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บทคัดยอ
พระไตรปฎก คือคัมภีรที่คําสั่งสอนของพระพุทธเจา หรือพระ
ธรรมวินัย สถิตอยู คําวา ติปฏก ในภาษาบาลีแปลวา “ตะกรา ๓ ใบ
[ที่บรรจุคําสอน]” หมายถึงหลักคําสอนหมวดใหญ ๓ หมวด
เนื่องจากพระพุทธเจาตรัสไวอยางชัดเจนวา พระธรรมวินัยจะ
เปนศาสดาแทนพระองคภายหลังที่พระองคลวงลับไปแลว พระไตรปฎก
จึงเปนที่ที่ชาวพุทธยังสามารถเขาเฝาพระศาสดาของตน และศึกษาพระ
ปริยัติศาสน แมพระองคจะเสด็จปรินิพพานไปกวา ๒,๕๐๐ ปแลวก็ตาม
การสังคายนาครั้งแรก ซึ่งมีวัตถุประสงคในการรวบรวมและจัด
หมวดหมูพุ ทธพจน ไดจัด ขึ้นภายหลั งจากพุทธปรินิ พพาน ๓ เดือ น
เนื่องจากเปนการดําเนินการโดยที่ประชุมพระอรหันตเถระ ๕๐๐ องค
การสังคายนาครั้งนี้จึงเปนจุดเริ่มตนของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท
ดังที่เรารูจักกันในปจจุบัน ในระหวางการสังคายนา เมื่อมีการลงมติ
ยอมรับคําสอนสวนใดแลว ที่ประชุมก็จะสวดพรอมๆ กัน เนื้อหาที่สวด
นี้จึงถือเปนการรับรองวาใหใชเปนแบบแผนที่จะตองทรงจําชนิดคําตอ
คําเพื่อถายทอดแกผูอื่นและสืบทอดแกอนุชน
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 พระไตรปฎกบาลีของพระพุทธศาสนาฝายเถรวาทเปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนบันทึกคําสอนของพระพุทธเจาที่เกาแกที่สุด
ดั้ง เดิ ม ที่ สุ ด สมบู ร ณ ที่ สุ ด และถู ก ต อ งแม น ยํ า ที่ สุ ด ที่ ยั ง คงมี อ ยู ใ น
ปจจุบัน
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ในฐานะที่เปนแหลงอางอิงขั้นสุดทายสูงสุด พระไตรปฎกใชเปน
มาตรฐานหรือเกณฑตัดสินวาคําสอนหรือวิธีปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใด
เป น ของพระพุท ธศาสนาจริง หรื อ ไม ดั งนั้ น จึ ง เป น หนา ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของชาวพุ ทธทุก คนที่จะรักษาปกปองพระไตรปฎ ก ซึ่ง มี
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? นอกจากนี้ยังไดสรุปสาระโดยยอ
ของพระไตรปฎกพรอมทั้งกลาวถึงคัมภีรประกอบอีกดวย

บทนํา
พระพุทธศาสนาไมใชปรัชญา

กอนที่จะกลาวถึงเรื่องพระไตรปฎกตอไป เราจําตองแยกใหออก
ระหวางปรัชญากับศาสนา ปรัชญาเปนเรื่องของการคิดหาเหตุผลเปน
สําคัญ และถกเถียงกันในเรื่องเหตุผลนั้นเพื่อสันนิษฐานความจริง เรื่อง
ที่ถกเถียงหรือคิดหานั้นอาจจะไมเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตที่เปนอยู เชน
นักปรัชญาอาจจะถกเถียงกันวา จักรวาลเกิดขึ้นเมื่อไรและจะไปสิ้นสุด
เมื่อไร โลกจะแตกเมื่อไร ชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไร เปนตน และนักปรัชญาก็
ไมจําเปนตองดําเนินชีวิตตามหลักการอะไร หรือแมแตใหสอดคลองกับ
สิ่งที่ตนคิด เขาคิดหาเหตุผลหาความจริงของเขาไป โดยที่วาชีวิต
สวนตัวอาจจะเปนไปในทางที่ตรงขามก็ได เชน นักปรัชญาบางคนอาจจะ
เปนคนคุมดีคุมราย บางคนสํามะเลเทเมา บางคนมีทุกขจนกระทั่งฆา
ตัวตาย
แตศาสนาเปนเรื่องของการปฏิบัติ เรื่องของการดําเนินชีวิตหรือ
การนํามาใชใหเปนประโยชนในชีวิตจริง การปฏิบัตินั้นตองมีหลักการที่
แนนอนอยางใดอยางหนึ่งที่ยอมรับวาเปนจริง โดยมีจุดหมายที่แสดงไว
อยางชัดเจนดวย
เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติคือศาสนิกชน เริ่มตนก็ตองยอมรับที่จะ
ปฏิบัติตามหลักการของศาสนานั้น ตามที่ องคพระศาสดา ไดแสดงไว
ซึ่งเราเรียกวา คําสอน ดวยเหตุนี้ ศาสนิกจึงมุงไปที่ตัวคําสอนของพระ
ศาสดาซึ่งรวบรวมและรักษาสืบทอดกันมาในสิ่งที่เรียกกันวา คัมภีร
เมื่อมองในแงนี้ พระพุทธศาสนาจึงมิใชเปนปรัชญา แตเปนศาสนา
มีพระสมณโคดมเปนพระศาสดา ซึ่งชาวพุทธทุกคนเชื่อในการตรัสรูของ
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พระองค สอนวิธีการดําเนินชีวิตที่เมื่อถึงที่สุดแลวจะนําไปสูเปาหมายคือ
การหลุดพนจากความทุกข คัมภีรขนาดใหญที่บรรจุหลักคําสอนเรียกวา
พระไตรปฎก ชาวพุทธที่แทจะตองปฏิบัติตามคําสอนใหถูกตอง เพื่อให
ไดรับประโยชนจากพระศาสนามากที่สุด และเพื่อเปนหลักประกันวิธี
ปฏิบัติที่ถูกตอง
ก็จําเปนตองมีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่อง
พระไตรปฎก
พระพุทธพจน: แกนแทของพระพุทธศาสนา

คําวา พระพุทธศาสนา วาโดยทั่วไป มีความหมายกวางมาก รวม
ตั้งแตหลักธรรม พระสงฆ องคกร สถาบัน กิจการ ไปจนถึงศาสนสถาน
และศาสนวัตถุ ทุกอยาง แตถาจะเจาะลงไปใหถึงความหมายแทที่เปน
ตัวจริง พระพุทธศาสนาก็มีความหมายตรงไปตรงมาตามคําแปลโดย
พยัญชนะของคําวา พระพุทธศาสนา นั้นเองวา “คําสั่งสอนของพระ
พุทธเจา” นี้คือตัวแทตัวจริงของพระพุทธศาสนา สิ่งอื่นนอกจากนี้เปน
สวนขยายออกหรืองอกขึ้นมาจากคําสอนของพระพุทธเจานั้น
เมื่อจับความหมายที่เปนตัวแทไดแลว ก็จะมองเห็นวา ความดํารง
อยูของพระพุทธศาสนา หมายถึงความคงอยูแหงคําสอนของพระพุทธเจา
หากคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเลือนลางหายไป แมจะมีบุคคล กิจการ
ศาสนสถาน และศาสนวัตถุใหญโตมโหฬารมากมายเทาใด ก็ไมอาจถือวา
มีพระพุทธศาสนา แตในทางตรงขาม แมวาสิ่งที่เปนรูปธรรมภายนอก
ดังกลาวจะสูญหาย ถาคําสั่งสอนของพระพุทธเจายังดํารงอยู คนก็ยัง
รูจักพระพุทธศาสนาได ดวยเหตุนี้ การดํารงรักษาพระพุทธศาสนาที่
แทจริง จึงหมายถึงการดํารงรักษาคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
กลาวใหเฉพาะลงไปอีก คําสั่งสอนของพระพุทธเจานั้น ก็ไดแก
พุทธพจน หรือพระดํารัสของพระพุทธเจานั่นเอง ดังนั้น วาโดยสาระ
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๕

การดํารงรักษาพระพุทธศาสนา จึงหมายถึงการดํารงรักษาพระพุทธพจน
อนึ่ง พระพุทธพจนนั้น เปนพระดํารัสที่พระพุทธเจาตรัสแสดง
ธรรมและบัญญัติวินัยไว กอนพุทธปรินิพพานไมนาน พระพุทธเจา
ตรัสไวเองวาจะไมทรงตั้งพระภิกษุองคใดเปนศาสดาแทนพระองคเมื่อ
พระองคปรินิพพานลวงลับไป แตไดทรงมอบหมายใหชาวพุทธไดรูกันวา
พระธรรมวินัยนั้นแหละเปนพระศาสดาแทนพระองค ชาวพุทธจํานวน
มากถึงกับจําพุทธพจนภาษาบาลีไดวา
โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต
ปฺตฺ โต โส โว มมจฺจเยน สตฺถา
“ดูกอนอานนท! ธรรมและวินัยใด ที่เราไดแสดงแลว และ
บัญญัติแลว แกเธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้น จัก เปน
ศาสดาของเธอทั้งหลาย โดยกาลที่เราลวงลับไป”

โดยนัยนี้ พระพุทธพจน จึงเปนทั้งพระพุทธศาสนาคือคําตรัสสอน
ของพระพุทธเจา และที่ธํารงสถิตพระศาสดา โดยทรงไวและประกาศ
พระธรรมวินัยแทนพระพุทธองค
พระไตรปฎก: ขอควรรูเบือ้ งตน

คัมภีรที่บรรจุพุทธพจน คือพระธรรมวินัย มีชื่อที่ชาวตะวันตกรูจัก
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 ไดแกประมวลระเบียบขอบังคับของบรรพชิตที่
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พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวสําหรับภิกษุและภิกษุณี
พระสุตตันตปฎก ไดแกประมวลพระสูตรหรือคําสอนที่พระพุทธเจา
ทรงแสดงยักเยื้องไปตางๆ ใหเหมาะกับบุคคลสถานที่เหตุการณ มีเรื่อง
ราวประกอบ
พระอภิธรรมปฎก ไดแกประมวลคําสอนที่เปนเนื้อหาหรือหลัก
วิชาลวนๆ ไมเกี่ยวดวยบุคคลหรือเหตุการณ ไมมีเรื่องราวประกอบ
อันที่จริง พระไตรปฎกมิใชคัมภีรเพียงเลมเดียว แตเปนคัมภีรชุด
ใหญที่มีเนื้อหาถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ฉบับพิมพดวยอักษรไทยนิยม
จัดแยกเปน ๔๕ เลม เพื่อหมายถึงระยะเวลา ๔๕ พรรษาแหงพุทธกิจ
นับรวมไดถึง ๒๒,๓๗๙ หนา (ฉบับสยามรัฐ) หรือเปนตัวอักษรประมาณ
๒๔,๓๐๐,๐๐๐ ตัว แตละปฎกมีการจัดแบงหมวดหมูบทตอน ซอยออกไป
มากมายซับซอน (โปรดดูเคาโครงในการจัดหมวดหมูในแผนภูมิหนา ๓๓)

ภาคหนึ่ง
ความสําคัญของพระไตรปฎก
ความสําคัญของพระไตรปฎกตอการธํารงรักษาพระศาสนานั้น
เราจะเขาใจไดชัดยิ่งขึ้นเมื่อมองเห็นความสัมพันธของพระไตรปฎกกับ
สวนอื่นๆ ของพระพุทธศาสนา
• พระไตรปฎกกับพระรัตนตรัย

เหตุผลหลักที่พระไตรปฎกมีความสําคัญอยางยิ่งยวดก็คือ เปนที่
รักษาพระรัตนตรัย ซึ่งเปนไตรสรณะของชาวพุทธทุกคนเชนกัน ดังนี้
(๑) พระไตรปฎกเปนที่สถิตของพระพุทธเจา อยางที่ไดบอก
ตั้งแตตนแลววา ธรรมวินัยจะเปนศาสดาแทนพระองค เมื่อพระองค
ปรินิพพานไปแลว ในแงนี้ ชาวพุทธจึงยังคงสามารถเขาเฝาพระศาสดา
ในพระไตรปฎกได แมพระองคจะลวงลับไปกวา ๒,๕๐๐ ปแลวก็ตาม
(๒) พระไตรปฎกทําหนาที่ของพระธรรม เรารูจักพระธรรมวินัย
คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาจากพระไตรปฎก พระธรรมวินัยนั้น เรา
เรียกสั้นๆ วา พระธรรม เวลาเราจะแสดงอะไรเปนสัญลักษณแทน
พระธรรม เราก็มักใชพระไตรปฎกเปนเครื่องหมายของพระธรรม
(๓) พระไตรปฎกเปนที่รองรับพระสงฆ พระสงฆนั้นเกิดจาก
พุทธบัญญัติในพระไตรปฎก หมายความวา พระภิกษุทั้งหลายที่รวมเปน
ภิกขุสังฆะคือภิกษุสงฆนั้น บวชขึ้นมาและอยูไดดวยพระวินัย
วินัยปฎกเปนที่บรรจุไวซึ่งกฎเกณฑ กติกา ที่รักษาไวซึ่งภิกขุสังฆะ
สวนสังฆะนั้นก็ทําหนาที่เปนผูที่จะรักษาสืบทอดพระศาสนา สังฆะจึง
ผูกพันเนื่องอยูดวยกันกับพระไตรปฎก
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รวมความวา พระรัตนตรัย ตองอาศัยพระไตรปฎกเปนที่ปรากฏตัว
แกประชาชนชาวโลก เริ่มตั้งแตพุทธศาสนิกชนเปนตนไป พระไตรปฎก
จึงมีความสําคัญในฐานะเปนที่ปรากฏของพระรัตนตรัย ดังนั้น การ
ธํารงพระไตรปฎกจึงเปนการธํารงไวซึ่งพระรัตนตรัย ซึ่งก็คือการธํารง
รักษาพระพุทธศาสนา
• พระไตรปฎกกับพุทธบริษัท ๔

พระพุทธเจาเคยตรัสวา พระองคจะปรินิพพานตอเมื่อพุทธบริษัท ๔
คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลายทั้งปวง คือ พระภิกษุ ทั้ง
เถระ ทั้ งมั ชฌิม ะ ทั้ งนวกะ ภิก ษุณี ก็เช นเดี ยวกัน พรอ มทั้ งอุบ าสก
อุบาสิกา ทั้งที่ถือพรหมจรรย และที่เปนผูครองเรือนทั้งหมด ตองเปน
ผูมีคุณสมบัติที่จะรักษาพระศาสนาได คือ
(๑) ตองเปนผูมีความรู เขาใจหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา
ไดดี และประพฤติปฏิบัติไดถูกตองตามคําสอน
(๒) นอกจากรูเขาใจเอง และปฏิบัติไดดีแลว ยังสามารถบอก
กลาวแนะนําสั่งสอนผูอื่นไดดวย
(๓) เมื่อมีปรัปวาทเกิดขึ้น คือ คําจวงจาบสอนคลาดเคลื่อนผิด
เพี้ยนจากพระธรรมวินัย ก็สามารถชี้แจงแกไขไดดวย
ตอนที่พระองคจะปรินิพพานนั้น มารก็มากราบทูลวา เวลานี้
พุทธบริษัท ๔ มีคุณสมบัติพรอมอยางที่พระองคไดตรัสเหมือนกับเปน
เงื่อนไขไวแลว พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นวาเปนอยางนั้น จึงทรง
รับที่จะปรินิพพาน โดยทรงปลงพระชนมายุสังขาร
พุทธดํารัสนี้ ก็เหมือนกับวาพระพุทธเจาทรงฝากพระพุทธศาสนา
ไวกับพุทธบริษัททั้ง ๔ แตตองมองใหตลอดดวยวา ทรงฝากพระพุทธ
ศาสนาไวกับพุทธบริษัทที่เปนอยางไร
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๙

ชาวพุทธจะเปนผูมีคุณสมบัติถูกตองที่จรรโลงพระศาสนาไว ก็
เริ่มดวยมีคัมภีรที่จะใหเรียนรูเขาใจพระธรรมวินัยอันเปนของแทกอน
เปนอันวา ในแงนี้พระไตรปฎกก็เปนหลักของพุทธบริษัท ตอง
อยูคูกับพุทธบริษัท โดยเปนฐานใหแกพุทธบริษัท ซึ่งจะทําใหชาวพุทธ
เปนผูมีคุณสมบัติที่จะรักษาพระศาสนาไวได
สองฝายนี้ คือ ตัวคนที่จะรักษาพระศาสนา กับตัวพระศาสนาที่
จะตองรักษา ตองอาศัยซึ่งกันและกัน พระศาสนาจะดํารงอยูและจะ
เกิดผลเปนประโยชน ก็ตองมาปรากฏที่ตัวพุทธบริษัท ๔ ตองอาศัย
พุทธบริษัท ๔ เปนที่รักษาไว พรอมกันนั้นในเวลาเดียวกัน พุทธบริษัท
๔ จะมีความหมายเปนพุทธบริษัทขึ้นมาได และจะไดประโยชนจากพระ
พุทธศาสนาก็เพราะมีธรรมวินัยที่รักษาไวในพระไตรปฎกเปนหลักอยู
• พระไตรปฎกกับพระสัทธรรม ๓

อีกแงหนึ่ง พระพุทธศาสนานี้ ตัวแทตัวจริงถาสรุปงายๆ ก็เปน ๓
ดังที่เรียกวาเปน สัทธรรม ๓ คือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ
ปริยัติ ก็คือพุทธพจนที่เรานํามาเลาเรียนศึกษา ซึ่งอยูในพระ
ไตรปฎก ถาไมมีพระไตรปฎก พุทธพจนกไ็ มสามารถมาถึงเราได เรา
อาจกลาวไดวา ปริยัติเปนผลจากปฏิเวธ และเปนฐานของการปฏิบัติ
พระพุทธเจาเมื่อทรงบรรลุผลการปฏิบัติของพระองคแลว จึง
ทรงนําประสบการณที่เปนผลจากการปฏิบัติของพระองคนั้นมาเรียบ
เรียงรอยกรองสั่งสอนพวกเรา คือทรงสั่งสอนพระธรรมวินัยไว คําสั่ง
สอนของพระองคนั้น ก็มาเปนปริยัติของเรา คือเปนสิ่งที่เราจะตองเลา
เรียน แตปริยัติที่เปนผลจากปฏิเวธนั้น หมายถึงปฏิเวธของพระพุทธเจา
โดยเฉพาะ คือผลการปฏิบัติของพระพุทธเจา และที่พระพุทธเจาทรง
ยอมรับเทานั้น ไมเอาผลการปฏิบัติของโยคี ฤๅษี ดาบส นักพรต ชีไพร
อาจารย เจาลัทธิ หรือศาสดาอื่นใด

๑๐
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ถาไมไดเลาเรียนปริยัติ ไมรูหลักคําสอนของพระพุทธเจา การ
ปฏิบัติของเราก็เขว ก็ผิด ก็เฉไฉ ออกนอกพระพุทธศาสนา ถาปฏิบัติ
ผิด ก็ไดผลที่ผิด หลอกตัวเองดวยสิ่งที่พบซึ่งตนหลงเขาใจผิด ปฏิเวธก็
เกิดขึ้นไมได
ถาไมมีปริยัติเปนฐาน ปฏิบัติและปฏิเวธก็พลาดหมด เปนอันวา
ลมเหลวไปดวยกัน
พูดงายๆ วา จากปฏิเวธของพระพุทธเจา ก็มาเปนปริยัติของ
เรา แลวเราก็ปฏิบัติตามปริยัตินั้น เมื่อปฏิบัติถูกตอง ก็บรรลุปฏิเวธ
อยางพระพุทธเจา ถาวงจรนี้ยังดําเนินไป พระศาสนาของพระพุทธเจา
ก็ยังคงอยู
ปริยัติที่มาจากปฏิเวธของพระพุทธเจา และเปนฐานแหงการ
ปฏิบัติของพวกเราเหลาพุทธบริษัททั้งหลาย ก็อยูในพระไตรปฎกนี้แหละ
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 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
อนึ่ง ในการจัดระเบียบหมวดหมูคําสอนเปนพระไตรปฎก ตามที่
นิยมสืบกันมา จะนําแตละปฎกไปเชื่อมโยงสัมพันธกับไตรสิกขาแตละขอ
ดังนี้
• พระวินัยปฎก เปนแหลงที่รวมศีลของพระสงฆ ทั้งศีล ๒๒๗
ขอในปาติโมกขกับศีลนอกปาติโมกข พระวินัยปฎกจึงถือเปนเรื่องวินัย
หรือเรื่องศีล คือการฝกหัดพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายและ
วาจา
• พระสุตตันตปฎก ความจริงมีครบหมด มีทั้งศีล สมาธิ ปญญา
แตทานชี้ใหเห็นจุดเดนของพระสุตตันตปฎกวาเนนหนักในสมาธิ คือ
การพัฒนาดานจิตใจ
• พระอภิธรรมปฎก เนนหนักดานปญญา พูดอยางปจจุบันวาเปน
เนื้อหาทางวิชาการลวนๆ ยกเอาสภาวธรรมที่ละเอียดประณีตลึกซึ้ง
ขึ้นมาวิเคราะหวิจัย จึงเปนเรื่องของปญญา ตองใชปรีชาญาณอันลึกซึ้ง
ถาใครปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปญญา ที่แสดงไวในพระไตรปฎก
ชีวิตของผูนั้นจะกลายเปนเหมือนตัวพระพุทธศาสนาเอง เหมือนดังวา
เรารักษาพระพุทธศาสนาไวดวยชีวิตของเรา ตราบใดชีวิตเรายังอยู
พระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู เราอยูไหน เราเดินไปไหน พระพุทธศาสนา
ก็อยูที่นั่นและกาวไปถึงนั่น
อยางนี้เรียกวาพระพุทธศาสนาอยูดวยวิธีการรักษาอยางสูงสุด
พูดไดวา พระไตรปฎกเขามาอยูในเนื้อตัวของคนแลว ไมใชอยูแคเปน
ตัวหนังสือ
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แตกอนจะมาอยูในตัวคนได ก็ตองมีคัมภีรพระไตรปฎกนี้แหละ
เปนแหลงบรรจุรักษาไว แมแตเราจะปฏิบัติใหสูงขึ้นไป เราก็ตองไป
ปรึกษาพระอาจารยที่เรียนมาจากพระไตรปฎก หรือจากอาจารยที่
เรียนตอมาจากอาจารยรุนกอนที่เรียนมาจากพระไตรปฎก ซึ่งอาจจะ
ถ า ยต อ กั น มาหลายสิ บ ทอด ถ า เราอ า นภาษาบาลี ไ ด ก็ ไ ปค น
พระไตรปฎกเอง ถาไมได ก็ไปถามพระอาจารยผูรูใหทานชวยคนให
เมื่อคนไดความรูในหลักคําสอนมาแลว เราก็สามารถปฏิบัติถูกตอง ให
เจริญงอกงามในศีล สมาธิ ปญญา ยิ่งๆ ขึ้นไป
สรุปวา เราชาวพุทธอิงอาศัยพระไตรปฎกโดยตรง ดวยการนํา
หลักคําสอนมาปฏิบัติใหเกิดผลในชีวิตจริง

สังคายนา: การซักซอมทบทวนพุทธพจน
การสังคายนาคืออะไร

ในเมื่อการดํารงรักษาพระพุทธพจนเปนสาระของการดํารงรักษา
พระพุทธศาสนาอยางนี้ จึงถือเปนความจําเปนและสําคัญสูงสุดในพระ
พุทธศาสนา ที่จะดํารงรักษาพระพุทธพจน
ดังนั้น ความพยายามรักษาพระพุทธพจนจึงมีตลอดมา ตั้งแต
พุทธกาล คือตั้งแตสมัยที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมอยู
ตอนนั้นก็ปลายพุทธกาลแลว นิครนถนาฏบุตรผูเปนศาสดาของ
ศาสนาเชนไดสิ้นชีวิตลง สาวกของทานไมไดรวบรวมคําสอนไว และ
ไมไดตกลงกันไวใหชัดเจน ปรากฏวาเมื่อศาสดาของศาสนาเชนสิ้นชีวิต
ไปแลว สาวกลูกศิษยลูกหาก็แตกแยกทะเลาะวิวาทกันวา ศาสดาของ
ตนสอนวาอยางไร
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ครั้งนั้น ทานพระจุนทเถระไดนําขาวนี้มากราบทูลแดพระพุทธเจา
และพระองคไดตรัสแนะนําใหพระสงฆทั้งปวงรวมกันสังคายนาธรรม
ทั้งหลายไว เพื่อใหพระศาสนาดํารงอยูยั่งยืนเพื่อประโยชนสุขแกพหูชน
เวลานั้ น พระสารี บุ ต รอั ค รสาวกยั ง มี ชีวิ ต อยู คราวหนึ่ง ท า น
ปรารภเรื่องนี้แลวก็กลาววา ปญหาของศาสนาเชนนั้นเกิดขึ้นเพราะวา
ไมไดรวบรวมรอยกรองคําสอนไว เพราะฉะนั้นพระสาวกทั้งหลายทั้ง
ปวงของพระพุทธเจาของเรานี้ ควรจะไดทําการสังคายนา คือรวบรวม
รอยกรองประมวลคําสอนของพระองคไวใหเปนหลัก เปนแบบแผน
อันหนึ่งอันเดียวกัน
เมื่อปรารภเชนนี้แลวพระสารีบุตรก็ไดแสดงวิธีการสังคายนาไว
เปนตัวอยาง เฉพาะพระพักตรพระพุทธเจาซึ่งมีพระสงฆประชุมเฝา
พรอมอยู โดยทานไดรวบรวมคําสอนที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวเปนขอ
ธรรมตางๆ มาแสดงตามลําดับหมวด ตั้งแตหมวดหนึ่ง ไปจนถึงหมวด
สิบ เมื่อพระสารีบุตรแสดงจบแลว พระพุทธเจาก็ไดประทานสาธุการ
หลักธรรมที่พระสารีบุตรไดแสดงไวนี้ จัดเปนพระสูตรหนึ่งเรียกวา
สังคีติสูตร แปลงายๆ วา “พระสูตรวาดวยการสังคายนา หรือสังคีติ”
มีมาในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย
วิธีรักษาพระพุทธพจน ก็คือการรวบรวมคําสั่งสอนที่พระพุทธเจา
ไดตรัสไว แลวจัดหมวดหมูใหกําหนดจดจําไดงาย และซักซอมทบทวน
กันจนลงตัว แลวสวดสาธยายพรอมกันแสดงความยอมรับเปนแบบ
แผนเพื่อทรงจําสืบตอกันมา วิธีการนี้เรียกวา สังคายนา หรือ สังคีติ
ซึ่งแปลตามตัวอักษรวา การสวดพรอมกัน (จาก สํ “พรอมกัน” + คายน
หรือ คีติ “การสวด”)
คําวา สังคายนา เวลาแปลเปนภาษาอังกฤษมีใชหลายคํา คือ
rehearsal บาง communal recital บาง และ communal recitation
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บาง บางทีก็ไปเทียบกับแนวคิดแบบตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่ง มักเรียก
การสังคายนาเปน Buddhist Council ในทางกลับกัน คําวา council
(เชน Vatican Council ในศาสนาคริสต) เราก็แปลวา สังคายนา
ความหมายของทั้งสองคํานี้เทียบกันไดในบางแง แตที่จริงไมเหมือนกันเลย
การประชุม Council ของศาสนาคริสต เปนการมาตกลงกันใน
เรื่องขอขัดแยงดานหลักคําสอน และแมกระทั่งกําหนดหลักความเชื่อ
และวางนโยบายในการเผยแผศาสนาของเขา แตการสังคายนาในพระ
พุทธศาสนา เปนการรักษาคําสอนเดิมของพระพุทธเจาไวใหแมนยํา
ที่สุด ไมใหใครมาเที่ยวแกไขใหคลาดเคลื่อนหรือตัดแตงตอเติมตามใจ
ชอบ เราเพียงมาตรวจทาน มาซักซอมทบทวนกัน ใครที่เชื่อถือหรือสั่ง
สอนคลาดเคลื่อน หรือผิดแผกไป ก็มาปรับใหตรงตามของแทแตเดิม
ปฐมสังคายนา

แมวาทานพระสารีบุตรไดแสดงตัวอยางวิธีการทําสังคายนาไว
ทานก็ไมไดอยูที่จะทํางานนี้ตอ เพราะวาไดปรินิพพานกอนพระพุทธเจา
แตก็มีพระสาวกผูใหญที่ไดดําเนินงานนี้ตอมาโดยไมไดละทิ้ง กลาวคือ
พระมหากัสสปเถระ ซึ่งตอนที่พระพุทธเจาปรินิพพานนั้น เปนพระสาวก
ผูใหญ มีอายุพรรษามากที่สุด
พระมหากัสสปเถระนั้น ทราบขาวปรินิพพานของพระพุทธเจา
เมื่อพระองคปรินิพพานแลวได ๗ วัน ขณะที่ทานกําลังเดินทางอยู
พรอมดวยหมูลูกศิษยจํานวนมาก
เมื่อไดทราบขาวนั้น ลูกศิษยของพระมหากัสสปะจํานวนมากซึ่ง
ยังเปนปุถุชนอยู ก็ไดรองไหคร่ําครวญกัน ณ ที่นั้นมีพระภิกษุที่บวชเมื่อ
แกองคหนึ่ง ชื่อวาสุภัททะ ไดพูดขึ้นมาวา “ทานทั้งหลายจะรองไหกัน
ไปทําไม พระพุทธเจาปรินิพพานนี้ก็ดีไปอยาง คือวา ตอนที่พระองคยัง
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อยูนั้น พระองคก็คอยดูแลคอยกวดขัน ตรัสหามไมใหทําสิ่งโนนสิ่งนี้
แนะนําใหทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ พวกเราก็ลําบาก ตองคอยระมัดระวังตัว ทีนี้
พระพุทธเจาปรินิพพานไปแลวนี่ พวกเราคงจะทําอะไรไดตามชอบใจ
ชอบอะไรก็ทํา ไมชอบอะไรก็ไมทํา”
พระมหากัสสปเถระไดฟงคํานี้แลว ก็นึกคิดอยูในใจวา พระพุทธเจา
ปรินิพพานไปใหมๆ แคนี้ ก็ยังมีคนคิดที่จะประพฤติปฏิบัติใหวิปริตไป
จากพระธรรมวินัย ทานก็เลยคิดวาควรจะทําการสังคายนา
ทานวางแผนวาจะชักชวนพระเถระผูใหญ ซึ่งเปนพระอรหันต
ทั้งหลายที่มีอยูสมัยนั้น ซึ่งลวนทันเห็นพระพุทธเจา ไดฟงคําสอนของ
พระองคมาโดยตรง และไดอยูในหมูสาวกที่เคยสนทนาตรวจสอบกัน
อยูเสมอ รูวาอะไรเปนคําสอนของพระพุทธเจา จะชวนใหมาประชุมกัน
มาชวยกันแสดง ถายทอด รวบรวมประมวลคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
แลวตกลงวางมติไว ก็คือคิดวาจะทําสังคายนา
แตเฉพาะเวลานั้น ทานตองเดินทางไปยังเมืองกุสินารา แลวก็เปน
ประธานในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ในพระราชูปถัมภของ
กษัตริยมัลละทั้งหลาย
เมื่องานถวายพระเพลิงเสร็จแลว ทานก็ดําเนินงานตามที่ไดคิดไว
คือไดชักชวนนัดหมายกับพระอรหันตผูใหญ เพื่อจะทําการสังคายนา
ตอจากนั้นก็เปนเรื่องของงานใหญแหงการสังคายนา ซึ่งมีการ
เตรียมการถึง ๓ เดือน กอนที่จะประชุมที่ถ้ําสัตตบรรณคูหา ณ ภูเขา
ชื่อเวภาระ นอกเมืองราชคฤห ในพระราชูปถัมภของพระเจาอชาตศัตรู
ในการประชุมนี้ พระมหากัสสปเถระทําหนาที่เปนประธาน โดย
เปนผูซั กถามหลักคํา สั่งสอน ซึ่งพระพุทธเจาเองทรงแบงไว เปน ๒
สวน เรียกวา ธรรม สวนหนึ่ง และ วินัย สวนหนึ่ง
ธรรม คือหลักคําสอนวาดวยความจริงของสิ่งทั้งหลาย พรอมทั้ง

๑๖

พระไตรปฎก: สิง่ ที่ชาวพุทธตองรู

ขอประพฤติปฏิบัติที่พระพุทธเจาทรงแนะนําตรัสแสดงไวโดยสอดคลอง
กับความจริงนั้น
สวน วินัย คือประมวลพุทธบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑตางๆ ใน
การเปนอยูของภิกษุและภิกษุณี
ดวยเหตุนี้จึงเรียกพระพุทธศาสนา ดวยคําสั้นๆ วา ธรรมวินัย การ
สังคายนาคําสอนของพระพุทธเจา จึงเปนการสังคายนาพระธรรมวินัย
ในการสังคายนาครั้งนี้ มีการเลือกพระเถระ ๒ องคที่มีความ
โดดเดนในการทรงจําพระพุทธพจนไดแมนยํา และเชี่ยวชาญในแตละ
ดานของพระธรรมวินัย
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
เอตทั ค คะ ที่ ป ระชุ ม ก็ คั ด เลื อ กพระอุ บ าลี ใ ห ม าเป น ผู นํ า ในด า นการ
วิสัชนาเรื่องของวินัย
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 โดยประธานในที่ประชุมคือพระมหากัสสปะวางแนว
การนําเสนอ ดวยการซักถามอยางเปนระบบ คือตามลําดับและเปน
หมวดหมู
พุทธพจน พรอมทั้งเรื่องราวเกี่ยวของแวดลอม ที่นํามาสาธยายนี้
ถาเปนครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาก็ทรงรับรองดวยพระองคเอง แตใน
การสังคายนาครั้งที่ ๑ ก็ตองอาศัยที่ประชุมพระอรหันตเถระทั้ง ๕๐๐ องค
รับรองแทน เมื่อไดมติรวมกันเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องใด พระเถระในที่

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ประชุมก็สวดพรอมกัน เนื้อหาที่ผานการรับรองก็จะถือเปนที่ยุติใหเปน
แบบแผนที่จะทรงจําถายทอดกันตอมา
การประชุมเพื่อทําสังคายนาครั้งประวัติศาสตรนี้ดําเนินอยูเปน
เวลา ๗ เดือนจึงเสร็จสิ้น มีเรื่องราวปรากฏในพระวินัยปฎก จุลลวรรค
กําเนิดพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท

คําสอนที่ลงมติกันไวอยางนี้ซึ่งเรานับถือกันมา เรียกวา เถรวาท
แปลวา “คําสอนที่วางไวเปนหลักการของพระเถระ” คําวา เถระ ในที่นี้
หมายถึงพระเถระ ๕๐๐ องคผูประชุมทําสังคายนาครั้งที่ ๑ ที่วาไปแลวนี้
พระพุทธศาสนาซึ่งถือตามหลักที่ไดสังคายนาครั้งแรกดังกลาว
มานี้ เรียกวา พระพุทธศาสนาฝายเถรวาท หมายความวา คําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา คือพระธรรมวินัย ทั้งถอยคําและเนื้อความ อยางไร
ที่ทานสังคายนากันไว ก็ทรงจํากันมาอยางนั้น ถือตามนั้นโดยเครงครัด
เพราะฉะนั้นจึงตองรักษาแมแตตัวภาษาเดิมดวย หมายความวา
รักษาถอยคําขอความดั้งเดิมที่เปนของแทของจริง ภาษาที่ใชรักษา
พระธรรมวินัยไวนี้ ไดแกภาษาบาลี เพราะฉะนั้น คําสอนของเถรวาท
จึงรักษาไวในภาษาบาลีตามเดิม คงไวอยางที่ทานสังคายนา
พระไตรปฎกเกิดขึ้นไดอยางไร

ในการสังคายนา นอกจากจะประมวลคือรวบรวมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาไว ก็มีการจัดหมวดหมูไปดวย การจัดหมวดหมูนั้นก็เพื่อให
ทรงจําไดสะดวก และงายตอการแบงหนาที่กันในการรักษา กับทั้ง
เกื้อกูลตอการศึกษาคนควาดวย
นอกจากแบงโดยสวนใหญเปน ธรรม กับ วินัย แลว ก็ยังมีการ
จัดแยกซอยยอยออกไปอีก
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ธรรมนั้นตางจากวินัยซึ่งมีขอบเขตแคบกวา เพราะวินัยเปนเรื่อง
ของบทบัญญัติเกี่ยวกับการรักษาสังฆะ คือคณะสงฆไว เพื่อใหชุมชน
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
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
เรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้น ธรรมที่แสดงเอาเนื้อหาเปนหลักอยางนี้ ก็
จัดเปนอีกประเภทหนึ่ง เรียกวา อภิธัมมะ (หรือ พระอภิธรรม)
เมื่อแยกธรรมเปน ๒ สวน คือเปนพระสูตรกับพระอภิธรรม แลว
มีวินัยเติมอีกหนึ่ง ซึ่งก็คงเปนวินัยอยูเทานั้น ก็เกิดเปนการจัดหมวดหมู
พระธรรมวินัยอีกแบบหนึ่ง เปนปฎก ๓ ที่เรียกวา พระไตรปฎก
ปฎก แปลวา “ตะกรา” หรือ “กระจาด” โดยมีความหมายเชิง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เปรียบเทียบวาเปนที่รวบรวม ตะกรา กระจาด กระบุง หรือปุงกี๋นั้น
เปนที่รวบรวมทัพสัมภาระอยางใด แตละปฎกก็รวบรวมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาที่จัดแบงเปนหมวดหมูใหญอยางนั้น
พระไตรปฎกมีการรักษาสืบทอดมาถึงเราไดอยางไร

การสังคายนา หรือสังคีติ ครั้งที่ ๑ นี้ ยอมเปนสังคายนาครั้ง
สําคัญที่สุด เพราะพุทธพจนที่รวบรวมประมวลมาทรงจําเปนแบบแผน
หรือเปนมาตรฐานไวครั้งนี้มีเทาใด ก็คือไดเทานั้น ตอจากนั้น ก็มีแต
จะตองทรงจํารักษาพุทธพจนที่รวมไดในสังคายนาครั้งที่ ๑ นี้ไวให
ถูกตองแมนยํา บริสุทธิ์หมดจด และครบถวนที่สุด พูดสั้นๆ วาบริสุทธิ์
บริบูรณ ดวยเหตุนี้ ในเวลาหลังจากนี้ พระเถระผูรักษาพุทธพจนจึง
เนนวิธีการรักษาดวยการสาธยาย และการมอบหมายหนาที่ในการทรง
จําแตละหมวดหมู เปนตน
โดยนัยดังกลาว การสังคายนาที่มีความหมายเปนการรวบรวม
พุทธพจนแทจริง ก็มีแตครั้งที่ ๑ นี้ การสังคายนาครั้งตอๆ มา ก็คือ
การที่พระเถระผูทรงจํารักษาพุทธพจนทั้งหลายมาประชุมกัน ซักซอม
ทบทวนทานพุทธพจนที่รกั ษาตอกันมาตั้งแตสังคายนาครั้งที่ ๑ นั้น ให
คงอยูบริสุทธิ์บริบูรณที่สุด คือ ครบถวนแมนยําและไมมีแปลกปลอม
เนื่องจากตอ มามีภ าระเพิ่มขึ้น ในดานปอ งกันคําสอนและการ
ประพฤติปฏิบัติแปลกปลอม การทรงจํารักษาพุทธพจนจึงเนนเพิ่มขึ้น
ในแงการนําพุทธพจนที่ทรงจํารักษาไวนั้นมาเปนมาตรฐานตรวจสอบคํา
สอนและการปฏิบัติทั้งหลายที่อางวาเปนของพระพุทธศาสนา เปนเหตุ
ใหคําวา สังคายนา ในภาษาไทยมีนัยขยายหรืองอกออกไป คือ ความ
หมายวาเปนการชําระสะสางคําสอนและวิธีปฏิบัติที่แปลกปลอม
ยิ่งกวานั้น ในกาลนานตอมา คนบางสวนยึดเอาความหมายงอก

๒๐

พระไตรปฎก: สิง่ ที่ชาวพุทธตองรู

นี้เปนความหมายหลักของการสังคายนา จนถึงกับลืมความหมายที่แท
ของการสังคายนาไปเลยก็มี จนกระทั่งถึงสมัยปจจุบันนี้ บางทีบางคนไป
ไกลมากถึงกับเขาใจผิดวาผูประชุมสังคายนามาชวยกันตรวจสอบคําสอน
ในพระไตรปฎก วามีทัศนะหรือความคิดเห็นที่ผิดหรือถูก ซึ่งเทากับมา
วินิจฉัยวาพระพุทธเจาสอนไวผิดหรือถูก ที่นั่นที่นี่ แลวจะมาปรับแกกัน
ฉะนั้น จึงจําเปนวาจะตองเขาใจความหมายของ สังคายนา ใหถูกตอง
ใหแยกไดวาความหมายใดเปนความหมายที่แท ความหมายใดเปนนัยที่
งอกออกมา
การสังคายนา หรือสังคีติ ในความหมายแท ที่เปนการประชุม
กันซักซอมทบทวนรักษาพุทธพจนเทาที่มีมาถึงเราไว ใหครบถวน
แมนยําบริสุทธิ์บริบูรณที่สุดนี้ มีความเปนมาแยกไดเปน ๒ ชวง คือ
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 จึงทํา
ใหมีความไมประมาท โดยระมัดระวังอยางยิ่งที่จะใหมีการจําพุทธพจน
ไวอยางบริสุทธิ์บริบูรณ ถือวาการรักษาพุทธพจนนี้เปนกิจสําคัญสูงสุด
ของการรักษาพระพุทธศาสนา
การรักษาโดยมุขปาฐะ หรือมุขบาฐ นี้ ใชวิธีสาธยาย ซึ่งแยกได
เปน ๔ ระดับ คือ
(ก) เป น ความรั บ ผิ ด ชอบของสงฆ ห มู ใ หญ สื บ กั น มาตามสาย
อาจารยที่เรียกวา อาจริยปรัมปรา (เรียกอีกอยางหนึ่งวา เถรวงส)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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โดยพระเถระที่เปนตนสายตั้งแตสังคายนาครั้งแรกนั้น เชน พระอุบาลีเถระ ผูเชี่ยวชาญดานพระวินัย ก็มีศิษยสืบสายและมอบความรับผิด
ชอบในการรักษาสั่งสอนอธิบายสืบทอดกันมา
(ข) เปนกิจกรรมหลักในวิถีชีวิตของพระสงฆ ซึ่งจะตองเลา
เรียนปริยัติ เพื่อเปนฐานของการปฏิบัติที่ถูกตอง อันจะนําไปสูปฏิเวธ
และการเลาเรียนนั้นจะใหชํานาญสวนใด ก็เปนไปตามอัธยาศัย ดังนั้น
จึงเกิดมีคณะพระสงฆที่คลองแคลวเชี่ยวชาญพุทธพจนในพระไตรปฎก
ตางหมวดตางสวนกันออกไป เชน มีพระสงฆกลุมที่คลองแคลว
เชี่ยวชาญในทีฆนิกาย พรอมทั้งคําอธิบายคืออรรถกถาของทีฆนิกายนั้น
เรียกวา ทีฆภาณกะ แม มัชฌิมภาณกะ สังยุตตภาณกะ อังคุตตรภาณกะ
และขุททกภาณกะ เปนตน ก็เชนเดียวกัน
(ค) เปนกิจวัตรของพระภิกษุทั้งหลายแตละวัดแตละหมู ที่จะมา
ประชุมกัน และกระทําคณสาธยาย คือสวดพุทธพจนพรอมๆ กัน (การ
ปฏิบัติอยางนี้อาจจะเปนที่มาของกิจวัตรในการทําวัตรสวดมนตเชา–
เย็น หรือเชา–ค่ํา อยางที่รูจักกันในปจจุบัน)
(ง) เปนกิจวัตร หรือขอปฏิบัติในชีวิตประจําวันของพระภิกษุแต
ละรูป ดังปรากฏในอรรถกถาเปนตนวา พระภิกษุเมื่อวางจากกิจอื่น เชน
เมื่ออยูผูเดียว ก็นั่งสาธยายพุทธพจน เทากับวาการสาธยายพุทธพจน
นี้เปนสวนหนึ่งแหงการปฏิบัติธรรมของทาน
เนื่องจากพระภิกษุทั้งหลายมีวินัยสงฆกํากับใหดําเนินชีวิตในวิถี
แหงไตรสิกขา อีกทั้งอยูในบรรยากาศแหงการเลาเรียนถายทอดและ
หาความรูเพื่อนําไปสูสัมมาปฏิบัติ จึงเปนธรรมดาอยูเองที่ทําใหเกิดมี
การรักษาคําสอนดวยการสาธยายทบทวนตรวจสอบกันอยูเปนประจํา
อยางเปนปกติตลอดเวลา
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พระไตรปฎกที่มีการทองจํามีความแมนยําเพียงไร

หลายคนอาจสงสัยวา เมื่อรักษาพระไตรปฎกดวยการทรงจําใน
ตอนเริ่มแรก ก็นากลัววาจะมีการคลาดเคลื่อนเลอะเลือนหลงลืมไป
แตเมื่อไดพิจารณาไตรตรอง ก็กลับเห็นไดชัดวา การรักษาดวย
การทอง โดยสวดเปนหมูคณะแลวทรงจําไวนั่นแหละ เปนวิธีที่แมนยํา
ยิ่งกวายุคที่จารึกเปนลายลักษณอักษรเสียอีก
ที่วาอยางนั้นเพราะอะไร? เพราะวาการทองที่จะทรงจําพระไตรปฎก
หรือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ที่เรียกวาธรรมวินัยนั้น ทานทําดวยวิธี
สวดพรอมกัน คือ คลายกับที่เราสวดมนตกันทุกวันนี้แหละ เวลาสวด
มนตพรอมกัน เชน สวดกัน ๑๐ คน ๒๐ คน ๕๐ คน ๑๐๐ คนนั้น จะ
ตองสวดตรงกันหมดทุกถอยคํา จะตกหลนตัดขาดหายไปก็ไมได จะเพิ่ม
แมคําเดียวก็ไมได เพราะจะขัดกัน ดีไมดีก็สวดลมไปเลย
เพราะฉะนั้น การที่จะสวดโดยคนจํานวนมากๆ ใหเปนไปดวยดี ให
สอดคลองกลมกลืนกัน ก็จะตองสวดเหมือนกันหมด ทานจึงรักษาคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาไวดวยวิธีนี้ คือทรงจําพระไตรปฎกดวยวิธีสวด
พรอมกันจํานวนมากๆ โดยพระสงฆซึ่งเห็นความสําคัญของพระไตรปฎก
เพราะรูอยูวา นี่แหละคือพระพุทธศาสนา ถาหมดพระไตรปฎกเมื่อไร
พระพุ ท ธศาสนาก็ ห มดไปเมื่ อ นั้ น ถ า พระไตรป ฎ กเคลื่ อ นคลาดไป
พระพุทธศาสนาก็เคลื่อนคลาดไปดวย
พระเถระรุนกอนนั้น ถือความสําคัญของพระไตรปฎกเปนอยาง
ยิ่ง แมแตในยุคที่จารึกเปนลายลักษณอักษรแลวก็ตองถึงกับพูดกันวา
“อักษรตัวหนึ่งๆ อันเปนพระปริยัติศาสนของ
พระศาสดา มีคาเทากับพระพุทธรูปองคหนึ่ง”
– ญาโณทยปกรณ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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เพราะฉะนั้น ถามองในแงบวก ก็คือจะตองชวยกันรักษาไวใหดี
แมแตจารึกหรือสนับสนุนการจารึกเพียงนิดหนอยก็เปนบุญเปนกุศลมาก
แตมองในแงลบก็คือ ถาใครไปทําใหผิดพลาด แมแตอักษรเดียว
ก็เหมือนทําลายพระพุทธรูปองคหนึ่ง เปนบาปมาก
เพราะฉะนั้นพระเถระรุนกอน ทานจึงระวังมากในการรักษาทรง
จําพระไตรปฎกไมใหผิดเพี้ยน
ความมั่นใจในความบริสุทธิ์บริ บูรณนี้ไดรับการย้ําสําทับ เมื่ อ
ปรากฏวา พุทธพจนเรื่องเดียวกัน ที่อยูในที่ตางหมวดตางตอน ซ้ํากัน
๔–๕ แหง ในความรับผิดชอบของคณะผูชํานาญตางกลุม โดยทั่วไป
ยังคงมีถอยคําขอความเหมือนกัน เปนอยางเดียวกัน ยืนยันกันเอง
แสดงถึงความแมนยําในการทรงจําและทวนทาน อีกทั้งพระภิกษุแม
เพียงแตละรูปก็สามารถทรงจําพุทธพจนไวไดมากมาย ดังมีตัวอยาง
ชัดเจนในปจจุบัน ที่ประเทศพมา มีพระภิกษุหลายรูปที่ไดรับสถาปนา
เปนติปฏกธร ซึ่งแตละรูปสามารถทรงจําสาธยายพระไตรปฎกบาลีได
ครบถวนบริบูรณ นับตามจํานวนหนาพิมพแบบปจจุบันฉบับของไทย
กวา ๒๒,๐๐๐ หนา
พระไตรปฎกที่เปนลายลักษณอักษรเลา?

ชวงที่ ๒ คือ ระยะที่รักษาพุทธพจนและเรื่องเกี่ยวของในพระ
ไตรปฎกทั้งหมดไวเปนลายลักษณอักษร หรือการรักษาไวกับวัตถุ
ภายนอก เริ่มเมื่อประมาณ พ.ศ. ๔๖๐ ที่มีการสังคายนาครั้งที่ ๔ ณ
อาโลกเลณสถาน ในลังกาทวีป
สังคายนาครั้งที่ ๔ นี้ เกิดจากเหตุผลที่ปรารภวา เมื่อเหตุการณ
บานเมืองสภาพแวดลอมผันแปรไป เกิดมีภัยที่กระทบตอการทําหนาที่
สืบตอทรงจําพุทธพจน และคนตอไปภายหนาจะเสื่อมถอยสติสมาธิ
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ปญญา เชนมีศรัทธาและฉันทะออนลงไป จะไมสามารถรักษาพุทธพจน
ไวดวยมุขปาฐะ จึงตกลงกันวาถึงเวลาที่จําตองจารึกพระไตรปฎกลงใน
ใบลาน
ในแงหนึ่ง การจารึกเปนลายลักษณอักษรนี้ ดูเหมือนจะมีความ
แนนอนและมั่นคงถาวรดังตองการ คือจะคงอยูอยางนั้นๆ จนกวาวัสดุ
จะผุสลาย หรือสูญหาย หรือถูกทําลายไป แตวิธีรักษาแบบนี้ มีจุดออน
ที่ทําใหบุคคลเกิดความประมาท ดวยวางใจวามีพระไตรปฎกอยูใน
ใบลานหรือเลมหนังสือแลว ความเอาใจใสที่จะสาธยาย ทวนทาน หรือ
แมแตเลาเรียน ก็ยอหยอนลงไป หรือถึงกับกลายเปนความละเลย
อีกประการหนึ่ง การจารึกในสมัยโบราณ ตองอาศัยการคัดลอก
โดยบุคคล ซึ่งเมื่อมีการคัดลอกแตละครั้ง จะตองมีการพลั้งเผลอ
ผิดพลาดตกหลน ทําใหตัวอักษรเสียหายเปนตัวๆ หรือแมแตหายไป
เปนบรรทัด ยิ่งบางทีผูมีหนาที่รักษาไมถนัดในงานจารเอง ตองใหชาง
มาจารให บางทีผูจารไมรูไมชํานาญภาษาบาลีและพุทธพจน หรือ
แมกระทั่งไมรูไมเขาใจเลย ก็ยิ่งเสี่ยงตอความผิดพลาด อยางที่ใน
สังคมไทยโบราณรูกันดีในเรื่องการคัดลอกตํารายา ดังคําที่พูดกันมาวา
“ลอกสามทีกินตาย”
ดวยเหตุนี้ การรักษาพระไตรปฎกในยุคฝากไวกับวัตถุนอกตัว
บุคคลนี้ จึงตองใชวิธีทําฉบับใหญของสวนรวมที่จารึกและทบทวน
ตรวจทานกันอยางดีแลว รักษาไวที่ศูนยกลางแหงหนึ่ง เปนหลักของ
หมูคณะของสงฆทั้งหมด หรือของประเทศชาติ
ประจวบวา
ในยุคที่รักษาพุทธพจนเปนลายลักษณอักษรนี้
พระพุทธศาสนาไดเจริญแพรหลายไปเปนศาสนาแหงชาติของหลาย
ประเทศแลว แตละประเทศจึงมีการสรางพระไตรปฎกฉบับที่เปนหลัก
ของประเทศของตนๆ ไว และดูแลสืบทอดกันมาใหมั่นใจวายังคงอยู
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บริสุทธิ์บริบูรณ ดังเชนในประเทศไทย ที่มีการสังคายนาในสมัยพระเจา
ติโลกราช (หรือติลกราช) แหงอาณาจักรลานนา และการสังคายนาใน
สมัยรัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทรปจจุบัน เปนตน
ในเวลาที่เรามีการตรวจชําระพระไตรปฎกครั้งหนึ่ง เราก็เอาของ
ทุกประเทศมาสอบทานเทียบเคียงกัน เพื่อดูวามีขอความถอยคําหรือ
อักษรตัวไหนผิดเพี้ยนกันไหม อยางชื่อ พระอัญญาโกณฑัญญะ มีการ
ผิดเพี้ยนกันไปนิดหนอย ฉบับของเราเปน อัญญาโกณฑัญญะ ฉบับ
อักษรโรมันของสมาคมบาลีปกรณ (Pali Text Society) เปน อัญญาตโกณฑัญญะ เปนตน ความแตกตางแมแตนิดเดียว เราก็บันทึกไวใหรูใน
เชิงอรรถ
แมวากาลเวลาจะผานลวงไปเกินพันป เมื่อนําพระไตรปฎกที่
ประเทศพุทธศาสนาแตละประเทศรักษาไวมาเทียบกัน ก็พูดไดโดยรวม
วา เหมือนกัน ลงกัน แมจะมีตัวอักษรที่ผิดแผกแตกตางกันบาง เชน จ
เปน ว บาง เมื่อเทียบโดยปริมาณทั้งหมดแลว ก็นับวาเล็กนอยยิ่ง
แสดงถึงความถูกตองแมนยําในการรักษาที่ทํากันมาดวยความตั้งใจ
และตระหนักถึงความสําคัญอยางแทจริง
เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงมีความภูมิใจโดยชอบ
ธรรมวา เรารักษาพระพุทธศาสนาไวไดเปนแบบเดิมแท ดังเปนที่ยอมรับ
กันเปนสากล คือนักปราชญ วงวิชาการทั่วโลก ไมวาจะเปนมหายาน
หรือเถรวาท หรือวัชรยาน วาพระสูตรตางๆ ของพระพุทธศาสนาแบบ
มหายานที่เปนอาจารยวาท เปนของที่แตงขึ้นภายหลัง ไมรักษาคํา
สอนเดิมแทๆ ไว คัมภีรสวนมากก็สาบสูญไป เขาก็เลยมายอมรับกันวา
คําสอนเดิมแทของพระพุทธเจาที่จะหาไดครบสมบูรณที่สุด ก็ตองมาดู
ในพระไตรปฎกบาลีของพระพุทธศาสนาเถรวาทของเรานี้
การสังคายนานั้นตองใหรูวาเปนการที่จะรักษาคําสอนเดิมเอาไว
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ใหแมนยําที่สุด ไมใชวาพระภิกษุที่สังคายนามีสิทธิ์เอาความคิดเห็นของ
ตนใสลงไป

บางคนเขาใจผิดวา ในการสังคายนานี้ ผูที่เขารวมสังคายนา จะไปปรับ
ไปแตงไปทําอะไรกับพระไตรปฎก ดีไมดีอาจจะถึงกับเขาใจวามาแตงพระไตรปฎก
กันใหม ซึ่งเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไปไกล แสดงวาไมรูจักการสังคายนา
และไมรูเรื่องอะไรเลย

แตเราก็ตองรูดวยวา ในพระไตรปฎกไมมีเฉพาะคําตรัสของพระ
พุทธเจาอยางเดียว คําของพระสาวกก็มี เชนคําของพระสารีบุตรที่ได
แสดงวิธีสังคายนาเปนตัวอยางไวนั้น ก็เปนพระสูตรอยูในพระไตรปฎก
ชื่อ สังคีติสูตร แตธรรมที่พระสารีบุตรนํามาสังคายนาไวในสังคีติสูตรนั้น
ก็คือคําตรัสของพระพุทธเจา หรือธรรมที่พระพุทธเจาไดทรงแสดงไวนั่น
เอง นอกจากนั้นก็มีคําสนทนากับผูอื่น ซึ่งมีคําของผูอื่นรวมอยูดวยในนั้น
หลักคําสอนอะไรเกาๆ กอนพุทธกาล ที่พระพุทธเจาทรงยอมรับ
ทรงนํ า มาเล าให นับ ถื อ ปฏิบั ติ กัน ตอ ไป ก็ม าอยู ในพระไตรปฎ กด ว ย
อยางเรื่องชาดก เฉพาะสวนที่เปนตัวคําสอนแทๆ
คัมภีรที่นิพนธแมหลังพุทธกาลก็มีบาง อยางในคราวสังคายนา
ครั้งที่ ๓ สมัยพระเจาอโศกมหาราช พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ประธาน
สังคายนา เรียบเรียงคัมภีรขึ้นมาเลมหนึ่ง (ชื่อวา กถาวัตถุ) เพื่อชําระ
คําสั่งสอนที่ผิดพลาดของพระบางพวกในสมัยนั้น
แตการวินิจฉัยนั้นก็เปนเพียงวา ทานยกเอาคําสอนของพระพุทธเจา
ที่โนน ที่นี่ ในเรื่องเดียวกันนั้น มารวมกันไวเปนหลักฐานอางอิง เพื่อ
แสดงใหเห็นวา เรื่องนั้นพระพุทธเจาตรัสวาอยางไร อยางนี้ก็กลายเปน
คัมภีรใหม แตแทจริงก็เปนการนําเอาพุทธพจนในเรื่องนั้นๆ มารวมไวใน
อีกลักษณะหนึ่ง โดยมีเรื่องราว หรือขอพิจารณาอะไรอยางหนึ่งเปนแกน
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ฉัฏฐสังคีติและภายหลังจากนั้น

เมื่อการติดตอสื่อสารคมนาคมในโลกสะดวกมากขึ้นแลว ครั้นถึง
ชวงระยะครบ ๒๕ ศตวรรษแหงพระพุทธศาสนา และประเทศพุทธศาสนา
ตางก็จัดงานสมโภชเปนการใหญในประเทศของตน ก็ไดมีการสังคายนา
ระหวางชาติขึ้นเปนครั้งแรกที่ประเทศพมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗–๒๔๙๙
ที่พระสงฆและนักปราชญจากประเทศพุทธศาสนาเถรวาททุกประเทศ
และประเทศที่มีการศึกษาพระพุทธศาสนา ไดมาประชุมทวนทาน
พระไตรปฎกบาลีของพมาที่เตรียมไว พรอมทั้งพระไตรปฎกฉบับอักษร
ตางๆ ของนานาประเทศ เรียกวา ฉัฏฐสังคีติ อันที่ยอมรับทั่วไปใน
ประเทศพุทธศาสนาทั้งหลาย
อยางไรก็ดี หลังจากฉัฏฐสังคีติเสร็จสิ้นแลวไมนาน ไดเกิดความ
เปลี่ยนแปลงและความผันผวนทางการเมืองในประเทศพมา ซึ่งเขาใจวา
คงจะเปนเหตุใหการดูแลรักษาและจัดพิมพพระไตรปฎกฉบับฉัฏฐสังคีติ
ไมดําเนินมาอยางราบรื่น จนเกิดมีความเขาใจสับสนขึ้นระหวาง
พระไตรปฎกฉบับเดิมของพมาที่ใชเปนตนรางสําหรับพิจารณาในการ
สังคายนา กับฉบับที่เปนผลงานของการสังคายนา
บัดนี้ กองทุนสนทนาธรรมนําสุขในพระสังฆราชูปถัมภ ได
ดําเนินการนําพระไตรปฎกฉบับฉัฏฐสังคีติที่สอบทานโดยที่ประชุมสงฆ
เถรวาทนานาชาตินี้ มาจัดพิมพดวยอักษรโรมันที่เปนสากลแกผูอานใน
นานาประเทศ
จากการดําเนินการดวยความเพียรพยายามอยางตั้งใจจริง และ
โดยกระบวนวิธีที่รอบคอบรัดกุม จึงมีรายงานของคณะผูทํางานวา ได
พบพระไตรปฎกฉบับฉัฏฐสังคีติที่พิมพตางวาระ และสามารถกําหนด
แยกไดระหวางฉบับตนราง กับฉบับที่พิมพจากผลงานอันไดทวนทาน
แลว ตลอดจนรูเขาใจฉบับที่พิมพครั้งตอๆ มาไดตามเปนจริง ทําใหได
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ตนฉบับที่มั่นใจที่สุด กับทั้งยังไดสอบทานกับพระไตรปฎกฉบับอักษร
ตางๆ ของหลายประเทศซ้ําอีกครั้งหนึ่งดวย เหมือนกับทําใหจุดหมาย
ของฉัฏฐสังคีติบรรลุผลสมบูรณ
นอกจากนี้ คณะผูทํางานไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศของยุค
ปจจุบันที่ลาสุดมาใชประโยชนดวย ทําใหจัดวางระบบการคนควาอางอิง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดฐานขอมูลที่พรอมอยางยิ่งสําหรับงาน
อยางอื่น เกี่ยวกับการศึกษาคนควาพระไตรปฎกที่อาจจะจัดทําตอไป
เชน การนําขอมูลลงในซีดีรอม โดยมีโปรแกรมคนใหสะดวก เปนตน
ไมวาจะอยางไรก็ตาม แกนแทหรือสาระสุดทายของงานนี้ก็คือ
การดํารงรักษาพระพุทธพจนที่สืบทอดมาถึงเราในรูปของพระไตรปฎก
ภาษาบาลีไวใหบริสุทธิ์บริบูรณที่สุด คงเดิมตามที่มีการรวบรวมพุทธพจน
ครั้งแรกในการสังคายนาครั้งที่ ๑ ใหผูอานเขาถึงคําสอนเดิมของพระ
พุทธเจาโดยตรงโดยไมมีมติของบุคคลอื่นใดมากีดกัน แมแตความคิดเห็น
ของพระธรรมสังคาหกาจารย ซึ่งหากจะมีทานก็ไดบอกแจงหมายแยกไว
เปนการเปดโลงตอการใชปญญาของผูศึกษาอยางเต็มที่

ภาคสอง
พระไตรปฎกเขากันไดกับสถานการณของโลกปจจุบัน
แมวาอารยธรรมมนุษยจะเจริญกาวหนามามากมาย ผานเวลา
หลายพันป จนถึงบัดนี้ที่เรียกกันวา ยุคโลกาภิวัตน แตมนุษยก็ยังไมพน
หรือหางไกลออกไปเลยจากปญหาความทุกข และการเบียดเบียนบีบคั้น
ตลอดจนสงคราม มนุษยหวังจากระบบจริยธรรมของลัทธิศาสนาตางๆ
ที่จะมาชวยแกไขปญหาเหลานี้ แตลัทธิศาสนาโดยทั่วไป จะมอบใหเพียง
บทบัญญัติ หรือคําสั่งบังคับตางๆ ที่มนุษยตองปฏิบัติตามดวยศรัทธา
ใหมนุษยพนจากปญหาในตัวและปญหาระหวางมนุษยดวยกันเอง ไปขึ้น
ตอการลงโทษและการใหรางวัลจากอํานาจที่เชื่อวาอยูเหนือธรรมชาติ
ในเรื่องนี้ พระพุทธศาสนาตามพุทธพจนในพระไตรปฎกบาลีมี
ลักษณะพิเศษ ที่สอนระบบจริยธรรมแหงการพัฒนาตัวของมนุษยเอง
ใหหลุดพนจากปญหาทั้งหลาย สูความเปนอิสระที่แทจริงโดยไมตองไป
ขึ้นตออํานาจบงการจากภายนอก
มนุษยยุคปจจุบัน ไดเจริญมาถึงขั้นตอนหนึ่ง ที่ถือไดวาเปน
จุดสูงสุดแหงอารยธรรม และ ณ จุดนี้ อารยธรรมก็ไดนําปญหาที่เปน
ความทุกขครบทุกดานมามอบใหแกมนุษย กลาวคือ ปญหาชีวิต
ปญหาสังคม ที่มาบรรจบถึงความครบถวนดวยปญหาสิ่งแวดลอม
เปนที่ชัดเจนวา อารยธรรมที่เจริญมาสูงสุดอยางนี้ สามารถมอบ
ปญหาที่เปนความทุกขใหแกมนุษยไดอยางครบถวน แตไมสามารถนํา
มนุษยใหหลุดพนจากทุกขแหงปญหาเหลานั้นได
มนุษยจํานวนมากขึ้นๆ ไดเริ่มมองเห็นวา พระพุทธศาสนาในพระ
ไตรปฎกเปนคําตอบสําหรับปญหาแหงความทุกขทั้งหมดนี้ ของมวล
มนุษย ซึ่งอาจแสดงใหเห็นเปนวงกลมซอน ๓ ชั้นดังในแผนภูมิตอไปนี้

๓๐

พระไตรปฎก: สิง่ ที่ชาวพุทธตองรู

ทุกขใจ
W

W

W
W

ปญหาชีวิต X

ปญหาสังคม X

ปญหาสิ่งแวดลอม X

ปญหาวงซอน ๓ ชั้นของมนุษย

วงในที่สุดคือปญหาชีวิต และปญหาชีวิตที่ลึกซึ้งที่สุดคือปญหา
ความทุกขในจิตใจของมนุษย แมแตอยางหยาบที่สุด คือความเครียด
ก็เปนปญหาหนักยิ่งของมนุษยยุคปจจุบัน
พระพุทธศาสนาเปนคําสอนที่เรียกไดวาชํานาญพิเศษในการกําจัด
ปญหาชีวิตขั้นสุดทาย คือความทุกขในใจนี้ ถึงขั้นที่เขาถึงความจริง
ของธรรมชาติดวยปญญา และกําจัดเชื้อแหงความทุกขในใจใหหมดสิ้น
ไป ทําใหจิตใจเปนอิสระโลงโปรงผองใส โดยไมมีทุกขเกิดขึ้นอีกเลย
จากตัวเองออกมาขางนอก ในวงกวางออกไป คือ ปญหาสังคม
อั น เป น ความทุ ก ข ที่ เ กิ ด จากความสั ม พั น ธ ที่ ผิ ด ซึ่ ง กลายเป น ความ
รุนแรงเบียดเบียนกันระหวางมนุษย
ในการแกปญหาระดับนี้ พระพุทธศาสนาก็ปรากฏเดนตลอดมาใน
ฐานะเปนศาสนาที่เผยแพรโดยไมตองใชคมดาบ ไมเคยมีสงครามศาสนา
และไมมีหลักการใดๆ ที่จะนําไปใชเปนขออางในการรุกรานหรือทํา
สงครามไดเลย พระพุทธศาสนามีประวัติแหงความสงบอยางแทจริง
สอนเมตตาที่เปนสากล จนนักปราชญยอมรับกันวา พระพุทธศาสนาเปน
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ขบวนการสันตินิยมที่แทแรกสุดของโลก พระไตรปฎกจึงเปนแหลงสําคัญ
ที่สุดที่มนุษยผูปรารถนาสันติ สามารถเรียนรูหลักการและวิธีการในการ
ดํารงรักษาสันติภาพใหแกโลกมนุษย
วงนอกสุดที่ลอมรอบตัวมนุษยและสังคม
ก็คือสิ่งแวดลอม
ทั้งหลาย โดยเฉพาะระบบนิเวศ ซึ่งเวลานี้ไดเกิดปญหารายแรงที่สุดซึ่ง
คุกคามตอความอยูรอดของมนุษยชาติ
ปญหาสิ่งแวดลอมนี้ เปนที่ยอมรับกันแลววา เกิดจากแนวคิด
ผิดพลาด ที่เปนฐานของอารยธรรมปจจุบัน คือ ความคิดความเชื่อที่
มองเห็นมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ แลวใหมนุษยมีทัศนคติที่
เปนปฏิปกษตอธรรมชาติ มุงจะเอาชนะและมีอํานาจที่จะจัดการกับ
ธรรมชาติ เพื่อสนองความตองการผลประโยชนของมนุษย การที่จะ
แกปญหานี้ได มนุษยตองการแนวคิดใหมมาเปนฐาน
ในเรื่องนี้ พระพุทธศาสนาสอนทางสายกลาง ที่ใหรูตามเปนจริง
วาธรรมชาติเปนระบบแหงความสัมพันธของสิ่งทั้งปวง รวมทั้งมนุษย
ดวย ซึ่งลวนเปนองคประกอบที่อิงอาศัยเปนเหตุปจจัยแกกัน
มนุษยเปนองคประกอบพิเศษในระบบความสัมพันธนั้น โดยเปนสวน
ที่เรียนรูฝกหัดพัฒนาได เมื่อมนุษยนั้นไดพัฒนาตนใหมีคุณสมบัติดีงาม
ทั้ ง ในด า นพฤติ ก รรมที่ จ ะเป น ไปในทางเกื้ อ กู ล กั น ในด า นจิ ต ใจให มี
เจตจํานงในทางสรางสรรค และในดานปญญาใหเขาใจถูกตองถึงระบบ
ความสัมพันธที่อิงอาศัยกันวาจะตองใหระบบสัมพันธนั้นดําเนินไปดวย
ดีไดอยางไร
เมื่อมนุษยไดพัฒนามีคุณภาพดีแลว ก็จะรูจักดําเนินชีวิตและจัด
ดําเนินการทั้งหลายที่จะเกื้อหนุนใหระบบความสัมพันธแหงธรรมชาติ
ทั้งปวงนั้นเปนไปในทางที่สมานเกื้อกูลกันยิ่งขึ้น เปนทางนํามนุษยให
เขาถึงโลกที่เปนสุขไรการเบียดเบียน
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พูดสั้นๆ วา พระพุทธศาสนามอบใหฐานความคิดอยางใหม ที่
เปลี่ยนแนวทางการพัฒนามนุษย จากการเปนคูปรปกษที่จะชิงชัยกับ
ธรรมชาติ มาสูความเปนองคประกอบที่เกื้อกูลตอระบบแหงการอยู
รวมกันของธรรมชาตินั้น
เมื่อมองเห็นประโยชนของพระพุทธศาสนาในการที่จะแกปญหา
พระไตรปฎกก็จะเปนแหลงอันอุดมสมบูรณของ
ขอใหญที่สุดนี้
การศึกษาคนควาเพื่อจุดหมายดังกลาว
การจัดหมวดหมูคัมภีรในพระไตรปฎก
บัดนี้ จะหันมาพิจารณาโครงสรางและการจัดองคประกอบของ
พระไตรปฎก
ในประเทศไทย พระไตรปฎกไดรับการตีพิมพเปนเลมหนังสือดวย
อักษรไทยเปนครั้งแรก ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อพ.ศ. ๒๔๓๑ การตีพิมพ
เสร็จเรียบรอยและมีการฉลองในพ.ศ. ๒๔๓๖ พรอมกับงานรัชดาภิเษก
พระไตรปฎกที่ตีพิมพครั้งนั้นจัดเปนจบละ ๓๙ เลม
ตอมา พ.ศ. ๒๔๖๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ไดโปรดเกลาฯ ใหตีพิมพ
ใหมเปนพระไตรปฎกฉบับที่สมบูรณ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด
รัชกาลที่ ๖ เรียกวา พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ มีจํานวนจบละ ๔๕
เลม ซึ่งไดถือเปนหลักในการจัดแบงเลมพระไตรปฎกในประเทศไทยสืบ
มาจนปจจุบัน และเพื่อความสะดวก การอางอิงในสรุปสาระสําคัญของ
พระไตรปฎกตอไปนี้ ก็จะยึดพระไตรปฎกฉบับสยามรัฐเปนหลักเชนกัน
กลาวโดยทั่วไป พระธรรมวินัย หรือธรรมและวินัย ที่บรรจุอยูใน
พระไตรปฎกนั่นแหละ เปนหลักในการจัดหมวดหมูของพระไตรปฎก
เคาโครงในการจัดหมวดหมูมีดังปรากฏในแผนภูมิตอไปนี้
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วินัยปฎก
(ประมวลระเบียบ
ขอบังคับสําหรับ
ภิกษุและภิกษุณี)

มหาวิภังค
ภิกขุนีวิภังค
มหาวรรค
จุลลวรรค
ปริวาร

พระไตรปฎก

สุตตันตปฎก
(ประมวลพระ
ธรรมเทศนา
ประวัติและเรื่องราว
ตางๆ)

(วินัยที่เปนหลักใหญของภิกษุ)
(วินัยที่เปนหลักใหญของภิกษุณี)
(กําเนิดภิกษุสงฆและระเบียบความเปน
อยูและกิจการของภิกษุสงฆ)
(ระเบียบความเปนอยูและกิจการของ
ภิกษุสงฆ เรื่องภิกษุณี และสังคายนา)
(คูมือถามตอบซักซอมความรูพระวินัย)

ทีฆนิกาย
(ชุมนุมพระสูตรขนาดยาว)
มัชฌิมนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง)
สังยุตตนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่จัดกลุม
ตามหัวเรื่องที่เกี่ยวของ)
อังคุตตรนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่จัดเปนหมวด
ตามจํานวนขอธรรม)
ขุททกนิกาย (ชุมนุมพระสูตร ภาษิต คําอธิบาย
และเรื่องราวเบ็ดเตล็ด)
(แจงนับธรรมที่จัดรวมเปนหมวด
เปนประเภท)
(อธิบายธรรมแตละเรื่องแยกแยะ
วิภังค
ออกชี้แจงวินิจฉัยโดยละเอียด)
(สงเคราะหขอธรรมตางๆ เขาในขันธ
ธาตุกถา
อายตนะ ธาตุ)
ปุคคลบัญญัติ (บัญญัติความหมายบุคคลประเภท
ตางๆ ตามคุณธรรมที่มี)
กถาวัตถุ
(แถลงและวินิจฉัยทัศนะของนิกาย
ตางๆ สมัยตติยสังคายนา)
(ยกขอธรรมขึ้นวินิจฉัยโดยตอบ
ยมก
คําถามที่ตั้งยอนกันเปนคูๆ)
(อธิบายปจจัยคือลักษณะความสัมพันธ
ปฏฐาน
เนื่องอาศัยกัน ๒๔ แบบ)
ธัมมสังคณี

อภิธรรมปฎก
(ประมวลหลักธรรม
และคําอธิบายที่เปน
เนื้อหาวิชาลวนๆ)

เคาโครงในการจัดหมวดหมูค ัมภีรพระไตรปฎก
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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 มหาวิภัง ค ภาค ๑ วาดวยสิกขาบทในปาติโ มกขฝาย
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 หรือที่มักเรียก
กันวา ศีล ๒๒๗
เลม ๓ ภิกขุนีวิภังค วาดวยสิกขาบท ๓๑๑ ของภิกษุณี
*

ที่ยอเปน 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 ๔ มหาวรรค ภาค ๑

วาดวยสิกขาบทนอกปาติโมกข
(ระเบียบขอบังคับทั่วไปเกี่ยวกับความเปนอยูและการดําเนินกิจการ
ของภิกษุสงฆ) ตอนตน มี ๔ ขันธกะ (หมวด) คือ เรื่องกําเนิดภิกษุสงฆ
และการอุปสมบท 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 และการระงับอธิกรณ
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
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
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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 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 เริ่มดวยปาฏิกสูตร หลายสูตรมีชื่อเสียง เชน จักกวัตติสูตร
อัคคัญญสูตร สิงคาลกสูตร และสังคีติสูตร

๒. มัชฌิมนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง)
เลม ๑๒ มูลปณณาสก (บั้นตน) มีพระสูตรขนาดกลาง ๕๐ สูตร

บางสูตรอาจจะคุนชื่อ เชน ธรรมทายาทสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร สติปฏฐานสูตร 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
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ลานสูตร สัปปุริสสูตร มหาจัตตารีสกสูตร อานาปานสติสูตร กายคตา
สติสูตร ภัทเทกรัตตสูตร จูฬกรรมวิภังคสูตร สัจจวิภังคสูตร ปุณโณ
วาทสูตร สฬายตนวิภังคสูตร อินทรียภาวนาสูตร
๓. สั ง ยุ ต ตนิ ก าย (ชุม นุม พระสูต รที่เ กี่ยวกับหัว เรื่ อ งเดียวกัน ๆ คื อ

ชุมนุมพระสูตรที่จัดรวมเขาเปนกลุมๆ เรียกวา สังยุตต หนึ่งๆ ตามเรื่อง
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
เลม ๑๖ นิทานวรรค ครึ่งเลมวาดวยเหตุและปจจัย คือหลัก
ปฏิจจสมุปบาท นอกนั้น มีเรื่องธาตุ การบรรลุธรรม สังสารวัฏ ลาภ
สักการะ เปนตน จัดเปน ๑๐ สังยุตต
เลม ๑๗ ขันธวารวรรค วาดวยเรื่องขันธ ๕ ในแงมุมตางๆ มี
เรื่ อ งเบ็ ด เตล็ ด รวมทั้ ง เรื่ อ ง สมาธิ และทิ ฏ ฐิ ต า งๆ ปะปนอยู บ า ง
จัดเปน ๑๓ สังยุตต
เลม ๑๘ สฬายตนวรรค เกือบครึ่งเลมวาดวยอายตนะ ๖ ตาม
แนวไตรลักษณ เรื่องอื่นมีเบญจศีล ขอปฏิบัติใหถึงอสังขตะ อันตคาหิกทิฏฐิ เปนตน จัดเปน ๑๐ สังยุตต
เลม ๑๙ มหาวารวรรค วาดวยโพธิปกขิยธรรม ๓๗ แตเรียง
ลําดับเปนมรรค (พรอมทั้งองคธรรมกอนมรรค) โพชฌงค สติปฏฐาน
อิน ทรี ย สัม มัปปธาน พละ อิ ทธิ บาท รวมทั้ง เรื่ อ งที่เ กี่ยวข อง เช น
นิวรณ สังโยชน อริยสัจจ ฌาน ตลอดถึงองคคุณของพระโสดาบันและ
อานิสงสของการบรรลุโสดาปตติผล จัดเปน ๑๒ สังยุตต
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๔. อังคุตตรนิกาย (ชุมนุมพระสูตรที่เพิ่มจํานวนขึ้นทีละหนวย คือชุมนุม

พระสูตรที่จั ดรวมเข าเป นหมวดๆ เรียกวา นิบาต หนึ่งๆ ตามลํ าดั บ
จํานวนหัวขอธรรมที่เพิ่มขึ้น เริ่มตั้งแตหมวด ๑, หมวด ๒ ฯลฯ ไปจนถึง
หมวด ๑๑ รวม ๑๑ นิบาต หรือ ๑๑ หมวดธรรม มี ๙,๕๕๗ สูตร)
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)
เลม ๒๑ จตุกกนิบาต วาดวยธรรม หมวด ๔ (เชน อริยธัมม หรือ
อารยธรรม 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,
คุณสมบัติของภิกษุที่จะไปเปนทูต ๘, ทาน ๘, ทานวัตถุ ๘, การบําเพ็ญ
บุ ญ กิ ริ ย าวั ต ถุ ๓ ในระดั บ ต า งๆ ๘, สั ป ปุ ริ ส ทาน ๘, ทิ ฏ ฐิ ธั ม มิ ก –
สัมปรายิกัตถิกธรรม ๘ ฯลฯ)
และหมวด ๙ (เชน อาฆาตวัตถุ ๙,
อนุปุพพนิโรธ ๙, อนุปุพพวิหาร ๙, นิพพานทันตา ๙ ฯลฯ)
เลม ๒๔ ทสก–เอกาทสกนิบาต วาดวยธรรม หมวด ๑๐ (เชน
สังโยชน ๑๐, สัญญา ๑๐, นาถกรณธรรม ๑๐, วัฑฒิธรรม ๑๐ ฯลฯ)
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และ หมวด ๑๑ (เชน ธรรมที่เกิดตอจากกันตามธรรมดา ไมตองเจตนา
๑๑, อานิสงสเมตตา ๑๑ ฯลฯ)
ในอัง คุตตรนิกายมีข อธรรมหลากหลายลักษณะ ตั้ งแต ทิฏฐธัมมิกัตถะถึงปรมัตถะ 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
(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
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(๔) เถรีคาถา คาถาของพระอรหันตเถรี ๗๓ รูป ที่กลาวแสดง
ความรูสึกเชนนั้น
เลม ๒๗ ชาดก ภาค ๑ รวมบทรอยกรองคือคาถาแสดงคติธรรม
ที่พระพุทธเจาตรัสเมื่อครั้งเปนพระโพธิสัตวในอดีตชาติ และมีคาถา
ภาษิตของผูอื่นปนอยูบาง ภาคแรก ตั้งแตเรื่องที่มีคาถาเดียว (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
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
(ประวัติของพระพุทธเจา) ปจเจกพุทธอปทาน (เรื่องราวของพระปจเจก
พุทธเจา) ตอดวยเถรอปทาน (อัตตประวัติแหงพระอรหันตเถระ) เริ่ม
แตพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ พระอนุรุทธะ
ฯลฯ พระอานนท ตอเรื่อยไปจนจบภาค ๑ รวม ๔๑๐ รูป
เลม ๓๓ อปทาน ภาค ๒ คาถาประพันธแสดงอัตตประวัติพระ
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อรหันตเถระตออีกจนถึงรูปที่ ๕๕๐
ตอนั้นเปนเถรีอปทาน แสดงเรื่องราวของพระอรหันตเถรี ๔๐
เรื่อง เริ่มดวยพระเถรีที่ไมคุนนาม ๑๖ รูป ตอดวยพระเถรีที่สําคัญ คือ
พระมหาปชาบดีโคตมี พระเขมา พระอุบลวรรณา พระปฏาจารา ฯลฯ
พระยโสธรา และทานอื่นๆ
ครั้นจบอปทานแลว ทายเลม ๓๓ นี้ มีคัมภีร พุทธวงส เปนคาถา
ประพันธแสดงเรื่องของพระพุทธเจาในอดีต ๒๔ พระองคที่พระพุทธเจา
พระองคปจจุบันเคยไดทรงเฝาและไดรับพยากรณ จนถึงประวัติของ
พระองคเอง รวมเปนพระพุทธเจา ๒๕ พระองค
จบแลวมีคัมภีรสั้นๆ ชื่อ จริยาปฎก เปนทายสุด แสดงพุทธจริยา
ในอดีตชาติ ๓๕ เรื่องที่มีแลวในชาดก แตเลาดวยคาถาประพันธใหม
ชี้ตัวอยางการบําเพ็ญบารมีบางขอ
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 วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา เลาประสบการณ
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ความรูสึก และคติของคนดี คนชั่ว ตลอดจนพระอรหันตสาวกที่จะเปน
ตัวอยาง/แบบอยางสําหรับเราใหเกิดความรูสึกสังเวช เตือนใจ และ
เรากําลังใจ ใหละความชั่ว ทําความดี และเพียรบําเพ็ญอริยมรรค
เลม ๒๗–๒๘ ชาดก แสดงคติธรรมที่สั่งสอนและเราเตือนให
กําลังใจจากการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจาเอง
เล ม ๓๒–๓๓ อปทาน พุ ทธวงส จริ ยาป ฎก เป นบทร อยกรอง
บรรยายประวัติ ปฏิปทา และจริยา ของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธ
เจา และพระอรหันตสาวก ในแนวของวรรณศิลปที่จะเสริมปสาทะและ
จรรโลงศรัทธาในพระรัตนตรัย
ค. พระอภิธรรมปฎก

ประมวลพุทธพจนหมวดพระอภิธรรม คือหลักธรรมและคําอธิบาย
ที่เปนเนื้อหาวิชาลวนๆ 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) อันไดแกบท
สรุปแหงธรรมทั้งหลายที่จัดเปนชุดๆ มีทั้งชุด ๓ เชน จัดทุกสิ่งทุกอยาง
ประดามีเปนกุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากตธรรม ชุดหนึ่ง เปน อดีตธรรม อนาคตธรรม ปจจุบันธรรม ชุดหนึ่ง ฯลฯ และชุด ๒ เชนจัดทุกสิง่
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ทุกอยางเปนสังขตธรรม อสังขตธรรม ชุดหนึ่ง โลกียธรรม โลกุตตรธรรม
ชุดหนึ่ง เปนตน รวมทั้งหมดมี ๑๖๔ ชุด หรือ ๑๖๔ มาติกา
ตอนต อ จากนั้น ซึ่ ง เปน เนื้ อ หาสวนสํ าคั ญ ของคัม ภีร นี้เ ปน คํ า
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
อธิ บ ายกระจายออกให เ ห็ น ทุ ก แง และวิ นิ จ ฉั ย จนชั ด เจนจบไปเป น
เรื่องๆ รวมอธิบายทั้งหมด ๑๘ เรื่อง คือขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘
อริยสัจจ ๔ อินทรีย ๒๒ ปฏิจจสมุปบาท สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔
อิ ท ธิ บ าท ๔ โพชฌงค ๗ มรรคมี อ งค ๘ ฌาน อั ป ปมั ญ ญา ศี ล 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 และ
ธาตุ ๑๘ วาขอใดจัดเขาไดหรือไมไดในอยางไหนๆ และ ปุคคลบัญญัติ
บัญญัติความหมายของชื่อที่ใชเรียกบุคคลตางๆ ตามคุณธรรม เชนวา
โสดาบัน ไดแก “บุคคลผูละสังโยชน ๓ ไดแลว” ดังนี้เปนตน
เลม ๓๗ กถาวัตถุ คัมภีรที่พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ประธาน
การสังคายนาครั้งที่ ๓ เรียบเรียงขึ้นเพื่อแกความเห็นผิดของนิกาย
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ตางๆ ในพระพุทธศาสนาครั้งนั้น ซึ่งไดแตกแยกกันออกไปแลวถึง 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 ธรรมทั้งปวงที่เปนกุศลมูล
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 เลมนี้จึง
มี 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
พิสดาร แสดงความสัมพันธอิงอาศัยเปนปจจัยแกกันแหงธรรมทั้งหลาย
ในแง ด านต างๆ ธรรมที่ นํ ามาอธิ บายก็ คื อ ข อธรรมที่ มี ในมาติ กาคื อ
แมบทหรือบทสรุปธรรม ซึ่งกลาวไวแลวในตนคัมภีรสังคณีนั่นเอง แต
อธิบายเฉพาะ ๑๒๒ มาติกาแรกที่เรียกวา อภิธรรมมาติกา
ปฏฐานเลมแรกนี้ อธิบายความหมายของปจจัย ๒๔ เปนการปู
พื้นความเขาใจเบื้องตนกอน จากนั้นจึงเขาสูเนื้อหาของเลม คือ อนุโลมติกปฏฐาน อธิบายความเปนปจจัยแกกันแหงธรรมทั้งหลายในแมบท
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ชุด ๓ (ติกมาติกา) โดยปจจัย ๒๔ นั้น เชนวา กุศลธรรมเปนปจจัยแก
กุศล-ธรรมโดยอุปนิสสยปจจัยอยางไร กุศลธรรมเปนปจจัยแกอกุศล
ธรรมโดยอุปนิสสยปจจัยอยางไร อกุศลธรรมเปนปจจัยแกกุศลธรรม
โดยอุปนิสสยปจจัยอยางไร 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
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 โดยอธิปติปจจัย” เปนอยางไร เปนตน อนุโลมติกทุกปฏฐาน ธรรมในแมบทชุด ๓
(ติกมาติกา) โยงกับธรรมในแมบทชุด ๒ (ทุกมาติกา) อนุโลมติกติกปฏฐาน ธรรมในแมบทชุด ๓ (ติกมาติกา) โยงกับธรรมในแมบทชุด ๓
(ติกมาติกา) โยงระหวางตางชุดกัน เชน อธิบายวา “กุศลธรรมที่เปน
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อดีตธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรมที่เปนปจจุบันธรรม” เปนอยางไร
เปนตน อนุโลมทุกทุกปฏฐาน ธรรมในแมบทชุด ๒ (ทุกมาติกา) กับ
ธรรมในแมบทชุด ๒ (ทุกมาติกา) โยงระหวางตางชุดกัน เชน ชุดโลกียะ
โลกุตตระ กับชุดสังขตะอสังขตะ เปนตน
เลม ๔๕ ปฏฐาน ภาค ๖ เปนปจจนียปฏฐาน คืออธิบายความเปน
ปจจัยแกกันแหงธรรมทั้งหลายอยางเลมกอนๆ นั่นเอง แตอธิบายแง
ปฏิเสธ แยกเปน ปจจนียปฏฐาน คือ ปจจนีย (ปฏิเสธ) + ปจจนีย
(ปฏิเสธ) เชนวา ธรรมที่ไมใชกุศล อาศัยธรรมที่ไมใชกุศลเกิดขึ้นโดย
เหตุปจจัย เปนอยางไร อนุโลมปจจนียปฏฐาน คือ อนุโลม + ปจจนีย
(ปฏิเสธ) เชนวา อาศัยโลกิยธรรม ธรรมที่ไมใชโลกุตตรธรรม เกิดขึ้น
โดยเหตุปจจัย 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 จนครบ
ทั้งหมดเหมือนกัน ดังนั้นแตละแบบจึงแยกซอยละเอียดออกไปเปน
ติก- ทุก- ทุกติก- ติกทุก- ติกติก- ทุกทุก- ตามลําดับ (เขียนใหเต็มเปน
ปจจนียติกปฏฐาน ปจจนียทุกปฏฐาน ปจจนียทุกติกปฏฐาน ฯลฯ ดังนี้
เรื่อยไปจนถึงทายสุดคือ ปจจนียานุโลมทุกทุกปฏฐาน)
คัมภีรปฏฐานนี้ ทานอธิบายคอนขางละเอียดเฉพาะเลมตนๆ
เทานั้น เลมหลังๆ ทานแสดงไวแตหัวขอหรือแนว และทิ้งไวใหผูเขาใจ
แนวนั้นแลว เอาไปแจกแจงโดยพิสดารเอง โดยเฉพาะเลมสุดทายคือ
ภาค ๖ แสดงไวยนยอที่สุด แมกระนั้นก็ยังเปนหนังสือถึง ๖ เลม หรือ
๓,๓๒๐ หนากระดาษพิมพ ถาอธิบายโดยพิสดารทั้งหมด จะเปนเลม
หนังสืออีกจํานวนมากมายหลายเทาตัว ทานจึงเรียกปฏฐานอีกชื่อหนึ่งวา
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มหาปกรณ แปลวา “ตําราใหญ” ใหญทั้งโดยขนาดและโดยความสําคัญ
พระอรรถกถาจารยกลาววา พระไตรปฎกมีเนื้อความทั้งหมด
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ แบงเปน พระวินัยปฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ
พระสุตตันตปฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ และพระอภิธรรมปฎก ๔๒,๐๐๐
พระธรรมขันธ
อรรถกถาและคัมภีรรุนตอมา

เมื่อพระพุทธเจาตรัสแสดงคําสอนคือพระธรรมวินัยแลว สาวก
ทั้งพระสงฆและคฤหัสถก็นําหลักธรรมวินัยนั้นไปเลาเรียนศึกษา คํา
สอนหรือพุทธพจนสวนใดที่ยาก ตองการคําอธิบาย นอกจากทูลถาม
จากพระพุทธเจาโดยตรงแลว ก็มีพระสาวกผูใหญที่เปนอุปชฌายหรือ
อาจารยคอยแนะนําชี้แจงชวยตอบขอสงสัย
คําอธิบายและคําตอบที่สําคัญก็ไดรับการทรงจําถายทอดตอกัน
มา ควบคูกับหลักธรรมวินัยที่เปนแมบทนั้นๆ จากสาวกรุนกอนสูสาวก
รุนหลัง ตอมาเมื่อมีการจัดหมวดหมูพระธรรมวินัยเปนพระไตรปฎกแลว
คําชี้แจงอธิบายเหลานั้นก็เปนระบบและมีลําดับไปตามพระไตรปฎกดวย
คําอธิบายพุทธพจนหรือหลักธรรมวินัย หรือคําอธิบายความใน
พระไตรปฎกนั้น เรียกวา อรรถกถา
เมื่อมีการทรงจําถายทอดพระไตรปฎกดวยวิธีมุขปาฐะ ก็มีการ
ทรงจําถายทอดอรรถกถาประกอบควบคูมาดวย จนกระทั่งเมื่อมีการ
จารึกพระไตรปฎกลงในใบลานเปนลายลักษณอักษร ณ ประเทศลังกา
ประมาณพ.ศ. ๔๖๐ ตํานานก็กลาววาไดมีการจารึกอรรถกถาพรอมไป
ดวยเชนกัน
อนึ่ง พึงสังเกตวา พุทธพจนหรือขอความในพระไตรปฎกนั้น ใน
ภาษาวิชาการทานนิยมเรียกวา บาลี หรือ พระบาลี หมายถึงพุทธพจน
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ที่รักษาไวในพระไตรปฎก ไมพึงสับสนกับ ภาษาบาลี (คําวา บาลี มาจาก
ปาลฺ ธาตุ ซึ่งแปลวา “รักษา”) สําหรับบาลีหรือพระไตรปฎกนั้น ทาน
ทรงจําถายทอดกันมา และจารึกเปนภาษาบาลีมคธ แตอรรถกถา สืบมา
เปนภาษาสิงหล
ทั้งนี้สําหรับพระไตรปฎกนั้นชัดเจนอยูแลว ในฐานะเปนตําราแมบท
อยูขางผูสอน จึงจะตองรักษาใหคงอยูอยางเดิมโดยแมนยําที่สุดตาม
พระดํารัสของพระผูสอนนั้น สวนอรรถกถาเปนคําอธิบายสําหรับผูเรียน
จึงจะตองชวยใหผูเรียนเขาใจไดดีที่สุด เมื่ออรรถกถาสืบมาในลังกา ก็
จึงถายทอดกันเปนภาษาสิงหล จนกระทั่งถึงชวง พ.ศ. ๙๕๐–๑๐๐๐ จึง
มีพระอาจารยผูใหญ เชน พระพุทธโฆสะ และพระธรรมปาละ เดินทาง
จากชมพูทวีป มายังลังกา และแปลเรียบเรียงอรรถกถากลับเปนภาษา
บาลีมคธ อยางที่มีอยูและใชศึกษากันในปจจุบัน
ลักษณะสําคัญของอรรถกถา คือ เปนคัมภีรที่อธิบายความใน
พระไตรปฎกโดยตรง หมายความวา พระไตรปฎกแตละสูตรแตละสวน
แตละตอนแตละเรื่อง ก็มีอรรถกถาที่อธิบายจําเพาะสูตรจําเพาะสวน
ตอนหรือเรื่องนั้นๆ และอธิบายตามลําดับไป โดยอธิบายทั้งคําศัพทหรือ
ถอยคําอธิบายขอความ ชี้แจงความหมาย ขยายความหลักธรรมหลัก
วินัย และเลาเรื่องประกอบ ตลอดจนแสดงเหตุปจจัยแวดลอมหรือ
ความเปน มาของการที่พ ระพุทธเจ าจะตรั สพุ ทธพจน นั้น ๆ หรือ เกิ ด
เรื่องราวนั้นๆ ขึ้น พรอมทั้งเชื่อมโยงประมวลความเปนมาเปนไปตางๆ
ที่จะชวยใหเขาใจพุทธพจนหรือเรื่องราวในพระไตรปฎกชัดเจนขึ้น
พระไตรปฎกมีอรรถกถาที่อธิบายตามลําดับคัมภีรดังนี้
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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
( ”
)
๑๒.เปตวัตถุ
( ”
)
๑๓.เถรคาถา
( ”
)
๑๔.เถรีคาถา
(ขุททกนิกาย)
๑๕.ชาดก
( ”
)
๑๖.นิทเทส
(ขุททกนิกาย)
๑๗.ปฏิสัมภิทามัคค ( ”
)
๑๘.อปทาน
( ”
)
๑๙.พุทธวงส
( ”
)
๒๐.จริยาปฎก
( ”
)
ค.พระอภิธรรมปฎก
๒๑.ธัมมสังคณี
๒๒.วิภังค
๒๓.ทั้ง ๕ คัมภีรที่เหลือ

อรรถกถา

ผูเรียบเรียง

สมันตปาสาทิกา

พระพุทธโฆสะ

สุมังคลวิลาสินี
ปปญจสูทนี
สารัตถปกาสินี
มโนรถปูรณี
ปรมัตถโชติกา
ธัมมปทัฏฐกถา*
ปรมัตถทีปนี

ปรมัตถทีปนี
ชาตกัฏฐกถา*
สัทธัมมปชโชติกา
สัทธัมมปกาสินี
วิสุทธชนวิลาสินี
มธุรัตถวิลาสินี
ปรมัตถทีปนี

”
”
”
”
”
”
พระธรรมปาละ
”
พระพุทธโฆสะ
พระธรรมปาละ
”
”
พระธรรมปาละ
พระพุทธโฆสะ
พระอุปเสนะ
พระมหานาม
(นามไมแจง)**
พระพุทธทัตตะ
พระธรรมปาละ

อัฏฐสาลินี
สัมโมหวิโนทนี
ปญจปกรณัฏฐกถา

พระพุทธโฆสะ
”
”

ปรมัตถโชติกา
ปรมัตถทีปนี

ที่จริงมีชื่อเฉพาะวา ปรมัตถโชติกา ดวยเหมือนกัน และที่วาพระพุทธโฆสะเปนผูเรียบเรียงคัมภีร
ทั้งสองนี้นั้น คงจะเปนหัวหนาคณะ โดยมีผูอื่นรวมงานดวย
**
คัมภีรจูฬคันถวงส (แตงในพมา) วาเปนผลงานของพระพุทธโฆสะ
*
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นอกจากอรรถกถาซึ่งเปนที่ปรึกษาหลักในการเลาเรียนศึกษาพระ
ไตรปฎกแลว คัมภีรพระพุทธศาสนาภาษาบาลีที่เกิดขึ้นในยุคตางๆ หลัง
พุทธกาล ยังมีอีกมากมาย ทั้งกอนยุคอรรถกถา หลังยุคอรรถกถา และ
แมในยุคอรรถกถาเอง แตไมไดเรียบเรียงในรูปลักษณะที่จะเปนอรรถกถา
คัมภีรสําคัญบางคัมภีร เปนผลงานอิสระของพระเถระผูแตกฉาน
ในพระธรรมวินัย ทานเรียบเรียงขึ้นตามโครงเรื่องที่ทานจัดวางเอง หรือ
เกิดจากเหตุการณพิเศษ เชน การตอบคําถามชี้แจงขอสงสัยของผูอื่น
เปนตน ปกรณหรือคัมภีรพิเศษเชนนี้ บางคัมภีรไดรับความเคารพนับถือ
และอางอิงมาก โดยเฉพาะคัมภีร เนตติ เปฏโกปเทส และ มิลินทปญหา
ซึ่งเกิดขึ้นกอนยุคอรรถกถา ในพมาจัดเขาเปนคัมภีรในพระไตรปฎก
ดวย (อยูในหมวดขุททกนิกาย)
ในยุคอรรถกถา คัมภีร วิสุทธิมัคค ของพระพุทธโฆสะผูเปนพระ
อรรถกถาจารยองคสําคัญ แมจะถือกันวาเปนปกรณพิเศษ ไมใชเปน
อรรถกถา เพราะทานเรียบเรียงขึ้นตามโครงเรื่องที่ทานตั้งเอง ไมใช
อธิบายพระไตรปฎกตอนใดตอนหนึ่งโดยเฉพาะ แตก็ไดรับความนับถือ
มากเหมื อ นเป น อรรถกถา เรี ย กได ว า เป น คั ม ภี ร ร ะดั บ อรรถกถา
ประเทศพุทธศาสนาเถรวาทตางใหความสําคัญ ถือเปนแบบแผนใน
การศึกษาหลักพระพุทธศาสนา
คัมภีรที่เกิดหลังยุคอรรถกถา ก็มีทั้งคัมภีรที่อยูในสายเดียวกับ
อรรถกถา คือเปนคัมภีรที่อธิบายพระไตรปฎก และอธิบายอรรถกถา
และอธิบายกันเอง เปนขั้นๆ ตอกันไป กับทั้งคัมภีรนอกสายพระไตรปฎก
เชน ตํานานหรือประวัติและไวยากรณ เปนตน คัมภีรเหลานี้ มีชื่อ
เรียกแยกประเภทตางกันออกไปหลายอยาง จะกลาวเฉพาะในสายของ
อรรถกถา คือที่อธิบายตอออกไปจากอรรถกถา และเฉพาะที่ควรรูในที่นี้
ก็คือ ฎีกา และอนุฎีกา
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๕๑

เมื่อเรียงลําดับคัมภีรในสายพระไตรปฎกและอรรถกถาก็จะเปนดังนี้
(ก) บาลี คือพระไตรปฎก
(ข) อรรถกถา คือ คัมภีรที่อธิบายบาลีหรืออธิบายความใน
พระไตรปฎก
(ค) ฎีกา คือ คัมภีรที่อธิบายอรรถกถา หรือขยายความตอ
จากอรรถกถา
(ฆ) อนุฎีกา คือ คัมภีรที่อธิบายขยายความตอจากฎีกาอีก
ทอดหนึ่ง
สวนคัมภีรชื่ออยางอื่นตอจากนี้ไปที่มีอีกหลายประเภท บางที
ทานใชคําเรียกรวมๆ กันไปวา ตัพพินิมุต (แปลวา “คัมภีรที่พนหรือ
นอกเหนือจากนั้น”)
คัมภีรพระพุทธศาสนาที่มีอยูมากมาย ทั้งในสายและนอกสาย
พระไตรปฎกนี้ ในประเทศไทยเทาที่ผานมาไดตีพิมพเปนเลมหนังสือ
ออกมาแลวเพียงจํานวนนอย สวนมากยังคงคางอยูในใบลาน เพิ่งจะมี
การตื่นตัวที่จะตรวจชําระและตีพิมพกันมากขึ้นในชวงเวลาใกลๆ นี้ จึง
จะตองรออีกสักระยะหนึ่งซึ่งคงไมนานนัก ที่ชาวพุทธและผูสนใจจะได
มีคัมภีรพุทธศาสนาไวศึกษาคนควา อยางคอนขางบริบูรณ
สําหรับคัมภีรพระไตรปฎกและอรรถกถานั้น ไดมีการตีพิมพเปนเลม
พรั่งพรอมแลวในปพ.ศ. ๒๕๓๕ สวนคัมภีรอื่นๆ รุนหลังตอๆ มา ที่มีคอน
ขางบริบูรณพอจะหาไดไมยากก็คือคัมภีรที่ใชเรียนในหลักสูตรเปรียญธรรม
เนื่องจากคัมภีรเหลานี้ มีความสัมพันธอธิบายความตอกัน กลาว
คือ อรรถกถาอธิบายพระไตรปฎก และฎีกาขยายความตอจากอรรถกถา
หรือตอจากคัมภีรระดับอรรถกถา จึงจะไดทําบัญชีลําดับเลม จับคูคัมภีร
ที่อธิบายกันไว เพื่อเปนพื้นฐานความเขาใจในการที่จะศึกษาคนควาตอไป
และเพื่ออํานวยความสะดวกในการโยงขอมูลระหวางคัมภีร
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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

*

ชื่อคัมภีร
วินยฏกถา
(สมนฺตปาสาทิกา) ๑
1.1 เวรฺชกณฺฑ–
ปาราชิกกณฺฑ
วินยฏกถา
(สมนฺตปาสาทิกา) ๒
2.1 เตรสกณฺฑ–
อนิยตกณฺฑ

๒

๑.๒ เตรสกณฺฑ–
อนิยตกณฺฑ
มหาวิภงฺค ๒

๓

๒.๑ นิสฺสคิยกณฺฑ–
อธิกรณสมถา
ภิกฺขุนีวิภงฺค

วินย.๓

๔

มหาวคฺค ๑

วินย.๔

๕

มหาวคฺค ๒

วินย.๕

วินยฏกถา
(สมนฺตปาสาทิกา)
3.1 มหาวคฺค

๖

จุลฺลวคฺค ๑

วินย.๖

3.2 จุลฺลวคฺค

๗

จุลฺลวคฺค ๒

วินย.๗

๘

ปริวาร

วินย.๘

อักษรยอ
วินย.อ.๑

วินย.อ.๒

วินย.๒
2.2 นิสฺสคิยกณฺฑ–
อธิกรณสมถา
2.3 ภิกฺขุนีวิภงฺค
3

วินย.อ.๓

3.3 ปริวาร

อักษรยอคัมภีรพระไตรปฎกในภาคภาษาอังกฤษใชตามฉบับอักษรโรมันของสมาคมบาลีปกรณ
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II. พระสุตตันตปฎก
พระไตรปฎก
เลมที่
๙

ชื่อคัมภีร
ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค

อรรถกถา
อักษรยอ เลมที่
ที.ส.

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

ม.ม.

๑๔ มชฺฌิมนิกาย
อุปริปณฺณาสก

ม.อุ.

๑๕ สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค

สํ.ส.

๑๖ สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค

สํ.นิ.

4

ชื่อคัมภีร

ทีฆนิกายฏกถา
(สุมงฺคลวิลาสินี) ๑
5 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
(สารตฺถปกาสินี) ๒

อักษรยอ
ที.อ.๑
ที.อ.๒
ที.อ.๓
ม.อ.๑

ม.อ.๒

ม.อ.๓

ม.อ.๔

สํ.อ.๑

สํ.อ.๒

๕๔

พระไตรปฎก: สิง่ ที่ชาวพุทธตองรู
พระไตรปฎก

เลมที่

ชื่อคัมภีร

อรรถกถา
อักษรยอ เลมที่

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

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

องฺ.เอก.

ชื่อคัมภีร

อักษรยอ

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

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

องฺ.ทุก.
องฺ.ติก.

๒๒.๑ ปฺจกนิปาต
๒๒.๒ ฉกฺกนิปาต
๒๓ องฺคุตฺตรนิกาย ๔
๒๓.๑ สตฺตกนิปาต
๒๓.๒ อฏกนิปาต
๒๓.๓ นวกนิปาต
๒๔ องฺคุตฺตรนิกาย ๕
๒๔.๑ ทสกนิปาต
๒๔.๒ เอกาทสกนิปาต

องฺ.ปฺจก.
องฺ.ฉกฺก.

15.3 จตุกฺกนิปาตวณฺณนา
องฺคุตฺตรนิกายฏกถา
องฺ.อ.๓
(มโนรถปูรณี) ๓
16.1 ปฺจกนิปาตวณฺณนา
16.2 ฉกฺกนิปาตวณฺณนา

องฺ.สตฺตก.
องฺ.อฏก.
องฺ.นวก.

16.3 สตฺตกนิปาตวณฺณนา
16.4 อฏกนิปาตวณฺณนา
16.5 นวกนิปาตวณฺณนา

องฺ.ทสก.
องฺ.เอกาทสก.

16.6 ทสกนิปาตวณฺณนา
16.7 เอกาทสกนิปาตวณฺณนา

องฺ.จตุกฺก.
16

๕๕

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
พระไตรปฎก
เลมที่

ชื่อคัมภีร

๒๕ ขุทฺทกนิกาย ๑
๒๕.๑ ขุทฺทกปา
๒๕.๒ ธมฺมปท

อรรถกถา
อักษรยอ เลมที่
ขุ.ขุ.
ขุ.ธ.

17
18
19
20
21
22
23
24
25

๒๕.๓ อุทาน

ขุ.อุ.

26

๒๕.๔ อิติวุตฺตก

ขุ.อิติ.

27

๒๕.๕ สุตฺตนิปาต

ขุ.สุ.

28

ชื่อคัมภีร

อักษรยอ

ขุทฺทกนิกายฏกถา
ขุทฺทกปาวณฺณนา
(ปรมตฺถโชติกา)
ธมฺมปทฏกถา ๑
ยมกวคฺควณฺณนา
ธมฺมปทฏกถา ๒
อปฺปมาท–จิตฺตวคฺควณฺณนา
ธมฺมปทฏกถา ๓
ปุปฺผ–พาลวคฺควณฺณนา
ธมฺมปทฏกถา ๔
ปณฺฑิต–สหสฺสวคฺควณฺณนา
ธมฺมปทฏกถา ๕
ปาป–ชราวคฺควณฺณนา
ธมฺมปทฏกถา ๖
อตฺต–โกธวคฺควณฺณนา
ธมฺมปทฏกถา ๗
มล–นาควคฺควณฺณนา
ธมฺมปทฏกถา ๘
ตณฺหา–พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา
ขุทฺทกนิกายฏกถา
อุทานวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)
ขุทฺทกนิกายฏกถา
อิติวุตฺตกวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)
ขุทฺทกนิกายฏกถา
สุตฺตนิปาตวณฺณนา
(ปรมตฺถโชติกา) ๑

ขุทฺทก.อ.
ธ.อ.๑
ธ.อ.๒
ธ.อ.๓
ธ.อ.๔
ธ.อ.๕
ธ.อ.๖
ธ.อ.๗
ธ.อ.๘
อุ.อ.
อิติ.อ.
สุตฺต.อ.๑

๕๖

พระไตรปฎก: สิง่ ที่ชาวพุทธตองรู
พระไตรปฎก

เลมที่

ชื่อคัมภีร

อรรถกถา
อักษรยอ เลมที่

ชื่อคัมภีร

29

๒๖ ขุทฺทนิกาย ๒
๒๖.๑ วิมานวตฺถุ

ขุ.วิมาน.

๒๖.๒ เปตวตฺถุ

ขุ.เปต.

๒๖.๓ เถรคาถา

ขุ.เถร.

๒๖.๓.๑ เอก–ติกนิปาต

ขุทฺทกนิกายฏกถา
สุตฺตนิปาตวณฺณนา
(ปรมตฺถโชติกา) ๒
30 ขุทฺทกนิกายฏกถา
วิมานวตฺถุวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)
31 ขุทฺทกนิกายฏกถา
เปตวตฺถุวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)
32 ขุทฺทกนิกายฏกถา
เถรคาถาวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี) ๑
32.1 เอกนิปาตวณฺณนา
33

๒๖.๓.๒ จตุกฺก–
มหานิปาต
๒๖.๔ เถรีคาถา

ขุ.เถรี.

34

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

35
36

ขุทฺทกนิกายฏกถา
เถรคาถาวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี) ๒
32.2 จตุกฺก–มหานิปาตวณฺณนา
ขุทฺทกนิกายฏกถา
เถรีคาถาวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)
ชาตกฏกถา ๑
เอกนิปาตวณฺณนา (๑)

ชาตกฏกถา ๒
เอกนิปาตวณฺณนา (๒)
37 ชาตกฏกถา ๓
ทุกนิปาตวณฺณนา

อักษรยอ
สุตฺต.อ.๒
วิมาน.อ.
เปต.อ.
เถร.อ.๑

เถร.อ.๒

เถรี.อ.
ชา.อ.๑
ชา.อ.๒
ชา.อ.๓

๕๗

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
พระไตรปฎก
เลมที่

ชื่อคัมภีร

อรรถกถา
อักษรยอ เลมที่
38
39
40
41

๒๘ ขุทฺทกนิกาย ๔
ขุ.ชา.
๒๘.๒ ชาตก ๒
ปฺาส–มหานิปาต

42
43
44

๒๙ ขุทฺทกนิกาย ๕
๒๙.๑ มหานิทฺเทส

ขุ.ม.

๓๐ ขุทฺทกนิกาย ๖
๓๐.๑ จูฬนิทฺเทส

ขุ.จู.

๓๑ ฺขุทฺทกนิกาย ๗
๓๑.๑ ปฏิสมฺภิทามคฺค

45
46
47
ขุ.ปฏิ.
48

ชื่อคัมภีร

อักษรยอ

ชาตกฏกถา ๔
ติก–ปฺจกนิปาตวณฺณนา
ชาตกฏกถา ๕
ฉกฺก–ทสกนิปาตวณฺณนา
ชาตกฏกถา ๖
เอกาทสก–ปกิณฺณกนิปาตวณฺณนา
ชาตกฏกถา ๗
วีสติ–จตฺตาฬีสนิปาตวณฺณนา
ชาตกฏกถา ๘
ปฺาส–สตฺตตินิปาตวณฺณนา
ชาตกฏกถา ๙
มหานิปาตวณฺณนา (๑)
ชาตกฏกถา ๑๐
มหานิปาตวณฺณนา (๒)
ขุทฺทกนิกายฏกถา
มหานิทฺเทสวณฺณนา
(สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
ขุทฺทกนิกายฏกถา
จูฬนิทฺเทสวณฺณนา
(สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
ขุทฺทกนิกายฏกถา
ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา
(สทฺธมฺมปกาสินี) ๑
ขุทฺทกนิกายฏกถา
ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา
(สทฺธมฺมปกาสินี) ๒

ชา.อ.๔
ชา.อ.๕
ชา.อ.๖
ชา.อ.๗
ชา.อ.๘
ชา.อ.๙
ชา.อ.๑๐
นิทฺ.อ.๑
นิทฺ.อ.๒
ปฏิสํ.อ.๑
ปฏิสํ.อ.
๒

๕๘

พระไตรปฎก: สิง่ ที่ชาวพุทธตองรู
พระไตรปฎก

เลมที่

ชื่อคัมภีร

๓๒ ขุทฺทกนิกาย ๘
๓๒.๑ อปทาน ๑

อรรถกถา
อักษรยอ เลมที่
ขุ.อป.

๓๒.๑.๑ พุทฺธวคฺค

๓๒.๑.๒ สีหาสนิย–
เมตฺเตยฺยวคฺค
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.

ชื่อคัมภีร

อักษรยอ

49

ขุทฺทกนิกายฏกถา
อป.อ.๑
อปทานวณฺณนา
(วิสุทฺธชนวิลาสินี) ๑
49.1 พุทฺธวคฺควณฺณนา
50 ขุทฺทกนิกายฏกถา
อป.อ.๒
อปทานวณฺณนา
(วิสุทฺธชนวิลาสินี) ๒
50.1 สีหาสนิย–เมตฺเตยฺยวคฺควณฺณนา
50.2 ภทฺทาลิ–ภทฺทิยวคฺควณฺณนา
50.3 เถริยาปทานวณฺณนา

51
52

ขุทฺทกนิกายฏกถา
พุทฺธวํสวณฺณนา
(มธุรตฺถวิลาสินี) ๒
ขุทฺทกนิกายฏกถา
จริยาปฏกวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)

พุทฺธ.อ.
จริยา.อ.

๕๙

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
III. พระอภิธรรมปฎก
พระไตรปฎก
เลมที่

ชื่อคัมภีร

อรรถกถา
อักษรยอ

เลมที่

ชื่อคัมภีร

๓๔

ธมฺมสงฺคณี

อภิ.สํ.

53

อภิธมฺมฏกถา
ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา
(อฏสาลินี)
อภิธมฺมฏกถา
วิภงฺควณฺณนา
(สมฺโมหวิโนทนี)
อภิธมฺมฏกถา
ธาตุกถาทิวณฺณนา
(ปฺจปกรณฏกถา)
55.1 ธาตุกถาวณฺณนา

๓๕

วิภงฺค

อภิ.วิ.

54

๓๖

๑. ธาตุกถา

อภิ.ธา.

55

๒. ปุคฺคลปฺตฺติ

อภิ.ปุ.

๓๗

กถาวตฺถุ

อภิ.ก.

55.2 ปุคฺคลปฺตฺติวณฺณนา
55.3 กถาวตฺถุวณฺณนา

๓๘

ยมก ๑

อภิ.ย.

55.4 ยมกวณฺณนา

๓๙

ยมก ๒

อภิ.ย.

๔๐

ปฏาน ๑

อภิ.ป.

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.

55.5 ปฏานวณฺณนา

อักษรยอ
สงฺคณี.อ.
วิภงฺค.อ.
ปฺจ.อ.

๖๐

พระไตรปฎก: สิง่ ที่ชาวพุทธตองรู
คัมภีรสําคัญอื่นบางเลม

(โดยเฉพาะคัมภีรที่ใชเรียนในหลักสูตรเปรียญธรรม)
ลําดับ
คัมภีรหลัก
56 มิลินฺทปฺหา
57 วิสทุ ฺธิมคฺค ๑
58 วิสุทฺธิมคฺค ๒
59 วิสุทฺธิมคฺค ๓
60 อภิธมฺมตฺถสงฺคห๑
1

วินยฏกถา
(สมนฺตปาสาทิกา) ๑๒
1.1 เวรฺชกณฺฑวณฺณนา
1.2 ปม–จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา

2

วินยฏกถา
(สมนฺตปาสาทิกา) ๒๒

3

วินยฏกถา
(สมนฺตปาสาทิกา) ๓๒

–

ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต
มงฺคลสุตฺต๓
70 ภิกฺขุปาติโมกฺขปาลิ

อักษรยอ ลําดับ
คัมภีรที่อธิบาย
มิลินฺท
วิสุทฺธิ ๑ 61 วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนา
มหาฏีกา
(ปรมตฺถมฺชุสา) ๑
วิสุทฺธิ ๒ 62 วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนา
มหาฏีกา
(ปรมตฺถมฺชุสา) ๒
วิสุทฺธิ ๓ 63 วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนา
มหาฏีกา
(ปรมตฺถมฺชุสา) ๓
สงฺคห.
60 อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา
(อภิธมฺมตฺถวิภาวินี)๑
วินย.อ.๑ 64 วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา
(สารตฺถทีปนี) ๑
65 วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา
(สารตฺถทีปนี) ๒
วินย.อ.๒ 66 วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา
(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)

อักษรยอ
วิสุทฺธิ.
ฏีกา๑
วิสุทฺธิ
ฏีกา๒
วิสุทฺธิ
ฏีกา๓
สงฺคห.
ฏีกา
วินย.
ฏีกา๑
วินย.
ฏีกา๒
วินย.
ฏีกา๓
วินย.
ฏีกา๔
มงฺคล.๑
มงฺคล.๒

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

บทสรุป
เพื่อทบทวนสิ่งที่ไดกลาวมาแลวกอนหนานี้ ความสําคัญของพระ
ไตรปฎกอาจกลาวโดยสรุปไดดังนี้
๑. พระไตรปฎกเปนที่รวบรวมไวซึ่งพุทธพจนคือพระดํารัสของ
พระพุทธเจา คําสั่งสอนของพระพุทธเจาที่พระองคไดตรัสไวเอง เทาที่
ตกทอดมาถึงเรา มีมาในพระไตรปฎก เรารูจักคําสอนของพระพุทธเจาจาก
พระไตรปฎก
๒. พระไตรปฎกเปนที่สถิตของพระศาสดาของพุทธศาสนิกชน
เพราะเปนที่บรรจุพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจาตรัสไวใหเปนศาสดาแทน
พระองค เราจะเฝาหรือรูจักพระพุทธเจาไดจากพระดํารัสของพระองค
ที่ทานรักษากันไวในพระไตรปฎก
๓. พระไตรปฎกเปนแหลงตนเดิมของคําสอนในพระพุทธศาสนา
คําสอน คําอธิบาย คัมภีร หนังสือ ตํารา ที่อาจารยและนักปราชญทั้ง
หลายพูด กลาวหรือเรียบเรียงไว ที่จัดวาเปนของในพระพุทธศาสนา
จะตองสืบขยายออกมาและเปนไปตามคําสอนแมบทในพระไตรปฎก ที่
เปนฐานหรือเปนแหลงตนเดิม
๔. พระไตรปฎกเปนหลักฐานอางอิงในการแสดงหรือยืนยันหลัก
การ ที่กลาววาเปนพระพุทธศาสนา การอธิบายหรือกลาวอางเกี่ยวกับ
หลักการของพระพุทธศาสนา จะเปนที่นาเชื่อถือหรือยอมรับไดดวยดี
เมื่ออางอิงหลักฐานในพระไตรปฎก ซึ่งถือวาเปนหลักฐานอางอิงขั้น
สุดทายสูงสุด
๕. พระไตรปฎกเปนมาตรฐานตรวจสอบคําสอนในพระพุทธศาสนา คําสอนหรือคํากลาวใดๆ ที่จะถือวาเปนคําสอนในพระพุทธศาสนาได จะตองสอดคลองกับพระธรรมวินัยซึ่งมีมาในพระไตรปฎก
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(แมแตคําหรือขอความในพระไตรปฎกเอง ถาสวนใดถูกสงสัยวาจะ
แปลกปลอม ก็ตองตรวจสอบดวยคําสอนทั่วไปในพระไตรปฎก)
๖. พระไตรปฎกเปนมาตรฐานตรวจสอบความเชื่อถือและขอ
ปฏิบัติในพระพุทธศาสนา ความเชื่อถือหรือขอปฏิบัติตลอดจนพฤติกรรม
ใดๆ จะวินิจฉัยวาถูกตองหรือผิดพลาด เปนพระพุทธศาสนาหรือไม ก็
โดยอาศัยพระธรรมวินยั ที่มีมาในพระไตรปฎกเปนเครื่องตัดสิน
ดวยเหตุดังกลาวมานี้ การศึกษาคนควาพระไตรปฎกจึงเปนกิจ
สําคัญยิ่งของชาวพุทธ ถือวาเปนการสืบตออายุพระพุทธศาสนา หรือ
เปนความดํารงอยูของพระพุทธศาสนา กลาวคือ ถายังมีการศึกษา
คนควาพระไตรปฎกเพื่อนําไปใชปฏิบัติ พระพุทธศาสนาก็ยังดํารงอยู
แตถาไมมีการศึกษาคนควาพระไตรปฎก แมจะมีการปฏิบัติ ก็จะไม
เปนไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก็จะไมดํารง
อยู คือจะเสื่อมสูญไป
นอกจากความสําคัญในทางพระศาสนาโดยตรงแลว 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 การศึกษา
คนควาพระไตรปฎกจึงมีอุปการะพิเศษแกการศึกษาภาษาไทย
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รวมความวา การศึกษาคนควาพระไตรปฎกมีคุณคาสําคัญ ไม
เฉพาะแตในการศึกษาพระพุทธศาสนาเทานั้น แตอํานวยประโยชนทาง
วิชาการในดานตางๆ มากมาย เชน ภาษาไทย ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร
สั ง คมวิ ท ยา มานุ ษ ยวิ ท ยา โบราณคดี รั ฐ ศาสตร เศรษฐศาสตร
นิติศาสตร ศึกษาศาสตร ศาสนา ปรัชญา และจิตวิทยา เปนตนดวย
แตนับวาเปนเรื่องแปลก และนาใจหาย ที่คนสมัยนี้กลับไมเขาใจ
วา พระไตรปฎกคืออะไร ทําไมตองรักษาพระไตรปฎก ทําไมตองเอา
พระไตรปฎกมาเปนมาตรฐานหรือเปนเกณฑวินิจฉัยวา อะไรเปนธรรมวินัย อะไรเปนคําสอนของพระพุทธเจา หากปราศจากความเขาใจ
พื้นฐานเชนนี้เสียแลว บางคนก็อาจไปไกลถึงขนาดที่ทึกทักเอาผิดๆ วา
คําสอนของพระพุทธเจา ใครจะวาอยางไรก็ได
นอกจากนี้ ยังมีความสับสนระหวางตัวหลักการของพระศาสนา
เองกับความคิดเห็นสวนบุคคล ความสับสนนี้ ซึ่งก็คงเกี่ยวเนื่องกับ
ปญหาแรก ยอมนําไปสูปญหาตางๆ มากมายอยางแนนอน
ถาเราถามวาพระพุทธเจาสอนวาอยางไร หรือสอนเรื่องอะไรวา
อยางไร เราก็ตองไปดูพระไตรปฎกเพื่อหาคําตอบ เพราะเราไมมีแหลง
อื่นที่จะตอบคําถามนี้ได
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
แมแตในกรณีหลัง เพื่อความเปนธรรมตอพระศาสดา เราก็ควร
จะศึกษาคําอธิบายของทานในคัมภีรตางๆ ใหชัดแจงกอน แลวจึงมา
สรุปสิ่งที่ศึกษามาแลว ถาสรุปดีก็ตรงตามที่พระพุทธเจาสอน สรุปไมดี
ก็ผิดพลาด ก็ตองศึกษาคนควาตอไป แตอยางนอยก็ตองแยกใหชัด
อยางที่กลาวมาแลววา พระพุทธเจาสอนวาอยางไร ก็วาไปตามคําสอน

๖๔

พระไตรปฎก: สิง่ ที่ชาวพุทธตองรู

ของพระองคโดยซื่อสัตย แลวเราเห็นวาอยางไร ก็วาไปตามอิสระที่เรา
เห็น แตเวลานี้คนวากันนุงนังสับสนไปหมด
ที่จริงนั้น หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนามีความชัดเจน
แนนอน และไมใชเปนเพียงเรื่องของความคิดเห็นหรือคาดเดา แตเปน
เรื่องของหลักฐานที่ชาวพุทธถือกันวามาจากพระพุทธเจาโดยตรง คือ
มาในพระไตรปฎก และมีคัมภีรอรรถกถาเปนตน อธิบายประกอบ ซึ่ง
ชาวพุทธทุกยุคสมัย ถือวาเปนเนื้อเปนตัวของพระศาสนา เปนหลักสําคัญ
ที่สุด และไดเพียรพยายามอยางยิ่งที่จะรักษาไวใหแมนยํา ดวยการทรงจํา
ศึกษาเลาเรียน และมีการสังคายนาเปนงานใหญหลายยุคสมัยตลอดมา
ใครก็ตามที่กลาวอางวาตนปฏิบัติไดโดยไมตองอาศัยพระไตรปฎก
ก็คือพูดวา ตนปฏิบัติไดโดยไมตองอาศัยพระพุทธเจา เมื่อเขาปฏิบัติโดย
ไมอาศัยคําตรัสสอนของพระพุทธเจา เราจะเรียกการปฏิบัตินั้นวาเปน
พระพุทธศาสนาไดอยางไร แนนอนวา นั่นเปนการปฏิบัติลัทธิความเชื่อ
หรือความคิดเห็นของตัวเขาเอง หรือของใครอื่นที่คิดขอปฏิบัตินั้นขึ้นมา
หรืออยางดีก็เปนความที่เอามาเลาตอจากพระไตรปฎก แบบฟงตามๆ
กันมา ซึ่งเสี่ยงตอความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยน
ดังนั้น ชาวพุทธทุกคนจึงควรเฝาจับตาระแวดระวังบุคคล ๒
ประเภท คือ (๑) ประเภทที่สรางความสับสนระหวางพุทธพจนที่แทกับ
ความคิดเห็นของตน โดยอาง “เสรีภาพทางวิชาการ” แฝงมาในรูปที่
เรียกวา “งานวิจัยทางวิชาการ” และ (๒) ประเภทที่อางวาสามารถ
ปฏิบัติไดโดยไมตองอาศัยพระพุทธเจา บุคคล ๒ ประเภทนี้ ซึ่งหาไดไม
ยากนักในสังคมปจจุบันของเรา ยอมสามารถสรางความเสียหายใหญ
หลวงตอพระศาสนาในระยะยาวไดโดยแท ยิ่งเมื่อมีผูคลอยตามดวย
หลงเชื่อโดยงายเปนจํานวนมาก
เราจึงควรตื่นตัวตอภัยคุกคามและรวมแรงรวมใจกันแกไขปญหา
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ดวยการสงเสริมสัมมาปฏิบัติโดยอิงอาศัยคําสอนที่แท ซึ่งเราจะตอง
ชวยกันรักษาใหบริสุทธิ์ อันที่จริง ถึงเวลาแลวที่จะตองหันมาฟนฟูชาว
พุ ทธให กลั บไปสู พระธรรมวิ นั ย ให รู จั ก ศึ กษาพระไตรป ฎกกั น อย า ง
จริงจังอีกครั้งหนึ่ง
อย า งที่ ก ล า วแล ว ก อ นหน า นี้ ตราบใดที่ พ ระไตรป ฎ กยั ง มี อ ยู
ตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู พระพุทธศาสนาอันเปนของแท
ดั้งเดิม ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีพระไตรปฎกอยู เราก็ยังมีโอกาสที่จะรูจัก
พระพุทธศาสนาและไดรับประโยชนที่แทจริงที่พึงไดจากพระศาสนาอัน
ประเสริฐนี้
จึงหวังวา พระไตรปฎกบาลีจะเปนสื่อที่เสมือนพระธรรมทูตผู
จาริกไปกวางไกล โดยทําหนาที่แสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง และงามตราบสุดทาย ตามพระพุทธโอวาทที่ทรงสงพระสาวก
รุนแรกไปประกาศพระศาสนา เพื่อใหสัมฤทธิ์จุดหมายแหงการแผขยาย
ประโยชนสุขแกพหูชน คือประชาชาวโลกทั้งมวลสืบไป

