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ค ำศัพท์ ควำมหมำย 
โกศล  ฉลาด  ในท่ีน้ีหมายถึง  ประเสริฐ  ในความวา่  พหุธรรมะโกศล 
ขทุทกนิกาย ช่ือนิกายหน่ึงใน 5 นิกายของพระสุตตนัตปิฏก  ขทุทกนิกายเป็นหมวดพระธรรมขนัธ์  หรือ

พระสูตรเล็กนอ้ยหรือยยอ่ย ๆ 
ขทุทกปาฐะ  บทสวดหรือบทสวดสั้น ๆ  แต่ละบทลว้นเป็นธรรมท่ีเป็นเบ้ืองตน้แห่งการถึงธรรมขั้นสูงข้ึน

ไป  หรือเป็นธรรมท่ีเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียว   มีทั้งหมด 9 บท 
คติ วธีิ  แนวทาง  แบบอยา่งในทางพระพุทธศาสนา  หมายถึง  แบบการด าเนินชีวติ 
คาถา ค าประพนัธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลี 
จิรังกาล เวลาชา้นาน 
จ านง ประสงค ์ มุ่งหวงั  ตั้งใจ 
ชินสีห์ พระนามหน่ึงของพระพุทธเจา้  แปลวา่  ผูช้นะ 
เจา้เซต เจา้เซตเป็นเจา้ของท่ีดินแปลงใหญ่ซ่ึงท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ขอซ้ือเพื่อสร้างมหาวหิาร

ถวายพระพุทธเจา้  เม่ือแรกเจา้เซตตั้งราคาท่ีดินสูงเท่ากบัเหรียญทองท่ีปูเตม็พื้นท่ีแปลง
นั้น  แต่เม่ือเศรษฐียอมซ้ือดว้ยศรัทธาอนัแรงกลา้ในพระพุทธศาสนา  เจา้เซตจึงร่วมท าบุญ
โดยรับเงินค่าท่ีดินไวแ้ต่เพียงคร่ึงเดียว 

ฉน า ปี 
เฉิดเฉลา งามเด่น  สง่าผา่เผย 
เชตวนัวหิาร ช่ือพระวหิารท่ีมีความส าคญัยิง่ในสมยัพุทธกาล  ตั้งช่ือตามเจา้เซต  ผูเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน  พระ

วหิารน้ีอยูใ่นอุทธยานใหญ่ร่มร่ืนทางทิศใตข้องเมืองสาวตัถี  อนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผูส้ร้าง
ถวายพระพุทธเจา้  คมัภีร์ในพุทธศาสนากล่าววา่  สร้างเป็นวหิาร 7 ชั้น  มีก าแพงและดูเป็น
ขอบรอบบริเวณภายในประกอบดว้ยคนัธกุฎี  คือ  ท่ีประทบัของพระพุทธเจา้  ท่ีอยูข่องภิกษุ
สาวก  สถานท่ีเจริญธรรม  แสดงธรรม  ฉนัอาหารา  และพกัผอ่น 

ด ากล ตั้งไว ้ ยนือยู ่
ติระ  ฝ่ัง 
ทะเลวน การเวยีนวา่ยตายเกิด  หรือสงสารวฏั 
ทศพล ผูมี้ก าลงั 10 ประการ  เป็นพระนามหน่ึงของพระพุทธเจา้ 
ทุษะ โทษ  หมายถึง ความไม่ดี  ความชัว่ 
นร คน 
บรรสาน ประสาน  หมายถึง  เช่ือม  ผกูไว ้
บ าเรอ รับใช ้ ประสาน  หมายถึง  เช่ือม  ผกูไว ้
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ประคอง พยงุใหท้รงตวัอยู ่ ในท่ีน้ีหมายถึง  ใหค้วามอุปการะ  เล้ียงดูอบรม 
ประถมยาม ยามตน้  ในบาลีแบ่งกลางคืนออกเป็น 3 ยาม  ก าหนดยามละ 4 ชัว่โมง  ดงัน้ี  ปฐมยาม  ตั้งแต่

เวลา 18.00 - 22.00 น.,มชัฌิมยาม   ตั้งแต่วเลา  22.00 - 02.00 น., ปัจฉิมยาม ตั้งแต่เวลา  02.00 
- 06.00 น. 

ประเทศ สถานท่ี  บริเวณ 
ปรีย ์ ท่ีรัก 
ปาปะ บาป  หมายถึง  ความชัว่  ความร้าย  กรรมชัว่  อกุศลกรรมท่ีส่งใหถึ้งความเดือดร้อน  ส่ิงท่ีท า

จิตใหต้กสู่ท่ีชัว่  คือท าใหเ้ลวลง  ใหเ้ส่ือมลง 
พระสูตร พระธรรมเทศนาหรือธรรมกถาเร่ืองหน่ึง ๆ  ในพระสุตตนัตปิฏก 
พระอานนท ์ พระมหาสาวกองคห์น่ึงเป็นเจา้ชายในศากยวงศ์  พระราชโอรสของพระพุทธเจา้สุกโกท

นะ  ซ่ึงเป็นพระเจา้อาของเจา้ชายสิทธตัถะ  พระอานนทไ์ดรั้บเลือกเป็นพระอุปัฏฐากประจ า
พระองคข์องพระพุทธเจา้  และไดรั้บค าสรรเสริญจากพระพุทธองคว์า่เป็นยอดของภิกษุ
พหูสูต  ก่อนท่ีพระอานนทจ์ะรับเป็นพุทธอุปัฏฐากไดทู้ลขอพรจากพระพุทธองค ์8 
ประการ  พระอานนทบ์รรลุพระอรหนัตห์ลงัจากพระพุทธเจา้เสด็จปรินิพพานแลว้ 3 
เดือน  เป็นก าลงัส าคญัในการท าปฐมสังคายนา  คือเป็นผูว้สิัชนาพระธรรม 

ไพจิตร งาม 
ภควนัต ์ พระนามของพระเจา้  แปลวา่  เป็นผูมี้โชค  คือหวงัพระโพธิญาณก็ไดส้มหวงั  ประกาศพระ

ศาสนาก็ชกัจูงผูค้นใหไ้ดบ้รรลุธรรมสมปรารถนา  มีผูคิ้ดร้ายก็ไม่อาจท าร้ายได ้
ภพ แดนเกิด 
มล ความมวัหมอง  ความสกปรก  ความไม่บริสุทธ์ิ 
มนุญ เป็นท่ีพอใจ 
มโนมาลย ์ มีฤทธ์ิมาก 
มโหดม มากมาย  ยิง่ใหญ่  สูงสุด 
วรอตัถะ  เน้ือความอนัประเสริฐยอดเยีย่ม 
วนิาศ ความฉิบหาย 
ยาย ี เบียดเบียน  รบกวน 
โลกนาถ พระนามหน่ึงของพระพุทธเจา้  แปลวา่  ผูเ้ป็นท่ีพึ่งของโลก 
สุตตนัตปิฏก หมวดหน่ึงของค าสอนในพระพุทธศาสนาท่ีรวมอยูใ่นพระไตรปิฏก  ซ่ึงมี 3 หมวด  คือ  พระ

วนิยัปิฏก  พระสุตตนัตปิฏก  และพระอภิธรรมปิฏก 
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สาวตัถี นครหลวงของแควน้โกศลซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งภูเขาหิมาลยักบัแม่น ้าคงคาตอนกลาง  เป็น

ศูนยก์ลางการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาสมยัพุทธกาล  เป็นเมืองท่ีพระพุทธเจา้ประทบัจ าพรรษา
นานท่ีสุด 

โสตถิ ความสวสัดี  ความเจริญรุ่งเรือง 
อดิเรก พิเศษ 
อนาถบิณฑิก (อะ-นา-ถะ-บิน-ทิ-กะ)  ช่ือมหาเศรษฐีแห่งเมืองสาวตัถีผูเ้ป็นอุบาสกคนส าคญัในสมยั

พุทธกาล  เดิมช่ือสุทตัตะ  ต่อมาไดน้ามวา่  อนาถบิณฑิกะ  ซ่ึงแปลวา่ผูมี้กอ้นขา้วเพื่อคน
อนาถา  เพราะไดส้งเคราะห์คนยากไร้อนาถาอยา่งมากมายเป็นประจ า  วนัหน่ึงอนาถบิณฑิก
เศรษฐีเดินทางไปคา้ขายท่ีเมืองราชคฤห์ในแควน้มคธและไดเ้ขา้เฝ้าพระพุทธเจา้   เม่ือไดฟั้ง
ธรรมเทศนาเกิดความเล่ือมใส  จึงประกาศตนเป็นพุทธมามกะ  หลงัจากเดินทางกลบัถึงเมือง
ของตนไดห้าซ้ือท่ีดินแปลงใหญ่สร้างพระวหิารเชตวนัถวายใหเ้ป็นท่ีประทบัของ
พระพุทธเจา้ 

อภิบูชนียช์น อภิปูชนียชน  แปลวา่  คนท่ีควรบูชาอยา่งสูง  (มาจากค าวา่  อภิ-ยิง่ วเิศษ, ปูชนีย- น่านบัถือ 
น่าบูชา, ชน-คน) 

 
 
 


