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คําปรารภ
วารสาร Manusya: Journal of Humanities
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ฉบับพิเศษ ๔, ๒๐๐๒ วาดวยพระไตร ปฎก ไดตีพิมพบทความ
ของอาตมภาพเรื่อง “What a true Buddhist should
know about the Pali Canon” (หนา ๙๓–๑๓๒)
บทความขางตนนั้น เปนคําแปลภาษาอังกฤษของเนื้อความที่
เลือกมาจากขอเขียนภาษาไทยของอาตมภาพ ๓ เรื่อง ผูแปลคือ ดร.สม
ศีล ฌานวังศะ ราช บัณฑิต และรองศาสตราจารยแหงสถาบันภาษา
จุฬา- ลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเลือกเนื้อความจากแหลงทั้งสามนั้นมา
จัดเรียงใหเปนบทความที่สั้นลง แตมีสาระจบสมบูรณในตัว
บัดนี้ ผูแปล โดยการสนับสนุนของคณะผูศรัทธา มีอาจารย
ภาวรรณ หมอกยา แหงคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนตน ไดขออนุญาตนําบทความดังกลาวนี้มาพิมพเปนเลมตางหาก ชื่อ
วา พระไตรปฎก: สิ่งที่ชาวพุทธตองรู เพื่อเผยแพรใหกวางขวางยิ่งขึ้น
อาตมภาพขออนุโมทนา เพราะบทแปลที่จัดเรียงใหมนี้เปนประมวล
ความที่กะทัดรัด จะเปนคูมือในการศึกษาพระไตรปฎก ชวยเสริมความ
เขาใจในพระพุทธ-ศาสนาไดพอสมควร
อนึ่ง เพื่อเสริมคุณคาของหนังสือเลมนี้ ผูแปลไดนําเนื้อหา
ภาษาไทยที่สอดคลองกันมาบรรจุลงไปดวยในหนาที่คูกับฉบับแปล
พรอมทั้งปรับถอยความทั้งสองฉบับใหเขากัน จึงหวังวา ผูที่ศึกษา
พระพุทธ-ศาสนาอยางจริงจังจักไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการอาน
เนื้อหาทั้งสองภาษาควบคูกัน

๒๕๔๖

พระธรรมปฎก
๒๔
เมษายน

สารบัญ
คําปรารภ
บทคัดยอ
บทนํา
พระพุทธศาสนาไมใชปรัชญา
พระพุทธพจน: แกนแทของพระพุทธศาสนา
พระไตรปฎก: ขอควรรูเบื้องตน
ภาคหนึ่ง
ความสําคัญของพระไตรปฎก
พระไตรปฎกกับพระรัตนตรัย
พระไตรปฎกกับพุทธบริษัท ๔
พระไตรปฎกกับพระสัทธรรม ๓
พระไตรปฎกกับไตรสิกขา
สังคายนา: การซักซอมทบทวนพุทธพจน
การสังคายนาคืออะไร
ปฐมสังคายนา
กําเนิดพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท
พระไตรปฎกเกิดขึ้นไดอยางไร?
พระไตรปฎกมีการรักษาสืบทอดมาถึงเราไดอยางไร?
พระไตรปฎกที่มีการทองจํามีความแมนยําเพียงไร?
พระไตรปฎกที่เปนลายลักษณอักษรเลา?
ฉัฏฐสังคีติและภายหลังจากนั้น
ภาคสอง
พระไตรปฎกเขากันไดกับสถานการณของโลกปจจุบัน
การจัดหมวดหมูคัมภีรในพระไตรปฎก
สรุปสาระของพระไตรปฎก ๔๕ เลม (เรียงตามลําดับเลม)
พระวินัยปฎก
พระสุตตันตปฎก
พระอภิธรรมปฎก
อรรถกถาและคัมภีรชั้นหลัง
บัญชีลําดับเลมพระไตรปฎกจับคูกับอรรถกถา
คัมภีรสําคัญอื่นๆ
บทสรุป
บันทึกของผูแปล

iv
๑
๓
๓
๔
๕
๗
๗
๗
๘
๙
๑๐
๑๒
๑๒
๑๔
๑๗
๑๗
๑๙
๒๒
๒๔
๒๗
๒๙
๒๙
๓๒
๓๔
๓๔
๓๖
๔๔
๔๙
๕๕
๖๓
๖๕
๗๐

๑

พระไตรปฎก: สิ่งที่ชาวพุทธตองรู

บทคัดยอ
พระไตรปฎก คือคัมภีรที่คําสั่งสอนของพระพุทธเจา หรือพระ
ธรรมวินัย สถิตอยู คําวา ติปฏก ในภาษาบาลีแปลวา “ตะกรา ๓ ใบ
[ที่บรรจุคําสอน]” หมายถึงหลักคําสอนหมวดใหญ ๓ หมวด
เนื่องจากพระพุทธเจาตรัสไวอยางชัดเจนวา พระธรรมวินัยจะ
เป น ศาสดาแทนพระองค ภ ายหลั ง ที่ พ ระองค ล ว งลั บ ไปแล ว
พระไตรปฎกจึงเปนที่ที่ชาวพุทธยังสามารถเขาเฝาพระศาสดาของตน
และศึ กษาพระปริ ยั ติ ศาสน แม พระองค จะเสด็ จปริ นิ พพานไปกว า
๒,๕๐๐ ปแลวก็ตาม
การสังคายนาครั้งแรก ซึ่งมีวัตถุประสงคในการรวบรวมและจัด
หมวดหมูพุทธพจน ไดจัดขึ้นภายหลังจากพุทธปรินิพพาน ๓ เดือน
เนื่องจากเปนการดําเนินการโดยที่ประชุมพระอรหันตเถระ ๕๐๐ องค
การสังคายนาครั้งนี้จึงเปนจุดเริ่มตนของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท
ดังที่เรารูจักกันในปจจุบัน ในระหวางการสังคายนา เมื่อมีการลงมติ
ยอมรับคําสอนสวนใดแลว ที่ประชุมก็จะสวดพรอมๆ กัน เนื้อหาที่
สวดนี้จึงถือเปนการรับรองวาใหใชเปนแบบแผนที่จะตองทรงจําชนิด
คําตอคําเพื่อถายทอดแกผูอื่นและสืบทอดแกอนุชน
คําสอนดังที่สืบทอดกันมาดวยปากเปลาเชนนี้ไดจารึกเปนลาย
ลั ก ษณ อั ก ษรเป น ครั้ ง แรกในคราวสั ง คายนาครั้ ง ที่ ๔ ที่ จั ด ขึ้ น ใน
ประเทศศรีลังกา เมื่อราวป พ.ศ. ๔๖๐
หลังจากเวลาผานไป ๒,๕๐๐ ปและภายหลังการสังคายนาครั้ง
สําคัญ ๖ ครั้ง พระไตรปฎกบาลีของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาทเปน
ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนบันทึกคําสอนของพระพุทธเจาที่เกาแก

๒

พระไตรปฎก: สิ่งที่ชาวพุทธตองรู

ที่สุด ดั้งเดิมที่สุด สมบูรณที่สุด และถูกตองแมนยําที่สุด ที่ยังคงมีอยู
ในปจจุบัน
ในฐานะที่เปนแหลงอางอิงขั้นสุดทายสูงสุด พระไตรปฎกใชเปน
มาตรฐานหรือเกณฑตัดสินวาคําสอนหรือวิธีปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใด
เปนของพระพุทธศาสนาจริงหรือไม ดังนั้นจึงเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของชาวพุทธทุกคนที่จะรักษาปกปองพระไตรปฎก ซึ่งมี
ความสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ยวดต อ การอยู ร อดของพระพุ ท ธศาสนา และ
ดังนั้นจึงหมายถึงตอประโยชนสุขของชาวโลกดวย
หนังสือเลมนี้จะบรรยายเรื่องราวทั่วไปเกี่ยวกับพระไตรปฎก
ดวยการกลาวถึงปญหาสําคัญๆ เชน พระไตรปฎกคืออะไร? ทําไมจึงมี
ความสําคัญมาก? การสังคายนาคืออะไร และดําเนินการอยางไร?
พระไตรปฎกมีการรักษาสืบทอดมาถึงเราไดอยางไร? มีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับโลกยุคปจจุบันอยางไร? นอกจากนี้ยังไดสรุปสาระโดย
ยอของพระไตรปฎกพรอมทั้งกลาวถึงคัมภีรประกอบอีกดวย
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บทนํา
พระพุทธศาสนาไมใชปรัชญา

กอนที่จะกลาวถึงเรื่องพระไตรปฎกตอไป เราจําตองแยกให
ออกระหวางปรัชญากับศาสนา ปรัชญาเปนเรื่องของการคิดหาเหตุผล
เปนสําคัญ และถกเถียงกันในเรื่องเหตุผลนั้นเพื่อสันนิษฐานความจริง
เรื่องที่ถกเถียงหรือคิดหานั้นอาจจะไมเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่เปนอยู
เชน นักปรัชญาอาจจะถกเถียงกันวา จักรวาลเกิดขึ้นเมื่อไรและจะไป
สิ้นสุดเมื่อไร โลกจะแตกเมื่อไร ชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไร เปนตน และนัก
ปรัชญาก็ไมจําเปนตองดําเนินชีวิตตามหลักการอะไร หรือแมแตให
สอดคลองกับสิ่งที่ตนคิด เขาคิดหาเหตุผลหาความจริงของเขาไป
โดยที่วาชีวิตสวนตัวอาจจะเปนไปในทางที่ตรงขามก็ได เชน นัก
ปรัชญาบางคนอาจจะเปนคนคุมดีคุมราย บางคนสํามะเลเทเมา บาง
คนมีทุกขจนกระทั่งฆาตัวตาย
แตศาสนาเปนเรื่องของการปฏิบัติ เรื่องของการดําเนินชีวิตหรือ
การนํามาใชใหเปนประโยชนในชีวิตจริง
การปฏิบัตินั้นตองมี
หลักการที่แนนอนอยางใดอยางหนึ่งที่ยอมรับวาเปนจริง โดยมี
จุดหมายที่แสดงไวอยางชัดเจนดวย
เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติคือศาสนิกชน เริ่มตนก็ตองยอมรับที่จะ
ปฏิบัติตามหลักการของศาสนานั้น ตามที่ องคพระศาสดา ไดแสดง
ไว ซึ่งเราเรียกวา คําสอน ดวยเหตุนี้ ศาสนิกจึงมุงไปที่ตัวคําสอนของ
พระศาสดาซึ่งรวบรวมและรักษาสืบทอดกันมาในสิ่งที่เรียกกันวา
คัมภีร
เมื่อมองในแงนี้ พระพุทธศาสนาจึงมิใชเปนปรัชญา แตเปน
ศาสนา มีพระสมณโคดมเปนพระศาสดา ซึ่งชาวพุทธทุกคนเชื่อในการ
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ตรัสรูของพระองค สอนวิธีการดําเนินชีวิตที่เมื่อถึงที่สุดแลวจะนําไปสู
เปาหมายคือการหลุดพนจากความทุกข คัมภีรขนาดใหญที่บรรจุหลัก
คําสอนเรียกวา พระไตรปฎก ชาวพุทธที่แทจะตองปฏิบัติตามคําสอน
ใหถูกตอง เพื่อใหไดรับประโยชนจากพระศาสนามากที่สุด และเพื่อ
เปนหลักประกันวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง ก็จําเปนตองมีความเขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรื่องพระไตรปฎก
พระพุทธพจน: แกนแทของพระพุทธศาสนา

คําวา พระพุทธศาสนา วาโดยทั่วไป มีความหมายกวางมาก
รวมตั้งแตหลักธรรม พระสงฆ องคกร สถาบัน กิจการ ไปจนถึงศา
สนสถาน และศาสนวัตถุ ทุกอยาง แตถาจะเจาะลงไปใหถึง
ความหมายแทที่เปนตัวจริง
พระพุทธศาสนาก็มีความหมาย
ตรงไปตรงมาตามคําแปลโดยพยัญชนะของคําวา พระพุทธศาสนา
นั้นเองวา “คําสั่งสอนของพระพุทธเจา” นี้คือตัวแทตัวจริงของ
พระพุทธศาสนา สิ่งอื่นนอกจากนี้เปนสวนขยายออกหรืองอกขึ้นมา
จากคําสอนของพระพุทธเจานั้น
เมื่อจับความหมายที่เปนตัวแทไดแลว ก็จะมองเห็นวา ความดํารง
อยูของพระพุทธศาสนา
หมายถึงความคงอยูแหงคําสอนของ
พระพุทธเจา หากคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเลือนลางหายไป แมจะมี
บุคคล กิจการ ศาสนสถาน และศาสนวัตถุใหญโตมโหฬารมากมาย
เทาใด ก็ไมอาจถือวามีพระพุทธศาสนา แตในทางตรงขาม แมวาสิ่งที่
เปนรูปธรรมภายนอกดังกลาวจะสูญหาย ถาคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ยังดํารงอยู คนก็ยังรูจักพระพุทธศาสนาได ดวยเหตุนี้ การดํารงรักษา
พระพุทธศาสนาที่แทจริง จึงหมายถึงการดํารงรักษาคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา
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กลาวใหเฉพาะลงไปอีก คําสั่งสอนของพระพุทธเจานั้น ก็
ไดแกพุทธพจน หรือพระดํารัสของพระพุทธเจานั่นเอง ดังนั้น วาโดย
สาระ การดํารงรักษาพระพุทธศาสนา จึงหมายถึงการดํารงรักษาพระ
พุทธพจน
อนึ่ง พระพุทธพจนนั้น เปนพระดํารัสที่พระพุทธเจาตรัสแสดง
ธรรมและบัญญัติวินัยไว กอนพุทธปรินิพพานไมนาน พระพุทธเจา
ตรัสไวเองวาจะไมทรงตั้งพระภิกษุองคใดเปนศาสดาแทนพระองค
เมื่อพระองคปรินิพพานลวงลับไป แตไดทรงมอบหมายใหชาวพุทธ
ไดรูกันวา พระธรรมวินัยนั้นแหละเปนพระศาสดาแทนพระองค ชาว
พุทธจํานวนมากถึงกับจําพุทธพจนภาษาบาลีไดวา
โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปฺตฺโต
โส โว มมจฺจเยน สตฺถา
“ดูกอนอานนท! ธรรมและวินัยใด ที่เราไดแสดงแลว และ
บัญญัติแลว แกเธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้น จักเปน
ศาสดาของเธอทั้งหลาย โดยกาลที่เราลวงลับไป”

โดยนัยนี้ พระพุทธพจน จึงเปนทั้งพระพุทธศาสนาคือคําตรัส
สอนของพระพุทธเจา และที่ธํารงสถิตพระศาสดา โดยทรงไวและ
ประกาศพระธรรมวินัยแทนพระพุทธองค
พระไตรปฎก: ขอควรรูเบื้องตน

คัมภีรที่บรรจุพุทธพจน คือพระธรรมวินัย มีชื่อที่ชาวตะวันตก
รูจักกันโดยทั่วไปวา Pali Canon หรือ Buddhist
Canon ทั้งนี้ก็เพราะวา เปนที่ประมวลหลักการพื้นฐานของศาสนา
(=canon) ซึ่งในที่นี้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (=Buddhist)
และขอความในคัมภีรนี้บันทึกดวยภาษาบาลี (=Pali) แตคําบาลีที่
เรียก พระไตรปฎก ก็คือ ติปฏก จากคําวา ติ “สาม” + ปฏก “ตํารา,
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คัมภีร, หรือ กระจาด (อันเปนภาชนะบรรจุของ)” ซึ่งตามตัวอักษร
ใชหมายถึงคําสอนหมวดใหญ ๓ หมวด คือ
พระวินัยปฎก ไดแกประมวลระเบียบขอบังคับของบรรพชิตที่
พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวสําหรับภิกษุและภิกษุณี
พระสุตตันตปฎก
ไดแกประมวลพระสูตรหรือคําสอนที่
พระพุทธเจาทรงแสดงยักเยื้องไปตางๆ ใหเหมาะกับบุคคลสถานที่
เหตุการณ มีเรื่องราวประกอบ
พระอภิธรรมปฎก ไดแกประมวลคําสอนที่เปนเนื้อหาหรือหลัก
วิชาลวนๆ ไมเกี่ยวดวยบุคคลหรือเหตุการณ ไมมีเรื่องราวประกอบ
อันที่จริง พระไตรปฎกมิใชคัมภีรเพียงเลมเดียว แตเปนคัมภีร
ชุดใหญที่มีเนื้อหาถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ฉบับพิมพดวย
อักษรไทยนิยมจัดแยกเปน ๔๕ เลม เพื่อหมายถึงระยะเวลา ๔๕
พรรษาแหงพุทธกิจ นับรวมไดถึง ๒๒,๓๗๙ หนา (ฉบับสยามรัฐ)
หรือเปนตัวอักษรประมาณ ๒๔,๓๐๐,๐๐๐ ตัว แตละปฎกมีการ
จัดแบงหมวดหมูบทตอน ซอยออกไปมากมายซับซอน (โปรดดูเคา
โครงในการจัดหมวดหมูในแผนภูมิหนา ๓๓)
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ภาคหนึ่ง
ความสําคัญของพระไตรปฎก

ความสําคัญของพระไตรปฎกตอการธํารงรักษาพระศาสนานั้น
เราจะเขาใจไดชัดยิ่งขึ้นเมื่อมองเห็นความสัมพันธของพระไตรปฎก
กับสวนอื่นๆ ของพระพุทธศาสนา
• พระไตรปฎกกับพระรัตนตรัย

เหตุผลหลักที่พระไตรปฎกมีความสําคัญอยางยิ่งยวดก็คือ เปน
ที่รักษาพระรัตนตรัย ซึ่งเปนไตรสรณะของชาวพุทธทุกคนเชนกัน
ดังนี้
(๑)
พระไตรปฎกเปนที่สถิตของพระพุทธเจา อยางที่ได
บอกตั้งแตตนแลววา ธรรมวินัยจะเปนศาสดาแทนพระองค เมื่อ
พระองคปรินิพพานไปแลว ในแงนี้ ชาวพุทธจึงยังคงสามารถเขาเฝา
พระศาสดาในพระไตรปฎกได แมพระองคจะลวงลับไปกวา ๒,๕๐๐
ปแลวก็ตาม
(๒) พระไตรปฎกทําหนาที่ของพระธรรม เรารูจักพระ
ธรรมวินัย คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาจากพระไตรปฎก พระ
ธรรมวินัยนั้น เราเรียกสั้นๆ วา พระธรรม เวลาเราจะแสดงอะไรเปน
สัญลักษณแทนพระธรรม เราก็มักใชพระไตรปฎกเปนเครื่องหมาย
ของพระธรรม
(๓) พระไตรปฎกเปนที่รองรับพระสงฆ พระสงฆนั้นเกิด
จากพุทธ-บัญญัติในพระไตรปฎก หมายความวา พระภิกษุทั้งหลายที่
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รวมเปนภิกขุ สังฆะคือภิกษุสงฆนั้น บวชขึ้นมาและอยูไดดวยพระ
วินัย
วินัยปฎกเปนที่บรรจุไวซึ่งกฎเกณฑ กติกา ที่รักษาไวซึ่งภิกขุ
สังฆะ สวนสังฆะนั้นก็ทําหนาที่เปนผูที่จะรักษาสืบทอดพระศาสนา
สังฆะจึงผูกพันเนื่องอยูดวยกันกับพระไตรปฎก
รวมความวา พระรัตนตรัย ตองอาศัยพระไตรปฎกเปนที่ปรากฏ
ตัวแกประชาชนชาวโลก
เริ่มตั้งแตพุทธศาสนิกชนเปนตนไป
พระไตรปฎก จึงมีความสําคัญในฐานะเปนที่ปรากฏของพระรัตนตรัย
ดังนั้น การธํารงพระไตรปฎกจึงเปนการธํารงไวซึ่งพระรัตนตรัย ซึ่งก็
คือการธํารงรักษาพระพุทธศาสนา
• พระไตรปฎกกับพุทธบริษัท ๔

พระพุทธเจาเคยตรัสวา พระองคจะปรินิพพานตอเมื่อพุทธบริษัท
๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลายทั้งปวง คือ พระภิกษุ
ทั้งเถระ ทั้งมัชฌิมะ ทั้งนวกะ ภิกษุณีก็เชนเดียวกัน พรอมทั้งอุบาสก
อุบาสิกา ทั้งที่ถือพรหมจรรย และที่เปนผูครองเรือนทั้งหมด ตองเปน
ผูมีคุณสมบัติที่จะรักษาพระศาสนาได คือ
(๑) ต อ ง เ ป น ผู มี ค วามรู เ ข า ใจหลั ก ธรรมคํ า ส อ น ข อ ง
พระพุทธเจาไดดี และประพฤติปฏิบัติไดถูกตองตามคําสอน
(๒) นอกจากรูเขาใจเอง และปฏิบัติไดดีแลว ยังสามารถบอก
กลาวแนะนําสั่งสอนผูอื่นไดดวย
(๓) เมื่ อ มี ป รั ป วาทเกิ ด ขึ้ น คื อ คํ า จ ว งจาบสอนคลาดเคลื่ อ น
ผิดเพี้ยนจากพระธรรมวินัย ก็สามารถชี้แจงแกไขไดดวย
ตอนที่ พระองค จะปริ นิ พพานนั้ น มารก็ มากราบทู ลว า เวลานี้
พุทธ-บริษัท ๔ มีคุณสมบัติพรอมอยางที่พระองคไดตรัสเหมือนกับ
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เปนเงื่อนไขไวแลว พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นวาเปนอยางนั้น จึง
ทรงรับที่จะปรินิพพาน โดยทรงปลงพระชนมายุสังขาร
พุทธดํารัสนี้ ก็เหมือนกับวาพระพุทธเจาทรงฝากพระพุทธศาสนา
ไว กั บ พุ ท ธบริ ษั ท ทั้ ง ๔ แต ต อ งมองให ต ลอดด ว ยว า ทรงฝาก
พระพุทธศาสนาไวกับพุทธบริษัทที่เปนอยางไร
ชาวพุทธจะเปนผูมีคุณสมบัติถูกตองที่จรรโลงพระศาสนาไว ก็
เริ่มดวยมีคัมภีรที่จะใหเรียนรูเขาใจพระธรรมวินัยอันเปนของแทกอน
เปนอันวา ในแงนี้พระไตรปฎกก็เปนหลักของพุทธบริษัท ตอง
อยูคูกับพุทธบริษัท โดยเปนฐานใหแกพุทธบริษัท ซึ่งจะทําใหชาว
พุทธเปนผูมีคุณสมบัติที่จะรักษาพระศาสนาไวได
สองฝายนี้ คือ ตัวคนที่จะรักษาพระศาสนา กับตัวพระศาสนาที่
จะตองรักษา ตองอาศัยซึ่งกันและกัน พระศาสนาจะดํารงอยูและจะ
เกิดผลเปนประโยชน ก็ตองมาปรากฏที่ตัวพุทธบริษัท ๔ ตองอาศัยพุทธ
บริษัท ๔ เปนที่รักษาไว พรอมกันนั้นในเวลาเดียวกัน พุทธบริษัท ๔ จะ
มี ค วามหมายเป น พุ ท ธบริ ษั ท ขึ้ น มาได และจะได ป ระโยชน จ าก
พระพุทธศาสนาก็เพราะมีธรรมวินัยที่รักษาไวในพระไตรปฎกเปนหลัก
อยู
• พระไตรปฎกกับพระสัทธรรม ๓

อีกแงหนึ่ง พระพุทธศาสนานี้ ตัวแทตัวจริงถาสรุปงายๆ ก็เปน
๓ ดังที่เรียกวาเปน สัทธรรม ๓ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
ปริยัติ ก็คือพุทธพจนที่เรานํา มาเลาเรียนศึกษา ซึ่งอยูในพระ
ไตร-ปฎก ถาไมมีพระไตรปฎก พุทธพจนก็ไมสามารถมาถึงเราได เรา
อาจกลาวไดวา ปริยัติเปนผลจากปฏิเวธ และเปนฐานของการปฏิบัติ
พระพุทธเจาเมื่อทรงบรรลุผลการปฏิบัติของพระองคแลว จึง
ทรงนําประสบการณที่เปนผลจากการปฏิบัติของพระองคนั้นมาเรียบ
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เรียงรอยกรองสั่งสอนพวกเรา คือทรงสั่งสอนพระธรรมวินัยไว คําสั่ง
สอนของพระองคนั้น ก็มาเปนปริยัติของเรา คือเปนสิ่งที่เราจะตองเลา
เรียน แตปริยัติที่เปนผลจากปฏิเวธนั้น หมายถึงปฏิเวธของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ คือผลการปฏิบัติของพระพุทธเจา และที่พระพุทธเจา
ทรงยอมรับเทานั้น ไมเอาผลการปฏิบัติของโยคี ฤๅษี ดาบส นักพรต
ชีไพร อาจารย เจาลัทธิ หรือศาสดาอื่นใด
ถาไมไดเลาเรียนปริยัติ ไมรูหลักคําสอนของพระพุทธเจา การ
ปฏิบัติของเราก็เขว ก็ผิด ก็เฉไฉ ออกนอกพระพุทธศาสนา ถาปฏิบัติ
ผิด ก็ไดผลที่ผิด หลอกตัวเองดวยสิ่งที่พบซึ่งตนหลงเขาใจผิด ปฏิเวธ
ก็เกิดขึ้นไมได
ถาไมมีปริยัติเปนฐาน ปฏิบัติและปฏิเวธก็พลาดหมด เปนอันวา
ลมเหลวไปดวยกัน
พูดงายๆ วา จากปฏิเวธของพระพุทธเจา ก็มาเปนปริยัติของเรา
แลวเราก็ปฏิบัติตามปริยัตินั้น เมื่อปฏิบัติถูกตอง ก็บรรลุปฏิเวธอยาง
พระพุทธเจา ถาวงจรนี้ยังดําเนินไป พระศาสนาของพระพุทธเจาก็
ยังคงอยู
ปริยัติที่มาจากปฏิเวธของพระพุทธเจา และเปนฐานแหงการ
ปฏิบัติของพวกเราเหลาพุทธบริษัททั้งหลาย ก็อยูในพระไตรปฎกนี้
แหละ
ฉะนั้ น มองในแง นี้ ก็ ไ ด ค วามหมายว า ถ า เราจะรั ก ษาปริ ยั ติ
ปฏิบัติ และปฏิเวธไว ก็ตองรักษาพระไตรปฎกนั่นเอง
ตกลงวา ในความหมายที่จัดแบงตัวพระศาสนาเปนสัทธรรม ๓
หรือบางทีแยกเปนศาสนา ๒ คือ ปริยัติศาสนา กับ ปฏิบัติศาสนา นั้น
รวมความก็อยูที่พระไตรปฎกเปนฐาน จึงตองรักษาพระไตรปฎกไว
เมื่อรักษาพระไตรปฎกได ก็รักษาพระพุทธศาสนาได
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• พระไตรปฎกกับไตรสิกขา

อีกแงหนึ่ง เราอาจมองลึกลงไปถึงชั้นที่เอาพระพุทธศาสนาเปน
เนื้อเปนตัวของเรา หรือเปนชีวิตของแตละคน
พระพุทธศาสนาในความหมายที่เปนแกนสารแทๆ ก็คือผลที่
เกิดขึ้นเปนความดี เปนความเจริญกาวหนางอกงามขึ้น หรือเปนการ
พัฒนาขึ้นของไตรสิกขาในชีวิตของเรานี้เอง
พระพุทธศาสนาชนิดที่เปนเนื้อเปนตัวเปนชีวิตของเรานี้ ก็ตอง
อาศัยพระไตรปฎกอีกเชนกัน เพราะวาพระพุทธศาสนาในความหมาย
นี้ หมายถึงการที่สามารถละโลภะ โทสะ โมหะ ได การที่จะละ โลภะ
โทสะ โมหะ ได ก็ดวยการปฏิบัติตาม ศีล สมาธิ ปญญา
อนึ่ง ในการจัดระเบียบหมวดหมูคําสอนเปนพระไตรปฎก ตามที่
นิยมสืบกันมา จะนําแตละปฎกไปเชื่อมโยงสัมพันธกับไตรสิกขาแตละ
ขอ ดังนี้
• พระวินัยปฎก เปนแหลงที่รวมศีลของพระสงฆ ทั้งศีล ๒๒๗
ขอในปาติโมกขกับศีลนอกปาติโมกข พระวินัยปฎกจึงถือเปนเรื่อง
วินัยหรือเรื่องศีล คือการฝกหัดพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย
และวาจา
• พระสุตตันตปฎก ความจริงมีครบหมด มีทั้งศีล สมาธิ ปญญา
แตทานชี้ใหเห็นจุดเดนของพระสุตตันตปฎกวาเนนหนักในสมาธิ คือ
การพัฒนาดานจิตใจ
• พระอภิ ธรรมป ฎก เน นหนั กด านป ญญา พู ดอย างป จจุ บั นว า
เป นเนื้ อหาทางวิ ชาการล วนๆ ยกเอาสภาวธรรมที่ ละเอี ยดประณี ต
ลึกซึ้งขึ้นมาวิเคราะหวิจัย จึงเปนเรื่องของปญญา ตองใชปรีชาญาณอัน
ลึกซึ้ง
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ถ า ใครปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ศี ล สมาธิ ป ญ ญา ที่ แ สดงไว ใ น
พระไตรปฎก ชีวิตของผูนั้นจะกลายเปนเหมือนตัวพระพุทธศาสนา
เอง เหมือนดังวาเรารักษาพระพุทธศาสนาไวดวยชีวิตของเรา ตราบใด
ชีวิตเรายังอยู พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู เราอยูไหน เราเดินไปไหน
พระพุทธศาสนาก็อยูที่นั่นและกาวไปถึงนั่น
อยางนี้เรียกวาพระพุทธศาสนาอยูดวยวิธีการรักษาอยางสูงสุด
พูดไดวา พระไตรปฎกเขามาอยูในเนื้อตัวของคนแลว ไมใชอยูแคเปน
ตัวหนังสือ
แตกอนจะมาอยูในตัวคนได ก็ตองมีคัมภีรพระไตรปฎกนี้แหละ
เปนแหลงบรรจุรักษาไว แมแตเราจะปฏิบัติใหสูงขึ้นไป เราก็ตองไป
ปรึกษาพระอาจารยที่เรียนมาจากพระไตรปฎก หรือจากอาจารยที่เรียน
ตอมาจากอาจารยรุนกอนที่เรียนมาจากพระไตรปฎก ซึ่งอาจจะถายตอ
กันมาหลายสิบทอด ถาเราอานภาษาบาลีได ก็ไปคนพระไตรปฎกเอง
ถาไมได ก็ไปถามพระอาจารยผูรูใหทานชวยคนให เมื่อคนไดความรู
ในหลักคําสอนมาแลว เราก็สามารถปฏิบัติถูกตอง ใหเจริญงอกงามใน
ศีล สมาธิ ปญญา ยิ่งๆ ขึ้นไป
สรุปวา เราชาวพุทธอิงอาศัยพระไตรปฎกโดยตรง ดวยการนํา
หลักคําสอนมาปฏิบัติใหเกิดผลในชีวิตจริง
สังคายนา: การซักซอมทบทวนพุทธพจน
การสังคายนาคืออะไร

ในเมื่ อ การดํ า รงรั ก ษาพระพุ ท ธพจน เ ป น สาระของการดํ า รง
รักษาพระพุทธศาสนาอยางนี้ จึงถือเปนความจําเปนและสําคัญสูงสุด
ในพระพุทธศาสนา ที่จะดํารงรักษาพระพุทธพจน
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ดังนั้น ความพยายามรักษาพระพุทธพจนจึงมีตลอดมา ตั้งแต
พุทธกาล คือตั้งแตสมัยที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู
ตอนนั้นก็ปลายพุทธกาลแลว นิครนถนาฏบุตรผูเปนศาสดาของ
ศาสนาเชนไดสิ้นชีวิตลง สาวกของทานไมไดรวบรวมคําสอนไว และ
ไม ไ ด ต กลงกั น ไว ใ ห ชั ด เจน ปรากฏว า เมื่ อ ศาสดาของศาสนาเชน
สิ้ น ชี วิ ต ไปแล ว สาวกลู ก ศิ ษ ย ลู ก หาก็ แ ตกแยกทะเลาะวิ ว าทกั น ว า
ศาสดาของตนสอนวาอยางไร
ครั้ ง นั้ น ท า นพระจุ น ทเถระได นํ า ข า วนี้ ม ากราบทู ล แด
พระพุทธเจา และพระองคไดตรัสแนะนําใหพระสงฆทั้งปวงรวมกัน
สั ง คายนาธรรมทั้ ง หลายไว เพื่ อ ให พ ระศาสนาดํ า รงอยู ยั่ ง ยื น เพื่ อ
ประโยชนสุขแกพหูชน
เวลานั้ น พระสารี บุ ต รอั ค รสาวกยั ง มี ชี วิ ต อยู คราวหนึ่ ง ท า น
ปรารภเรื่องนี้แลวก็กลาววา ปญหาของศาสนาเชนนั้นเกิดขึ้นเพราะวา
ไมไดรวบรวมรอยกรองคําสอนไว เพราะฉะนั้นพระสาวกทั้งหลายทั้ง
ปวงของพระพุทธเจาของเรานี้ ควรจะไดทําการสังคายนา คือรวบรวม
รอยกรองประมวลคําสอนของพระองคไวใหเปนหลัก เปนแบบแผน
อันหนึ่งอันเดียวกัน
เมื่อปรารภเชนนี้แลวพระสารีบุตรก็ไดแสดงวิธีการสังคายนาไว
เปนตัวอยาง เฉพาะพระพักตรพระพุทธเจาซึ่งมีพระสงฆประชุมเฝา
พรอมอยู โดยทานไดรวบรวมคําสอนที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวเปน
ขอธรรมตางๆ มาแสดงตามลําดับหมวด ตั้งแตหมวดหนึ่ง ไปจนถึง
หมวดสิบ เมื่อพระสารีบุตรแสดงจบแลว พระพุทธเจาก็ไดประทาน
สาธุการ หลักธรรมที่พระสารีบุตรไดแสดงไวนี้ จัดเปนพระสูตรหนึ่ง
เรียกวา สังคีติสูตร แปลงายๆ วา “พระสูตรวาดวยการสังคายนา
หรือสังคีติ” มีมาในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย
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วิธีรักษาพระพุทธพจน
ก็คือการรวบรวมคําสั่งสอนที่
พระพุทธเจาไดตรัสไว แลวจัดหมวดหมูใหกําหนดจดจําไดงาย และ
ซักซอมทบทวนกันจนลงตัว แลวสวดสาธยายพรอมกันแสดงความ
ยอมรับเปนแบบแผนเพื่อทรงจําสืบตอกันมา
วิธีการนี้เรียกวา
สังคายนา หรือ สังคีติ ซึ่งแปลตามตัวอักษรวา การสวดพรอมกัน
(จาก สํ “พรอมกัน” + คายน หรือ คีติ “การสวด”)
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คําวา สังคายนา เวลาแปลเปนภาษาอังกฤษมีใชหลายคํา คือ
rehearsal บาง communal recital บาง และ
communal recitation บาง บางทีก็ไปเทียบกับแนวคิดแบบ
ตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่ง มักเรียกการสังคายนาเปน Buddhist
Council ในทางกลับกัน คําวา council (เชน Vatican
Council ในศาสนาคริสต) เราก็แปลวา สังคายนา ความหมายของ
ทั้งสองคํานี้เทียบกันไดในบางแง แตที่จริงไมเหมือนกันเลย
การประชุม Council ของศาสนาคริสต เปนการมาตกลงกัน
ในเรื่องขอขัดแยงดานหลักคําสอน และแมกระทั่งกําหนดหลักความ
เชื่อและวางนโยบายในการเผยแผศาสนาของเขา แตการสังคายนาใน
พระพุ ทธศาสนา เป น การรัก ษาคํ า สอนเดิม ของพระพุ ทธเจา ไว ใ ห
แมนยําที่สุด ไมใหใครมาเที่ยวแกไขใหคลาดเคลื่อนหรือตัดแตงตอ
เติมตามใจชอบ เราเพียงมาตรวจทาน มาซักซอมทบทวนกัน ใครที่
เชื่อถือหรือสั่งสอนคลาดเคลื่อน หรือผิดแผกไป ก็มาปรับใหตรงตาม
ของแทแตเดิม
ปฐมสังคายนา

แมวาทานพระสารีบุตรไดแสดงตัวอยางวิธีการทําสังคายนาไว
ท า นก็ ไ ม ไ ด อ ยู ที่ จ ะทํ า งานนี้ ต อ เพราะว า ได ป ริ นิ พ พานก อ น
พระพุทธเจา แตก็มีพระสาวกผูใหญที่ไดดําเนินงานนี้ตอมาโดยไมได
ละทิ้ง กลาวคือพระมหากัสสปเถระ ซึ่งตอนที่พระพุทธเจาปรินิพพาน
นั้น เปนพระสาวกผูใหญ มีอายุพรรษามากที่สุด
พระมหากัสสปเถระนั้น ทราบขาวปรินิพพานของพระพุทธเจา
เมื่อพระองคปรินิพพานแลวได ๗ วัน ขณะที่ทานกําลังเดินทางอยู
พรอมดวยหมูลูกศิษยจํานวนมาก
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เมื่อไดทราบขาวนั้น ลูกศิษยของพระมหากัสสปะจํานวนมาก
ซึ่งยังเปนปุถุชนอยู ก็ไดรองไหคร่ําครวญกัน ณ ที่นั้นมีพระภิกษุที่
บวชเมื่อแกองคหนึ่ง ชื่อวาสุภัททะ ไดพูดขึ้นมาวา “ทานทั้งหลายจะ
รองไหกันไปทําไม พระพุทธเจาปรินิพพานนี้ก็ดีไปอยาง คือวา ตอน
ที่พระองคยังอยูนั้น พระองคก็คอยดูแลคอยกวดขัน ตรัสหามไมใหทํา
สิ่ ง โน น สิ่ ง นี้ แนะนํ า ให ทํ า สิ่ ง นั้ น สิ่ ง นี้ พวกเราก็ ลํ า บาก ต อ งคอย
ระมัดระวังตัว ทีนี้พระพุทธเจาปรินิพพานไปแลวนี่ พวกเราคงจะทํา
อะไรไดตามชอบใจ ชอบอะไรก็ทํา ไมชอบอะไรก็ไมทํา”
พระมหากั ส สปเถระได ฟ ง คํ า นี้ แ ล ว ก็ นึ ก คิ ด อยู ใ นใจว า
พระพุ ทธเจ าปริ นิ พ พานไปใหม ๆ แค นี้ ก็ ยั ง มี ค นคิ ด ที่ จ ะประพฤติ
ปฏิบัติใหวิปริตไปจากพระธรรมวินัย ทานก็เลยคิดวาควรจะทําการ
สังคายนา
ทานวางแผนวาจะชักชวนพระเถระผูใหญ ซึ่งเปนพระอรหันต
ทั้งหลายที่มีอยูสมัยนั้น ซึ่งลวนทันเห็นพระพุทธเจา ไดฟงคําสอนของ
พระองคมาโดยตรง และไดอยูในหมูสาวกที่เคยสนทนาตรวจสอบกัน
อยูเสมอ รูวาอะไรเปนคําสอนของพระพุทธเจา จะชวนใหมาประชุม
กั น มาช ว ยกั น แสดง ถ า ยทอด รวบรวมประมวลคํ า สั่ ง สอนของ
พระพุทธเจา แลวตกลงวางมติไว ก็คือคิดวาจะทําสังคายนา
แตเฉพาะเวลานั้น ทานตองเดินทางไปยังเมืองกุสินารา แลวก็
เปนประธานในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ในพระราชูปถัมภ
ของกษัตริยมัลละทั้งหลาย
เมื่องานถวายพระเพลิงเสร็จแลว ทานก็ดําเนินงานตามที่ไดคิด
ไว คื อ ได ชั ก ชวนนั ด หมายกั บ พระอรหั น ต ผู ใ หญ เพื่ อ จะทํ า การ
สังคายนา
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ตอจากนั้นก็เปนเรื่องของงานใหญแหงการสังคายนา ซึ่งมีการ
เตรียมการถึง ๓ เดือน กอนที่จะประชุมที่ถ้ําสัตตบรรณคูหา ณ ภูเขา
ชื่อเวภาระ นอกเมืองราชคฤห ในพระราชูปถัมภของพระเจาอชาต
ศัตรู
ในการประชุมนี้ พระมหากัสสปเถระทํ าหนาที่เป นประธาน
โดยเปนผูซักถามหลักคําสั่งสอน ซึ่งพระพุทธเจาเองทรงแบงไวเปน
๒ สวน เรียกวา ธรรม สวนหนึ่ง และ วินัย สวนหนึ่ง
ธรรม คือหลักคําสอนวาดวยความจริงของสิ่งทั้งหลาย พรอมทั้ง
ข อ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรงแนะนํ า ตรั ส แสดงไว โ ดย
สอดคลองกับความจริงนั้น
สวน วินัย คือประมวลพุทธบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑตางๆ ใน
การเปนอยูของภิกษุและภิกษุณี
ดวยเหตุนี้จึงเรียกพระพุทธศาสนา ดวยคําสั้นๆ วา ธรรมวินัย การ
สังคายนาคําสอนของพระพุทธเจา จึงเปนการสังคายนาพระธรรมวินัย
ในการสังคายนาครั้งนี้ มีการเลือกพระเถระ ๒ องคที่มีความโดด
เดนในการทรงจําพระพุทธพจนไดแมนยํา และเชี่ยวชาญในแตละดาน
ของพระธรรมวินัย
ฝายธรรมนั้น ผูที่ไดฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาอยูตลอดเวลา
เพราะติดตามพระองคไป อยูใกลชิด เปนผูอุปฏฐากของพระองค ก็คือ
พระอานนท ที่ประชุมก็ใหพระอานนทเปนผูนําเอาธรรมมาแสดงแกที่
ประชุม
ส ว นด า นวิ นั ย พระพุ ท ธเจ า ทรงยกย อ งพระอุ บ าลี ไ ว ว า เป น
เอตทัคคะ ที่ประชุมก็คัดเลือกพระอุบาลีใหมาเปนผูนําในดานการ
วิสัชนาเรื่องของวินัย
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เมื่ อ ได ตั ว บุ ค คลเรี ย บร อ ยแล ว พระอรหั น ต ๕๐๐ องค ก็ เ ริ่ ม
ประชุมกัน จากนั้นก็ใหพระเถระทั้งสององคนําพุทธพจนมาสาธยาย
แสดงแกที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมคือพระมหากัสสปะวาง
แนวการนําเสนอ ดวยการซักถามอยางเปนระบบ คือตามลําดับและ
เปนหมวดหมู
พุทธพจน พรอมทั้งเรื่องราวเกี่ยวของแวดลอม ที่นํามาสาธยาย
นี้ ถาเปนครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาก็ทรงรับรองดวยพระองคเอง แต
ในการสังคายนาครั้งที่ ๑ ก็ตองอาศัยที่ประชุมพระอรหันตเถระทั้ง
๕๐๐ องครับรองแทน เมื่อไดมติรวมกันเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องใด
พระเถระในที่ประชุมก็สวดพรอมกัน เนื้อหาที่ผานการรับรองก็จะถือ
เปนที่ยุติใหเปนแบบแผนที่จะทรงจําถายทอดกันตอมา
การประชุมเพื่อทําสังคายนาครั้งประวัติศาสตรนี้ดําเนินอยูเปน
เวลา ๗ เดือนจึงเสร็จสิ้น มีเรื่องราวปรากฏในพระวินัยปฎก จุลลวรรค
กําเนิดพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท

คําสอนที่ลงมติกันไวอยางนี้ซึ่งเรานับถือกันมา เรียกวา เถรวาท
แปลวา “คําสอนที่วางไวเปนหลักการของพระเถระ” คําวา เถระ ใน
ที่นี้ หมายถึงพระเถระ ๕๐๐ องคผูประชุมทําสังคายนาครั้งที่ ๑ ที่วาไป
แลวนี้
พระพุทธศาสนาซึ่งถือตามหลักที่ไดสังคายนาครั้งแรกดังกลาว
มานี้ เรียกวา พระพุทธศาสนาฝายเถรวาท หมายความวา คําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา คือพระธรรมวินัย ทั้งถอยคําและเนื้อความ อยางไรที่
ทานสังคายนากันไว ก็ทรงจํากันมาอยางนั้น ถือตามนั้นโดยเครงครัด
เพราะฉะนั้นจึงตองรักษาแมแตตัวภาษาเดิมดวย หมายความวา
รักษาถอยคําขอความดั้งเดิมที่เปนของแทของจริง ภาษาที่ใชรักษาพระ
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ธรรมวินัยไวนี้ ไดแกภาษาบาลี เพราะฉะนั้น คําสอนของเถรวาทจึง
รักษาไวในภาษาบาลีตามเดิม คงไวอยางที่ทานสังคายนา
พระไตรปฎกเกิดขึ้นไดอยางไร

ในการสังคายนา นอกจากจะประมวลคือรวบรวมคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาไว ก็มีการจัดหมวดหมูไปดวย การจัดหมวดหมูนั้นก็
เพื่อใหทรงจําไดสะดวก และงายตอการแบงหนาที่กันในการรักษา
กับทั้งเกื้อกูลตอการศึกษาคนควาดวย
นอกจากแบงโดยสวนใหญเปน ธรรม กับ วินัย แลว ก็ยังมีการ
จัดแยกซอยยอยออกไปอีก
ธรรมนั้นตางจากวินัยซึ่งมีขอบเขตแคบกวา เพราะวินัยเปนเรื่อง
ของบทบัญญัติเกี่ยวกับการรักษาสังฆะ คือคณะสงฆไว เพื่อใหชุมชน
แหงพระภิกษุและพระภิกษุณีดํารงอยูดวยดี แตธรรมเปนคําสอนที่
ครอบคลุ ม พระพุ ท ธศาสนาทั้ ง หมด สํ า หรั บ พุ ท ธบริ ษั ท ทั้ ง ๔
เนื่องจากธรรมมีมากมาย จึงมีการแบงหมวดหมูออกไปอีก โดยแยก
ขั้นแรกเปน ๒ กอน คือ
๑. ธรรมที่พระพุทธเจาตรัสแสดงไปตามกาลเทศะ
เมื่ อ บุ ค คลที่ พ ระพุท ธเจ า เสด็ จ ไปพบทู ล ถาม พระองค ก็ ต รั ส
ตอบไป คําตอบ หรือคําสนทนาที่ทรงโตตอบกับชาวนา พราหมณ
กษัตริย หรือเจาชาย แตละเรื่องๆ ก็จบไปในตัว เรื่องหนึ่งๆ นี้ เรียกวา
สุตตะ (หรือ สูตร) หนึ่งๆ ธรรมที่ตรัสแสดงแบบนี้ ไดรวบรวมจัดไว
พวกหนึ่ง เรียกวา สุตตันตะ (หรือ พระสูตร)
๒. ธรรมอีกประเภทหนึ่ง คือธรรมที่แสดงไปตามเนื้อหา ไม
เกี่ยวของกับบุคคลหรือเหตุการณ ไมคํานึงวาใครจะฟงทั้งสิ้น เอาแต
เนื้อหาเปนหลัก คือเปนวิชาการลวนๆ
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เมื่อยกหัวขอธรรมอะไรขึ้นมา ก็อธิบายใหชัดเจนไปเลย เชนยก
เรื่ อ งขั น ธ ๕ มา ก็ อ ธิ บ ายไปว า ขั น ธ ๕ นั้ น คื อ อะไร แบ ง ออกเป น
อะไรบาง แตละอยางนั้นเปนอยางไรๆ อธิบายไปจนจบเรื่องขันธ ๕
หรือวาเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็อธิบายไปในแงดานตางๆ จนกระทั่งจบ
เรื่อง ปฏิจจสมุปบาทนั้น ธรรมที่แสดงเอาเนื้อหาเปนหลักอยางนี้ ก็
จัดเปนอีกประเภทหนึ่ง เรียกวา อภิธัมมะ (หรือ พระอภิธรรม)
เมื่อแยกธรรมเปน ๒ สวน คือ เปนพระสูตรกับพระอภิธรรม
แลวมีวินัยเติมอีกหนึ่ง ซึ่งก็คงเปนวินัยอยูเทานั้น ก็เกิดเปนการจัด
หมวดหมู พ ระธรรมวิ นั ย อี ก แบบหนึ่ ง เป น ป ฎ ก ๓ ที่ เ รี ย กว า
พระไตรปฎก
ปฎก แปลวา “ตะกรา” หรือ “กระจาด” โดยมีความหมายเชิง
เปรียบเทียบวาเปนที่รวบรวม ตะกรา กระจาด กระบุง หรือปุงกี๋นั้น
เปนที่รวบรวมทัพสัมภาระอยางใด แตละปฎกก็รวบรวมคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาที่จัดแบงเปนหมวดหมูใหญอยางนั้น
พระไตรปฎกมีการรักษาสืบทอดมาถึงเราไดอยางไร

การสังคายนา หรือสังคีติ ครั้งที่ ๑ นี้ ยอมเปนสังคายนาครั้ง
สําคัญที่สุด เพราะพุทธพจนที่รวบรวมประมวลมาทรงจําเปนแบบ
แผนหรือเปนมาตรฐานไวครั้งนี้มีเทาใด ก็คือไดเทานั้น ตอจากนั้น ก็
มีแตจะตองทรงจํารักษาพุทธพจนที่รวมไดในสังคายนาครั้งที่ ๑ นี้ไว
ใหถูกตองแมนยํา บริสุทธิ์หมดจด และครบถวนที่สุด พูดสั้นๆ วา
บริสุทธิ์บริบูรณ ดวยเหตุนี้ ในเวลาหลังจากนี้ พระเถระผูรักษาพุทธ
พจนจึงเนนวิธีการรักษาดวยการสาธยาย และการมอบหมายหนาที่ใน
การทรงจําแตละหมวดหมู เปนตน
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โดยนัยดังกลาว การสังคายนาที่มีความหมายเปนการรวบรวม
พุทธพจนแทจริง ก็มีแตครั้งที่ ๑ นี้ การสังคายนาครั้งตอๆ มา ก็คือ
การที่พระเถระผูทรงจํารักษาพุทธพจนทั้งหลายมาประชุมกัน ซักซอม
ทบทวนทานพุทธพจนที่รักษาตอกันมาตั้งแตสังคายนาครั้งที่ ๑
นั้น ใหคงอยูบริสุทธิ์บริบูรณที่สุด คือ ครบถวนแมนยําและไมมี
แปลกปลอม
เนื่องจากตอมามีภาระเพิ่มขึ้นในดานปองกันคําสอนและการ
ประพฤติปฏิบัติแปลกปลอม การทรงจํารักษาพุทธพจนจึงเนนเพิ่มขึ้น
ในแงการนําพุทธพจนที่ทรงจํารักษาไวนั้นมาเปนมาตรฐานตรวจสอบ
คําสอนและการปฏิบัติทั้งหลายที่อางวาเปนของพระพุทธศาสนา เปน
เหตุใหคําวา สังคายนา ในภาษาไทยมีนัยขยายหรืองอกออกไป คือ
ความหมายว า เป น การชํ า ระสะสางคํ า สอนและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่
แปลกปลอม
ยิ่งกวานั้น ในกาลนานตอมา คนบางสวนยึดเอาความหมายงอก
นี้เปนความหมายหลักของการสังคายนา จนถึงกับลืมความหมายที่แท
ของการสังคายนาไปเลยก็มี จนกระทั่งถึงสมัยปจจุบันนี้ บางทีบางคน
ไปไกลมากถึงกับเขาใจผิดวาผูประชุมสังคายนามาชวยกันตรวจสอบคํา
สอนในพระไตรปฎก วามีทัศนะหรือความคิดเห็นที่ผิดหรือถูก ซึ่ง
เทากับมาวินิจฉัยวาพระพุทธเจาสอนไวผิดหรือถูก ที่นั่นที่นี่ แลวจะ
มาปรับแกกัน
ฉะนั้น จึงจําเปนวาจะตองเขาใจความหมายของ
สังคายนา ใหถูกตอง ใหแยกไดวาความหมายใดเปนความหมายที่แท
ความหมายใดเปนนัยที่งอกออกมา
การสังคายนา หรือสังคีติ ในความหมายแท ที่เปนการประชุม
กันซักซอมทบทวนรักษาพุทธพจนเทาที่มีมาถึงเราไว ใหครบถวน
แมนยําบริสุทธิ์บริบูรณที่สุดนี้ มีความเปนมาแยกไดเปน ๒ ชวง คือ
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ชวงแรก ทองทวนดวยปากเปลา เรียกวา มุขปาฐะ และชวงหลัง
จารึกเปนลายลักษณอักษร เรียกวา โปตถกาโรปนะ
ชวงตน หรือยุคแรก นับแตพุทธกาลตลอดมาประมาณ ๔๖๐ ป
พระเถระผู รั ก ษาพระศาสนาทรงจํ า พุ ท ธพจน กั น มาด ว ยปากเปล า
เรียกวา มุขปาฐะ แปลงายๆ วา “ปากบอก” คือ เรียน–ทอง–บอกตอ
ดวยปาก ซึ่งเปนการรักษาไวกับตัวคน ในยุคนี้มีขอดีคือ เนื่องจาก
พระสงฆรูตระหนักถึงความสําคัญสูงสุดของการรักษาพุทธพจน จึง
ทําใหมีความไมประมาท โดยระมัดระวังอยางยิ่งที่จะใหมีการจําพุทธ
พจนไวอยางบริสุทธิ์บริบูรณ ถือวาการรักษาพุทธพจนนี้เปนกิจสําคัญ
สูงสุดของการรักษาพระพุทธศาสนา
การรักษาโดยมุขปาฐะ หรือมุขบาฐ นี้ ใชวิธีสาธยาย ซึ่งแยกได
เปน ๔ ระดับ คือ
(ก)
เปนความรับผิดชอบของสงฆหมูใหญสืบกันมาตาม
สายอาจารยที่เรียกวา อาจริยปรัมปรา (เรียกอีกอยางหนึ่งวา เถรวงส)
โดยพระเถระที่เปนตนสายตั้งแตสังคายนาครั้งแรกนั้น เชน พระอุ
บาลี-เถระ ผูเชี่ยวชาญดานพระวินัย ก็มีศิษยสืบสายและมอบความ
รับผิดชอบในการรักษาสั่งสอนอธิบายสืบทอดกันมา
(ข)
เปนกิจกรรมหลักในวิถีชีวิตของพระสงฆ ซึ่งจะตอง
เลาเรียนปริยัติ เพื่อเปนฐานของการปฏิบัติที่ถูกตอง อันจะนําไปสู
ปฏิเวธ และการเลาเรียนนั้นจะใหชํานาญสวนใด ก็เปนไปตาม
อัธยาศัย ดังนั้นจึงเกิดมีคณะพระสงฆที่คลองแคลวเชี่ยวชาญพุทธ
พจนในพระไตรปฎกตางหมวดตางสวนกันออกไป เชน มีพระสงฆ
กลุมที่คลองแคลวเชี่ยวชาญในทีฆนิกาย พรอมทั้งคําอธิบายคืออรรถ
กถาของทีฆนิกายนั้น เรียกวา ทีฆภาณกะ แม มัชฌิมภาณกะ สังยุตต
ภาณกะ อังคุตตรภาณกะ และขุททกภาณกะ เปนตน ก็เชนเดียวกัน
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(ค)
เปนกิจวัตรของพระภิกษุทั้งหลายแตละวัดแตละหมู
ที่จะมาประชุมกัน และกระทําคณสาธยาย คือสวดพุทธพจนพรอมๆ
กัน (การปฏิบัติอยางนี้อาจจะเปนที่มาของกิจวัตรในการทําวัตรสวด
มนตเชา–เย็น หรือเชา–ค่ํา อยางที่รูจักกันในปจจุบัน)
(ง) เปนกิจวัตร หรือขอปฏิบัติในชีวิตประจําวันของพระภิกษุ
แตละรูป ดังปรากฏในอรรถกถาเปนตนวา พระภิกษุเมื่อวางจากกิจอื่น
เชน เมื่ออยูผูเดียว ก็นั่งสาธยายพุทธพจน เทากับวาการสาธยายพุทธ
พจนนี้เปนสวนหนึ่งแหงการปฏิบัติธรรมของทาน
เนื่องจากพระภิกษุทั้งหลายมีวินัยสงฆกํากับใหดําเนินชีวิตในวิถี
แหงไตรสิกขา อีกทั้งอยูในบรรยากาศแหงการเลาเรียนถายทอดและ
หาความรูเพื่อนําไปสูสัมมาปฏิบัติ จึงเปนธรรมดาอยูเองที่ทําใหเกิดมี
การรักษาคําสอนดวยการสาธยายทบทวนตรวจสอบกันอยูเปนประจํา
อยางเปนปกติตลอดเวลา
พระไตรปฎกที่มีการทองจํามีความแมนยําเพียงไร

หลายคนอาจสงสัยวา เมื่อรักษาพระไตรปฎกดวยการทรงจําใน
ตอนเริ่มแรก ก็นากลัววาจะมีการคลาดเคลื่อนเลอะเลือนหลงลืมไป
แตเมื่อไดพิจารณาไตรตรอง ก็กลับเห็นไดชัดวา การรักษาดวย
การท อ ง โดยสวดเป น หมู ค ณะแล ว ทรงจํ า ไว นั่ น แหละ เป น วิ ธี ที่
แมนยํายิ่งกวายุคที่จารึกเปนลายลักษณอักษรเสียอีก
ที่ ว า อย า งนั้ น เพราะอะไร? เพราะว า การท อ งที่ จ ะทรงจํ า
พระไตรปฎก หรือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ที่เรียกวาธรรมวินัยนั้น
ทานทําดวยวิธีสวดพรอมกัน คือ คลายกับที่เราสวดมนตกันทุกวันนี้
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แหละ เวลาสวดมนตพรอมกัน เชน สวดกัน ๑๐ คน ๒๐ คน ๕๐ คน
๑๐๐ คนนั้น จะตองสวดตรงกันหมดทุกถอยคํา จะตกหลนตัดขาด
หายไปก็ไมได จะเพิ่มแมคําเดียวก็ไมได เพราะจะขัดกัน ดีไมดีก็สวด
ลมไปเลย
เพราะฉะนั้น การที่จะสวดโดยคนจํานวนมากๆ ใหเปนไปดวยดี
ใหสอดคลองกลมกลืนกัน ก็จะตองสวดเหมือนกันหมด ทานจึงรักษา
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาไวดวยวิธีนี้ คือทรงจําพระไตรปฎกดวยวิธี
สวดพร อ มกั น จํ า นวนมากๆ โดยพระสงฆ ซึ่ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของ
พระไตรป ฎ ก เพราะรู อ ยู ว า นี่ แ หละคื อ พระพุ ท ธศาสนา ถ า หมด
พระไตรป ฎ กเมื่ อ ไร พระพุ ท ธศาสนาก็ ห มดไปเมื่ อ นั้ น ถ า
พระไตรปฎกเคลื่อนคลาดไป พระพุทธศาสนาก็เคลื่อนคลาดไปดวย
พระเถระรุนกอนนั้น ถือความสําคัญของพระไตรปฎกเปนอยาง
ยิ่ง แมแตในยุคที่จารึกเปนลายลักษณอักษรแลวก็ตองถึงกับพูดกันวา
“อั ก ษรตั ว หนึ่ ง ๆ อั น เป น พระปริ ยั ติ ศ าสน ข องพระ
ศาสดา มีคาเทากับพระพุทธรูปองคหนึ่ง”
– ญาโณทยปกรณ

เพราะฉะนั้น ถามองในแงบวก ก็คือจะตองชวยกันรักษาไวใหดี
แมแตจารึกหรือสนับสนุนการจารึกเพียงนิดหนอยก็เปนบุญเปนกุศล
มาก
แตมองในแงลบก็คือ ถาใครไปทําใหผิดพลาด แมแตอักษรเดียว
ก็เหมือนทําลายพระพุทธรูปองคหนึ่ง เปนบาปมาก
เพราะฉะนั้นพระเถระรุนกอน ทานจึงระวังมากในการรักษา
ทรงจําพระไตรปฎกไมใหผิดเพี้ยน
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ความมั่นใจในความบริสุทธิ์บริบูรณนี้ไดรับการย้ําสําทับ เมื่อ
ปรากฏวา พุทธพจนเรื่องเดียวกัน ที่อยูในที่ตางหมวดตางตอน ซ้ํากัน
๔–๕ แหง ในความรับผิดชอบของคณะผูชํานาญตางกลุม โดยทั่วไป
ยัง คงมีถ อ ยคํ าข อ ความเหมือ นกั น เปน อย า งเดียวกั น ยื นยั นกั นเอง
แสดงถึงความแมนยําในการทรงจําและทวนทาน อีกทั้งพระภิกษุแม
เพียงแตละรูปก็สามารถทรงจําพุทธพจนไวไดมากมาย ดังมีตัวอยาง
ชัดเจนในปจจุบัน ที่ประเทศพมา มีพระภิกษุหลายรูปที่ไดรับสถาปนา
เปนติปฏ กธร ซึ่งแตละรูปสามารถทรงจําสาธยายพระไตรปฎกบาลีได
ครบถวนบริบูรณ นับตามจํานวนหนาพิมพแบบปจจุบันฉบับของไทย
กวา ๒๒,๐๐๐ หนา

พระไตรปฎกที่เปนลายลักษณอักษรเลา?

ชวงที่ ๒ คือ ระยะที่รักษาพุทธพจนและเรื่องเกี่ยวของในพระ
ไตรปฎกทั้งหมดไวเปนลายลักษณอักษร หรือการรักษาไวกับวัตถุ
ภายนอก เริ่มเมื่อประมาณ พ.ศ. ๔๖๐ ที่มีการสังคายนาครั้งที่ ๔ ณ
อาโลกเลณ-สถาน ในลังกาทวีป
สังคายนาครั้งที่ ๔ นี้ เกิดจากเหตุผลที่ปรารภวา เมื่อเหตุการณ
บานเมืองสภาพแวดลอมผันแปรไป เกิดมีภัยที่กระทบตอการทํา
หนาที่สืบตอทรงจําพุทธพจน และคนตอไปภายหนาจะเสื่อมถอยสติ
สมาธิปญญา เชนมีศรัทธาและฉันทะออนลงไป จะไมสามารถรักษา
พุทธพจนไวดวยมุขปาฐะ
จึงตกลงกันวาถึงเวลาที่จําตองจารึก
พระไตรปฎกลงในใบลาน
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ในแงหนึ่ง การจารึกเปนลายลักษณอักษรนี้ ดูเหมือนจะมีความ
แนนอนและมั่นคงถาวรดังตองการ คือจะคงอยูอยางนั้นๆ จนกวา
วัสดุจะผุสลาย หรือสูญหาย หรือถูกทําลายไป แตวิธีรักษาแบบนี้ มี
จุดออนที่ทําใหบุคคลเกิดความประมาท ดวยวางใจวามีพระไตรปฎก
อยูในใบลานหรือเลมหนังสือแลว ความเอาใจใสที่จะสาธยาย ทวน
ทาน หรือแมแตเลาเรียน ก็ยอหยอนลงไป หรือถึงกับกลายเปนความ
ละเลย
อีกประการหนึ่ง การจารึกในสมัยโบราณ ตองอาศัยการคัดลอก
โดยบุคคล ซึ่งเมื่อมีการคัดลอกแตละครั้ง จะตองมีการพลั้งเผลอ
ผิดพลาดตกหลน ทําใหตัวอักษรเสียหายเปนตัวๆ หรือแมแตหายไป
เปนบรรทัด ยิ่งบางทีผูมีหนาที่รักษาไมถนัดในงานจารเอง ตองให
ชางมาจารให บางทีผูจารไมรูไมชํานาญภาษาบาลีและพุทธพจน หรือ
แมกระทั่งไมรูไมเขาใจเลย ก็ยิ่งเสี่ยงตอความผิดพลาด อยางที่ใน
สังคมไทยโบราณรูกันดีในเรื่องการคัดลอกตํารายา ดังคําที่พูดกันมา
วา “ลอกสามทีกินตาย”
ดวยเหตุนี้ การรักษาพระไตรปฎกในยุคฝากไวกับวัตถุนอกตัว
บุคคลนี้ จึงตองใชวิธีทําฉบับใหญของสวนรวมที่จารึกและทบทวน
ตรวจทานกันอยางดีแลว รักษาไวที่ศูนยกลางแหงหนึ่ง เปนหลักของ
หมูคณะของสงฆทั้งหมด หรือของประเทศชาติ
ประจวบวา ในยุคที่รักษาพุทธพจนเปนลายลักษณอักษรนี้
พระพุทธศาสนาไดเจริญแพรหลายไปเปนศาสนาแหงชาติของหลาย
ประเทศแลว แตละประเทศจึงมีการสรางพระไตรปฎกฉบับที่เปน
หลักของประเทศของตนๆ ไว และดูแลสืบทอดกันมาใหมั่นใจวา
ยังคงอยูบริสุทธิ์บริบูรณ ดังเชนในประเทศไทย ที่มีการสังคายนาใน
สมัยพระเจาติโลกราช (หรือติลกราช) แหงอาณาจักรลานนา และ
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การสังคายนาในสมัยรัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทรปจจุบัน เปน
ตน
ในเวลาที่เรามีการตรวจชําระพระไตรปฎกครั้งหนึ่ง เราก็เอา
ของทุกประเทศมาสอบทานเทียบเคียงกัน เพื่อดูวามีขอความถอยคํา
หรืออักษรตัวไหนผิดเพี้ยนกันไหม อยางชื่อ พระอัญญาโกณฑัญญะ
มีการผิดเพี้ยนกันไปนิดหนอย ฉบับของเราเปน อัญญาโกณฑัญญะ
ฉบับอักษรโรมันของสมาคมบาลีปกรณ (Pali Text Society)
เปน อัญญาต-โกณฑัญญะ เปนตน ความแตกตางแมแตนิดเดียว เราก็
บันทึกไวใหรูในเชิงอรรถ
แมวากาลเวลาจะผานลวงไปเกินพันป เมื่อนําพระไตรปฎกที่
ประเทศพุทธศาสนาแตละประเทศรักษาไวมาเทียบกัน ก็พูดได
โดยรวมวา เหมือนกัน ลงกัน แมจะมีตัวอักษรที่ผิดแผกแตกตางกัน
บาง เชน จ เปน ว บาง เมื่อเทียบโดยปริมาณทั้งหมดแลว ก็นับวา
เล็กนอยยิ่ง แสดงถึงความถูกตองแมนยําในการรักษาที่ทํากันมาดวย
ความตั้งใจและตระหนักถึงความสําคัญอยางแทจริง
เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงมีความภูมิใจโดยชอบ
ธรรมวา เรารักษาพระพุทธศาสนาไว ไดเป นแบบเดิม แท ดัง เปน ที่
ยอมรับกันเปนสากล คือนักปราชญ วงวิชาการทั่วโลก ไมวาจะเปน
มหายาน หรื อ เถรวาท หรื อ วั ช รยาน ว า พระสู ต รต า งๆ ของ
พระพุทธศาสนาแบบมหายานที่เปนอาจารยวาท เปนของที่แตงขึ้น
ภายหลัง ไมรักษาคําสอนเดิมแทๆ ไว คัมภีรสวนมากก็สาบสูญไป เขา
ก็เลยมายอมรับกันวา คําสอนเดิมแทของพระพุทธเจาที่จะหาไดครบ
สมบูรณที่สุด ก็ตองมาดูในพระไตรปฎกบาลีของพระพุทธศาสนาเถร
วาทของเรานี้

๒๘

พระไตรปฎก: สิ่งที่ชาวพุทธตองรู

การสังคายนานั้นตองใหรูวาเปนการที่จะรักษาคําสอนเดิมเอาไว
ใหแมนยําที่สุด ไมใชวาพระภิกษุที่สังคายนามีสิทธิ์เอาความคิดเห็น
ของตนใสลงไป
บางคนเขาใจผิดวา ในการสังคายนานี้ ผูที่เขารวมสังคายนา จะไป
ปรับไปแตงไปทําอะไรกับพระไตรปฎก ดีไมดีอาจจะถึงกับเขาใจวามา
แตงพระไตรปฎกกันใหม ซึ่งเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไปไกล แสดง
วาไมรูจักการสังคายนา และไมรูเรื่องอะไรเลย

แต เราก็ ต องรู ด วยว า ในพระไตรป ฎกไม มี เฉพาะคํ าตรั สของ
พระพุทธเจาอยางเดียว คําของพระสาวกก็มี เชนคําของพระสารีบุตรที่
ได แ สดงวิ ธี สั ง คายนาเป น ตั ว อย า งไว นั้ น ก็ เ ป น พระสู ต รอยู ใ น
พระไตรปฎก ชื่อ สังคีติสูตร แตธรรมที่พระสารีบุตรนํามาสังคายนาไว
ในสังคีติสูตรนั้น ก็คือคําตรัสของพระพุทธเจา หรือธรรมที่พระพุทธเจา
ไดทรงแสดงไวนั่นเอง นอกจากนั้นก็มีคําสนทนากับผูอื่น ซึ่งมีคําของ
ผูอื่นรวมอยูดวยในนั้น
หลั ก คํ า สอนอะไรเก า ๆ ก อ นพุ ท ธกาล ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรง
ยอมรั บ ทรงนํ า มาเล า ให นั บ ถื อ ปฏิ บั ติ กั น ต อ ไป ก็ ม าอยู ใ น
พระไตรปฎกดวย อยางเรื่องชาดก เฉพาะสวนที่เปนตัวคําสอนแทๆ
คัมภีรที่นิพนธแมหลังพุทธกาลก็มีบาง อยางในคราวสังคายนา
ครั้ ง ที่ ๓ สมั ย พระเจ า อโศกมหาราช พระโมคคั ล ลี บุ ต รติ ส สเถระ
ประธานสังคายนา เรียบเรียงคัมภีรขึ้นมาเลมหนึ่ง (ชื่อวา กถาวัตถุ) เพื่อ
ชําระคําสั่งสอนที่ผิดพลาดของพระบางพวกในสมัยนั้น
แต ก ารวิ นิ จ ฉั ย นั้ น ก็ เ ป น เพี ย งว า ท า นยกเอาคํ า สอนของ
พระพุทธเจาที่โนน ที่นี่ ในเรื่องเดียวกันนั้น มารวมกันไวเปนหลักฐาน
อางอิง เพื่อแสดงใหเห็นวา เรื่องนั้นพระพุทธเจาตรัสวาอยางไร อยางนี้ก็
กลายเปนคัมภีรใหม แตแทจริงก็เปนการนําเอาพุทธพจนในเรื่องนั้นๆ
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มารวมไวในอีกลักษณะหนึ่ง โดยมีเรื่องราว หรือขอพิจารณาอะไรอยาง
หนึ่งเปนแกน
ฉัฏฐสังคีติและภายหลังจากนั้น

เมื่อการติดตอสื่อสารคมนาคมในโลกสะดวกมากขึ้นแลว ครั้นถึง
ชวงระยะครบ ๒๕ ศตวรรษแหงพระพุทธศาสนา และประเทศพุทธศาสนาตางก็จัดงานสมโภชเปนการใหญในประเทศของตน ก็ไดมีการ
สังคายนาระหวางชาติขึ้นเปนครั้งแรกที่ประเทศพมา เมื่อ พ.ศ.
๒๔๙๗–๒๔๙๙ ที่พระสงฆและนักปราชญจากประเทศพุทธศาสนาเถร
วาททุกประเทศ และประเทศที่มีการศึกษาพระพุทธศาสนา ไดมา
ประชุมทวนทานพระไตรปฎกบาลีของพมาที่เตรียมไว พรอมทั้ง
พระไตรปฎกฉบับอักษรตางๆ ของนานาประเทศ เรียกวา ฉัฏฐสังคีติ
อันที่ยอมรับทั่วไปในประเทศพุทธศาสนาทั้งหลาย
อยางไรก็ดี หลังจากฉัฏฐสังคีติเสร็จสิ้นแลวไมนาน ไดเกิด
ความเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทางการเมืองในประเทศพมา ซึ่ง
เข าใจว าคงจะเป น เหตุ ใ หก ารดู แ ลรั ก ษาและจั ด พิ ม พพ ระไตรป ฎ ก
ฉบับฉัฏฐสังคีติ ไมดําเนินมาอยางราบรื่น จนเกิดมีความเขาใจสับสน
ขึ้นระหวางพระไตรปฎกฉบับเดิมของพมาที่ใชเปนตนรางสําหรับ
พิจารณาในการสังคายนา กับฉบับที่เปนผลงานของการสังคายนา
บัดนี้ กองทุนสนทนาธรรมนําสุขในพระสังฆราชูปถัมภ ได
ดําเนินการนําพระไตรปฎกฉบับฉัฏฐสังคีติที่สอบทานโดยที่ประชุม
สงฆเถรวาทนานาชาตินี้ มาจัดพิมพดวยอักษรโรมันที่เปนสากลแก
ผูอานในนานาประเทศ
จากการดําเนินการดวยความเพียรพยายามอยางตั้งใจจริง และ
โดยกระบวนวิธีที่รอบคอบรัดกุม จึงมีรายงานของคณะผูทํางานวา ได
พบพระไตรปฎกฉบับฉัฏฐสังคีติที่พิมพตางวาระ
และสามารถ
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กําหนดแยกไดระหวางฉบับตนราง กับฉบับที่พิมพจากผลงานอันได
ทวนทานแลว ตลอดจนรูเขาใจฉบับที่พิมพครั้งตอๆ มาไดตามเปน
จริง ทําใหไดตนฉบับที่มั่นใจที่สุด กับทั้งยังไดสอบทานกับ
พระไตรปฎกฉบับอักษรตางๆ ของหลายประเทศซ้ําอีกครั้งหนึ่งดวย
เหมือนกับทําใหจุดหมายของฉัฏฐสังคีติบรรลุผลสมบูรณ
นอกจากนี้ คณะผูทํางานไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศของยุค
ปจจุบันที่ลาสุดมาใชประโยชนดวย ทําใหจัดวางระบบการคนควา
อางอิงไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดฐานขอมูลที่พรอมอยางยิ่ง
สําหรับงานอยางอื่น เกี่ยวกับการศึกษาคนควาพระไตรปฎกที่อาจจะ
จัดทําตอไป เชน การนําขอมูลลงในซีดีรอม โดยมีโปรแกรมคนให
สะดวก เปนตน
ไมวาจะอยางไรก็ตาม แกนแทหรือสาระสุดทายของงานนี้ก็คือ
การดํ า รงรั ก ษาพระพุ ท ธพจน ที่ สื บ ทอดมาถึ ง เราในรู ป ของ
พระไตรปฎกภาษาบาลีไวใหบริสุทธิ์บริบูรณที่สุด คงเดิมตามที่มีการ
รวบรวมพุทธพจนครั้งแรกในการสังคายนาครั้งที่ ๑ ใหผูอานเขาถึง
คําสอนเดิมของพระพุทธเจาโดยตรงโดยไมมีมติของบุคคลอื่นใดมา
กีดกัน แมแตความคิดเห็นของพระธรรมสังคาหกาจารย ซึ่งหากจะมี
ทานก็ไดบอกแจงหมายแยกไว เปนการเปดโลงตอการใชปญญาของผู
ศึกษาอยางเต็มที่
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ภาคสอง
พระไตรปฎกเขากันไดกับสถานการณของโลกปจจุบัน
แมวาอารยธรรมมนุษยจะเจริญกาวหนามามากมาย ผานเวลา
หลายพันป จนถึงบัดนี้ที่เรียกกันวา ยุคโลกาภิวัตน แตมนุษยก็ยังไม
พนหรือหางไกลออกไปเลยจากปญหาความทุกข และการเบียดเบียน
บีบคั้น ตลอดจนสงคราม มนุษยหวังจากระบบจริยธรรมของลัทธิ
ศาสนาตางๆ ที่จะมาชวยแกไขปญหาเหลานี้ แตลัทธิศาสนาโดยทั่วไป
จะมอบใหเพียงบทบัญญัติ หรือคําสั่งบังคับตางๆ ที่มนุษยตองปฏิบัติ
ตามดวยศรัทธา ใหมนุษยพนจากปญหาในตัวและปญหาระหวางมนุษย
ดวยกันเอง ไปขึ้นตอการลงโทษและการใหรางวัลจากอํานาจที่เชื่อวา
อยูเหนือธรรมชาติ
ในเรื่องนี้ พระพุทธศาสนาตามพุทธพจนในพระไตรปฎกบาลีมี
ลักษณะพิเศษ ที่สอนระบบจริยธรรมแหงการพัฒนาตัวของมนุษยเอง
ใหหลุดพนจากปญหาทั้งหลาย สูความเปนอิสระที่แทจริงโดยไมตอง
ไปขึ้นตออํานาจบงการจากภายนอก
มนุษยยุคปจจุบัน ไดเจริญมาถึงขั้นตอนหนึ่ง ที่ถือไดวาเปน
จุดสูงสุดแหงอารยธรรม และ ณ จุดนี้ อารยธรรมก็ไดนําปญหาที่
เปนความทุกขครบทุกดานมามอบใหแกมนุษย กลาวคือ ปญหาชีวิต
ปญหาสังคม ที่มาบรรจบถึงความครบถวนดวยปญหาสิ่งแวดลอม
เปนที่ชัดเจนวา อารยธรรมที่เจริญมาสูงสุดอยางนี้ สามารถ
มอบปญหาที่เปนความทุกขใหแกมนุษยไดอยางครบถวน แตไม
สามารถนํามนุษยใหหลุดพนจากทุกขแหงปญหาเหลานั้นได
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มนุษยจํานวนมากขึ้นๆ ไดเริ่มมองเห็นวา พระพุทธศาสนาในพระ
ไตร ปฎกเปนคําตอบสําหรับปญหาแหงความทุกขทั้งหมดนี้ ของมวล
มนุษย ซึ่งอาจแสดงใหเห็นเปนวงกลมซอน ๓ ชั้นดังในแผนภูมิตอไปนี้

ทุกขใจ
W

O
W

W
W

ปญหาชีวิต X

ปญหาสังคม X

ปญหาสิ่งแวดลอม X

ปญหาวงซอน ๓ ชั้นของมนุษย

วงในที่สุดคือปญหาชีวิต และปญหาชีวิตที่ลึกซึ้งที่สุดคือปญหา
ความทุกขในจิตใจของมนุษย แมแตอยางหยาบที่สุด คือความเครียด ก็
เปนปญหาหนักยิ่งของมนุษยยุคปจจุบัน
พระพุ ทธศาสนาเป นคํ าสอนที่ เรี ยกได ว าชํ านาญพิ เศษในการ
กําจัดปญหาชีวิตขั้นสุดทาย คือความทุกขในใจนี้ ถึงขั้นที่เขาถึงความ
จริงของธรรมชาติดวยปญญา และกําจัดเชื้อแหงความทุกขในใจให
หมดสิ้นไป ทําใหจิตใจเปนอิสระโลงโปรงผองใส โดยไมมีทุกข
เกิดขึ้นอีกเลย
จากตัวเองออกมาขางนอก ในวงกวางออกไป คือ ปญหาสังคม
อันเปนความทุกขที่เกิดจากความสัมพันธที่ผิด ซึ่งกลายเปนความ
รุนแรงเบียดเบียนกันระหวางมนุษย
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ในการแกปญหาระดับนี้ พระพุทธศาสนาก็ปรากฏเดนตลอดมา
ในฐานะเปนศาสนาที่เผยแพรโดยไมตองใชคมดาบ ไมเคยมีสงคราม
ศาสนา และไมมีหลักการใดๆ ที่จะนําไปใชเปนขออางในการรุกราน
หรือทําสงครามไดเลย พระพุทธศาสนามีประวัติแหงความสงบอยาง
แท จ ริ ง สอนเมตตาที่ เ ป น สากล จนนั ก ปราชญ ย อมรั บ กั น ว า
พระพุ ท ธศาสนาเป น ขบวนการสั น ติ นิ ย มที่ แ ท แ รกสุ ด ของโลก
พระไตรปฎกจึงเปนแหลงสําคัญที่สุดที่มนุษยผูปรารถนาสันติ สามารถ
เรียนรูหลักการและวิธีการในการดํารงรักษาสันติภาพใหแกโลกมนุษย
วงนอกสุดที่ลอมรอบตัวมนุษยและสังคม ก็คือสิ่งแวดลอม
ทั้งหลาย โดยเฉพาะระบบนิเวศ ซึ่งเวลานี้ไดเกิดปญหารายแรงที่สุด
ซึ่งคุกคามตอความอยูรอดของมนุษยชาติ
ปญหาสิ่งแวดลอมนี้ เปนที่ยอมรับกันแลววา เกิดจากแนวคิด
ผิดพลาด ที่เปนฐานของอารยธรรมปจจุบัน คือ ความคิดความเชื่อที่
มองเห็นมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ แลวใหมนุษยมีทัศนคติที่
เปนปฏิปกษตอธรรมชาติ มุงจะเอาชนะและมีอํานาจที่จะจัดการกับ
ธรรมชาติ เพื่อสนองความตองการผลประโยชนของมนุษย การที่จะ
แกปญหานี้ได มนุษยตองการแนวคิดใหมมาเปนฐาน
ในเรื่องนี้ พระพุทธศาสนาสอนทางสายกลาง ที่ใหรูตามเปน
จริงวาธรรมชาติเปนระบบแหงความสัมพันธของสิ่งทั้งปวง รวมทั้ง
มนุษยดวย ซึ่งลวนเปนองคประกอบที่อิงอาศัยเปนเหตุปจจัยแกกัน
มนุษยเปนองคประกอบพิเศษในระบบความสัมพันธนั้น โดยเปน
สวนที่เรียนรูฝกหัดพัฒนาได เมื่อมนุษยนั้นไดพัฒนาตนใหมีคุณสมบัติ
ดีงาม ทั้งในดานพฤติกรรมที่จะเปนไปในทางเกื้อกูลกัน ในดานจิตใจให
มี เจตจํ านงในทางสร างสรรค และในด านป ญญาให เข าใจถู กต องถึ ง
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ระบบความสัมพันธที่อิงอาศัยกันวาจะตองใหระบบสัมพันธนั้นดําเนิน
ไปดวยดีไดอยางไร
เมื่อมนุษยไดพัฒนามีคุณภาพดีแลว ก็จะรูจักดําเนินชีวิตและจัด
ดํ า เนิ น การทั้ ง หลายที่ จ ะเกื้ อ หนุ น ให ร ะบบความสั ม พั น ธ แ ห ง
ธรรมชาติทั้งปวงนั้นเปนไปในทางที่สมานเกื้อกูลกันยิ่งขึ้น เปนทาง
นํามนุษยใหเขาถึงโลกที่เปนสุขไรการเบียดเบียน
พูดสั้นๆ วา พระพุทธศาสนามอบใหฐานความคิดอยางใหม ที่
เปลี่ยนแนวทางการพัฒนามนุษย จากการเปนคูปรปกษที่จะชิงชัยกับ
ธรรมชาติ มาสูความเปนองคประกอบที่เกื้อกูลตอระบบแหงการอยู
รวมกันของธรรมชาตินั้น
เมื่ อ มองเห็ น ประโยชน ข องพระพุ ท ธศาสนาในการที่ จ ะ
แกปญหาขอใหญที่สุดนี้ พระไตรปฎกก็จะเปนแหลงอันอุดมสมบูรณ
ของการศึกษาคนควาเพื่อจุดหมายดังกลาว
การจัดหมวดหมูคัมภีรในพระไตรปฎก
บัดนี้ จะหันมาพิจารณาโครงสรางและการจัดองคประกอบของ
พระไตรปฎก
ในประเทศไทย พระไตรปฎกไดรับการตีพิมพเปนเลมหนังสือ
ดวยอักษรไทยเปนครั้งแรก ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อพ.ศ. ๒๔๓๑ การ
ตีพิมพเสร็จเรียบรอยและมีการฉลองในพ.ศ. ๒๔๓๖ พรอมกับงาน
รัชดาภิเษก พระไตรปฎกที่ตีพิมพครั้งนั้นจัดเปนจบละ ๓๙ เลม
ตอมา พ.ศ. ๒๔๖๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ไดโปรดเกลาฯ ให
ตีพิมพใหมเปนพระไตรปฎกฉบับที่สมบูรณ เพื่ออุทิศถวายพระราช
กุศลแดรัชกาลที่ ๖ เรียกวา พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ มีจํานวนจบ
ละ ๔๕ เลม ซึ่งไดถือเปนหลักในการจัดแบงเลมพระไตรปฎกใน
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ประเทศไทยสืบมาจนปจจุบัน และเพื่อความสะดวก การอางอิงใน
สรุปสาระสําคัญของพระไตรปฎกตอไปนี้ ก็จะยึดพระไตรปฎกฉบับ
สยามรัฐเปนหลักเชนกัน
กลาวโดยทั่วไป พระธรรมวินัย หรือธรรมและวินัย ที่บรรจุอยู
ในพระไตรป ฎ กนั่ น แหละ เป น หลั ก ในการจั ด หมวดหมู ข อง
พระไตรปฎก
เคาโครงในการจัดหมวดหมูมีดังปรากฏในแผนภูมิตอ ไปนี้

วินัยปฎก
(ประมวลระเบียบ
ขอบังคับสําหรับ
ภิกษุและภิกษุณี)

มหาวิภังค
ภิกขุนีวิภังค
มหาวรรค
จุลลวรรค
ปริวาร

พระไตรปฎก

สุตตันตปฎก
(ประมวลพระ
ธรรมเทศนา
ประวัติและเรื่องราว
ตางๆ)

ทีฆนิกาย
(ชุมนุมพระสูตรขนาดยาว)
มัชฌิมนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง)
สังยุตตนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่จัดกลุม
ตามหัวเรื่องที่เกี่ยวของ)
อังคุตตรนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่จัดเปนหมวด
ตามจํานวนขอธรรม)
ขุททกนิกาย (ชุมนุมพระสูตร ภาษิต คําอธิบาย
และเรื่องราวเบ็ดเตล็ด)
ธัมมสังคณี
วิภังค

อภิธรรมปฎก
(ประมวลหลักธรรม

(วินัยที่เปนหลักใหญของภิกษุ)
(วินัยที่เปนหลักใหญของภิกษุณี)
(กํ า เนิ ด ภิ ก ษุ ส งฆ แ ละระเบี ย บความ
เปน
อยูและกิจการของภิกษุสงฆ)
(ระเบียบความเปนอยูและกิจการของ
ภิกษุสงฆ เรื่องภิกษุณี และสังคายนา)
(คู มื อ ถามตอบซั ก ซ อ มความรู พ ระ
วินัย)

ธาตุกถา

(แจงนับธรรมที่จัดรวมเปนหมวด
เปนประเภท)
(อธิบายธรรมแตละเรื่องแยกแยะ
ออกชี้แจงวินิจฉัยโดยละเอียด)
(สงเคราะหขอธรรมตางๆ เขาในขันธ
อายตนะ ธาตุ)
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ปุคคลบัญญัติ (บัญญัติความหมายบุคคลประเภท
ตางๆ ตามคุณธรรมที่มี)
กถาวัตถุ
(แถลงและวินิจฉัยทัศนะของนิกาย
ตางๆ สมัยตติยสังคายนา)
(ยกขอธรรมขึ้นวินิจฉัยโดยตอบ
ยมก
คําถามที่ตั้งยอนกันเปนคูๆ)
(อธิบายปจจัยคือลักษณะความสัมพันธ
ปฏฐาน
เนื่องอาศัยกัน ๒๔ แบบ)

เคาโครงในการจัดหมวดหมูคมั ภีรพระไตรปฎก
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สรุปสาระสําคัญของพระไตรปฎก ๔๕ เลม

(เรียงตามลําดับเลม)
ก. พระวินัยปฎก

ประมวลพุทธพจนหมวดพระวินัย คือพุทธบัญญัติเกี่ยวกับความ
ประพฤติ ความเปนอยู ขนบธรรมเนียม และการดําเนินกิจการตางๆ
ของภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆ แบงเปน ๕ คัมภีร (เรียกยอหรือหัวใจ
วา 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 วาดวยสิกขาบทในปาติโมกขฝา ย
ภิกษุสงฆขอที่เหลือ ซึ่งอยูในระดับอาบัติเบาหรือความผิดสถานเบา

ที่ยอเปน อา กับ ปา นั้นเนื่องมาจากวิธีจัดแบงอีกแบบหนึ่ง คือ
เรียกเลม ๑ มหาวิภังค ภาค ๑ วา อาทิกัมมิกะ (วาดวยสิกขาบทที่เกี่ยวกับ
อาบัติหนักของภิกษุ) และ
เรียกเลม ๒ มหาวิภังค ภาค ๒ กับ เลม ๓ ภิกขุนีวิภังค วา ปาจิตตีย (วาดวย
สิกขาบทเกี่ยวกับอาบัติเบาของภิกษุเปนตนไปจนจบสิกขาบทในปาติโมกขของ
ภิกษุณี)
อนึ่ง วินัยปฎกทั้ง ๘ เลม หรือ ๕ คัมภีรนี้ บางทีเรียกรวมกันใหสั้นกวานี้อีก
เปน 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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คือ ตั้งแตนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ จนครบสิกขาบท ๒๒๗ หรือที่มัก
เรียกกันวา ศีล ๒๒๗
เลม ๓ ภิกขุนีวิภังค วาดวยสิกขาบท ๓๑๑ ของภิกษุณี
เล ม ๔ มหาวรรค ภาค ๑ ว า ด ว ยสิ ก ขาบทนอกปาติ โ มกข

(ระเบียบขอบังคับทั่วไปเกี่ยวกับความเปนอยูและการดําเนินกิจการ
ของภิกษุสงฆ) ตอนตน มี ๔ ขันธกะ (หมวด) คือ เรื่องกําเนิดภิกษุ
สงฆและการอุปสมบท อุโบสถ จําพรรษา และปวารณา
เล ม ๕ มหาวรรค ภาค ๒ ว า ด ว ยสิ ก ขาบทนอกปาติ โ มกข
ตอนตน (ตอ) มี ๖ ขันธกะ (หมวด) คือ เรื่องเครื่องหนัง เภสัช กฐิน
จีวร นิคหกรรม และการทะเลาะวิวาทและสามัคคี
เลม ๖ จุลลวรรค ภาค ๑ วาดวยสิกขาบทนอกปาติโมกข ตอน
ปลาย มี ๔ ขั น ธกะ คื อ เรื่ อ งนิ ค หกรรม วุ ฏ ฐานวิ ธี และการระงั บ
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

ประมวลพุ ท ธพจน ห มวดพระสู ต ร คื อ พระธรรมเทศนา คํ า
บรรยายหรืออธิบายธรรมตางๆ ที่ตรัสยักเยื้องใหเหมาะกับบุคคลและ
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. สังยุตตนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่เกี่ยวกับหัวเรื่องเดียวกัน) ๕
เลม
๔. อังคุตตรนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่จัดเปนหมวดตามจํานวน
ขอธรรม) ๕ เลม
๕. ขุททกนิกาย (ชุมนุมพระสูตร ภาษิต คําอธิบาย และเรื่องราว
เบ็ดเตล็ด) ๙ เลม
๑. ทีฆนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดยาว)
เลม ๙ สีลขันธวรรค มีพระสูตรขนาดยาว ๑๓ สูตร เริ่มดวย

พรหมชาลสูตร (หลายสูตรกลาวถึงความถึงพรอมดวยสีลขันธ ซึ่งบาง
ทีก็จําแนกเปนจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล จึงเรียกวา สีลขันธวรรค)
เลม ๑๐ มหาวรรค มีพระสูตรขนาดยาว ๑๐ สูตร สวนมากชื่อ
เริ่มดวย มหา เชน มหาปรินิพพานสูตร มหาสมยสูตร มหาสติปฏฐาน
สูตร เปนตน
เลม ๑๑ ปาฏิกวรรค (ปาถิกวรรค ก็เรียก) มีพระสูตรขนาดยาว
๑๑ สูตร เริ่มดวยปา ฏิกสูตร หลายสูตรมีชื่อเสียง เชน จักกวัตติสูตร
อัคคัญญสูตร สิงคาลกสูตร และสังคีติสูตร
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๒. มัชฌิมนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง)
เลม ๑๒ มูลปณณาสก (บั้นตน) มีพระสูตรขนาดกลาง ๕๐ สูตร

บางสูตรอาจจะคุนชื่อ เชน ธรรมทายาทสูตร สัมมาทิ ฏฐิสูตร สติป ฏ
ฐาน-สูตร รถวินีตสูตร วีมังสกสูตร
เลม ๑๓ มัชฌิมปณณาสก (บั้นกลาง) มีพระสูตรขนาดกลาง ๕๐
สูตร ที่อาจจะคุนชื่อเชน เสขปฏิปทาสูตร ชีวกสูตร อุปาลิวาทสูตร
อภยราชกุมารสูตร มาคัณฑิยสูตร รัฏฐปาลสูตร โพธิราชกุมารสูตร
องคุลิมาลสูตร ธรรมเจดียสูตร วาเสฏฐสูตร
เลม ๑๔ อุปริปณณาสก (บั้นปลาย) มีพระสูตรขนาดกลาง ๕๒
สูตร มีเนื้อหาแตกตางกันหลากหลาย เชน เทวทหสูตร โคปกโมคคัล
ลานสูตร สัปปุริสสูตร มหาจัตตารีสกสูตร อานาปานสติสูตร กายคตา
สติสูตร ภัทเทกรัตตสูตร จูฬกรรมวิภังคสูตร สัจจวิภังคสูตร ปุณโณ
วาทสูตร สฬายตนวิภังคสูตร อินทรียภาวนาสูตร
๓. สัง ยุ ต ตนิ กาย (ชุม นุม พระสูตรที่เ กี่ยวกับหัว เรื่อ งเดียวกันๆ คือ

ชุมนุมพระสูตรที่จัดรวมเขาเปนกลุมๆ เรียกวา สังยุตต หนึ่งๆ ตาม
เรื่องที่เนื่องกัน หรือตามหัวขอหรือบุคคลที่เกี่ยวของ รวม ๕๖ สังยุตต
มี ๗,๗๖๒ สูตร)
เลม ๑๕ สคาถวรรค รวมคาถาภาษิตที่ตรัสและกลาวตอบบุคคล
ตางๆ เชน เทวดา มาร ภิกษุณี พราหมณ พระเจาโกศล เปนตน จัดเปน
กลุมเรื่องตามบุคคลและสถานที่ 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
แนวไตรลั ก ษณ เรื่ องอื่ นมี เบญจศี ล ข อ ปฏิ บั ติ ให ถึ งอสั งขตะ อั น ต
คาหิก-ทิฏฐิ เปนตน จัดเปน ๑๐ สังยุตต
เล ม ๑๙ มหาวารวรรค ว า ด ว ยโพธิ ป ก ขิ ย ธรรม ๓๗ แต
เรียงลําดับเปนมรรค (พรอมทั้งองคธรรมกอนมรรค) โพชฌงค สติปฏ
ฐาน อินทรีย สัมมัปปธาน พละ อิทธิบาท รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวของ เชน
นิวรณ สังโยชน อริยสัจจ ฌาน ตลอดถึงองคคุณของพระโสดาบัน
และอานิสงสของการบรรลุโสดาปตติผล จัดเปน ๑๒ สังยุตต
๔. อังคุตตรนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่เพิ่มจํานวนขึ้นทีละหนวย คือ

ชุ ม นุ ม พระสู ต รที่ จั ด รวมเข า เป น หมวดๆ เรี ย กว า นิ บ าต หนึ่ ง ๆ
ตามลําดับจํานวนหัวขอธรรมที่เพิ่มขึ้น เริ่มตั้งแตหมวด ๑, หมวด ๒
ฯลฯ ไปจนถึ ง หมวด ๑๑ รวม ๑๑ นิ บ าต หรื อ 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
เอกที่ เ ป น ไปเพื่ อ ประโยชน ยิ่ ง ใหญ ได แ ก ความไม ป ระมาท ฯลฯ
รวมทั้งเรื่องเอตทัคคะ) หมวด ๒ (เชน สุข ๒ สิบสามชุด, คนพาล ๒,
บัณฑิต ๒, ปฏิสันถาร ๒, ฤทธิ์ ๒ ฯลฯ) หมวด ๓ (เชน มารดาบิดามี
ฐานะตอบุตร ๓ อยาง, ความเมา ๓, อธิปไตย ๓, สิกขา ๓ ฯลฯ)
เล ม ๒๑ จตุ ก กนิ บ าต วา ด ว ยธรรม หมวด ๔ (เช น อริ ย ธั ม ม
หรืออารยธรรม ๔, พุทธบริษัท ๔, ปธาน ๔, อคติ 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
อริ ย ทรั พ ย ๗, อนุ สั ย ๗, อปริ ห านิ ย ธรรม ๗, สั ป ปุ ริ ส ธรรม ๗,
กัลยาณมิตรธรรม ๗, ภรรยา ๗ ฯลฯ) หมวด ๘ (เชน โลกธรรม ๘,
คุ ณ สมบั ติ ข องภิ ก ษุ ที่ จ ะไปเป น ทู ต ๘, ทาน ๘, ทานวั ต ถุ ๘, การ
บําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ ๓ ในระดับตางๆ ๘, สัปปุริสทาน ๘, ทิฏฐิธัม
มิก– สัมปรายิกัตถิกธรรม ๘ ฯลฯ) และหมวด ๙ (เชน อาฆาตวัตถุ
๙, อนุปุพพนิโรธ ๙, อนุปพุ พวิหาร ๙, นิพพานทันตา ๙ ฯลฯ)
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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 ตั้งแตทิฏฐธั ม มิ กั ต ถะถึ ง ปรมั ต ถะ ทั้ ง สํ า หรั บ บรรพชิ ต และสํ า หรั บ คฤหั ส ถ
กระจายกันอยูโดยเรียงตามจํานวน
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 หรือ
มีรอยแกวเฉพาะสวนที่เปนความนํา 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 รวมบทรอยกรองคือคาถาแสดงคติธรรม
ที่พระพุทธเจาตรัสเมื่อครั้งเปนพระโพธิสัตวในอดีตชาติ และมีคาถา
ภาษิ ต ของผู อื่ น ปนอยู บ า ง ภาคแรก ตั้ ง แต เ รื่ อ งที่ มี ค าถาเดี ย ว (เอก
นิบาต) 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 ในอุรควรร
คแหงสุตตนิบาต
เลม ๓๑ ปฏิสัมภิทามรรค ภาษิตของพระสารีบุตร อธิบายขอ
ธรรมที่ลึกซึ้งตางๆ เชน เรื่อง ญาณ ทิฏฐิ อานาปาน อินทรีย วิโมกข
เปนตน อยางพิสดาร เปนทางแหงปญญาแตกฉาน
เลม ๓๒ อปทาน ภาค ๑ บทประพันธรอยกรอง (คาถา) แสดง
ประวั ติ พ ระอรหั น ต โดยเฉพาะในอดี ต ชาติ เริ่ ม ด ว ยพุ ท ธอปทาน
(ประวั ติข องพระพุ ท ธเจ า ) ปจ เจกพุ ทธอปทาน (เรื่ อ งราวของพระ
ป จ เจกพุ ท ธเจ า ) ต อ ด ว ยเถรอปทาน (อั ต ตประวั ติ แ ห ง พระอรหั น
ตเถระ) เริ่มแตพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ
พระอนุรุทธะ 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
ประพั น ธ แ สดงเรื่ อ งของพระพุ ท ธเจ า ในอดี ต ๒๔ พระองค ที่
พระพุทธเจาพระองคปจจุบันเคยไดทรงเฝาและไดรับพยากรณ จนถึง
ประวัติของพระองคเอง รวมเปนพระพุทธเจา ๒๕ พระองค
จบแลวมีคัมภีรส้ันๆ ชื่อ จริยาปฎก เปนทายสุด แสดงพุทธจริยา
ในอดีตชาติ ๓๕ เรื่องที่มีแลวในชาดก แตเลาดวยคาถาประพันธใหม
ชี้ตัวอยางการบําเพ็ญบารมีบางขอ
ขุททกนิบาตนี้ เมื่อมองโดยภาพรวม ก็จะเห็นลักษณะที่กลาววา
เปนที่ชุมนุมของคัมภีรปลีกยอยเบ็ดเตล็ด คือ แมจะมีถึง ๑๕ คัมภีร
รวมไดถึง ๙ เลม แต
• มี เ พี ย งเล ม แรกเล ม เดี ย ว (๒๕) ที่ ห นั ก ในด า นเนื้ อ หา
หลักธรรม แตก็เปนคัมภีรเล็กๆ ในเลมเดียวมีถึง ๕ คัมภีร ทุกคัมภีรมี
ความสําคัญและลึกซึ้งมาก
• อีก ๓ เลม (๒๘–๒๙–๓๐) คือ นิทเทส และ ปฏิสัมภิทามรรค
แมจะแสดงเนื้อหาธรรมโดยตรง แตก็เปนคําอธิบายของพระสาวก
(พระสารีบุตร) ที่ไขความพุทธพจนที่มีอยูแลวในคัมภีรขางตน (ถือได
วาเปนตนแบบของอรรถกถา)
• ที่เหลือจากนั้นอีก ๘ คัมภีร ลวนเปนบทประพันธรอยกรอง
ที่มุงความไพเราะงดงามใหเราความรูสึก เชนเสริมศรัทธาเปนตน คือ
เลม ๒๖ วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา เลาประสบการณ
ความรูสึก และคติของคนดี คนชั่ว ตลอดจนพระอรหันตสาวกที่จะ
เปนตัวอยาง/แบบอยางสําหรับเราใหเกิดความรูสึกสังเวช เตือนใจ
และเรากําลังใจ ใหละความชั่ว ทําความดี และเพียรบําเพ็ญอริยมรรค
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เลม ๒๗–๒๘ ชาดก แสดงคติธรรมที่สั่งสอนและเราเตือนให

กําลังใจจากการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจาเอง
เล ม ๓๒–๓๓ อปทาน พุ ทธวงส จริ ยาป ฎก เป นบทร อยกรอง
บรรยายประวัติ ปฏิปทา และจริยา ของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา
และพระอรหันตสาวก ในแนวของวรรณศิลปที่จะเสริมปสาทะและ
จรรโลงศรัทธาในพระรัตนตรัย
ค. พระอภิธรรมปฎก

ประมวลพุ ท ธพจน ห มวดพระอภิ ธ รรม คื อ หลั ก ธรรมและ
คําอธิบายที่เปนเนื้อหาวิชาลวนๆ ไมเกี่ยวดวยบุคคลหรือเหตุการณ
แบงเปน 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 (ธัมม)สังคณี ตนเลมแสดงมาติกา (แมบท) อันไดแก
บทสรุปแหงธรรมทั้งหลายที่จัดเปนชุดๆ มีทั้งชุด ๓ เชน จัดทุกสิ่งทุก
อยางประดามีเปนกุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ชุดหนึ่ง เปน
อดีต-ธรรม อนาคตธรรม ปจจุบันธรรม ชุดหนึ่ง ฯลฯ และชุด ๒ เชนจัด
ทุ กสิ่ งทุ กอย างเป นสั งขตธรรม อสั งขตธรรม ชุ ดหนึ่ ง โลกี ยธรรม
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โลกุ ตตรธรรม ชุ ดหนึ่ ง เปนต น รวมทั้ งหมดมี ๑๖๔ ชุ ด หรื อ ๑๖๔
มาติกา
ตอนตอจากนั้น ซึ่งเปนเนื้อหาสวนสําคัญของคัมภีรนี้เปนคํา
วิสัชชนา ขยายความมาติกาที่ ๑ เปนตัวอยาง แสดงใหเห็นกุศลธรรม
อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม ที่กระจายออกไปในแงของจิต เจตสิก
รูป และนิพพาน
ทายเลมมีอีก ๒ บท แตละบทแสดงคําอธิบายยอหรือคําจํากัด
ความข อ ธรรมทั้ ง หลายในมาติ ก าที่ ก ล า วถึ ง ข า งต น จนครบ ๑๖๔
มาติกา ไดคําจํากัดความขอธรรมใน ๒ บทตางแนวกันเปน ๒ แบบ
(แตบททายจํากัดความไวเพียง ๑๒๒ มาติกา)
เลม ๓๕ วิภังค ยกหลักธรรมสําคัญๆ ขึ้นมาแจกแจง แยกแยะ
อธิบายกระจายออกใหเห็นทุกแง และวินิจฉัยจนชัดเจนจบไปเปน
เรื่องๆ 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 มี ๒ คัมภีร คือ ธาตุกถา นําขอธรรมในมาติกาทั้งหลาย
และขอธรรมอื่นๆ อีก ๑๒๕ อยาง มาจัดเขาในขันธ ๕ อายตนะ ๑๒
และธาตุ ๑๘ วาขอใดจัดเขาไดหรือไมไดในอยางไหนๆ และ ปุคคล
บัญญัติ บัญญัติความหมายของชื่อที่ใชเรียกบุคคลตางๆ ตามคุณธรรม
เชนวา โสดาบัน ไดแก “บุคคลผูละสังโยชน ๓ ไดแลว” ดังนี้เปนตน
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เลม ๓๗ กถาวัตถุ คัมภีรที่พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ประธาน

การสังคายนาครั้งที่ ๓ เรียบเรียงขึ้นเพื่อแกความเห็นผิดของนิกายตางๆ
ในพระพุ ท ธศาสนาครั้ ง นั้ น ซึ่ ง ได แ ตกแยกกั น ออกไปแล ว ถึ ง ๑๘
นิกาย เชน ความเห็นวา พระอรหันตเสื่อมจากอรหัตตผลได เปนพระ
อรหันตพรอมกับการเกิดได ทุกอยางเกิดจากกรรม เปนตน ประพันธ
เปนคําปุจฉาวิสัชนา มีทั้งหมด ๒๑๙ กถา
เลม ๓๘ ยมก ภาค ๑ คัมภีรยมกนี้อธิบายหลักธรรมสําคัญให
เห็นความหมายและขอบเขตอยางชัดเจน และทดสอบความรูอยาง
ลึกซึ้ง ดวยวิธีตั้งคําถามยอนกันเปนคูๆ (ยมก แปลวา “คู”) เชน ถามวา
“ธรรมทั้งปวงที่เปนกุศล เปนกุศลมูล หรือวา ธรรมทั้งปวงที่เปนกุศล
มูล เปนกุศล”, “รูป (ทั้งหมด) เปนรูปขันธ หรือวารูปขันธ (ทั้งหมด)
เปนรูป”, “ทุกข (ทั้งหมด) เปนทุกขสัจจ หรือวาทุกขสัจจ (ทั้งหมด)
เปนทุกข” หลักธรรมที่นาํ มาอธิบายในเลมนี้มี 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–อัยพากตธรรม) อินทรียยมก บรรจบเปน ๑๐ ยมก
เลม ๔๐ ปฏฐาน ภาค ๑ คัมภีรปฏฐาน อธิบายปจจัย ๒๔ โดย
พิ ส ดาร แสดงความสั ม พั น ธ อิ ง อาศั ย เป น ป จ จั ย แก กั น แห ง ธรรม
ทั้ ง หลายในแง ด านต างๆ ธรรมที่ นํ ามาอธิ บายก็ คื อ ข อธรรมที่ มี ใน
มาติกาคือแมบทหรือบทสรุปธรรม ซึ่งกลาวไวแลวในตนคัมภีรสังคณี
นั่นเอง แตอธิบายเฉพาะ ๑๒๒ มาติกาแรกที่เรียกวา อภิธรรมมาติกา
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ปฏฐานเลมแรกนี้ อธิบายความหมายของปจจัย ๒๔ เปนการปู
พื้ น ความเข า ใจเบื้ อ งต น ก อ น จากนั้ น จึ ง เข า สู เ นื้ อ หาของเล ม คื อ
อนุโลม-ติกปฏฐาน อธิบายความเปนปจจัยแกกันแหงธรรมทั้งหลาย
ในแมบทชุด ๓ (ติกมาติกา) โดยปจจัย ๒๔ นั้น เชนวา กุศลธรรมเปน
ปจจัยแกกุศล-ธรรมโดยอุปนิสสยปจจัยอยางไร กุศลธรรมเปนปจจัย
แกอกุศลธรรมโดยอุปนิสสยปจจัยอยางไร อกุศลธรรมเปนปจจัยแก
กุ ศ ลธรรมโดยอุ ป นิ ส สยป จ จั ย อย า งไร กุ ศ ลธรรมเป น ป จ จั ย แก
อกุศลธรรมโดยอา รัมมณปจจัยอยางไร ฯลฯ ฯลฯ (เลมนี้อธิบายแต
ในเชิงอนุโลม คือตามนัยปกติ ไมอธิบายตามนัยปฏิเสธ จึงเรียกวา
อนุโลมปฏฐาน)
เลม ๔๑ ปฏฐาน ภาค ๒ อนุโลมติกปฏฐาน ตอ คืออธิบายความ
เปนปจจัยแกกันแหงธรรมทั้งหลายในแมบทชุด ๓ ตอจากเลม ๔๐
เช น อดี ต ธรรมเป น ป จ จั ย แก ป จ จุ บั น ธรรมโดยอารั ม มณป จ จั ย
(พิจารณารูป เสียง เปนตน ที่ดับเปนอดีตไปแลว วาเปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนอนัตตา เกิดความโทมนัสขึ้น ฯลฯ) เปนตน
เลม ๔๒ ปฏฐาน ภาค ๓ อนุโลมทุกปฏฐาน อธิบายความเปน
ปจจัยแกกันแหงธรรมทั้งหลาย ในแมบทชุด ๒ (ทุกมาติกา) เชน โลกียธรรมเปนปจจัยแกโลกียธรรม โดยอารัมมณปจจัย (รูปายตนะเปนปจจัย
แกจักขุวิญญาณ ฯลฯ) ดังนี้ 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 “กุศลธรรมที่
เปนโลกุตตรธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรมที่เปนโลกียธรรม โดยอธิป
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ติ-ปจจัย” เปนอยางไร เปนตน อนุโลมติกทุกปฏฐาน ธรรมในแมบท
ชุด ๓ (ติกมาติกา) โยงกับธรรมในแมบทชุด ๒ (ทุกมาติกา) อนุโลม
ติกติก- ปฏฐาน ธรรมในแมบทชุด ๓ (ติกมาติกา) โยงกับธรรมใน
แมบทชุด ๓ (ติกมาติกา) โยงระหวางตางชุดกัน เชน อธิบายวา “กุศล
ธรรมที่เปนอดีตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนปจจุบันธรรม”
เปนอยางไร เปนตน อนุโลมทุกทุกปฏฐาน ธรรมในแมบทชุด ๒ (ทุก
มาติกา) กับธรรมในแมบทชุด ๒ (ทุกมาติกา) โยงระหวางตางชุดกัน
เชน ชุดโลกียะ 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
(ปฏิ เ สธ) เช น ว า อาศั ย โลกิ ยธรรม ธรรมที่ ไม ใช โลกุ ตตรธรรม
เกิดขึ้นโดยเหตุปจจัย เปนอยางไร ปจจนียานุโลมปฏฐาน คือ ปจจนีย
(ปฏิเสธ) + อนุโลม เชนวา อาศัยธรรมที่ไมใชกุศล ธรรมที่เปนอกุศล
เกิดขึ้นโดยเหตุปจจัยเปนอยางไร และในทั้ง ๓ แบบนี้ แตละแบบ จะ
อธิบายโดยใชธรรมในแมบทชุด ๓ แลวตอ ดวยชุด ๒ แลวขามชุด
ระหวางชุด ๒ กับชุด ๓ ชุด ๓ กับชุด ๒ ชุด ๓ กับชุด ๓ ชุด ๒ กับชุด
๒ จนครบทั้งหมดเหมือนกัน ดังนั้นแตละแบบจึงแยกซอยละเอียด
ออกไปเปน ติก- ทุก- ทุกติก- ติกทุก- ติกติก- ทุกทุก- ตามลําดับ (เขียน
ใหเต็มเปน ปจจนียติกปฏฐาน ปจจนียทุกปฏฐาน ปจจนียทุกติกปฏ
ฐาน ฯลฯ ดังนี้เรื่อยไปจนถึงทายสุดคือ ปจจนียานุโลมทุกทุกปฏฐาน)
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คัมภีรปฏฐานนี้ ทานอธิบายคอนขางละเอียดเฉพาะเลมตนๆ
เท านั้ น เล มหลัง ๆ ท านแสดงไว แต หัว ขอ หรือ แนว และทิ้ งไวใ ห ผู
เข า ใจแนวนั้ น แล ว เอาไปแจกแจงโดยพิ ส ดารเอง โดยเฉพาะเล ม
สุดทายคือภาค ๖ แสดงไวยนยอที่สุด แมกระนั้นก็ยังเปนหนังสือถึง ๖
เลม หรือ ๓,๓๒๐ หนากระดาษพิมพ ถาอธิบายโดยพิสดารทั้งหมด
จะเปนเลมหนังสืออีกจํานวนมากมายหลายเทาตัว ทานจึงเรียกปฏฐาน
อีกชื่อหนึ่งวา มหาปกรณ แปลวา “ตําราใหญ” ใหญทั้งโดยขนาดและ
โดยความสําคัญ
พระอรรถกถาจารย กล าวว า พระไตรป ฎกมี เนื้ อความทั้ งหมด
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขั น ธ แบ ง เป น พระวิ นั ย ป ฎ ก ๒๑,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ พระสุตตันตปฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ และพระอภิธรรม
ปฎก ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ
อรรถกถาและคัมภีรรุนตอมา

เมื่อพระพุทธเจาตรัสแสดงคําสอนคือพระธรรมวินัยแลว สาวก
ทั้งพระสงฆและคฤหัสถก็นําหลักธรรมวินัยนั้นไปเลาเรียนศึกษา คํา
สอนหรือพุทธพจนสวนใดที่ยาก ตองการคําอธิบาย นอกจากทูลถาม
จากพระพุทธเจาโดยตรงแลว ก็มีพระสาวกผูใหญที่เปนอุปชฌายหรือ
อาจารยคอยแนะนําชี้แจงชวยตอบขอสงสัย
คําอธิบายและคําตอบที่สําคัญก็ไดรับการทรงจําถายทอดตอกัน
มา ควบคูกับหลักธรรมวินัยที่เปนแมบทนั้นๆ จากสาวกรุนกอนสูสาว
กรุนหลัง ตอมาเมื่อมีการจัดหมวดหมูพระธรรมวินัยเปนพระไตรปฎก
แล ว คํ า ชี้ แ จงอธิ บ ายเหล า นั้ น ก็ เ ป น ระบบและมี ลํ า ดั บ ไปตาม
พระไตรปฎกดวย
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คําอธิบายพุทธพจนหรือหลักธรรมวินัย หรือคําอธิบายความใน
พระไตรปฎกนั้น เรียกวา อรรถกถา
เมื่อมีการทรงจําถายทอดพระไตรปฎกดวยวิธีมุขปาฐะ ก็มีการ
ทรงจําถายทอดอรรถกถาประกอบควบคูมาดวย จนกระทั่งเมื่อมีการ
จารึกพระไตรปฎกลงในใบลานเปนลายลักษณอักษร ณ ประเทศลังกา
ประมาณพ.ศ. ๔๖๐ ตํานานก็กลาววาไดมีการจารึกอรรถกถาพรอมไป
ดวยเชนกัน
อนึ่ง พึงสังเกตวา พุทธพจนหรือขอความในพระไตรปฎกนั้น
ในภาษาวิชาการทานนิยมเรียกวา บาลี หรือ พระบาลี หมายถึงพุทธ
พจนที่รักษาไวในพระไตรปฎก ไมพึงสั บสนกับ ภาษาบาลี (คําว า
บาลี มาจาก ปาลฺ ธาตุ ซึ่ ง แปลว า “รั ก ษา”) สํ า หรั บ บาลี ห รื อ
พระไตรปฎกนั้น ทานทรงจําถายทอดกันมา และจารึกเปนภาษาบาลี
มคธ แตอรรถกถา สืบมาเปนภาษาสิงหล
ทั้งนี้สําหรับพระไตรปฎกนั้นชัดเจนอยูแลว ในฐานะเปนตํารา
แมบท อยูขางผูสอน จึงจะตองรักษาใหคงอยูอยางเดิมโดยแมนยําที่สุด
ตามพระดํารัสของพระผูสอนนั้น สวนอรรถกถาเปนคําอธิบายสําหรับ
ผูเรียน จึงจะตองชวยใหผูเรียนเขาใจไดดีที่สุด เมื่ออรรถกถาสืบมา
ในลั ง กา ก็ จึ ง ถ า ยทอดกั น เป น ภาษาสิ ง หล จนกระทั่ ง ถึ ง ช ว ง พ.ศ.
๙๕๐–๑๐๐๐ จึงมีพระอาจารยผูใหญ เชน พระพุทธโฆสะ และพระ
ธรรมปาละ เดินทางจากชมพูทวีป มายังลังกา และแปลเรียบเรียงอรรถ
กถากลับเปนภาษาบาลีมคธ อยางที่มีอยูและใชศึกษากันในปจจุบัน
ลักษณะสําคัญของอรรถกถา คือ เปนคัมภีรที่อธิบายความใน
พระไตรปฎกโดยตรง หมายความวา พระไตรปฎกแตละสูตรแตละ
สวนแตละตอนแตละเรื่อง ก็มีอรรถกถาที่อธิบายจําเพาะสูตรจําเพาะ
ส ว นตอนหรื อ เรื่ อ งนั้ น ๆ และอธิ บ ายตามลํ า ดั บ ไป โดยอธิ บ ายทั้ ง
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คํ า ศั พ ท ห รื อ ถ อ ยคํ า อธิ บ ายข อ ความ ชี้ แ จงความหมาย ขยายความ
หลักธรรมหลักวินัย และเลาเรื่องประกอบ ตลอดจนแสดงเหตุปจจัย
แวดลอมหรือความเปนมาของการที่พระพุทธเจาจะตรัสพุทธพจน
นั้นๆ หรือเกิดเรื่องราวนั้นๆ ขึ้น พรอมทั้งเชื่อมโยงประมวลความ
เป น มาเป น ไปต า งๆ ที่ จ ะช ว ยให เ ข า ใจพุ ท ธพจน ห รื อ เรื่ อ งราวใน
พระไตรปฎกชัดเจนขึ้น
พระไตรปฎกมีอรรถกถาที่อธิบายตามลําดับคัมภีรดังนี้
พระไตรปฎก
ก.พระวินัยปฎก
๑.พระวินัยปฎก (ทั้งหมด)
ข.พระสุตตันตปฎก
๒.ทีฆนิกาย
๓.มัชฌิมนิกาย
๔.สังยุตตนิกาย
๕.อังคุตตริกาย
๖.ขุททกปาฐะ (ขุททกนิกาย)
๗.ธรรมบท ( ” )
๘.อุทาน
( ” )
๙.อิติวุตตกะ ( ” )
๑๐.สุตตนิบาต ( ” )
๑๑.วิมานวัตถุ ( ” )

อรรถกถา

ผูเรียบเรียง

สมันตปาสาทิกา

พระพุทธโฆสะ

สุมังคลวิลาสินี
ปปญจสูทนี
สารัตถปกาสินี
มโนรถปูรณี
ปรมัตถโชติกา
ธัมมปทัฏฐกถา*
ปรมัตถทีปนี
”
ปรมัตถโชติกา
ปรมัตถทีปนี

”
”
”
”
”
”
พระธรรมปาละ
”
พระพุทธโฆสะ
พระธรรมปาละ

ที่จริงมีชื่อเฉพาะวา ปรมัตถโชติกา ดวยเหมือนกัน และที่วาพระพุทธโฆสะเปนผู
เรียบเรียงคัมภีรทั้งสองนี้นั้น คงจะเปนหัวหนาคณะ โดยมีผูอื่นรวมงานดวย

*
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๑๒.เปตวัตถุ ( ” )
๑๓.เถรคาถา ( ” )

”
”

๑๔.เถรีคาถา (ขุททกนิกาย)
๑๕.ชาดก
( ” )
พระไตรปฎก
๑๖.นิทเทส
( ขุ ท
นิกาย)
๑๗.ปฏิสัมภิทามัคค ( ”
๑๘.อปทาน
( ”
๑๙.พุทธวงส
( ”
๒๐.จริยาปฎก
( ”
ค.พระอภิธรรมปฎก
๒๑.ธัมมสังคณี
๒๒.วิภังค
๒๓.ทั้ง ๕ คัมภีรที่เหลือ

ปรมัตถทีปนี
ชาตกัฏฐกถา*
อรรถกถา

”
”
พระธรรมปาละ
พระพุทธโฆสะ
ผูเรียบเรียง

ท ก สัทธัมมปชโชติกา

พระอุปเสนะ

)
)
)
)

พระมหานาม
(นามไมแจง)**
พระพุทธทัตตะ
พระธรรมปาละ

สัทธัมมปกาสินี
วิสุทธชนวิลาสินี
มธุรัตถวิลาสินี
ปรมัตถทีปนี

อัฏฐสาลินี
พระพุทธโฆสะ
สัมโมหวิโนทนี
”
ปญจปกรณัฏฐกถา
“

นอกจากอรรถกถาซึ่งเปนที่ปรึกษาหลักในการเลาเรียนศึกษา
พระไตรปฎกแลว คัมภีรพระพุทธศาสนาภาษาบาลีที่เกิดขึ้นในยุค
ตางๆ หลัง พุทธกาล ยังมี อีกมากมาย ทั้ง กอ นยุคอรรถกถา หลังยุ ค
อรรถกถา และแมในยุคอรรถกถาเอง แตไมไดเรียบเรียงในรูปลักษณะ
ที่จะเปนอรรถกถา

**

คัมภีรจูฬคันถวงส (แตงในพมา) วาเปนผลงานของพระพุทธโฆสะ
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คัมภีรสําคัญบางคัมภีร เปนผลงานอิสระของพระเถระผูแตกฉาน
ในพระธรรมวินัย ทานเรียบเรียงขึ้นตามโครงเรื่องที่ทานจัดวางเอง
หรือเกิดจากเหตุการณพิเศษ เชน การตอบคําถามชี้แจงขอสงสัยของ
ผูอื่นเปนตน ปกรณหรือคัมภีรพิเศษเชนนี้ บางคัมภีรไดรับความเคารพ
นับถือและอางอิงมาก โดยเฉพาะคัมภีร เนตติ เปฏโกปเทส และ มิลินท
ป ญ หา ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ก อ นยุ ค อรรถกถา ในพม า จั ด เข า เป น คั ม ภี ร ใ น
พระไตรปฎกดวย (อยูในหมวดขุททกนิกาย)
ในยุคอรรถกถา คัมภีร วิสุทธิมัคค ของพระพุทธโฆสะผูเปน
พระอรรถกถาจารยองคสําคัญ แมจะถือกันวาเปนปกรณพิเศษ ไมใช
เปนอรรถกถา เพราะทานเรียบเรียงขึ้นตามโครงเรื่องที่ทานตั้งเอง
ไมใชอธิ บายพระไตรปฎกตอนใดตอนหนึ่ งโดยเฉพาะ แตก็ไดรั บ
ความนั บ ถื อ มากเหมื อ นเป น อรรถกถา เรี ย กได ว า เป น คั ม ภี ร ร ะดั บ
อรรถกถา ประเทศพุทธศาสนาเถรวาทตางใหความสําคัญ ถือเปนแบบ
แผนในการศึกษาหลักพระพุทธศาสนา
คัมภีรที่เกิดหลังยุคอรรถกถา ก็มีทั้งคัมภีรที่อยูในสายเดียวกับ
อรรถกถา คือเปนคัมภีรที่อธิบายพระไตรปฎก และอธิบายอรรถกถา
และอธิ บ ายกั น เอง เป น ขั้ น ๆ ต อ กั น ไป กั บ ทั้ ง คั ม ภี ร น อกสาย
พระไตรปฎก เชน ตํานานหรือประวัติและไวยากรณ เปนตน คัมภีร
เหลานี้ มีชื่อเรียกแยกประเภทตางกันออกไปหลายอยาง จะกลาวเฉพาะ
ในสายของอรรถกถา คือที่อธิบายตอออกไปจากอรรถกถา และเฉพาะที่
ควรรูในที่นี้ก็คือ ฎีกา และอนุฎีกา
เมื่อเรียงลําดับคัมภีรในสายพระไตรปฎกและอรรถกถาก็จะเปน
ดังนี้
(ก) บาลี คือพระไตรปฎก
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(ข) อรรถกถา คือ คัมภีรที่อธิบายบาลีหรืออธิบายความใน
พระไตรปฎก
(ค) ฎีกา คือ คัมภีรที่อธิบายอรรถกถา หรือขยายความตอ
จากอรรถกถา
(ฆ) อนุฎีกา คือ คัมภีรที่อ ธิบายขยายความตอจากฎีกาอีก
ทอดหนึ่ง
สวนคัมภีรชื่ออยางอื่นตอจากนี้ไปที่มีอีกหลายประเภท บางที
ทานใชคําเรียกรวมๆ กันไปวา ตัพพินิมุต (แปลวา “คัมภีรที่พนหรือ
นอกเหนือจากนั้น”)
คัมภีรพระพุทธศาสนาที่มีอยูมากมาย ทั้งในสายและนอกสาย
พระไตรปฎกนี้ ในประเทศไทยเทาที่ผานมาไดตีพิมพเปนเลมหนังสือ
ออกมาแลวเพียงจํานวนนอย สวนมากยังคงคางอยูในใบลาน เพิ่งจะมี
การตื่นตัวที่จะตรวจชําระและตีพิมพกันมากขึ้นในชวงเวลาใกลๆ นี้
จึงจะตองรออีกสักระยะหนึ่งซึ่งคงไมนานนัก ที่ชาวพุทธและผูสนใจ
จะไดมีคัมภีรพุทธศาสนาไวศึกษาคนควา อยางคอนขางบริบูรณ
สําหรับคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถานั้น ไดมีการตีพิมพ
เปนเลมพรั่งพรอมแลวในปพ.ศ. ๒๕๓๕ สวนคัมภีรอื่นๆ รุนหลัง
ตอๆ มา ที่มีคอนขางบริบูรณพอจะหาไดไมยากก็คือคัมภีรที่ใชเรียน
ในหลักสูตรเปรียญธรรม
เนื่ อ งจากคั ม ภี ร เ หล า นี้ มี ค วามสั ม พั น ธ อ ธิ บ ายความต อ กั น
กลาวคือ อรรถกถาอธิบายพระไตรปฎก และฎีกาขยายความตอจาก
อรรถกถา หรือตอจากคัมภีรระดับอรรถกถา จึงจะไดทําบัญชีลําดับเลม
จับคูคัมภีรที่อธิบายกันไว เพื่อเปนพื้นฐานความเขาใจในการที่จะศึกษา
คนควาตอไป และเพื่ออํานวยความสะดวกในการโยงขอมูลระหวาง
คัมภีร
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บัญชีลําดับเลม พระไตรปฎก จับคูกับ อรรถกถา

I. พระวินัยปฎก
พระไตรปฎก
เลมที่
๑

ชื่อคัมภีร
มหาวิภงฺค ๑

อรรถกถา
อักษรยอ เลมที่
วินย.๑*

1

๑.๑ เวรฺชกณฺฑ–
ปาราชิกกณฺฑ
2

๓
๔

๑.๒ เตรสกณฺฑ–
อนิยตกณฺฑ
มหาวิภงฺค ๒
๒.๑ นิสฺสคิยกณฺฑ–
อธิกรณสมถา
ภิกฺขุนีวิภงฺค
มหาวคฺค ๑

๕
๖
๗
๘

มหาวคฺค ๒
จุลฺลวคฺค ๑
จุลฺลวคฺค ๒
ปริวาร

๒

ชื่อคัมภีร

อักษรยอ

วินยฏกถา
วินย.อ.๑
(สมนฺตปาสาทิกา) ๑
1.1
เวรฺชกณฺฑ–
ปาราชิกกณฺฑ
วินยฏกถา
วินย.อ.๒
(สมนฺตปาสาทิกา) ๒
2.1
เตรสกณฺฑ–
อนิยตกณฺฑ

วินย.๒

วินย.๓
วินย.๔

3

วินย.๕
วินย.๖
วินย.๗
วินย.๘

2.2
นิสฺสคิยกณฺฑ–
อธิกรณสมถา
2.3 ภิกฺขุนีวิภงฺค
วินยฏกถา
วินย.อ.๓
(สมนฺตปาสาทิกา)
3.1 มหาวคฺค
3.2 จุลฺลวคฺค
3.3 ปริวาร

II. พระสุตตันตปฎก
พระไตรปฎก
เลมที่
*

ชื่อคัมภีร

อรรถกถา
อักษรยอ เลมที่

ชื่อคัมภีร

อักษรยอ

อักษรยอคัมภีรพระไตรปฎกในภาคภาษาอังกฤษใชตามฉบับอักษรโรมันของสมาคมบาลีปกรณ
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ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค

ที.ส.

4

พระไตรปฎก
เลมที่

ชื่อคัมภีร

ที.อ.๑

อรรถกถา
อักษรยอ เลมที่

๑๐ ทีฆนิกาย มหาวคฺค

ที.ม.

๑๑ ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค

ที.ปา.

๑๒ มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก ม.มู.
๑๒.๑ มูลปริยายวคฺค–
สีหนาทวคฺค

๑๒.๒ โอปมฺมวคฺค–
จูฬยมกวคฺค
๑๓ มชฺฌิมนิกาย
มชฺฌิมปณฺณาสก

ทีฆนิกายฏกถา
(สุมงฺคลวิลาสินี) ๑

ม.ม.

๑๔ มชฺฌิมนิกาย
อุปริปณฺณาสก

ม.อุ.

๑๕ สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค

สํ.ส.

๑๖ สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค

สํ.นิ.

ชื่อคัมภีร

ทีฆนิกายฏกถา
(สุมงฺคลวิลาสินี) ๒
6 ทีฆนิกายฏกถา
(สุมงฺคลวิลาสินี) ๓
7 มชฺฌิมนิกายฏกถา
(ปปฺจสูทนี) ๑
7.1 มูลปริยายวคฺค–
สีหนาทวคฺควณฺณนา
8 มชฺฌิมนิกายฏกถา
(ปปฺจสูทนี) ๒
8.1 โอปมฺมวคฺค–
จูฬยมกวคฺควณฺณนา
9 มชฺฌิมนิกายฏกถา
(ปปฺจสูทนี) ๓
9.1 มชฺฌิมปณฺณาสกวณฺณนา
10 มชฺฌิมนิกายฏกถา
(ปปฺจสูทนี) ๔
10.1 อุปริปณฺณาสกวณฺณนา
11 สํยุตฺตนิกายฏกถา
(สารตฺถปกาสินี) ๑
11.1 สคาถวคฺควณฺณนา
12 สํยุตฺตนิกายฏกถา
5

อักษรยอ
ที.อ.๒
ที.อ.๓
ม.อ.๑

ม.อ.๒

ม.อ.๓

ม.อ.๔

สํ.อ.๑

สํ.อ.๒

๖๑

พระไตรปฎก: สิ่งที่ชาวพุทธตองรู
(สารตฺถปกาสินี) ๒

พระไตรปฎก
เลมที่

ชื่อคัมภีร

อรรถกถา
อักษรยอ เลมที่

๑๗ สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค สํ.ข.
๑๘ สํยตุ ฺตนิกาย สฬายตนวคฺค สํ.สฬ.

๑๙ สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค สํ.ม.
๒๐ องฺคุตฺตรนิกาย ๑
๒๐.๑ เอกนิปาต

๒๐.๒ ทุกนิปาต
๒๐.๓ ติกนิปาต
๒๑ องฺคุตฺตรนิกาย ๒
๒๑.๑ จตุกฺกนิปาต
๒๒ องฺคุตฺตรนิกาย ๓
๒๒.๑ ปฺจกนิปาต

องฺ.เอก.

องฺ.ทุก.
องฺ.ติก.
องฺ.จตุกฺก.

ชื่อคัมภีร

อักษรยอ

12.1 นิทานวคฺควณฺณนา
ฺ12.2 ขนฺธวคฺควณฺณนา
13 สํยุตฺตนิกายฏกถา
สํ.อ.๓
(สารตฺถปกาสินี) ๓
13.1 สฬายตนวคฺควณฺณนา
13.2 มหาวารวคฺควณฺณ
นา
14 องฺคุตฺตรนิกายฏกถา
องฺ.อ.๑
(มโนรถปูรณี) ๑
14.1 เอกนิปาตวณฺณนา
15 องฺคุตฺตรนิกายฏกถา
องฺ.อ.๒
(มโนรถปูรณี) ๒
15.1 ทุกนิปาตวณฺณนา
15.2 ติกนิปาตวณฺณนา

15.3 จตุ กฺก นิ ป าตวณฺ ณ
นา
16 องฺคุตฺตรนิกายฏกถา
องฺ.อ.๓
(มโนรถปูรณี) ๓
อ งฺ . ป ฺ
16.1 ปฺจกนิปาตวณฺณ

๖๒

พระไตรปฎก: สิ่งที่ชาวพุทธตองรู

๒๒.๒ ฉกฺกนิปาต
๒๓ องฺคุตฺตรนิกาย ๔
๒๓.๑ สตฺตกนิปาต

จก.
องฺ.ฉกฺก.

นา
16.2 ฉกฺกนิปาตวณฺณนา

องฺ.สตฺตก.

16.3 สตฺ ตกนิ ป าตวณฺ ณ
นา

พระไตรปฎก
เลมที่

ชื่อคัมภีร
๒๓.๒ อฏกนิปาต

๒๓.๓ นวกนิปาต
๒๔ องฺคุตฺตรนิกาย ๕
๒๔.๑ ทสกนิปาต
๒๔.๑ เอกาทสกนิปาต
๒๕ ขุทฺทกนิกาย ๑
๒๕.๑ ขุทฺทกปา
๒๕.๒ ธมฺมปท

อรรถกถา
อักษรยอ เลมที่
องฺ.อฏก.
องฺ.นวก.
องฺ.ทสก.

ชื่อคัมภีร

อักษรยอ

16.4 อฏ  กนิ ป าตวณฺ ณ
นา
16.5 นวกนิปาตวณฺณนา

16.6 ทสกนิ ป าตวณฺ ณ
นา
องฺ . เอกา16.7 เอกาทสกนิปาตทสก.
วณฺณนา
17 ขุทฺทกนิกายฏกถา
ขุทฺทก.อ.
ขุ.ขุ.
ขุทฺทกปาวณฺณนา
(ปรมตฺถโชติกา)
18 ธมฺมปทฏกถา ๑
ขุ.ธ.
ธ.อ.๑
ยมกวคฺควณฺณนา
19 ธมฺมปทฏกถา ๒
ธ.อ.๒
อปฺปมาท–จิตฺตวคฺค-

๖๓
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20
21

22
23

พระไตรปฎก
เลมที่

ชื่อคัมภีร

วณฺณนา
ธมฺมปทฏกถา ๓
ปุปฺผ–พาลวคฺควณฺณนา
ธมฺมปทฏกถา ๔
ปณฺฑิ ต–สหสฺ สวคฺ ควณฺ ณ
นา
ธมฺมปทฏกถา ๕
ปาป–ชราวคฺควณฺณนา
ธมฺมปทฏกถา ๖
อตฺต–โกธวคฺควณฺณนา

ธ.อ.๓
ธ.อ.๔

ธ.อ.๕
ธ.อ.๖

อรรถกถา
อักษรยอ เลมที่

๒๕.๓ อุทาน

ขุ.อุ.

๒๕.๔ อิติวุตฺตก

ขุ.อิติ.

ชื่อคัมภีร

24 ธมฺมปทฏกถา ๗
มล–นาควคฺควณฺณนา
25 ธมฺมปทฏกถา ๘
ตณฺหา–พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา
26 ขุทฺทกนิกายฏกถา
อุทานวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)
27 ขุทฺทกนิกายฏกถา

อักษรยอ
ธ.อ.๗
ธ.อ.๘

อุ.อ.

อิติ.อ.

๖๔

พระไตรปฎก: สิ่งที่ชาวพุทธตองรู

๒๕.๕ สุตฺตนิปาต

ขุ.สุ.

28

29

๒๖ ขุทฺทนิกาย ๒
๒๖.๑ วิมานวตฺถุ

ขุ.วิมาน.

30

๒๖.๒ เปตวตฺถุ

ขุ.เปต.

31

๒๖.๓ เถรคาถา

ขุ.เถร.

32

พระไตรปฎก
เลมที่

ชื่อคัมภีร
๒๖.๓.๑ เอก–ติกนิปาต

อิติวุตฺตกวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)
ขุทฺทกนิกายฏกถา
สุตฺตนิปาตวณฺณนา
(ปรมตฺถโชติกา) ๑
ขุทฺทกนิกายฏกถา
สุตฺตนิปาตวณฺณนา
(ปรมตฺถโชติกา) ๒
ขุทฺทกนิกายฏกถา
วิมานวตฺถุวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)
ขุทฺทกนิกายฏกถา
เปตวตฺถุวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)
ขุทฺทกนิกายฏกถา
เถรคาถาวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี) ๑

สุตฺต.อ.๑

สุตฺต.อ.๒

วิมาน.อ.

เปต.อ.

เถร.อ.๑

อรรถกถา
อักษรยอ เลมที่

ชื่อคัมภีร

อักษรยอ

32.1 เอกนิปาตวณฺณนา
33 ขุทฺทกนิกายฏกถา
เถรคาถาวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี) ๒

เถร.อ.๒

๖๕

พระไตรปฎก: สิ่งที่ชาวพุทธตองรู
๒๖.๓.๒ จตุกฺก–
มหานิปาต
๒๖.๔ เถรีคาถา

ขุ.เถรี.

๒๗ ขุทฺทกนิกาย ๓
ขุ.ชา.
๒๗.๑ ชาตก ๑
เอก–จตฺตาลีสนิปาต

32.2 จตุกฺก–มหานิปาตวณฺณนา
34 ขุทฺทกนิกายฏกถา
เถรี.อ.
เถรีคาถาวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)
35 ชาตกฏกถา ๑
ชา.อ.๑
เอกนิปาตวณฺณนา (๑)
36 ชาตกฏกถา ๒
เอกนิปาตวณฺณนา (๒)
37 ชาตกฏกถา ๓
ทุกนิปาตวณฺณนา
38 ชาตกฏกถา ๔
ติก–ปฺจกนิปาตวณฺณนา
39 ชาตกฏกถา ๕
ฉกฺก–ทสกนิปาตวณฺณนา
40 ชาตกฏกถา ๖
เอกาทสก–ปกิณฺณกนิปาตวณฺณนา
41 ชาตกฏกถา ๗
วีสติ–จตฺตาฬีสนิปาตวณฺณนา

พระไตรปฎก
เลมที่

ชื่อคัมภีร

๒๘ ขุทฺทกนิกาย ๔

ชา.อ.๒
ชา.อ.๓
ชา.อ.๔
ชา.อ.๕
ชา.อ.๖

ชา.อ.๗

อรรถกถา
อักษรยอ เลมที่
ขุ.ชา.

ชื่อคัมภีร

42 ชาตกฏกถา ๘

อักษรยอ
ชา.อ.๘

๖๖

พระไตรปฎก: สิ่งที่ชาวพุทธตองรู
๒๘.๒ ชาตก ๒
ป ฺ  า ส –ม ห า นิ
ปาต

ปฺาส–สตฺตตินิปาตวณฺณนา

๒๙ ขุทฺทกนิกาย ๕
๒๙.๑ มหานิทฺเทส

ขุ.ม.

๓๐ ฺขุทฺทกนิกาย ๖
๓๐.๑ จูฬนิทฺเทส

ขุ.จู.

๓๑ ฺขุทฺทกนิกาย ๗
๓๑.๑ ปฏิสมฺภิทามคฺค

๓๒ ฺขุทฺทกนิกาย ๘
๓๒.๑ อปทาน ๑

ขุ.ปฏิ.

ขุ.อป.

43 ชาตกฏกถา ๙
มหานิปาตวณฺณนา (๑)
44 ชาตกฏกถา ๑๐
มหานิปาตวณฺณนา (๒)
45 ขุทฺทกนิกายฏกถา
มหานิทฺเทสวณฺณนา
(สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
46 ขุทฺทกนิกายฏกถา
จูฬนิทฺเทสวณฺณนา
(สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
47 ขุทฺทกนิกายฏกถา
ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา
(สทฺธมฺมปกาสินี) ๑
48 ขุทฺทกนิกายฏกถา
ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา
(สทฺธมฺมปกาสินี) ๒
49 ขุทฺทกนิกายฏกถา
อปทานวณฺณนา
(วิสุทฺธชนวิลาสินี) ๑

ชา.อ.๙
ชา.อ.๑๐
นิทฺ.อ.๑

นิทฺ.อ.๒

ปฏิสํ.อ.๑

ปฏิสํ.อ.๒

อป.อ.๑

๖๗

พระไตรปฎก: สิ่งที่ชาวพุทธตองรู
พระไตรปฎก

เลมที่

ชื่อคัมภีร

อรรถกถา
อักษรยอ เลมที่

๓๒.๑.๑ พุทฺธวคฺค

ชื่อคัมภีร

49.1 พุทฺธวคฺควณฺณนา
50 ขุทฺทกนิกายฏกถา
อปทานวณฺณนา
(วิสุทฺธชนวิลาสินี) ๒

๓๒.๑.๒สีหาสนิย–
เมตฺเตยฺยวคฺค

อักษรยอ
อป.อ.๒

50.1 สีหาสนิย–เมตฺ
เตยฺยวคฺควณฺณนา

๓๓ ฺขุทฺทกนิกาย ๙
๓๓.๑ อปทาน ๒
ขุ.อป.
๓๓.๑.๑ ภทฺทาลิ–
ภทฺทิยวคฺค
๓๓.๑.๒ เถริยาปทาน
๓๓.๒ พุทฺธวํส

ขุ.พุทฺธ.

๓๓.๓ จริยาปฏก

ขุ.จริยา.

50.2
ภทฺ ท าลิ –
ภทฺทิยวคฺควณฺณนา
50.3 เถริยาปทานวณฺณ
นา
51 ขุทฺทกนิกายฏกถา
พุทฺธ.อ.
พุทฺธวํสวณฺณนา
(มธุรตฺถวิลาสินี) ๒
52 ขุทฺทกนิกายฏกถา
จริยา.อ.
จริยาปฏกวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)

III. พระอภิธรรมปฎก
พระไตรปฎก
เลมที่

ชื่อคัมภีร

อรรถกถา
อักษรยอ เลมที่

ชื่อคัมภีร

อักษรยอ

๖๘

พระไตรปฎก: สิ่งที่ชาวพุทธตองรู

๓๔ ธมฺมสงฺคณี

อภิ.สํ.

53 อภิธมฺมฏกถา
ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา
(อฏสาลินี)

พระไตรปฎก
เลมที่

ชื่อคัมภีร

อรรถกถา
อักษรยอ เลมที่

๓๕ วิภงฺค

อภิ.วิ.

๓๖ ๑. ธาตุกถา

อภิ.ธา.

๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

สงฺคณี.อ.

๒. ปุคฺคลปฺตฺติ

อภิ.ปุ.

กถาวตฺถุ
ยมก ๑
ยมก ๒
ปฏาน ๑
ปฏาน ๒
ปฏาน ๓
ปฏาน ๔
ปฏาน ๕
ปฏาน ๖

อภิ.ก.
อภิ.ย.
อภิ.ย.
อภิ.ป.
อภิ.ป.
อภิ.ป.
อภิ.ป.
อภิ.ป.
อภิ.ป.

ชื่อคัมภีร

54 อภิธมฺมฏกถา
วิภงฺควณฺณนา
(สมฺโมหวิโนทนี)
55 อภิธมฺมฏกถา
ธาตุกถาทิวณฺณนา
(ปฺจปกรณฏกถา)
55.1 ธาตุกถาวณฺณนา
55.2 ปุคฺคลปฺตฺติวณฺณนา
55.3 กถาวตฺถุวณฺณนา
55.4 ยมกวณฺณนา
55.5 ปฏานวณฺณนา

คัมภีรสําคัญอื่นบางเลม

อักษรยอ
วิภงฺค.อ.

ปฺจ.อ.

๖๙

พระไตรปฎก: สิ่งที่ชาวพุทธตองรู

(โดยเฉพาะคัมภีรที่ใชเรียนในหลักสูตรเปรียญธรรม)
ลําดับ

คัมภีรหลัก

อักษรยอ ลําดับ

56 มิลินฺทปฺหา
57 วิสทุ ฺธิมคฺค ๑

มิลินฺท
วิสุทฺธิ ๑

ลําดับ

อักษรยอ ลําดับ

คัมภีรหลัก

58 วิสุทฺธิมคฺค ๒

วิสุทฺธิ ๒

59 วิสุทฺธิมคฺค ๓

วิสุทฺธิ ๓

60 อภิธมฺมตฺถสงฺคห๑

สงฺคห.

1

2

วินยฏกถา
วินย.อ.๑
๒
(สมนฺตปาสาทิกา) ๑
1.1 เวรฺชกณฺฑวณฺณ
นา
1.2
ปม–จตุ ต ฺถ
ปาราชิกวณฺณนา
วินยฏกถา
วินย.อ.๒
๒
(สมนฺตปาสาทิกา) ๒

๑
พิมพรวมเปนหนังสือเลมเดียวกัน
๒

คือ อรรถกถาวินัยที่เรียงลําดับไวตอนตนแลว

คัมภีรที่อธิบาย

61 วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนา
มหาฏีกา
(ปรมตฺถมฺชุสา) ๑
คัมภีรที่อธิบาย

62 วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนา
มหาฏีกา
(ปรมตฺถมฺชุสา) ๒
63 วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนา
มหาฏีกา
(ปรมตฺถมฺชุสา) ๓
60 อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา
(อภิธมฺมตฺถวิภาวินี) ๑
64 วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา
(สารตฺถทีปนี) ๑
65 วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา
(สารตฺถทีปนี) ๒
66 วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา

อักษรยอ
วิสุทฺธิ.
ฏีกา๑
อักษรยอ
วิสุทฺธิ
ฏีกา๒
วิสุทฺธิ
ฏีกา๓
สงฺคห.
ฏีกา
วินย.
ฏีกา๑

วินย.
ฏีกา๒
วินย.
ฏีกา๓
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วินยฏกถา
(สมนฺตปาสาทิกา) ๓๒

ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต
มงฺคลสุตฺต๓
70 ภิกฺขุปาติโมกฺขปาลิ

๓

(สารตฺถทีปนี) ๓
วินย.อ.๓ 67 วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา
(สารตฺถทีปนี) ๔
68 มงฺคลตฺถทีปนี ๑
–
69 มงฺคลตฺถทีปนี ๒
ปาติโมกฺข
(ลําดับที่ 1, 2, 3, 64,
65, 66, 67)

วินย.
ฏีกา๔
มงฺคล.๑
มงฺคล.๒

ไดแกพระไตรปฎก เลม ๒๕ ขุทฺทกปา (๕–๖/๓–๔) และสุตฺตนิปาต (๓๑๗–๓๑๘/๓๗๖–๓๘๗)
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บทสรุป
เพื่อทบทวนสิ่งที่ไดกลาวมาแลวกอนหนานี้ ความสําคัญของ
พระไตรปฎกอาจกลาวโดยสรุปไดดังนี้
๑. พระไตรปฎกเปนที่รวบรวมไวซึ่งพุทธพจนคือพระดํารัสของ
พระพุทธเจา คําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่พระองคไดตรัสไวเอง เทาที่ตก
ทอดมาถึงเรา มีมาในพระไตรปฎก เรารูจักคําสอนของพระพุทธเจาจาก
พระไตรปฎก
๒. พ ร ะ ไ ต ร ป ฎ ก เ ป น ที่ ส ถิ ต ข อ ง พ ร ะ ศ า ส ด า ข อ ง
พุทธศาสนิกชน เพราะเปนที่บรรจุพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจาตรัส
ไวใหเปนศาสดาแทนพระองค เราจะเฝาหรือรูจักพระพุทธเจาไดจาก
พระดํารัสของพระองคที่ทานรักษากันไวในพระไตรปฎก
๓. พ ร ะ ไ ต ร ป ฎ ก เ ป น แ ห ล ง ต น เ ดิ ม ข อ ง คํ า ส อ น ใ น
พระพุทธศาสนา คําสอน คําอธิบาย คัมภีร หนังสือ ตํารา ที่อาจารย
และนักปราชญทั้งหลายพูด กลาวหรือเรียบเรียงไว ที่จัดวาเปนของใน
พระพุ ท ธศาสนา จะต อ งสื บ ขยายออกมาและเป น ไปตามคํ า สอน
แมบทในพระไตรปฎก ที่เปนฐานหรือเปนแหลงตนเดิม
๔. พระไตรป ฎกเป นหลั กฐานอ างอิ งในการแสดงหรื อยื นยั น
หลั กการ ที่ กล าวว าเป นพระพุ ทธศาสนา การอธิ บายหรื อกล าวอ าง
เกี่ยวกับหลักการของพระพุทธศาสนา จะเปนที่นาเชื่อถือหรือยอมรับได
ดวยดี เมื่ออางอิงหลักฐานในพระไตรปฎก ซึ่งถือวาเปนหลักฐานอางอิง
ขั้นสุดทายสูงสุด
๕. พระไตรปฎกเปนมาตรฐานตรวจสอบคําสอนในพระพุทธศาสนา คํ า สอนหรื อ คํ า กล า วใดๆ ที่ จ ะถื อ ว า เป น คํ า สอนใน
พระพุ ทธศาสนาได จะต องสอดคล องกั บพระธรรมวิ นั ยซึ่ งมี มาใน
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พระไตรปฎก (แมแตคําหรือขอความในพระไตรปฎกเอง ถาสวนใดถูก
สงสั ย ว า จะแปลกปลอม ก็ ต อ งตรวจสอบด ว ยคํ า สอนทั่ ว ไปใน
พระไตรปฎก)
๖. พระไตรปฎกเปนมาตรฐานตรวจสอบความเชื่อถือและขอ
ปฏิ บั ติ ใ นพระพุ ท ธศาสนา ความเชื่ อ ถื อ หรื อ ข อ ปฏิ บั ติ ต ลอดจน
พ ฤ ติ ก ร ร ม ใ ด ๆ จ ะ วิ นิ จ ฉั ย ว า ถู ก ต อ ง ห รื อ ผิ ด พ ล า ด เ ป น
พระพุ ท ธศาสนาหรื อ ไม ก็ โ ดยอาศั ย พระธรรมวิ นั ย ที่ มี ม าใน
พระไตรปฎกเปนเครื่องตัดสิน
ดวยเหตุดังกลาวมานี้ การศึกษาคนควาพระไตรปฎกจึงเปนกิจ
สําคัญยิ่งของชาวพุทธ ถือวาเปนการสืบตออายุพระพุทธศาสนา หรือ
เปนความดํารงอยูของพระพุทธศาสนา กลา วคือ ถ ายังมีการศึก ษา
คนควาพระไตรปฎกเพื่อนําไปใชปฏิบัติ พระพุทธศาสนาก็ยังดํารงอยู
แตถาไมมีการศึกษาคนควาพระไตรปฎก แมจะมีการปฏิบัติ ก็จะไม
เปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก็จะไม
ดํารงอยู คือจะเสื่อมสูญไป
นอกจากความสํ า คั ญ ในทางพระศาสนาโดยตรงแล ว
พระไตรปฎกยังมีคุณคาที่สําคัญในดานอื่นๆ อีกมาก โดยเฉพาะ
(๑) เป น ที่บั น ทึ กหลั ก ฐานเกี่ย วกั บลั ท ธิ ความเชื่ อ ถื อ ศาสนา
ปรัชญา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เรื่องราว เหตุการณ
และถิ่นฐาน เชนแวนแควนตางๆ ในยุคอดีตไวเปนอันมาก
(๒) เปนแหล งที่จะสืบ คนแนวความคิด ที่สั มพัน ธกับ วิช าการ
ตางๆ เนื่องจากคําสอนในพระธรรมวินัยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวโยงหรือ
ครอบคลุมถึงวิชาการหลายอยาง เชนจิตวิทยา กฎหมาย การปกครอง
เศรษฐกิจ เปนตน
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(๓) เป น แหล ง เดิ ม ของคํ า ศั พ ท บ าลี ที่ นํ า มาใช ใ นภาษาไทย
เนื่ อ งจากภาษาบาลี เ ป น รากฐานสํ า คั ญ ส ว นหนึ่ ง ของภาษาไทย
การศึ ก ษาค น คว า พระไตรป ฎ กจึ ง มี อุ ป การะพิ เ ศษแก ก ารศึ ก ษา
ภาษาไทย
รวมความวา การศึกษาคนควาพระไตรปฎกมีคุณคาสําคัญ ไม
เฉพาะแตในการศึกษาพระพุทธศาสนาเทานั้น แตอํานวยประโยชนทาง
วิชาการในดานตางๆ มากมาย เชน ภาษาไทย ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา โบราณคดี รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร นิติศาสตร
ศึกษาศาสตร ศาสนา ปรัชญา และจิตวิทยา เปนตนดวย
แต นั บ ว า เป น เรื่ อ งแปลก และน า ใจหาย ที่ ค นสมั ย นี้ ก ลั บ ไม
เขาใจวา พระไตรปฎกคืออะไร ทําไมตองรักษาพระไตรปฎก ทําไม
ตองเอาพระไตรปฎกมาเปนมาตรฐานหรือเปนเกณฑวินิจฉัยวา อะไร
เปน ธรรม-วินั ย อะไรเปน คําสอนของพระพุ ทธเจา หากปราศจาก
ความเข า ใจพื้ น ฐานเช น นี้ เ สี ย แล ว บางคนก็ อ าจไปไกลถึ ง ขนาดที่
ทึกทักเอาผิดๆ วา คําสอนของพระพุทธเจา ใครจะวาอยางไรก็ได
นอกจากนี้ ยังมีความสับสนระหวางตัวหลักการของพระศาสนา
เองกับความคิดเห็นสวนบุคคล ความสับสนนี้ ซึ่งก็คงเกี่ยวเนื่องกับ
ปญหาแรก ยอมนําไปสูปญหาตางๆ มากมายอยางแนนอน
ถาเราถามวาพระพุทธเจาสอนวาอยางไร หรือสอนเรื่องอะไรวา
อย า งไร เราก็ ต อ งไปดู พ ระไตรป ฎ กเพื่ อ หาคํ า ตอบ เพราะเราไม มี
แหลงอื่นที่จะตอบคําถามนี้ได
แต ถ า เขาถามว า พระพุ ท ธเจ า สอนว า อย า งนี้ แ ล ว คุ ณ จะว า
อยางไร เราจะคิดอยางไรก็เปนสิทธิของเรา เปนเสรีภาพของเราที่จะ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พระพุทธเจาสอน
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แมแตในกรณีหลัง เพื่อความเปนธรรมตอพระศาสดา เราก็ควร
จะศึกษาคําอธิบายของทานในคัมภีรตางๆ ใหชัดแจงกอน แลวจึงมา
สรุปสิ่งที่ศึกษามาแลว ถาสรุปดีก็ตรงตามที่พระพุทธเจาสอน สรุปไม
ดีก็ผิดพลาด ก็ตองศึกษาคนควาตอไป แตอยางนอยก็ตองแยกใหชัด
อยางที่กลาวมาแลววา พระพุทธเจาสอนวาอยางไร ก็วาไปตามคํา
สอนของพระองคโดยซื่อสัตย แลวเราเห็นวาอยางไร ก็วาไปตาม
อิสระที่เราเห็น แตเวลานี้คนวากันนุงนังสับสนไปหมด
ที่จริงนั้น หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนามีความชัดเจน
แนนอน และไมใชเปนเพียงเรื่องของความคิดเห็นหรือคาดเดา แตเปน
เรื่องของหลักฐานที่ชาวพุทธถือกันวามาจากพระพุทธเจาโดยตรง คือ
มาในพระไตรปฎก และมีคัมภีรอรรถกถาเปนตน อธิบายประกอบ ซึ่ง
ชาวพุทธทุกยุคสมัย ถือวาเปนเนื้อเปนตัวของพระศาสนา เปนหลัก
สําคัญที่สุด และไดเพียรพยายามอยางยิ่งที่จะรักษาไวใหแมนยํา ดวย
การทรงจํา ศึกษาเลาเรียน และมีการสังคายนาเปนงานใหญหลายยุค
สมัยตลอดมา
ใครก็ ต ามที่ ก ล า วอ า งว า ตนปฏิ บั ติ ไ ด โ ดยไม ต อ งอาศั ย
พระไตรปฎก ก็คือพูดวา ตนปฏิบัติไดโดยไมตองอาศัยพระพุทธเจา
เมื่อเขาปฏิบัติโดยไมอาศัยคําตรัสสอนของพระพุทธเจา เราจะเรียกการ
ปฏิบัตินั้นวาเปนพระพุทธศาสนาไดอยางไร แนนอนวา นั่นเปนการ
ปฏิบัติลัทธิความเชื่อหรือความคิดเห็นของตัวเขาเอง หรือของใครอื่นที่
คิดขอปฏิบัตินั้นขึ้นมา หรืออยางดีก็เปนความที่เอามาเลาตอจาก
พระไตรปฎก แบบฟงตามๆ กันมา ซึ่งเสี่ยงตอความคลาดเคลื่อน
ผิดเพี้ยน
ดังนั้น ชาวพุทธทุกคนจึงควรเฝาจับตาระแวดระวังบุคคล ๒
ประเภท คือ (๑) ประเภทที่สรางความสับสนระหวางพุทธพจนที่แท
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กับความคิดเห็นของตน โดยอาง “เสรีภาพทางวิชาการ” แฝงมาในรูป
ที่เรียกวา “งานวิจัยทางวิชาการ” และ (๒) ประเภทที่อางวาสามารถ
ปฏิบัติไดโดยไมตองอาศัยพระพุทธเจา บุคคล ๒ ประเภทนี้ ซึ่งหาได
ไมยากนักในสังคมปจจุบันของเรา ยอมสามารถสรางความเสียหาย
ใหญหลวงตอพระศาสนาในระยะยาวไดโดยแท ยิ่งเมื่อมีผูคลอยตาม
ดวยหลงเชื่อโดยงายเปนจํานวนมาก
เราจึ ง ควรตื่ น ตั ว ต อ ภั ย คุ ก คามและร ว มแรงร ว มใจกั น แก ไ ข
ปญหาดวยการสงเสริมสัมมาปฏิบัติโดยอิงอาศัยคําสอนที่แท ซึ่งเรา
จะตองชวยกันรักษาใหบริสุทธิ์ อันที่จริง ถึงเวลาแลวที่จะตองหันมา
ฟนฟูชาวพุทธใหกลับไปสูพระธรรมวินัย ใหรูจักศึกษาพระไตรปฎก
กันอยางจริงจังอีกครั้งหนึ่ง
อย า งที่ กล า วแล วก อ นหน านี้ ตราบใดที่ พ ระไตรป ฎ กยั ง มี อ ยู
ตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู พระพุทธศาสนาอันเปนของแท
ดั้งเดิม ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีพระไตรปฎกอยู เราก็ยังมีโอกาสที่จะรูจัก
พระพุทธศาสนาและไดรับประโยชนที่แทจริงที่พึงไดจากพระศาสนา
อันประเสริฐนี้
จึงหวังวา พระไตรปฎกบาลีจะเปนสื่อที่เสมือนพระธรรมทูตผู
จาริกไปกวางไกล โดยทําหนาที่แสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งาม
ในทามกลาง และงามตราบสุดทาย ตามพระพุทธโอวาทที่ทรงสง
พระสาวกรุนแรกไปประกาศพระศาสนา เพื่อใหสัมฤทธิ์จุดหมายแหง
การแผขยายประโยชนสุขแกพหูชน คือประชาชาวโลกทั้งมวลสืบไป
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บันทึกของผูแปล
ฉบับแปลภาษาอังกฤษของหนังสือเลมนี้ ไดอาศัยขอมูลที่เฟนจาก ๓
แหลง ดังนี้
• หนังสือ รูจักพระไตรปฎก เพื่อเปนชาวพุทธที่แท
• หนังสือ กรณีธรรมกาย
• คํานําในพระไตรปฎกบาลีอักษรโรมันฉบับใหม ที่จัดพิมพโดย
กองทุนสนทนาธรรมนําสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ
ในเรื่องศัพทพระพุทธศาสนา ผูแปลยังไดปรึกษาหนังสืออื่นๆ อีกหลาย
ฉบับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
• พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ของทานเจาคุณพระธรรม
ปฎก (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 Tipi aka: Introduction to the
Buddhist Canon published by White Lotus Co. Ltd.
จึงขอจารึกความขอบพระคุณตอทานผูเรียบเรียงและทานบรรณาธิการ
หนังสือดังกลาวขางตน และขอกราบขอบพระคุณทานเจาคุณ พระธรรมปฎก
ที่เมตตาอนุญาตใหจัดเตรียมฉบับแปลภาษาอังกฤษจากขอเขียนของทานที่
จัดเรียงเนื้อหาใหมนี้ อีกทั้งชวยอานฉบับแปลใหในเวลาอันกระชั้นยิ่ง และให
ขอเสนอแนะอันเปนประโยชนอยางมากสําหรับฉบับแปลที่ตีพิมพในวารสาร
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และฉบับสองภาษานี้ สวนขอบกพรองใดๆ ไมวาในดานภาษาหรือในดานอื่นๆ
พึงถือเปนความรับผิดชอบของผูแปลแตผูเดียวไมวาในกรณีใดทั้งสิ้น

