คําศัพท์ ทีสํ าคัญ
การแพทย์ วถิ ีธรรม
คือ การแพทย์ทีนําเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์ การดูแลสุ ขภาพทัง 4 แผน คือ แผนปั จจุบนั
แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพืนบ้าน รวมกับหลัก 8 อ. เพือสุ ขภาพทีดีของสถาบันบุญนิ ยม มา
จัดการองค์ความรู ้ ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้วยหลักธรรมของแต่ละศาสนาตามความเชื อถื อ
ของแต่ล ะคน และปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ พลอดุ ลยเดช
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ งแวดล้อมในปั จจุบนั เน้นการแก้ไขหรื อลดปั ญหาสุ ขภาพ
ทีต้นเหตุ โดยใช้สิงทีประหยัดทีสุ ด แต่ให้เกิ ดประโยชน์สูงทีสุ ด ด้วยวิธีทีเรี ยบง่าย ได้ผลรวดเร็ ว
สามารถพึงพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถินเป็ นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวติ ได้อย่างยังยืน
การแพทย์ วถิ ีพุทธ
คือ การแพทย์ทีนําเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์ การดูแลสุ ขภาพทัง 4 แผน คือ แผนปั จจุบนั
แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพืนบ้าน รวมกับหลัก 8 อ. เพือสุ ขภาพทีดีของสถาบันบุญนิ ยม มา
จัดการองค์ความรู ้ ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้วยหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ประยุ ก ต์ ใ ช้ใ ห้
เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ งแวดล้อมในปั จจุบนั เน้นการแก้ไขหรื อลดปั ญหาสุ ขภาพทีต้นเหตุ โดย
ใช้สิงทีประหยัดทีสุ ด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงทีสุ ด ด้วยวิธีทีเรี ยบง่าย ได้ผลรวดเร็ ว สามารถพึงพา
ตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถินเป็ นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้อย่างยังยืน โดยสามารถสร้าง
ความเป็ นพุทธะในตนไปพร้ อม ๆกับการเกื อกูลมวลมนุ ษยชาติ ด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดี ใน
สังคมและสิ งแวดล้อมทีดี
จิตอาสาแพทย์ วถิ ีพุทธ
คือ บุคคลนานาชาติพนั ธุ์ทงในและต่
ั
างประเทศ ทีได้เรี ยนรู ้การแพทย์วิถีพุทธตามสื อต่าง ๆ
แล้วนําไปปฏิ บตั ิดูแลสุ ขภาวะตนเอง และได้แนะนําช่ วยเหลื อผูอ้ ืนให้ดูแลสุ ขภาวะตามหลักการ
แพทย์วถิ ีพุทธ โดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ และสามารถสร้างความเป็ นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กับ
การเกือกูลมวลมนุษยชาติ ด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ งแวดล้อมทีดี
ชาติพนั ธุ์
คือ มนุษย์ทีมีวฒั นธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน และเชื อว่าสื บเชื อสาย
มาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน
มวลมนุษยชาติ
คือ มนุษย์ทุกชีวติ ทุกชาติพนั ธุ์ ทุกประเทศชาติ ทีสนใจการปฏิบตั ิสู่ ความเป็ นพุทธะ
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คื อ บุ ค คลหรื อกลุ่ ม คนที มี บ ทบาทในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การรั ก ษาพยาบาล การ
ป้ องกันโรค และการฟื นฟูสมรรถภาพ ซึ งรวมถึ งบุคลากรด้านสาธารณสุ ข ผูป้ ระกอบวิชาชี พด้าน
สาธารณสุ ข บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น บุ ค ลากรทางการแพทย์แ ผนไทย การแพทย์พื นบ้า นและ
การแพทย์ทางเลือก อาสาสมัครด้านสุ ขภาพต่าง ๆ แกนนําและเครื อข่ายสุ ขภาพ ตลอดจนบุคคลต่าง
ๆทีทําหน้าทีเกียวข้องกับสุ ขภาพ
บุคลากรด้ านสาธารณสุ ข
คือ ผูใ้ ห้บริ การสาธารณสุ ขทีมีกฎหมาย ระเบียบหรื อข้อกําหนดรับรอง
การสร้ างเสริมสุ ขภาพ
คื อ การกระทําที มุ่ งส่ งเสริ ม และสนับ สนุ นในบุ ค คลมี สุขภาวะทางกาย จิ ต สังคมและ
ปั ญญา โดยสนับสนุ นพฤติกรรมบุคคลและการจัดการสิ งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม เพือส่ งเสริ ม
สุ ขภาพและคุณภาพชีวติ ทีดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
การป้องกันโรค
คือ การกระทําหรื องดการกระทําบางสิ งบางอย่างเพือไม่ให้เกิ ดการเจ็บป่ วยหรื อเป็ น
โรคและการป้ องกันไม่ให้กลับเป็ นซําในกรณี ทีหายจากการเจ็บป่ วย หรื อเป็ นโรคแล้ว สามารถแบ่ง
ออกได้เป็ น 3 ระดับ คือ การป้ องกันก่อนการเกิดโรคหรื อก่อนการเจ็บป่ วย การป้ องกันโรคในระยะ
ทีเกิดโรคหรื อเจ็บป่ วยขึนแล้ว และการป้ องกันและฟื นฟูสภาพเมือหายจากการเจ็บป่ วยแล้ว
การควบคุมโรค คือ การควบคุมโรคระบาด โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ โรคติดต่ออันตรายต่าง ๆ
รวมทังโรคทีเกิดจากการปนเปื อนของสารต่าง ๆ ในสิ งแวดล้อมและอาหาร และโรคอืน ๆทีสามารถ
ลดความสู ญเสี ยสุ ขภาพ ชีวติ และทรัพยากรได้หากมีการตรวจพบแต่เนิ น ๆ
การเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารด้ านสุ ขภาพ
คือ การนําเสนอข้อมูลทีเกียวกับสุ ขภาพทีหน่วยงานของรัฐและภาคส่ วนต่าง ๆจัดทํา
ขึน เพือเผยแพร่ และสื อสารกับประชาชนด้วยรู ปแบบและช่องทางต่าง ๆ
การสร้ างความรู้ ด้านสุ ขภาพ
คือ การสร้ างความรู ้ จากการปฏิ บตั ิ การจัดการความรู ้ การแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ การสังสม
ความรู ้และประสบการณ์ การศึกษาวิจยั การสังเคราะห์ความรู ้และข้อมูลทีเกียวข้องกับสุ ขภาพและ
ระบบสุ ขภาพ
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คื อ องค์ก ารชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ ซึ งได้รับการสนับสนุ นจากประเทศ ที ให้
สั ต ยาบัน ต่ อ ธรรมนู ญ ขององค์ก ารฯ ทังนี โดยมิ ค ํา นึ ง ว่ า ประเทศเหล่ า นันจะเป็ นสมาชิ ก ของ
สหประชาชาติหรื อไม่ หน้าทีขององค์การอนามัยโลกตามธรรมนูญมี ดังนี คือ
1. ช่วยเหลือรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในการพัฒนาและปรับปรุ งบริ การทางแพทย์และ
สาธารณสุ ข
2. ส่ ง เสริ ม การพัฒ นามาตรฐานการสอนและการฝึ กอบรมในวิ ช าชี พ แพทย์แ ละ
สาธารณสุ ข และวิชาชีพอืน ๆ ทีเกียวข้อง
3. ให้ข ้อมูล ข่ า วสาร การปรึ ก ษาแนะนํา และความช่ วยเหลื อในด้า นการแพทย์และ
สาธารณสุ ข
4. ให้การส่ งเสริ มการพัฒนาในด้านโภชนาการ การเคหะ สุ ขาภิบาล นันทนาการ สภาพ
การทํางาน และในเรื องอืน ๆ ของการอนามัยสิ งแวดล้อม โดยร่ วมมือกับองค์การชํานัญพิเศษอืน ๆ
ของสหประชาชาติ
5. ส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาชี พทีมีส่วนในการสร้ าง
ความก้าวหน้าด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
6. ส่ งเสริ มอนามัยและสวัสดิภาพของแม่และเด็ก ตลอดจนการดํารงชี วิตทีกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมของบุคคลโดยทัวไป
7. ส่ งเสริ มกิจกรรมด้านสุ ขภาพจิต ทังนีโดยเฉพาะในกลุ่มของบุคคลทีมีความบกพร่ อง
ในด้านมนุษยสัมพันธ์
8. ส่ งเสริ มและดําเนินการวิจยั เพือการพัฒนาในด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
9. ศึ ก ษาและรายงานวิธีก ารและเทคนิ ค ด้า นบริ หารและสั งคมที มี ผ ลกระทบต่อการ
ให้ บ ริ การทางการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข โดยร่ ว มมื อ กับ องค์ ก ารชํ า นั ญ พิ เ ศษต่ า ง ๆ ของ
สหประชาชาติ ในการประชุ มนานาชาติ เพือร่ างกฎบัตรสหประชาชาติ ใ นปี พ.ศ. 2488 ณ เมื อง
ซานฟรานซิ สโก ทุกฝ่ ายมีความเห็นต้องกันว่า สหประชาชาติควรมีองค์การอนามัยระหว่างประเทศ
ด้วย และในปี ต่อมาได้มีก ารประชุ ม อนามัย โลก ณ กรุ งนิ วยอร์ ก เพือร่ างธรรมนู ญขององค์การ
อนามัยโลกขึน ในขณะทีรอการให้สัตยาบันของประเทศต่าง ๆ ได้มีการตังคณะกรรมการชัวคราว
ขึน ทําหน้าทีก่อตังองค์การอนามัยโลกให้สอดคล้องกับธรรมนูญทีได้ร่างไว้ เมือประเทศต่าง ๆ ให้
สั ต ยาบัน เพี ย งพอแล้ว องค์ ก ารอนามัย โลกก็ ไ ด้ก่ อ ตังขึ นอย่า งเป็ นทางการในเดื อ นกัน ยายน
พ.ศ. 2491
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คือ ภาวะของมนุ ษย์ทีสมบูรณ์ทงทางกาย
ั
จิตใจ สังคม และปั ญญา เชื อมโยงกันเป็ นองค์
รวมอย่างสมดุลได้แก่
1. สุ ข ภาวะทางกาย หมายถึ ง การมี ร่ า งกายที สมบู รณ์ แข็ ง แรง มี เศรษฐกิ จพอเพี ย ง มี
สิ งแวดล้อมดี ไม่มีอุบตั ิภยั เป็ นต้น
2.สุ ขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจทีเป็ นสุ ข ผ่อนคลาย ไม่เครี ยดคล่องแคล่ว มีความเมตตา
กรุ ณา มีสติ มีสมาธิ เป็ นต้น
3. สุ ขภาวะทางสังคมหมายถึง การอยูร่ ่ วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุ มชน ในทีทํางาน
ในสังคม ในโลกซึ งรวมถึงการมีบริ การทางสังคมทีดี และมีสันติภาพ เป็ นต้น
4. สุ ขภาวะทางปั ญญา หมายถึ ง ความสุ ขอันประเสริ ฐทีเกิ ดจากมี จิตใจสู งเข้าถึ งความ
จริ งทังหมด ลดละความเห็ นแก่ตวั มุ่งเข้าถึ งสิ งสู งสุ ดซึ งหมายถึ งพระนิ พพาน หรื อ พระผูเ้ ป็ นเจ้า
หรื อความดีสูงสุ ดสุ ดแล้วแต่ความเชือทีแตกต่างกันของแต่ละคน
สถาบันบุญนิยม
คือ องค์กรชาวอโศก ซึ งสมาชิกมีการปฏิบตั ิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาอย่างเคร่ งครัด
ดํารงชี วิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช โดยผูน้ าํ ใน
การปฏิบตั ิคือ พ่อครู สมณะโพธิ รักษ์ โพธิ รักขิโต
สุ ขภาพบุญนิยม
คือ การดูแลสุ ขภาพตามแนวของชาวอโศก (บุญนิ ยม) ด้วยหลัก 8 อ. 1) อิทธิ บาท 4 2)
อารมณ์ 3) อาหาร 4) อากาศ 5) ออกกําลังกายหรื ออิริยาบถ 6) เอนกาย 7) เอาพิษภัยออก 8) อาชี พ (ที
ไม่บนทอนชี
ั
วติ )โดยการสร้างสุ ขภาพของชาวอโศก 1) เน้นการพึงตนเอง 2) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิน 3)
ปลูกฝังวัฒนธรรมในการกินอยูห่ ลับนอน 4) นิยมความประหยัด เรี ยบง่าย ปลอดภัย ใช้ทรัพยากรใน
พืนที 5) เน้นกิจกรรมการป้ องกันก่อนการรักษา
การแพทย์ แผนปัจจุบัน
คื อ การดู แลสุ ข ภาพโดยอาศัย ความรู ้ หรื อตํา ราการแพทย์แผนปั จจุ บ นั ที ได้ศึ ก ษาจาก
สถานศึกษาทีรับรองโดยกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ทังนี ให้ครอบคลุ มการใช้สารเคมี
หรื อเครื องมือวิทยาศาสตร์ การแพทย์ประกอบการวินิจฉัยและการบําบัดโรคตามทีกฎหมายกําหนด
การแพทย์ ทางเลือก
คื อ การดู แ ลสุ ข ภาพโดยอาศัย ความรู ้ ท างการแพทย์ที นอกเหนื อ จากการแพทย์แ ผน
ปั จจุบนั การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พืนบ้าน
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การแพทย์ แผนไทย
คือ การดู แลสุ ขภาพโดยอาศัยความรู ้ หรื อตําราการแพทย์แผนไทยทีได้สังสม ถ่ ายทอด
และพัฒ นาสื บ ต่ อ กัน มา หรื อ ตามการศึ ก ษาจากสถานศึ ก ษาที รั บ รองโดยกฎหมายว่า ด้ว ยการ
ประกอบโรคศิลปะ ทังนีให้ครอบคลุมการใช้เครื องมือวิทยาศาสตร์ การแพทย์บางอย่างประกอบการ
วินิจฉัยและการบําบัดโรคตามทีกฎหมายกําหนด
การแพทย์ พนื. บ้ าน
คือ การดู แลสุ ขภาพโดยอาศัยความรู ้ ทีได้สังสม ถ่ายทอด และพัฒนาสื บต่อกันมาซึ งมี
ลักษณะเฉพาะทีสอดคล้องกับวัฒนธรรม จารี ต ประเพณี และทรัพยากรของชุ มชนท้องถิน และเป็ น
ทียอมรับของชุมชนท้องถินนัน
เศรษฐกิจพอเพียง
คือ ปรัชญา หรื อแนวคิดทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมี
พระราชดํารัส ให้ดาํ รงชี วิตตามหลักทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้ กัน ด้วยเงื อนไข
ความรู ้ (รอบรู ้ รอบคอบ ระมัดระวัง) และเงื อนไขคุ ณธรรม (ซื อสัตย์สุจริ ต ขยันอดทน สติปัญญา
แบ่งปั น) เพือให้เกิดสภาพชีวติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อม สมดุล มันคง และยังยืน
หลักปฎิจจสมุปบาท
คื อ สภาพอาศัยปั จจัยเกิ ดขึ น,การที สิ งทังหลายอาศัยกันจึ ง เกิ ดมี ขึน,การที ทุ กข์เกิ ดขึ น
เพราะอาศัยปั จจัยต่อเนืองกันมา
จรณะ 15
คือ เครื องดําเนิ น,ปฏิปทา คือข้อปฏิบตั ิอนั เป็ นทางบรรลุวิชา มี 15 คือ สี ลสัมปทา ความ
ถึงพร้อมด้วยศีล อปั ณณกปฏิปทา 3สัทธรรม 7 และ ฌาน 4
โสฬสญาณ 16
คื อ ความรู ้ แจ้งเห็ นจริ งตามลําดับ ของการวิปั สสนา คื อเห็ นตรงต่ อความเป็ นจริ ง ของ
สภาวธรรม,ปั ญญาทีเห็นไตรลักษณ์อนั ให้ถอนความหลงผิดรู ้ผิดในสังขารเสี ยได้ และการฝึ กอบรม
ปั ญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู ้ชดั ภาวะของสิ งทังหลายตามทีมันเป็ นของมันเอง
โพธิปักขิยธรรม 37
คือ ธรรมอันเป็ นฝักฝ่ ายแห่ งความตรัสรู ้, ธรรมทีเกือหนุ นแก่อริ ยมรรค มี 37 ประการคือ
สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิ บาท 4 อินทรี ย ์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 มรรคมีองค์ 8
สติปัฏฐาน 4
คือ ธรรมเป็ นทีตังแห่ งสติ, ข้อปฏิบตั ิมีสติเป็ นประธาน, การตังสติกาํ หนดพิจารณาสิ ง
ทังหลายให้รู้เห็นเท่าทันตามความเป็ นจริ ง, การมีสติกาํ กับดูสิงต่าง ๆ และความเป็ นไปทังหลาย โดย
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รู ้ เท่ าทันตามสภาวะของมัน ไม่ ถูก ครอบงําด้วยความยินดี ยินร้ า ย ที ทําให้ม องเห็ นเพียนไปตาม
อํานาจกิเลส มี 4 อย่างคือ 1) กายานุ ปัสสนา สติปัฏฐาน การตังสติกาํ หนดพิจารณากาย, การมีสติ
กํากับดูรู้เท่าทันกายและเรื องทางกาย 2) เวทนานุ ปัสสนา สติปัฏฐาน การตังสติ กาํ หนดพิจารณา
เวทนา, การมีสติกาํ กับดูรู้เท่าทันเวทนา 3) จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตังสติกาํ หนดพิจารณาจิต,
การมีสติกาํ กับดูรู้เท่าทันจิตหรื อสภาพและอาการของจิต 4) ธัมมานุ ปัสสนา สติปัฏฐาน การตังสติ
กําหนดพิจารณาธรรม, การมีสติกาํ กับดูรู้เท่าทันธรรม; เรี ยกสัน ๆ ว่า กาย เวทนา จิต ธรรม
อิทธิบาท 4
คือ คุณเครื องให้ถึงความสําเร็ จ, คุ ณเครื องสําเร็ จประสงค์, ทางแห่ งความสําเร็ จ มี 4
คือ 1) ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ สิงนัน 2) วิริยะ ความพยายามทําสิ งนัน 3) จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่
ในสิ งนัน 4) วิมงั สา ความพิจารณาใคร่ ครวญหาเหตุผลในสิ งนัน
อินทรีย์ 5
คือ ความเป็ นใหญ่, สภาพทีเป็ นใหญ่ในกิ จของตน, ธรรมทีเป็ นเจ้าการในการทําหน้าที
อย่างหนึง ๆ เช่น ตาเป็ นใหญ่หรื อเป็ นเจ้าการในการเห็น หูเป็ นใหญ่ในการได้ยิน ศรัทธาเป็ นเจ้าการ
ในการครอบงําเสี ยซึ งความไร้ศรัทธา เป็ นต้น 1) อินทรี ย ์ 6 ได้แก่ อายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก
ลิน กาย ใจ 2) อินทรี ย ์ 5ตรงกับ พละ 5 คือ สัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปั ญญา ธรรม 5 อย่างชุดเดียวกันนี
เรี ยกชือต่างกันไป 2 อย่าง ตามหน้าทีทีทํา คือ เรี ยกชื อว่า “พละ” โดยความหมายว่า เป็ นกําลังทําให้
เกิ ดความเข้มแข็งมันคง ซึ งธรรมทีตรงข้ามแต่ละอย่างจะเข้าครอบงําไม่ได้ เรี ยกชื อว่า “อินทรี ย”์
โดยความหมายว่าเป็ นเจ้าการในการครอบงําเสี ยซึ งธรรมทีตรงข้ามแต่ละอย่าง คือความไร้ศรัทธา
ความเกียจคร้าน ความประมาท ความฟุ้ งซ่าน และความหลงงมงาย ตามลําดับ
โพชฌงค์ 7
คือ ธรรมทีเป็ นองค์แห่ งการตรัสรู ้หรื อองค์ของผูต้ รัสรู ้มี 7 อย่าง คือ 1) สติ 2) ธัมมวิจยะ
3) วิริยะ 4) ปิ ติ 5) ปั สสัทธิ 6) สมาธิ 7) อุเบกขา
อริยมรรคมีองค์ 8
คือ ทางอันประเสริ ฐ, ทางดําเนิ นของพระอริ ยะ, ญาณอันให้สําเร็ จความเป็ นพระอริ ยะ มี
4 คือ โสดาปั ตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรคบางทีเรี ยกมรรคมีองค์ 8 ว่า
อริ ยมรรคก็มี
พระขีณาสพ
คือ ผูม้ ีอาสวะสิ นแล้ว, ผูส้ ิ นอาสวะแล้วหมายถึ งพระอรหันต์ผหู ้ มดอาสวะแล้ว เพราะ
กําจัดอาสวะคือกิเลสทีหมักหมมอยูใ่ นจิต ทีชุบย้อมจิตให้ชุ่มอยูเ่ สมอได้แล้วอย่างสิ นเชิง ไม่กลับ มา
เกิดทําอันตรายจิตได้อีกต่อไป เรี ยกเต็มว่า พระขีณาสพ หรื อ พระอรหันตขีณาสพคําว่า พระอรหันต์
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คือผูม้ ีอาสวะสิ นแล้ว ใช้สําหรับพระสาวก, สําหรับพระพุทธเจ้า ใช้คาํ ว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระอรหันต์ผตู ้ รัสรู ้ชอบเอง
ปัญญาในพุทธธรรม
คือ ความรู ้ทวั ปรี ชาหยังรู ้เหตุผล ความรู ้เข้าใจชัดเจน ความรู ้เข้าใจหยังแยกได้ในเหตุผล
ดีชวั คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็ นต้น และรู ้ทีจะจัดแจง จัดสรร จัดการ ดําเนิ นการให้ลุผล
ล่วงพ้นปั ญหา ความรอบรู ้ในสังขารมองเห็นตามเป็ นจริ ง
สมถะ
คือ อุบายทางใจ เป็ นวิธีฝึกอบรมจิตให้สงบ
วิปัสสนา
คือ อุบายทางปั ญญาเพือให้จิตสงบ อุบายทางปั ญญาให้เกิ ดความรู ้ เข้าใจตามความเป็ น
จริ ง
ไตรลักษณ์
คือ ลักษณะสามอาการทีเป็ นเครื องกําหนดหมายให้รู้ถึงความจริ งของสภาวธรรมทังหลาย
ทีเป็ นอย่างนัน ๆ ลักษณะ ๓ คือ ความไม่เทียง ความเป็ นทุกข์ ความมิใช่ตวั ตน
กรรม
คือ การกระทํา
วิบากกรรม
คือ ผลของกรรม
ทิฏฐธรรมเทียว
คือ ภพ ชาติ ปั จจุบนั
กิเลส
คือ สิ งทีทําให้ใจเศร้ าหมอง ความชัวทีแฝงอยู่ในความรู ้ สึกนึ กคิด ทําให้จิตใจขุ่นมัวไม่
บริ สุทธิR และเป็ นเครื องปรุ งแต่งความคิดให้ทาํ กรรม ซึ งนําไปสู่ ปัญหาความยุ่งยากเดื อดร้ อนและ
ความทุกข์
กาม
คือ ความใคร่ ความอยาก ความปรารถนา น่าใคร่ กามมี 2 คือ 1) กิเลสกาม กิเลสทีทําให้
ใคร่ 2) วัตถุกาม วัตถุอนั น่าใคร่ ได้แก่ กามคุณ 5 คือ รู ป เสี ยง กลิน รส โผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย)
ทีน่าใคร่ น่าพอใจ
โลภะ
คือ โลภ โทสะ คือ โกรธ โมหะ คือ หลง
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นิพพาน
คือ สภาพทีดับกิเลสและกองทุกข์แล้ว ภาวะทีจิตมีความสงบสู งสุ ด เพราะไร้ทุกข์ ไร้สุข
เป็ นอิ ส รภาพสมบูรณ์ ก ล่ า วโดยสรุ ป นิ พ พานคื อการไม่ มี กิ เลสตัณ หาที จะร้ อยรั ดพัดกระพื อให้
กระวนกระวายใจ อันเป็ นจุดหมายสู งสุ ดของพระพุทธศาสนา
โอวาทปาฏิโมกข์
คื อ หลัก คํา สอนสํ า คัญ ของพระพุ ท ธศาสนา หรื อ คํา สอนอัน เป็ นหั ว ใจสํ า คัญ ของ
พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึง ทีพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ 1,250รู ป ผูไ้ ป
ประชุ มกันโดยมิได้นดั หมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวันมาฆบูชา คือ การไม่ทาํ บาปทังปวง การทํา
กุศลให้ถึงพร้อม การทําจิตใจให้ผอ่ งใส
พรหมวิหาร 4
คือ ธรรมเครื องอยูข่ องพรหม, ธรรมประจําใจอันประเสริ ฐ, ธรรมประจําใจของท่านผูม้ ี
คุณความดียงใหญ่
ิ
มี 4 คือ เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา
โอฆะสงสาร
คือ การเวียนเกิดเวียนตายในห้วงของกิเลส
เหตุแห่ งการวิมุตติ 5
คือ เหตุทีทําให้บรรลุหลุดพ้นกิเลส (วิมุตติ) ได้
องค์ คุณอุเบกขา 5
คือ ลักษณะของการปล่อยวางแบบพุทธ 5 อย่าง
สาราณียธรรม 6
คือ หลักการอยูร่ ่ วมกัน
พุทธพจน์ 7
คือ คําสังสอนของพระพุทธเจ้า 7 ข้อ
สมาธิปริขาร 7
คือ องค์ประกอบของสมาธิ พุทธ 7 ประการ
อปริหานิยธรรม 7
คือ ธรรมทีพาเจริ ญอย่างเดียว ไม่มีเสื อมเลย
สั ปปุริสธรรม 7
คือ ธรรมของสัตบุรุษ (คนทีมีความเห็นถูกต้อง)
สั ปปายะ
คือ สิ งทีเหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส
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อสั ปปายะ
คือ สิ งทีไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส
อวิชชา
คือ ความไม่รู้จกั อริ ยสัจ
มูตรเน่ า
คือ ปั สสาวะ
สติ
คือ ความระลึ กได้, นึ กได้, ความไม่เผลอ, การคุ มใจไว้กบั กิ จ หรื อกุมจิตไว้กบั สิ งที
เกียวข้อง, จําการทีทําและคําทีพูดแล้ว แม้นานได้
สั มปชั ญญะ
คือ ความรู ้ตวั ทัวพร้อม, ความรู ้ตระหนัก, ความรู ้ชดั เข้าใจชัด ซึ งสิ งทีนึ กได้; มักมาคู่กบั
สติ
อภิชฌา
คือ โลภอยากได้ของเขา, ความคิด เพ่งเล็งจ้องจะเอาของคนอืน
โทมนัส
คือ ความเสี ยใจ, ความเป็ นทุกข์ใจ
โสมนัส
คือ ความดีใจ, ความสุ ขใจ, ความปลาบปลืม
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วิ.มหา.
วิ.ภิกฺขนุ ี .
วิ.ม.
วิ.จู.
วิ.ป.

ที.สี .
ที.ม.
ที.ปา.
ม.มู.
ม.ม.
ม.อุ.
สํ.ส.
สํ.นิ.
สํ.ข.
สํ.สฬา.
สํ.ม.
องฺ .เอกก.
องฺ .ทุก.
องฺ .ติก
องฺ .จตุกฺก.

วินยปิ ฏก
วินยปิ ฏก
วินยปิ ฏก
วินยปิ ฏก
วินยปิ ฏก

ทีฆนิกาย
ทีฆนิกาย
ทีฆนิกาย
มชฺ ฌิมนิกาย
มชฺ ฌิมนิกาย
มชฺ ฌิมนิกาย
สํยตุ ฺ ตนิกาย
สํยตุ ฺ ตนิกาย
สํยตุ ฺ ตนิกาย
สํยตุ ฺ ตนิกาย
สํยตุ ฺ ตนิกาย
องฺ คุตฺตรนิกาย
องฺ คุตฺตรนิกาย
องฺ คุตฺตรนิกาย
องฺ คุตฺตรนิกาย

พระวินัยปิ ฎก
มหาวิภงฺ คปาลิ
ภิกฺขนุ ีวภิ งฺ คปาลิ
มหาวคฺ คปาลิ
จูฬวคฺ คปาลิ
ปาริ วารปาลิ
พระสุ ตตันตปิ ฎก
สี ลกฺขนฺ ธวคฺ คปาลิ
มหาวคฺ คปาลิ
ปาฏิกวคฺ คปาลิ
มูลปณฺ ณาสกปาลิ
มชฺ ฌิมปณฺ ณาสกปาลิ
อุปริ ปณฺ ณาสกปาลิ
สคาถวคฺ คปาลิ
นิทานวคฺ คปาลิ
ขนฺ ธวารวคฺ คปาลิ
สฬายตนวคฺ คปาลิ
มหาวารวคฺ คปาลิ
เอกกนิปาตปาลิ
ทุกนิปาตปาลิ
ติกนิปาตปาลิ
จตุกฺกนิปาตปาลิ
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องฺ .ปWฺ จก. องฺ คุตฺตรนิกาย
องฺ .ฉกฺก.
องฺ คุตฺตรนิกาย
องฺ .สตฺ ตก. องฺ คุตฺตรนิกาย
องฺ .อฏฺฐก. องฺ คุตฺตรนิกาย
องฺ .นวก.
องฺ คุตฺตรนิกาย
องฺ .ทสก. องฺ คุตฺตรนิกาย
องฺ .เอกาทสก. องฺ คุตฺตรนิกาย
ขุ.ขุ.
ขุทฺทกนิกาย
ขุ.ธ.
ขุทฺทกนิกาย
ขุ.อุ.
ขุทฺทกนิกาย
ขุ.อิติ.
ขุทฺทกนิกาย
ขุ.สุ .
ขุทฺทกนิกาย
ขุ.วิ.
ขุทฺทกนิกาย
ขุ.เปต.
ขุทฺทกนิกาย
ขุ.เถร.
ขุทฺทกนิกาย
ขุ.เถรี .
ขุทฺทกนิกาย
ขุ.ชา.
ขุทฺทกนิกาย
ขุ.ม.
ขุทฺทกนิกาย
ขุ.จู.
ขุทฺทกนิกาย
ขุ.ป.
ขุทฺทกนิกาย
ขุ.อป.
ขุทฺทกนิกาย
ขุ.พุทฺธ.
ขุทฺทกนิกาย
ขุ.จริ ยา.
ขุทฺทกนิกาย

อภิ.สงฺ .
อภิ.วิ.
อภิ.ธา.
อภิ.ปุ.
อภิ.ก.

อภิธมฺ มปิ ฏก
อภิธมฺ มปิ ฏก
อภิธมฺ มปิ ฏก
อภิธมฺ มปิ ฏก
อภิธมฺ มปิ ฏก

ปWฺ จกนิปาตปาลิ
ฉกฺกนิปาตปาลิ
สตฺ ตกนิปาตปาลิ
อฏฺฐกนิปาตปาลิ
นวกนิปาตปาลิ
ทสกนิปาตปาลิ
เอกาทสกนิปาตปาลิ
ขุทฺทกปาฐปาลิ
ธมฺ มปทปาลิ
อุทานปาลิ
อิติวุตฺตกปาลิ
สุ ตฺตนิปาตปาลิ
วิมานวตฺ ถุปาลิ
เปตวตฺ ถุปาลิ
เถรคาถาปาลิ
เถรี คาถาปาลิ
ชาตกปาลิ
มหานิทฺเทสปาลิ
จูฬนิทฺเทสปาลิ
ปฏิสมฺ ภิทามคฺ คปาลิ
อปทานปาลิ
พุทฺธวํสปาลิ
จริ ยาปิ ฏกปาลิ
พระอภิธรรมปิ ฎก
ธมฺ มสงฺ คณี ปาลิ
วิภงฺ คปาลิ
ธาตุกถาปาลิ
ปุคฺคลปWฺ ญตฺ ติปาลิ
กถาวตฺ ถุปาลิ
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อภิ.ย.
อภิ.ป.

อภิธมฺ มปิ ฏก
อภิธมฺ มปิ ฏก

ยมกปาลิ
ปฏฺฐานปาลิ
ปกรณวิเสส

เนตฺ ติ.
เปฏโก.
มิลินฺท.
วิสุทฺธิ.

เนตฺ ติปกรณ
เปฏโกปเทส
มิลินฺทปWฺ หปกรณ
วิสุทฺธิมคฺ คปกรณ

วิ.อ.

อรรถกถาพระวินัยปิ ฎก
วินยปิ ฏก
สมนฺ ตปาสาทิกาปาราชิกกณฺ ฑ–สํฆาทิเสสาทิ-

มหาวคฺคาทิอฏฺฐกถา
กงฺ ขา.อ.
กงฺ ขาวิตรณี อฏฺฐกถา
วิ.สงฺ คห. วินยสงฺ คหอฏฺฐกถา
วิ.นิจฺฉย.
วินยวินิจฺฉย
อุตฺตรวิ.
อุตฺตรวินิจฺฉย
ขุทฺทสิ กฺขา ขุทฺทสิ กฺขา
มูลสิ กฺขา มูลสิ กฺขา
อรรถกถาพระสุ ตตันตปิ ฎก
ที.สี .อ.
ทีฆนิกาย
สุ มงฺ คลวิลาสิ นี
สี ลกฺขนฺ ธวคฺ คอฏฺฐกถา
ที.ม.อ.
ทีฆนิกาย
สุ มงฺ คลวิลาสิ นี
มหาวคฺ คอฏฺฐกถา
ที.ปา.อ.
ทีฆนิกาย
สุ มงฺ คลวิลาสิ นี
ปาฏิกวคฺ คอฏฺฐกถา
ม.มู.อ.
มชฺ ฌิมนิกาย
ปปWฺ จสู ทนี
มูลปณฺ ณาสกอฏฺฐกถา
ม.ม.อ.
มชฺ ฌิมนิกาย
ปปWฺ จสู ทนี
มชฺ ฌิมปณฺ ณาสกอฏฺฐกถา
ม.อุ.อ.
มชฺ ฌิมนิกาย
ปปWฺ จสู ทนี
อุปริ ปณฺ ณาสกอฏฺฐกถา
สํ.ส.อ.
สํยตุ ฺ ตนิกาย
สารตฺ ถปฺปกาสิ นีสคาถวคฺ คอฏฺฐกถา
สํ.นิ.,ข.อ. สํยตุ ฺ ตนิกาย
สารตฺ ถปฺปกาสิ นีนิทาน-ขนฺ ธวารวคฺ คอฏฺฐกถา
สํ.สฬา.,ม.อ. สํยตุ ฺ ตนิกาย
สารตฺ ถปฺปกาสิ นีสฬายตน-มหาวารวคฺ คอฏฺฐกถา
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องฺ .เอกก.อ. องฺ คุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี
องฺ .ทุก.,ติก.,จตุกฺก.,อ.
องฺ คุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี
องฺ .ปWฺ จก.,ฉกฺก.,สตฺ ตก.,อฏฺฐก.,นวก.,ทสก.,เอกาทสก.อ.
องฺ คุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี
ขุ.ขุ.อ.
ขุทฺทกนิกาย
ปรมตฺ ถโชติกา
ขุ.ธ.อ.
ขุทฺทกนิกาย
ขุ.อุ.อ.
ขุทฺทกนิกาย
ปรมตฺ ถทีปนี
ขุ.อิติ.อ.
ขุทฺทกนิกาย
ปรมตฺ ถทีปนี
ขุ.สุ .อ.
ขุทฺทกนิกาย
ปรมตฺ ถโชติกา
ขุ.วิ.อ.
ขุทฺทกนิกาย
ปรมตฺ ถทีปนี
ขุ.เปต.อ. ขุทฺทกนิกาย
ปรมตฺ ถโชติกา
ขุ.เถร.อ.
ขุทฺทกนิกาย
ปรมตฺ ถทีปนี
ขุ.เถรี .อ.
ขุทฺทกนิกาย
ปรมตฺ ถทีปนี
ขุ.ชา.อ.
ขุทฺทกนิกาย
ชาตกอฏฺฐกถา
ขุ.ม.อ.
ขุทฺทกนิกาย
สทฺ ธมฺ มปฺปชฺ โชติกา
ขุ.จู.อ.
ขุทฺทกนิกาย
สทฺ ธมฺ มปฺปชฺ โชติกา
ขุ.ป.อ.
ขุทฺทกนิกาย
สทฺ ธมฺ มปฺปกาสิ นี
ขุ.อป.อ.
ขุทฺทกนิกาย
วิสุทฺธชนวิลาสิ นี
ขุ.พุทฺธ.อ. ขุทฺทกนิกาย
มธุ รตฺ ถวิลาสิ นี
ขุ.จริ ยา.อ. ขุทฺทกนิกาย
ปรมตฺ ถทีปนี

เอกกนิปาตอฏฺฐกถา
ทุกาทินิปาตอฏฺฐกถา
ปWฺ จกาทินิปาตอฏฺฐกถา
ขุทฺทกปาฐอฏฺฐกถา
ธมฺ มปทอฏฺฐกถา
อุทานอฏฺฐกถา
อิติวุตฺตกอฏฺฐกถา
สุ ตฺตนิปาตอฏฺฐกถา
วิมานวตฺ ถุอฏฺฐกถา
เปตวตฺ ถุอฏฺฐกถา
เถรคาถาอฏฺฐกถา
เถรี คาถาอฏฺฐกถา
มหานิทฺเทสอฏฺฐกถา
จูฬนิทฺเทสอฏฺฐกถา
ปฏิสมฺ ภิทามคฺ คอฏฺฐกถา
อปทานอฏฺฐกถา
พุทฺธวํสอฏฺฐกถา
จริ ยาปิ ฏกอฏฺฐกถา

อรรถกถาพระอภิธรรมปิ ฎก
อภิ.สงฺ .อ. อภิธมฺ มปิ ฏก ธมฺ มสงฺ คณี
อฏฺฐสาลินีอฏฺฐกถา
อภิ.วิ.อ.
อภิธมฺ มปิ ฏก วิภงฺ ค
สมฺ โมหวิโนทนี อฏฺฐกถา
อภิ.ปWฺ จ.อ. อภิธมฺ มปิ ฏก
ปWฺ จปกรณอฏฺฐกถา

เนตฺ ติ.อ.
สงฺ คห.

อรรรถกถาปกรณวิเสส
ขุทฺทกนิกาย
เนตฺ ติอฏฺฐกถา
อภิธมฺ มตฺ ถสงฺ คห
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อภิ.วตาร.

อภิธมฺ มาวตาร

วชิร.ฏีกา
สารตฺ ถ.ฏีกา
วิมติ.ฏีกา
กงฺ ขา.ฏีกา
กงฺ ขา.ฏีกา (อภินว)
วินย.ฏีกา
วิ.ฏีกา
อุตฺตร.ฏีกา
ขุทฺท.ฏีกา
ขุทฺท.ฏีกา (อภินว)
มูล.ฏีกา

ฎีกาพระวินัยปิ ฎก
วชิรพุทฺธิฏีกา
สารตฺ ถทีปนีฏีกา
วิมติวโิ นทนีฏีกา
กงฺ ขาวิตรณี ปุราณฏีกา
วินยตฺ ถมWฺ ชูสากงฺ ขาวิตรณี อภินวฏีกา
วินยาลงฺ การฏีกา
วินยวินิจฺฉยฏีกา
อุตฺตรวินิจฺฉยฏีกา
ขุทฺทสิ กฺขาปุราณฏีกา
ขุทฺทสิ กฺขาอภินวฏีกา
มูลสิ กฺขาฏีกา

ฎีกาพระสุ ตตันตปิ ฎก
ที.สี .ฏีกา ทีฆนิกาย
ลีนตฺ ถปฺปกาสนี
ที.ม.ฏีกา ทีฆนิกาย
ลีนตฺ ถปฺปกาสนี
ที.ปา.ฏีกา ทีฆนิกาย
ลีนตฺ ถปฺปกาสนี
ที.สี .ฏีกา (อภินว) ทีฆนิกาย สาธุ วลิ าสิ นี
ม.มู.ฏีกา มชฺ ฌิมนิกาย
ลีนตฺ ถปฺปกาสนี
ม.ม.ฏีกา มชฺ ฌิมนิกาย
ลีนตฺ ถปฺปกาสนี
สํ.ฏีกา
สํยตุ ฺ ตนิกาย
ลีนตฺ ถปฺปกาสนี
องฺ .ฏีกา
องฺ คุตฺตรนิกาย สารตฺ ถมWฺ ชูสา
ขุ.ธ.ฏีกา
ธมฺ มปทมหาฏีกา

สี ลกฺขนฺ ธวคฺ คฏีกา
มหาวคฺ คฏีกา
ปาฏิกวคฺ คฏีกา
สี ลกฺขนฺ ธวคฺ คอภินวฏีกา
มูลปณฺ ณาสกฏีกา
มชฺ ฌิม-อุปริ ปณฺ ณาสกฏีกา
สํยตุ ฺ ตฏีกา
องฺ คุตฺตรฏีกา

ฎีกาพระอภิธรรมปิ ฎก
อภิ.มูลฏีกา อภิธมฺ มปิ ฏก ธมฺ มสงฺ คณี -วิภงฺ ค-ปWฺ จปกรณมูลฏีกา
อภิ.อนุฏีกา อภิธมฺ มปิ ฏก ธมฺ มสงฺ คณี -วิภงฺ ค-ปWฺ จปกรณอนุฏีกา
ม.ฏีกา
มณิ ทีปฏีกา
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มธุ .ฏีกา

มธุ สารตฺ ถทีปนีฏีกา
ฎีกาปกรณวิเสส

เนตฺ .ฏีกา
เนตฺ ติฏีกา
เนตฺ .วิ.
เนตฺ ติวภิ าวินี
มิลินฺท.ฏีกา
มธุ รตฺ ถปกาสิ นี
มิลินฺทปWฺ หฏีกา
วิสุทฺธิ.มหาฏีกา ปรมตฺ ถมWฺ ชูสา
วิสุทฺธิมคฺ คมหาฏีกา
วิสุทฺธิ.จูฬฏีกา วิสุทฺธิมคฺ คจูฬฏีกา
อภิ.วตารฏีกา อภิธมฺ มตฺ ถวิกาสิ นีอภิธมฺ มาวตารฏีกา
วิภาวินี.
อภิธมฺ มตฺ ถวิภาวินีฏีกา
มณิ .ฏีกา
มณิ สารมWฺ ชูสาฏีกา

ปฏิ. คณฺ ฐี
วิ.โยชนา

คัณฐี
ปฏิสมฺ ภิทามคฺ คฏฺฐกถาคณฺ ฐี
อภิธมฺ มตฺ ถวิภาวินีโยชนา

