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คําอธิบายศัพท 1 
คําศัพทวิจัยเชิงบูรณาการ 

GLOSSARY 
 
กระบวนทัศน  มาจากคําวา Paradigm หมายถึงชุดความเช่ือท่ียอมรับในกลุมชน เปน

แบบอยางหรือบรรทัดฐานของการคิด ซ่ึงรวมถึงปรัชญา ความเช่ือ คานิยม
การรับรู และทัศนะพ้ืนฐานในการมองโลกรวมกันของกลุมชนอันเปน
ท่ีมาของทัศนะอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอ ‘วิถีชีวิต’ ของกลุมชนนั้น 

องครวม มาจากคําวา Holistic หมายถึง ทัศนะที่ถือวาความจริงท้ังหมดของส่ิงใด  
ยอมมีคุณสมบัติเฉพาะตน ซ่ึงไมสามารถเขาใจ โดยการแยกส่ิงเหลานั้น
ออกแลวศึกษาเปนสวนยอย ๆ เพราะแมจะเอาคุณสมบัติของสวนยอย ๆ ท่ี
ศึกษาอยางดีมารวมกัน ก็ไมสามารถเทียบกับความหมายท่ีมีความสําคัญ
เทากับคุณสมบัติขององครวมเดิมไวได 

บูรณาการ มาจากคําวา Integral หมายถึง การครอบคลุม รวมเอาไวไดโดยมีสมดุล  
ไมละท้ิงส่ิงใด โดยมีความชัดเจนวา ท่ีประกอบข้ึนจากสวนยอย ๆ เปนไป
อยางสมดุลจนเกิดความเปนองครวมไดดวย 

บูรณาการทาง มาจากคําวา Integral Spirituality หมายถึงบูรณาการทางโลกวัตถุในทาง 

จิตวิญญาณ วิทยาศาสตรใหสมดุลสอดคลองกับทางโลกจิตวิญญาณท่ีมีผลดีไดเกิดข้ึน
จากการยกระดับจิตสํานึกของมนุษย  ซ่ึงเปนพื้นฐานในการกระทํา
พฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยท้ังปจเจกจนถึงหมูกลุม สังคม ประเทศ โลก
ส่ิงแวดลอม 

วิชชาทัศน เปนกรอบระดับความรูในแนวทางบูรณาการเกี่ยวกับวิชชาโดยเฉพาะเร่ือง 

พัฒนบูรณาการ วิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 ท่ีมี 3 ระดับของความรูเปน
เบ้ืองตน ทามกลาง ข้ันปลาย คือปญญาทัศน วิชชาทัศน และวิชชาทัศนเชิง
บูรณาการ 
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ปญญาทัศน เปนกรอบระดับความรูเบ้ืองตน เกี่ยวกับวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 
วิชชา 8 อยางผิวเผิน ผูรูดีข้ึนจะเห็นเปนระดับไตรสิกขาเบ้ืองตน คือ จรณะ 
15 เปนเร่ืองสงเคราะหในหมวดศีล สมาธิ และวิชชา 8 เปนเร่ืองสงเคราะห
ในหมวดปญญา แตยังไมมีรายละเอียดความรูท่ีจะเขาสูการยกระดับจิตข้ึน
เปนไตรสิกขาข้ันอธิอยางเปนข้ันตอนในการชําระกิเลสตัณหาออกจากจิต
ไดตามลําดับอยางตอเนื่อง 

วิชชาทัศน เปนกรอบการเห็นดวยอธิปญญาในข้ันกลางท่ีมีขีดความสามารถแยกโลกี
ยะคือกิเลสตัณหาอุปาทานออกได และนําเขาสูทางดับกิเลส พาเกิดความรู
ท่ีเปนวิชชาข้ึนในจิตไดสูงข้ึนเปนลําดับดวยการยกระดับฐานศีลท่ีกําจัด
กิเลสข้ันหยาบ กลาง ละเอียดไปตามลําดับ 

วิชชาทัศนท่ี หมายถึงระดับวิชชาทัศนท่ีมีความสัมพันธกับอธิปญญาท่ีเกิดข้ึนในจรณะ15 

เปนองครวม วิชชา 8 เปนโครงสรางแนวดิ่ง 4 หมวดใหญ คือหมวดจรณะ 4 หมวด
สัทธรรม หมวดฌาน และหมวดวิชชา จนเขาถึงอริยสัจ 4 ไดจึงมีความรู
จากการปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 เปนสายยาวตลอด  จึงอธิบายสภาวะเปน
รายขอได แตจะยังไมเฉียบคมชัดแมนในหัวขอธรรมข้ันปลาย เชน สภาวะ
เวทนาขั้นปลาย (ท่ีตอจากเวทนา 36) เปนเวทนา 108 ท่ีสัมพันธอยูในการ
ฝกเจริญสติข้ันสูงหรืออานาปานสติภาวนา 16 ข้ันตอน; ปจจยาการฝายดับ
ทุกขหรือปฏิจจสมุปปาทสายนิโรธวารท่ีมีวิชชาเปนตัวต้ัง; ธรรมอันเปน
ฝกฝายแหงการตรัสรูหรือโพธิปกขิยธรรมภาคลึกซ้ึง เปนตน 

วิชชาทัศน เปนกรอบการเห็นดวยอธิปญญาข้ัน (สูง) ปลายในองครวมของผลสัมฤทธ์ิ 

เชิงบูรณาการ ท่ีมีการดับกิเลส ตัณหา  อุปาทานอาสวะในจิตตนเปนความบริสุทธ์ิของอธิ
จิตท่ีเกิดจากการชําระดวยการเพงเผาอุปาทานอาสวะหรือฌานพุทธ
สามารถดําเนินการยกระดับจิตวิญญาณไดตลอดสายดวยการบูรณาการ
หลักหมวดธรรมสําคัญตางๆ เปนความสําเร็จขององครวม (เชนหลัก
ไตรสิกขา) เขากับการตอยอดขยายผลแบบบูรณาการ (เชน หลักกิจของ
อริย  สัจ  4) ตัวอยาง  เชน ญาณ  16 หรือโสฬสญาณ  อันเปนผลงาน
สรางสรรคของเหลาบูรพาจารยในอดีต โดยนําเอาญาณ 73 ของพระมหา
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เถระสารีบุตรมาสรุปกระชับควบแนนของการเกิดปญญาญาณ 16 ลําดับ
โดยบูรณาการ 3 หมวดธรรมหลักสําคัญไดแก  

  ญาณ 1-3  สนธิหมวดธรรมวิปสสนาภาวนารูปนาม เพื่อสราง 
  ปญญาญาณจากความเปนอธิศีล 

  ญาณ 4-12  สนธิหมวดธรรมไตรสิกขา เพื่อสรางญาณจากความเปน
  อธิจิต 

  ญาณ 13-16  สนธิหมวดธรรม  (กิจใน) อริยสัจ  4 เพื่อสรางญาณ      
  ทัสสนะจากความเปนอธิปญญา 

อริย(ะ) หมายถึงองคความรูในการลดละตัดกิเลสตัณหาใหกาวขามออกจาก 
(เนกขัมมะ) จิตตนตามหลักวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 เชน
อริยสัจ  อริยบุคคล; เปนองคความรูในภาคฉัน (Quadrant ‘I’) มีผล สําเร็จ
เปนองครวมท่ีมีสภาวะหยั่งลงสูเสถียร (static) เดนชัด 

อาริย(ะ) หมายถึงองคความรูท่ีขยายผลตอจาก ‘อริย’ เปนแนวทางบูรณาการ
หมุนรอบความเจริญทางจิตสํานึกเปนสภาพเกลียวพลวัต  (Spiral 
Dynamics) แตมีผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนองครวมของ ‘อริย’ ไวดวยแลว เชนคําวา 
อาริยคุณ  อาริยธรรม  อาริยทรัพย  อาริยบุคคล ท่ีมีบทบาทองคความรูของ 
‘อาริย’ ในท้ังสามภาคท่ีเหลือของจตุรภาค (Four Quadrants) มีหนวย
ผลสัมฤทธ์ิเปน ‘พหุ’ เชน 

 ระดับกลุม สรางเหตุเนนมรรคเร่ืองทําประโยชนหรือ ‘พหุชนหิตายะ’เปน
องคความรู ในภาคมัน (Quadrant -‘It’) 

ระดับสังคมใหเปนผล-มีความสุขหรือ ‘พหุชนสุขายะ’ เปนองคความรู ใน
ภาคพวกมัน (Quadrant -‘Its’) 
ระดับสังคมชาติ ชวยอนุเคราะหโลกส่ิงแวดลอมหรือ ‘โลกานุกัมปายะ’
เปนองคความรูในภาคพวกเรา (Quadrant -‘We’) เนนบทบาทเกื้อกูล
สงเคราะหมีกําลังปญญา 4 ท่ีรวมลงใน ‘สังคหพละ’ ใหแกกันเปนภาค
บูรณาการอยางสมบูรณ 
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คัมภีรา หมายถึงองคความรูท่ีลึกซ้ึงระดับญาณทัสสนะทางจิตวิญาณท่ีแสดงถึง
ความเปนบูรณาการในหลักพุทธธรรม เพราะเปนคําแรกในคุณลักษณะ
ของพุทธธรรม 8 ประการ ท่ีหมายเอาความเจริญตอไปแบบบูรณาการของ 
‘ธรรมญาณ’ บนเง่ือนไขแรกคือมีผลสัมฤทธิขององครวมของ ‘จิตญาณ’ 

คัมภีราวภาส หมายถึงภาคขยายความของ ‘คัมภีรา’ เปนสภาวะทางจิตวิญญาณท่ีดําเนิน
ครบพรอมเปนระบบในโครงสราง (Structure) กระสวน (Pattern), ตัว
แบบ (Model) เปนปจจยาการของการเปล่ียนแปลงสูกระบวนทัศนใหม 
(New Paradigm) ของโลกใหมคือโลกอาริยธรรมท่ีมีสัมมาทิฏฐิ 10 มี
พัฒนาการแบบสภาพหมุนรอบเชิงซอนอันเปนบทบาทหลักในการ
สัมฤทธ์ิผลของญาณทัสสนะท่ีเจริญสูงข้ึนใน ‘วิชชาทัศนเชิงบูรณาการ’ 
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คําอธิบายศัพท 2 
คําศัพทบาลี 

GLOSSARY 
 
กรรมนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทําของมนุษย คือ กระบวนการใหผลของ

การกระทํา 
 

กามภพ ภพท่ีเปนกามาวจร  ภพของสัตวผูยังเสวยกามคุณ คือ อารมณทาง
อินทรียท้ัง 5 ไดแก อบาย 4 มนุษยโลก และกามาวจรสวรรคท้ัง 6 
 

กามาสวะ อาสวะคือกาม 
 

กามุปาทาน ความยึดม่ันในกาม คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ท่ีนาใคร นาพอใจ 
  
ขณิกสมาธิ สมาธิช่ัวขณะ 

 
โคตรภูญาณ ญาณครอบโคตร คือความหยั่งรูท่ีเปนหัวตอแหงการขามพนจากภาวะ

ปุถุชนเขาสุสภาวะอริยบุคคล 
 

จรณะ  ความประพฤติ  ปฏิปทา  ขอปฏิบัติอันเปนทางบรรลุวิชชา หรือนิพพาน 
 

จิตตนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํางานของจิต 
 

จุตูปปาตญาณ ญาณกําหนดรูจุติและอุบัติแหงสัตวท้ังหลาย อันเปนไปตามกรรม, เห็น
การเวียนวายตายเกิดของสัตวท้ังหลาย เรียกอีกอยางวา ทิพพจักขุญาณ 
 

เจโตปริยญาณ ญาณท่ีใหกําหนดใจ (คน) อ่ืนได 
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ชาคริยานุโยคะ การหม่ันประกอบความต่ืน ไมเห็นแกนอน คือขยันหม่ันเพียร ต่ืนตัวอยู
เปนนิตย ชําระจิตมิใหมีนิวรณ พรอมเสมอทุกเวลาท่ีจะปฎิบัติกิจให
กาวหนาตอไป 
 

ฌาน การเพง พินิจดวยจิตท่ีเปนสมาธิแนวแน (เพื่อเผาชําระอุปาทานอาสวะ) 
 

ญาณทัสสนะ ความหยั่งรูหยั่งเห็นครบ 3 ลักษณาการในกรอบไตรลักษณของความไม
เท่ียง  เปนทุกขต้ังอยูไมได (ไมเปนของใคร)  และไมมีไมเปนตัวตน 
หรืออาการเกิดข้ึน-ต้ังอยู-ดับไป จึงทําใหเกิด ‘ละ’ หนายคลายจางความ
อยาก จนหมดดับ ‘แจง’ ชัดดวยความ ‘เจริญ’ ข้ึนของจิตวิญญาณจาก
การปฏิบัติมรรคมีองค 8 จนถึงท่ีสุดมีญาณรูวาจิตหลุดพนแลว 
 

ตทังคปหาน ดับดวยองคนั้นๆ คือ ดับกิเลสดวยธรรมท่ีเปนคูปรับหรือธรรมท่ีตรง
ขาม เชน ดับกายทิฏฐิดวยความรูท่ีกําหนดแยกนามรูปออกได เปนการ
ดับช่ัวคร้ังคราวในกรณีนั้น ๆ 
 

ไตรลักษณ ลักษณะ 3  อาการที่เปนเคร่ืองกําหนดหมาย 3 อยาง อันใหรูถึงความจริง
ของสภาวธรรมท้ังหลาย ท่ีเปนอยางนั้น ๆ ตามธรรมดาของมัน 
 

ไตรสิกขา ขอท่ีจะตองศึกษา   ขอปฏิบัติท่ีเปนหลักสําหรับศึกษา คือ กาย วาจา 
จิตใจ และปญญา ใหยิ่งข้ึนไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน 
 

ทวาร  ทางรับรูอารมณ ไดแก อาตยะภายใน 6  
 

ทิฎุปาทาน ความยึดม่ันในทิฎฐิหรือทฤษฎีคือความเห็น ลัทธิหรือหลักคําสอตาง ๆ 
  
ทุกขเวทนา ความรูสึกทุกขไมสบาย ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม 

 
โทสะ ความคิดประทุษราย 

 



ภ 

 

ธรรมนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธและอาการท่ีเปนเหตุเปนผลแกกัน
แหงส่ิงท้ังหลาย 
 

นามรูปปริจเฉทญาณ ญาณกําหนดจําแนกรูนามและรูป คือ รูวาส่ิงท้ังหลายมีแตรูปธรรมและ
นามธรรม และกําหนดแยกไดวา อะไรเปนรูปธรรม อะไรเปนนามธรรม 
 

นิพพิทานนุปสสนาญาณ ญาณอันคํานึงเห็นดวยความหนาย คือ เม่ือพิจารณาเห็นสังขารวาเปน
โทษเชนนั้นแลว ยอมเกิดความหนาย ไมเพลิดเพลินใจ 
 

นิวรณ ส่ิงท่ีกั้นจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม  ธรรมท่ีกั้นจิตไมใหบรรลุคุณ
ความดี  อกุศลธรรมท่ีทําจิตใหเศราหมองและทําปญญาใหออนกําลัง 
 

นิสสรณะ ดับดวยสลัดออกได หรือดับดวยปลอดโปรงไป คือ ดับกิเลสเสร็จส้ิน
แลวดํารงอยูในภาวะท่ีกิเลสดับแลวนั้นยั่งยืนตลอดไป 
 

เนกขัมมะ การออกบวช  ความปลีกตัวปลีกใจจากกาม 
 

เบญจขันธ กองแหงรูปธรรมและนามธรรมหาหมวดท่ีประชุมกันเขาเปนหนวย
รวมซ่ึงบัญญั ติ  เ รี ยกว า  สัตว  บุคคล  ตั วตน  เรา -เขา  เปนตน 
สวนประกอบหาอยางท่ีรวมเขาเปนชีวิต 
 

ปฏิจจสมุปบาท การเกิดข้ึนพรอมแหงธรรมท้ังหลาย เพราะอาศัยกัน  ธรรมท่ีอาศัยกัน
เกิดข้ึนพรอม  การท่ีส่ิงท้ังหลายอาศัยกัน ๆ จึงเกิดมีข้ึน 
 

ปฏิปสสัทธิปหาน ดับดวยสงบระงับ คือ อาศัยโลกุตตรมรรคดับกิเลสเด็ดขาดไปแลว
บรรลุโลกุตตรผล กิเลสเปนอันสงบระงับไปแลว 
 

ปฏิสังขานุปสสนาญาณ ญาณอันคํานึงพิจารณาหาทาง คือ เม่ือตองการจะพนไปเสียจึงกลับหัน
ไปยกเอาสังขารท้ังหลายข้ึนมาพิจารณากําหนดดวยไตรลักษณเพื่อมอง
หาอุบายท่ีจะปลดเปล้ืองออกไป 



ม 

 

ปหาน(ะ) การละเปนกิจในสมุทัย ตามหลักวา ทุกขสมุทโย อริยสจจ ปหาตพพ 
สมุทัยควรละ คือ กําจัด ทําใหหมดส้ินไป ไดแกการแกไขกําจัดตนตอ
ของปญหา 
 

ปจจยปริคคหญาณ ญาณกําหนดรูปจจัยของนามและรูป คือ รูวา รูปธรรมและนามธรรม
ท้ังหลายเกิดจากเหตุปจจัยแกกัน อาศัยกัน โดยรูตามแนวปฏิจจสมุป
บาท ก็ดีตามแนวกฏแหงกรรมก็ดี ตามแนววัฏฏะ 3 ก็ดี 
 

ปจจยาการ อาการที่ส่ิงท้ังหลายเปนปจจัยแกกัน 
 

ปจจเวกขณญาณ ญาณหยั่งรูดวยการพิจารณาทบทวน คือ สํารวจรูมรรคผล กิเลสท่ีละ
แลว กิเลสท่ีเหลืออยู และนิพพาน เวนแตวาพระอรหันตไมมีการ
พิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู 
 

ปญญาพละ กําลังปญญา คือ ทรงปรีชาญาณ หยั่งรูเหตุผล ผิดชอบ ประโยชน มิใช
ประโยชน สามารถวินิจฉัยเหตุการณท้ังภายในและภายนอก และดําริ
การตาง ๆ ใหไดผลเปนอยางดี 
 

ปญญินทรีย อินทรีย คือ ปญญา  
 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได (วาชาตินั้นเกิดและประกอบอยูดวยกิเลสอัตตาอะไร) 
 

ผลญาณ ญาณในอริยผลคือความหยั่งรูท่ีเปนผลสําเร็จของพระอริยบุคคลช้ันนั้น ๆ  
 

ผัสสะ ความกระทบ  ความประจวบกันแหงอายตนะภายใน อายตนะภายนอก 
และวิญญาณ 
 

ผุฎฐัสสะโลกธัมเมหิ 
จิตตัง ยัสสะ น กัมปติ 

ถูกโลกธรรมกระทบ (แลว) จิตไมหวั่นไหว 
 
 



ย 

 

พาหุสัจจะ ความเปนผูไดศึกษาเลาเรียนมาก (ฝกฝนจนมีผลสัมฤทธ์ิเจริญข้ึน
ตามลําดับ) 
 

พีชนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธ มีพันธุกรรมเปนตน 
 

โพชฌงค 7 ธรรมท่ีเปนองคแหงการตรัสรู 7 ประการ 
 

ภยตูปฏฐานญาณ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฎเปนของนากลัว คือ เม่ือพิจารณาเห็น
ความแตกสลายอันมีท่ัวไปแกทุกส่ิงทุกอยางเชนนั้นแลว สังขารท้ังปวง
ไมวาจะเปนไปในภพใด คติใด ก็ปรากฎเปนของนากลัว เพราะลวนแต
จะตองสลายไป ไมปลอดภัยท้ังส้ิน 
 

ภวาสวะ อาสวะ คือ ภพ (ท่ีมีความเคยชินหรืออนุสัยนอนเนื่องอยูในจิต) 
 

ภังคานุปสสนาญาณ ญาณอันตามเห็นความสลาย คือ เม่ือเห็นความเกิดดับเชนนั้นแลว คํานึง
เดนชัดในสวนความดับอันเปนจุดจบส้ิน ก็เห็นวาสังขารท้ังปวงลวน
จะตองสลายไปท้ังหมด 
 

โภชเนมัตตัญุตา ความรูจักประมาณในการบริโภค คือรูจักพิจารณารับประทานอาหาร 
เพื่อหลอเล้ียงรางกายใชทํากิจใหชีวิตผาสุก มิใชเพื่อสนุกมัวเมา 
 

มโนมยิทธิ ฤทธ์ิสําเร็จดวยใจ  ฤทธ์ิทางใจ คือ นิรมิตกายอ่ืนนอกจากกายนี้ ดุจชัก
ไสจากหญาปลอง ชักดาบจากฝก หรือชักงูออกจากคราบ 
 

มัคคญาณ ญาณในอริยมรรค คือ ความหยั่งรูท่ีใหสําเร็จภาวะอริยบุคคลแตละข้ัน  
 

มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิด ไดแก ความเห็นผิดจากคลองธรรมตามหลักกุศลกรรมบถ และ
ความเห็นท่ีไมนําไปสูความพนทุกข 

 
มุญจิตุกัมยตาญาณ 

 
ญาณอันคํานึงดวยใครพนไปเสีย คือ เบ่ือหนายสังขารท้ังหลายแลวยอม



ร 

 

ปรารถนาท่ีจะพนไปเสียจากสังขารเหลานั้น 
 

โมหะ ความหลง 
 

รูปฌาน 4  ฌานมีรูปธรรมเปนอารมณ  ฌานท่ีเปนรูปาวจร 
 

รูปธรรม สภาวะอันเปนรูป  ส่ิงท่ีมีรูป  ไดแกรูปขันธท้ังหมด 
 

รูปภพ ภพท่ีเปนรูปาวจร  ภพของสัตวท่ีเขาถึงรูปฌาน ไดแกรูปพรหมท้ัง 16 
  

โลกียธรรม ธรรมอันเปนวิสัยของโลก  สภาวะเนื่องในโลก ไดแกขันธ 5 ท่ีเปนสา
สวะท้ังหมด 
 

โลกุตตรธรรม ธรรมอันมิใชวิสัยของโลก,  สภาวะพนโลก ไดแกมรรค 4 ผล 4 
นิพพาน 1 
 

วัฏฏ วน  เวียน  องคประกอบท่ีหมุนเวียนตอเนื่องกันของภวจักร หรือสังสารจักร 
  
วิกขัมภนปหาน ดับดวยขมไว คือ การดํากิเลสของทานผูบําเพ็ญฌาน ถึงปฐมฌาน ยอม

ขมนิวรณไวไดตลอดเวลาท่ีอยูในฌานนั้น 
 

วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย 
 
วิชชา 

 
ความรูแจง  ความวิเศษ 
 

วิชชาจรณสัมปนโน เปนผูถึงพรอมดวยวิชชา คือ ความรู และจรณะ คือ ความประพฤติ 
 

วิปสสนาญาณ ญาณในวิปสสนา  ญาณท่ีเปนวิปสสนา คือ ปญญาท่ีพิจารณาเห็น
สังขาร  คือนามรูปโดยไตรลักษณ  มีต างกันออกไปเปนช้ัน  ๆ 
ตอเนื่องกัน 



ล 

 

วิปสสนาภาวนา การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูแจงตามเปนจริง  การเจริญปญญา 
 

วิมุตติญาณทัสสนะ หมวดธรรมเก่ียวกับการรูการเห็นในวิมุตติ ประมวลธรรมท้ังหลาย เชน  
ผลญาณ ปจจเวกขณญาณ 
 

สกิทาคามี ทานผูบรรลุสกทาคามิผลแลว ผูกลับมาอีกคร้ังเดียว 
 

สมาธิ ความต้ังจิตม่ัน 
 

สมุทเฉทปหาน ดับดวยตัดขาด คือ ดับกิเลสเสร็จส้ินเด็ดขาด ดวยโลกุตตรมรรค (ไดทุก
คราวไป) 
 

สมุทัย เปนข้ันวิเคราะหและวินิจฉัยมูลเหตุของปญหา ซ่ึงจะตองแกไขกําจัด
ใหหมดส้ินไป 
 

สังขารุเปกขาญาณ ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร คือ เม่ือพิจารณาสังขารตอไป 
ยอมเกิดความรูเห็นสภาวะของสังขารตามความเปนจริง วามีความเปนอยู
เปนไปของมันอยางนั้นเปนธรรมดา จึงวางใจเปนกลางได ไมยินดียินราย
ในสังขารท้ังหลาย แตนั้นมองเห็นนิพพานเปนสันติบท ญาณจึงแลนมุงไป
ยังนิพพาน เลิกละความเกี่ยวเกาะกับสังขารเสียได 
 

สังโยชน กิเลสอันผูกใจสัตว  ธรรมท่ีมัดสัตวไวกับวัฎฎทุกข  หรือผูกกรรมไวกับผล 
 

สังวรศีล ความสํารวมเปนศีล  ความระวังปดกั้นบาปอกุศล  
 

สัจจะ ความจริง คือ พูดจริง ทําจริง และจริงใจ 
 
สัจจานุโลมิกญาณ 

 
ญาณอันเปนไปโดยอนุโลมแกการหยั่งรูอริยสัจจ คือ เม่ือวางใจเปน
กลางตอสังขารไมพะวง และญาณแลนมุงตรงไปสูนิพพานแลวญาณอัน
คลอยตอการตรัสรูอริยสัจจ ยอมเกิดข้ึนในลําดับถัดไป เปนข้ันสุดทาย



ว 

 

ของวิปสสนาญาณ ตอจากนั้นจะเกิดโคตรภูญาณมาค่ันกลาง  แลวเกิด
มรรคญาณใหสําเร็จความเปนอริยบุคคลตอไป 
 

สัจฉิกิริยา การทําใหแจง เปนกิจในนิโรธ นิโรธควรทําใหแจง คือ เขาถึงหรือ
บรรลุ ไดแกการเขาถึงภาวะท่ีปราศจากปญหา บรรลุจุดหมายท่ีตองการ 
 

สัญญาเวทยิตนิโรธ สมาบัติท่ีดับสัญญาและเวทนา (ของอวิชชาสวะ) 
 

สัทธรรม ธรรมอันดี  ธรรมท่ีแท  ธรรมของสัตบุรุษหลักหรือแกนศาสนา 
 

สัมปยุตต โดยประกอบกัน 
 

สัมมสนญาณ ญาณกําหนดรูดวยพิจารณาเห็นนามและรูปโดยไตรลักษณ คือ ยก
รูปธรรมและนามธรรมท้ังหลายข้ึนพิจารณาโดยเห็นตามลักษณะท่ีเปน
ของไมเท่ียง เปนทุกข มิใชตัวตน (ท่ีเกิดข้ึนกับกิเลสแตละระดับใน
ผัสสะปจจุบัน) 
 

สัมมัตตะ 10 ภาวะท่ีถูก  ความเปนส่ิงท่ีถูก (10 ประการ มรรคมีองค 8, ผล 2) 
 

สัมมาญาณ รูชอบ ไดแก ผลญาณ และปจจเวกขณญาณ ท้ัง 19 ประเภท 
 

สัมมาทิฎิฐิ เห็นชอบ ไดแก ความรูอริยสัจจ 4 หรือ เห็นไตรลักษณ หรือรูอกุศล
และอกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฎิจจสมุปบาท 
 

สัมมาสมาธิ ต้ังจิตม่ันชอบ ไดแก ฌาน 4 (แมผล 2 ก็รวมหยั่งลงในสัมมาสมาธิ) 
 

สีลสัมปทา ความถึงพรอมดวยศีล คือ ประพฤติถูกตองดีงาม สํารวมในพระปาฏิ
โมกข มีมารยาทเรียบรอย ประพฤติเครงครัดในสิกขาบทท้ังหลาย 

 
สีลัพพตุปาทาน 

 
ความยึดม่ันในศีลและพรต คือ ถือวาจะบริสุทธ์ิหลุดพนไดเพียงดวยศีล
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และวัตร หลักความประพฤติ  ขอปฏิบัติ  แบบแผน ระเบียบ วิ ธี
ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธีตาง ๆ ถือวาจะตองเปนอยางนั้น ๆ 
โดยสักวาทําสืบ ๆ กันมา หรือปฏิบัติตาม ๆ กันไปอยางงมงาย หรือโดย
นิยมวาขลัง วาศักดิ์สิทธ์ิ มิไดเปนไปดวยความรูความเขาใจตามหลัก
ความสัมพันธแหงเหตุและผล 
 

สุขเวทนา ความรูสึกสุข สบาย ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม  
 

เสขปฏิปทา ขอปฏิบัติอันเปนทางดําเนินของพระเสขะ 
 

โสดาบัน ทานผูบรรลุโสดาปตติผลแลว  ผูแรกถึงกระแสอันนําไปสูพระนิพพาน 
แนตอการตรัสรูขางหนา 
 

โสฬสญาณ,  
ญาณ 16 

ความหยั่งรู คือญาณท่ีเกิดข้ึนแกผูเจริญวิปสสนาตามลําดับ ต้ังแตตน
จนถึงท่ีสุด 
 

หิริ ความละอายบาป  ละอายใจตอการทําความช่ัว 
 

อกาลิโก ไมประกอบดวยกาล คือ ไมข้ึนกับกาลเวลา พรอมเม่ือใด บรรลุไดทันที 
บรรลุเม่ือใด เห็นผลไดทันที อีกอยางวา เปนจริงอยูอยางไร ก็เปนอยาง
นั้น ไมจํากัดดวยกาล 
 

อทุกขมสุขเวทนา ความรูสึกเฉยๆจะสุขก็ไมใช ทุกขก็ไมใช เรียกอีกอยางวา อุเบกขา
เวทนา 
 

อนาคามี ทานผูบรรลุอนาคามิผลแลว  ผูไมเวียนกลับมาอีก 
 
อนุศาสนีปาฏิหาริย 

 
ปาฏิหารยคือ อนุศาสนี  คําสอนเปนจริง สอนใหเห็นจริง นําไปปฏิบัติ
ไดผลสมจริง เปนอัศจรรย 
 



ษ 

 

อนุสัย กิเสลที่นอนเนื่องอยูในสันดาน (เปนความเคยชินเดิมและเพ่ิมใหม) 
 

อบายภูมิ ภูมิท่ีปราศจากความเจริญ (เชน ภูมินรก-เปรต-เดรัจฉาน-อสูรกาย)  
 
อปณณกปฏิปทา 

 
ขอปฏิบัติท่ีไมผิด  ปฏิปทาท่ีเปนสวนแกนสารเน้ือแท ซ่ึงจะนําผูปฏิบัติ
ใหถึงความเจริญงอกงามในธรรม เปนผูดําเนินอยูในแนวทางแหงความ
ปลอดพนจากทุกขอยางแนนอนไมผิดพลาด 
 

อรหันต ผูบรรลุอรหัตตผลแลว  ทานผูสมควรรับทักษิณาและการเคารพบูชา
อยางแทจริง 
 

อริยอัฏฐังคิกมรรค ทางมีองคแปดประการ อันประเสริฐ 
 

อรูปฌาน 4 ฌานมีอรูปธรรมเปนอารมณ  ฌานท่ีเปนอรูปาวจร 
 

อรูปภพ ภพท่ีเปนอรูปาวจร   ภพของสัตวผูเขาถึงอรูปฌาน ไดแกอรูปพรหม 4  
  
อวิชชา ความไมรูจริง  ความหลง (ในโลภ-ราคะ-โทสะ) 

 
อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา 

 
อเสขะ พระผูไมตองศึกษา ไดแก ผูบรรลุอรหัตตผลแลว 

 
อัตตวาทุปาทาน ความยึดม่ันในวาทะวาตัวตน คือ ความถือหรือสําคัญหมายอยูในภายใน

วา มีตัวตน ท่ีจะได จะเปน จะสูญสลาย ถูกบีบค้ันทําลาย หรือเปน
เจาของ เปนนายบังคับบัญชาส่ิงตาง ๆ ได ไมมองเห็นสภาวะของส่ิงท้ัง
ปวง อันรวมท้ังตัวตนวาเปนแตเพียงส่ิงท่ีประชุมประกอบกันเขา 
เปนไปตามเหตุปจจัยท้ังหลายท่ีมาสัมพันธกันลวน ๆ 

 
อัปปนาสมาธิ 

 
สมาธิแนวแน  สมาธิแนบสนิท  สมาธิในฌาน 



ส 

 

อาทีนวานุปสสนาญาณ ญาณอันคํานึงเห็นโทษ คือ เม่ือพิจารณาเห็นสังขารท้ังปวงซ่ึงลวนตอง
แตกสลายไป เปนของนากลัวไมปลอดภัยท้ังส้ินแลว ยอมคํานึงเห็น
สังขารท้ังปวงนั้นวาเปนโทษ เปนส่ิงท่ีมีความบกพรอง จะตองระคนอยู
ดวยทุกข 

อาเทศนาปาฏิหาริย ปาฏิหาริยคือ การทายใจ  รอบรูกระบวนของจิตจนสามารถกําหนด
อาการท่ีหมายเล็กนอยแลวบอกสภาพจิต ความคิด อุปนิสัยไดถูกตอง
เปนอัศจรรย 
 

อาสวะ สภาวะอันหมักดองของสันดาน  ส่ิงท่ีมอมพ้ืนจิต  กิเลสท่ีไหลซึมซาน
ไปยอมใจเม่ือประสบอารมณตาง ๆ 
 

อาสวักขยญาณ ญาณหยั่งรูในธรรมเปนท่ีส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  ความรูท่ีทําใหส้ิน
อาสวะ  ความตรัสรู 
 

อิทธิปาฏิหาริย ปาฏิหารยคือ ฤทธ์ิ  แสดงฤทธ์ิไดเปนอัศจรรย 
 

อิทธิวิธาญาณ ญาณแสดงฤทธ์ิตาง ๆ ได (เปนความเกงในการดับหรือกาวออกพน
กิเลสแตละระดับ) 
 

อิทัปปจจยตา ภาวะท่ีมีอันๆนี้เปนปจจัย (ท้ังรูปธรรม นามธรรมตางๆ) 
 

อินทรีย ธรรมท่ีเปนใหญในกิจของตน 
 

อินทรียสังวร การสํารวมอินทรีย คือระวังไมใหบาปอกุศลธรรมครอบงําใจ เม่ือรับรู
อารมณดวยอินทรียท้ัง 6 (หรือทวาร 6: หู ตา จมูก ล้ิน กาย ใจ) 
 

อุตุนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณธรรมชาติตางๆ 
โดยเฉพาะดิน น้ํา อากาศ และฤดูกาล อันเปนส่ิงแวดลอมสําหรับมนุษย 

  
อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานและรอนใจ  ความกระวนกระวายกลุมกังวล 



ห 

 

อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ คือ พิจารณาความเกิดข้ึนและ
ความดับไปแหงเบญจขันธ จนเห็นชัดวา ส่ิงท้ังหลายเกิดข้ึนคร้ันแลวก็
ตองดับไป ลวนเกิดข้ึนแลวก็ดับไปท้ังหมด 
 

อุปจารสมาธิ สมาธิจวนจะแนวแน 
 

อุปาทาน ความยึดม่ัน, ความถือม่ันดวยอํานาจกิเลสความยึดติดอันเนื่องมาแต
ตัณหา ผูกพันเอาตัวตนเปนท่ีต้ัง 
 

 
 

 

 

 

 

 


