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ควำมหมำย
ฉลาด ในที่น้ ีหมายถึง ประเสริ ฐ ในความว่า พหุธรรมะโกศล
ชื่อนิกายหนึ่งใน 5 นิกายของพระสุ ตตันตปิ ฏก ขุททกนิกายเป็ นหมวดพระธรรมขันธ์ หรื อ
พระสู ตรเล็กน้อยหรื อยย่อย ๆ
บทสวดหรื อบทสวดสั้น ๆ แต่ละบทล้วนเป็ นธรรมที่เป็ นเบื้องต้นแห่งการถึงธรรมขั้นสู งขึ้น
ไป หรื อเป็ นธรรมที่เป็ นไปเพื่อความเจริ ญโดยส่ วนเดียว มีท้ งั หมด 9 บท
วิธี แนวทาง แบบอย่างในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง แบบการดาเนินชีวติ
คาประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลี
เวลาช้านาน
ประสงค์ มุ่งหวัง ตั้งใจ
พระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า แปลว่า ผูช้ นะ
เจ้าเซตเป็ นเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ซ่ ึ งท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ขอซื้ อเพื่อสร้างมหาวิหาร
ถวายพระพุทธเจ้า เมื่อแรกเจ้าเซตตั้งราคาที่ดินสู งเท่ากับเหรี ยญทองที่ปูเต็มพื้นที่แปลง
นั้น แต่เมื่อเศรษฐียอมซื้ อด้วยศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนา เจ้าเซตจึงร่ วมทาบุญ
โดยรับเงินค่าที่ดินไว้แต่เพียงครึ่ งเดียว
ปี
งามเด่น สง่าผ่าเผย
ชื่อพระวิหารที่มีความสาคัญยิง่ ในสมัยพุทธกาล ตั้งชื่อตามเจ้าเซต ผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดิน พระ
วิหารนี้อยูใ่ นอุทธยานใหญ่ร่มรื่ นทางทิศใต้ของเมืองสาวัตถี อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็ นผูส้ ร้าง
ถวายพระพุทธเจ้า คัมภีร์ในพุทธศาสนากล่าวว่า สร้างเป็ นวิหาร 7 ชั้น มีกาแพงและดูเป็ น
ขอบรอบบริ เวณภายในประกอบด้วยคันธกุฎี คือ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า ที่อยูข่ องภิกษุ
สาวก สถานที่เจริ ญธรรม แสดงธรรม ฉันอาหารา และพักผ่อน
ตั้งไว้ ยืนอยู่
ฝั่ง
การเวียนว่ายตายเกิด หรื อสงสารวัฏ
ผูม้ ีกาลัง 10 ประการ เป็ นพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า
โทษ หมายถึง ความไม่ดี ความชัว่
คน
ประสาน หมายถึง เชื่อม ผูกไว้
รับใช้ ประสาน หมายถึง เชื่อม ผูกไว้
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ควำมหมำย
พยุงให้ทรงตัวอยู่ ในที่น้ ีหมายถึง ให้ความอุปการะ เลี้ยงดูอบรม
ยามต้น ในบาลีแบ่งกลางคืนออกเป็ น 3 ยาม กาหนดยามละ 4 ชัว่ โมง ดังนี้ ปฐมยาม ตั้งแต่
เวลา 18.00 - 22.00 น.,มัชฌิมยาม ตั้งแต่วเลา 22.00 - 02.00 น., ปัจฉิมยาม ตั้งแต่เวลา 02.00
- 06.00 น.
สถานที่ บริ เวณ
ที่รัก
บาป หมายถึง ความชัว่ ความร้าย กรรมชัว่ อกุศลกรรมที่ส่งให้ถึงความเดือดร้อน สิ่ งที่ทา
จิตให้ตกสู่ ที่ชวั่ คือทาให้เลวลง ให้เสื่ อมลง
พระธรรมเทศนาหรื อธรรมกถาเรื่ องหนึ่ง ๆ ในพระสุ ตตันตปิ ฏก
พระมหาสาวกองค์หนึ่งเป็ นเจ้าชายในศากยวงศ์ พระราชโอรสของพระพุทธเจ้าสุ กโกท
นะ ซึ่งเป็ นพระเจ้าอาของเจ้าชายสิ ทธัตถะ พระอานนท์ได้รับเลือกเป็ นพระอุปัฏฐากประจา
พระองค์ของพระพุทธเจ้า และได้รับคาสรรเสริ ญจากพระพุทธองค์วา่ เป็ นยอดของภิกษุ
พหูสูต ก่อนที่พระอานนท์จะรับเป็ นพุทธอุปัฏฐากได้ทูลขอพรจากพระพุทธองค์ 8
ประการ พระอานนท์บรรลุพระอรหันต์หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปริ นิพพานแล้ว 3
เดือน เป็ นกาลังสาคัญในการทาปฐมสังคายนา คือเป็ นผูว้ สิ ัชนาพระธรรม
งาม
พระนามของพระเจ้า แปลว่า เป็ นผูม้ ีโชค คือหวังพระโพธิ ญาณก็ได้สมหวัง ประกาศพระ
ศาสนาก็ชกั จูงผูค้ นให้ได้บรรลุธรรมสมปรารถนา มีผคู ้ ิดร้ายก็ไม่อาจทาร้ายได้
แดนเกิด
ความมัวหมอง ความสกปรก ความไม่บริ สุทธิ์
เป็ นที่พอใจ
มีฤทธิ์ มาก
มากมาย ยิง่ ใหญ่ สู งสุ ด
เนื้อความอันประเสริ ฐยอดเยีย่ ม
ความฉิบหาย
เบียดเบียน รบกวน
พระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้า แปลว่า ผูเ้ ป็ นที่พ่ ึงของโลก
หมวดหนึ่งของคาสอนในพระพุทธศาสนาที่ รวมอยูใ่ นพระไตรปิ ฏก ซึ่งมี 3 หมวด คือ พระ
วินยั ปิ ฏก พระสุ ตตันตปิ ฏก และพระอภิธรรมปิ ฏก
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ควำมหมำย
นครหลวงของแคว้นโกศลซึ่ งตั้งอยูร่ ะหว่างภูเขาหิ มาลัยกับแม่น้ าคงคาตอนกลาง เป็ น
ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาล เป็ นเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับจาพรรษา
นานที่สุด
ความสวัสดี ความเจริ ญรุ่ งเรื อง
พิเศษ
(อะ-นา-ถะ-บิน-ทิ-กะ) ชื่อมหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีผเู ้ ป็ นอุบาสกคนสาคัญในสมัย
พุทธกาล เดิมชื่อสุ ทตั ตะ ต่อมาได้นามว่า อนาถบิณฑิกะ ซึ่ งแปลว่าผูม้ ีกอ้ นข้าวเพื่อคน
อนาถา เพราะได้สงเคราะห์คนยากไร้อนาถาอย่างมากมายเป็ นประจา วันหนึ่งอนาถบิณฑิก
เศรษฐีเดินทางไปค้าขายที่เมืองราชคฤห์ในแคว้นมคธและได้เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า เมื่อได้ฟัง
ธรรมเทศนาเกิดความเลื่อมใส จึงประกาศตนเป็ นพุทธมามกะ หลังจากเดินทางกลับถึงเมือง
ของตนได้หาซื้ อที่ดินแปลงใหญ่สร้างพระวิหารเชตวันถวายให้เป็ นที่ประทับของ
พระพุทธเจ้า
อภิปูชนียชน แปลว่า คนที่ควรบูชาอย่างสู ง (มาจากคาว่า อภิ-ยิง่ วิเศษ, ปูชนีย- น่านับถือ
น่าบูชา, ชน-คน)

