
ศัพทที่มีนัยทางพุทธศาสนา

เกลศ แผลงมาจากกิเลส คือ เคร่ืองทําใจใหเศราหมอง

มูลเกลศ คือ ตนเคาหรือรากเหงาของกิเลส โลภะ โทสะ โมหะ

พระนฤพาน แผลงมาจากพระนิพพาน หรือ ความสงบสูงสุด

เบญจพิธจักษุ ดวงตา หรือปญญาทั้ง ๕ เปนคุณสมบัติของ

พระสัมมาสัมพุทธเจา

๑. มังสจักษุ หมายถึง ตาเน้ือ

๒. ทิพยจักษุ หมายถึง ตาทิพย

๓. ปญญาจักษุ หมายถึง ตาแหงปญญา

๔. พุทธจักษุ หมายถึง ตาแหงพระพุทธเจา

๕. สมันตจักษุ หมายถึง ตาเห็นชอบ



ศัพทที่มีนัยทางพุทธศาสนา

สันดาน อาศยัที่ติดตอกันมาแตกาลกอน

ในคํานมัสการพระพุทธคุณ และพระธรรมคุณมีขอความที่ใช สันดาน คือ

องคใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน

สุวิสุทธสันดาน หมายถึง พระอัธยาศัยอันประเสริฐขององคพระสัมมาสัม

พุทธเจา

กําจัดนํ้าใจหยาย สันดานบาปแหงชายหญิง

แหงองคพระศาสดาจารย สองสัตวสันดาน

สันดานบาป และ สองสัตวสันดาน หมายถึง สันดานของสัตวโลก คือ 

อุปนิสัยทางโลกธรรมที่จําเปนตองขัดเกลา



ศัพทที่มีนัยทางพุทธศาสนา

โลกอุดร หมายถึง โลกุตรธรรม ในคํานมัสการพระธรรมคุณ กลาวไววา

ธรรมใดนับโดยมรรคผล เปนแปดพึงยล

และเกากับทั้งนฤพาน

สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

โลกุตรธรรม คือ ธรรมอันมิใชวิสัยของโลก หรือ ธรรมอันมีสภาวะพนโลก 

มี ๙ ประการ คือ มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑



ศัพทที่มีนัยทางพุทธศาสนา

ปริยตัิ หมายถึง การเลาเรียนพระไตรปฎก

ในคํานมัสการพระธรรมคุณ กลาวไววา

อีกธรรมตนทางคระไล นามขนานขานไข

ปริยัติปฏิบัติเปนสอง

ธรรมตนทาง แปลวา ธรรมเบ้ืองตนที่จะนําไปสูโลกุตรธรรม ไดแก ปริยัติ 

และ ปฏิบัติ

จตุสจั หมายถึง อริยัจสัจส่ี คือ ความจริงอันประเสริฐ หรือความจริง

ของพระอริยะ ๔ ประการ

ใจมนท หมายถึง เขลา หรือ อวิชา



ศัพทที่เปนคําทําเนียบกวี

หมายถึง ศัพทที่ปรากฎในวรรณคดีหรือกวีนิพนธ เชน สุวคนธ กําจร 

วิโยคภัย คระไล การุญภาพ พิบูลย อนุกูล จะเห็นไดวากวีตั้งใจสรรคําที่มี

ความหมายดี เพื่อส่ือใหเห็นคุณานุคณุแหงพระรัตนตรัย นอกจากน้ีจะ

สังเกตเห็นไดวา กวีไดใชการหลากคํา คือ เลือกใชคําหลากหลายที่มี

ความหมายเหมือนกันหรือแปลความทํานองเดียวกัน ดังน้ี



ศัพทที่เปนคําทําเนียบกวี

คําที่มีความหมายวา พระพุทธเจา

สมเด็จภควันต  ผูตรัสไตร  ทศพล

คําท่ีมีความหมายวา บริสุทธิ์ ใส

พิสูทธิ์  สุวิทสุทธ  วิมลใส

คําที่มีความหมายวา เลิศ เย่ียม

พิเศษ  นิรัติศัย  อุดมเลิศ  ประเสริฐคุณ  สาธร

คําที่มีความหมายวา ไหว

ประณตนอม  บังคม  นบ  อภิวันท



คําสมาสทีน่าสนใจ

คุณานุคุณ ประกอบดวย คุณ + อนุคุณ หมายถึง คุณนอยใหญทั้งปวง

คุณากร    ประกอบดวย คุณ + อากร   หมายถึง บอเกิดแหงคุณ หรือ

                                                ที่เกิดแหงความดี

คุณนันต   ประกอบดวย คุณ + อนันต  หมายถึง คุณอันอเนกอนันต

อุตมงค    ประกอบดวย อุตม + องค    หมายถึง สวนที่สูงของรางกาย 

                                                 ไดแกศีรษะ



คําแผลงที่นาสนใจ

เอารส แผลงจาก โอรส

อนนต แผลงจาก อนันต

ศราพก เปนรูปสันสกฤต แปลงจาก สาวก

บูชไนย แผลงจาก ปูชนีย แปลวา ควรบูชา

โลกัย แผลงจาก โลกย แปลวา ของโลก ในที่น้ีใชความหมายวา 

ชาวโลก



การใชโวหารอุปมา

คือ การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเหมือนอีกส่ิงหน่ึง ใชคําเชื่อมเหลาน้ี 

“ เหมอืน ราว ราวกบั ดุจ ประดุจ ดัง ด่ีง เฉก เชน เพียง เพ้ียง 

ประหนึ่ง ถนัด กล เลห ปมวา ครุวนา ปูน พาง ละมาย แมน ” 

ตัวอยางเชน

พระกรุณาดังสาคร

ธรรมะดุจดวงประทีปชัชวาล

คือทางดําเนินดุจคลอง ใหลวงลุปอง ยังโลกอุดรโดยตรง



การใชโวหารอุปลักษณ

คือ การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเปนส่ิงหน่ึง มักใชคําวา “ คือ  เปน ” 

ตัวอยางเชน

       หน่ึงใสนพระทัยทาน ก็เบิกบานคือดอกบัว

       โปรดหมูประชากร มละโอฆกันดาร

       เปนเนื้อนาบุญอันไพ ศาลแดโลกัย และเกิดพิบูลยพูนผล

       เปรียบหนักชนกคุณ ชนนีคือภผูา



คาํอธบิายโวหารทีน่าสนใจ

พระกรุณาดังสาคร

บทอุปมา พระกรุณา วา ดุจสาคร หรือหวงนํ้าใหญ เปนความ

เปรียบที่ปรากฏใชเปนขนบวรรณศิลปมาชานาน ในคัมภีรพุโพธาลังการ 

ซ่ึงเปนตําราการประพันธของบาลี

หนึ่งในพระทัยทาน ก็เบิกบานคือดอกบัว

ดอกบัวใชเปนความเปรียบเทียบที่เกี่ยวเน่ืองใน

พระพุทธศาสนาเสมอ ในคัมภีรพุโพธาลังการ มีโวหารหลายแหงที่ใช

ดอกบัวเปนบทอุปมาเปรียบพระพักตรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา



คาํอธบิายโวหารทีน่าสนใจ

โปรดหมูประชากร มละโอฆกันดาร

โอฆ แปลวา หวงนํ้า ในพระพุทธศาสนาใชเปนอุปลักษณ

เปรียบเทียบกิเลสทวมทับจิตใจของหมูสัตว มี ๔ อยาง คือ 

กาโมฆะ (โอฆะคือกาม) ภโวฆะ (โอฆะคือภพ) ทิฏโฐฆะ (โอฆะคือทิฐิ)

อวิชโชฆะ (โอฆะคอือวิชชา)

เปนเนื้อนาบุญอันไพศาลแดโลกัย และเกิดพิบูลยพูนผล

การเปรียบเทียบ พระสงฆ เปนเน้ือนาบุญ เปรียบพระสงฆผู

สืบทอดพระพุทธศาสนาวาเหมือนที่นาที่ใชหวานเพาะพชืพันธุ

ธัญญาหารใหงอกงาม
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