
 ปุถุชนทั่วไปแม้ยังไม่สามารถตัดรักได้เด็ดขาด แต่ถ้าหมั่นเจริญมรณานุสติเป๐นประจํา ก็จะ
ทําให้ความรักมามีอิทธิพลเหนือใจเราไม่ได้มาก มีสติดี มีความเด็ดเดี่ยวก็จะมีจิตโศกน้อยกว่าคนทั่วไป 
อาการไม่หนักหนาสาหัสนัก เพราะนึกถึงความตายแล้วทําให้ ใจคลายออกจากรัก ซึ่งเป๐นต้นทางของ
ความโศก พอคิดว่าเราเองก็ต้องตาย จะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ เท่านี้ก็เริ่มจะได้คิด ความโศกความรักเริ่มหมด
ไปจากใจ มีสติมาพิจารณาตนเอง ไม่ประมาท ขวนขวายในการสร้างความดี จากนั้นตั้งใจเจริญสมถะ
และวิป๎สสนาก็จะสามารถทําพระนิพพานให้แจ้งได้ และตัดความรัก ตัดความโศกออกจากใจได้อย่าง
เด็ดขาดในที่สุด 
      เยเกจิ โสกา ปริเทวิตา วา 
      ทุกฺขา จ โลกสฺมึ อเนกรูปา 
      ปิย  ปฏิจฺจ ภวนฺติ เอเต 
      ปิเย อสนฺเต น ภวนฺติ เอเต ฯ 
   ความโศก ความร่ําไร ความทุกข์ อันมากมายหลายอย่างนี้ 
   มีอยู่ในโลก ก็เพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป๐นที่รัก เมื่อไม่มี 
   สัตว์หรือสังขารอันเป๐นที่รัก ความโศก ความร่ําไร ความทุกข์เหล่านี้ย่อมไม่มี 
      ตสฺมา หิ เต สุขิโน วีตโสกา 
      เยส  ปิย  นตฺถิ กุหิญฺจิ โลเก 
                                                 

 ๒๐๘ ขุ.ธ.(บาลี) ๒๕/๒๑๓/๕๔. 



                                                        รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

 

๓๓๐ 

      ตสฺมา อโสก  วิรช  ปตฺถยาโน 
      ปิย  น กยิราถ กุหิญฺจิ โลเก ฯ 
   ผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป๐นที่รักในโลกไหน ๆ ผู้นั้น 
   ย่อมเป๐นผู้มีความสุข ปราศจากความโศก เพราะเหตุนั้น ผู้ใด 
   ปรารถนาความไม่โศก อันปราศจากกิเลสดุจธุลีแล้ว ไม่พึงทําสัตว์ 
   หรือสังขารใดในโลกไหน ๆ ให้เป๐นที่รักเลย”๒๐๙ 

 ๕.๒.๗ มงคลที่ ๓๗ มีจิตปราศจากกิเลส 

 ธุลี แปลว่า ฝุุนละอองที่ละเอียดมาก ในที่นี้หมายถึงกิเลสอย่างละเอียดคือ ราคะ โทสะ 
โมหะ ที่เกาะ ซึม แทรก หุ้มใจของเราอย่างซ่อนเร้นบาง ๆ ทําให้ความผุดผ่อง ความใสสะอาดเสียไป ถ้า
ไม่สังเกตจะไม่เห็นไม่รู้ 
 จิตปราศจากธุลี หมายถึง จิตที่หมดกิเลสแล้วทั้งหยาบทั้งละเอียด อย่างถอนรากถอนโคน 
ไม่มีทางฟื๒นกลับเข้ามาในใจได้อีก ทําให้จิตสะอาดผ่องใส นุ่มนวลควรแก่การงาน ได้แก่จิตของพระ
อรหันต์ 
 กิเลสในใจคนมีอยู่ ๓ ตระกูลใหญ่ คือตระกูลราคะ โทสะ โมหะ กิเลสแต่ละตระกูลก็มี
หลายระดับ ตั้งแต่ที่หยาบมาก ๆ เห็นได้ชัดเจนเหมือนขยะมูลฝอย และเล็กลงเหมือนฝุุนผง จนถึงที่
ละเอียดมาก ๆ เหมือนธุลี บางคนเจอแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเป๐นกิเลส มองไม่ออก ดังนี้ 
  ๑) ตระกูลราคะหรือโลภะ คือความกําหนัดยินดี รัก อยากได้ ในคน สัตว์ สิ่งของ หรือ
อารมณ์ท่ีน่าใคร ่มีตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียด ดังนี้ 
   ๑.๑) อภิชฌาวิสมโลภะ ความโลภอย่างแรงจนกระทั่งแสดงออกมา เช่น ปล้นจี้ 
ลักขโมย 
   ๑.๒) อภิชฌา ความเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อ่ืน จ้อง ๆ จะเอาของเขา แต่ยังสงวนท่าที 
ไม่แสดงออก 
   ๑.๓) โลภะ ความอยากได้ ความโลภ 
   ๑.๔) กามราคะ ความพอใจในกาม รักเพศตรงข้าม ยังมีความรู้สึกทางเพศ หรือยัง
ยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ 
   ๑.๕) รูปราคะ ความยินดีในอารมณ์ของรูปฌาน เป๐นเรื่องของผู้ฝึกสมาธิจนได้รูป
ฌานแล้ว 
   ๑.๖) อรูปราคะ ความติดใจยินดีในอารมณ์ของอรูปฌาน เป๐นเรื่องของผู้ฝึกสมาธิ
จนได้อรูปฌานแล้ว 
  ข้อ ๑.๔-๑.๖ นี้แหละที่จัดเป๐นกิเลสละเอียด ที่เรียกว่า ธุลีในตระกูลราคะ 
  ๒) ตระกูลโทสะ คือความไม่ชอบใจ ความคิดร้าย คิดทําลายผู้ที่ทําให้ตนโกรธ มีตั้งแต่
หยาบจนถึงละเอียด ดังนี้ 
   ๒.๑) พยาบาท ความผูกอาฆาต จองเวร อยากแก้แค้น ไม่ยอมอภัย 

                                                 

 ๒๐๙ ขุ.อุ.(บาลี) ๒๕/๗๘/๒๒๘-๒๒๙. 



รู้ศัพท์ รู้ธรรม ภาค ๑ 

 

๓๓๑ 

   ๒.๒) โทสะ ความคิดร้าย คิดทําลาย เช่น คิดจะฆ่า คิดจะเตะ คิดจะด่า คิดจะเผา
บ้าน คิดจะทําให้อาย ฯลฯ 
   ๒.๓) โกธะ ความเดือดดาลใจ คือคิดโกรธแต่ยังไม่ถึงกับคิดทําร้ายใคร 
   ๒.๔) ปฏิฆะ ความขัดใจ เป๐นความไม่พอใจลึกๆ ยังไม่ถึงกับโกรธ แต่มันขัดใจ 
  ข้อ ๒.๔ นี้แหละที่จัดเป๐นธุลี กิเลสละเอียดในตระกูลโทสะ 
  ๓) ตระกูลโมหะ คือความหลง เป๐นอาการที่จิตมืดมน ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ไม่รู้จักบาป
บุญ ส่วนความไม่รู้วิทยาการต่าง ๆ ไม่ใช่โมหะ คนที่มีความรู้ วิทยาการมากเพียงใด มีปริญญากี่ใบก็ตาม 
หากยังไม่รู้จักบาปบุญ ไม่รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทํา ได้ชื่อว่าตกอยู่ในโมหะทั้งนั้น กิเลสตระกูลโมหะ มี
ตั้งแต่หยาบถึงละเอียดดังนี้ 
   ๓.๑) มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม เช่น เห็นว่า บิดามารดาไม่มี
พระคุณ เห็นว่าบาปบุญไม่มี เห็นว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มี เป๐นต้น 
   ๓.๒) โมหะ ความหลงผิด ความไม่รู้ผิดชอบชั่วดี 
   ๓.๓) สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าเป๐นตัวตน เช่น คิดว่าร่างกายนี้เป๐นของเราจริงๆ 
   ๓.๔) วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในการปฏิบัติธรรม เช่น ยังไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ 
ว่าบาปบุญมีจริงไหม 
   ๓.๕) สีลัพพตปรามาส ความติดอยู่ในศีลพรตอันงมงาย เช่น เชื่อหมอดู เชื่อศาล
พระภูม ิ
   ๓.๖) มานะ ความถือตัว ถือเขาถือเรา 
   ๓.๗) อุทธัจจะ ความฟูุงซ่าน เป๐นอาการที่จิตไหวกระเพ่ือมน้อย ๆ ยังไม่หยุดนิ่ง
สนิทบริบูรณ์ไม่ได ้หมายถึงความฟูุงซ่าน ไม่รู้เหนือรู้ใต้อย่างที่คนทั่วไปเป๐น 
   ๓.๘) อวิชชา ความไม่รู้พระสัทธรรม เช่น ไม่รู้ว่าตัวเรามาจากไหน เกิดมาทําไม 
ตายแล้วจะไปไหน 
  ตั้งแต่ข้อ ๓.๓-๓.๘ เป๐นธุลี กิเลสอย่างละเอียดในตระกูลโมหะ 
 โดยสรุป ธุลี หมายถึง กิเลสอย่างละเอียดทั้ง ๓ ตระกูล รวม ๑๐ ประการ ได้แก่ 
  ๑) สักกายทิฏฐิ 
  ๒) วิจิกิจฉา 
  ๓) สีลัพพตปรามาส 
  ๔) กามราคะ 
  ๕) ปฏิฆะ 
  ๖) รูปราคะ 
  ๗) อรูปราคะ 
  ๘) มานะ 
  ๙) อุทธัจจะ 
  ๑๐) อวิชชา 
 ทั้ง ๑๐ ประการนี้เรียกว่า สังโยชน์ ๑๐ พระโสดาบันจะสามารถละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
สีลัพพตปรามาสได้ มีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัย ไม่มีความลังเล ส่วนพระสกิทาคามีก็ละได้ ๓ 
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ข้อแรก เช่นเดียวกับพระโสดาบัน แต่กิเลสข้อที่เหลือเบาบางลง ส่วนพระอนาคามีละได้เพ่ิมอีก ๒ ข้อ 
คือกามราคะและปฏิฆะ มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ละสังโยชน์ธุลีกิเลสทั้ง ๑๐ ประการ ได้อย่างสิ้นเชิง มี
จิตผ่องใส บริสุทธิ์ตลอด 
    โย จ โลภ  ปหนฺตฺวาน โลภเนยฺเย น ลุพฺภติ 
    โลโภ ปหิยฺยเต ตมฺหา อุทพินฺทุว โปกฺขรา ฯ 
    ผู้ใดกําจัดโลภะได้แล้ว ไม่โลภในอารมณ์อันเป๐นที่ตั้งแห่งความโลภ 
   ความโลภย่อมหมดไปจากใจผู้นั้น เหมือนหยาดน้ําตกจากใบบัว 
    โย จ โทส  ปหนฺตฺวาน โทสเนยฺเย น ทุสฺสติ 
    โทโส ปหิยฺยเต ตมฺหา ตาลปกฺก ว พนฺธนา ฯ 
    ผู้ใดกําจัดโทสะได้แล้ว ไม่ประทุษร้ายในอารมณ์อันเป๐นที่ตั้งแห่งความ 
   ประทุษร้าย โทสะย่อมหมดไปจากใจผู้นั้น เหมือนผลตาลสุกหล่นจากขั้ว 
    โย จ โมห  ปหนฺตฺวาน โมหเนยฺเย น มุยฺหติ 
    โมห  วิหนฺติ โส สพฺพ  อาทิจฺโจวทุย  ตม  ฯ 
    ผู้ใดกําจัดโมหะได้แล้ว ไม่หลงในอารมณ์อันเป๐นที่ตั้งแห่งความหลง 
   ผู้นั้นย่อมกําจัดความหลงได้ เหมือนอาทิตย์อุทัย ขจัดความมืดให้หมดไปฉะนั้น”๒๑๐ 

 ๕.๒.๘ มงคลที่ ๓๘ มีจิตเกษม 

 คนเราต้องตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของภัยทั้งหลาย ดิ้นกันไม่หลุด เกิดแล้วตาย ตายแล้ว
เกิด ก็ยังต้องรับทุกข์รับภัยกันอยู่ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติมาแล้ว ทั้งนี้ก็เพราะถูกผูกด้วยโยคะ แปลว่า เครื่อง
ผูกสัตว์ไว้ในภพ มีอยู่ ๔ ประการ๒๑๑ ได้แก่ 
  ๑) กามโยโค-ความยินดีในกามคุณ อยากฟ๎งเพลงเพราะ ๆ อยากกินอาหารอร่อย ๆ ได้
สวมใส่เสื้อผ้าสวย ๆ นุ่มนวลสวมสบาย อยากเห็นรูปสวย ๆ ได้สัมผัสที่นุ่มนวล ได้แฟนสวย ๆ มีสมบัติ
เยอะ ๆ ความใคร่ทั้งหลายเหล่านี้เป๐นเหมือนเชือกเกลียวแรกท่ีผูกมัดตัวเราไว้ 
  ๒) ภวโยโค-ความยินดีในรูปฌานและอรูปฌาน คนที่พ้นเชือกเกลียวแรก พ้นกามโยคะ
มาได ้ก็มาเจอเชือกเกลียวที่ ๒ นี้ คือเมื่อได้เจอความสุขจากการที่ใจเริ่มสงบ ทําสมาธิจนได้รูปฌานหรือ
อรูปฌานก็พอใจ ยินดีติดอยู่ในความสุขจากอารมณ์ของฌาน ตายไปก็ไปเกิดเป๐นรูปพรหม หรือ อรูป
พรหม ซึ่งก็ยังไม่พ้นภัย หมดบุญก็ต้องลงมาเกิดเจอภัยกันอีก นี้เป๐นเหมือนเชือกเกลียวที่ ๒ 
  ๓) ทิฏ  ิโยโค-ความยึดถือความคิดเห็นที่ผิด ๆ ของตนเอง เช่น เห็นว่าบิดามารดาไม่มี
พระคุณต่อตนบ้าง เห็นว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีจริงบ้าง เห็นว่าตนเองจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการบวงสรวงอ้อน
วอนบ้าง ใจยังมืดอยู่ ยังไปหลงยึดความเห็นผิด ๆ อยู ่สิ่งนี้เลยเป๐นเหมือนเชือกเกลียวที่ ๓ 
  ๔) อวิชฺชาโยโค-ความไม่รู้แจ้งในพระสัทธรรม มีป๎ญญายังไม่พอ ยังไม่เห็นอริยสัจ ๔ 
ไม่เห็นทางพ้นทุกข์พ้นภัย นี้ก็เป๐นเหมือนเชือกเกลียวที่ ๔ 
 ทั้ง ๔ อย่างนี้ เป๐นเหมือนเชือก ๔ เกลียว ที่ผูกมัดตัวเราไว้กับภพ ทําให้ต้องเวียนว่ายตาย
เกิดในวัฏฏสงสารโดยไม่รู้จบสิ้น ทําให้ต้องมาพบกับภัยทั้งหลาย ดิ้นกันไม่หลุดทีเดียว 

                                                 

 ๒๑๐ ขุ.อิติ.(บาลี) ๒๕/๘๘/๓๐๕-๓๐๖. 
 ๒๑๑ องฺ.จตุกฺก.(บาลี) ๒๑/๑๐/๑๒. 
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 เกษม แปลว่า ปลอดภัย พ้นภัย สิ้นกิเลส มีความสุข 
 จิตเกษม จึงหมายถึง สภาพจิตที่หมดกิเลสแล้ว โยคะเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพ  เชือกทั้ง ๔ 
เกลียวได้ถูกฟ๎นขาดสะบั้นโดยสิ้นเชิง จึงมีความสุขอย่างแท้จริง พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ผู้ที่จะมีจิต
เกษมได้อย่างแท้จริง คือผู้ที่มีใจจรดนิ่งแช่อิ่มอยู่ในนิพพานตลอดเวลา ซึ่งก็ได้แก่พระอรหันต์นั่นเอง 
 พระพุทธเจ้าตรัสมงคลตั้งแต่มงคลข้อที่ ๓๑ ถึงมงคลข้อที่ ๓๘ นี้ มีพุทธประสงค์จะให้ช่วย
ตัวเองไปทางโลกุตตรธรม ช่วยให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เป๐นการหลุดพ้นจากการเกิด เพราะ 
ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนให้ตระหนักว่า “การเกิดเป๐นทุกข์” พุทธบริษัทที่มีอายุตั้งแต่ ๕๑ ปีขึ้นไป เมื่อ
บุตรธิดามีอาชีพการงาน หรือสามารถดํารงชีวิตได้ตามลําพังแล้ว หรือทรงตัวได้ดีบนขาของเขาได้แล้ว 
พุทธบริษัทผู้มีอายุสูงก็สมควรช่วยตนเองไปในทางโลกุตตรวิสัย ควรฝึกอบรมพัฒนาจิตใจด้วยการเจริญ
วิป๎สสนากรรมฐานให้มากและให้บ่อย หากปฏิบัติตามมงคลของพระพุทธองค์เช่นนี้ ความเป๐นมงคลก็จะ
เกิดแก่ตน เมื่อล้มหายตายจากโลกนี้ไปก็จะไปสู่สุคติภูมหิรือพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง 
 ถ้าสมมติว่า พระพุทธเจ้าทรงเป๐นแม่ครัว พระพุทธองค์ทรงปรุงอาหารไว้เพ่ือคน ๓ วัย วัย
แรกเพ่ือให้คนในปฐมวัยได้บริโภค วัยที่ ๒ เพ่ือให้คนในมัชฌิมวัยได้บริโภค และวัยที่ ๓ ปรุงไว้ให้คนใน
ป๎จฉิมวัยได้บริโภค แต่คนจะบริโภคหรือไม่บริโภคนั้นเป๐นเรื่องของคนที่สามารถเลือกเส้นทางของตนเอง
ได้ พระพุทธเจ้าได้แต่ทรงปรุงอาหารไว้ให้เท่านั้น และทรงชี้ทางให้โดยมีพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ 
 ฉะนั้น จึงขออนุญาตเชิญชวนเพ่ือนพ้องน้องพ่ีทุกระดับและทุกท่าน หันมาบริโภค
อริยทรัพย์ด้วยการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ คิดดี พูดดี และทําดี ให้ตลอดอายุขัยของเรา นับแต่บัดนี้เป๐นต้น
ไปเถิด 
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“จงระวังความคิด เพราะความคิดจะกลายเป็นค าพูด 

จงระวังค าพูด เพราะค าพูดจะกลายเป็นการกระท า 

จงระวังการกระท า เพราะการกระท าจะกลายเป็นนิสัย 

จงระวังนิสัย เพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิก 

จงระวังบุคลิก เพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรม” 



บทที่ ๖ 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

๖.๑ สรุป  
 บทพระปริตรแต่ละบทมีความศรัทธาเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธพจน์
ซึ่งสามารถใช้สวดเพื่อต้านทาน คุ้มครอง ป้องกันอุปัทวันตรายภัยพิบัติขจัดภูตผีปีศาจและเหล่าอมนุษย์ที่
เลวร้าย ป้องกันภัยจากโจร ไฟ ปัดเป่าเสนียดจัญไรและความชั่วร้าย ลางร้าย ฝันร้าย ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
พร้อมประวัติความเป็นมาและศึกษาวิเคราะห์บทพระบาลีในมงคลปริตรนี้ตามแนวกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส 
คือ กลุ่มไวยากรณ์บาลีที่เป็นหลักส าคัญในการศึกษาเรียนรู้และวินิจฉัยค้นคว้าหลักธรรมในบทพระบาลี
พระไตรปิฎก และยังมีคัมภีร์อ่ืนที่ว่าด้วยหลักภาษาซึ่งไม่จัดเป็นไวยากรณ์ เมื่อรวมกลุ่มคัมภีร์ทั้งหมดที่
เป็นหลักในการศึกษาบทพระบาลีพระไตรปิฎกโดยสรุปมี ๔ กลุ่ม คือ 
  ๑) กลุ่มคัมภีร์หลักภาษา มีคัมภีร์กัจจายนะ โมคคัลลานะ สัททนีติ สัททสังคหะ เป็นต้น 
  ๒) กลุ่มคัมภีร์พจนานุกรมศัพท์ มีคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา เอกักขรโกศ เป็นต้น 
  ๓) กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ มีคัมภีร์วุตโตทัย ฉันโทมัญชรี เป็นต้น 
  ๔) กลุ่มคัมภีร์อลังการ มีคัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น 
 การน าบทพระบาลีในพระมงคลปริตรมาศึกษาวิเคราะห์ตามแนวคัมภีร์สัททาวิเสส มี
คัมภีร์กัจจายนะ ปทรูปสิทธิเป็นต้นถือว่าเป็นการศึกษาแบบวงศ์ปริยัติ คือศึกษาหลักภาษาเพ่ือให้เข้าถึง
หลักค าสอนแล้วน าไปปฏิบัติเพ่ือเข้าถึงหลักธรรมที่น าความเจริญด าเนินชีวิต นั่นก็คือมงคลทั้ง ๓๘ 
ประการท่ีมีความหมายตามที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในบทที่ ๓ ๔ และ ๕ ขอกล่าวโดยสรุป ดังนี้ 
 มงคล ๓๘ ประการนั้น มีประโยชน์มากถ้าน าไปปฏิบัติ จะเป็นมงคลแก่ผู้ปฏิบัติตามอย่าง
แท้จริง พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรียงล าดับมงคลไว้อย่างเป็นระบบมีระเบียบดียิ่ง เพ่ือให้เป็นหลักปฏิบัติ
ตามล าดับอายุของคน เริ่มต้ังแตป่ฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย ดังนี้ 
 ปฐมวัย ก าหนดคนที่มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี เรียกว่าปฐมวัย ปกติเป็นวัยที่ยังไม่สมควรจะออก
ครองเรือนตามล าพังตน ควรเป็นวัยแห่งการศึกษาเล่าเรียน เป็นระยะเวลาของการเตรียมตัวที่จะออกไป
ครองเรือนในอนาคต มักจะอยู่ในความปกครองของบิดามารดา ควรปฏิบัติตามมงคล ๓๘ ประการ 
ตั้งแต่มงคลข้อที่ ๑ ถึงมงคลข้อที่ ๑๐ อย่างเคร่งครัด ย่อมเป็นน ามงคลมาประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจัง 
อันท าให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตของตน ซึ่งนับว่าเป็นมงคลแก่ตนเองเป็นอย่างยิ่ง 
 มัชฌิมวัย ก าหนดคนที่มีอายุอยู่ในช่วง ๒๖ ปี ถึงอายุ ๕๐ ปี เรียกว่ามัชฌิมวัย เป็นวัยที่
ต้องด าเนินชีวิตด้วยล าแข้งของตัวเอง ไม่ควรจะต้องพ่ึงบิดามารดาอีกต่อไป ต้องออกไปเผชิญกับ
เหตุการณ์ของสังคมโลก เป็นวัยที่จะต้องตั้งตัวสร้างหลักปักฐาน ต้องมีความรับผิดชอบในการด ารงชีวิต 
คนในมัชฌิมวัยควรประพฤติปฏิบัติตามมงคล ๓๘ ประการ เพ่ิมขึ้นอีก ๒๐ ตั้งแต่มงคลข้อที่ ๑๑ ถึง
มงคลข้อที่ ๓๐  เมื่อได้ลงมือปฏิบัติตามมงคลเพ่ิมขึ้นอีก ๒๐ มงคล ตั้งแต่มงคลข้อที่ ๑๑ ถึงมงคลข้อที่ 
๓๐ ดังกล่าวนี้ เราท่านทั้งหลายก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในการด ารงชีวิต จะไม่ประสบ
ความทุกข์ แม้ในขณะที่ถึงอายุขัยที่จะตาย จิตก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ ถ้าจะกลับมาเกิดเป็นคน ก็จะได้
เกิดเป็นผู้ที่มีฐานะสูง ดังนั้น จึงควรน ามงคลมาประพฤติปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตของตน 
ความเป็นมงคลก็จะเกิดแก่ตนเองและครอบครัว 
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 ปัจฉิมวัย ก าหนดคนมีอายุอยู่ในช่วง ๕๑ ปี ถึงสิ้นอายุขัย เป็นระยะเวลาของชีวิตที่จะต้อง
ช่วยเหลือตัวเองแสวงหาอริยทรัพย์ เพราะเป็นช่วงเลยกึ่งกลางของชีวิตก าลังเดินทางเข้าสู่บั้นปลายของ
ชีวิตเหมือนต้นไม้ใกล้ฝั่งจะล้มลงเมื่อใดก็ไม่รู้ ควรจะช่วยตนเองในการสร้างอริยสมบัติก่อนตายซึ่งไม่มี
ใครจะช่วยเราได้ โดยฝึกให้จิตของเรามีคุณสมบัติสูงกว่าเดิม วิธีช่วยเหลือตัวเองที่ดีที่สุดนั้นคือการหา
โอกาสฝึกอบรมพัฒนาจิตใจด้วยการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือหลุดพ้นจากทุกข์
สังสารวัฏ เพราะการกลับมาเกิดอีกเป็นการเกิดเพ่ือรับความทุกข์ต่อ ๆ ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด วิธีปฏิบัติ
เพ่ือหลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวงนั้นคือการปฏิบัติตามมงคล ๓๘ ประการ โดยปฏิบัติเพ่ิมขึ้นอีก ๘ ข้อ ตั้งแต่
มงคลข้อที่ ๓๑ ถึงมงคลข้อที่ ๓๘  
 พระพุทธเจ้าตรัสมงคลสูตรตั้งแต่ข้อที่ ๓๑ ถึงข้อที่ ๓๘ นี้ มีพุทธประสงค์จะให้ช่วยตัวเอง
ไปทางโลกุตตรธรม ช่วยให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เพราะพระพุทธองค์ทรงสอนให้ตระหนักว่า 
“การเกิดเป็นทุกข์” ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๕๑ ปีขึ้นไป เมื่อบุตรธิดามีอาชีพการงาน หรือสามารถ
ด ารงชีวิตได้ตามล าพังแล้ว หรือทรงตัวได้ดีด้วยล าแข้งของเขาได้แล้ว คนที่มีอายุสูงก็สมควรช่วยตนเอง
ไปในทางโลกุตตรวิสัย ควรฝึกอบรมพัฒนาจิตใจ ด้วยการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้
มาก หากปฏิบัติตามมงคลของพระพุทธองค์เช่นนี้ ความเป็นมงคลก็จะเกิดแก่ตน เมื่อล้มหายตายจาก
โลกนี้ไป จิตก็จะไปสู่สุคติภูมิหรือพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง 
 ถ้าสมมติว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นแม่ครัว พระพุทธองค์ทรงปรุงอาหารไว้ เพ่ือคน ๓ วัย วัย
แรกเพ่ือให้คนเราในปฐมวัยได้บริโภค วัยที่ ๒ เพ่ือให้คนเราในมัชฌิมวัยได้บริโภค และวัยที่ ๓ ปรุงไว้ให้
คนเราในปัจฉิมวัยได้บริโภค แต่คนเราจะบริโภคหรือไม่บริโภคนั้น เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่สามารถ
เลือกเส้นทางของตนเองได้ พระพุทธองค์ได้แต่ทรงปรุงอาหารไว้ให้เท่านั้น และทรงชี้ทางให้โดยมีพระ
กรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เท่านั้น 
 จึงขออนุญาตเชิญชวนเพ่ือนพ้องน้องพ่ีทุกระดับและทุกท่าน หันมาบริโภคอริยทรัพย์ด้วย
การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ คิดดี พูดดี และท าดี ให้ตลอดอายุขัยของเรา นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด 

๖.๒ ข้อเสนอแนะ 
 หลักธรรมในพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศนั้น มี เป็นจ านวน
มากที่พุทธบริษัทยังไม่มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าโดยตรงอาจเป็นด้วยเงื่อนเวลาหรือขาดผู้รู้ชี้แนะ และยังมี
พระสูตรอีกมากท่ีควรน ามาศึกษาวิเคราะห์ตามหลักคัมภีร์บาลีสัททาวิเสสเพื่อเป็นแบบอย่างที่จะกระตุ้น
ให้ผู้แรกศึกษาได้มีข้อมูลเป็นเบื้องต้น ดังนั้น จึงควรผลิดหนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ/งานวิจัย อันจะ
เป็นการช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นการจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย 
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บรรณานุกรม 
 (ก) ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี. ฉบับมหาจุฬาเตปิฎก , ๒๕๐๐. กรุงเทพ- 
 มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๕ 
_________. พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรง- 
 พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๓๙ 
_________. อรรถกถาภาษาบาลี. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์- 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพ์วิญญาณ,๒๕๓๒ 
_________. ฎีกาภาษาบาลี. ฉบับมหาจุฬาฏีกา, กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช 
 -วิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
_________. ปกรณวิเสสภาษาบาลี. ฉบับมหาจุฬาปรณวิเสโส,  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ,  
 ๒๕๓๙, มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาบาลี. ฉบับสฺยามรฎฺ เตปิฏก , ๒๕๒๕. 
_________. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปล. ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎ- 
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
  

(ข) ข้อมูลทุติยภูมิ 
กรมการศาสนา กระทรงศึกษาธิการ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา, ฝ่ายปริยัติปกรณ์ กองศาสน 
 ศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๗ 
กรมศิลปากร. ปัญหาพระยามิลินท์. ฉบับหอสมุดแห่งชาติ ศิลปาบรรณาคารพิมพ์จ าหน่าย พิมพ์ที่โรง- 
 พิมพ์เจริญธรรม ๑๐๖ เสาชิงช้า พระนคร 
ธนิต อยู่โพธิ์. ต านานและค าแปล ทวาทสปริตต์, อานุภาพพระปริตต์ ที่ระลึกในงานพระราชทาน 
 สัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง พิมพ์ที่โรง 
 พิมพ์ สหายพัฒนาการพิมพ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
นายทศพร ศรีค า. กรมเกลียว  วรรณพฤติฉันท์ 
นางนัฏฐรัตน์ ผาทา วิทยานิพนธ์เรื่องศึกษาวิเคราะห์บทสวดมนต์พุทธอัฏฐชยมงคลคาถา บัณฑิต 
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๔๙ 
พระคันธสาราภิวงศ์ วุตโตทยมัญชรี จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 
 บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม พิมพ์ที่โรงพิมพ์พิทักอักษร พฤษภาคม ๒๕๔๕ 
_________. เนตติปกรณ์แปลและอธิบาย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ หจก. ไทยรายวันการพิมพ์,  
 ๒๕๕๐. 
_________. กัจจายนสารมัญชรี. กรุงเทพมหานคร : ธีระการพิมพ์, ๒๕๓๘. 
_________. ศึกษาวิธีเจริญสติ ด้วยภาษง่าย ๆ พิมพ์ครั้งที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  พิมพ์ที่ 
 ส านักพิมพ์ธรรมดา ๑๑๓ หมู่บ้านจินดาธานี หมู่ ๑๐ ถนนบรมราชชนนี แขงศาลา 
 ธรรมศพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 
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_________. พระอภิธรรมเป็นพระพุทธพจน์ และประวัติคัมภีร์สัททาวิเสส กรุงเทพมหานคร : หจก.  
 ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๗. 
_________.สังวรรณนามัญชรี จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 
 บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม พิมพ์ที่โรงพิมพ์พิทักอักษร กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ 
พระครูอรุณธรรมรังษี (เอ่ียม สิริวณฺโณ) มนต์พิธี พิมพ์ครั้งที่ ๓ โรงพิมพ์อักษรสมัย (๑๙๙๙)  ๑๖๒/ 
 ๑๓-๑๕ ซอยศิริโสภา ถ. บ ารุงเมือง แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร,  
 ๑๐๒๐๐ 
พระชุมพล พลปญฺโ , พุทธมงคลอานิสงส์, พิมพ์ครั้งที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ พิมพ์ที่บริษัทสุพี 
 เรียพริ้นติ้งเฮาส์ จ ากัด ๒๑/๑๒๔-๑๒๖ หมู่ ๖ ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
 กรุงเทพมหานคร, ๑๐๒๑๐ 
พระติปิฎกจุฬาภัยเถระ, มิลินทปัญหา แต่งข้ึงเมื่อประมาณ พ.ศ. ๕๐๐ พิมพ์ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๓๕  ใน 
 งานพระราชทานเพลิงศพพระวิสุทธิวงศาจารย์ (สุง ธญฺ าโภ) พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬงลง 
 กรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อานุภาพพระปริตร พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๔๘ พิมพ์ที่โรงพิมพ์ 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร,  
 ๑๐๒๐๐ 
พระธรรมกิตติ. พาลาวตาร. ล าปาง : โรงพิมพ์จิตวัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๑. 
พระธรรมกิตติวงศ ์(ทองด ีสุรเตโช) ค าวัด พิมพ์ครั้งที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ พิมพ์ที่โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง  
 ๒๒๓ ถนนบ ารุงเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวบศัพท์ พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ.  
 ๒๕๔๖ พิมพ์ที่บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด 
พระธัมมรักขิต เมตตาภาวนา พิมพ์ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์ บริษัทสหธรรมิก จ ากัด 
พระนันทปัญญาจารย์ จูฬคันถวงศ์ อาจารย์สิริ เพ็ชรไชย แปล พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  
 พิมพ์ที่บริษัทธนาเพรส แอนด์ กราฟฟิค จ ากัด ๔๘/๒๙-๓๑ ซอยจุฬา ๒ ถนนบรรทัดทอง  
 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺ าวชิโร), พุทธานุภาพ อานุภาพของพระพุทธองค์ พิมพ์ครั้งที่ ๙ มีนาคม  
 ๒๕๔๙ พิมพ์ที่บริษัท เพรสแอนด์ดีไซน์จ ากัด ๘๓ สี่กั๊กเสาชิงช้า ถ.บ ารุงเมือง พระนคร  
 กรุงเทพมหานคร, ๑๐๒๐๐ 
พระพุทธัปปิยะ ปทรูปสิทธิมัญชรี แปลและอธิบายโดยพระคันธสาราภิวงศ์ พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ หจก. 
 ไทยรายวันการพิมพ์ ๔๔/๘๐-๘๑ ซอยบุญมงคล ถนนก านันแม้น แขวงบางขุนเทียน เขต 
 จอมทอง กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๕๐ 
พระมหาทรงสิทธิ์ อภิวฑฺฒโน บทสวดมนต์ ท าวัตรเช้า-เย็น แปล วัดสมรโกฏิ จ.นนทบุรี พิมพ์ครั้งที่ ๑  
 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ พิมพ์ที่ไทยอินเตอร์กรุ๊ปพริตติ้ง 
พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร. ปทวิจารทีปนี.  กรุงเทพมหานคร : หจก. ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๗. 
พระมหาปฐมพงษ์ งามล้วน. ประวัติภาษาบาลี. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ร าไทยเพรสเซนเตอร์,  
 ๒๕๓๔ 
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พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ. มงคลชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า. จัดพิมพ์โดยคณะกรรมาธิการการศึกษา  
 ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ที่ฐานกรพิมพ์ จ ากัด,  
 ๒๕๔๗ 
พระมหาสมปอง มุทิโต. อภิธานวรรณนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทประยุรวงศ์ พริ้นติ้นจ ากัด,  
 ๒๕๔๗. 
พระราชสุมนต์มุน ีธรรมาวล ีพิมพ์ที่ห้างหุ่นส่วนจ ากัด โรงพิมพ์กิตติวรรณ ๖๕๖/๑๘๗ ซอยศรีทองดี  
 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขงบางยี่ขัน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร. ๑๐๗๐๐ พ.ศ.  
 ๒๕๑๙ 
พระวิสุทธาจารย์มหาเถระ ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ คณะผู้ปริวรรต โดยพระราชปริยัติโมลี (อุปสโม)  
 นายเสรี อาจสาคร นายวิชานนท์ ส่าน้อย พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๓๕ พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหา 
 จุฬาลากรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
พระศรีศาสนวงศ์ (มีชัย วีรปญฺโ ), มหานมัสการ พิมพ์ครั้งแรก ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วน 
 จ ากัด ซี เอ ไอ เซ็นเตอร์ จ ากัด ๒๗ หมู่ ๑ ต.โทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
พระศรีสุทธิพงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม), ปทานุกรมพระไตรปิฎก ฉบับบาลี-ไทย จัดพิมพ์เผยแผ่โดยกองทุน 
 การเผยแผ่พุทธธรรม พิมพ์ที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทคนิค ๑๙ ๕๐๙/๔๕๑-๔๕๒ จรัญสนิท 
 วงศ์ ๗๕ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
พระศรีสุธรรมมุนี (บุญเทียม าณินฺโท), ศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ปริตตคัณฐี, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง- 
 กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม, ๒๕๕๖. 
พระสังฆรักขิตะ. สุโพธาลังการฎีกา. ย่างกุ้ง : โรงพิมพ์กระทรวงมหาดไทยและกรมการศาสนา, ๒๕๐๗. 
พระสังฆรักขิตมหาสาม ิสุโพธาลังการมัญชรี พระคันธสาราภิวงศ์ แปลและอธิบาย พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ.  
  ๒๕๔๖ พิมพ์ที่ หจก. ไทยรายวันการพิมพ์ ๔๔/๘๐-๘๔ ถนนก านันแม้น ซอยบุญมงคล  
 แขงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
มหาเถรสมาคม, หนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ภาษาบาลี ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 มหาเถรสมาคมจัดพิมพ์ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์ส านักพระพุทธศาสนา 
 แห่งชาติ ๓๑๔-๓๑๖  ซอยบ้านบาตร  ถนนบ ารุงเมือง  เขตป้อมปราบฯ  กรุงเทพมหานคร 
มิลินทปัญหา งานฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จ 
 พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ๓ ตุลาคม พ.ศ.  
 ๒๕๓๖ วัดปากน้ าภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พิมพ์ฉลองพระเดชพระคุณเชิดชูพร 
 เกียรติ พิมพ์ที่โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์  
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, วิสุทธิมรรค (ทุติยภาค) ฉบับภูมิพโลภิกขุ เป็นที่ระลึกในโอกาสฉลองครบ ๒๐๐ ปี  
 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๕ พิมพ์ที่โรงพิมพ์มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ในบริเวณวัดสระเกศ  
 ถนนจักรพรรดิพงศ์ กรุงเทพมหานคร 
ราชบัณฑิตสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาย. พ.ศ. ๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๘ 
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วศิน อินทสระ, อธิบายมิลินทปัญหา พิมพ์ที่โรงพิมพ์เจริญกิจ ๔๖/๓ ซอยสีนวล ท่าพระ  
 กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘. 
เวทย์ บรรณกรกุล. รศ. การศึกษาวิเคราะห์บทบาลีในคัมภีร์บาลีพระพุทธศาสนาเถรวาท,  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม, พ.ศ.  
 ๒๕๕๖. 
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ปุณฺณกมหาเถร), คัมภีร์วุตโตทัยปกรณ์, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิมพ์ 
 โดยเสด็จพระราชกุศลในงานออกเมรุศพ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ปุณฺณกมหาเถร) ๒๒  
 ธันวาคม ๒๕๒๗ 
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม านิสฺสรมหาเถร). ต านานพระปริตร 
สมเด็จพระสังฆราช (ปสฺุสเทว). สวดมนต์ฉบับหลวง. ลิขสิทธิ์ของมหามกุฎราชวิทยาลัย หน้าวัดบวร 
 นิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
อนุศาสนาจารย์ กองทัพอากาศ. สวดมนต์เจ็ดต านาน. พฤษภาคม ๒๕๓๘ พิมพ์ที่โรงพิมพ์ข่าวทหาร 
 อากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง 
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ประวัติผู้เขียน 
 

๑.  ชื่อภาษาไทย : พระมหาโกมล กมโล (แก้วดึง) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ : PHRAMAHA KOMON KAMALO (KAEODUENG) 

๒. เกิด : วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

๓. สถานที่เกิด : บ้านเลขท่ี ๙๒ หมู่ ๕ หมู่บ้านโคกทหาร ต าบลทัพเสด็จ 
   อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๘๐ 
๔. บรรพชา : ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ วัดตาพระยา ต าบลตาพระยา 
   อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีพระครูประทีปปัจจันตเขต 
   เป็นพระอุปัชฌาย์ 
๕. อุปสมบท : ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ วัดสุวรรณคีรี แขวงบางขุนนนท์ 
   เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีพระเทพปริยัติโมลี 
   เป็นพระอุปัชฌาย์ 
๖. วันบรรจุเข้าเป็นพนักงาน : ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๗. หน่วยงานที่สังกัด : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา 
   พุทธโฆส นครปฐม 
๘. สถานที่ติดต่อ  
  ๘.๑ ที่ท างาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา 
     พุทธโฆส นครปฐม ต าบลหอมเกร็ด อ าเภสามพราน  
     จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
  ๘.๒ ที่วัด : ๓๒ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จ 
     เจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 
๙. ประวัติการศึกษา : พ.ศ. ๒๕๕๐ สอบได้ ป.ธ.๘ 
     พ.ศ. ๒๕๔๒ พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๔๔ (พธ.บ.บาลีพุทธศาสตร์) 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     พ.ศ. ๒๕๔๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     พ.ศ. ๒๕๔๘ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.สันสกฤต) 
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๑๐. ประวัติการท างาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษา  
     พุทธโฆส นครปฐม 
     พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
     พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
     พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน อาจารย์ 
     พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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๑๑. สาขาวิชาที่มีความช านาญ : 
  ๑๑.๑ ภาษาบาลี-สันกฤต 
  ๑๑.๒ พระพุทธศาสนา 
๑๒. ผลงานวิชาการ : 
  ๑๒.๑ เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
   : รายวิชาขุททกนิกายปาลิ ๒ 
   : รายวิชาพระสุตตันตปิฎก 
   : รายวิชาวรรณคดีบาลี 
  ๑๒.๒ งานวิจัย 
   - 

****************************** 


