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คําศัพทวิจัยเชิงบูรณาการ
GLOSSARY
กระบวนทัศน

มาจากคํ า ว า Paradigm หมายถึ ง ชุ ด ความเชื่ อ ที่ ย อมรั บ ในกลุ ม ชน เป น
แบบอยางหรือบรรทัดฐานของการคิด ซึ่งรวมถึงปรัชญา ความเชื่อ คานิยม
การรับรู และทัศนะพื้นฐานในการมองโลกรวมกันของกลุมชนอันเปน
ที่มาของทัศนะอื่นๆ ที่มีผลตอ ‘วิถีชีวิต’ ของกลุมชนนั้น

องครวม

มาจากคําวา Holistic หมายถึง ทัศนะที่ถือวาความจริงทั้งหมดของสิ่งใด
ยอมมีคุณสมบัติเฉพาะตน ซึ่งไมสามารถเขาใจ โดยการแยกสิ่งเหลานั้น
ออกแลวศึกษาเปนสวนยอย ๆ เพราะแมจะเอาคุณสมบัติของสวนยอย ๆ ที่
ศึกษาอยางดีมารวมกัน ก็ไมสามารถเทียบกับความหมายที่มีความสําคัญ
เทากับคุณสมบัติขององครวมเดิมไวได

บูรณาการ

มาจากคําวา Integral หมายถึง การครอบคลุม รวมเอาไวไดโดยมีสมดุล
ไมละทิ้งสิ่งใด โดยมีความชัดเจนวา ที่ประกอบขึ้นจากสวนยอย ๆ เปนไป
อยางสมดุลจนเกิดความเปนองครวมไดดวย

บูรณาการทาง

มาจากคําวา Integral Spirituality หมายถึงบูรณาการทางโลกวัตถุในทาง

จิตวิญญาณ

วิทยาศาสตรใหสมดุลสอดคลองกับทางโลกจิตวิญญาณที่มีผลดีไดเกิดขึ้น
จากการยกระดั บ จิ ต สํ า นึ ก ของมนุ ษ ย ซึ่ ง เป น พื้ น ฐานในการกระทํ า
พฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยทั้งปจเจกจนถึงหมูกลุม สังคม ประเทศ โลก
สิ่งแวดลอม

วิชชาทัศน

เปนกรอบระดับความรูในแนวทางบูรณาการเกี่ยวกับวิชชาโดยเฉพาะเรื่อง

พัฒนบูรณาการ

วิ ช ชาจรณสั ม ป น โน: จรณะ 15 วิ ช ชา 8 ที่ มี 3 ระดั บ ของความรู เ ป น
เบื้องตน ทามกลาง ขั้นปลาย คือปญญาทัศน วิชชาทัศน และวิชชาทัศนเชิง
บูรณาการ

ป
ปญญาทัศน

เปนกรอบระดับความรูเบื้องตน เกี่ยวกับวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15
วิชชา 8 อยางผิวเผิน ผูรูดีขึ้นจะเห็นเปนระดับไตรสิกขาเบื้องตน คือ จรณะ
15 เปนเรื่องสงเคราะหในหมวดศีล สมาธิ และวิชชา 8 เปนเรื่องสงเคราะห
ในหมวดปญญา แตยังไมมีรายละเอียดความรูที่จะเขาสูการยกระดับจิตขึ้น
เปนไตรสิกขาขั้นอธิอยางเปนขั้นตอนในการชําระกิเลสตัณหาออกจากจิต
ไดตามลําดับอยางตอเนื่อง

วิชชาทัศน

เปนกรอบการเห็นดวยอธิปญญาในขั้นกลางที่มีขีดความสามารถแยกโลกี
ยะคือกิเลสตัณหาอุปาทานออกได และนําเขาสูทางดับกิเลส พาเกิดความรู
ที่เปนวิชชาขึ้นในจิตไดสูงขึ้นเปนลําดับดวยการยกระดับฐานศีลที่กําจัด
กิเลสขั้นหยาบ กลาง ละเอียดไปตามลําดับ

วิชชาทัศนที่

หมายถึงระดับวิชชาทัศนที่มีความสัมพันธกับอธิปญญาที่เกิดขึ้นในจรณะ15

เปนองครวม

วิชชา 8 เป นโครงสร างแนวดิ่ง 4 หมวดใหญ คือหมวดจรณะ 4 หมวด
สัทธรรม หมวดฌาน และหมวดวิชชา จนเขาถึงอริยสัจ 4 ไดจึงมีความรู
จากการปฏิบัติจรณะ 15 วิชชา 8 เปนสายยาวตลอด จึงอธิบายสภาวะเปน
รายขอได แตจะยังไมเฉียบคมชัดแมนในหัวขอธรรมขั้นปลาย เชน สภาวะ
เวทนาขั้นปลาย (ที่ตอจากเวทนา 36) เปนเวทนา 108 ที่สัมพันธอยูในการ
ฝกเจริญสติขั้นสูงหรืออานาปานสติภาวนา 16 ขั้นตอน; ปจจยาการฝายดับ
ทุกขหรือปฏิจจสมุปปาทสายนิโรธวารที่มีวิชชาเปนตัวตั้ง; ธรรมอันเปน
ฝกฝายแหงการตรัสรูหรือโพธิปกขิยธรรมภาคลึกซึ้ง เปนตน

วิชชาทัศน

เปนกรอบการเห็นดวยอธิปญญาขั้น (สูง) ปลายในองครวมของผลสัมฤทธิ์

เชิงบูรณาการ

ที่มีการดับกิเลส ตัณหา อุปาทานอาสวะในจิตตนเปนความบริสุทธิ์ของอธิ
จิ ต ที่ เ กิ ด จากการชํ า ระด ว ยการเพ ง เผาอุ ป าทานอาสวะหรื อ ฌานพุ ท ธ
สามารถดําเนินการยกระดับจิตวิญญาณไดตลอดสายดวยการบูรณาการ
หลั ก หมวดธรรมสํ า คั ญ ต า งๆ เป น ความสํ า เร็ จ ขององค ร วม (เช น หลั ก
ไตรสิกขา) เขากับการตอยอดขยายผลแบบบูรณาการ (เชน หลักกิจของ
อริ ย สั จ 4) ตั ว อย า ง เช น ญาณ 16 หรื อ โสฬสญาณ อั น เป น ผลงาน
สรางสรรคของเหลาบูรพาจารยในอดีต โดยนําเอาญาณ 73 ของพระมหา

ผ
เถระสารีบุตรมาสรุปกระชับควบแนนของการเกิดปญญาญาณ 16 ลําดับ
โดยบูรณาการ 3 หมวดธรรมหลักสําคัญไดแก
ญาณ 1-3 สนธิหมวดธรรมวิปสสนาภาวนารูปนาม เพื่อสราง
ปญญาญาณจากความเปนอธิศีล
ญาณ 4-12 สนธิหมวดธรรมไตรสิกขา เพื่อสรางญาณจากความเปน
อธิจิต
ญาณ 13-16 สนธิ ห มวดธรรม (กิ จ ใน) อริ ย สั จ 4 เพื่ อ สร า งญาณ
ทัสสนะจากความเปนอธิปญญา
อริย(ะ)

หมายถึ ง องค ค วามรู ใ นการลดละตั ด กิ เ ลสตั ณ หาให ก า วข า มออกจาก
(เนกขัมมะ) จิตตนตามหลักวิชชาจรณสัมปนโน: จรณะ 15 วิชชา 8 เชน
อริยสัจ อริยบุคคล; เปนองคความรูในภาคฉัน (Quadrant ‘I’) มีผล สําเร็จ
เปนองครวมที่มีสภาวะหยั่งลงสูเสถียร (static) เดนชัด

อาริย(ะ)

หมายถึ ง องค ค วามรู ที่ ข ยายผลต อ จาก ‘อริ ย ’ เป น แนวทางบู ร ณาการ
หมุ น รอบความเจริ ญ ทางจิ ต สํ า นึ ก เป น สภาพเกลี ย วพลวั ต (Spiral
Dynamics) แตมีผลสัมฤทธิ์ที่เปนองครวมของ ‘อริย’ ไวดวยแลว เชนคําวา
อาริยคุณ อาริยธรรม อาริยทรัพย อาริยบุคคล ที่มีบทบาทองคความรูของ
‘อาริย’ ในทั้งสามภาคที่เหลือของจตุรภาค (Four Quadrants) มีหนวย
ผลสัมฤทธิ์เปน ‘พหุ’ เชน
ระดับกลุม สรางเหตุเนนมรรคเรื่องทําประโยชนหรือ ‘พหุชนหิตายะ’เปน
องคความรู ในภาคมัน (Quadrant -‘It’)
ระดับสังคมใหเปนผล-มีความสุขหรือ ‘พหุชนสุขายะ’ เปนองคความรู ใน
ภาคพวกมัน (Quadrant -‘Its’)
ระดับสังคมชาติ ชวยอนุเคราะหโลกสิ่งแวดลอมหรือ ‘โลกานุกัมปายะ’
เปนองคความรูในภาคพวกเรา (Quadrant -‘We’) เนนบทบาทเกื้อกูล
สงเคราะหมีกําลังปญญา 4 ที่รวมลงใน ‘สังคหพละ’ ใหแกกันเปนภาค
บูรณาการอยางสมบูรณ

ฝ
คัมภีรา

หมายถึงองคความรูที่ลึกซึ้งระดับญาณทัสสนะทางจิตวิญาณที่แสดงถึง
ความเปนบูรณาการในหลักพุทธธรรม เพราะเปนคําแรกในคุณลักษณะ
ของพุทธธรรม 8 ประการ ที่หมายเอาความเจริญตอไปแบบบูรณาการของ
‘ธรรมญาณ’ บนเงื่อนไขแรกคือมีผลสัมฤทธิขององครวมของ ‘จิตญาณ’

คัมภีราวภาส

หมายถึงภาคขยายความของ ‘คัมภีรา’ เปนสภาวะทางจิตวิญญาณที่ดําเนิน
ครบพร อ มเป น ระบบในโครงสรา ง (Structure) กระสวน (Pattern), ตั ว
แบบ (Model) เปนปจจยาการของการเปลี่ยนแปลงสูกระบวนทัศนใหม
(New Paradigm) ของโลกใหมคือโลกอาริยธรรมที่มีสัมมาทิฏฐิ 10 มี
พั ฒ นาการแบบสภาพหมุ น รอบเชิ ง ซ อ นอั น เป น บทบาทหลั ก ในการ
สัมฤทธิ์ผลของญาณทัสสนะที่เจริญสูงขึ้นใน ‘วิชชาทัศนเชิงบูรณาการ’

พ
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คําศัพทบาลี
GLOSSARY
กรรมนิยาม

กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทําของมนุษย คือ กระบวนการใหผลของ
การกระทํา

กามภพ

ภพที่เปนกามาวจร ภพของสัตวผูยังเสวยกามคุณ คือ อารมณทาง
อินทรียทั้ง 5 ไดแก อบาย 4 มนุษยโลก และกามาวจรสวรรคทั้ง 6

กามาสวะ

อาสวะคือกาม

กามุปาทาน

ความยึดมั่นในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่นาใคร นาพอใจ

ขณิกสมาธิ

สมาธิชั่วขณะ

โคตรภูญาณ

ญาณครอบโคตร คือความหยั่งรูที่เปนหัวตอแหงการขามพนจากภาวะ
ปุถุชนเขาสุสภาวะอริยบุคคล

จรณะ

ความประพฤติ ปฏิปทา ขอปฏิบัติอันเปนทางบรรลุวิชชา หรือนิพพาน

จิตตนิยาม

กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํางานของจิต

จุตูปปาตญาณ

ญาณกําหนดรูจุติและอุบัติแหงสัตวทั้งหลาย อันเปนไปตามกรรม, เห็น
การเวียนวายตายเกิดของสัตวทั้งหลาย เรียกอีกอยางวา ทิพพจักขุญาณ

เจโตปริยญาณ

ญาณที่ใหกําหนดใจ (คน) อื่นได

ฟ
ชาคริยานุโยคะ

การหมั่นประกอบความตื่น ไมเห็นแกนอน คือขยันหมั่นเพียร ตื่นตัวอยู
เปนนิตย ชําระจิตมิใหมีนิวรณ พรอมเสมอทุกเวลาที่จะปฎิบัติกิจให
กาวหนาตอไป

ฌาน

การเพง พินิจดวยจิตที่เปนสมาธิแนวแน (เพื่อเผาชําระอุปาทานอาสวะ)

ญาณทัสสนะ

ความหยั่งรูหยั่งเห็นครบ 3 ลักษณาการในกรอบไตรลักษณของความไม
เที่ยง เปนทุกขตั้งอยูไมได (ไมเปนของใคร) และไมมีไมเปนตัวตน
หรืออาการเกิดขึ้น-ตั้งอยู-ดับไป จึงทําใหเกิด ‘ละ’ หนายคลายจางความ
อยาก จนหมดดับ ‘แจง’ ชัดดวยความ ‘เจริญ’ ขึ้นของจิตวิญญาณจาก
การปฏิบัติมรรคมีองค 8 จนถึงที่สุดมีญาณรูวาจิตหลุดพนแลว

ตทังคปหาน

ดับดวยองคนั้นๆ คือ ดับกิเลสดวยธรรมที่เปนคูปรับหรือธรรมที่ตรง
ขาม เชน ดับกายทิฏฐิดวยความรูที่กําหนดแยกนามรูปออกได เปนการ
ดับชั่วครั้งคราวในกรณีนั้น ๆ

ไตรลักษณ

ลักษณะ 3 อาการที่เปนเครื่องกําหนดหมาย 3 อยาง อันใหรูถึงความจริง
ของสภาวธรรมทั้งหลาย ที่เปนอยางนั้น ๆ ตามธรรมดาของมัน

ไตรสิกขา

ขอที่จะตองศึกษา ขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับศึกษา คือ กาย วาจา
จิตใจ และปญญา ใหยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน

ทวาร

ทางรับรูอารมณ ไดแก อาตยะภายใน 6

ทิฎุปาทาน

ความยึดมั่นในทิฎฐิหรือทฤษฎีคือความเห็น ลัทธิหรือหลักคําสอตาง ๆ

ทุกขเวทนา

ความรูสึกทุกขไมสบาย ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม

โทสะ

ความคิดประทุษราย

ภ
ธรรมนิยาม

กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความสัมพันธและอาการที่เปนเหตุเปนผลแกกัน
แหงสิ่งทั้งหลาย

นามรูปปริจเฉทญาณ

ญาณกําหนดจําแนกรูนามและรูป คือ รูวาสิ่งทั้งหลายมีแตรูปธรรมและ
นามธรรม และกําหนดแยกไดวา อะไรเปนรูปธรรม อะไรเปนนามธรรม

นิพพิทานนุปสสนาญาณ ญาณอันคํานึงเห็นดวยความหนาย คือ เมื่อพิจารณาเห็นสังขารวาเปน
โทษเชนนั้นแลว ยอมเกิดความหนาย ไมเพลิดเพลินใจ
นิวรณ

สิ่งที่กั้นจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรม ธรรมที่กั้นจิตไมใหบรรลุคุณ
ความดี อกุศลธรรมที่ทําจิตใหเศราหมองและทําปญญาใหออนกําลัง

นิสสรณะ

ดับดวยสลัดออกได หรือดับดวยปลอดโปรงไป คือ ดับกิเลสเสร็จสิ้น
แลวดํารงอยูในภาวะที่กิเลสดับแลวนั้นยั่งยืนตลอดไป

เนกขัมมะ

การออกบวช ความปลีกตัวปลีกใจจากกาม

เบญจขันธ

กองแหงรูปธรรมและนามธรรมหาหมวดที่ประชุมกันเขาเปนหนวย
รวมซึ่ ง บั ญ ญั ติ เรี ย กว า สั ต ว บุ ค คล ตั ว ตน เรา-เขา เป น ต น
สวนประกอบหาอยางที่รวมเขาเปนชีวิต

ปฏิจจสมุปบาท

การเกิดขึ้นพรอมแหงธรรมทั้งหลาย เพราะอาศัยกัน ธรรมที่อาศัยกัน
เกิดขึ้นพรอม การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกัน ๆ จึงเกิดมีขึ้น

ปฏิปสสัทธิปหาน

ดั บด วยสงบระงับ คื อ อาศั ยโลกุ ตตรมรรคดับกิ เลสเด็ดขาดไปแล ว
บรรลุโลกุตตรผล กิเลสเปนอันสงบระงับไปแลว

ปฏิสังขานุปสสนาญาณ ญาณอันคํานึงพิจารณาหาทาง คือ เมื่อตองการจะพนไปเสียจึงกลับหัน
ไปยกเอาสังขารทั้งหลายขึ้นมาพิจารณากําหนดดวยไตรลักษณเพื่อมอง
หาอุบายที่จะปลดเปลื้องออกไป

ม
ปหาน(ะ)

การละเปนกิจในสมุทัย ตามหลักวา ทุกขสมุทโย อริยสจจ ปหาตพพ
สมุทัยควรละ คือ กําจัด ทําใหหมดสิ้นไป ไดแกการแกไขกําจัดตนตอ
ของปญหา

ปจจยปริคคหญาณ

ญาณกําหนดรูปจจัยของนามและรูป คือ รูวา รูปธรรมและนามธรรม
ทั้งหลายเกิดจากเหตุปจจัยแกกัน อาศัยกัน โดยรูตามแนวปฏิจจสมุป
บาท ก็ดีตามแนวกฏแหงกรรมก็ดี ตามแนววัฏฏะ 3 ก็ดี

ปจจยาการ

อาการที่สิ่งทั้งหลายเปนปจจัยแกกัน

ปจจเวกขณญาณ

ญาณหยั่งรูดวยการพิจารณาทบทวน คือ สํารวจรูมรรคผล กิเลสที่ละ
แล ว กิ เลสที่ เหลื ออยู และนิ พพาน เว นแต ว าพระอรหั นต ไม มี การ
พิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู

ปญญาพละ

กําลังปญญา คือ ทรงปรีชาญาณ หยั่งรูเหตุผล ผิดชอบ ประโยชน มิใช
ประโยชน สามารถวินิจฉัยเหตุการณทั้งภายในและภายนอก และดําริ
การตาง ๆ ใหไดผลเปนอยางดี

ปญญินทรีย

อินทรีย คือ ปญญา

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได (วาชาตินั้นเกิดและประกอบอยูดวยกิเลสอัตตาอะไร)
ผลญาณ

ญาณในอริยผลคือความหยั่งรูที่เปนผลสําเร็จของพระอริยบุคคลชั้นนั้น ๆ

ผัสสะ

ความกระทบ ความประจวบกันแหงอายตนะภายใน อายตนะภายนอก
และวิญญาณ

ผุฎฐัสสะโลกธัมเมหิ
จิตตัง ยัสสะ น กัมปติ

ถูกโลกธรรมกระทบ (แลว) จิตไมหวั่นไหว

ย
พาหุสัจจะ

ความเป นผู ได ศึ กษาเล าเรี ยนมาก (ฝ กฝนจนมี ผลสั มฤทธิ์ เจริ ญขึ้ น
ตามลําดับ)

พีชนิยาม

กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธ มีพันธุกรรมเปนตน

โพชฌงค 7

ธรรมที่เปนองคแหงการตรัสรู 7 ประการ

ภยตูปฏฐานญาณ

ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฎเปนของนากลัว คือ เมื่อพิจารณาเห็น
ความแตกสลายอันมีทั่วไปแกทุกสิ่งทุกอยางเชนนั้นแลว สังขารทั้งปวง
ไมวาจะเปนไปในภพใด คติใด ก็ปรากฎเปนของนากลัว เพราะลวนแต
จะตองสลายไป ไมปลอดภัยทั้งสิ้น

ภวาสวะ

อาสวะ คือ ภพ (ที่มีความเคยชินหรืออนุสัยนอนเนื่องอยูในจิต)

ภังคานุปสสนาญาณ

ญาณอันตามเห็นความสลาย คือ เมื่อเห็นความเกิดดับเชนนั้นแลว คํานึง
เดนชัดในสวนความดับอันเปนจุดจบสิ้น ก็เห็นวาสังขารทั้งปวงลวน
จะตองสลายไปทั้งหมด

โภชเนมัตตัญุตา

ความรูจักประมาณในการบริโภค คือรูจักพิจารณารับประทานอาหาร
เพื่อหลอเลี้ยงรางกายใชทํากิจใหชีวิตผาสุก มิใชเพื่อสนุกมัวเมา

มโนมยิทธิ

ฤทธิ์สําเร็จดวยใจ ฤทธิ์ทางใจ คือ นิรมิตกายอื่นนอกจากกายนี้ ดุจชัก
ไสจากหญาปลอง ชักดาบจากฝก หรือชักงูออกจากคราบ

มัคคญาณ

ญาณในอริยมรรค คือ ความหยั่งรูที่ใหสําเร็จภาวะอริยบุคคลแตละขั้น

มิจฉาทิฏฐิ

เห็นผิด ไดแก ความเห็นผิดจากคลองธรรมตามหลักกุศลกรรมบถ และ
ความเห็นที่ไมนําไปสูความพนทุกข

มุญจิตุกัมยตาญาณ

ญาณอันคํานึงดวยใครพนไปเสีย คือ เบื่อหนายสังขารทั้งหลายแลวยอม

ร
ปรารถนาที่จะพนไปเสียจากสังขารเหลานั้น
โมหะ

ความหลง

รูปฌาน 4

ฌานมีรูปธรรมเปนอารมณ ฌานที่เปนรูปาวจร

รูปธรรม

สภาวะอันเปนรูป สิ่งที่มีรูป ไดแกรูปขันธทั้งหมด

รูปภพ

ภพที่เปนรูปาวจร ภพของสัตวที่เขาถึงรูปฌาน ไดแกรูปพรหมทั้ง 16

โลกียธรรม

ธรรมอันเปนวิสัยของโลก สภาวะเนื่องในโลก ไดแกขันธ 5 ที่เปนสา
สวะทั้งหมด

โลกุตตรธรรม

ธรรมอั น มิ ใ ช วิ สัย ของโลก, สภาวะพ น โลก ได แ กม รรค 4 ผล 4
นิพพาน 1

วัฏฏ

วน เวียน องคประกอบที่หมุนเวียนตอเนื่องกันของภวจักร หรือสังสารจักร

วิกขัมภนปหาน

ดับดวยขมไว คือ การดํากิเลสของทานผูบําเพ็ญฌาน ถึงปฐมฌาน ยอม
ขมนิวรณไวไดตลอดเวลาที่อยูในฌานนั้น

วิจิกิจฉา

ความลังเลสงสัย

วิชชา

ความรูแจง ความวิเศษ

วิชชาจรณสัมปนโน

เปนผูถึงพรอมดวยวิชชา คือ ความรู และจรณะ คือ ความประพฤติ

วิปสสนาญาณ

ญาณในวิ ป สสนา ญาณที่ เป นวิ ป สสนา คื อ ป ญญาที่ พิ จารณาเห็ น
สั ง ขาร คื อ นามรู ป โดยไตรลั ก ษณ มี ต า งกั น ออกไปเป น ชั้ น ๆ
ตอเนื่องกัน

ล
วิปสสนาภาวนา

การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูแจงตามเปนจริง การเจริญปญญา

วิมุตติญาณทัสสนะ

หมวดธรรมเกี่ยวกับการรูการเห็นในวิมุตติ ประมวลธรรมทั้งหลาย เชน
ผลญาณ ปจจเวกขณญาณ

สกิทาคามี

ทานผูบรรลุสกทาคามิผลแลว ผูกลับมาอีกครั้งเดียว

สมาธิ

ความตั้งจิตมั่น

สมุทเฉทปหาน

ดับดวยตัดขาด คือ ดับกิเลสเสร็จสิ้นเด็ดขาด ดวยโลกุตตรมรรค (ไดทุก
คราวไป)

สมุทัย

เปนขั้นวิเคราะหและวินิจฉัยมูลเหตุของปญหา ซึ่งจะตองแกไขกําจัด
ใหหมดสิ้นไป

สังขารุเปกขาญาณ

ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขาร คือ เมื่อพิจารณาสังขารตอไป
ยอมเกิดความรูเห็นสภาวะของสังขารตามความเปนจริง วามีความเปนอยู
เปนไปของมันอยางนั้นเปนธรรมดา จึงวางใจเปนกลางได ไมยินดียินราย
ในสังขารทั้งหลาย แตนั้นมองเห็นนิพพานเปนสันติบท ญาณจึงแลนมุงไป
ยังนิพพาน เลิกละความเกี่ยวเกาะกับสังขารเสียได

สังโยชน

กิเลสอันผูกใจสัตว ธรรมที่มัดสัตวไวกับวัฎฎทุกข หรือผูกกรรมไวกับผล

สังวรศีล

ความสํารวมเปนศีล ความระวังปดกั้นบาปอกุศล

สัจจะ

ความจริง คือ พูดจริง ทําจริง และจริงใจ

สัจจานุโลมิกญาณ

ญาณอันเปนไปโดยอนุโลมแกการหยั่งรูอริยสัจจ คือ เมื่อวางใจเปน
กลางตอสังขารไมพะวง และญาณแลนมุงตรงไปสูนิพพานแลวญาณอัน
คลอยตอการตรัสรูอริยสัจจ ยอมเกิดขึ้นในลําดับถัดไป เปนขั้นสุดทาย

ว
ของวิปสสนาญาณ ตอจากนั้นจะเกิดโคตรภูญาณมาคั่นกลาง แลวเกิด
มรรคญาณใหสําเร็จความเปนอริยบุคคลตอไป
สัจฉิกิริยา

การทํ าใหแจ ง เปนกิจในนิโรธ นิโรธควรทําใหแจง คือ เขาถึงหรือ
บรรลุ ไดแกการเขาถึงภาวะที่ปราศจากปญหา บรรลุจุดหมายที่ตองการ

สัญญาเวทยิตนิโรธ

สมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา (ของอวิชชาสวะ)

สัทธรรม

ธรรมอันดี ธรรมที่แท ธรรมของสัตบุรุษหลักหรือแกนศาสนา

สัมปยุตต

โดยประกอบกัน

สัมมสนญาณ

ญาณกํ าหนดรู ด วยพิ จารณาเห็ นนามและรู ปโดยไตรลั กษณ คื อ ยก
รูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายขึ้นพิจารณาโดยเห็นตามลักษณะที่เปน
ของไมเที่ยง เปนทุกข มิใชตัวตน (ที่เกิดขึ้นกับกิเลสแตละระดับใน
ผัสสะปจจุบัน)

สัมมัตตะ 10

ภาวะที่ถูก ความเปนสิ่งที่ถูก (10 ประการ มรรคมีองค 8, ผล 2)

สัมมาญาณ

รูชอบ ไดแก ผลญาณ และปจจเวกขณญาณ ทั้ง 19 ประเภท

สัมมาทิฎิฐิ

เห็นชอบ ไดแก ความรูอริยสัจจ 4 หรือ เห็นไตรลักษณ หรือรูอกุศล
และอกุศลมูลกับกุศลและกุศลมูล หรือเห็นปฎิจจสมุปบาท

สัมมาสมาธิ

ตั้งจิตมั่นชอบ ไดแก ฌาน 4 (แมผล 2 ก็รวมหยั่งลงในสัมมาสมาธิ)

สีลสัมปทา

ความถึงพรอมดวยศีล คือ ประพฤติถูกตองดีงาม สํารวมในพระปาฏิ
โมกข มีมารยาทเรียบรอย ประพฤติเครงครัดในสิกขาบททั้งหลาย

สีลัพพตุปาทาน

ความยึดมั่นในศีลและพรต คือ ถือวาจะบริสุทธิ์หลุดพนไดเพียงดวยศีล

ศ
และวั ต ร หลั ก ความประพฤติ ข อ ปฏิ บั ติ แบบแผน ระเบี ย บ วิ ธี
ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิพิธีตาง ๆ ถือวาจะตองเปนอยางนั้น ๆ
โดยสักวาทําสืบ ๆ กันมา หรือปฏิบัติตาม ๆ กันไปอยางงมงาย หรือโดย
นิยมวาขลัง วาศักดิ์สิทธิ์ มิไดเปนไปดวยความรูความเขาใจตามหลัก
ความสัมพันธแหงเหตุและผล
สุขเวทนา

ความรูสึกสุข สบาย ทางกายก็ตาม ทางใจก็ตาม

เสขปฏิปทา

ขอปฏิบัติอันเปนทางดําเนินของพระเสขะ

โสดาบัน

ทานผูบรรลุโสดาปตติผลแลว ผูแรกถึงกระแสอันนําไปสูพระนิพพาน
แนตอการตรัสรูขางหนา

โสฬสญาณ,
ญาณ 16

ความหยั่งรู คือญาณที่เกิดขึ้นแกผูเจริญวิปสสนาตามลําดับ ตั้งแตตน
จนถึงที่สุด

หิริ

ความละอายบาป ละอายใจตอการทําความชั่ว

อกาลิโก

ไมประกอบดวยกาล คือ ไมขึ้นกับกาลเวลา พรอมเมื่อใด บรรลุไดทันที
บรรลุเมื่อใด เห็นผลไดทันที อีกอยางวา เปนจริงอยูอยางไร ก็เปนอยาง
นั้น ไมจํากัดดวยกาล

อทุกขมสุขเวทนา

ความรูสึกเฉยๆจะสุขก็ไมใช ทุกขก็ไมใช เรี ยกอีกอย างวา อุเบกขา
เวทนา

อนาคามี

ทานผูบรรลุอนาคามิผลแลว ผูไมเวียนกลับมาอีก

อนุศาสนีปาฏิหาริย

ปาฏิหารยคือ อนุศาสนี คําสอนเปนจริง สอนใหเห็นจริง นําไปปฏิบัติ
ไดผลสมจริง เปนอัศจรรย

ษ
อนุสัย

กิเสลที่นอนเนื่องอยูในสันดาน (เปนความเคยชินเดิมและเพิ่มใหม)

อบายภูมิ

ภูมิที่ปราศจากความเจริญ (เชน ภูมินรก-เปรต-เดรัจฉาน-อสูรกาย)

อปณณกปฏิปทา

ขอปฏิบัติที่ไมผิด ปฏิปทาที่เปนสวนแกนสารเนื้อแท ซึ่งจะนําผูปฏิบัติ
ใหถึงความเจริญงอกงามในธรรม เปนผูดําเนินอยูในแนวทางแหงความ
ปลอดพนจากทุกขอยางแนนอนไมผิดพลาด

อรหันต

ผูบรรลุอรหัตตผลแลว ทานผูสมควรรับทักษิณาและการเคารพบูชา
อยางแทจริง

อริยอัฏฐังคิกมรรค

ทางมีองคแปดประการ อันประเสริฐ

อรูปฌาน 4

ฌานมีอรูปธรรมเปนอารมณ ฌานที่เปนอรูปาวจร

อรูปภพ

ภพที่เปนอรูปาวจร ภพของสัตวผูเขาถึงอรูปฌาน ไดแกอรูปพรหม 4

อวิชชา

ความไมรูจริง ความหลง (ในโลภ-ราคะ-โทสะ)

อวิชชาสวะ

อาสวะคืออวิชชา

อเสขะ

พระผูไมตองศึกษา ไดแก ผูบรรลุอรหัตตผลแลว

อัตตวาทุปาทาน

ความยึดมั่นในวาทะวาตัวตน คือ ความถือหรือสําคัญหมายอยูในภายใน
วา มีตัวตน ที่จะได จะเปน จะสู ญสลาย ถูกบีบคั้นทําลาย หรือเป น
เจาของ เปนนายบังคับบัญชาสิ่งตาง ๆ ได ไมมองเห็นสภาวะของสิ่งทั้ง
ปวง อั นรวมทั้ งตั วตนว าเป นแต เพี ยงสิ่ งที่ ประชุ มประกอบกั นเข า
เปนไปตามเหตุปจจัยทั้งหลายที่มาสัมพันธกันลวน ๆ

อัปปนาสมาธิ

สมาธิแนวแน สมาธิแนบสนิท สมาธิในฌาน

ส
อาทีนวานุปสสนาญาณ ญาณอันคํานึงเห็นโทษ คือ เมื่อพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงซึ่งลวนตอง
แตกสลายไป เปนของนากลัวไมปลอดภัยทั้งสิ้นแลว ยอมคํานึงเห็น
สังขารทั้งปวงนั้นวาเปนโทษ เปนสิ่งที่มีความบกพรอง จะตองระคนอยู
ดวยทุกข
อาเทศนาปาฏิหาริย
ปาฏิหาริยคือ การทายใจ รอบรูกระบวนของจิตจนสามารถกําหนด
อาการที่หมายเล็กนอยแลวบอกสภาพจิต ความคิด อุปนิสัยไดถูกตอง
เปนอัศจรรย
อาสวะ

สภาวะอันหมักดองของสันดาน สิ่งที่มอมพื้นจิต กิเลสที่ไหลซึมซาน
ไปยอมใจเมื่อประสบอารมณตาง ๆ

อาสวักขยญาณ

ญาณหยั่งรูในธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ความรูที่ทําใหสิ้น
อาสวะ ความตรัสรู

อิทธิปาฏิหาริย

ปาฏิหารยคือ ฤทธิ์ แสดงฤทธิ์ไดเปนอัศจรรย

อิทธิวิธาญาณ

ญาณแสดงฤทธิ์ตาง ๆ ได (เปนความเกงในการดับหรือกาวออกพน
กิเลสแตละระดับ)

อิทัปปจจยตา

ภาวะที่มีอันๆนี้เปนปจจัย (ทั้งรูปธรรม นามธรรมตางๆ)

อินทรีย

ธรรมที่เปนใหญในกิจของตน

อินทรียสังวร

การสํารวมอินทรีย คือระวังไมใหบาปอกุศลธรรมครอบงําใจ เมื่อรับรู
อารมณดวยอินทรียทั้ง 6 (หรือทวาร 6: หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ)

อุตุนิยาม

กฎธรรมชาติ เกี่ ยวกั บอุ ณหภู มิ หรื อปรากฏการณ ธรรมชาติ ต างๆ
โดยเฉพาะดิน น้ํา อากาศ และฤดูกาล อันเปนสิ่งแวดลอมสําหรับมนุษย

อุทธัจจกุกกุจจะ

ความฟุงซานและรอนใจ ความกระวนกระวายกลุมกังวล

ห
อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ คือ พิจารณาความเกิดขึ้นและ
ความดับไปแหงเบญจขันธ จนเห็นชัดวา สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นครั้นแลวก็
ตองดับไป ลวนเกิดขึ้นแลวก็ดับไปทั้งหมด
อุปจารสมาธิ

สมาธิจวนจะแนวแน

อุปาทาน

ความยึดมั่น, ความถือมั่นดวยอํานาจกิเลสความยึดติดอันเนื่องมาแต
ตัณหา ผูกพันเอาตัวตนเปนที่ตั้ง

