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คําปรารภ
วารสาร Manusya: Journal of Humanities ของสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัยและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฉบับพิเศษ ๔, 
๒๐๐๒ วาดวยพระไตรปฎก ไดตีพิมพบทความของอาตมภาพเรื่อง 
“What a true Buddhist should know about the Pali Canon” 
(หนา ๙๓–๑๓๒)

บทความขางตนนัน้ เปนคําแปลภาษาองักฤษของเนือ้ความทีเ่ลือก
มาจากขอเขยีนภาษาไทยของอาตมภาพ ๓ เรือ่ง ผูแปลคือ ดร.สมศีล 
ฌานวงัศะ ราชบัณฑติ และรองศาสตราจารยแหงสถาบนัภาษา จุฬา- 
ลงกรณมหาวทิยาลยั ไดเลือกเนือ้ความจากแหลงทัง้สามนัน้มาจดัเรยีงให
เปนบทความทีส้ั่นลง แตมสีาระจบสมบรูณในตวั

บัดนี ้ผูแปล โดยการสนบัสนนุของคณะผูศรทัธา มอีาจารยภาวรรณ
หมอกยา แหงคณะอกัษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั เปนตน ไดขอ
อนญุาตนาํบทความดงักลาวนีม้าพิมพเปนเลมตางหาก ชือ่วา พระไตรปฎก:
ส่ิงที่ชาวพุทธตองรู เพ่ือเผยแพรใหกวางขวางยิ่งขึ้น อาตมภาพขอ
อนโุมทนา เพราะบทแปลทีจั่ดเรยีงใหมนีเ้ปนประมวลความทีก่ะทดัรดั จะ
เปนคูมือในการศึกษาพระไตรปฎก ชวยเสริมความเขาใจในพระพุทธ-
ศาสนาไดพอสมควร

อนึ่ง เพ่ือเสริมคุณคาของหนังสือเลมนี้ ผูแปลไดนําเนื้อหาภาษา
ไทยที่สอดคลองกันมาบรรจุลงไปดวยในหนาที่คูกับฉบับแปล พรอมทั้ง
ปรับถอยความทั้งสองฉบับใหเขากัน จึงหวังวา ผูที่ศึกษาพระพุทธ-
ศาสนาอยางจริงจังจักไดรับประโยชนเพ่ิมขึ้นจากการอานเนื้อหาทั้งสอง
ภาษาควบคูกัน
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บทคัดยอ

พระไตรปฎก คือคัมภีรที่คําส่ังสอนของพระพุทธเจา หรือพระ
ธรรมวินัย สถิตอยู คําวา ติปฏก ในภาษาบาลีแปลวา “ตะกรา ๓ ใบ 
[ที่บรรจุคําสอน]” หมายถึงหลักคําสอนหมวดใหญ ๓ หมวด

เนื่องจากพระพุทธเจาตรัสไวอยางชัดเจนวา พระธรรมวินัยจะ
เปนศาสดาแทนพระองคภายหลงัทีพ่ระองคลวงลบัไปแลว พระไตรปฎก
จึงเปนทีท่ีช่าวพุทธยังสามารถเขาเฝาพระศาสดาของตน และศึกษาพระ
ปรยัิตศิาสน แมพระองคจะเสดจ็ปรนิพิพานไปกวา ๒,๕๐๐ ปแลวกต็าม

การสังคายนาครั้งแรก ซึ่งมีวัตถุประสงคในการรวบรวมและจัด
หมวดหมูพุทธพจน ไดจัดขึ้นภายหลังจากพุทธปรินิพพาน ๓ เดือน 
เนื่องจากเปนการดําเนินการโดยที่ประชุมพระอรหันตเถระ ๕๐๐ องค 
การสังคายนาครั้งนี้จึงเปนจุดเริ่มตนของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท
ดังที่เรารูจักกันในปจจุบัน ในระหวางการสังคายนา เมื่อมีการลงมติ
ยอมรับคําสอนสวนใดแลว ที่ประชุมก็จะสวดพรอมๆ กัน เนื้อหาที่สวด
นี้จึงถือเปนการรับรองวาใหใชเปนแบบแผนที่จะตองทรงจําชนิดคําตอ
คําเพ่ือถายทอดแกผูอื่นและสืบทอดแกอนุชน

คําสอนดังที่สืบทอดกันมาดวยปากเปลาเชนนี้ไดจารึกเปนลาย
ลักษณอักษรเปนครั้งแรกในคราวสังคายนาครั้งที่ ๔ ที่จัดขึ้นในประเทศ
ศรีลังกา เมื่อราวป พ.ศ. ๔๖๐

หลังจากเวลาผานไป ๒,๕๐๐ ปและภายหลังการสังคายนาครั้ง
สําคัญ ๖ ครั้ง พระไตรปฎกบาลีของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาทเปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนบันทึกคําสอนของพระพุทธเจาที่เกาแกที่สุด 
ดั้งเดิมที่สุด สมบูรณที่สุด และถูกตองแมนยําที่สุด ที่ยังคงมีอยูใน
ปจจุบัน
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ในฐานะที่เปนแหลงอางอิงขั้นสุดทายสูงสุด พระไตรปฎกใชเปน
มาตรฐานหรือเกณฑตัดสินวาคําสอนหรือวิธีปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใด
เปนของพระพุทธศาสนาจริงหรือไม ดังนั้นจึงเปนหนาที่และความรับผิด
ชอบของชาวพุทธทุกคนที่จะรักษาปกปองพระไตรปฎก ซึ่งมีความ
สําคัญอยางย่ิงยวดตอการอยูรอดของพระพุทธศาสนา และดังนั้นจึง
หมายถึงตอประโยชนสุขของชาวโลกดวย

หนังสือเลมนี้จะบรรยายเรื่องราวทั่วไปเกี่ยวกับพระไตรปฎก 
ดวยการกลาวถึงปญหาสําคัญๆ เชน พระไตรปฎกคืออะไร? ทําไมจึงมี
ความสําคัญมาก? การสังคายนาคืออะไร และดําเนินการอยางไร? 
พระไตรปฎกมีการรักษาสืบทอดมาถึงเราไดอยางไร? มีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับโลกยุคปจจุบันอยางไร? นอกจากนี้ยังไดสรุปสาระโดยยอ
ของพระไตรปฎกพรอมทั้งกลาวถึงคัมภีรประกอบอีกดวย
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บทนํา

พระพุทธศาสนาไมใชปรัชญา
กอนที่จะกลาวถึงเรื่องพระไตรปฎกตอไป เราจําตองแยกใหออก

ระหวางปรัชญากับศาสนา ปรัชญาเปนเรื่องของการคิดหาเหตุผลเปน
สําคัญ และถกเถียงกันในเรื่องเหตุผลนั้นเพื่อสันนิษฐานความจริง เรื่อง
ที่ถกเถียงหรือคิดหานั้นอาจจะไมเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่เปนอยู เชน 
นักปรัชญาอาจจะถกเถียงกันวา จักรวาลเกิดขึ้นเมื่อไรและจะไปสิ้นสุด
เมื่อไร โลกจะแตกเมื่อไร ชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไร เปนตน และนักปรัชญาก็
ไมจําเปนตองดําเนินชีวิตตามหลักการอะไร หรือแมแตใหสอดคลองกับ
ส่ิงที่ตนคิด เขาคิดหาเหตุผลหาความจริงของเขาไป โดยที่วาชีวิตสวน
ตัวอาจจะเปนไปในทางที่ตรงขามก็ได เชน นักปรัชญาบางคนอาจจะ
เปนคนคุมดีคุมราย บางคนสํามะเลเทเมา บางคนมีทุกขจนกระทั่งฆา
ตัวตาย

แตศาสนาเปนเรื่องของการปฏิบัติ เรื่องของการดําเนินชีวิตหรือ
การนํามาใชใหเปนประโยชนในชีวิตจริง การปฏิบัตินั้นตองมีหลักการที่
แนนอนอยางใดอยางหนึ่งที่ยอมรับวาเปนจริง โดยมีจุดหมายที่แสดงไว
อยางชัดเจนดวย

เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติคือศาสนิกชน เริ่มตนก็ตองยอมรับที่จะ
ปฏิบัติตามหลักการของศาสนานั้น ตามที่ องคพระศาสดา ไดแสดงไว 
ซึ่งเราเรียกวา คําสอน ดวยเหตุนี้ ศาสนิกจึงมุงไปที่ตัวคําสอนของพระ
ศาสดาซึ่งรวบรวมและรักษาสืบทอดกันมาในส่ิงที่เรียกกันวา คัมภีร

เมือ่มองในแงนี ้ พระพุทธศาสนาจงึมใิชเปนปรชัญา แตเปนศาสนา 
มพีระสมณโคดมเปนพระศาสดา ซึง่ชาวพทุธทกุคนเชือ่ในการตรสัรูของ
พระองค สอนวิธกีารดาํเนนิชวิีตทีเ่มือ่ถงึทีสุ่ดแลวจะนาํไปสูเปาหมายคอื
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การหลดุพนจากความทกุข คัมภรีขนาดใหญทีบ่รรจหุลกัคําสอนเรยีกวา 
พระไตรปฎก ชาวพทุธทีแ่ทจะตองปฏบัิตติามคําสอนใหถกูตอง เพ่ือใหได
รบัประโยชนจากพระศาสนามากทีสุ่ด และเพ่ือเปนหลกัประกนัวิธปีฏบัิตทิี่
ถกูตอง กจํ็าเปนตองมคีวามเขาใจพืน้ฐานเกีย่วกบัเรือ่งพระไตรปฎก

พระพุทธพจน: แกนแทของพระพุทธศาสนา
คําวา พระพทุธศาสนา วาโดยทัว่ไป มคีวามหมายกวางมาก รวม

ตัง้แตหลกัธรรม พระสงฆ องคกร สถาบัน กจิการ ไปจนถงึศาสนสถาน 
และศาสนวัตถ ุทกุอยาง แตถาจะเจาะลงไปใหถงึความหมายแททีเ่ปนตวั
จริง พระพุทธศาสนาก็มีความหมายตรงไปตรงมาตามคําแปลโดย
พยัญชนะของคาํวา พระพทุธศาสนา นัน้เองวา “คําส่ังสอนของพระ
พุทธเจา” นีคื้อตวัแทตวัจรงิของพระพทุธศาสนา ส่ิงอืน่นอกจากนีเ้ปน
สวนขยายออกหรอืงอกขึน้มาจากคําสอนของพระพทุธเจานัน้

เมือ่จบัความหมายทีเ่ปนตวัแทไดแลว กจ็ะมองเหน็วา ความดาํรง
อยูของพระพทุธศาสนา หมายถงึความคงอยูแหงคําสอนของพระพทุธเจา 
หากคําส่ังสอนของพระพทุธเจาเลอืนลางหายไป แมจะมบุีคคล กจิการ 
ศาสนสถาน และศาสนวัตถใุหญโตมโหฬารมากมายเทาใด กไ็มอาจถอืวา
มพีระพทุธศาสนา แตในทางตรงขาม แมวาส่ิงทีเ่ปนรปูธรรมภายนอกดงั
กลาวจะสญูหาย ถาคําส่ังสอนของพระพทุธเจายังดาํรงอยู คนกยั็งรูจัก
พระพทุธศาสนาได ดวยเหตนุี ้ การดาํรงรกัษาพระพทุธศาสนาทีแ่ทจรงิ 
จึงหมายถงึการดาํรงรกัษาคาํส่ังสอนของพระพทุธเจา

กลาวใหเฉพาะลงไปอีก คําส่ังสอนของพระพุทธเจานั้น ก็ไดแก
พุทธพจน หรอืพระดาํรสัของพระพทุธเจานัน่เอง ดงันัน้ วาโดยสาระ การ
ดาํรงรกัษาพระพทุธศาสนา จึงหมายถงึการดาํรงรกัษาพระพทุธพจน
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อนึ่ง พระพุทธพจนนั้น เปนพระดํารัสที่พระพุทธเจาตรัสแสดง
ธรรมและบัญญัติวินัยไว กอนพุทธปรินิพพานไมนาน พระพุทธเจาตรัส
ไวเองวาจะไมทรงตั้งพระภิกษุองคใดเปนศาสดาแทนพระองคเมื่อพระ
องคปรินิพพานลวงลับไป แตไดทรงมอบหมายใหชาวพุทธไดรูกันวา 
พระธรรมวินัยนั้นแหละเปนพระศาสดาแทนพระองค ชาวพุทธจํานวน
มากถึงกับจําพุทธพจนภาษาบาลีไดวา

โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ป ฺตฺโต 
โส โว มมจฺจเยน สตฺถา
“ดูกอนอานนท! ธรรมและวินัยใด ท่ีเราไดแสดงแลว และ
บัญญัติแลว แกเธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้น จักเปน
ศาสดาของเธอทั้งหลาย โดยกาลที่เราลวงลับไป”

โดยนัยนี้ พระพุทธพจน จึงเปนทั้งพระพุทธศาสนาคือคําตรัสสอน
ของพระพุทธเจา และที่ธํารงสถิตพระศาสดา โดยทรงไวและประกาศ
พระธรรมวินัยแทนพระพุทธองค

พระไตรปฎก: ขอควรรูเบื้องตน
คัมภรีทีบ่รรจพุุทธพจน คือพระธรรมวนิยั มชีือ่ทีช่าวตะวนัตกรูจัก

กันโดยทั่วไปวา Pali Canon หรือ Buddhist Canon ทั้งนี้ก็เพราะวา 
เปนที่ประมวลหลักการพื้นฐานของศาสนา (=canon) ซึ่งในที่นี้เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา (=Buddhist) และขอความในคัมภีรนี้บันทึกดวยภาษา
บาลี (=Pali) แตคําบาลีที่เรียก พระไตรปฎก ก็คือ ติปฏก จากคําวา ติ
“สาม” + ปฏก “ตํารา, คัมภีร, หรือ กระจาด (อันเปนภาชนะบรรจุ
ของ)” ซึ่งตามตัวอักษรใชหมายถึงคําสอนหมวดใหญ ๓ หมวด คือ

พระวินัยปฎก ไดแกประมวลระเบียบขอบังคับของบรรพชิตที่พระ
พุทธเจาทรงบัญญัติไวสําหรับภิกษุและภิกษุณี
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พระสตุตนัตปฎก ไดแกประมวลพระสตูรหรอืคําสอนทีพ่ระพทุธเจา
ทรงแสดงยกัเย้ืองไปตางๆ ใหเหมาะกบับุคคลสถานทีเ่หตกุารณ มเีรือ่ง
ราวประกอบ

พระอภิธรรมปฎก ไดแกประมวลคําสอนที่เปนเนื้อหาหรือหลัก
วิชาลวนๆ ไมเกี่ยวดวยบุคคลหรือเหตุการณ ไมมีเรื่องราวประกอบ

อนัทีจ่รงิ พระไตรปฎกมใิชคัมภรีเพียงเลมเดยีว แตเปนคัมภรีชดุ
ใหญทีม่เีนือ้หาถงึ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ ฉบับพิมพดวยอกัษรไทยนยิม
จัดแยกเปน ๔๕ เลม เพ่ือหมายถงึระยะเวลา ๔๕ พรรษาแหงพุทธกจิ 
นบัรวมไดถงึ ๒๒,๓๗๙ หนา (ฉบับสยามรฐั) หรอืเปนตวัอกัษรประมาณ 
๒๔,๓๐๐,๐๐๐ ตวั แตละปฎกมกีารจดัแบงหมวดหมูบทตอน ซอยออกไป
มากมายซบัซอน (โปรดดเูคาโครงในการจดัหมวดหมูในแผนภมูหินา ๓๓)
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ภาคหนึ่ง
ความสําคัญของพระไตรปฎก

ความสําคัญของพระไตรปฎกตอการธํารงรักษาพระศาสนานั้น 
เราจะเขาใจไดชัดย่ิงขึ้นเมื่อมองเห็นความสัมพันธของพระไตรปฎกกับ
สวนอื่นๆ ของพระพุทธศาสนา

• พระไตรปฎกกับพระรัตนตรัย
เหตุผลหลักที่พระไตรปฎกมีความสําคัญอยางย่ิงยวดก็คือ เปนที่

รักษาพระรัตนตรัย ซึ่งเปนไตรสรณะของชาวพุทธทุกคนเชนกัน ดังนี้
(๑) พระไตรปฎกเปนที่สถิตของพระพุทธเจา อยางที่ไดบอกตั้งแต

ตนแลววา ธรรมวินัยจะเปนศาสดาแทนพระองค เมื่อพระองค
ปรินิพพานไปแลว ในแงนี้ ชาวพุทธจึงยังคงสามารถเขาเฝาพระศาสดา
ในพระไตรปฎกได แมพระองคจะลวงลับไปกวา ๒,๕๐๐ ปแลวก็ตาม

(๒) พระไตรปฎกทําหนาที่ของพระธรรม เรารูจักพระธรรมวินัย 
คือคําส่ังสอนของพระพุทธเจาจากพระไตรปฎก พระธรรมวินัยนั้น เรา
เรียกสั้นๆ วา พระธรรม เวลาเราจะแสดงอะไรเปนสัญลักษณแทนพระ
ธรรม เราก็มักใชพระไตรปฎกเปนเครื่องหมายของพระธรรม

(๓) พระไตรปฎกเปนทีร่องรบัพระสงฆ พระสงฆนัน้เกดิจากพทุธ-
บัญญัติในพระไตรปฎก หมายความวา พระภิกษุทั้งหลายที่รวมเปน
ภกิขสัุงฆะคือภกิษสุงฆนัน้ บวชขึน้มาและอยูไดดวยพระวนิยั

วินยัปฎกเปนทีบ่รรจไุวซึง่กฎเกณฑ กตกิา ทีร่กัษาไวซึง่ภกิขสัุงฆะ 
สวนสงัฆะนัน้กท็าํหนาทีเ่ปนผูทีจ่ะรกัษาสบืทอดพระศาสนา สังฆะจึงผูก
พันเนื่องอยูดวยกันกับพระไตรปฎก
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รวมความวา พระรตันตรยั ตองอาศยัพระไตรปฎกเปนทีป่รากฏตวั
แกประชาชนชาวโลก เริม่ตัง้แตพุทธศาสนกิชนเปนตนไป พระไตรปฎก 
จึงมคีวามสาํคัญในฐานะเปนทีป่รากฏของพระรตันตรยั ดงันัน้ การธาํรง
พระไตรปฎกจงึเปนการธาํรงไวซึง่พระรตันตรยั ซึง่กคื็อการธาํรงรกัษา
พระพทุธศาสนา

• พระไตรปฎกกับพุทธบริษัท ๔
พระพทุธเจาเคยตรสัวา พระองคจะปรนิพิพานตอเมือ่พุทธบรษิทั ๔

คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลายทั้งปวง คือ พระภิกษุ ทั้ง
เถระ ทั้งมัชฌิมะ ทั้งนวกะ ภิกษุณีก็เชนเดียวกัน พรอมทั้งอุบาสก 
อุบาสิกา ทั้งที่ถือพรหมจรรย และที่เปนผูครองเรือนทั้งหมด ตองเปนผู
มีคุณสมบัติที่จะรักษาพระศาสนาได คือ

(๑) ตองเปนผูมีความรู เขาใจหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
ไดดี และประพฤติปฏิบัติไดถูกตองตามคําสอน

(๒) นอกจากรูเขาใจเอง และปฏิบัติไดดีแลว ยังสามารถบอก
กลาวแนะนําส่ังสอนผูอื่นไดดวย

(๓) เมื่อมีปรัปวาทเกิดขึ้น คือ คําจวงจาบสอนคลาดเคลื่อนผิด
เพ้ียนจากพระธรรมวินัย ก็สามารถชี้แจงแกไขไดดวย

ตอนทีพ่ระองคจะปรนิพิพานนัน้ มารกม็ากราบทลูวา เวลานีพุ้ทธ-
บรษิทั ๔ มคุีณสมบัตพิรอมอยางทีพ่ระองคไดตรสัเหมอืนกบัเปนเงือ่นไข
ไวแลว พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นวาเปนอยางนั้น จึงทรงรับที่จะ
ปรินิพพาน โดยทรงปลงพระชนมายุสังขาร

พุทธดาํรสันี ้กเ็หมอืนกบัวาพระพทุธเจาทรงฝากพระพทุธศาสนาไว
กบัพุทธบรษิทัทัง้ ๔ แตตองมองใหตลอดดวยวา ทรงฝากพระพทุธศาสนา
ไวกบัพุทธบรษิทัทีเ่ปนอยางไร
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ชาวพุทธจะเปนผูมีคุณสมบัติถูกตองที่จรรโลงพระศาสนาไว ก็
เริ่มดวยมีคัมภีรที่จะใหเรียนรูเขาใจพระธรรมวินัยอันเปนของแทกอน

เปนอันวา ในแงนี้พระไตรปฎกก็เปนหลักของพุทธบริษัท ตองอยู
คูกับพุทธบริษัท โดยเปนฐานใหแกพุทธบริษัท ซึ่งจะทําใหชาวพุทธเปน
ผูมีคุณสมบัติที่จะรักษาพระศาสนาไวได

สองฝายนี ้ คือ ตวัคนทีจ่ะรกัษาพระศาสนา กบัตวัพระศาสนาทีจ่ะ
ตองรกัษา ตองอาศยัซึง่กนัและกนั พระศาสนาจะดาํรงอยูและจะเกดิผล
เปนประโยชน กต็องมาปรากฏทีต่วัพุทธบรษิทั ๔ ตองอาศยัพุทธบรษิทั ๔ 
เปนทีร่กัษาไว พรอมกนันัน้ในเวลาเดยีวกนั พุทธบรษิทั ๔ จะมคีวาม
หมายเปนพุทธบรษิทัขึน้มาได และจะไดประโยชนจากพระพทุธศาสนาก็
เพราะมธีรรมวนิยัทีร่กัษาไวในพระไตรปฎกเปนหลกัอยู

• พระไตรปฎกกับพระสัทธรรม ๓
อีกแงหนึ่ง พระพุทธศาสนานี้ ตัวแทตัวจริงถาสรุปงายๆ ก็เปน ๓ 

ดังที่เรียกวาเปน สัทธรรม ๓ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
ปริยัติ ก็คือพุทธพจนที่เรานํามาเลาเรียนศึกษา ซึ่งอยูในพระไตร-

ปฎก ถาไมมีพระไตรปฎก พุทธพจนก็ไมสามารถมาถึงเราได เราอาจ
กลาวไดวา ปริยัติเปนผลจากปฏิเวธ และเปนฐานของการปฏิบัติ

พระพุทธเจาเมื่อทรงบรรลุผลการปฏิบัติของพระองคแลว จึง
ทรงนําประสบการณที่เปนผลจากการปฏิบัติของพระองคนั้นมาเรียบ
เรียงรอยกรองสั่งสอนพวกเรา คือทรงสั่งสอนพระธรรมวินัยไว คําส่ัง
สอนของพระองคนั้น ก็มาเปนปริยัติของเรา คือเปนสิ่งที่เราจะตองเลา
เรียน แตปริยัติที่เปนผลจากปฏิเวธนั้น หมายถึงปฏิเวธของพระพุทธ-
เจาโดยเฉพาะ คือผลการปฏิบัติของพระพุทธเจา และที่พระพุทธเจา
ทรงยอมรับเทานั้น ไมเอาผลการปฏิบัติของโยคี ฤๅษี ดาบส นักพรต 
ชีไพร อาจารย เจาลัทธิ หรือศาสดาอื่นใด
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ถาไมไดเลาเรียนปริยัติ ไมรูหลักคําสอนของพระพุทธเจา การ
ปฏิบัติของเราก็เขว ก็ผิด ก็เฉไฉ ออกนอกพระพุทธศาสนา ถาปฏิบัติ
ผิด ก็ไดผลที่ผิด หลอกตัวเองดวยสิ่งที่พบซึ่งตนหลงเขาใจผิด ปฏิเวธก็
เกิดขึ้นไมได

ถาไมมีปริยัติเปนฐาน ปฏิบัติและปฏิเวธก็พลาดหมด เปนอันวา
ลมเหลวไปดวยกัน

พูดงายๆ วา จากปฏิเวธของพระพุทธเจา ก็มาเปนปริยัติของเรา 
แลวเราก็ปฏิบัติตามปริยัตินั้น เมื่อปฏิบัติถูกตอง ก็บรรลุปฏิเวธอยาง
พระพุทธเจา ถาวงจรนี้ยังดําเนินไป พระศาสนาของพระพุทธเจาก็ยัง
คงอยู

ปริยัติที่มาจากปฏิเวธของพระพุทธเจา และเปนฐานแหงการ
ปฏบัิตขิองพวกเราเหลาพุทธบรษิทัทัง้หลาย กอ็ยูในพระไตรปฎกนีแ้หละ

ฉะนั้น มองในแงนี้ก็ไดความหมายวา ถาเราจะรักษาปริยัติ 
ปฏิบัติ และปฏิเวธไว ก็ตองรักษาพระไตรปฎกนั่นเอง

ตกลงวา ในความหมายที่จัดแบงตัวพระศาสนาเปนสัทธรรม ๓ 
หรือบางทีแยกเปนศาสนา ๒ คือ ปริยัติศาสนา กับ ปฏิบัติศาสนา นั้น 
รวมความก็อยูที่พระไตรปฎกเปนฐาน จึงตองรักษาพระไตรปฎกไว เมื่อ
รักษาพระไตรปฎกได ก็รักษาพระพุทธศาสนาได

• พระไตรปฎกกับไตรสิกขา
อีกแงหนึ่ง เราอาจมองลึกลงไปถึงชั้นที่เอาพระพุทธศาสนาเปน

เนื้อเปนตัวของเรา หรือเปนชีวิตของแตละคน
พระพุทธศาสนาในความหมายที่เปนแกนสารแทๆ ก็คือผลที่เกิด

ขึ้นเปนความดี เปนความเจริญกาวหนางอกงามขึ้น หรือเปนการพัฒนา
ขึ้นของไตรสิกขาในชีวิตของเรานี้เอง
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พระพุทธศาสนาชนิดที่เปนเนื้อเปนตัวเปนชีวิตของเรานี้ ก็ตอง
อาศัยพระไตรปฎกอีกเชนกัน เพราะวาพระพุทธศาสนาในความหมายนี้ 
หมายถึงการที่สามารถละโลภะ โทสะ โมหะ ได การที่จะละ โลภะ 
โทสะ โมหะ ได ก็ดวยการปฏิบัติตาม ศีล สมาธิ ปญญา

อนึง่ ในการจดัระเบียบหมวดหมูคําสอนเปนพระไตรปฎก ตามทีน่ยิม
สืบกนัมา จะนาํแตละปฎกไปเชือ่มโยงสมัพันธกบัไตรสกิขาแตละขอ ดงันี้

• พระวินัยปฎก เปนแหลงที่รวมศีลของพระสงฆ ทั้งศีล ๒๒๗ 
ขอในปาติโมกขกับศีลนอกปาติโมกข พระวินัยปฎกจึงถือเปนเรื่องวินัย
หรือเรื่องศีล คือการฝกหัดพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายและ
วาจา

• พระสุตตันตปฎก ความจริงมีครบหมด มีทั้งศีล สมาธิ ปญญา 
แตทานชี้ใหเห็นจุดเดนของพระสุตตันตปฎกวาเนนหนักในสมาธิ คือ 
การพัฒนาดานจิตใจ

• พระอภธิรรมปฎก เนนหนกัดานปญญา พูดอยางปจจบัุนวาเปน
เนือ้หาทางวชิาการลวนๆ ยกเอาสภาวธรรมทีล่ะเอยีดประณตีลึกซึง้ขึน้
มาวิเคราะหวิจัย จึงเปนเรือ่งของปญญา ตองใชปรชีาญาณอนัลกึซึง้

ถาใครปฏบัิตติามหลกัศีล สมาธ ิปญญา ทีแ่สดงไวในพระไตรปฎก
ชีวิตของผูนั้นจะกลายเปนเหมือนตัวพระพุทธศาสนาเอง เหมือนดังวา
เรารักษาพระพุทธศาสนาไวดวยชีวิตของเรา ตราบใดชีวิตเรายังอยู 
พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู เราอยูไหน เราเดินไปไหน พระพุทธศาสนา
ก็อยูที่นั่นและกาวไปถึงนั่น

อยางนี้เรียกวาพระพุทธศาสนาอยูดวยวิธีการรักษาอยางสูงสุด 
พูดไดวา พระไตรปฎกเขามาอยูในเนื้อตัวของคนแลว ไมใชอยูแคเปน
ตัวหนังสือ
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แตกอนจะมาอยูในตวัคนได กต็องมคัีมภรีพระไตรปฎกนีแ้หละเปน
แหลงบรรจรุกัษาไว แมแตเราจะปฏบัิตใิหสูงขึน้ไป เรากต็องไปปรกึษา
พระอาจารยทีเ่รยีนมาจากพระไตรปฎก หรอืจากอาจารยทีเ่รยีนตอมา
จากอาจารยรุนกอนทีเ่รยีนมาจากพระไตรปฎก ซึง่อาจจะถายตอกนัมา
หลายสบิทอด ถาเราอานภาษาบาลไีด กไ็ปคนพระไตรปฎกเอง ถาไมได 
ก็ไปถามพระอาจารยผูรูใหทานชวยคนให เมื่อคนไดความรูในหลักคํา
สอนมาแลว เรากส็ามารถปฏบัิตถิกูตอง ใหเจรญิงอกงามในศลี สมาธ ิ
ปญญา ย่ิงๆ ขึน้ไป

สรุปวา เราชาวพุทธอิงอาศัยพระไตรปฎกโดยตรง ดวยการนํา
หลักคําสอนมาปฏิบัติใหเกิดผลในชีวิตจริง

สังคายนา: การซักซอมทบทวนพุทธพจน

การสังคายนาคืออะไร
ในเมื่อการดํารงรักษาพระพุทธพจนเปนสาระของการดํารงรักษา

พระพุทธศาสนาอยางนี้ จึงถือเปนความจําเปนและสําคัญสูงสุดในพระ
พุทธศาสนา ที่จะดํารงรักษาพระพุทธพจน

ดังนั้น ความพยายามรักษาพระพุทธพจนจึงมีตลอดมา ตั้งแต
พุทธกาล คือตั้งแตสมัยที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู

ตอนนั้นก็ปลายพุทธกาลแลว นิครนถนาฏบุตรผูเปนศาสดาของ
ศาสนาเชนไดส้ินชีวิตลง สาวกของทานไมไดรวบรวมคําสอนไว และไม
ไดตกลงกันไวใหชัดเจน ปรากฏวาเมื่อศาสดาของศาสนาเชนสิ้นชีวิตไป
แลว สาวกลูกศิษยลูกหาก็แตกแยกทะเลาะวิวาทกันวา ศาสดาของตน
สอนวาอยางไร
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ครั้งนั้น ทานพระจุนทเถระไดนําขาวนี้มากราบทูลแดพระพุทธเจา 
และพระองคไดตรัสแนะนําใหพระสงฆทั้งปวงรวมกันสังคายนาธรรมทั้ง
หลายไว เพ่ือใหพระศาสนาดํารงอยูย่ังยืนเพื่อประโยชนสุขแกพหูชน

เวลานั้น พระสารีบุตรอัครสาวกยังมีชีวิตอยู คราวหนึ่งทาน
ปรารภเรื่องนี้แลวก็กลาววา ปญหาของศาสนาเชนนั้นเกิดขึ้นเพราะวา
ไมไดรวบรวมรอยกรองคําสอนไว เพราะฉะนั้นพระสาวกทั้งหลายทั้ง
ปวงของพระพุทธเจาของเรานี้ ควรจะไดทําการสังคายนา คือรวบรวม
รอยกรองประมวลคําสอนของพระองคไวใหเปนหลัก เปนแบบแผนอัน
หนึ่งอันเดียวกัน

เมื่อปรารภเชนนี้แลวพระสารีบุตรก็ไดแสดงวิธีการสังคายนาไว
เปนตัวอยาง เฉพาะพระพักตรพระพุทธเจาซึ่งมีพระสงฆประชุมเฝา
พรอมอยู โดยทานไดรวบรวมคําสอนที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวเปนขอ
ธรรมตางๆ มาแสดงตามลําดับหมวด ตั้งแตหมวดหนึ่ง ไปจนถึงหมวด
สิบ เมื่อพระสารีบุตรแสดงจบแลว พระพุทธเจาก็ไดประทานสาธุการ 
หลักธรรมที่พระสารีบุตรไดแสดงไวนี้ จัดเปนพระสูตรหนึ่งเรียกวา 
สังคีติสูตร แปลงายๆ วา “พระสูตรวาดวยการสังคายนา หรือสังคีติ” 
มีมาในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย

วิธีรักษาพระพุทธพจน ก็คือการรวบรวมคําส่ังสอนที่พระพุทธเจา
ไดตรัสไว แลวจัดหมวดหมูใหกําหนดจดจําไดงาย และซักซอมทบทวน
กันจนลงตัว แลวสวดสาธยายพรอมกันแสดงความยอมรับเปนแบบ
แผนเพื่อทรงจําสืบตอกันมา วิธีการนี้เรียกวา สังคายนา หรือ สังคีติ
ซึ่งแปลตามตัวอักษรวา การสวดพรอมกัน (จาก สํ “พรอมกนั” + คายน
หรือ คีติ “การสวด”)
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คําวา สังคายนา เวลาแปลเปนภาษาอังกฤษมีใชหลายคํา คือ 
rehearsal บาง communal recital บาง และ communal recitation 
บาง บางทีก็ไปเทียบกับแนวคิดแบบตะวันตก โดยเฉพาะอยางย่ิง มัก
เรียกการสังคายนาเปน Buddhist Council ในทางกลับกัน คําวา 
council (เชน Vatican Council ในศาสนาคริสต) เราก็แปลวา 
สังคายนา ความหมายของทั้งสองคํานี้เทียบกันไดในบางแง แตที่จริงไม
เหมือนกันเลย

การประชุม Council ของศาสนาคริสต เปนการมาตกลงกันใน
เรื่องขอขัดแยงดานหลักคําสอน และแมกระทั่งกําหนดหลักความเชื่อ
และวางนโยบายในการเผยแผศาสนาของเขา แตการสังคายนาในพระ
พุทธศาสนา เปนการรักษาคําสอนเดิมของพระพุทธเจาไวใหแมนยําที่
สุด ไมใหใครมาเที่ยวแกไขใหคลาดเคลื่อนหรือตัดแตงตอเติมตามใจ
ชอบ เราเพียงมาตรวจทาน มาซักซอมทบทวนกัน ใครที่เชื่อถือหรือส่ัง
สอนคลาดเคลื่อน หรือผิดแผกไป ก็มาปรับใหตรงตามของแทแตเดิม

ปฐมสังคายนา
แมวาทานพระสารีบุตรไดแสดงตัวอยางวิธีการทําสังคายนาไว 

ทานก็ไมไดอยูที่จะทํางานนี้ตอ เพราะวาไดปรินิพพานกอนพระพุทธเจา 
แตก็มีพระสาวกผูใหญที่ไดดําเนินงานนี้ตอมาโดยไมไดละทิ้ง กลาวคือ
พระมหากัสสปเถระ ซึ่งตอนที่พระพุทธเจาปรินิพพานนั้น เปนพระสาวก
ผูใหญ มีอายุพรรษามากที่สุด

พระมหากัสสปเถระนั้น ทราบขาวปรินิพพานของพระพุทธเจา 
เมื่อพระองคปรินิพพานแลวได ๗ วัน ขณะที่ทานกําลังเดินทางอยู
พรอมดวยหมูลูกศิษยจํานวนมาก
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เมื่อไดทราบขาวนั้น ลูกศิษยของพระมหากัสสปะจํานวนมากซึ่ง
ยังเปนปุถุชนอยู ก็ไดรองไหคร่ําครวญกัน ณ ที่นั้นมีพระภิกษุที่บวชเมื่อ
แกองคหนึ่ง ชื่อวาสุภัททะ ไดพูดขึ้นมาวา “ทานทั้งหลายจะรองไหกัน
ไปทําไม พระพุทธเจาปรินิพพานนี้ก็ดีไปอยาง คือวา ตอนที่พระองคยัง
อยูนั้น พระองคก็คอยดูแลคอยกวดขัน ตรัสหามไมใหทําส่ิงโนนสิ่งนี้ 
แนะนําใหทําส่ิงนั้นสิ่งนี้ พวกเราก็ลําบาก ตองคอยระมัดระวังตัว ทีนี้
พระพุทธเจาปรินิพพานไปแลวนี่ พวกเราคงจะทําอะไรไดตามชอบใจ 
ชอบอะไรก็ทํา ไมชอบอะไรก็ไมทํา”

พระมหากสัสปเถระไดฟงคํานีแ้ลว กน็กึคิดอยูในใจวา พระพทุธเจา
ปรินิพพานไปใหมๆ แคนี้ ก็ยังมีคนคิดที่จะประพฤติปฏิบัติใหวิปริตไป
จากพระธรรมวินัย ทานก็เลยคิดวาควรจะทําการสังคายนา

ทานวางแผนวาจะชักชวนพระเถระผูใหญ ซึ่งเปนพระอรหันตทั้ง
หลายที่มีอยูสมัยนั้น ซึ่งลวนทันเห็นพระพุทธเจา ไดฟงคําสอนของพระ
องคมาโดยตรง และไดอยูในหมูสาวกที่เคยสนทนาตรวจสอบกันอยู
เสมอ รูวาอะไรเปนคําสอนของพระพุทธเจา จะชวนใหมาประชุมกัน มา
ชวยกันแสดง ถายทอด รวบรวมประมวลคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
แลวตกลงวางมติไว ก็คือคิดวาจะทําสังคายนา

แตเฉพาะเวลานั้น ทานตองเดินทางไปยังเมืองกุสินารา แลวก็
เปนประธานในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ในพระราชูปถัมภของ
กษัตริยมัลละทั้งหลาย

เมื่องานถวายพระเพลิงเสร็จแลว ทานก็ดําเนินงานตามที่ไดคิดไว 
คือไดชักชวนนัดหมายกับพระอรหันตผูใหญ เพ่ือจะทําการสังคายนา

ตอจากนั้นก็เปนเรื่องของงานใหญแหงการสังคายนา ซึ่งมีการ
เตรียมการถึง ๓ เดือน กอนที่จะประชุมที่ถ้ําสัตตบรรณคูหา ณ ภูเขา
ชื่อเวภาระ นอกเมืองราชคฤห ในพระราชูปถัมภของพระเจาอชาตศัตรู
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ในการประชุมนี้ พระมหากัสสปเถระทําหนาที่เปนประธาน โดย
เปนผูซักถามหลักคําส่ังสอน ซึ่งพระพุทธเจาเองทรงแบงไวเปน ๒ สวน 
เรียกวา ธรรม สวนหนึ่ง และ วินัย สวนหนึ่ง

ธรรม คือหลักคําสอนวาดวยความจริงของสิ่งทั้งหลาย พรอมทั้ง
ขอประพฤติปฏิบัติที่พระพุทธเจาทรงแนะนําตรัสแสดงไวโดยสอดคลอง
กับความจริงนั้น

สวน วินัย คือประมวลพุทธบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑตางๆ ใน
การเปนอยูของภิกษุและภิกษุณี

ดวยเหตนุีจึ้งเรยีกพระพทุธศาสนา ดวยคําส้ันๆ วา ธรรมวนิยั การ
สังคายนาคาํสอนของพระพทุธเจา จึงเปนการสงัคายนาพระธรรมวนิยั

ในการสงัคายนาครัง้นี ้ มกีารเลอืกพระเถระ ๒ องคทีม่คีวามโดด
เดนในการทรงจาํพระพทุธพจนไดแมนยํา และเชีย่วชาญในแตละดานของ
พระธรรมวนิยั

ฝายธรรมนั้น ผูที่ไดฟงคําส่ังสอนของพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา 
เพราะติดตามพระองคไป อยูใกลชิด เปนผูอุปฏฐากของพระองค ก็คือ
พระอานนท ที่ประชุมก็ใหพระอานนทเปนผูนําเอาธรรมมาแสดงแกที่
ประชุม

สวนดานวินัย พระพุทธเจาทรงยกยองพระอุบาลีไววาเปน
เอตทัคคะ ที่ประชุมก็คัดเลือกพระอุบาลีใหมาเปนผูนําในดานการ
วิสัชนาเรื่องของวินัย

เมื่อไดตัวบุคคลเรียบรอยแลว พระอรหันต ๕๐๐ องคก็เริ่ม
ประชุมกัน จากนั้นก็ใหพระเถระทั้งสององคนําพุทธพจนมาสาธยาย
แสดงแกที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมคือพระมหากัสสปะวางแนว
การนําเสนอ ดวยการซักถามอยางเปนระบบ คือตามลําดับและเปน
หมวดหมู
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พุทธพจน พรอมทั้งเรื่องราวเกี่ยวของแวดลอม ที่นํามาสาธยาย
นี้ ถาเปนครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาก็ทรงรับรองดวยพระองคเอง แต
ในการสังคายนาครั้งที่ ๑ ก็ตองอาศัยที่ประชุมพระอรหันตเถระทั้ง ๕๐๐ 
องครับรองแทน เมื่อไดมติรวมกันเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องใด พระเถระ
ในที่ประชุมก็สวดพรอมกัน เนื้อหาที่ผานการรับรองก็จะถือเปนที่ยุติให
เปนแบบแผนที่จะทรงจําถายทอดกันตอมา

การประชุมเพ่ือทําสังคายนาครั้งประวัติศาสตรนี้ดําเนินอยูเปน
เวลา ๗ เดือนจึงเสร็จสิ้น มีเรื่องราวปรากฏในพระวินัยปฎก จุลลวรรค

กําเนิดพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท
คําสอนที่ลงมติกันไวอยางนี้ซึ่งเรานับถือกันมา เรียกวา เถรวาท

แปลวา “คําสอนที่วางไวเปนหลักการของพระเถระ” คําวา เถระ ในที่นี้ 
หมายถงึพระเถระ ๕๐๐ องคผูประชมุทาํสังคายนาครัง้ที ่๑ ทีว่าไปแลวนี้

พระพุทธศาสนาซึ่งถือตามหลักที่ไดสังคายนาครั้งแรกดังกลาวมา
นี้ เรียกวา พระพุทธศาสนาฝายเถรวาท หมายความวา คําส่ังสอนของ
พระพุทธเจา คือพระธรรมวินัย ทั้งถอยคําและเนื้อความ อยางไรที่ทาน
สังคายนากันไว ก็ทรงจํากันมาอยางนั้น ถือตามนั้นโดยเครงครัด

เพราะฉะนั้นจึงตองรักษาแมแตตัวภาษาเดิมดวย หมายความวา
รักษาถอยคําขอความดั้งเดิมที่เปนของแทของจริง ภาษาที่ใชรักษาพระ
ธรรมวินัยไวนี้ ไดแกภาษาบาลี เพราะฉะนั้น คําสอนของเถรวาทจึง
รักษาไวในภาษาบาลีตามเดิม คงไวอยางที่ทานสังคายนา

พระไตรปฎกเกิดขึ้นไดอยางไร
ในการสังคายนา นอกจากจะประมวลคือรวบรวมคําส่ังสอนของ

พระพุทธเจาไว ก็มีการจัดหมวดหมูไปดวย การจัดหมวดหมูนั้นก็เพ่ือให
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ทรงจําไดสะดวก และงายตอการแบงหนาที่กันในการรักษา กับทั้ง
เกื้อกูลตอการศึกษาคนควาดวย

นอกจากแบงโดยสวนใหญเปน ธรรม กับ วินัย แลว ก็ยังมีการ
จัดแยกซอยยอยออกไปอีก

ธรรมนั้นตางจากวินัยซึ่งมีขอบเขตแคบกวา เพราะวินัยเปนเรื่อง
ของบทบัญญัติเกี่ยวกับการรักษาสังฆะ คือคณะสงฆไว เพ่ือใหชุมชน
แหงพระภิกษุและพระภิกษุณีดํารงอยูดวยดี แตธรรมเปนคําสอนที่
ครอบคลุมพระพุทธศาสนาทั้งหมด สําหรับพุทธบริษัททั้ง ๔ เนื่องจาก
ธรรมมีมากมาย จึงมีการแบงหมวดหมูออกไปอีก โดยแยกขั้นแรกเปน 
๒ กอน คือ

๑. ธรรมที่พระพุทธเจาตรัสแสดงไปตามกาลเทศะ
เมื่อบุคคลที่พระพุทธเจาเสด็จไปพบทูลถาม พระองคก็ตรัสตอบ

ไป คําตอบ หรือคําสนทนาที่ทรงโตตอบกับชาวนา พราหมณ กษัตริย 
หรือเจาชาย แตละเรื่องๆ ก็จบไปในตัว เรื่องหนึ่งๆ นี้ เรียกวา สุตตะ 
(หรือ สูตร) หนึ่งๆ ธรรมที่ตรัสแสดงแบบนี้ ไดรวบรวมจัดไวพวกหนึ่ง 
เรียกวา สุตตันตะ (หรือ พระสูตร)

๒. ธรรมอีกประเภทหนึ่ง คือธรรมที่แสดงไปตามเนื้อหา ไมเกี่ยว
ของกับบุคคลหรือเหตุการณ ไมคํานึงวาใครจะฟงทั้งสิ้น เอาแตเนื้อหา
เปนหลัก คือเปนวิชาการลวนๆ

เมื่อยกหัวขอธรรมอะไรขึ้นมา ก็อธิบายใหชัดเจนไปเลย เชนยก
เรื่องขันธ ๕ มา ก็อธิบายไปวาขันธ ๕ นั้นคืออะไร แบงออกเปนอะไร
บาง แตละอยางนั้นเปนอยางไรๆ อธิบายไปจนจบเรื่องขันธ ๕ หรือวา
เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็อธิบายไปในแงดานตางๆ จนกระทั่งจบเรื่อง 
ปฏิจจสมุปบาทนั้น ธรรมที่แสดงเอาเนื้อหาเปนหลักอยางนี้ ก็จัดเปนอีก
ประเภทหนึ่ง เรียกวา อภิธัมมะ (หรือ พระอภิธรรม)
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เมื่อแยกธรรมเปน ๒ สวน คือเปนพระสูตรกับพระอภิธรรม แลว
มีวินัยเติมอีกหนึ่ง ซึ่งก็คงเปนวินัยอยูเทานั้น ก็เกิดเปนการจัดหมวดหมู
พระธรรมวินัยอีกแบบหนึ่ง เปนปฎก ๓ ที่เรียกวา พระไตรปฎก

ปฎก แปลวา “ตะกรา” หรือ “กระจาด” โดยมีความหมายเชิง
เปรียบเทียบวาเปนที่รวบรวม  ตะกรา กระจาด กระบุง หรือปุงกี๋นั้น 
เปนที่รวบรวมทัพสัมภาระอยางใด แตละปฎกก็รวบรวมคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจาที่จัดแบงเปนหมวดหมูใหญอยางนั้น

พระไตรปฎกมีการรักษาสืบทอดมาถึงเราไดอยางไร
การสังคายนา หรือสังคีติ ครั้งที่ ๑ นี้ ยอมเปนสังคายนาครั้ง

สําคัญที่สุด เพราะพุทธพจนที่รวบรวมประมวลมาทรงจําเปนแบบแผน
หรือเปนมาตรฐานไวครั้งนี้มีเทาใด ก็คือไดเทานั้น ตอจากนั้น ก็มีแตจะ
ตองทรงจํารักษาพุทธพจนที่รวมไดในสังคายนาครั้งที่ ๑ นี้ไวใหถูกตอง
แมนยํา บริสุทธิ์หมดจด และครบถวนที่สุด พูดส้ันๆ วาบริสุทธิ์บริบูรณ 
ดวยเหตุนี้ ในเวลาหลังจากนี้ พระเถระผูรักษาพุทธพจนจึงเนนวิธีการ
รักษาดวยการสาธยาย และการมอบหมายหนาที่ในการทรงจําแตละ
หมวดหมู เปนตน

โดยนัยดังกลาว การสังคายนาที่มีความหมายเปนการรวบรวม
พุทธพจนแทจริง ก็มีแตครั้งที่ ๑ นี้ การสังคายนาครั้งตอๆ มา ก็คือการ
ที่พระเถระผูทรงจํารักษาพุทธพจนทั้งหลายมาประชุมกัน ซักซอม 
ทบทวนทานพุทธพจนที่รักษาตอกันมาตั้งแตสังคายนาครั้งที่ ๑ นั้น ให
คงอยูบริสุทธิ์บริบูรณที่สุด คือ ครบถวนแมนยําและไมมีแปลกปลอม

เนื่องจากตอมามีภาระเพิ่มขึ้นในดานปองกันคําสอนและการ
ประพฤติปฏิบัติแปลกปลอม การทรงจํารักษาพุทธพจนจึงเนนเพิ่มขึ้นใน
แงการนาํพุทธพจนทีท่รงจาํรกัษาไวนัน้มาเปนมาตรฐานตรวจสอบคาํสอน
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และการปฏิบัติทั้งหลายที่อางวาเปนของพระพุทธศาสนา เปนเหตุใหคํา
วา สังคายนา ในภาษาไทยมีนัยขยายหรืองอกออกไป คือ ความหมาย
วาเปนการชําระสะสางคําสอนและวิธีปฏิบัติที่แปลกปลอม

ย่ิงกวานั้น ในกาลนานตอมา คนบางสวนยึดเอาความหมายงอก
นี้เปนความหมายหลักของการสังคายนา จนถึงกับลืมความหมายที่แท
ของการสงัคายนาไปเลยกม็ ี จนกระทัง่ถงึสมยัปจจบัุนนี ้ บางทบีางคนไป
ไกลมากถงึกบัเขาใจผดิวาผูประชมุสังคายนามาชวยกนัตรวจสอบคาํสอน
ในพระไตรปฎก วามีทัศนะหรือความคิดเห็นที่ผิดหรือถูก ซึ่งเทากับมา
วินิจฉัยวาพระพุทธเจาสอนไวผิดหรือถูก ที่นั่นที่นี่ แลวจะมาปรับแกกัน 
ฉะนัน้ จึงจาํเปนวาจะตองเขาใจความหมายของ สังคายนา ใหถูกตอง 
ใหแยกไดวาความหมายใดเปนความหมายที่แท ความหมายใดเปนนัยที่
งอกออกมา

การสังคายนา หรือสังคีติ ในความหมายแท ที่เปนการประชุมกัน
ซักซอมทบทวนรักษาพุทธพจนเทาที่มีมาถึงเราไว ใหครบถวนแมนยํา
บริสุทธิ์บริบูรณที่สุดนี้ มีความเปนมาแยกไดเปน ๒ ชวง คือ ชวงแรก 
ทองทวนดวยปากเปลา เรียกวา มุขปาฐะ และชวงหลัง จารึกเปนลาย
ลักษณอักษร เรียกวา โปตถกาโรปนะ

ชวงตน หรือยุคแรก นับแตพุทธกาลตลอดมาประมาณ ๔๖๐ ป 
พระเถระผูรักษาพระศาสนาทรงจําพุทธพจนกันมาดวยปากเปลา เรียก
วา มุขปาฐะ แปลงายๆ วา “ปากบอก” คือ เรียน–ทอง–บอกตอดวย
ปาก ซึ่งเปนการรักษาไวกับตัวคน ในยุคนี้มีขอดีคือ เนื่องจากพระสงฆรู
ตระหนักถึงความสําคัญสูงสุดของการรักษาพุทธพจน จึงทําใหมีความ
ไมประมาท โดยระมัดระวังอยางย่ิงที่จะใหมีการจําพุทธพจนไวอยาง
บริสุทธิ์บริบูรณ ถือวาการรักษาพุทธพจนนี้เปนกิจสําคัญสูงสุดของการ
รักษาพระพุทธศาสนา
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การรักษาโดยมุขปาฐะ หรือมุขบาฐ นี้ ใชวิธีสาธยาย ซึ่งแยกได
เปน ๔ ระดับ คือ

(ก) เปนความรับผิดชอบของสงฆหมูใหญสืบกันมาตามสาย
อาจารยที่เรียกวา อาจริยปรัมปรา (เรียกอีกอยางหนึ่งวา เถรวงส) 
โดยพระเถระที่เปนตนสายตั้งแตสังคายนาครั้งแรกนั้น เชน พระอุบาลี-
เถระ ผูเชี่ยวชาญดานพระวินัย ก็มีศิษยสืบสายและมอบความรับผิด
ชอบในการรักษาสั่งสอนอธิบายสืบทอดกันมา

(ข) เปนกิจกรรมหลักในวิถีชีวิตของพระสงฆ ซึ่งจะตองเลาเรียน
ปริยัติ เพ่ือเปนฐานของการปฏิบัติที่ถูกตอง อันจะนําไปสูปฏิเวธ และ
การเลาเรียนนั้นจะใหชํานาญสวนใด ก็เปนไปตามอัธยาศัย ดังนั้นจึง
เกิดมีคณะพระสงฆที่คลองแคลวเชี่ยวชาญพุทธพจนในพระไตรปฎกตาง
หมวดตางสวนกันออกไป เชน มีพระสงฆกลุมที่คลองแคลวเชี่ยวชาญ
ในทีฆนิกาย พรอมทั้งคําอธิบายคืออรรถกถาของทีฆนิกายนั้น เรียกวา 
ทีฆภาณกะ แม มัชฌิมภาณกะ สังยุตตภาณกะ อังคุตตรภาณกะ และ
ขุททกภาณกะ เปนตน ก็เชนเดียวกัน

(ค) เปนกิจวัตรของพระภิกษุทั้งหลายแตละวัดแตละหมู ที่จะมา
ประชุมกัน และกระทําคณสาธยาย คือสวดพุทธพจนพรอมๆ กัน (การ
ปฏิบัติอยางนี้อาจจะเปนที่มาของกิจวัตรในการทําวัตรสวดมนตเชา–
เย็น หรือเชา–คํ่า อยางที่รูจักกันในปจจุบัน)

(ง) เปนกิจวัตร หรือขอปฏิบัติในชีวิตประจําวันของพระภิกษุแต
ละรปู ดงัปรากฏในอรรถกถาเปนตนวา พระภกิษเุมือ่วางจากกจิอืน่ เชน
เมื่ออยูผูเดียว ก็นั่งสาธยายพุทธพจน เทากับวาการสาธยายพุทธพจนนี้
เปนสวนหนึ่งแหงการปฏิบัติธรรมของทาน
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เนื่องจากพระภิกษุทั้งหลายมีวินัยสงฆกํากับใหดําเนินชีวิตในวิถี
แหงไตรสิกขา อีกทั้งอยูในบรรยากาศแหงการเลาเรียนถายทอดและหา
ความรูเพ่ือนําไปสูสัมมาปฏิบัติ จึงเปนธรรมดาอยูเองที่ทําใหเกิดมีการ
รักษาคําสอนดวยการสาธยายทบทวนตรวจสอบกันอยูเปนประจําอยาง
เปนปกติตลอดเวลา

พระไตรปฎกที่มีการทองจํามีความแมนยําเพียงไร
หลายคนอาจสงสัยวา เมื่อรักษาพระไตรปฎกดวยการทรงจําใน

ตอนเริ่มแรก ก็นากลัววาจะมีการคลาดเคลื่อนเลอะเลือนหลงลืมไป
แตเมื่อไดพิจารณาไตรตรอง ก็กลับเห็นไดชัดวา การรักษาดวย

การทอง โดยสวดเปนหมูคณะแลวทรงจําไวนั่นแหละ เปนวิธีที่แมนยํา
ย่ิงกวายุคที่จารึกเปนลายลักษณอักษรเสียอีก

ทีว่าอยางนัน้เพราะอะไร? เพราะวาการทองทีจ่ะทรงจาํพระไตรปฎก 
หรือคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ที่เรียกวาธรรมวินัยนั้น ทานทําดวยวิธี
สวดพรอมกัน คือ คลายกับที่เราสวดมนตกันทุกวันนี้แหละ เวลาสวด
มนตพรอมกัน เชน สวดกัน ๑๐ คน ๒๐ คน ๕๐ คน ๑๐๐ คนนั้น จะ
ตองสวดตรงกันหมดทุกถอยคํา จะตกหลนตัดขาดหายไปก็ไมได จะเพ่ิม
แมคําเดียวก็ไมได เพราะจะขัดกัน ดีไมดีก็สวดลมไปเลย

เพราะฉะนัน้ การทีจ่ะสวดโดยคนจาํนวนมากๆ ใหเปนไปดวยด ี ให
สอดคลองกลมกลนืกนั กจ็ะตองสวดเหมอืนกนัหมด ทานจงึรกัษาคาํส่ัง
สอนของพระพุทธเจาไวดวยวิธีนี้ คือทรงจําพระไตรปฎกดวยวิธีสวด
พรอมกนัจาํนวนมากๆ โดยพระสงฆซึง่เหน็ความสําคัญของพระไตรปฎก
เพราะรูอยูวา นี่แหละคือพระพุทธศาสนา ถาหมดพระไตรปฎกเมื่อไร 
พระพุทธศาสนาก็หมดไปเมื่อนั้น ถาพระไตรปฎกเคลื่อนคลาดไป พระ
พุทธศาสนาก็เคล่ือนคลาดไปดวย
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พระเถระรุนกอนนั้น ถือความสําคัญของพระไตรปฎกเปนอยาง
ย่ิง แมแตในยุคที่จารึกเปนลายลักษณอักษรแลวก็ตองถึงกับพูดกันวา

“อักษรตัวหนึ่งๆ อันเปนพระปริยัติศาสนของพระ
ศาสดา มีคาเทากับพระพุทธรูปองคหน่ึง”

– ญาโณทยปกรณ

เพราะฉะนัน้ ถามองในแงบวก กคื็อจะตองชวยกนัรกัษาไวใหด ี
แมแตจารกึหรอืสนบัสนนุการจารกึเพยีงนดิหนอยกเ็ปนบุญเปนกศุลมาก

แตมองในแงลบก็คือ ถาใครไปทําใหผิดพลาด แมแตอักษรเดียว 
ก็เหมือนทําลายพระพุทธรูปองคหนึ่ง เปนบาปมาก

เพราะฉะนั้นพระเถระรุนกอน ทานจึงระวังมากในการรักษาทรง
จําพระไตรปฎกไมใหผิดเพ้ียน

ความม่ันใจในความบริสุทธิ์บริบูรณนี้ไดรับการย้ําสําทับ เมื่อ
ปรากฏวา พุทธพจนเรื่องเดียวกัน ที่อยูในที่ตางหมวดตางตอน ซ้ํากัน 
๔–๕ แหง ในความรับผิดชอบของคณะผูชํานาญตางกลุม โดยทั่วไปยัง
คงมีถอยคําขอความเหมือนกัน เปนอยางเดียวกัน ยืนยันกันเอง แสดง
ถึงความแมนยําในการทรงจําและทวนทาน อีกทั้งพระภิกษุแมเพียงแต
ละรูปก็สามารถทรงจําพุทธพจนไวไดมากมาย ดังมีตัวอยางชัดเจนใน
ปจจุบัน ที่ประเทศพมา มีพระภิกษุหลายรูปที่ไดรับสถาปนาเปนติปฏก
ธร ซึ่งแตละรูปสามารถทรงจําสาธยายพระไตรปฎกบาลีไดครบถวน
บริบูรณ นับตามจํานวนหนาพิมพแบบปจจุบันฉบับของไทยกวา 
๒๒,๐๐๐ หนา
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พระไตรปฎกที่เปนลายลักษณอักษรเลา?
ชวงที่ ๒ คือ ระยะที่รักษาพุทธพจนและเรื่องเกี่ยวของในพระ 

ไตรปฎกทัง้หมดไวเปนลายลกัษณอกัษร หรอืการรกัษาไวกบัวัตถภุายนอก
เริ่มเมื่อประมาณ พ.ศ. ๔๖๐ ที่มีการสังคายนาครั้งที่ ๔ ณ อาโลกเลณ-
สถาน ในลังกาทวีป

สังคายนาครั้งที่ ๔ นี้ เกิดจากเหตุผลที่ปรารภวา เมื่อเหตุการณ
บานเมืองสภาพแวดลอมผันแปรไป เกิดมีภัยที่กระทบตอการทําหนาที่
สืบตอทรงจําพุทธพจน และคนตอไปภายหนาจะเสื่อมถอยสติสมาธิ
ปญญา เชนมีศรัทธาและฉันทะออนลงไป จะไมสามารถรักษาพุทธพจน
ไวดวยมุขปาฐะ จึงตกลงกันวาถึงเวลาที่จําตองจารึกพระไตรปฎกลงใน
ใบลาน

ในแงหนึ่ง การจารึกเปนลายลักษณอักษรนี้ ดูเหมือนจะมีความ
แนนอนและมั่นคงถาวรดังตองการ คือจะคงอยูอยางนั้นๆ จนกวาวัสดุ
จะผุสลาย หรือสูญหาย หรือถูกทําลายไป แตวิธีรักษาแบบนี้ มีจุดออน
ที่ทําใหบุคคลเกิดความประมาท ดวยวางใจวามีพระไตรปฎกอยูในใบ
ลานหรือเลมหนังสือแลว ความเอาใจใสที่จะสาธยาย ทวนทาน หรือแม
แตเลาเรียน ก็ยอหยอนลงไป หรือถึงกับกลายเปนความละเลย

อีกประการหนึ่ง การจารึกในสมัยโบราณ ตองอาศัยการคัดลอก
โดยบุคคล ซึ่งเมื่อมีการคัดลอกแตละครั้ง จะตองมีการพลั้งเผลอผิด
พลาดตกหลน ทําใหตัวอักษรเสียหายเปนตัวๆ หรือแมแตหายไปเปน
บรรทัด ย่ิงบางทีผูมีหนาที่รักษาไมถนัดในงานจารเอง ตองใหชางมา
จารให บางทีผูจารไมรูไมชํานาญภาษาบาลีและพุทธพจน หรือแม
กระทั่งไมรูไมเขาใจเลย ก็ย่ิงเสี่ยงตอความผิดพลาด อยางที่ในสังคม
ไทยโบราณรูกันดีในเรื่องการคัดลอกตํารายา ดังคําที่พูดกันมาวา “ลอก
สามทีกินตาย”
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ดวยเหตุนี้ การรักษาพระไตรปฎกในยุคฝากไวกับวัตถุนอกตัว
บุคคลนี้ จึงตองใชวิธีทําฉบับใหญของสวนรวมที่จารึกและทบทวนตรวจ
ทานกันอยางดีแลว รักษาไวที่ศูนยกลางแหงหนึ่ง เปนหลักของหมูคณะ
ของสงฆทั้งหมด หรือของประเทศชาติ

ประจวบวา ในยุคที่รักษาพุทธพจนเปนลายลักษณอักษรนี้ พระ
พุทธศาสนาไดเจริญแพรหลายไปเปนศาสนาแหงชาติของหลาย
ประเทศแลว แตละประเทศจึงมีการสรางพระไตรปฎกฉบับที่เปนหลัก
ของประเทศของตนๆ ไว และดูแลสืบทอดกันมาใหมั่นใจวายังคงอยู
บริสุทธิ์บริบูรณ ดังเชนในประเทศไทย ที่มีการสังคายนาในสมัยพระเจา
ติโลกราช (หรือติลกราช) แหงอาณาจักรลานนา และการสังคายนาใน
สมัยรัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทรปจจุบัน เปนตน

ในเวลาที่เรามีการตรวจชําระพระไตรปฎกครั้งหนึ่ง เราก็เอาของ
ทุกประเทศมาสอบทานเทียบเคียงกัน เพ่ือดูวามีขอความถอยคําหรือ
อักษรตัวไหนผิดเพ้ียนกันไหม อยางชื่อ พระอัญญาโกณฑัญญะ มีการ
ผิดเพ้ียนกันไปนิดหนอย ฉบับของเราเปน อัญญาโกณฑัญญะ ฉบับ
อกัษรโรมนัของสมาคมบาลปีกรณ (Pali Text Society) เปน อญัญาต-
โกณฑัญญะ เปนตน ความแตกตางแมแตนิดเดียว เราก็บันทึกไวใหรูใน
เชิงอรรถ

แมวากาลเวลาจะผานลวงไปเกินพันป เมื่อนําพระไตรปฎกที่
ประเทศพุทธศาสนาแตละประเทศรักษาไวมาเทียบกัน ก็พูดไดโดยรวม
วา เหมือนกัน ลงกัน แมจะมีตัวอักษรที่ผิดแผกแตกตางกันบาง เชน จ
เปน ว บาง เมื่อเทียบโดยปริมาณทั้งหมดแลว ก็นับวาเล็กนอยย่ิง 
แสดงถึงความถูกตองแมนยําในการรักษาที่ทํากันมาดวยความตั้งใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญอยางแทจริง
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เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงมีความภูมิใจโดยชอบ
ธรรมวา เรารักษาพระพุทธศาสนาไวไดเปนแบบเดิมแท ดังเปนที่ยอม
รับกันเปนสากล คือนักปราชญ วงวิชาการทั่วโลก ไมวาจะเปนมหายาน 
หรือเถรวาท หรือวัชรยาน วาพระสูตรตางๆ ของพระพุทธศาสนาแบบ
มหายานที่เปนอาจารยวาท เปนของที่แตงขึ้นภายหลัง ไมรักษาคําสอน
เดิมแทๆ ไว คัมภีรสวนมากก็สาบสูญไป เขาก็เลยมายอมรับกันวา คํา
สอนเดิมแทของพระพุทธเจาที่จะหาไดครบสมบูรณที่สุด ก็ตองมาดูใน
พระไตรปฎกบาลีของพระพุทธศาสนาเถรวาทของเรานี้

การสังคายนานั้นตองใหรูวาเปนการที่จะรักษาคําสอนเดิมเอาไว
ใหแมนยําที่สุด ไมใชวาพระภิกษุที่สังคายนามีสิทธิ์เอาความคิดเห็นของ
ตนใสลงไป

บางคนเขาใจผิดวา ในการสังคายนานี้ ผูที่เขารวมสังคายนา จะไป
ปรับไปแตงไปทําอะไรกับพระไตรปฎก ดีไมดีอาจจะถึงกับเขาใจวามาแตง
พระไตรปฎกกันใหม ซึ่งเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไปไกล แสดงวาไมรู
จักการสังคายนา และไมรูเร่ืองอะไรเลย

แตเราก็ตองรูดวยวา ในพระไตรปฎกไมมีเฉพาะคําตรัสของพระ
พุทธเจาอยางเดยีว คําของพระสาวกกม็ ี เชนคําของพระสารบุีตรทีไ่ด
แสดงวิธีสังคายนาเปนตัวอยางไวนั้น กเ็ปนพระสตูรอยูในพระไตรปฎก 
ชือ่ สังคีตสูิตร แตธรรมทีพ่ระสารบุีตรนาํมาสงัคายนาไวในสงัคีตสูิตรนัน้ 
กคื็อคําตรสัของพระพทุธเจา หรอืธรรมทีพ่ระพทุธเจาไดทรงแสดงไวนัน่
เอง นอกจากนัน้กม็คํีาสนทนากบัผูอืน่ ซึง่มคํีาของผูอืน่รวมอยูดวยในนัน้

หลักคําสอนอะไรเกาๆ กอนพุทธกาล ที่พระพุทธเจาทรงยอมรับ 
ทรงนํามาเลาใหนับถือปฏิบัติกันตอไป ก็มาอยูในพระไตรปฎกดวย 
อยางเรื่องชาดก เฉพาะสวนที่เปนตัวคําสอนแทๆ
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คัมภรีทีน่พินธแมหลงัพุทธกาลกม็บีาง อยางในคราวสงัคายนาครัง้
ที ่ ๓ สมยัพระเจาอโศกมหาราช พระโมคคลัลีบุตรตสิสเถระ ประธาน
สังคายนา เรยีบเรยีงคัมภรีขึน้มาเลมหนึง่ (ชือ่วา กถาวตัถ)ุ เพ่ือชาํระคาํ
ส่ังสอนทีผ่ดิพลาดของพระบางพวกในสมยันัน้

แตการวนิจิฉยันัน้กเ็ปนเพยีงวา ทานยกเอาคาํสอนของพระพทุธเจา
ทีโ่นน ทีน่ี ่ในเรือ่งเดยีวกนันัน้ มารวมกนัไวเปนหลกัฐานอางองิ เพ่ือแสดง
ใหเหน็วา เรือ่งนัน้พระพทุธเจาตรสัวาอยางไร อยางนีก้ก็ลายเปนคัมภรีใหม 
แตแทจรงิกเ็ปนการนาํเอาพุทธพจนในเรือ่งนัน้ๆ มารวมไวในอกีลกัษณะ
หนึง่ โดยมเีรือ่งราว หรอืขอพิจารณาอะไรอยางหนึง่เปนแกน

ฉัฏฐสังคีติและภายหลังจากนั้น
เมื่อการติดตอส่ือสารคมนาคมในโลกสะดวกมากขึน้แลว ครัน้ถงึ

ชวงระยะครบ ๒๕ ศตวรรษแหงพระพทุธศาสนา และประเทศพทุธ-
ศาสนาตางก็จัดงานสมโภชเปนการใหญในประเทศของตน ก็ไดมีการ
สังคายนาระหวางชาตขิึน้เปนครัง้แรกทีป่ระเทศพมา เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๗–
๒๔๙๙ ที่พระสงฆและนักปราชญจากประเทศพุทธศาสนาเถรวาททุก
ประเทศ และประเทศทีม่กีารศึกษาพระพทุธศาสนา ไดมาประชมุทวนทาน
พระไตรปฎกบาลีของพมาที่เตรียมไว พรอมทัง้พระไตรปฎกฉบบัอกัษร
ตางๆ ของนานาประเทศ เรยีกวา ฉัฏฐสงัคีต ิ อนัทีย่อมรบัทัว่ไปใน
ประเทศพทุธศาสนาทัง้หลาย

อยางไรก็ดี หลังจากฉัฏฐสังคีติเสร็จสิ้นแลวไมนาน ไดเกิดความ
เปลีย่นแปลงและความผนัผวนทางการเมอืงในประเทศพมา ซึง่เขาใจวา
คงจะเปนเหตุใหการดูแลรักษาและจัดพิมพพระไตรปฎกฉบับฉัฏฐสังคีติ 
ไมดําเนินมาอยางราบรื่น จนเกิดมีความเขาใจสับสนขึ้นระหวางพระ
ไตรปฎกฉบับเดิมของพมาที่ใชเปนตนรางสําหรับพิจารณาในการ
สังคายนา กับฉบับที่เปนผลงานของการสังคายนา
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บัดนี้ กองทุนสนทนาธรรมนําสุขในพระสังฆราชูปถัมภ ไดดําเนิน
การนําพระไตรปฎกฉบับฉัฏฐสังคีติที่สอบทานโดยที่ประชุมสงฆเถรวาท
นานาชาตินี้ มาจัดพิมพดวยอักษรโรมันที่เปนสากลแกผูอานในนานา
ประเทศ

จากการดําเนินการดวยความเพียรพยายามอยางตั้งใจจริง และ
โดยกระบวนวิธีที่รอบคอบรัดกุม จึงมีรายงานของคณะผูทํางานวา ได
พบพระไตรปฎกฉบับฉัฏฐสังคีติที่พิมพตางวาระ และสามารถกําหนด
แยกไดระหวางฉบับตนราง กับฉบับที่พิมพจากผลงานอันไดทวนทาน
แลว ตลอดจนรูเขาใจฉบับที่พิมพครั้งตอๆ มาไดตามเปนจริง ทําใหได
ตนฉบับที่มั่นใจที่สุด กับทั้งยังไดสอบทานกับพระไตรปฎกฉบับอักษร
ตางๆ ของหลายประเทศซ้ําอีกครั้งหนึ่งดวย เหมือนกับทําใหจุดหมาย
ของฉัฏฐสังคีติบรรลุผลสมบูรณ

นอกจากนี ้ คณะผูทาํงานไดนาํเทคโนโลยสีารสนเทศของยุคปจจุบัน
ที่ลาสุดมาใชประโยชนดวย ทําใหจัดวางระบบการคนควาอางอิงได
อยางมีประสิทธิภาพ และไดฐานขอมูลที่พรอมอยางย่ิงสําหรับงาน
อยางอื่น เกี่ยวกับการศึกษาคนควาพระไตรปฎกที่อาจจะจัดทําตอไป 
เชน การนําขอมูลลงในซีดีรอม โดยมีโปรแกรมคนใหสะดวก เปนตน

ไมวาจะอยางไรก็ตาม แกนแทหรือสาระสุดทายของงานนี้ก็คือ 
การดํารงรักษาพระพุทธพจนที่สืบทอดมาถึงเราในรูปของพระไตรปฎก
ภาษาบาลไีวใหบรสุิทธิบ์รบูิรณทีสุ่ด คงเดมิตามทีม่กีารรวบรวมพทุธพจน
ครั้งแรกในการสังคายนาครั้งที่ ๑ ใหผูอานเขาถึงคําสอนเดิมของพระ
พุทธเจาโดยตรงโดยไมมีมติของบุคคลอื่นใดมากีดกัน แมแตความคิด
เห็นของพระธรรมสังคาหกาจารย ซึ่งหากจะมีทานก็ไดบอกแจงหมาย
แยกไว เปนการเปดโลงตอการใชปญญาของผูศึกษาอยางเต็มที่
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ภาคสอง
พระไตรปฎกเขากันไดกับสถานการณของโลกปจจุบัน
แมวาอารยธรรมมนุษยจะเจริญกาวหนามามากมาย ผานเวลา

หลายพนัป จนถงึบัดนีท้ีเ่รยีกกนัวา ยุคโลกาภวัิตน แตมนษุยกยั็งไมพน
หรอืหางไกลออกไปเลยจากปญหาความทกุข และการเบียดเบียนบีบค้ัน 
ตลอดจนสงคราม มนษุยหวังจากระบบจรยิธรรมของลทัธศิาสนาตางๆ ที่
จะมาชวยแกไขปญหาเหลานี ้แตลัทธศิาสนาโดยทัว่ไป จะมอบใหเพียงบท
บัญญตั ิ หรอืคําส่ังบังคับตางๆ ทีม่นษุยตองปฏบัิตติามดวยศรทัธา ให
มนษุยพนจากปญหาในตวัและปญหาระหวางมนษุยดวยกนัเอง ไปขึน้ตอ
การลงโทษและการใหรางวัลจากอาํนาจทีเ่ชือ่วาอยูเหนอืธรรมชาติ

ในเรื่องนี้ พระพุทธศาสนาตามพุทธพจนในพระไตรปฎกบาลีมี
ลักษณะพิเศษ ที่สอนระบบจริยธรรมแหงการพัฒนาตัวของมนุษยเอง 
ใหหลุดพนจากปญหาทั้งหลาย สูความเปนอิสระที่แทจริงโดยไมตองไป
ขึ้นตออํานาจบงการจากภายนอก

มนุษยยุคปจจุบัน ไดเจริญมาถึงขั้นตอนหนึ่ง ที่ถือไดวาเปนจุดสูง
สุดแหงอารยธรรม และ ณ จุดนี้ อารยธรรมก็ไดนําปญหาที่เปนความ
ทุกขครบทุกดานมามอบใหแกมนุษย กลาวคือ ปญหาชีวิต ปญหาสังคม 
ที่มาบรรจบถึงความครบถวนดวยปญหาสิ่งแวดลอม

เปนที่ชัดเจนวา อารยธรรมที่เจริญมาสูงสุดอยางนี้ สามารถมอบ
ปญหาที่เปนความทุกขใหแกมนุษยไดอยางครบถวน แตไมสามารถนํา
มนุษยใหหลุดพนจากทุกขแหงปญหาเหลานั้นได

มนษุยจํานวนมากขึน้ๆ ไดเริม่มองเหน็วา พระพทุธศาสนาในพระ
ไตรปฎกเปนคําตอบสาํหรบัปญหาแหงความทกุขทัง้หมดนี ้ ของมวลมนษุย
ซึง่อาจแสดงใหเหน็เปนวงกลมซอน ๓ ชัน้ดงัในแผนภมูติอไปนี้
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ทุกขใจ

 ปญหาชีวิต 

 ปญหาสังคม 

 ปญหาสิ่งแวดลอม 

ปญหาวงซอน ๓ ช้ันของมนุษย

วงในที่สุดคือปญหาชีวิต และปญหาชีวิตที่ลึกซึ้งที่สุดคือปญหา
ความทุกขในจิตใจของมนุษย แมแตอยางหยาบที่สุด คือความเครียด ก็
เปนปญหาหนักย่ิงของมนุษยยุคปจจุบัน

พระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่เรียกไดวาชาํนาญพิเศษในการกาํจัด
ปญหาชีวิตขั้นสุดทาย คือความทุกขในใจนี้ ถึงขั้นที่เขาถึงความจริงของ
ธรรมชาติดวยปญญา และกําจัดเชื้อแหงความทุกขในใจใหหมดสิ้นไป 
ทําใหจิตใจเปนอิสระโลงโปรงผองใส โดยไมมีทุกขเกิดขึ้นอีกเลย

จากตัวเองออกมาขางนอก ในวงกวางออกไป คือ ปญหาสังคม 
อันเปนความทุกขที่เกิดจากความสัมพันธที่ผิด ซึ่งกลายเปนความรุน
แรงเบียดเบียนกันระหวางมนุษย

ในการแกปญหาระดบันี ้ พระพทุธศาสนากป็รากฏเดนตลอดมาใน
ฐานะเปนศาสนาทีเ่ผยแพรโดยไมตองใชคมดาบ ไมเคยมสีงครามศาสนา 
และไมมีหลักการใดๆ ที่จะนําไปใชเปนขออางในการรุกรานหรือทํา
สงครามไดเลย พระพทุธศาสนามปีระวัตแิหงความสงบอยางแทจรงิ สอน
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เมตตาที่เปนสากล จนนักปราชญยอมรับกันวา พระพุทธศาสนาเปน
ขบวนการสนัตนิยิมทีแ่ทแรกสดุของโลก พระไตรปฎกจงึเปนแหลงสาํคัญ
ทีสุ่ดทีม่นษุยผูปรารถนาสนัต ิ สามารถเรยีนรูหลกัการและวธิกีารในการ
ดาํรงรกัษาสนัตภิาพใหแกโลกมนษุย

วงนอกสุดที่ลอมรอบตัวมนุษยและสังคม ก็คือส่ิงแวดลอมทั้ง
หลาย โดยเฉพาะระบบนิเวศ ซึ่งเวลานี้ไดเกิดปญหารายแรงที่สุดซึ่ง
คุกคามตอความอยูรอดของมนุษยชาติ

ปญหาสิง่แวดลอมนี ้ เปนทีย่อมรบักนัแลววา เกดิจากแนวคดิผดิ
พลาด ทีเ่ปนฐานของอารยธรรมปจจบัุน คือ ความคิดความเชือ่ทีม่องเหน็
มนษุยแยกตางหากจากธรรมชาต ิ แลวใหมนษุยมทีศันคตทิีเ่ปนปฏปิกษ
ตอธรรมชาต ิ มุงจะเอาชนะและมอีาํนาจทีจ่ะจดัการกบัธรรมชาต ิ เพ่ือ
สนองความตองการผลประโยชนของมนุษย การที่จะแกปญหานี้ได 
มนษุยตองการแนวคดิใหมมาเปนฐาน

ในเรื่องนี้ พระพุทธศาสนาสอนทางสายกลาง ที่ใหรูตามเปนจริง
วาธรรมชาติเปนระบบแหงความสัมพันธของสิ่งทั้งปวง รวมทั้งมนุษย
ดวย ซึ่งลวนเปนองคประกอบที่อิงอาศัยเปนเหตุปจจัยแกกัน

มนษุยเปนองคประกอบพเิศษในระบบความสมัพันธนัน้ โดยเปนสวน
ทีเ่รยีนรูฝกหดัพัฒนาได เมือ่มนษุยนัน้ไดพัฒนาตนใหมคุีณสมบัตดิงีาม ทัง้
ในดานพฤตกิรรมทีจ่ะเปนไปในทางเกือ้กลูกนั ในดานจติใจใหมเีจตจาํนงใน
ทางสรางสรรค และในดานปญญาใหเขาใจถกูตองถงึระบบความสมัพันธที่
องิอาศยักนัวาจะตองใหระบบสมัพันธนัน้ดาํเนนิไปดวยดไีดอยางไร

เมื่อมนุษยไดพัฒนามีคุณภาพดีแลว ก็จะรูจักดําเนินชีวิตและจัด
ดําเนินการทั้งหลายที่จะเกื้อหนุนใหระบบความสัมพันธแหงธรรมชาติ
ทั้งปวงนั้นเปนไปในทางที่สมานเกื้อกูลกันย่ิงขึ้น เปนทางนํามนุษยให
เขาถึงโลกที่เปนสุขไรการเบียดเบียน
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พูดส้ันๆ วา พระพุทธศาสนามอบใหฐานความคิดอยางใหม ที่
เปล่ียนแนวทางการพัฒนามนุษย จากการเปนคูปรปกษที่จะชิงชัยกับ
ธรรมชาติ มาสูความเปนองคประกอบที่เกื้อกูลตอระบบแหงการอยูรวม
กันของธรรมชาตินั้น

เมื่อมองเห็นประโยชนของพระพุทธศาสนาในการที่จะแกปญหา
ขอใหญที่สุดนี้ พระไตรปฎกก็จะเปนแหลงอันอุดมสมบูรณของการ
ศึกษาคนควาเพ่ือจุดหมายดังกลาว

การจัดหมวดหมูคัมภีรในพระไตรปฎก
บัดนี้ จะหันมาพิจารณาโครงสรางและการจัดองคประกอบของ

พระไตรปฎก
ในประเทศไทย พระไตรปฎกไดรับการตีพิมพเปนเลมหนังสือดวย

อักษรไทยเปนครั้งแรก ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อพ.ศ. ๒๔๓๑ การตีพิมพ
เสร็จเรียบรอยและมีการฉลองในพ.ศ. ๒๔๓๖ พรอมกับงานรัชดาภิเษก 
พระไตรปฎกที่ตีพิมพครั้งนั้นจัดเปนจบละ ๓๙ เลม

ตอมา พ.ศ. ๒๔๖๘ ในสมยัรชักาลที ่๗ ไดโปรดเกลาฯ ใหตพิีมพใหม
เปนพระไตรปฎกฉบับที่สมบูรณ เพ่ืออุทิศถวายพระราชกุศลแดรัชกาล
ที่ ๖ เรียกวา พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ มีจํานวนจบละ ๔๕ เลม ซึ่งได
ถือเปนหลักในการจัดแบงเลมพระไตรปฎกในประเทศไทยสืบมาจน
ปจจุบัน และเพื่อความสะดวก การอางอิงในสรุปสาระสําคัญของพระ
ไตรปฎกตอไปนี้ ก็จะยึดพระไตรปฎกฉบับสยามรัฐเปนหลักเชนกัน

กลาวโดยทั่วไป พระธรรมวินัย หรือธรรมและวินัย ที่บรรจุอยูใน
พระไตรปฎกนั่นแหละ เปนหลักในการจัดหมวดหมูของพระไตรปฎก

เคาโครงในการจัดหมวดหมูมีดังปรากฏในแผนภูมิตอไปนี้
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มหาวิภังค (วินัยที่เปนหลักใหญของภิกษุ)
ภิกขุนีวิภังค (วินัยที่เปนหลักใหญของภิกษุณี)

วินัยปฎก
มหาวรรค (กําเนิดภิกษุสงฆและระเบียบความเปน

อยูและกิจการของภิกษุสงฆ)
จุลลวรรค

(ประมวลระเบียบ
ขอบังคับสําหรับ
ภิกษุและภิกษุณี) (ระเบียบความเปนอยูและกิจการของ

ภิกษุสงฆ เรื่องภิกษุณี และสังคายนา)
ปริวาร (คูมือถามตอบซักซอมความรูพระวินัย)

ทีฆนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดยาว)
มัชฌิมนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง)

พระไตรปฎก สุตตันตปฎก
สังยุตตนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่จัดกลุม

ตามหัวเรื่องที่เกี่ยวของ)
อังคุตตรนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่จัดเปนหมวด

ตามจํานวนขอธรรม)

(ประมวลพระ
ธรรมเทศนา
ประวัติและเรื่องราว
ตางๆ)

ขุททกนิกาย (ชุมนุมพระสูตร ภาษิต คําอธิบาย
และเรื่องราวเบ็ดเตล็ด)

ธัมมสังคณี (แจงนับธรรมที่จัดรวมเปนหมวด
เปนประเภท)

วิภังค (อธิบายธรรมแตละเรื่องแยกแยะ
ออกชี้แจงวินิจฉัยโดยละเอียด)

อภิธรรมปฎก ธาตุกถา (สงเคราะหขอธรรมตางๆ เขาในขันธ
อายตนะ ธาตุ)

ปุคคลบัญญัติ (บัญญัติความหมายบุคคลประเภท
ตางๆ ตามคุณธรรมที่มี)

(ประมวลหลักธรรม
และคําอธิบายที่เปน
เนื้อหาวิชาลวนๆ)

กถาวัตถุ (แถลงและวินิจฉัยทัศนะของนิกาย
ตางๆ สมัยตติยสังคายนา)

ยมก (ยกขอธรรมขึ้นวินิจฉัยโดยตอบ
คําถามที่ตั้งยอนกันเปนคูๆ)

ปฏฐาน (อธิบายปจจัยคือลักษณะความสัมพันธ
เนื่องอาศัยกัน ๒๔ แบบ)

เคาโครงในการจัดหมวดหมูคัมภีรพระไตรปฎก
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สรุปสาระสําคัญของพระไตรปฎก ๔๕ เลม
(เรียงตามลําดับเลม)

ก. พระวินัยปฎก
ประมวลพุทธพจนหมวดพระวินัย คือพุทธบัญญัติเกี่ยวกับความ

ประพฤติ ความเปนอยู ขนบธรรมเนียม และการดําเนินกิจการตางๆ 
ของภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ แบงเปน ๕ คัมภีร (เรียกยอหรือหัวใจวา 
อา ปา ม จุ ป)* ๘ เลม

เลม ๑ มหาวิภังค ภาค ๑ วาดวยสิกขาบทในปาติโมกขฝาย 
ภิกษุสงฆ (กฎหรือขอบังคับที่เปนหลักใหญสําหรับพระภิกษุ) ๑๙ ขอ
แรก ซึ่งอยูในระดับอาบัติหนักหรือความผิดสถานหนัก คือ ปาราชิก ๔ 
สังฆาทิเสส ๑๓ และอนิยต ๒

เลม ๒ มหาวิภังค ภาค ๒  วาดวยสิกขาบทในปาติโมกขฝาย
ภิกษุสงฆขอที่เหลือ ซึ่งอยูในระดับอาบัติเบาหรือความผิดสถานเบา คือ 
ตั้งแตนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ จนครบสิกขาบท ๒๒๗ หรือที่มักเรียกกัน
วา ศีล ๒๒๗

                                                       
* ท่ียอเปน อา กับ ปา นั้นเนื่องมาจากวิธีจัดแบงอีกแบบหนึ่ง คือ

เรียกเลม ๑ มหาวิภังค ภาค ๑ วา อาทิกัมมิกะ (วาดวยสิกขาบทที่เกี่ยวกับอาบัติ
หนักของภิกษุ) และ

เรียกเลม ๒ มหาวิภังค ภาค ๒ กับ เลม ๓ ภิกขุนีวิภังค วา ปาจิตตีย (วาดวย
สิกขาบทเกี่ยวกับอาบัติเบาของภิกษุเปนตนไปจนจบสิกขาบทในปาติโมกขของภิกษุณี)

อนึ่ง วินัยปฎกทั้ง ๘ เลม หรือ ๕ คัมภีรนี้ บางทีเรียกรวมกันใหสั้นกวานี้อีกเปน ๓ 
คัมภีร คือ วิภังค หรือ สุตตวิภังค (= มหาวิภังค และ ภิกขุนีวิภังค ไดแก เลม ๑–๓) 
ขันธกะ (= มหาวรรค และจุลลวรรค ไดแก เลม ๔–๗) และปริวาร (เลม ๘)
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เลม ๓ ภิกขุนีวิภังค วาดวยสิกขาบท ๓๑๑ ของภิกษุณี
เลม ๔ มหาวรรค ภาค ๑ วาดวยสิกขาบทนอกปาติโมกข 

(ระเบียบขอบังคับทั่วไปเกี่ยวกับความเปนอยูและการดําเนินกิจการของ
ภิกษุสงฆ) ตอนตน มี ๔ ขันธกะ (หมวด) คือ เรื่องกําเนิดภิกษุสงฆและ
การอุปสมบท อุโบสถ จําพรรษา และปวารณา

เลม ๕ มหาวรรค ภาค ๒ วาดวยสิกขาบทนอกปาติโมกข ตอน
ตน (ตอ) มี ๖ ขันธกะ (หมวด) คือ เรื่องเครื่องหนัง เภสัช กฐิน จีวร 
นิคหกรรม และการทะเลาะวิวาทและสามัคคี

เลม ๖ จุลลวรรค ภาค ๑ วาดวยสิกขาบทนอกปาติโมกข ตอน
ปลาย มี ๔ ขันธกะ คือ เรื่องนิคหกรรม วุฏฐานวิธี และการระงับ
อธิกรณ

เลม ๗ จุลลวรรค ภาค ๒ วาดวยสิกขาบทนอกปาติโมกขตอน
ปลาย (ตอ) มี ๘ ขันธกะ คือ เรื่องขอบัญญัติปลีกยอย เรื่องเสนาสนะ 
สังฆเภท วัตรตางๆ การงดสวดปาติโมกข เรื่องภิกษุณี เรื่องสังคายนา 
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

เลม ๘ ปริวาร คูมือถามตอบซอมความรูพระวินัย
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ข. พระสุตตันตปฎก
ประมวลพุทธพจนหมวดพระสูตร คือพระธรรมเทศนา คํา

บรรยายหรืออธิบายธรรมตางๆ ที่ตรัสยักเย้ืองใหเหมาะกับบุคคลและ
โอกาส ตลอดจนบทประพันธ เรื่องเลา และเรื่องราวทั้งหลายที่เปนชั้น
เดิมในพระพุทธศาสนา แบงเปน ๕ นิกาย (เรียกยอหรือหัวใจวา ที ม สํ 
อํ ขุ) ๒๕ เลม คือ

๑. ทีฆนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดยาว) ๓ เลม
๒. มัชฌิมนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง) ๓ เลม
๓. สังยุตตนกิาย (ชมุนมุพระสตูรทีเ่กีย่วกบัหวัเรือ่งเดยีวกนั) ๕ เลม
๔. อังคุตตรนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่จัดเปนหมวดตามจํานวนขอ

ธรรม) ๕ เลม
๕. ขุททกนิกาย (ชุมนุมพระสูตร ภาษิต คําอธิบาย และเรื่องราว

เบ็ดเตล็ด) ๙ เลม

๑. ทีฆนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดยาว)
เลม ๙ สีลขันธวรรค มีพระสูตรขนาดยาว ๑๓ สูตร เริ่มดวย 

พรหมชาลสูตร (หลายสูตรกลาวถึงความถึงพรอมดวยสีลขันธ ซึ่งบางที
ก็จําแนกเปนจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล จึงเรียกวา สีลขันธวรรค)

เลม ๑๐ มหาวรรค มีพระสูตรขนาดยาว ๑๐ สูตร สวนมากชื่อ
เริม่ดวย มหา เชน มหาปรนิพิพานสูตร มหาสมยสตูร มหาสตปิฏฐานสตูร
เปนตน

เลม ๑๑ ปาฏิกวรรค (ปาถิกวรรค ก็เรียก) มีพระสูตรขนาดยาว 
๑๑ สูตร เริ่มดวยปาฏิกสูตร หลายสูตรมีชื่อเสียง เชน จักกวัตติสูตร 
อัคคัญญสูตร สิงคาลกสูตร และสังคีติสูตร
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๒. มัชฌิมนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง)
เลม ๑๒ มลูปณณาสก (บ้ันตน) มพีระสตูรขนาดกลาง ๕๐ สูตร 

บางสูตรอาจจะคุนชือ่ เชน ธรรมทายาทสตูร สัมมาทฏิฐสูิตร สตปิฏฐาน-
สูตร รถวินีตสูตร วีมังสกสูตร

เลม ๑๓ มัชฌิมปณณาสก (บ้ันกลาง) มีพระสูตรขนาดกลาง ๕๐ 
สูตร ที่อาจจะคุนชื่อเชน เสขปฏิปทาสูตร ชีวกสูตร อุปาลิวาทสูตร 
อภยราชกุมารสูตร  มาคัณฑิยสูตร  รัฏฐปาลสูตร  โพธิราชกุมารสูตร 
องคุลิมาลสูตร ธรรมเจดียสูตร วาเสฏฐสูตร

เลม ๑๔ อปุรปิณณาสก (บ้ันปลาย) มพีระสตูรขนาดกลาง ๕๒ สูตร
มเีนือ้หาแตกตางกนัหลากหลาย เชน เทวทหสูตร โคปกโมคคลัลานสตูร
สัปปุริสสูตร มหาจัตตารีสกสูตร อานาปานสติสูตร กายคตาสติสูตร 
ภัทเทกรัตตสูตร จูฬกรรมวิภังคสูตร สัจจวิภังคสูตร ปุณโณวาทสูตร 
สฬายตนวิภังคสูตร อินทรียภาวนาสูตร

๓. สังยุตตนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่เกี่ยวกับหัวเรื่องเดียวกันๆ คือ 
ชมุนมุพระสูตรทีจั่ดรวมเขาเปนกลุมๆ เรยีกวา สังยุตต หนึง่ๆ ตามเรือ่ง
ที่เนื่องกัน หรือตามหัวขอหรือบุคคลที่เกี่ยวของ รวม ๕๖ สังยุตต มี 
๗,๗๖๒ สูตร)

เลม ๑๕ สคาถวรรค รวมคาถาภาษิตที่ตรัสและกลาวตอบบุคคล
ตางๆ เชน เทวดา มาร ภิกษุณี พราหมณ พระเจาโกศล เปนตน จัด
เปนกลุมเรื่องตามบุคคลและสถานที่ มี ๑๑ สังยุตต
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เลม ๑๖ นิทานวรรค ครึ่งเลมวาดวยเหตุและปจจัย คือหลัก 
ปฏิจจสมุปบาท นอกนั้น มีเรื่องธาตุ การบรรลุธรรม สังสารวัฏ ลาภ
สักการะ เปนตน จัดเปน ๑๐ สังยุตต

เลม ๑๗ ขันธวารวรรค วาดวยเรื่องขันธ ๕ ในแงมุมตางๆ มี
เรื่องเบ็ดเตล็ดรวมทั้งเรื่อง สมาธิ และทิฏฐิตางๆ ปะปนอยูบาง จัดเปน 
๑๓ สังยุตต

เลม ๑๘ สฬายตนวรรค เกือบครึ่งเลมวาดวยอายตนะ ๖ ตาม
แนวไตรลกัษณ เรือ่งอืน่มเีบญจศลี ขอปฏบัิตใิหถงึอสงัขตะ อนัตคาหกิ-
ทิฏฐิ เปนตน จัดเปน ๑๐ สังยุตต

เลม ๑๙ มหาวารวรรค วาดวยโพธิปกขิยธรรม ๓๗ แตเรียง
ลําดับเปนมรรค (พรอมทั้งองคธรรมกอนมรรค) โพชฌงค สติปฏฐาน 
อินทรีย สัมมัปปธาน พละ อิทธิบาท รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวของ เชน 
นิวรณ สังโยชน อริยสัจจ ฌาน ตลอดถึงองคคุณของพระโสดาบันและ
อานิสงสของการบรรลุโสดาปตติผล จัดเปน ๑๒ สังยุตต

๔. อังคุตตรนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่เพ่ิมจํานวนขึ้นทีละหนวย คือ
ชุมนุมพระสตูรทีจั่ดรวมเขาเปนหมวดๆ เรยีกวา นบิาต หนึง่ๆ ตามลาํดบั
จํานวนหัวขอธรรมที่เพ่ิมขึ้น เริ่มตั้งแตหมวด ๑, หมวด ๒ ฯลฯ ไปจนถึง
หมวด ๑๑ รวม ๑๑ นิบาต หรือ ๑๑ หมวดธรรม มี ๙,๕๕๗ สูตร)
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เลม ๒๐ เอก–ทุก–ติกนิบาต วาดวยธรรม หมวด ๑ (เชน ธรรม
เอกที่ฝกอบรมแลว เหมาะแกการใชงาน ไดแก จิต องคคุณภายในอัน
เอกที่เปนไปเพื่อประโยชนย่ิงใหญ ไดแก ความไมประมาท ฯลฯ รวมทั้ง
เรื่องเอตทัคคะ) หมวด ๒ (เชน สุข ๒ สิบสามชุด, คนพาล ๒, บัณฑิต 
๒, ปฏิสันถาร ๒, ฤทธิ์ ๒ ฯลฯ) หมวด ๓ (เชน มารดาบิดามีฐานะตอ
บุตร ๓ อยาง, ความเมา ๓, อธิปไตย ๓, สิกขา ๓ ฯลฯ)

เลม ๒๑ จตุกกนิบาต วาดวยธรรม หมวด ๔ (เชน อริยธัมม 
หรอือารยธรรม ๔, พุทธบรษิทั ๔, ปธาน ๔, อคต ิ๔, จักร ๔, สังคหวัตถุ
๔ ฯลฯ)

เลม ๒๒ ปญจก–ฉักกนิบาต วาดวยธรรม หมวด ๕ (เชน พละ 
๕, นิวรณ ๕, อภิณหปจจเวกขณ ๕, นักรบ ๕ ฯลฯ) และ หมวด ๖ (เชน 
สาราณียธรรม ๖, อนุตตริยะ ๖, คารวตา ๖, อภัพพฐาน ๖, ฯลฯ)

เลม ๒๓ สัตตก–อัฏฐก–นวกนิบาต วาดวยธรรมหมวด ๗ (เชน
อริยทรัพย ๗, อนุสัย ๗, อปริหานิยธรรม ๗, สัปปุริสธรรม ๗, 
กัลยาณมิตรธรรม ๗, ภรรยา ๗ ฯลฯ) หมวด ๘ (เชน โลกธรรม ๘, 
คุณสมบัติของภิกษุที่จะไปเปนทูต ๘, ทาน ๘, ทานวัตถุ ๘, การบําเพ็ญ
บุญกิริยาวัตถุ ๓ ในระดับตางๆ ๘, สัปปุริสทาน ๘, ทิฏฐิธัมมิก– 
สัมปรายิกัตถิกธรรม ๘ ฯลฯ) และหมวด ๙ (เชน อาฆาตวัตถุ ๙, 
อนุปุพพนิโรธ ๙, อนุปุพพวิหาร ๙, นิพพานทันตา ๙ ฯลฯ)



๔๐ พระไตรปฎก: ส่ิงที่ชาวพุทธตองรู

เลม ๒๔ ทสก–เอกาทสกนิบาต วาดวยธรรม หมวด ๑๐ (เชน 
สังโยชน ๑๐, สัญญา ๑๐, นาถกรณธรรม ๑๐, วัฑฒิธรรม ๑๐ ฯลฯ) 
และ หมวด ๑๑ (เชน ธรรมที่เกิดตอจากกันตามธรรมดา ไมตองเจตนา 
๑๑, อานิสงสเมตตา ๑๑ ฯลฯ)

ในอังคุตตรนิกายมีขอธรรมหลากหลายลักษณะ ตั้งแตทิฏฐ- 
ธัมมิกัตถะถึงปรมัตถะ ทั้งสําหรับบรรพชิตและสําหรับคฤหัสถ กระจาย
กันอยูโดยเรียงตามจํานวน

๕. ขุททนิกาย (ชุมนุมพระสูตร คาถาภาษิต คําอธิบาย และเรื่องราว
เบ็ดเตล็ดที่จัดเขาในสี่นิกายแรกไมได ๑๕ คัมภีร)

เลม ๒๕ รวมคัมภีรยอย ๕ คือ
(๑) ขุททกปาฐะ รวมบทสวดยอยๆ เชน มงคลสูตร รตนสูตร 

กรณียเมตตสูตร
(๒) ธรรมบท บทแหงธรรม หรือบทรอยกรองเอยเอื้อนธรรม มี 

๔๒๓ คาถา
(๓) อุทาน พระสูตรแสดงคาถาพุทธอุทาน มีความนําเปนรอย

แกว ๘๐ เรื่อง
(๔) อิติวุตตกะ พระสูตรที่ไมขึ้นตนดวย “เอวมฺเม สุตํ” แตเชื่อม

ความเขาสูคาถาดวยคําวา “อิติ วุจฺจติ” รวม ๑๑๒ สูตร
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(๕) สุตตนิบาต ชุมนุมพระสูตรชุดพิเศษ ซึ่งเปนคาถาลวน หรือมี
รอยแกวเฉพาะสวนที่เปนความนํา รวม ๗๑ สูตร

เลม ๒๖ มีคัมภีรยอย ๔ ซึ่งเปนบทประพันธรอยกรองคือคาถา
ลวน ไดแก

(๑) วิมานวัตถุ เรื่องผูเกิดในสวรรคอยูวิมาน เลาการทําความดี
ของตนในอดีต ที่ทําใหไดไปเกิดเชนนั้น ๘๕ เรื่อง

(๒) เปตวัตถุ เรื่องเปรตเลากรรมชั่วในอดีตของตน ๕๑ เรื่อง
(๓) เถรคาถา คาถาของพระอรหันตเถระ ๒๖๔ รูปที่กลาวแสดง

ความรูสึกสงบประณีตในการบรรลุธรรม เปนตน
(๔) เถรีคาถา คาถาของพระอรหันตเถรี ๗๓ รูป ที่กลาวแสดง

ความรูสึกเชนนั้น
เลม ๒๗ ชาดก ภาค ๑ รวมบทรอยกรองคือคาถาแสดงคติ

ธรรมที่พระพุทธเจาตรัสเมื่อครั้งเปนพระโพธิสัตวในอดีตชาติ และมี
คาถาภาษิตของผูอื่นปนอยูบาง ภาคแรก ตั้งแตเรื่องที่มีคาถาเดียว 
(เอกนิบาต) ถึงเรื่องมี ๔๐ คาถา (จัตตาฬีสนิบาต) รวม ๕๒๕ เรื่อง

เลม ๒๘ ชาดก ภาค ๒ รวมคาถาอยางในภาค ๑ นั้นเพิ่มอีก แต
เปนเรื่องอยางยาว ตั้งแตเรื่องมี ๕๐ คาถา (ปญญาสนิบาต) ถึงเรื่องมี
คาถามากมาย (มหานิบาต) จบลงดวยมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งมี ๑,๐๐๐ 
คาถา ภาคนี้มี ๒๒ เรื่อง บรรจบทั้งสองภาค เปน ๕๔๗ ชาดก
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เลม ๒๙ มหานิทเทส ภาษิตของพระสารีบุตรอธิบายขยายความ
พระสูตร ๑๖ สูตร ในอัฏฐกวรรคแหงสุตตนิบาต

เลม ๓๐ จูฬนิทเทส ภาษิตของพระสารีบุตรอธิบายขยายความ
พระสูตร ๑๖ สูตรในปารายนวรรค และขัคควิสาณสูตร ในอุรควรรค
แหงสุตตนิบาต

เลม ๓๑ ปฏิสัมภิทามรรค ภาษิตของพระสารีบุตร อธิบายขอ
ธรรมที่ลึกซึ้งตางๆ เชน เรื่อง ญาณ ทิฏฐิ อานาปาน อินทรีย วิโมกข 
เปนตน อยางพิสดาร เปนทางแหงปญญาแตกฉาน

เลม ๓๒ อปทาน ภาค ๑ บทประพันธรอยกรอง (คาถา) แสดง
ประวัติพระอรหันต โดยเฉพาะในอดีตชาติ เริ่มดวยพุทธอปทาน 
(ประวัติของพระพุทธเจา) ปจเจกพุทธอปทาน (เรื่องราวของพระ
ปจเจกพุทธเจา) ตอดวยเถรอปทาน (อัตตประวัติแหงพระอรหันตเถระ) 
เริม่แตพระสารบุีตร พระมหาโมคคลัลานะ พระมหากสัสปะ พระอนรุทุธะ
ฯลฯ พระอานนท ตอเรื่อยไปจนจบภาค ๑ รวม ๔๑๐ รูป

เลม ๓๓ อปทาน ภาค ๒ คาถาประพันธแสดงอัตตประวัติพระ
อรหันตเถระตออีกจนถึงรูปที่ ๕๕๐

ตอนั้นเปนเถรีอปทาน แสดงเรื่องราวของพระอรหันตเถรี ๔๐ 
เรื่อง เริ่มดวยพระเถรีที่ไมคุนนาม ๑๖ รูป ตอดวยพระเถรีที่สําคัญ คือ 
พระมหาปชาบดีโคตมี พระเขมา พระอุบลวรรณา พระปฏาจารา ฯลฯ 
พระยโสธรา และทานอื่นๆ
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ครั้นจบอปทานแลว ทายเลม ๓๓ นี้ มีคัมภีร พุทธวงส เปนคาถา
ประพนัธแสดงเรือ่งของพระพทุธเจาในอดตี ๒๔ พระองคทีพ่ระพุทธเจา
พระองคปจจุบันเคยไดทรงเฝาและไดรับพยากรณ จนถึงประวัติของ
พระองคเอง รวมเปนพระพุทธเจา ๒๕ พระองค

จบแลวมีคัมภีรส้ันๆ ชื่อ จริยาปฎก เปนทายสุด แสดงพุทธจริยา
ในอดีตชาติ ๓๕ เรื่องที่มีแลวในชาดก แตเลาดวยคาถาประพันธใหม ชี้
ตัวอยางการบําเพ็ญบารมีบางขอ

ขุททกนิบาตนี้ เมื่อมองโดยภาพรวม ก็จะเห็นลักษณะที่กลาววา
เปนที่ชุมนุมของคัมภีรปลีกยอยเบ็ดเตล็ด คือ แมจะมีถึง ๑๕ คัมภีร 
รวมไดถึง ๙ เลม แต

• มีเพียงเลมแรกเลมเดียว (๒๕) ที่หนักในดานเนื้อหาหลักธรรม 
แตก็เปนคัมภีรเล็กๆ ในเลมเดียวมีถึง ๕ คัมภีร ทุกคัมภีรมีความสําคัญ
และลึกซึ้งมาก

• อีก ๓ เลม (๒๘–๒๙–๓๐) คือ นิทเทส และ ปฏิสัมภิทามรรค
แมจะแสดงเนื้อหาธรรมโดยตรง แตก็เปนคําอธิบายของพระสาวก 
(พระสารีบุตร) ที่ไขความพุทธพจนที่มีอยูแลวในคัมภีรขางตน (ถือไดวา
เปนตนแบบของอรรถกถา)

• ที่เหลือจากนั้นอีก ๘ คัมภีร ลวนเปนบทประพันธรอยกรอง ที่
มุงความไพเราะงดงามใหเราความรูสึก เชนเสริมศรัทธาเปนตน คือ

เลม ๒๖ วิมานวัตถ ุเปตวัตถ ุเถรคาถา เถรคีาถา เลาประสบการณ
ความรูสึก และคติของคนดี คนชั่ว ตลอดจนพระอรหันตสาวกที่จะเปน
ตัวอยาง/แบบอยางสําหรับเราใหเกิดความรูสึกสังเวช เตือนใจ และเรา
กําลังใจ ใหละความชั่ว ทําความดี และเพียรบําเพ็ญอริยมรรค
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เลม ๒๗–๒๘ ชาดก แสดงคติธรรมที่ส่ังสอนและเราเตือนให
กําลังใจจากการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจาเอง

เลม ๓๒–๓๓ อปทาน พุทธวงส จรยิาปฎก เปนบทรอยกรอง 
บรรยายประวตั ิปฏปิทา และจรยิา ของพระพทุธเจา พระปจเจกพทุธเจา
และพระอรหันตสาวก ในแนวของวรรณศิลปที่จะเสริมปสาทะและ
จรรโลงศรัทธาในพระรัตนตรัย

ค. พระอภิธรรมปฎก
ประมวลพุทธพจนหมวดพระอภิธรรม คือหลักธรรมและคํา

อธิบายที่เปนเนื้อหาวิชาลวนๆ ไมเกี่ยวดวยบุคคลหรือเหตุการณ แบง
เปน ๗ คัมภีร (เรียกยอหรือหัวใจวา สํ วิ ธา ปุ ก ย ป) ๑๒ เลม ดังนี้

๑. ธัมมสังคณี
๒. วิภังค
๓. ธาตุกถา
๔. ปุคคลบัญญัติ
๕. กถาวัตถุ
๖. ยมก
๗.ปฏฐาน
เลม ๓๔ (ธมัม)สังคณ ี ตนเลมแสดงมาตกิา (แมบท) อนัไดแกบท

สรปุแหงธรรมทัง้หลายทีจั่ดเปนชดุๆ มทีัง้ชดุ ๓ เชน จัดทกุสิง่ทกุอยาง
ประดามเีปนกศุลธรรม อกศุลธรรม อพัยากตธรรม ชดุหนึง่ เปน อดตี-
ธรรม อนาคตธรรม ปจจบัุนธรรม ชดุหนึง่ ฯลฯ และชดุ ๒ เชนจดัทกุสิง่
ทกุอยางเปนสงัขตธรรม อสังขตธรรม ชดุหนึง่ โลกยีธรรม โลกตุตรธรรม 
ชดุหนึง่ เปนตน รวมทัง้หมดม ี๑๖๔ ชดุ หรอื ๑๖๔ มาตกิา
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ตอนตอจากนั้น ซึ่งเปนเนื้อหาสวนสําคัญของคัมภีรนี้เปนคํา 
วิสัชชนา ขยายความมาติกาที่ ๑ เปนตัวอยาง แสดงใหเห็นกุศลธรรม 
อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม ที่กระจายออกไปในแงของจิต เจตสิก 
รูป และนิพพาน

ทายเลมมีอีก ๒ บท แตละบทแสดงคําอธิบายยอหรือคําจํากัด
ความขอธรรมทั้งหลายในมาติกาที่กลาวถึงขางตนจนครบ ๑๖๔ มาติกา 
ไดคําจํากัดความขอธรรมใน ๒ บทตางแนวกันเปน ๒ แบบ (แตบท
ทายจํากัดความไวเพียง ๑๒๒ มาติกา)

เลม ๓๕ วิภังค ยกหลักธรรมสําคัญๆ ขึ้นมาแจกแจง แยกแยะ
อธิบายกระจายออกใหเห็นทุกแง และวินิจฉัยจนชัดเจนจบไปเปนเรื่องๆ 
รวมอธิบายทั้งหมด ๑๘ เรื่อง คือขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ 
อริยสัจจ ๔ อินทรีย ๒๒ ปฏิจจสมุปบาท สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ 
อิทธิบาท ๔ โพชฌงค ๗ มรรคมีองค ๘ ฌาน อัปปมัญญา ศีล ๕ 
ปฏิสัมภิทา ๔ ญาณประเภทตางๆ และเบ็ดเตล็ดวาดวยอกุศลธรรม
ตางๆ อธิบายเรื่องใด ก็เรียกวา วิภังค ของเรื่องนั้น เชน อธิบายขันธ 
๕ ก็เรียก ขันธวิภังค เปนตน รวมมี ๑๘ วิภังค

เลม ๓๖ ม ี๒ คัมภรี คือ ธาตกุถา นาํขอธรรมในมาตกิาทัง้หลาย 
และขอธรรมอืน่ๆ อกี ๑๒๕ อยาง มาจดัเขาในขนัธ ๕ อายตนะ ๑๒ 
และธาต ุ๑๘ วาขอใดจดัเขาไดหรอืไมไดในอยางไหนๆ และ ปุคคลบัญญตัิ
บัญญตัคิวามหมายของชือ่ทีใ่ชเรยีกบุคคลตางๆ ตามคุณธรรม เชนวา 
โสดาบนั ไดแก “บุคคลผูละสงัโยชน ๓ ไดแลว” ดงันีเ้ปนตน
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เลม ๓๗ กถาวัตถุ คัมภีรที่พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ประธาน
การสังคายนาครัง้ที ่๓ เรยีบเรยีงขึน้เพือ่แกความเหน็ผดิของนกิายตางๆ
ในพระพุทธศาสนาครั้งนั้น ซึ่งไดแตกแยกกันออกไปแลวถึง ๑๘ นิกาย 
เชน ความเห็นวา พระอรหันตเส่ือมจากอรหัตตผลได เปนพระอรหันต
พรอมกับการเกิดได ทุกอยางเกิดจากกรรม เปนตน ประพันธเปนคํา
ปุจฉาวิสัชนา มีทั้งหมด ๒๑๙ กถา

เลม ๓๘ ยมก ภาค ๑ คัมภีรยมกนี้อธิบายหลักธรรมสําคัญให
เห็นความหมายและขอบเขตอยางชัดเจน และทดสอบความรูอยางลึก
ซึ้ง ดวยวิธีตั้งคําถามยอนกันเปนคูๆ (ยมก แปลวา “คู”) เชน ถามวา 
“ธรรมทัง้ปวงทีเ่ปนกศุล เปนกศุลมลู หรอืวา ธรรมทัง้ปวงทีเ่ปนกศุลมลู
เปนกุศล”, “รูป (ทั้งหมด) เปนรูปขันธ หรือวารูปขันธ (ทั้งหมด) เปน
รูป”, “ทุกข (ทั้งหมด) เปนทุกขสัจจ หรือวาทุกขสัจจ (ทั้งหมด) เปน
ทุกข” หลักธรรมที่นํามาอธิบายในเลมนี้มี ๗ คือ มูล (เชนกุศลมูล) 
ขันธ อายตนะ ธาตุ สัจจะ สังขาร อนุสัย ถามตอบอธิบายเรื่องใด ก็
เรียกวา ยมก ของเรื่องนั้นๆ เชน มูลยมก ขันธยมก เปนตน เลมนี้จึงมี 
๗ ยมก

เลม ๓๙ ยมก ภาค ๒ ถามตอบอธิบายหลักธรรมเพิ่มเติมจาก
ภาค ๑ อีก ๓ เรื่อง คือ จิตตยมก ธรรมยมก (กุศล–อกุศล–อัยพากต-
ธรรม) อินทรียยมก บรรจบเปน ๑๐ ยมก

เลม ๔๐ ปฏฐาน ภาค ๑ คัมภีรปฏฐาน อธิบายปจจัย ๒๔ โดย
พิสดาร แสดงความสัมพันธอิงอาศัยเปนปจจัยแกกันแหงธรรมทั้งหลาย
ในแงดานตางๆ ธรรมทีน่าํมาอธบิายกคื็อ ขอธรรมทีม่ใีนมาตกิาคือแมบท
หรือบทสรุปธรรม ซึ่งกลาวไวแลวในตนคัมภีรสังคณีนั่นเอง แตอธิบาย
เฉพาะ ๑๒๒ มาติกาแรกที่เรียกวา อภิธรรมมาติกา
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ปฏฐานเลมแรกนี้ อธิบายความหมายของปจจัย ๒๔ เปนการปู
พ้ืนความเขาใจเบือ้งตนกอน จากนัน้จงึเขาสูเนือ้หาของเลม คือ อนโุลม-
ตกิปฏฐาน อธิบายความเปนปจจัยแกกันแหงธรรมทั้งหลายในแมบทชุด 
๓ (ตกิมาตกิา) โดยปจจยั ๒๔ นัน้ เชนวา กศุลธรรมเปนปจจยัแกกศุล-
ธรรมโดยอุปนิสสยปจจัยอยางไร กุศลธรรมเปนปจจัยแกอกุศลธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัยอยางไร อกุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรมโดย
อุปนิสสยปจจัยอยางไร กุศลธรรมเปนปจจัยแกอกุศลธรรมโดย
อารัมมณปจจัยอยางไร ฯลฯ ฯลฯ (เลมนี้อธิบายแตในเชิงอนุโลม คือ
ตามนัยปกติ ไมอธิบายตามนัยปฏิเสธ จึงเรียกวา อนุโลมปฏฐาน)

เลม ๔๑ ปฏฐาน ภาค ๒ อนุโลมติกปฏฐาน ตอ คืออธิบายความ
เปนปจจัยแกกันแหงธรรมทั้งหลายในแมบทชุด ๓ ตอจากเลม ๔๐ เชน 
อดีตธรรมเปนปจจัยแกปจจุบันธรรมโดยอารัมมณปจจัย (พิจารณารูป 
เสียง เปนตน ที่ดับเปนอดีตไปแลว วาเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา เกิดความโทมนัสขึ้น ฯลฯ) เปนตน

เลม ๔๒ ปฏฐาน ภาค ๓ อนุโลมทุกปฏฐาน อธิบายความเปน
ปจจยัแกกนัแหงธรรมทัง้หลาย ในแมบทชดุ ๒ (ทกุมาตกิา) เชน โลกยี-
ธรรมเปนปจจยัแกโลกยีธรรม โดยอารมัมณปจจยั (รปูายตนะเปนปจจยั
แกจักขวิุญญาณ ฯลฯ) ดงันี ้เปนตน

เลม ๔๓ ปฏฐาน ภาค ๔ อนุโลมทุกปฏฐาน ตอ
เลม ๔๔ ปฏฐาน ภาค ๕ ยังเปนอนุโลมปฏฐาน แตอธิบายความ

เปนปจจัยแกกันแหงธรรมทั้งหลายในแมบทตางๆ ขามชุดกันไปมา 
ประกอบดวย อนุโลมทุกติกปฏฐาน ธรรมในแมบทชุด ๒ (ทุกมาติกา) 
โยงกับธรรมในแมบทชุด ๓ (ติกมาติกา) เชน อธิบาย “กุศลธรรมที่เปน
โลกุตตรธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนโลกียธรรม โดยอธิปติ-
ปจจัย” เปนอยางไร เปนตน อนุโลมติกทุกปฏฐาน ธรรมในแมบทชุด ๓ 
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(ติกมาติกา) โยงกับธรรมในแมบทชุด ๒ (ทุกมาติกา) อนุโลมติกติก- 
ปฏฐาน ธรรมในแมบทชุด ๓ (ติกมาติกา) โยงกับธรรมในแมบทชุด ๓ 
(ติกมาติกา) โยงระหวางตางชุดกัน เชน อธิบายวา “กุศลธรรมที่เปน
อดีตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนปจจุบันธรรม” เปนอยางไร 
เปนตน อนุโลมทุกทุกปฏฐาน ธรรมในแมบทชุด ๒ (ทุกมาติกา) กับ
ธรรมในแมบทชดุ ๒ (ทกุมาตกิา) โยงระหวางตางชดุกนั เชน ชดุโลกยีะ
โลกุตตระ กับชุดสังขตะอสังขตะ เปนตน

เลม ๔๕ ปฏฐาน ภาค ๖ เปนปจจนียปฏฐาน คืออธิบายความ
เปนปจจัยแกกันแหงธรรมทั้งหลายอยางเลมกอนๆ นั่นเอง แตอธิบาย
แงปฏิเสธ แยกเปน ปจจนียปฏฐาน คือ ปจจนีย (ปฏิเสธ) + ปจจนีย 
(ปฏิเสธ) เชนวา ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลเกิดขึ้นโดย
เหตุปจจัย เปนอยางไร อนุโลมปจจนียปฏฐาน คือ อนุโลม + ปจจนีย 
(ปฏิเสธ) เชนวา อาศัยโลกยิธรรม ธรรมทีไ่มใชโลกตุตรธรรม เกดิขึน้โดย
เหตปุจจยั เปนอยางไร ปจจนียานุโลมปฏฐาน คือ ปจจนีย (ปฏิเสธ) +
อนุโลม เชนวา อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ธรรมที่เปนอกุศล เกิดขึ้นโดย
เหตุปจจัยเปนอยางไร และในทั้ง ๓ แบบนี้ แตละแบบ จะอธิบายโดย
ใชธรรมในแมบทชุด ๓ แลวตอดวยชุด ๒ แลวขามชุดระหวางชุด ๒ 
กับชุด ๓ ชุด ๓ กับชุด ๒ ชุด ๓ กับชุด ๓ ชุด ๒ กับชุด ๒ จนครบทั้ง
หมดเหมือนกัน ดังนั้นแตละแบบจึงแยกซอยละเอียดออกไปเปน ติก- 
ทุก- ทุกติก- ติกทุก- ติกติก- ทุกทุก- ตามลําดับ (เขียนใหเต็มเปน
ปจจนียติกปฏฐาน ปจจนียทุกปฏฐาน ปจจนยีทกุตกิปฏฐาน ฯลฯ ดงันี้
เรือ่ยไปจนถงึทายสุดคือ ปจจนยีานโุลมทกุทกุปฏฐาน)
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คัมภีรปฏฐานนี้ ทานอธิบายคอนขางละเอียดเฉพาะเลมตนๆ เทา
นั้น เลมหลังๆ ทานแสดงไวแตหัวขอหรือแนว และทิ้งไวใหผูเขาใจแนว
นั้นแลว เอาไปแจกแจงโดยพิสดารเอง โดยเฉพาะเลมสุดทายคือภาค ๖ 
แสดงไวยนยอที่สุด แมกระนั้นก็ยังเปนหนังสือถึง ๖ เลม หรือ ๓,๓๒๐ 
หนากระดาษพิมพ ถาอธิบายโดยพิสดารทั้งหมด จะเปนเลมหนังสืออีก
จํานวนมากมายหลายเทาตวั ทานจงึเรยีกปฏฐานอกีชือ่หนึง่วา มหาปกรณ
แปลวา “ตําราใหญ” ใหญทั้งโดยขนาดและโดยความสําคัญ

พระอรรถกถาจารยกลาววา พระไตรปฎกมีเนื้อความทั้งหมด 
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ แบงเปน พระวนิยัปฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขนัธ 
พระสตุตนัตปฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขนัธ และพระอภธิรรมปฎก ๔๒,๐๐๐ 
พระธรรมขนัธ

อรรถกถาและคัมภีรรุนตอมา
เมื่อพระพุทธเจาตรัสแสดงคําสอนคือพระธรรมวินัยแลว สาวก

ทั้งพระสงฆและคฤหัสถก็นําหลักธรรมวินัยนั้นไปเลาเรียนศึกษา คํา
สอนหรือพุทธพจนสวนใดที่ยาก ตองการคําอธิบาย นอกจากทูลถาม
จากพระพุทธเจาโดยตรงแลว ก็มีพระสาวกผูใหญที่เปนอุปชฌายหรือ
อาจารยคอยแนะนําชี้แจงชวยตอบขอสงสัย

คําอธบิายและคําตอบทีสํ่าคัญกไ็ดรบัการทรงจาํถายทอดตอกนัมา 
ควบคูกับหลักธรรมวินัยที่เปนแมบทนั้นๆ จากสาวกรุนกอนสูสาวกรุน
หลงั ตอมาเมือ่มกีารจดัหมวดหมูพระธรรมวนิยัเปนพระไตรปฎกแลว คํา
ชีแ้จงอธบิายเหลานัน้กเ็ปนระบบและมลํีาดบัไปตามพระไตรปฎกดวย

คําอธิบายพุทธพจนหรือหลักธรรมวินัย หรือคําอธิบายความใน
พระไตรปฎกนั้น เรียกวา อรรถกถา
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เมื่อมีการทรงจําถายทอดพระไตรปฎกดวยวิธีมุขปาฐะ ก็มีการ
ทรงจาํถายทอดอรรถกถาประกอบควบคูมาดวย จนกระทัง่เมือ่มกีารจารกึ
พระไตรปฎกลงในใบลานเปนลายลกัษณอกัษร ณ ประเทศลงักา ประมาณ
พ.ศ. ๔๖๐ ตาํนานกก็ลาววาไดมกีารจารกึอรรถกถาพรอมไปดวยเชนกนั

อนึ่ง พึงสังเกตวา พุทธพจนหรือขอความในพระไตรปฎกนั้น ใน
ภาษาวิชาการทานนิยมเรียกวา บาลี หรือ พระบาลี หมายถึงพุทธพจน
ที่รักษาไวในพระไตรปฎก ไมพึงสับสนกับ ภาษาบาลี (คําวา บาลี มา
จาก ปาลฺ ธาตุ ซึ่งแปลวา “รักษา”) สําหรับบาลีหรือพระไตรปฎกนั้น 
ทานทรงจําถายทอดกันมา และจารึกเปนภาษาบาลีมคธ แตอรรถกถา 
สืบมาเปนภาษาสิงหล

ทัง้นีสํ้าหรบัพระไตรปฎกนัน้ชดัเจนอยูแลว ในฐานะเปนตาํราแมบท
อยูขางผูสอน จึงจะตองรักษาใหคงอยูอยางเดิมโดยแมนยําที่สุดตาม
พระดํารัสของพระผูสอนนั้น สวนอรรถกถาเปนคําอธิบายสําหรับ
ผูเรียน จึงจะตองชวยใหผูเรียนเขาใจไดดีที่สุด เมื่ออรรถกถาสืบมาใน
ลังกา ก็จึงถายทอดกันเปนภาษาสิงหล จนกระทั่งถึงชวง พ.ศ. ๙๕๐–
๑๐๐๐ จึงมีพระอาจารยผูใหญ เชน พระพุทธโฆสะ และพระธรรมปาละ 
เดินทางจากชมพูทวีป มายังลังกา และแปลเรียบเรียงอรรถกถากลับ
เปนภาษาบาลีมคธ อยางที่มีอยูและใชศึกษากันในปจจุบัน

ลักษณะสําคัญของอรรถกถา คือ เปนคัมภีรที่อธิบายความใน
พระไตรปฎกโดยตรง หมายความวา พระไตรปฎกแตละสูตรแตละสวน
แตละตอนแตละเรื่อง ก็มีอรรถกถาที่อธิบายจําเพาะสูตรจําเพาะสวน
ตอนหรือเรื่องนั้นๆ และอธิบายตามลําดับไป โดยอธิบายทั้งคําศัพทหรือ
ถอยคําอธิบายขอความ ชี้แจงความหมาย ขยายความหลักธรรมหลัก
วินัย และเลาเรื่องประกอบ ตลอดจนแสดงเหตุปจจัยแวดลอมหรือ
ความเปนมาของการที่พระพุทธเจาจะตรัสพุทธพจนนั้นๆ หรือเกิดเรื่อง
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ราวนั้นๆ ขึ้น พรอมทั้งเชื่อมโยงประมวลความเปนมาเปนไปตางๆ ที่จะ
ชวยใหเขาใจพุทธพจนหรือเรื่องราวในพระไตรปฎกชัดเจนขึ้น

พระไตรปฎกมีอรรถกถาที่อธิบายตามลําดับคัมภีรดังนี้

พระไตรปฎก    อรรถกถา  ผูเรียบเรียง

ก.พระวินัยปฎก
๑.พระวินัยปฎก (ท้ังหมด) สมันตปาสาทิกา พระพุทธโฆสะ
ข.พระสุตตันตปฎก
๒.ทีฆนิกาย สุมังคลวิลาสินี ”
๓.มัชฌิมนิกาย ปปญจสูทนี ”
๔.สังยุตตนิกาย สารัตถปกาสินี ”
๕.อังคุตตริกาย มโนรถปูรณี ”
๖.ขุททกปาฐะ (ขุททกนิกาย) ปรมัตถโชติกา ”
๗.ธรรมบท (     ”      ) ธัมมปทัฏฐกถา* ”
๘.อุทาน (     ”      ) ปรมัตถทีปนี พระธรรมปาละ
๙.อิติวุตตกะ (     ”      ) ” ”
๑๐.สุตตนิบาต (     ”      ) ปรมัตถโชติกา พระพุทธโฆสะ
๑๑.วิมานวัตถุ (     ”      ) ปรมัตถทีปนี พระธรรมปาละ
๑๒.เปตวัตถุ (     ”      ) ” ”
๑๓.เถรคาถา (     ”      ) ” ”

๑๔.เถรีคาถา (ขุททกนิกาย) ปรมัตถทีปนี พระธรรมปาละ
๑๕.ชาดก (     ”      ) ชาตกัฏฐกถา* พระพุทธโฆสะ

                                                       
* ท่ีจริงมีช่ือเฉพาะวา ปรมัตถโชติกา ดวยเหมือนกัน และท่ีวาพระพุทธโฆสะเปนผู
เรียบเรียงคัมภีรท้ังสองนี้นั้น คงจะเปนหัวหนาคณะ โดยมีผูอ่ืนรวมงานดวย
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พระไตรปฎก    อรรถกถา   ผูเรียบเรียง

๑๖.นิทเทส (ขุททกนิกาย) สัทธัมมปชโชติกา พระอุปเสนะ
๑๗.ปฏิสัมภิทามัคค (     ”      ) สัทธัมมปกาสินี พระมหานาม
๑๘.อปทาน (     ”      ) วิสุทธชนวิลาสินี (นามไมแจง)**

๑๙.พุทธวงส (     ”      ) มธุรัตถวิลาสินี พระพุทธทัตตะ
๒๐.จริยาปฎก (     ”      ) ปรมัตถทีปนี พระธรรมปาละ
ค.พระอภิธรรมปฎก
๒๑.ธัมมสังคณี อัฏฐสาลินี พระพุทธโฆสะ
๒๒.วิภังค สัมโมหวิโนทนี ”
๒๓.ท้ัง ๕ คัมภีรท่ีเหลือ ปญจปกรณัฏฐกถา “

นอกจากอรรถกถาซึ่งเปนที่ปรึกษาหลักในการเลาเรียนศึกษาพระ
ไตรปฎกแลว คัมภีรพระพุทธศาสนาภาษาบาลีที่เกิดขึ้นในยุคตางๆ หลัง
พุทธกาล ยังมีอีกมากมาย ทั้งกอนยุคอรรถกถา หลังยุคอรรถกถา และ
แมในยคุอรรถกถาเอง แตไมไดเรยีบเรยีงในรปูลักษณะทีจ่ะเปนอรรถกถา

คัมภรีสําคัญบางคัมภรี เปนผลงานอสิระของพระเถระผูแตกฉาน
ในพระธรรมวนิยั ทานเรยีบเรยีงขึน้ตามโครงเรือ่งทีท่านจดัวางเอง หรอื
เกดิจากเหตกุารณพิเศษ เชน การตอบคาํถามชีแ้จงขอสงสยัของผูอืน่
เปนตน ปกรณหรอืคัมภรีพิเศษเชนนี ้บางคัมภรีไดรบัความเคารพนบัถอื
และอางองิมาก โดยเฉพาะคมัภรี เนตต ิเปฏโกปเทส และ มลิินทปญหา
ซึ่งเกิดขึ้นกอนยุคอรรถกถา ในพมาจัดเขาเปนคัมภีรในพระไตรปฎก
ดวย (อยูในหมวดขุททกนิกาย)

                                                       
** คัมภีรจูฬคันถวงส (แตงในพมา) วาเปนผลงานของพระพุทธโฆสะ
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ในยุคอรรถกถา คัมภีร วิสุทธิมัคค ของพระพุทธโฆสะผูเปนพระ
อรรถกถาจารยองคสําคัญ แมจะถือกันวาเปนปกรณพิเศษ ไมใชเปน
อรรถกถา เพราะทานเรียบเรียงขึ้นตามโครงเรื่องที่ทานตั้งเอง ไมใช
อธิบายพระไตรปฎกตอนใดตอนหนึ่งโดยเฉพาะ แตก็ไดรับความนับถือ
มากเหมือนเปนอรรถกถา เรียกไดวาเปนคัมภีรระดับอรรถกถา 
ประเทศพุทธศาสนาเถรวาทตางใหความสําคัญ ถือเปนแบบแผนในการ
ศึกษาหลักพระพุทธศาสนา

คัมภีรที่เกิดหลังยุคอรรถกถา ก็มีทั้งคัมภีรที่อยูในสายเดียวกับ 
อรรถกถา คือเปนคัมภรีทีอ่ธบิายพระไตรปฎก และอธบิายอรรถกถา และ
อธบิายกนัเอง เปนขัน้ๆ ตอกนัไป กบัทัง้คัมภรีนอกสายพระไตรปฎก เชน 
ตาํนานหรอืประวตัแิละไวยากรณ เปนตน คัมภรีเหลานี ้ มชีือ่เรยีกแยก
ประเภทตางกนัออกไปหลายอยาง จะกลาวเฉพาะในสายของอรรถกถา 
คือทีอ่ธบิายตอออกไปจากอรรถกถา และเฉพาะทีค่วรรูในทีน่ีก้คื็อ ฎกีา 
และอนฎุกีา

เมือ่เรยีงลาํดบัคัมภรีในสายพระไตรปฎกและอรรถกถากจ็ะเปนดงันี้
(ก) บาลี คือพระไตรปฎก
(ข) อรรถกถา คือ คัมภีรที่อธิบายบาลีหรืออธิบายความใน

พระไตรปฎก
(ค) ฎีกา คือ คัมภีรที่อธิบายอรรถกถา หรือขยายความตอ

จากอรรถกถา
(ฆ) อนุฎีกา คือ คัมภีรที่อธิบายขยายความตอจากฎีกาอีก

ทอดหนึ่ง
สวนคัมภีรชื่ออยางอื่นตอจากนี้ไปที่มีอีกหลายประเภท บางทีทาน

ใชคําเรียกรวมๆ กันไปวา ตัพพินิมุต (แปลวา “คัมภีรที่พนหรือนอก
เหนือจากนั้น”)
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คัมภีรพระพุทธศาสนาที่มีอยูมากมาย ทั้งในสายและนอกสาย
พระไตรปฎกนี้ ในประเทศไทยเทาที่ผานมาไดตีพิมพเปนเลมหนังสือ
ออกมาแลวเพียงจํานวนนอย สวนมากยังคงคางอยูในใบลาน เพ่ิงจะมี
การตื่นตัวที่จะตรวจชําระและตีพิมพกันมากขึ้นในชวงเวลาใกลๆ นี้ จึง
จะตองรออีกสักระยะหนึ่งซึ่งคงไมนานนัก ที่ชาวพุทธและผูสนใจจะไดมี
คัมภีรพุทธศาสนาไวศึกษาคนควา อยางคอนขางบริบูรณ

สําหรับคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถานั้น ไดมีการตีพิมพเปน
เลมพรั่งพรอมแลวในปพ.ศ. ๒๕๓๕ สวนคัมภีรอื่นๆ รุนหลังตอๆ มา ที่
มีคอนขางบริบูรณพอจะหาไดไมยากก็คือคัมภีรที่ใชเรียนในหลักสูตร
เปรียญธรรม

เนือ่งจากคมัภรีเหลานี ้มคีวามสมัพันธอธบิายความตอกนั กลาวคือ 
อรรถกถาอธบิายพระไตรปฎก และฎกีาขยายความตอจากอรรถกถา หรอื
ตอจากคมัภรีระดบัอรรถกถา จึงจะไดทาํบัญชลํีาดบัเลม จับคูคัมภรีที่
อธบิายกนัไว เพ่ือเปนพ้ืนฐานความเขาใจในการทีจ่ะศึกษาคนควาตอไป 
และเพือ่อาํนวยความสะดวกในการโยงขอมลูระหวางคัมภรี
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บัญชีลําดับเลม พระไตรปฎก จับคูกับ อรรถกถา
I. พระวินัยปฎก

พระไตรปฎก อรรถกถา

เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ

๑ มหาวิภงฺค ๑ วินย.๑* 1 วินยฏกถา
(สมนฺตปาสาทิกา) ๑

วินย.อ.๑

๑.๑ เวรฺชกณฺฑ–
ปาราชิกกณฺฑ

1.1 เวรฺชกณฺฑ–
ปาราชิกกณฺฑ

2 วินยฏกถา
(สมนฺตปาสาทิกา) ๒

วินย.อ.๒

๑.๒ เตรสกณฺฑ–
อนิยตกณฺฑ

2.1 เตรสกณฺฑ–
อนิยตกณฺฑ

๒ มหาวิภงฺค ๒ วินย.๒
๒.๑ นิสฺสคิยกณฺฑ–

อธิกรณสมถา
2.2 นิสฺสคิยกณฺฑ–

อธิกรณสมถา
๓ ภิกฺขุนีวิภงฺค วินย.๓ 2.3 ภิกฺขุนีวิภงฺค
๔ มหาวคฺค ๑ วินย.๔ 3 วินยฏกถา

(สมนฺตปาสาทิกา)
วินย.อ.๓

๕ มหาวคฺค ๒ วินย.๕ 3.1 มหาวคฺค
๖ จุลฺลวคฺค ๑ วินย.๖ 3.2 จุลฺลวคฺค
๗ จุลฺลวคฺค ๒ วินย.๗
๘ ปริวาร วินย.๘ 3.3 ปริวาร

II. พระสุตตันตปฎก
พระไตรปฎก อรรถกถา

เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ

๙ ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค ที.ส. 4 ทีฆนิกายฏกถา
(สุมงฺคลวิลาสินี) ๑

ที.อ.๑

                                                       
* อักษรยอคัมภีรพระไตรปฎกในภาคภาษาอังกฤษใชตามฉบับอักษรโรมันของสมาคมบาลีปกรณ
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พระไตรปฎก อรรถกถา

เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ

๑๐ ทีฆนิกาย มหาวคฺค ที.ม. 5 ทีฆนิกายฏกถา
(สุมงฺคลวิลาสินี) ๒

ที.อ.๒

๑๑ ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค ที.ปา. 6 ทีฆนิกายฏกถา
(สุมงฺคลวิลาสินี) ๓

ที.อ.๓

๑๒ มช ฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก ม.มู. 7 มชฺฌิมนิกายฏกถา
(ปปฺจสูทนี) ๑

ม.อ.๑

๑๒.๑ มลูปรยิายวคฺค–
สีหนาทวคฺค

7.1 มูลปริยายวคฺค–
สีหนาทวคฺควณฺณนา

8 มชฺฌิมนิกายฏกถา
(ปปฺจสูทนี) ๒

ม.อ.๒

๑๒.๒ โอปมฺมวคฺค–
จูฬยมกวคฺค

8.1 โอปมฺมวคฺค–
จูฬยมกวคฺควณฺณนา

๑๓ มช ฺฌิมนิกาย
มชฺฌิมปณฺณาสก

ม.ม. 9 มชฺฌิมนิกายฏกถา
(ปปฺจสูทนี) ๓

ม.อ.๓

9.1 มชฺฌิมปณฺณาสก-
วณฺณนา

๑๔ มช ฺฌิมนิกาย
อุปริปณฺณาสก

ม.อุ. 10 มชฺฌิมนิกายฏกถา
(ปปฺจสูทนี) ๔

ม.อ.๔

10.1 อุปริปณฺณาสก-
วณฺณนา

๑๕ สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค สํ.ส. 11 สํยุตฺตนิกายฏกถา
(สารตฺถปกาสินี) ๑

สํ.อ.๑

11.1 สคาถวคฺควณฺณนา
๑๖ สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค สํ.นิ. 12 สํยุตฺตนิกายฏกถา

(สารตฺถปกาสินี) ๒
สํ.อ.๒
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พระไตรปฎก อรรถกถา

เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ

12.1 นิทานวคฺควณฺณนา
๑๗ สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค สํ.ข. 12.2 ขนฺธวคฺควณฺณนา
๑๘ สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค สํ.สฬ. 13 สํยุตฺตนิกายฏกถา

(สารตฺถปกาสินี) ๓
สํ.อ.๓

13.1 สฬายตนวคฺค-
วณฺณนา

๑๙ สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค สํ.ม. 13.2 มหาวารวคฺควณฺณนา
๒๐ องฺคุตฺตรนิกาย ๑ 14 องฺคุตฺตรนิกายฏกถา

(มโนรถปูรณี) ๑
องฺ.อ.๑

๒๐.๑ เอกนิปาต องฺ.เอก. 14.1 เอกนิปาตวณฺณนา
15 องฺคุตฺตรนิกายฏกถา

(มโนรถปูรณี) ๒
องฺ.อ.๒

๒๐.๒ ทุกนิปาต องฺ.ทุก. 15.1 ทุกนิปาตวณฺณนา
๒๐.๓ ติกนิปาต องฺ.ติก. 15.2 ติกนิปาตวณฺณนา

๒๑ องฺคุตฺตรนิกาย ๒
๒๑.๑ จตุกฺกนิปาต องฺ.จตุกฺก. 15.3 จตกุกฺนิปาตวณฺณนา

๒๒ องฺคุตฺตรนิกาย ๓ 16 องฺคุตฺตรนิกายฏกถา
(มโนรถปูรณี) ๓

องฺ.อ.๓

๒๒.๑ ปฺจกนิปาต อง.ฺปฺจก. 16.1 ปฺจกนิปาตวณฺณนา
๒๒.๒ ฉกฺกนิปาต องฺ.ฉกฺก. 16.2 ฉกฺกนิปาตวณฺณนา

๒๓ องฺคุตฺตรนิกาย ๔
๒๓.๑ สตฺตกนิปาต อง.ฺสตตฺก. 16.3 สตฺตกนิปาตวณฺณนา



๕๘ พระไตรปฎก: ส่ิงที่ชาวพุทธตองรู

พระไตรปฎก อรรถกถา

เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ

๒๓.๒ อฏกนิปาต องฺ.อฏก. 16.4 อฏกนิปาตวณฺณนา
๒๓.๓ นวกนิปาต องฺ.นวก. 16.5 นวกนิปาตวณฺณนา

๒๔ องฺคุตฺตรนิกาย ๕
๒๔.๑ ทสกนิปาต องฺ.ทสก. 16.6 ทสกนิปาตวณฺณนา
๒๔.๑ เอกาทสกนิปาต องฺ.เอกา-

ทสก.
16.7 เอกาทสกนิปาต-

วณฺณนา
๒๕ ขุทฺทกนิกาย ๑

๒๕.๑ ขุทฺทกปา ขุ.ขุ.
17 ขทุทฺกนิกายฏกถา

ขุทฺทกปาวณฺณนา
(ปรมตฺถโชติกา)

ขุทฺทก.อ.

๒๕.๒ ธมฺมปท ขุ.ธ. 18 ธมมฺปทฏกถา ๑
ยมกวคฺควณฺณนา

ธ.อ.๑

19 ธมมฺปทฏกถา ๒
อปฺปมาท–จิตฺตวคฺค-
วณฺณนา

ธ.อ.๒

20 ธมมฺปทฏกถา ๓
ปุปฺผ–พาลวคฺควณฺณนา

ธ.อ.๓

21 ธมมฺปทฏกถา ๔
ปณฑฺติ–สหสสฺวคคฺวณณฺนา

ธ.อ.๔

22 ธมมฺปทฏกถา ๕
ปาป–ชราวคฺควณฺณนา

ธ.อ.๕

23 ธมมฺปทฏกถา ๖
อตฺต–โกธวคฺควณฺณนา

ธ.อ.๖



๕๙ พระไตรปฎก: ส่ิงที่ชาวพุทธตองรู

พระไตรปฎก อรรถกถา

เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ

24 ธมมฺปทฏกถา ๗
มล–นาควคฺควณฺณนา

ธ.อ.๗

25 ธมมฺปทฏกถา ๘
ตณฺหา–พฺราหฺมณวคฺค-
วณฺณนา

ธ.อ.๘

๒๕.๓ อุทาน ขุ.อุ. 26 ขทุทฺกนิกายฏกถา
อุทานวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)

อุ.อ.

๒๕.๔ อิติวุตฺตก ขุ.อิติ. 27 ขทุทฺกนิกายฏกถา
อิติวุตฺตกวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)

อิติ.อ.

๒๕.๕ สุตฺตนิปาต ขุ.สุ. 28 ขทุทฺกนิกายฏกถา
สุตฺตนิปาตวณฺณนา
(ปรมตฺถโชติกา) ๑

สุตฺต.อ.๑

29 ขทุทฺกนิกายฏกถา
สุตฺตนิปาตวณฺณนา
(ปรมตฺถโชติกา) ๒

สุตฺต.อ.๒

๒๖ ขุทฺทนิกาย ๒
๒๖.๑ วิมานวตฺถุ

ขุ.วิมาน. 30 ขทุทฺกนิกายฏกถา
วิมานวตฺถุวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)

วิมาน.อ.

๒๖.๒ เปตวตฺถุ ขุ.เปต. 31 ขทุทฺกนิกายฏกถา
เปตวตฺถุวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)

เปต.อ.

๒๖.๓ เถรคาถา ขุ.เถร. 32 ขทุทฺกนิกายฏกถา
เถรคาถาวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี) ๑

เถร.อ.๑



๖๐ พระไตรปฎก: ส่ิงที่ชาวพุทธตองรู

พระไตรปฎก อรรถกถา

เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ

๒๖.๓.๑ เอก–ติก-
นิปาต

32.1 เอกนิปาตวณฺณนา

33 ขทุทฺกนิกายฏกถา
เถรคาถาวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี) ๒

เถร.อ.๒

๒๖.๓.๒ จตุกฺก–
มหานิปาต

32.2 จตกุกฺ–มหานปิาต-
วณณฺนา

๒๖.๔ เถรีคาถา ขุ.เถรี. 34 ขทุทฺกนิกายฏกถา
เถรีคาถาวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)

เถรี.อ.

๒๗ ขุทฺทกนิกาย ๓
๒๗.๑ ชาตก ๑

เอก–จตฺตาลีสนิปาต

ขุ.ชา. 35 ชาตกฏกถา ๑
เอกนิปาตวณฺณนา (๑)

ชา.อ.๑

36 ชาตกฏกถา ๒
เอกนิปาตวณฺณนา (๒)

ชา.อ.๒

37 ชาตกฏกถา ๓
ทุกนิปาตวณฺณนา

ชา.อ.๓

38 ชาตกฏกถา ๔
ติก–ปฺจกนิปาตวณฺณนา

ชา.อ.๔

39 ชาตกฏกถา ๕
ฉกฺก–ทสกนิปาตวณฺณนา

ชา.อ.๕

40 ชาตกฏกถา ๖
เอกาทสก–ปกิณฺณก-
นิปาตวณฺณนา

ชา.อ.๖

41 ชาตกฏกถา ๗
วีสติ–จตฺตาฬีสนิปาต-
วณฺณนา

ชา.อ.๗



๖๑ พระไตรปฎก: ส่ิงที่ชาวพุทธตองรู

พระไตรปฎก อรรถกถา

เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ

๒๘ ขุทฺทกนิกาย ๔
๒๘.๒ ชาตก ๒

ปฺาส–มหานิปาต

ขุ.ชา. 42 ชาตกฏกถา ๘
ปฺาส–สตฺตตินิปาต-
วณฺณนา

ชา.อ.๘

43 ชาตกฏกถา ๙
มหานิปาตวณฺณนา (๑)

ชา.อ.๙

44 ชาตกฏกถา ๑๐
มหานิปาตวณฺณนา (๒)

ชา.อ.๑๐

๒๙ ขุทฺทกนิกาย ๕
๒๙.๑ มหานิทฺเทส ขุ.ม.

45 ขทุทฺกนิกายฏกถา
มหานิทฺเทสวณฺณนา
(สทฺธมฺมปชฺโชติกา)

นิทฺ.อ.๑

๓๐ ขุทฺทกนิกาย ๖
๓๐.๑ จูฬนิทฺเทส ขุ.จู.

46 ขทุทฺกนิกายฏกถา
จูฬนิทฺเทสวณฺณนา
(สทฺธมฺมปชฺโชติกา)

นิทฺ.อ.๒

๓๑ ขุทฺทกนิกาย ๗
๓๑.๑ ปฏิสมฺภิทามคฺค ขุ.ปฏิ.

47 ขทุทฺกนิกายฏกถา
ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา
(สทฺธมฺมปกาสินี) ๑

ปฏิสํ.อ.๑

48 ขทุทฺกนิกายฏกถา
ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา
(สทฺธมฺมปกาสินี) ๒

ปฏิสํ.อ.๒

๓๒ ขุทฺทกนิกาย ๘
๓๒.๑ อปทาน ๑

ขุ.อป. 49 ขทุทฺกนิกายฏกถา
อปทานวณฺณนา
(วิสุทฺธชนวิลาสินี) ๑

อป.อ.๑



๖๒ พระไตรปฎก: ส่ิงที่ชาวพุทธตองรู

พระไตรปฎก อรรถกถา

เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ

๓๒.๑.๑ พุทธฺวคคฺ 49.1 พุทธฺวคคฺวณณฺนา
50 ขทุทฺกนิกายฏกถา

อปทานวณฺณนา
(วิสุทฺธชนวิลาสินี) ๒

อป.อ.๒

๓๒.๑.๒ สีหาสนิย–
เมตฺเตยฺยวคฺค

50.1 สีหาสนิย–เมตฺเตยฺย-
วคฺควณฺณนา

๓๓ ขุทฺทกนิกาย ๙
๓๓.๑ อปทาน ๒ ขุ.อป.

๓๓.๑.๑ ภทฺทาลิ–
 ภทฺทิยวคฺค

50.2 ภทฺทาลิ–ภทฺทิยวคฺค-
วณฺณนา

๓๓.๑.๒ เถริยา-
  ปทาน

50.3 เถริยาปทานวณฺณนา

๓๓.๒ พุทฺธวํส ขุ.พุทฺธ. 51 ขทุทฺกนิกายฏกถา
พุทฺธวํสวณฺณนา
(มธุรตฺถวิลาสินี) ๒

พุทฺธ.อ.

๓๓.๓ จริยาปฏก ขุ.จริยา. 52 ขทุทฺกนิกายฏกถา
จริยาปฏกวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)

จริยา.อ.

III. พระอภิธรรมปฎก

พระไตรปฎก อรรถกถา

เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ

๓๔ ธมฺมสงฺคณี อภิ.สํ. 53 อภิธมฺมฏกถา
ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา
(อฏสาลินี)

สงฺคณี.อ.



๖๓ พระไตรปฎก: ส่ิงที่ชาวพุทธตองรู

พระไตรปฎก อรรถกถา

เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ เลมที่ ช่ือคัมภีร อักษรยอ

๓๕ วิภงฺค อภิ.วิ. 54 อภิธมฺมฏกถา
วิภงฺควณฺณนา
(สมฺโมหวิโนทนี)

วิภงฺค.อ.

๓๖ ๑. ธาตุกถา อภิ.ธา. 55 อภิธมฺมฏกถา
ธาตุกถาทิวณฺณนา
(ปฺจปกรณฏกถา)

ปฺจ.อ.

55.1 ธาตุกถาวณฺณนา
๒. ปุคฺคลปฺตฺติ อภิ.ปุ. 55.2 ปุคฺคลปฺตฺติ-

วณฺณนา
๓๗ กถาวตฺถุ อภิ.ก. 55.3 กถาวตฺถุวณฺณนา
๓๘ ยมก ๑ อภิ.ย. 55.4 ยมกวณฺณนา
๓๙ ยมก ๒ อภิ.ย.
๔๐ ปฏาน ๑ อภิ.ป. 55.5 ปฏานวณฺณนา
๔๑ ปฏาน ๒ อภิ.ป.
๔๒ ปฏาน ๓ อภิ.ป.
๔๓ ปฏาน ๔ อภิ.ป.
๔๔ ปฏาน ๕ อภิ.ป.
๔๕ ปฏาน ๖ อภิ.ป.

คัมภีรสําคัญอ่ืนบางเลม
(โดยเฉพาะคัมภีรที่ใชเรียนในหลักสูตรเปรียญธรรม)

ลาํดบั คัมภีรหลัก อักษรยอ ลาํดบั คัมภีรที่อธิบาย อักษรยอ

56 มิลินฺทปฺหา มิลินฺท
57 วิสุทฺธิมคฺค ๑ วิสุทฺธิ ๑ 61 วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนา

มหาฏีกา
(ปรมตฺถมฺชุสา) ๑

วสิทุธฺิ.
ฏีกา๑



๖๔ พระไตรปฎก: ส่ิงที่ชาวพุทธตองรู

ลาํดบั คัมภีรหลัก อักษรยอ ลาํดบั คัมภีรที่อธิบาย อักษรยอ

58 วิสุทฺธิมคฺค ๒ วิสุทฺธิ ๒ 62 วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนา
มหาฏีกา
(ปรมตฺถมฺชุสา) ๒

วสิทุธฺิ
ฏีกา๒

59 วิสุทฺธิมคฺค ๓ วิสุทฺธิ ๓ 63 วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนา
มหาฏีกา
(ปรมตฺถมฺชุสา) ๓

วสิทุธฺิ
ฏีกา๓

60 อภิธมฺมตฺถสงฺคห๑ สงฺคห. 60 อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา
(อภิธมฺมตฺถวิภาวินี) ๑

สงฺคห.
ฏีกา

1 วินยฏกถา
(สมนฺตปาสาทิกา) ๑๒
1.1 เวรฺชกณฺฑวณฺณนา

วินย.อ.๑ 64 วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา
(สารตฺถทีปนี) ๑

วินย.
ฏีกา๑

1.2 ปม–จตตุถฺปาราชิก-
  วณฺณนา

65 วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา
(สารตฺถทีปนี) ๒

วินย.
ฏีกา๒

2 วินยฏกถา
(สมนฺตปาสาทิกา) ๒๒

วินย.อ.๒ 66 วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา
(สารตฺถทีปนี) ๓

วินย.
ฏีกา๓

3 วินยฏกถา
(สมนฺตปาสาทิกา) ๓๒

วินย.อ.๓ 67 วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา
(สารตฺถทีปนี) ๔

วินย.
ฏีกา๔

– ขทุทฺกนิกาย สุตฺตนิปาต
มงฺคลสุตฺต๓

– 68
69

มงฺคลตฺถทีปนี ๑
มงฺคลตฺถทีปนี ๒

มงฺคล.๑
มงฺคล.๒

70 ภกิขฺุปาติโมกฺขปาลิ ปาติโมกฺข (ลาํดบัที ่ 1, 2, 3, 64, 65, 
66, 67)

                                                       
๑ พิมพรวมเปนหนังสือเลมเดียวกัน
๒ คือ อรรถกถาวินัยที่เรียงลําดับไวตอนตนแลว
๓ ไดแกพระไตรปฎก เลม ๒๕ ขุทฺทกปา (๕–๖/๓–๔) และสุตฺตนิปาต (๓๑๗–๓๑๘/๓๗๖–๓๘๗)



๖๕ พระไตรปฎก: ส่ิงที่ชาวพุทธตองรู

บทสรุป

เพ่ือทบทวนสิ่งที่ไดกลาวมาแลวกอนหนานี้ ความสําคัญของพระ
ไตรปฎกอาจกลาวโดยสรุปไดดังนี้

๑. พระไตรปฎกเปนทีร่วบรวมไวซึง่พุทธพจนคือพระดาํรสัของพระ
พุทธเจา คําส่ังสอนของพระพทุธเจาทีพ่ระองคไดตรสัไวเอง เทาทีต่กทอดมา
ถงึเรา มมีาในพระไตรปฎก เรารูจักคําสอนของพระพทุธเจาจากพระไตรปฎก

๒. พระไตรปฎกเปนที่สถิตของพระศาสดาของพุทธศาสนิกชน 
เพราะเปนที่บรรจุพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจาตรัสไวใหเปนศาสดาแทน
พระองค เราจะเฝาหรือรูจักพระพุทธเจาไดจากพระดํารัสของพระองค
ที่ทานรักษากันไวในพระไตรปฎก

๓. พระไตรปฎกเปนแหลงตนเดิมของคําสอนในพระพุทธศาสนา 
คําสอน คําอธิบาย คัมภีร หนังสือ ตํารา ที่อาจารยและนักปราชญทั้ง
หลายพูด กลาวหรือเรียบเรียงไว ที่จัดวาเปนของในพระพุทธศาสนา 
จะตองสืบขยายออกมาและเปนไปตามคําสอนแมบทในพระไตรปฎก ที่
เปนฐานหรือเปนแหลงตนเดิม

๔. พระไตรปฎกเปนหลักฐานอางอิงในการแสดงหรือยืนยันหลัก
การ ทีก่ลาววาเปนพระพทุธศาสนา การอธบิายหรอืกลาวอางเกีย่วกบัหลกั
การของพระพทุธศาสนา จะเปนทีน่าเชือ่ถอืหรอืยอมรบัไดดวยด ี เมือ่อาง
องิหลกัฐานในพระไตรปฎก ซึง่ถอืวาเปนหลกัฐานอางองิขัน้สดุทายสงูสดุ

๕. พระไตรปฎกเปนมาตรฐานตรวจสอบคําสอนในพระพุทธ-
ศาสนา คําสอนหรอืคํากลาวใดๆ ทีจ่ะถอืวาเปนคําสอนในพระพทุธศาสนา
ได จะตองสอดคลองกบัพระธรรมวนิยัซึง่มมีาในพระไตรปฎก (แมแตคํา
หรอืขอความในพระไตรปฎกเอง ถาสวนใดถกูสงสยัวาจะแปลกปลอม ก็
ตองตรวจสอบดวยคําสอนทัว่ไปในพระไตรปฎก)
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๖. พระไตรปฎกเปนมาตรฐานตรวจสอบความเชื่อถือและขอ
ปฏบัิตใินพระพทุธศาสนา ความเชือ่ถอืหรอืขอปฏบัิตติลอดจนพฤตกิรรม
ใดๆ จะวินิจฉัยวาถูกตองหรือผิดพลาด เปนพระพุทธศาสนาหรือไม ก็
โดยอาศัยพระธรรมวินัยที่มีมาในพระไตรปฎกเปนเครื่องตัดสิน

ดวยเหตุดังกลาวมานี้ การศึกษาคนควาพระไตรปฎกจึงเปนกิจ
สําคัญย่ิงของชาวพุทธ ถือวาเปนการสืบตออายุพระพุทธศาสนา หรือ
เปนความดํารงอยูของพระพุทธศาสนา กลาวคือ ถายังมีการศึกษาคน
ควาพระไตรปฎกเพื่อนําไปใชปฏิบัติ พระพุทธศาสนาก็ยังดํารงอยู แต
ถาไมมีการศึกษาคนควาพระไตรปฎก แมจะมีการปฏิบัติ ก็จะไมเปนไป
ตามหลักการของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก็จะไมดํารงอยู คือ
จะเสื่อมสูญไป

นอกจากความสาํคัญในทางพระศาสนาโดยตรงแลว พระไตรปฎก
ยังมีคุณคาที่สําคัญในดานอื่นๆ อีกมาก โดยเฉพาะ

(๑) เปนที่บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับลัทธิ ความเชื่อถือ ศาสนา 
ปรัชญา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เรื่องราว เหตุการณ 
และถิ่นฐาน เชนแวนแควนตางๆ ในยุคอดีตไวเปนอันมาก

(๒) เปนแหลงที่จะสืบคนแนวความคิดที่สัมพันธกับวิชาการตางๆ 
เนื่องจากคําสอนในพระธรรมวินัยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวโยงหรือครอบคลุม
ถึงวิชาการหลายอยาง เชนจิตวิทยา กฎหมาย การปกครอง เศรษฐกิจ 
เปนตน

(๓) เปนแหลงเดิมของคําศัพทบาลีที่นํามาใชในภาษาไทย เนื่อง
จากภาษาบาลีเปนรากฐานสําคัญสวนหนึ่งของภาษาไทย การศึกษาคน
ควาพระไตรปฎกจึงมีอุปการะพิเศษแกการศึกษาภาษาไทย

รวมความวา การศึกษาคนควาพระไตรปฎกมีคุณคาสําคัญ ไม
เฉพาะแตในการศกึษาพระพทุธศาสนาเทานัน้ แตอาํนวยประโยชนทาง
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วิชาการในดานตางๆ มากมาย เชน ภาษาไทย ภมูศิาสตร ประวัตศิาสตร 
สังคมวิทยา มานษุยวิทยา โบราณคด ีรฐัศาสตร เศรษฐศาสตร นติศิาสตร 
ศึกษาศาสตร ศาสนา ปรชัญา และจติวิทยา เปนตนดวย

แตนับวาเปนเรื่องแปลก และนาใจหาย ที่คนสมัยนี้กลับไมเขาใจ
วา พระไตรปฎกคืออะไร ทําไมตองรักษาพระไตรปฎก ทําไมตองเอา
พระไตรปฎกมาเปนมาตรฐานหรือเปนเกณฑวินิจฉัยวา อะไรเปนธรรม-
วินัย อะไรเปนคําสอนของพระพุทธเจา หากปราศจากความเขาใจพื้น
ฐานเชนนี้เสียแลว บางคนก็อาจไปไกลถึงขนาดที่ทึกทักเอาผิดๆ วา คํา
สอนของพระพุทธเจา ใครจะวาอยางไรก็ได

นอกจากนี้ ยังมีความสับสนระหวางตัวหลักการของพระศาสนา
เองกับความคิดเห็นสวนบุคคล ความสับสนนี้ ซึ่งก็คงเกี่ยวเนื่องกับ
ปญหาแรก ยอมนําไปสูปญหาตางๆ มากมายอยางแนนอน

ถาเราถามวาพระพุทธเจาสอนวาอยางไร หรือสอนเรื่องอะไรวา
อยางไร เราก็ตองไปดูพระไตรปฎกเพื่อหาคําตอบ เพราะเราไมมีแหลง
อื่นที่จะตอบคําถามนี้ได

แตถาเขาถามวา พระพุทธเจาสอนวาอยางนี้แลว คุณจะวาอยาง
ไร เราจะคิดอยางไรก็เปนสิทธิของเรา เปนเสรีภาพของเราที่จะแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงที่พระพุทธเจาสอน

แมแตในกรณีหลัง เพ่ือความเปนธรรมตอพระศาสดา เราก็ควร
จะศึกษาคําอธิบายของทานในคัมภีรตางๆ ใหชัดแจงกอน แลวจึงมา
สรุปส่ิงที่ศึกษามาแลว ถาสรุปดีก็ตรงตามที่พระพุทธเจาสอน สรุปไมดี
ก็ผิดพลาด ก็ตองศึกษาคนควาตอไป แตอยางนอยก็ตองแยกใหชัด
อยางที่กลาวมาแลววา พระพุทธเจาสอนวาอยางไร ก็วาไปตามคําสอน
ของพระองคโดยซื่อสัตย แลวเราเห็นวาอยางไร ก็วาไปตามอิสระที่เรา
เห็น แตเวลานี้คนวากันนุงนังสับสนไปหมด
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ที่จริงนั้น หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนามีความชัดเจนแน
นอน และไมใชเปนเพยีงเรือ่งของความคิดเหน็หรอืคาดเดา แตเปนเรือ่ง
ของหลักฐานที่ชาวพุทธถือกันวามาจากพระพุทธเจาโดยตรง คือมาใน
พระไตรปฎก และมคัีมภรีอรรถกถาเปนตน อธบิายประกอบ ซึง่ชาวพทุธ
ทกุยุคสมยั ถอืวาเปนเนือ้เปนตวัของพระศาสนา เปนหลกัสาํคัญทีสุ่ด 
และไดเพียรพยายามอยางย่ิงที่จะรักษาไวใหแมนยํา ดวยการทรงจํา 
ศึกษาเลาเรยีน และมกีารสงัคายนาเปนงานใหญหลายยคุสมยัตลอดมา

ใครก็ตามที่กลาวอางวาตนปฏิบัติไดโดยไมตองอาศัยพระไตรปฎก 
กคื็อพูดวา ตนปฏบัิตไิดโดยไมตองอาศยัพระพทุธเจา เมือ่เขาปฏบัิตโิดย
ไมอาศัยคําตรัสสอนของพระพุทธเจา เราจะเรียกการปฏิบัตินั้นวาเปน
พระพทุธศาสนาไดอยางไร แนนอนวา นัน่เปนการปฏบัิตลัิทธคิวามเชือ่
หรอืความคิดเหน็ของตวัเขาเอง หรอืของใครอืน่ทีคิ่ดขอปฏบัิตนิัน้ขึน้มา 
หรอือยางดกีเ็ปนความทีเ่อามาเลาตอจากพระไตรปฎก แบบฟงตามๆ กนั
มา ซึง่เสีย่งตอความคลาดเคลือ่นผดิเพ้ียน

ดังนั้น ชาวพุทธทุกคนจึงควรเฝาจับตาระแวดระวังบุคคล ๒ 
ประเภท คือ (๑) ประเภททีส่รางความสบัสนระหวางพทุธพจนทีแ่ทกบั
ความคิดเหน็ของตน โดยอาง “เสรภีาพทางวชิาการ” แฝงมาในรปูที่
เรยีกวา “งานวจัิยทางวชิาการ” และ (๒) ประเภททีอ่างวาสามารถ
ปฏบัิตไิดโดยไมตองอาศัยพระพทุธเจา บุคคล ๒ ประเภทนี ้ ซึง่หาไดไม
ยากนักในสังคมปจจุบันของเรา ยอมสามารถสรางความเสียหายใหญ
หลวงตอพระศาสนาในระยะยาวไดโดยแท ย่ิงเมือ่มผีูคลอยตามดวยหลง
เชือ่โดยงายเปนจาํนวนมาก

เราจึงควรตื่นตัวตอภัยคุกคามและรวมแรงรวมใจกันแกไขปญหา
ดวยการสงเสริมสัมมาปฏิบัติโดยอิงอาศัยคําสอนที่แท ซึ่งเราจะตอง
ชวยกันรักษาใหบริสุทธิ์ อันที่จริง ถึงเวลาแลวที่จะตองหันมาฟนฟูชาว
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พุทธใหกลบัไปสูพระธรรมวนิยั ใหรูจักศึกษาพระไตรปฎกกนัอยางจรงิจงั
อีกครั้งหนึ่ง

อยางที่กลาวแลวกอนหนานี้ ตราบใดที่พระไตรปฎกยังมีอยู 
ตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู พระพุทธศาสนาอันเปนของแท
ดั้งเดิม ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีพระไตรปฎกอยู เราก็ยังมีโอกาสที่จะรูจัก
พระพุทธศาสนาและไดรับประโยชนที่แทจริงที่พึงไดจากพระศาสนาอัน
ประเสริฐนี้

จึงหวังวา พระไตรปฎกบาลีจะเปนสื่อที่เสมือนพระธรรมทูตผู
จาริกไปกวางไกล โดยทําหนาที่แสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง และงามตราบสุดทาย ตามพระพุทธโอวาทที่ทรงสงพระ
สาวกรุนแรกไปประกาศพระศาสนา เพ่ือใหสัมฤทธิ์จุดหมายแหงการแผ
ขยายประโยชนสุขแกพหูชน คือประชาชาวโลกทั้งมวลสืบไป
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บันทึกของผูแปล

ฉบบัแปลภาษาองักฤษของหนงัสือเลมน้ี ไดอาศยัขอมลูทีเ่ฟนจาก ๓ แหลง 
ดงัน้ี

• หนังสือ รูจักพระไตรปฎก เพื่อเปนชาวพุทธที่แท
• หนังสือ กรณีธรรมกาย
• คํานําในพระไตรปฎกบาลีอักษรโรมันฉบับใหม ที่จัดพิมพโดยกองทุน

สนทนาธรรมนําสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ
ในเรื่องศัพทพระพุทธศาสนา ผูแปลยังไดปรึกษาหนังสืออื่นๆ อีกหลาย

ฉบับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
• พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม ของทานเจาคณุพระธรรมปฎก

(ป. อ. ปยุตฺโต)
• Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms and Doc-

trines by Ven. Nyanatiloka, fourth revised edition edited by Ven. 
Nyanoponika

• A Pali-English Glossary of Buddhist Technical Terms by Ven. 
Bhikkhu ¥àõamoli, edited by Ven. Bhikkhu Bodhi

• Concise Pali-English Dictionary by Ven. A. P. Buddhadatta 
Mahàthera

• Guide to the Tipiñaka: Introduction to the Buddhist Canon 
published by White Lotus Co. Ltd.

จึงขอจารึกความขอบพระคุณตอทานผูเรียบเรียงและทานบรรณาธิการ
หนังสือดงักลาวขางตน และขอกราบขอบพระคณุทานเจาคณุพระธรรมปฎก ที่
เมตตาอนุญาตใหจัดเตรียมฉบับแปลภาษาอังกฤษจากขอเขียนของทานที่จัดเรียง
เน้ือหาใหมน้ี อีกทั้งชวยอานฉบับแปลใหในเวลาอันกระชั้นยิ่ง และใหขอเสนอ
แนะอันเปนประโยชนอยางมากสาํหรับฉบับแปลที่ตีพิมพในวารสารและฉบับสอง
ภาษานี ้ สวนขอบกพรองใดๆ ไมวาในดานภาษาหรือในดานอื่นๆ พึงถือเปนความ
รับผิดชอบของผูแปลแตผูเดียวไมวาในกรณีใดทั้งส้ิน




