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อนุโมทนา

The Pali Canon is not a single-volume scripture,
but an enormous set of scriptures containing as many as 84,000 textual units.
The version in Thai script is conventionally printed in 45 volumes,
signifying the 45 years of the Buddha’s ministry,
with as many as 22,379 pages (in the official Siamese version)
or approximately 24,300,000 letters.


วารสาร Manusya: Journal of Humanities ของสํานักงานกองทุน
สนับสนุ นการวิจยั และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับพิเศษ ๔, ๒๐๐๒ ว่า
ด้วยพระไตรปิ ฎก ได้ตีพมิ พ์บทความของอาตมภาพเรืVอง “What a true
Buddhist should know about the Pali Canon” (หน้า ๙๓–๑๓๒)
บทความขา้ งต้นนันN เป็ นคําแปลภาษาอังกฤษของเนืNอความทีVเลือกมา
จากขอ้ เขียนภาษาไทยของอาตมภาพ ๓ เรืVอง ผูแ้ ปลคือ ดร.สมศีล ฌานวังศะ
ราชบัณฑิต และรองศาสตราจารย์แห่งสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้เลือกเนืNอความจากแหล่งทังN สามนันN มาจัดเรียงให้เป็ นบทความทีVสนัN ลง แต่มี
สาระจบสมบูรณ์ในตัว
บัดนีN ผู แ้ ปล โดยการสนับสนุ นของคณะผู ศ้ รัทธา มีอาจารย์ภาวรรณ
หมอกยา แห่ งคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้น ได้ขอ
อนุญาตนําบทความดังกล่าวนีNมาพิมพ์เป็ นเล่มต่างหาก ชืVอว่า พระไตรปิ ฎก: สิง' ที '
ชาวพุทธต้องรู ้ เพือV เผยแพร่ให้กวา้ งขวางยิVงขึNน อาตมภาพขออนุ โมทนา เพราะ
บทแปลทีVจดั เรียงใหม่นN ีเป็ นประมวลความทีกV ะทัดรัด จะเป็ นคู่มอื ในการศึกษา
พระไตรปิ ฎก ช่วยเสริมความเข ้าใจในพระพุทธศาสนาได้พอสมควร
อนึVง เพือV เสริมคุณค่าของหนังสือเล่มนีN ผูแ้ ปลได้นาํ เนืNอหาภาษาไทยทีV
สอดคลอ้ งกันมาบรรจุลงไปด้วยในหน้าทีVคู่กบั ฉบับแปล พร้อมทังN ปรับถ้อย
ความทังN สองฉบับให้เขา้ กัน จึงหวังว่า ผูท้ Vศี ึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง
จักได้รบั ประโยชน์เพิมV ขึNนจากการอ่านเนืNอหาทังN สองภาษาควบคู่กนั

   

Preface
My article “What a true Buddhist should know about the Pali
Canon” was published in the Thailand Research Fund and Chulalongkorn
University’s Manusya: Journal of Humanities, Special Issue 4, 2002:
Tripitaka (The Buddhist Canon), pp. 93–132.
The above paper was an English translation of the contents gleaned
from three of my works written in Thai. The translator—Dr Somseen
Chanawangsa, Fellow of the Royal Institute of Thailand and Associate
Professor at Chulalongkorn University Language Institute—selected the
contents from the three sources and reorganized them into an article,
which is shorter in form yet complete in substance on its own.
With the support of a group of Buddhist devotees—in particular,
Ms. Pawan Mogya, a lecturer at Chulalongkorn University’s Faculty of
Arts—the translator has now asked my permission to publish the paper
separately as a book entitled The Pali Canon: What a Buddhist Must
Know, with a view to reaching a wider audience. I hereby would like to
express my appreciation. For the translation, with its reorganized
contents, constitutes a succinct summary and would serve as a manual
on studying the Pali Canon that helps enhance the understanding of
Buddhism to a certain extent.
To add to its value, the translator has incorporated into the
present volume the corresponding Thai-language content on the facing
page of the translation, and also brought the two versions into line
with each other. It is thus hoped that serious students of Buddhism can
derive additional benefit from simultaneously having access to the
content in both languages.
P. A. Payutto

April 24, 2003
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พระไตรปิ ฎก คือคัมภีรท์ Vคี าํ สังV สอนของพระพุทธเจ้า หรือพระธรรมวินยั
สถิตอยู่ คําว่า ติปิฏก ในภาษาบาลีแปลว่า “ตะกร้า ๓ ใบ [ทีVบรรจุคาํ สอน]”
หมายถึงหลักคําสอนหมวดใหญ่ ๓ หมวด
เนืVองจากพระพุทธเจ้าตรัสไว ้อย่างชัดเจนว่า พระธรรมวินยั จะเป็ นศาสดา
แทนพระองค์ภายหลังทีพV ระองค์ลว่ งลับไปแล ้ว พระไตรปิ ฎกจึงเป็ นทีทV ชVี าวพุทธ
ยังสามารถเขา้ เฝ้ าพระศาสดาของตน และศึกษาพระปริยตั ิศาสน์ แมพ้ ระองค์
จะเสด็จปรินิพพานไปกว่า ๒,๕๐๐ ปี แล ้วก็ตาม
การสังคายนาครังN แรก ซึงV มีวตั ถุประสงค์ในการรวบรวมและจัดหมวดหมู่
พุทธพจน์ ได้จดั ขึNนภายหลังจากพุทธปรินิพพาน ๓ เดือน เนืVองจากเป็ นการ
ดําเนินการโดยทีVประชุมพระอรหันตเถระ ๕๐๐ องค์ การสังคายนาครังN นีNจึง
เป็ นจุดเริVมต้นของพระพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาทดังทีVเรารูจ้ กั กันในปัจจุบนั ใน
ระหว่างการสังคายนา เมือV มีการลงมติยอมรับคําสอนส่วนใดแล ้ว ทีปV ระชุมก็
จะสวดพร้อมๆ กัน เนืNอหาทีสV วดนีNจงึ ถือเป็ นการรับรองว่าให้ใช้เป็ นแบบแผน
ทีจV ะต้องทรงจําชนิดคําต่อคําเพือV ถ่ายทอดแก่ผูอ้ นVื และสืบทอดแก่อนุชน
คําสอนดังทีVสบื ทอดกันมาด้วยปากเปล่าเช่นนีNได้จารึกเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นครังN แรกในคราวสังคายนาครังN ทีV ๔ ทีVจดั ขึNนในประเทศศรีลงั กา
เมือV ราวปี พ.ศ. ๔๖๐
หลังจากเวลาผ่านไป ๒,๕๐๐ ปี และภายหลังการสังคายนาครังN สําคัญ
๖ ครังN พระไตรปิ ฎกบาลีของพระพุทธศาสนาฝ่ ายเถรวาทเป็ นทีVยอมรับกัน
โดยทัวV ไปว่าเป็ นบันทึกคําสอนของพระพุทธเจ้าทีVเก่ าแก่ ทVีสุด ดังN เดิมทีVสุด
สมบูรณ์ทสVี ุด และถูกต้องแม่นยําทีสV ุด ทียV งั คงมีอยู่ในปัจจุบนั
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Abstract
The Pali Canon refers to the set of scriptures in which the
Buddha’s teachings, the Dhamma “Doctrine” and Vinaya
“Discipline,” are enshrined. The Pali term Tipiṭaka “three baskets [of
teachings]” denotes the three major divisions of the Canon.
As the Buddha clearly stated that the Dhamma and Vinaya
were to succeed him as Teacher after his passing, it follows that the
Pali Canon is in effect where Buddhists can still have an audience
with their Teacher and learn his Teaching even though he passed
away over 2,500 years ago.
The First Rehearsal, whose purpose was to collect and
organize the word of the Buddha, did not take place until three
months after his demise. As it was conducted by an assembly of 500
Arahant elders (thera), this event also gave rise to what is now
known as Theravāda Buddhism. During the rehearsal, once any
given portion of the teachings was agreed upon, it was chanted in
unison by the assembly. The text chanted was thereby formally
endorsed as the model to be committed word for word to memory
and to be passed on to others and handed down to posterity.
The teachings thus orally transmitted were first written down
during the Fourth Rehearsal, conducted in Sri Lanka around B.E.
460.
The Pali Canon of Theravāda Buddhism, after two and a half
millennia and six major rehearsals, has been generally recognized as
the oldest, most original, most complete, and most accurate record of
the Buddha’s teachings still available today.

๒
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ในฐานะทีV เ ป็ นแหล่ ง อ้า งอิ ง ขันN สุ ด ท้า ยสู ง สุ ด พระไตรปิ ฎ กใช้เ ป็ น
มาตรฐานหรือเกณฑ์ตดั สินว่าคําสอนหรือวิธปี ฏิบตั อิ ย่างหนึVงอย่างใดเป็ นของ
พระพุทธศาสนาจริงหรือไม่ ดังนันN จึงเป็ นหน้าทีVและความรับผิดชอบของชาว
พุทธทุกคนทีVจะรักษาปกป้ องพระไตรปิ ฎก ซึVงมีความสําคัญอย่างยิVงยวดต่อ
การอยู่รอดของพระพุทธศาสนา และดังนันN จึงหมายถึงต่อประโยชน์สุขของ
ชาวโลกด้วย
หนังสือเล่มนีNจะบรรยายเรืVองราวทัวV ไปเกีVยวกับพระไตรปิ ฎก ด้วยการ
กล่าวถึงปัญหาสําคัญๆ เช่น พระไตรปิ ฎกคืออะไร? ทําไมจึงมีความสําคัญ
มาก? การสังคายนาคืออะไร และดําเนินการอย่างไร? พระไตรปิ ฎกมีการ
รักษาสืบทอดมาถึงเราได้อย่างไร? มีความสัมพันธ์เกีVยวขอ้ งกับโลกยุค
ปัจจุบนั อย่างไร? นอกจากนีNยงั ได้สรุปสาระโดยย่อของพระไตรปิ ฎกพร้อมทังN
กล่าวถึงคัมภีรป์ ระกอบอีกด้วย
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As the ultimate authoritative reference, the Pali Canon
provides the standards or criteria for judging whether a given
teaching or way of practice truly belongs to Buddhism. It is thus the
duty and responsibility of all Buddhists to preserve and protect the
Pali Canon, which is crucial for the survival of Buddhism, and hence
also for the welfare and happiness of the world.
This book offers an overview of the Pali Canon by addressing
such crucial questions as: What is the Pali Canon? Why is it so
important? What is a rehearsal and how was it conducted? How has
the Pali Canon been preserved and handed down to us? What is its
relevance in the modern world? A concise summary of the Pali
Canon is also provided, with a discussion of its supplemental
scriptures.
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ก่ อ นทีVจ ะกล่า วถึง เรืV อ งพระไตรปิ ฎ กต่ อ ไป เราจํา ต้อ งแยกให้อ อก
ระหว่างปรัชญากับศาสนา ปรัชญาเป็ นเรืVองของการคิดหาเหตุผลเป็ นสําคัญ
และถกเถียงกันในเรืVองเหตุผลนันN เพืVอสันนิษฐานความจริง เรืVองทีVถกเถียง
หรือคิดหานันN อาจจะไม่เกีVยวกับการดําเนินชีวิตทีVเป็ นอยู่ เช่ น นักปรัชญา
อาจจะถกเถียงกันว่า จักรวาลเกิดขึNนเมืVอไรและจะไปสิNนสุดเมืVอไร โลกจะ
แตกเมือV ไร ชีวติ เกิดขึNนเมือV ไร เป็ นต้น และนักปรัชญาก็ไม่จาํ เป็ นต้องดําเนิน
ชีวิตตามหลักการอะไร หรือแมแ้ ต่ ให้สอดคลอ้ งกับสิVงทีVตนคิด เขาคิดหา
เหตุผลหาความจริงของเขาไป โดยทีวV ่าชีวติ ส่วนตัวอาจจะเป็ นไปในทางทีตV รง
ข า้ มก็ ไ ด้ เช่ น นัก ปรัช ญาบางคนอาจจะเป็ นคนคุ ม้ ดี คุ ม้ ร้า ย บางคน
สํามะเลเทเมา บางคนมีทกุ ข์จนกระทังฆ่
V าตัวตาย
แต่ ศาสนาเป็ นเรืVองของการปฏิบตั ิ เรืVองของการดําเนินชีวติ หรือการ
นํามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในชีวติ จริง การปฏิบตั ินนัN ต้องมีหลักการทีVแน่ นอน
อย่างใดอย่างหนึVงทีVยอมรับว่าเป็ นจริง โดยมีจุดหมายทีVแสดงไวอ้ ย่างชัดเจน
ด้วย
เพราะฉะนันN ผู ป้ ฏิบตั ิคือศาสนิกชน เริVมต้นก็ตอ้ งยอมรับทีVจะปฏิบตั ิ
ตามหลักการของศาสนานันN ตามทีV องค์พระศาสดา ได้แสดงไว ้ ซึงV เราเรียกว่า
คําสอน ด้วยเหตุนN ี ศาสนิกจึงมุ่งไปทีVตวั คําสอนของพระศาสดาซึVงรวบรวม
และรักษาสืบทอดกันมาในสิงV ทีเV รียกกันว่า คัมภีร ์
เมือV มองในแง่นN ี พระพุทธศาสนาจึงมิใช่เป็ นปรัชญา แต่เป็ นศาสนา มี
พระสมณโคดมเป็ น พระศาสดา ซึVง ชาวพุท ธทุ ก คนเชืVอ ในการตรัส รู ข้ อง
พระองค์ สอนวิธีการดําเนินชีวติ ทีVเมือV ถึงทีVสุดแล ้วจะนําไปสู่เป้ าหมายคือการ
หลุ ด พ น้ จากความทุ ก ข์ คัม ภี ร ์ข นาดใหญ่ ทVี บ รรจุ ห ลัก คํา สอนเรี ย กว่ า
พระไตรปิ ฎก ชาวพุทธทีVแท้จะต้องปฏิบตั ิตามคําสอนให้ถูกต้อง เพือV ให้ได้รบั
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Introduction
Buddhism is not a philosophy
Before going on to talk about the Pali Canon, it is necessary to
make a distinction between philosophy and religion. Philosophy is
primarily concerned with rational speculation, to try to arrive at the
truth of something through reasoning or argumentation. What is at issue
or being investigated might not have anything to do with how one’s life
is actually conducted. For instance, philosophers might debate the
question of the origin and the end of the universe, the doomsday, or the
origin of life. Furthermore, the ways philosophers lead their lives do not
necessarily follow any principle, or even conform to what they
investigate. While they are doing their philosophical thinking, their
personal lives might be just the opposite. Some philosophers, for
example, could be highly volatile and unpredictable, some could be
habitually up to no good, indulging in drinking or gambling, and some
were so miserable and depressed that they committed suicide.
By contrast, religion involves practice, a way of living, or
useful application in real life. The way a religion is practiced has to
be based on a definitive canon, or fundamental principle accepted as
axiomatic, with a clearly stated goal.
Thus, practitioners of a given religion will at the outset have to
abide by the tenets of that religion as laid down by its founder, which
are referred to as his teachings. For this reason, a religious practitioner
will direct his attention to the founder’s teachings, which are collected,
preserved, and handed down in the form of a scripture.
Viewed from this perspective, Buddhism is not a philosophy,
but a religion. With Gotama the Buddha being the founder, whose
Enlightenment all Buddhists believe in, Buddhism teaches a way of
life which ultimately leads to the goal of final deliverance from

๔
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ประโยชน์จากพระศาสนามากทีสV ุด และเพือV เป็ นหลักประกันวิธปี ฏิบตั ทิ ถVี กู ต้อง
ก็จาํ เป็ นต้องมีความเข ้าใจพืNนฐานเกีVยวกับเรืVองพระไตรปิ ฎก
 :  !" 
คําว่า พระพุทธศาสนา ว่าโดยทัวไป
V มีความหมายกว ้างมาก รวมตังN แต่
หล กั ธรรม พระสงฆ์ องค์ก ร สถาบ นั กิจ การ ไปจนถึง ศาสนสถาน
และศาสนวัตถุ ทุกอย่าง แต่ถา้ จะเจาะลงไปให้ถงึ ความหมายแท้ทเVี ป็ นตัวจริง
พระพุทธศาสนาก็มคี วามหมายตรงไปตรงมาตามคําแปลโดยพยัญชนะของคํา
ว่า พระพุทธศาสนา นันN เองว่า “คําสังสอนของพระพุ
V
ทธเจ้า” นีNคอื ตัวแท้ตวั
จริงของพระพุทธศาสนา สิVงอืVนนอกจากนีNเป็ นส่วนขยายออกหรืองอกขึNนมา
จากคําสอนของพระพุทธเจ้านันN
เมือV จับความหมายทีVเป็ นตัวแท้ได้แลว้ ก็จะมองเห็นว่า ความดํารงอยู่
ของพระพุทธศาสนา หมายถึงความคงอยู่แห่งคําสอนของพระพุทธเจ้า หาก
คํา สังV สอนของพระพุท ธเจ า้ เลือ นลางหายไป แม จ้ ะมีบ ุค คล กิจ การ
ศาสนสถาน และศาสนวัต ถุใ หญ่ โ ตมโหฬารมากมายเท่ า ใด ก็ ไ ม่อ าจถือ
ว่า มีพระพุทธศาสนา แต่ ในทางตรงขา้ ม แมว้ ่าสิVงทีVเป็ นรู ปธรรมภายนอก
ดังกล่าวจะสู ญหาย ถ้าคําสังV สอนของพระพุทธเจ้ายังดํารงอยู่ คนก็ยงั รู จ้ กั
พระพุทธศาสนาได้ ด้วยเหตุนN ี การดํารงรักษาพระพุทธศาสนาทีVแท้จริง จึง
หมายถึงการดํารงรักษาคําสังสอนของพระพุ
V
ทธเจ้า
กล่าวให้เฉพาะลงไปอีก คําสังสอนของพระพุ
V
ทธเจ้านันN ก็ได้แก่พทุ ธพจน์
หรือพระดํารัสของพระพุทธเจ้านันV เอง ดังนันN ว่าโดยสาระ การดํารงรักษา
พระพุทธศาสนา จึงหมายถึงการดํารงรักษาพระพุทธพจน์
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suffering. The voluminous scripture where the tenets of Buddhism
can be found is called the Pali Canon. To derive the most benefit
from the religion, a true Buddhist has to practice it properly. And to
ensure the right practice, a basic understanding of the Pali Canon is
called for.

The word of the Buddha: the quintessence of Buddhism
Generally speaking, the term Buddhasāsana “Buddhism” has
a very broad semantic coverage, embracing everything ranging from
the teachings, the Order of monks, organizations, institutions and
religious affairs, down to religious places and objects. However, if
we delve deeply into its real signification, this term refers to “the
Teaching of the Buddha,” as suggested by its literal meaning itself.
This indeed constitutes the quintessence of Buddhism, anything
other than this being merely its extension or offshoot.
Once this true meaning is grasped, it can be seen that the
survival of Buddhism means in effect the existence of the Buddha’s
teachings. Should his teachings fade away, no matter how many
individuals, religious affairs, and huge religious places and objects
there might be, Buddhism cannot be said to exist any more.
Conversely, even if the foregoing external concrete things should be
lost, but if the teachings survive, Buddhism can still become known.
For this reason, the true preservation of Buddhism all boils down to
maintaining the Buddha’s teachings.
To be more specific, the teachings of the Buddha refer to the
word of the Buddha or what the Buddha said (Buddhavacana).
Essentially, then, to maintain Buddhism is to preserve the word of
the Buddha.

๕
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อนึVง พระพุทธพจน์นนัN เป็ นพระดํารัสทีVพระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรม
และบัญญัตวิ นิ ยั ไว ้ ก่อนพุทธปรินิพพานไม่นาน พระพุทธเจ้าตรัสไวเ้ องว่าจะ
ไม่ทรงตังN พระภิกษุองค์ใดเป็ นศาสดาแทนพระองค์เมืVอพระองค์ปรินิพพาน
ล่วงลับไป แต่ได้ทรงมอบหมายให้ชาวพุทธได้รูก้ นั ว่า พระธรรมวินยั นันN แหละ
เป็ นพระศาสดาแทนพระองค์ ชาวพุทธจํานวนมากถึงกับจําพุทธพจน์ภาษา
บาลีได้วา่
        
    
“ดูก่อนอานนท์! ธรรมและวินยั ใด ทีเV ราได้แสดงแล ้ว และ
บัญญัติแลว้ แก่ เธอทังN หลาย ธรรมและวินยั นันN จักเป็ น
ศาสดาของเธอทังN หลาย โดยกาลทีเV ราล่วงลับไป”
โดยนัยนีN พระพุทธพจน์ จึงเป็ นทังN พระพุทธศาสนาคือคําตรัสสอนของ
พระพุท ธเจ า้ และทีVธาํ รงสถิต พระศาสดา โดยทรงไว แ้ ละประกาศพระ
ธรรมวินยั แทนพระพุทธองค์
#$%: !&'()*"#
คัมภีรท์ Vบี รรจุพทุ ธพจน์ คือพระธรรมวินยั มีชVอื ทีVชาวตะวันตกรูจ้ กั กัน
โดยทัวไปว่
V า Pali Canon หรือ Buddhist Canon ทังN นีNก็เพราะว่า เป็ นทีV
ประมวลหลักการพืNนฐานของศาสนา (=canon) ซึVงในทีVนN ีเกีVยวกับพระพุทธศาสนา (=Buddhist) และข ้อความในคัมภีรน์ N ีบนั ทึกด้วยภาษาบาลี (=Pali)
แต่ คาํ บาลีทVีเรียก พระไตรปิ ฎก ก็คือ ติปิฏก จากคําว่า ติ “สาม” + ปิ ฏก
“ตํารา, คัมภีร,์ หรือ กระจาด (อันเป็ นภาชนะบรรจุของ)” ซึงV ตามตัวอักษรใช้
หมายถึงคําสอนหมวดใหญ่ ๓ หมวด คือ
พระวิ น ัย ปิ ฎก ได้แ ก่ ป ระมวลระเบี ย บข อ้ บัง คับ ของบรรพชิ ต ทีV
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตไิ ว ้สําหรับภิกษุและภิกษุณี
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By “the word of the Buddha” are meant the Doctrine
(Dhamma) and Discipline (Vinaya) set forth and laid down by him.
Not long before his Final Nibbāna, the Buddha himself said that not
any one monk was to be appointed his successor as Teacher after his
passing. Instead, he had it made known to all Buddhists that the
Doctrine and Discipline would take his place. A great number of
Buddhists even remember the exact wording in Pali, thus:
Yo vo ānanda mayā dhammo ca vinayo ca desito
paññatto so vo mamaccayena satthā
“Ānanda! the Doctrine and Discipline I have set forth
and laid down for you all shall be your Teacher after I am
gone.”

On this account, the word of the Buddha is both Buddhism (i.e.
what the Buddha taught) and the dwelling place of the Teacher by
virtue of maintaining and proclaiming the Doctrine and Discipline on
his behalf.

The Pali Canon: preliminary information
The scripture enshrining the word of the Buddha—the
Dhamma and Vinaya—is generally known to the Westerner as the
Pali Canon, or Buddhist Canon because it contains the fundamental
principle of a religion, Buddhism in this case, and the text of this
canon is recorded in the Pali language. The Pali term for the Pali
Canon, however, is Tipiṭaka, from ti “three” + piṭaka “text,
scripture, or basket (where things are collected),” which literally
designates its three major divisions of teachings:
The Vinayapiṭaka is the collection of monastic rules laid down
by the Buddha for monks and nuns.

๖
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พระสุตตันตปิ ฎก ได้แก่ประมวลพระสูตรหรือคําสอนทีพV ระพุทธเจ้าทรง
แสดงยักเยืNองไปต่างๆ ให้เหมาะกับบุคคลสถานทีเV หตุการณ์ มีเรืVองราวประกอบ
พระอภิธรรมปิ ฎก ได้แก่ ประมวลคําสอนทีVเป็ นเนืNอหาหรือหลักวิชา
ล ้วนๆ ไม่เกีVยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์ ไม่มเี รืVองราวประกอบ
อันทีจV ริง พระไตรปิ ฎกมิใช่คมั ภีรเ์ พียงเล่มเดียว แต่เป็ นคัมภีรช์ ดุ ใหญ่
ทีมV เี นืNอหาถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ฉบับพิมพ์ดว้ ยอักษรไทยนิยมจัดแยก
เป็ น ๔๕ เล่ม เพืVอหมายถึงระยะเวลา ๔๕ พรรษาแห่งพุทธกิจ นับรวมได้ถงึ
๒๒,๓๗๙ หน้า (ฉบับสยามรัฐ) หรือเป็ นตัวอักษรประมาณ ๒๔,๓๐๐,๐๐๐
ตัว แต่ ละปิ ฎกมีการจัดแบ่งหมวดหมู่บทตอน ซอยออกไปมากมายซับซ้อน
(โปรดดูเค้าโครงในการจัดหมวดหมูใ่ นแผนภูมหิ น้า ๓๓)
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The Suttantapiṭaka is the collection of discourses, or specific
teachings that were adaptively expounded by the Buddha to suit the
individual, place, and event or situation in question, together with
supplemental material.
The Abhidhammapiṭaka is the collection of the teachings that
are purely substantive or academic, without reference to any
individuals or events, and without any supplemental material.
As a matter of fact, the Pali Canon is not a single-volume
scripture, but an enormous set of scriptures containing as many as
84,000 textual units. The version in Thai script is conventionally
printed in 45 volumes, signifying the 45 years of the Buddha’s
ministry, with as many as 22,379 pages (in the official Siamese
version) or approximately 24,300,000 letters. Each piṭaka is
classified into sections and further classified into a complex of
subsections (please see the outline of the classification in the diagram
on page 33).

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

๗
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ความสําคัญของพระไตรปิ ฎกต่อการธํารงรักษาพระศาสนานันN เราจะ
เขา้ ใจได้ชดั ยิVงขึNนเมืVอมองเห็นความสัมพันธ์ของพระไตรปิ ฎกกับส่วนอืVนๆ
ของพระพุทธศาสนา
. #$%##
เหตุผลหลักทีพV ระไตรปิ ฎกมีความสําคัญอย่างยิงV ยวดก็คอื เป็ นทีรV กั ษา
พระรัตนตรัย ซึงV เป็ นไตรสรณะของชาวพุทธทุกคนเช่นกัน ดังนีN
(๑) พระไตรปิ ฎกเป็ นทีส' ถิตของพระพุทธเจ้า อย่างทีไV ด้บอกตังN แต่ตน้
แล ้วว่า ธรรมวินยั จะเป็ นศาสดาแทนพระองค์ เมือV พระองค์ปรินิพพานไปแล ้ว
ในแง่นN ี ชาวพุทธจึงยังคงสามารถเขา้ เฝ้ าพระศาสดาในพระไตรปิ ฎกได้ แม ้
พระองค์จะล่วงลับไปกว่า ๒,๕๐๐ ปี แล ้วก็ตาม
(๒) พระไตรปิ ฎกทําหน้าทีข' องพระธรรม เรารู จ้ กั พระธรรมวินยั คือ
คําสังสอนของพระพุ
V
ทธเจ้าจากพระไตรปิ ฎก พระธรรมวินยั นันN เราเรียกสันN ๆ
ว่า พระธรรม เวลาเราจะแสดงอะไรเป็ นสัญลักษณ์แทนพระธรรม เราก็มกั ใช้
พระไตรปิ ฎกเป็ นเครืVองหมายของพระธรรม
(๓) พระไตรปิ ฎกเป็ นทีร' องรับพระสงฆ์ พระสงฆ์นนัN เกิดจากพุทธบัญญัติ
ในพระไตรปิ ฎก หมายความว่า พระภิกษุ ทงัN หลายทีVรวมเป็ นภิกขุสงั ฆะคือ
ภิกษุ สงฆ์นนัN บวชขึNนมาและอยู่ได้ดว้ ยพระวินยั
วิน ยั ปิ ฎกเป็ นทีVบรรจุไว ซ้ Vึงกฎเกณฑ์ กติกา ทีVร กั ษาไว ซ้ Vึงภิกขุส งั ฆะ
ส่วนสังฆะนันN ก็ทาํ หน้าทีVเป็ นผู ท้ Vีจะรักษาสืบทอดพระศาสนา สังฆะจึงผู กพัน
เนืVองอยู่ดว้ ยกันกับพระไตรปิ ฎก
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Part One
The significance of the Pali Canon
The significance of the Pali Canon in the maintenance of the
Teaching can be appreciated more when the Pali Canon is seen in
relation to other components of Buddhism.

• The Pali Canon and the Triple Gem
The principal reason for the paramount importance of the Pali
Canon is that it is where the Triple Gem, also the Three Refuges for
all Buddhists, is preserved:
(1) The Pali Canon is the dwelling place of the Buddha. As
mentioned earlier, the Dhamma and Vinaya are our Teacher on the
Buddha’s behalf after his Final Nibbāna. From this perspective, we
Buddhists can still have an audience with the Teacher in the Pali
Canon even though he passed away over 2,500 years ago.
(2) The Pali Canon performs the duty of the Dhamma. It is
through the Pali Canon that we can get to know the Dhamma and
Vinaya, i.e. the Buddha’s teachings. The Dhamma and Vinaya are
simply abbreviated as the Dhamma. When we need something to
symbolize it, it is the Tipiṭaka that is often used.
(3) The Pali Canon is where the Sangha is accommodated.
The Sangha owes its existence to the rules laid down by the Buddha
in the Tipiṭaka. In other words, Buddhist monks that form the
Sangha can be ordained and remain in their monkhood only because
of the Vinaya.
The Vinayapiṭaka contains the rules and regulations for the
maintenance of the Sangha. Conversely, the Sangha is entrusted with
the duty to preserve and keep alive the Teaching. The Sangha is thus
closely attached to the Tipiṭaka.

๘
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รวมความว่า พระรัตนตรัย ต้องอาศัยพระไตรปิ ฎกเป็ นทีVปรากฏตัวแก่
ประชาชนชาวโลก เริVมตังN แต่ พุทธศาสนิ กชนเป็ นต้นไป พระไตรปิ ฎก จึงมี
ความสํา คัญ ในฐานะเป็ นทีV ป รากฏของพระรัต นตรัย ดัง นัNน การธํ า รง
พระไตรปิ ฎ กจึ ง เป็ น การธํา รงไว ซ้ Vึง พระรัต นตรัย ซึVง ก็ คื อ การธํา รงรัก ษา
พระพุทธศาสนา
. #$% /0 1
พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า พระองค์จะปรินิพพานต่อเมือV พุทธบริษทั ๔ คือ
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทังN หลายทังN ปวง คือ พระภิกษุ ทังN เถระ ทังN
มัชฌิมะ ทังN นวกะ ภิกษุณีก็เช่นเดียวกัน พร้อมทังN อุบาสก อุบาสิกา ทังN ทีVถอื
พรหมจรรย์ และทีเV ป็ นผูค้ รองเรือนทังN หมด ต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตทิ จVี ะรักษา
พระศาสนาได้ คือ
(๑) ต้องเป็ นผูม้ คี วามรู ้ เขา้ ใจหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ดี
และประพฤติปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องตามคําสอน
(๒) นอกจากรู เ้ ขา้ ใจเอง และปฏิบตั ิได้ดีแลว้ ยังสามารถบอกกล่าว
แนะนําสังสอนผู
V
อ้ นVื ได้ดว้ ย
(๓) เมือV มีปรัปวาทเกิดขึNน คือ คําจ้วงจาบสอนคลาดเคลือV นผิดเพีNยน
จากพระธรรมวินยั ก็สามารถชีNแจงแก้ไขได้ดว้ ย
ตอนทีVพระองค์จะปรินิพพานนันN มารก็มากราบทู ลว่า เวลานีNพุทธบริษทั ๔ มีคุณสมบัติพร้อมอย่างทีVพระองค์ได้ตรัสเหมือนกับเป็ นเงือV นไขไว ้
แลว้ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าเป็ นอย่างนันN จึงทรงรับทีVจะปรินิพพาน
โดยทรงปลงพระชนมายุสงั ขาร
พุทธดํารัสนีN ก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าทรงฝากพระพุทธศาสนาไวก้ บั
พุทธบริษทั ทังN ๔ แต่ตอ้ งมองให้ตลอดด้วยว่า ทรงฝากพระพุทธศาสนาไวก้ บั
พุทธบริษทั ทีเV ป็ นอย่างไร
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To sum up, the Triple Gem has to rely on the Pali Canon to
manifest itself to the populace of the world, starting with the
Buddhists themselves. The Pali Canon is therefore important as the
vehicle through which the Triple Gem becomes known. Preserving
the Pali Canon is in effect maintaining the Triple Gem, which is also
maintaining Buddhism itself.

• The Pali Canon and the Four Assemblies
The Buddha once said he would enter the Final Nibbāna only
when all the Four Assemblies, namely monks and nuns—whether
they were elders, middlings or newly ordained ones—together with
laymen and laywomen—celibate and married alike—were endowed
with the qualities of worthy custodians of the Teaching, as follows:
(1) They must be well-versed in the teachings of the Buddha
and have proper conduct in accordance with the teachings;
(2) They must be able to teach others, having learnt the
teachings and conducted themselves well;
(3) They must be able to confute false doctrines, or teachings
that are distorted or different from the original Doctrine and
Discipline, when such teachings arise.
Not long before the Buddha’s demise, Māra the Evil One
approached him and pointed out that the Four Assemblies were
already endowed with the desired qualities mentioned above—which
was as if the precondition the Buddha had earlier set for his own
Final Nibbāna. When the Buddha saw that that was indeed the case,
he immediately agreed to take the Final Nibbāna and therefore
relinquished his will to live on.
This saying of the Buddha in effect entrusted the Teaching to
the Four Assemblies. But care must also be taken as to what type of
Buddhist is worthy of this task.

๙
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ชาวพุทธจะเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตถิ กู ต้องทีจV รรโลงพระศาสนาไว ้ ก็เริVมด้วย
มีคมั ภีรท์ จVี ะให้เรียนรูเ้ ข ้าใจพระธรรมวินยั อันเป็ นของแท้ก่อน
เป็ นอันว่า ในแง่นN ีพระไตรปิ ฎกก็เป็ นหลักของพุทธบริษทั ต้องอยู่คู่กบั
พุท ธบริ ษ ทั โดยเป็ น ฐานให้แ ก่ พุท ธบริ ษ ทั ซึVง จะทํา ให้ช าวพุท ธเป็ น ผู ม้ ี
คุณสมบัตทิ จVี ะรักษาพระศาสนาไว ้ได้
สองฝ่ ายนีN คือ ตัวคนทีVจะรักษาพระศาสนา กับตัวพระศาสนาทีVจะต้อง
รักษา ต้องอาศัยซึVงกันและกัน พระศาสนาจะดํารงอยู่ และจะเกิ ดผลเป็ น
ประโยชน์ ก็ตอ้ งมาปรากฏทีVตวั พุทธบริษทั ๔ ต้องอาศัยพุทธบริษทั ๔ เป็ นทีV
รักษาไว ้ พร้อมกันนันN ในเวลาเดียวกัน พุทธบริษทั ๔ จะมีความหมายเป็ น
พุท ธบริษ ทั ขึNน มาได ้ และจะได ป้ ระโยชน์จ ากพระพุท ธศาสนาก็เ พราะมี
ธรรมวินยั ทีรV กั ษาไว ้ในพระไตรปิ ฎกเป็ นหลักอยู่
. #$%  2
อีกแง่หนึVง พระพุทธศาสนานีN ตัวแท้ตวั จริงถ้าสรุปง่ายๆ ก็เป็ น ๓ ดังทีV
เรียกว่าเป็ น สัทธรรม ๓ คือ ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ และปฏิเวธ
ปริยตั ิ ก็คือพุทธพจน์ทVเี รานํามาเล่าเรียนศึกษา ซึVงอยู่ในพระไตรปิ ฎก
ถ้าไม่มพี ระไตรปิ ฎก พุทธพจน์ก็ไม่สามารถมาถึงเราได้ เราอาจกล่าวได้ว่า
ปริยตั เิ ป็ นผลจากปฏิเวธ และเป็ นฐานของการปฏิบตั ิ
พระพุทธเจ้าเมืVอทรงบรรลุผลการปฏิบตั ิของพระองค์แลว้ จึงทรงนํา
ประสบการณ์ทVเี ป็ นผลจากการปฏิบตั ิของพระองค์นนัN มาเรียบเรียงร้อยกรอง
สังV สอนพวกเรา คือทรงสังV สอนพระธรรมวินยั ไว ้ คําสังV สอนของพระองค์นนัN
ก็มาเป็ นปริยตั ขิ องเรา คือเป็ นสิงV ทีเV ราจะต้องเล่าเรียน แต่ปริยตั ทิ เVี ป็ นผลจาก
ปฏิเวธนันN หมายถึงปฏิเวธของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ คือผลการปฏิบตั ิของ
พระพุทธเจ้า และทีVพระพุทธเจ้าทรงยอมรับเท่านันN ไม่เอาผลการปฏิบตั ิของ
โยคี ฤๅษี ดาบส นักพรต ชีไพร อาจารย์ เจ้าลัทธิ หรือศาสดาอืนV ใด
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Buddhists can qualify as worthy custodians of the Teaching
only when there is a scripture from which to learn and understand
the authentic Doctrine and Discipline in the first place.
So in this sense, the Pali Canon is the guiding principle for the
Four Assemblies and must exist alongside them, providing the basis
for their becoming worthy custodians of the Teaching.
These two sides—preservers of the Teaching and the Teaching
to be preserved—are mutually dependent. In order for the Teaching
to survive and bear fruit, it is the Four Assemblies in whom the
Teaching becomes manifested and by whom it is preserved. At the
same time, in order for the Four Assemblies to become as such and
benefit from the Teaching, it is the Doctrine and Discipline
preserved in the Pali Canon that serve as their guiding principles.
• The Pali Canon and the three true doctrines
From another perspective, what Buddhism is all about can be
summarized in three words: Pariyatti, Paṭipatti, and Paṭivedha, or
the three true doctrines.
Pariyatti refers to the word of the Buddha that we study, through
the Pali Canon, without which the Buddha’s teachings could never
reach us. We can say that the Pariyatti is the result of the Paṭivedha and
is also the basis for the practice (Paṭipatti) of Buddhism.
After achieving the result of his own practice, the Buddha
proclaimed the Teaching, based on his own experiences. The word
of the Buddha thus became our Pariyatti, i.e. what we have to learn.
However, when we regard the Pariyatti as the result of the Paṭivedha,
we exclusively refer to the Paṭivedha of the Buddha, i.e. the result of
his own practice and the result of the practice accepted by the Buddha,
but not that of any yogi, hermit, ascetic, recluse, anchorite, preacher,
cult leader, or founder of another religion.

๑๐
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ถ้าไม่ได้เล่าเรียนปริยตั ิ ไม่รูห้ ลักคําสอนของพระพุทธเจ้า การปฏิบตั ิ
ของเราก็เขว ก็ผดิ ก็เฉไฉ ออกนอกพระพุทธศาสนา ถ้าปฏิบตั ิผดิ ก็ได้ผลทีV
ผิด หลอกตัวเองด้วยสิงV ทีพV บซึงV ตนหลงเข ้าใจผิด ปฏิเวธก็เกิดขึNนไม่ได้
ถ้า ไม่ มีป ริ ย ตั ิ เ ป็ น ฐาน ปฏิบ ตั ิ แ ละปฏิเ วธก็ พ ลาดหมด เป็ น อัน ว่ า
ล ้มเหลวไปด้วยกัน
พูดง่ายๆ ว่า จากปฏิเวธของพระพุทธเจ้า ก็มาเป็ นปริยตั ิของเรา แลว้
เราก็ปฏิบตั ติ ามปริยตั นิ นัN เมือV ปฏิบตั ถิ กู ต้อง ก็บรรลุปฏิเวธอย่างพระพุทธเจ้า
ถ้าวงจรนีNยงั ดําเนินไป พระศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ยงั คงอยู่
ปริยตั ทิ มVี าจากปฏิเวธของพระพุทธเจ้า และเป็ นฐานแห่งการปฏิบตั ขิ อง
พวกเราเหล่าพุทธบริษทั ทังN หลาย ก็อยู่ในพระไตรปิ ฎกนีNแหละ
ฉะนันN มองในแง่นN ีก็ได้ความหมายว่า ถ้าเราจะรักษาปริยตั ิ ปฏิบตั ิ
และปฏิเวธไว ้ ก็ตอ้ งรักษาพระไตรปิ ฎกนันV เอง
ตกลงว่า ในความหมายทีVจดั แบ่งตัวพระศาสนาเป็ นสัทธรรม ๓ หรือ
บางทีแยกเป็ นศาสนา ๒ คือ ปริยตั ิศาสนา กับ ปฏิบตั ิศาสนา นันN รวมความ
ก็ อ ยู่ ทVี พ ระไตรปิ ฎกเป็ นฐาน จึ ง ต้อ งรัก ษาพระไตรปิ ฎกไว ้ เมืVอ รัก ษา
พระไตรปิ ฎกได้ ก็รกั ษาพระพุทธศาสนาได้
. #$%#/!
อีกแง่หนึVง เราอาจมองลึกลงไปถึงชันN ทีเV อาพระพุทธศาสนาเป็ นเนืNอเป็ น
ตัวของเรา หรือเป็ นชีวติ ของแต่ละคน
พระพุทธศาสนาในความหมายทีVเป็ นแก่ นสารแท้ๆ ก็คือผลทีVเกิดขึNน
เป็ นความดี เป็ นความเจริญก้าวหน้างอกงามขึNน หรือเป็ นการพัฒนาขึNนของ
ไตรสิกขาในชีวติ ของเรานีNเอง
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Without learning the Pariyatti or what the Buddha taught, our
practice would be misguided, mistaken, and deviant from the
original Teaching. If our practice was wrong, whatever result we
achieved could not be correct. And if we deceived ourselves with
our own findings that were erroneously taken to be true, there could
be no way for the Paṭivedha to ensue.
Hence, without the Pariyatti as basis, the Paṭipatti and the
Paṭivedha would also fail to materialize. All would collapse together.
To put it simply, from the Buddha’s own Paṭivedha came our
Pariyatti, which we learn and which provides the basis for our
practice (Paṭipatti). When we practice properly, we will achieve the
Paṭivedha just as the Buddha did. As long as this cycle still goes on,
the Buddha’s Teaching will survive.
The Pariyatti that was derived from the Buddha’s Paṭivedha
and provides the basis for all Buddhists to practice is to be found in
the Pali Canon.
From this perspective, then, if we are to preserve the Pariyatti,
Paṭipatti and Paṭivedha, we will have to preserve the Pali Canon.
Whether we trichotomize the Teaching into Pariyattisaddhamma, Paṭipatti-saddhamma, and Paṭivedha-saddhamma (i.e.
the three true doctrines), or sometimes dichotomize it into Pariyattisāsana and Paṭipatti-sāsana (i.e. the two dispensations), it all boils
down to the Pali Canon as the basis. Thus if we can preserve the
Canon, so can we preserve Buddhism.
• The Pali Canon and the Threefold Training
On a more profound level, it is possible to develop Buddhism
into part and parcel of oneself, or incorporate it into the life of each
person.
Essentially, Buddhism can be seen as the resultant virtue,
progress or growth, or the development of the Threefold Training in
one’s life.

๑๑
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พระพุทธศาสนาชนิดทีVเป็ นเนืNอเป็ นตัวเป็ นชีวติ ของเรานีN ก็ตอ้ งอาศัย
พระไตรปิ ฎกอีกเช่นกัน เพราะว่าพระพุทธศาสนาในความหมายนีN หมายถึง
การทีVสามารถละโลภะ โทสะ โมหะ ได้ การทีVจะละ โลภะ โทสะ โมหะ ได้ ก็
ด้วยการปฏิบตั ติ าม ศีล สมาธิ ปัญญา
อนึVง ในการจัดระเบียบหมวดหมู่คาํ สอนเป็ นพระไตรปิ ฎก ตามทีนV ิยมสืบ
กันมา จะนําแต่ละปิ ฎกไปเชืVอมโยงสัมพันธ์กบั ไตรสิกขาแต่ละข ้อ ดังนีN
• พระวินยั ปิ ฎก เป็ นแหล่งทีรV วมศีลของพระสงฆ์ ทังN ศีล ๒๒๗ ขอ้ ใน
ปาติโมกข์กบั ศีลนอกปาติโมกข์ พระวินยั ปิ ฎกจึงถือเป็ นเรืVองวินยั หรือเรืVองศีล
คือการฝึ กหัดพัฒนาพฤติกรรมทีแV สดงออกทางกายและวาจา
• พระสุตตันตปิ ฎก ความจริงมีครบหมด มีทงัN ศีล สมาธิ ปัญญา แต่
ท่านชีNให้เห็นจุดเด่นของพระสุตตันตปิ ฎกว่าเน้นหนักในสมาธิ คือ การพัฒนา
ด้านจิตใจ
• พระอภิธรรมปิ ฎก เน้นหนักด้านปัญญา พู ดอย่ างปัจจุบ นั ว่าเป็ น
เนืN อหาทางวิชาการลว้ นๆ ยกเอาสภาวธรรมทีVละเอียดประณี ตลึกซึNงขึNนมา
วิเคราะห์วจิ ยั จึงเป็ นเรืVองของปัญญา ต้องใช้ปรีชาญาณอันลึกซึNง
ถ้าใครปฏิบตั ิตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา ทีVแสดงไวใ้ นพระไตรปิ ฎก
ชีวิตของผู น้ นัN จะกลายเป็ นเหมือนตัวพระพุทธศาสนาเอง เหมือนดังว่าเรา
รัก ษาพระพุ ท ธศาสนาไว ด้ ว้ ยชี วิ ต ของเรา ตราบใดชี วิ ต เรายัง อยู่
พระพุทธศาสนาก็ยงั คงอยู่ เราอยู่ไหน เราเดินไปไหน พระพุทธศาสนาก็อยู่ทVี
นันV และก้าวไปถึงนันV
อย่างนีNเรียกว่าพระพุทธศาสนาอยู่ดว้ ยวิธีการรักษาอย่างสูงสุด พูดได้
ว่า พระไตรปิ ฎกเข ้ามาอยู่ในเนืNอตัวของคนแล ้ว ไม่ใช่อยู่แค่เป็ นตัวหนังสือ
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The sort of Buddhism that constitutes one’s life also has to
rely on the Pali Canon, for Buddhism in this sense means the ability
to get rid of greed, hatred and delusion, and to be able to get rid of
greed, hatred and delusion, one has to train oneself in morality,
concentration and wisdom.
In organising the teachings into the Tipiṭaka, tradition has
established a relationship between each of the three major divisions of the
Pali Canon with each component of the Threefold Training as follows:
• The Vinayapiṭaka as the collection of monastic rules for
monks, including both the 227 training rules of the Pātimokkha and
those outside of the Pātimokkha, constitutes the Discipline or sīla
“morality”—the training and development of bodily and verbal
behavior.
• As a matter of fact, the Suttantapiṭaka encompasses all of
the Threefold Training, but it has been pointed out that its main
focus is on the second component of the Threefold Training, i.e.
samādhi “concentration,” or emotional development.
• Finally, the focus of the Abhidhammapiṭaka is on paññā
“wisdom.” In contemporary parlance, the content of this piṭaka is
purely scholarly or academic, bringing up for scrutiny phenomena
that are subtle and profound. It thus belongs to the domain of
wisdom, requiring profound penetrative knowledge.
If we observe the principles of morality, concentration and
wisdom as expounded in the Pali Canon, our lives will become like
the Teaching itself, thereby as if preserving Buddhism with our own
lives. As long as we live, so will Buddhism survive. Wherever we
are, there will be Buddhism. Whichever place we visit, Buddhism
will reach there as well.
This is called Buddhism existing at the consummate level of
preservation. Once the Pali Canon has been incorporated into a
person’s life, it does not merely exist in letter.

๑๒
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แต่ ก่อนจะมาอยู่ในตัวคนได้ ก็ตอ้ งมีคมั ภีรพ์ ระไตรปิ ฎกนีNแหละเป็ น
แหล่งบรรจุรกั ษาไว ้ แมแ้ ต่ เราจะปฏิบตั ิให้สูงขึNนไป เราก็ตอ้ งไปปรึกษาพระ
อาจารย์ทVเี รียนมาจากพระไตรปิ ฎก หรือจากอาจารย์ทVเี รียนต่อมาจากอาจารย์
รุ่นก่อนทีVเรียนมาจากพระไตรปิ ฎก ซึVงอาจจะถ่ายต่อกันมาหลายสิบทอด ถ้า
เราอ่านภาษาบาลีได้ ก็ไปค้นพระไตรปิ ฎกเอง ถ้าไม่ได้ ก็ไปถามพระอาจารย์ผูร้ ู ้
ให้ท่านช่วยค้นให้ เมือV ค้นได้ความรูใ้ นหลักคําสอนมาแล ้ว เราก็สามารถปฏิบตั ิ
ถูกต้อง ให้เจริญงอกงามในศีล สมาธิ ปัญญา ยิงV ๆ ขึNนไป
สรุปว่า เราชาวพุทธอิงอาศัยพระไตรปิ ฎกโดยตรง ด้วยการนําหลักคํา
สอนมาปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลในชีวติ จริง

" : 33  & 
" )
ในเมืVอ การดํา รงรัก ษาพระพุท ธพจน์เ ป็ น สาระของการดํา รงรัก ษา
พระพุ ท ธศาสนาอย่ า งนีN จึ ง ถื อ เป็ นความจํา เป็ นและสํา คัญ สู ง สุ ด ใน
พระพุทธศาสนา ทีจV ะดํารงรักษาพระพุทธพจน์
ดัง นัNน ความพยายามรัก ษาพระพุ ท ธพจน์จึ ง มีต ลอดมา ตัNง แต่
พุทธกาล คือตังN แต่สมัยทีพV ระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่
ตอนนันN ก็ ป ลายพุท ธกาลแล ว้ นิ ค รนถนาฏบุ ต รผู เ้ ป็ น ศาสดาของ
ศาสนาเชนไดส้ N ินชีวติ ลง สาวกของท่านไม่ได้รวบรวมคําสอนไว ้ และไม่ได้
ตกลงกันไวใ้ หช้ ดั เจน ปรากฏว่าเมือV ศาสดาของศาสนาเชนสิNนชีวติ ไปแลว้
สาวกลู กศิ ษย์ลูกหาก็แตกแยกทะเลาะวิวาทกันว่า ศาสดาของตนสอนว่า
อย่างไร
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However, before Buddhism can be incorporated into
individuals, the Pali Canon must first be there to contain and
maintain the Teaching. Even when our practice progresses, we need
to consult the monks who have learnt from the Tipiṭaka, or from the
ones who have learnt from their predecessors who in turn have learnt
from the Tipiṭaka. The teachings may have been passed down
dozens of generations like this to us. If we can read Pali, we can
consult the Pali Canon ourselves. If we cannot, we have to ask the
learned monks for help. After we have obtained the required
knowledge about the teachings, we can then practice properly to
cultivate ourselves in morality, concentration, and wisdom.
In short, we Buddhists rely directly upon the Pali Canon by
applying the teachings therein so that our practice will bear fruit in
real life.

Saṅgāyana: the rehearsal of the word of the Buddha
What is a rehearsal?
As the maintenance of the word of the Buddha is essential to
the maintenance of Buddhism, it is regarded as an absolute necessity
and also an issue of crucial importance in Buddhism to preserve the
word of the Buddha.
Therefore, great efforts have been made to preserve the word of
the Buddha ever since the Buddha’s time, even when he was still alive.
It was towards the end of the Buddha’s lifetime when
Nigantha Nāṭaputta, the founder of Jainism, passed away. His
disciples had failed to collect his teachings and no agreement had
been reached so that once their teacher was no longer alive, they
were greatly divided and engaged in heated arguments as to what
exactly their teacher had preached.

๑๓
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ครังN นันN ท่านพระจุนทเถระได้นาํ ข่าวนีNมากราบทูลแด่พระพุทธเจ้า และ
พระองค์ได้ตรัสแนะนําให้พระสงฆ์ทงัN ปวงร่วมกันสังคายนาธรรมทังN หลายไว ้
เพือV ให้พระศาสนาดํารงอยู่ยงยื
ั V นเพือV ประโยชน์สุขแก่พหูชน
เวลานันN พระสารีบตุ รอัครสาวกยังมีชวี ติ อยู่ คราวหนึVงท่านปรารภเรืVอง
นีNแลว้ ก็กล่าวว่า ปัญหาของศาสนาเชนนันN เกิดขึNนเพราะว่าไม่ได้รวบรวมร้อย
กรองคําสอนไว ้ เพราะฉะนันN พระสาวกทังN หลายทังN ปวงของพระพุทธเจ้าของ
เรานีN ควรจะได้ทาํ การสังคายนา คือรวบรวมร้อยกรองประมวลคําสอนของ
พระองค์ไว ้ให้เป็ นหลัก เป็ นแบบแผนอันหนึVงอันเดียวกัน
เมืVอปรารภเช่ นนีNแลว้ พระสารีบุตรก็ได้แสดงวิธีการสังคายนาไวเ้ ป็ น
ตัวอย่าง เฉพาะพระพักตร์พระพุทธเจ้าซึงV มีพระสงฆ์ประชุมเฝ้ าพร้อมอยู่ โดย
ท่านได้รวบรวมคําสอนทีพV ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว ้เป็ นข ้อธรรมต่างๆ มาแสดง
ตามลํา ดับ หมวด ตังN แต่ห มวดหนึVง ไปจนถึง หมวดสิบ เมือV พระสารีบุตร
แสดงจบแลว้ พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานสาธุการ หลักธรรมทีพV ระสารีบตุ รได้
แสดงไวน้ N ี จัดเป็ นพระสู ตรหนึVงเรียกว่า สังคีติสูตร แปลง่ายๆ ว่า “พระสู ตร
ว่าด้วยการสังคายนา หรือสังคีต”ิ มีมาในพระสุตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย
วิธีรกั ษาพระพุทธพจน์ ก็คือการรวบรวมคําสังV สอนทีVพระพุทธเจ้าได้
ตรัสไว ้ แล ้วจัดหมวดหมูใ่ ห้กาํ หนดจดจําได้งา่ ย และซักซ้อมทบทวนกันจนลง
ตัว แล ้วสวดสาธยายพร้อมกันแสดงความยอมรับเป็ นแบบแผนเพือV ทรงจําสืบ
ต่ อกันมา วิธีการนีNเรียกว่า สังคายนา หรือ สังคีติ ซึVงแปลตามตัวอักษรว่า
การสวดพร้อมกัน (จาก สํ “พร้อมกัน” + คายน หรือ คีติ “การสวด”)
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Meanwhile, the Venerable Cunda brought the news to the
Buddha, who recommended that all the monks should take part in
rehearsing, or communally reciting, the Dhamma to ensure the
sustainable existence of the Teaching for the welfare and happiness
of the multitude.
At that time, the Venerable Sāriputta, the chief disciple, was
still alive. On one occasion, when addressing this matter, he said that
the problem with Jainism arose because the founder’s teachings had
not been collected and compiled. We all the disciples of our Lord
Buddha should therefore conduct a rehearsal to collect and compile
his teachings, so that uniform standards could be established.
Having said this, the Elder Sāriputta demonstrated how a
rehearsal should be conducted right before the Buddha and the
assembly of monks. He collected the Buddha’s teachings and
expounded them, arranging them in groups of itemized dhamma
according to the number of items involved, ranging from groups of
one to groups of ten. Once the rehearsal was over, the Buddha
voiced his approval, thereby endorsing the teachings collected and
expounded by the Venerable Sāriputta. The teachings thus
enumerated constitute a discourse called Saṅgītisutta “the discourse
on communal recitations (saṅgīti),” and can be found in the Dīghanikāya of the Suttantapiṭaka.
The method of preserving the word of the Buddha is [for the
assembly of monks] to collect the Buddha’s teachings, classify them
in such a way as to facilitate memorization, rehearse and review them
until everything is in place, and chant them in unison, thus showing
approval for the text in question to serve as the model to be committed
word for word to memory, then to be passed on to others and handed
down to posterity. This method is called saṅgāyana, or saṅgīti,
literally “chanting together’ (from saṁ “together” + gāyana or gīti
“chanting”).

๑๔
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คําว่า สังคายนา เวลาแปลเป็ นภาษาอังกฤษมีใช้หลายคํา คือ rehearsal
บา้ ง communal recital บา้ ง และ communal recitation บา้ ง บางทีก็ไป
เทียบกับแนวคิดแบบตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิงV มักเรียกการสังคายนาเป็ น
Buddhist Council ในทางกลับกัน คําว่า council (เช่น Vatican Council
ในศาสนาคริสต์) เราก็แปลว่า สังคายนา ความหมายของทังN สองคํานีNเทียบกัน
ได้ในบางแง่ แต่ทจVี ริงไม่เหมือนกันเลย
การประชุม Council ของศาสนาคริสต์ เป็ นการมาตกลงกันในเรืVองข ้อ
ขัดแย้งด้านหลักคําสอน และแม ้กระทังกํ
V าหนดหลักความเชืVอและวางนโยบาย
ในการเผยแผ่ศาสนาของเขา แต่ การสังคายนาในพระพุทธศาสนา เป็ นการ
รักษาคําสอนเดิมของพระพุทธเจ้าไวใ้ ห้แม่นยําทีVสุด ไม่ให้ใครมาเทีVยวแก้ไข
ให้คลาดเคลืVอนหรือตัดแต่ งต่ อเติมตามใจชอบ เราเพียงมาตรวจทาน มา
ซักซ้อมทบทวนกัน ใครทีVเชืVอถือหรือสังV สอนคลาดเคลือV น หรือผิดแผกไป ก็
มาปรับให้ตรงตามของแท้แต่เดิม
4" 
แมว้ ่าท่านพระสารีบุตรได้แสดงตัวอย่างวิธีการทําสังคายนาไว ้ ท่านก็
ไม่ได้อยู่ทจVี ะทํางานนีNต่อ เพราะว่าได้ปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้า แต่ก็มพี ระ
สาวกผูใ้ หญ่ทVไี ด้ดาํ เนินงานนีNต่อมาโดยไม่ได้ละทิNง กล่าวคือพระมหากัสสปเถระ ซึงV ตอนทีพV ระพุทธเจ้าปรินิพพานนันN เป็ นพระสาวกผูใ้ หญ่ มีอายุพรรษา
มากทีสV ุด
พระมหากัสสปเถระนันN ทราบข่าวปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เมืVอ
พระองค์ปรินิพพานแล ้วได้ ๗ วัน ขณะทีทV ่านกําลังเดินทางอยู่พร้อมด้วยหมู่
ลูกศิษย์จาํ นวนมาก
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The term saṅgāyana is variously rendered into English as
rehearsal, communal recital, and communal recitation. Sometimes it
is equated with a Western concept. In particular, a Buddhist
rehearsal is often referred to as a Buddhist Council. Conversely, the
term council (e.g. the Vatican Council in Christianity) is translated
into Thai as sangkhayana (for the Pali saṅgāyana). The meanings of
these two terms are only partially comparable, but in essence they
are quite different.
In a Christian Council, they convene to settle disputes about
their tenets, and even to formulate their dogma and establish their
policy in propagating their religion. In a Buddhist rehearsal, by
contrast, the primary purpose is to preserve the original teachings of
the Buddha as accurately as possible, not allowing anyone to alter,
modify, omit, or add anything at whim. The duty of the participants
is merely to check, rehearse, and review the teachings. Anyone’s
convictions or teachings that deviate or differ from the original,
authentic teachings are to be adjusted or corrected accordingly.

The First Rehearsal
Although the Venerable Sāriputta set an example of how a
rehearsal should be conducted, he did not live long enough to
continue with his work, as he himself passed away before the
Buddha did. Nevertheless, the task of rehearsing the word of the
Buddha was carried on by another senior disciple of the Buddha,
namely the Venerable Mahākassapa, who was the most senior monk
when the Buddha attained his Final Nibbāna.
The Venerable Mahākassapa learned of the Buddha’s demise
seven days later, when he was travelling, accompanied by a large
group of his pupils.

๑๕
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เมือV ได้ทราบข่าวนันN ลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะจํานวนมากซึงV ยังเป็ น
ปุถชุ นอยู่ ก็ได้รอ้ งไห้ครําV ครวญกัน ณ ทีนV นัN มีพระภิกษุทบVี วชเมือV แก่องค์หนึVง
ชืVอว่าสุภทั ทะ ได้พดู ขึNนมาว่า “ท่านทังN หลายจะร้องไห้กนั ไปทําไม พระพุทธเจ้า
ปรินิพพานนีNก็ดไี ปอย่าง คือว่า ตอนทีพV ระองค์ยงั อยู่นนัN พระองค์ก็คอยดูแล
คอยกวดขัน ตรัสห้ามไม่ให้ทาํ สิงV โน้นสิงV นีN แนะนําให้ทาํ สิงV นันN สิงV นีN พวกเราก็
ลําบาก ต้องคอยระมัดระวังตัว ทีนN ีพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแลว้ นีV พวกเรา
คงจะทําอะไรได้ตามชอบใจ ชอบอะไรก็ทาํ ไม่ชอบอะไรก็ไม่ทาํ ”
พระมหากัสสปเถระได้ฟงั คํานีNแลว้ ก็นึกคิดอยู่ ในใจว่า พระพุทธเจ้า
ปรินิพพานไปใหม่ๆ แค่ นN ี ก็ยงั มีคนคิดทีVจะประพฤติปฏิบตั ิให้วปิ ริตไปจาก
พระธรรมวินยั ท่านก็เลยคิดว่าควรจะทําการสังคายนา
ท่านวางแผนว่าจะชักชวนพระเถระผูใ้ หญ่ ซึงV เป็ นพระอรหันต์ทงัN หลาย
ทีVมีอยู่ สมัยนันN ซึVงลว้ นทันเห็นพระพุทธเจ้า ได้ฟงั คําสอนของพระองค์มา
โดยตรง และได้อยู่ในหมู่สาวกทีVเคยสนทนาตรวจสอบกันอยู่เสมอ รูว้ ่าอะไร
เป็ น คํา สอนของพระพุท ธเจ้า จะชวนให้ม าประชุ ม กัน มาช่ ว ยกัน แสดง
ถ่ายทอด รวบรวมประมวลคําสังสอนของพระพุ
V
ทธเจ้า แล ้วตกลงวางมติไว ้ ก็
คือคิดว่าจะทําสังคายนา
แต่ เฉพาะเวลานันN ท่ านต้องเดินทางไปยังเมืองกุสินารา แลว้ ก็เป็ น
ประธานในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ในพระราชูปถัมภ์ของกษัตริย ์
มัลละทังN หลาย
เมือV งานถวายพระเพลิงเสร็จแลว้ ท่านก็ดาํ เนินงานตามทีVได้คิดไว ้ คือ
ได้ชกั ชวนนัดหมายกับพระอรหันต์ผูใ้ หญ่ เพือV จะทําการสังคายนา
ต่ อ จากนัNน ก็ เ ป็ นเรืV อ งของงานใหญ่ แ ห่ ง การสัง คายนา ซึV ง มี ก าร
เตรีย มการถึง ๓ เดือ น ก่ อ นทีVจ ะประชุม ทีVถาํN สัต ตบรรณคู ห า ณ ภูเ ขา
ชืVอเวภาระ นอกเมืองราชคฤห์ ในพระราชูปถัมภ์ของพระเจ้าอชาตศัตรู
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On hearing the news, many of his pupils who were still
worldly beings started to weep and lament over the Buddha’s
demise. However, a monk by the name of Subhadda, who had been
ordained in his old age, said to them, “Why bother to weep at all?
Isn’t it nice that the Buddha has attained his Final Nibbāna? When
he was alive, he was always being very strict with us, forbidding us
to do this, telling us to do that. We had difficulty being on our guard.
Now that he has passed away, we may do just as we like. We’ll do
whatever we like, and we’ll not do whatever we don’t like.”
On hearing this, the Elder Mahākassapa thought to himself
that even as shortly after the Buddha’s Final Nibbāna as this, there
were already people who were intent on deviating from the Doctrine
and Discipline. It was thus advisable to rehearse the Buddha’s
teachings.
He planned to invite the senior Arahant elders of the time to
convene for a rehearsal, as they had all met the Buddha in person,
listening to his teachings, and were among his disciples who had
regularly held discussions, cross-checking one another, thereby
knowing first-hand what constituted the Buddha’s teachings. The
meeting was to recite, transmit and collect his teachings, and then to
settle them by consensus.
In the meantime, however, the Elder Mahākassapa had to
travel to Kusinārā and then presided over the cremation of the
Buddha, a function under the auspices of the Malla kings.
When the cremation was over, the Venerable Mahākassapa
embarked on his plan and invited the Arhant elders for the rehearsal.
Then came the great rehearsal itself, which took three months
to prepare before taking place at the Sattapaṇṇa-guhā Cave, on Mount
Vebhāra, outside of Rājagaha, under the auspices of King Ajātasattu.

๑๖
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ในการประชุมนีN พระมหากัสสปเถระทําหน้าทีVเป็ นประธาน โดยเป็ น
ผูซ้ กั ถามหลักคําสังV สอน ซึVงพระพุทธเจ้าเองทรงแบ่งไวเ้ ป็ น ๒ ส่วน เรียกว่า
ธรรม ส่วนหนึVง และ วินยั ส่วนหนึVง
ธรรม คือหลักคําสอนว่าด้วยความจริงของสิVงทังN หลาย พร้อมทังN ขอ้
ประพฤติปฏิบตั ิทVีพระพุทธเจ้าทรงแนะนําตรัสแสดงไวโ้ ดยสอดคลอ้ งกับ
ความจริงนันN
ส่วน วินยั คือประมวลพุทธบัญญัติเกีVยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการ
เป็ นอยู่ของภิกษุและภิกษุณี
ด้วยเหตุนN ี จึงเรียกพระพุทธศาสนา ด้วยคําสันN ๆ ว่า ธรรมวินยั การ
สังคายนาคําสอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็ นการสังคายนาพระธรรมวินยั
ในการสังคายนาครังN นีN มีการเลือกพระเถระ ๒ องค์ทมVี คี วามโดดเด่นใน
การทรงจํา พระพุท ธพจน์ไ ดแ้ ม่น ยํา และเชีVย วชาญในแต่ล ะด า้ นของพระ
ธรรมวินยั
ฝ่ ายธรรมนันN ผู ท้ Vีไ ด้ฟ งั คํา สังV สอนของพระพุท ธเจ้า อยู่ ต ลอดเวลา
เพราะติดตามพระองค์ไป อยู่ใกลช้ ิด เป็ นผูอ้ ุปฏั ฐากของพระองค์ ก็คือพระ
อานนท์ ทีปV ระชุมก็ให้พระอานนท์เป็ นผูน้ าํ เอาธรรมมาแสดงแก่ทปVี ระชุม
ส่วนด้านวินยั พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระอุบาลีไว ้ว่าเป็ นเอตทัคคะ ทีV
ประชุมก็คดั เลือกพระอุบาลีให้มาเป็ นผูน้ าํ ในด้านการวิสชั นาเรืVองของวินยั
เมือV ได้ตวั บุคคลเรียบร้อยแล ้ว พระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ก็เริVมประชุมกัน
จากนันN ก็ให้พระเถระทังN สององค์นาํ พุทธพจน์มาสาธยายแสดงแก่ ทVีประชุม
โดยประธานในทีVประชุมคือพระมหากัสสปะวางแนวการนําเสนอ ด้วยการ
ซักถามอย่างเป็ นระบบ คือตามลําดับและเป็ นหมวดหมู่
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The Venerable Mahākassapa presided over this assembly, and
also acted as the interrogator about the teachings, which were
divided by the Buddha himself into two major domains: the Doctrine
(Dhamma) and the Discipline (Vinaya).
The Dhamma refers to the teachings on the truth of all things,
along with ways of practice advised by the Buddha, which are
consonant with the truth thus expounded.
The Vinaya, on the other hand, refers to the collection of rules
laid down by the Buddha that regulate the conduct of monks and
nuns.
Therefore, Buddhism is also known as Dhamma-Vinaya, and
the rehearsal of the Buddha’s teachings is the rehearsal of the
Dhamma and Vinaya.
For the purpose of this rehearsal, two eminent elders were
selected for their accurate retention of the word of the Buddha and
for their expertise in each domain of the Teaching.
In regard to the Dhamma, the person who had always listened
to the Buddha’s teachings by virtue of accompanying him, being close
to him and serving as his personal attendant was the Elder Ānanda.
He was thus assigned by the assembly to recite the Doctrine.
As regards the Vinaya, the elder personally praiced by the
Buddha as excellent in the Vinaya was the Venerable Upāli. He was
thus chosen by the assembly as leader in clarifying issues related to the
Discipline.
Once the individuals concerned were all set, the assembly of
500 Arahant elders started to convene. The two elders were then
made to recite the Buddha’s teachings to the assembly. The Elder
Mahākassapa, who presided over the assembly, laid down the
method of presentation, i.e. by systematically interrogating them on
the teachings in sequence and in classified groups.

๑๗
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พุทธพจน์ พร้อมทังN เรืVองราวเกีVยวขอ้ งแวดลอ้ ม ทีVนาํ มาสาธยายนีN ถ้า
เป็ น ครังN พุท ธกาล พระพุท ธเจ้า ก็ ท รงรับ รองด้ว ยพระองค์เ อง แต่ ใ นการ
สัง คายนาครังN แรก ก็ ต อ้ งอาศัย ทีVป ระชุม พระอรหัน ตเถระทังN ๕๐๐ องค์
รับรองแทน เมือV ได้มติร่วมกันเกีVยวกับเนืNอหาในเรืVองใด พระเถระในทีปV ระชุม
ก็สวดพร้อมกัน เนืNอหาทีผV ่านการรับรองก็จะถือเป็ นทียV ุตใิ ห้เป็ นแบบแผนทีจV ะ
ทรงจําถ่ายทอดกันต่อมา
การประชุมเพือV ทําสังคายนาครังN ประวัตศิ าสตร์นN ีดาํ เนินอยู่เป็ นเวลา ๗
เดือนจึงเสร็จสิNน มีเรืVองราวปรากฏในพระวินยั ปิ ฎก จุลลวรรค
(/  56 (7&
คํา สอนทีVล งมติ ก นั ไว อ้ ย่ า งนีN ซVึง เรานับ ถือ กัน มา เรี ย กว่ า เถรวาท
แปลว่ า “คํา สอนทีVว างไว เ้ ป็ น หลัก การของพระเถระ” คํา ว่ า เถระ ในทีVนN ี
หมายถึงพระอรหันตเถระ ๕๐๐ องค์ผูป้ ระชุมทําสังคายนาครังN แรกนีNโดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนาซึVงถือตามหลักทีVได้สงั คายนาครังN แรกดังกล่าวมานีN
เรี ย กว่ า พระพุ ท ธศาสนาฝ่ ายเถรวาท หมายความว่ า คํา สังV สอนของ
พระพุท ธเจ้า คือ พระธรรมวิน ยั ทังN ถ้อ ยคํา และเนืN อ ความ อย่ า งไรทีVท่ า น
สังคายนากันไว ้ ก็ทรงจํากันมาอย่างนันN ถือตามนันN โดยเคร่งครัด
เพราะฉะนันN จึงต้องรักษาแมแ้ ต่ตวั ภาษาเดิมด้วย หมายความว่ารักษา
ถ้อยคําข ้อความดังN เดิมทีเV ป็ นของแท้ของจริง ภาษาทีใV ช้รกั ษาพระธรรมวินยั ไว ้
นีN ได้แก่ภาษาบาลี เพราะฉะนันN คําสอนของเถรวาทจึงรักษาไวใ้ นภาษาบาลี
ตามเดิม คงไว ้อย่างทีทV ่านสังคายนา
#$%(/ !,*  "
ในการสัง คายนา นอกจากจะประมวลคื อ รวบรวมคํา สังV สอนของ
พระพุทธเจา้ ไว ้ ก็มกี ารจัดหมวดหมู่ไปดว้ ย การจัดหมวดหมู่นนัN ก็เพือV ให้
ทรงจําได้สะดวก และง่ายต่อการแบ่งหน้าทีVกนั ในการรักษา กับทังN เกืNอกูลต่อ
การศึกษาค้นคว ้าด้วย
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The Buddha’s teachings together with related matters thus
recited would have been approved by the Buddha himself during his
lifetime. However, in the First Rehearsal, the task of certifying his
teachings fell on the shoulders of this 500-strong assembly instead.
Once a consensus was reached on the content of a given subject, the
elders would chant it together so that the content thus approved would
be settled as the model for memorization and transmission later on.
It took them seven months to complete this historic rehearsal,
whose account can be found in the Cullavagga of the Vinayapiṭaka.

The advent of Theravāda Buddhism
The teachings thus agreed upon that have been handed down
to us are called Theravāda, or “the teachings laid down as principles
of the Elders.” The word elders in this context specifically refers to
those 500 Arahant elders participating in this First Rehearsal.
The Buddhism that is based on the First Rehearsal mentioned
above is called Theravāda Buddhism. In other words, the Buddha’s
teachings, namely the Doctrine and Discipline, both in letter and in
spirit, that were thus rehearsed were to be remembered as such and
strictly adhered to.
Even the original language of the text, namely Pali, was to be
kept for the purpose of preserving the original wording of the
authentic teachings. Therefore, the Canon of Theravāda Buddhism
has been retained in the original Pali just as it was rehearsed.

How did the Tipiṭaka come about?
In the rehearsal, the Buddha’s teachings were not only
collected, but also categorized. The purpose of the classification was
to facilitate memorization and division of labour in maintaining the
teachings. The classification was also meant to be conducive to
learning and research.

๑๘
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นอกจากแบ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ธรรม กับ วิน ยั แล ว้ ก็ ย งั มีก าร
จัดแยกซอยย่อยออกไปอีก
ธรรมนันN ต่างจากวินยั ซึVงมีขอบเขตแคบกว่า เพราะวินยั เป็ นเรืVองของ
บทบัญ ญัติ เ กีV ย วกับ การรัก ษาสัง ฆะ คื อ คณะสงฆ์ไ ว ้ เพืVอ ให้ชุ ม ชนแห่ ง
พระภิกษุ และพระภิกษุ ณีดาํ รงอยู่ดว้ ยดี แต่ ธรรมเป็ นคําสอนทีVครอบคลุม
พระพุทธศาสนาทังN หมด สําหรับพุทธบริษทั ทังN ๔ เนืVองจากธรรมมีมากมาย
จึงมีการแบ่งหมวดหมูอ่ อกไปอีก โดยแยกขันN แรกเป็ น ๒ ก่อน คือ
๑. ธรรมทีพV ระพุทธเจ้าตรัสแสดงไปตามกาลเทศะ
เมืVอบุคคลทีVพระพุทธเจ้าเสด็จไปพบทูลถาม พระองค์ก็ตรัสตอบไป
คํา ตอบ หรือ คํา สนทนาทีVท รงโต้ต อบกับ ชาวนา พราหมณ์ กษัต ริย ์ หรือ
เจ้าชาย แต่ละเรืVองๆ ก็จบไปในตัว เรืVองหนึVงๆ นีN เรียกว่า สุตตะ (หรือ สูตร)
หนึVงๆ ธรรมทีตV รัสแสดงแบบนีN ได้รวบรวมจัดไวพ้ วกหนึVง เรียกว่า สุตตันตะ
(หรือ พระสูตร)
๒. ธรรมอีกประเภทหนึVง คือธรรมทีVแสดงไปตามเนืNอหา ไม่เกีVยวขอ้ ง
กับบุคคลหรือเหตุการณ์ ไม่คาํ นึงว่าใครจะฟังทังN สิNน เอาแต่เนืNอหาเป็ นหลัก
คือเป็ นวิชาการล ้วนๆ
เมือV ยกหัวขอ้ ธรรมอะไรขึNนมา ก็อธิบายให้ชดั เจนไปเลย เช่นยกเรืVอง
ขันธ์ ๕ มา ก็อธิบายไปว่าขันธ์ ๕ นันN คืออะไร แบ่งออกเป็ นอะไรบา้ ง แต่ละ
อย่างนันN เป็ นอย่างไรๆ อธิบายไปจนจบเรืVองขันธ์ ๕ หรือว่าเรืVองปฏิจจสมุปบาท
ก็อธิบายไปในแง่ดา้ นต่างๆ จนกระทังV จบเรืVองปฏิจจสมุปบาทนันN ธรรมทีแV สดง
เอาเนืNอหาเป็ นหลักอย่างนีN ก็จดั เป็ นอีกประเภทหนึVง เรียกว่า อภิธมั มะ (หรือ
พระอภิธรรม)
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Apart from the major division into Dhamma and Vinaya, the
teachings underwent further divisions and subdivisions.
Unlike the Vinaya, whose scope was narrower, dealing with
monastic rules to protect the Sangha for the wellbeing of the
communities of monks and nuns, the Dhamma embraced the entirety
of the teachings, for all the Four Assemblies. Due to the enormous
size of its text, the Dhamma was regrouped into two major divisions.
1. The first category of the Dhamma was expounded on
specific occasions.
On being asked by the individuals he met, the Buddha would
answer their questions. The answers he gave to, or the dialogues he
had with, a farmer, a brahmin, a king, or a prince would each
constitute a complete unit in itself, called sutta “discourse.” The
teachings expounded in this way were collected and classified as a
group called the Suttanta.
2. The other category of the Dhamma was expounded
contentwise, without reference to individuals or events, and without
regard to the audience, aiming only for the content, i.e. in purely
academic terms.
When a particular topic of the Dhamma is brought up, it will be
explained in exhaustive detail. For example, in discussing the five
aggregates, there are explanations as to what they are, and how they
are divided, followed by the nature of each aggregate. The
explanations will go on until the topic of the five aggregates is
completed. The discussion of the Dependent Origination will also
proceed in the same way, with explanations in various aspects given
until the details of this topic are exhausted. The teachings expounded
by content in this manner were classified as another group called the
Abhidhamma.

๑๙
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เมืVอแยกธรรมเป็ น ๒ ส่วน คือเป็ นพระสู ตรกับพระอภิธรรม แลว้ มี
วินยั เติมอีกหนึVง ซึVงก็คงเป็ นวินยั อยู่เท่านันN ก็เกิดเป็ นการจัดหมวดหมู่พระ
ธรรมวินยั อีกแบบหนึVง เป็ นปิ ฎก ๓ ทีเV รียกว่า พระไตรปิ ฎก
ปิ ฎก แปลว่า “ตะกร้า” หรือ “กระจาด” โดยมีความหมายเชิง
เปรียบเทียบว่าเป็ นทีVรวบรวม ตะกร้า กระจาด กระบุง หรือปุ้งกีน นัN เป็ นทีV
รวบรวมทัพสัมภาระอย่างใด แต่ละปิ ฎกก็รวบรวมคําสังสอนของพระพุ
V
ทธเจ้า
ทีจV ดั แบ่งเป็ นหมวดหมูใ่ หญ่อย่างนันN
#$%80)  7,"(  "
การสังคายนา หรือสังคีติ ครังN ทีV ๑ นีN ย่อมเป็ นสังคายนาครังN สําคัญ
ทีVสุด เพราะพุทธพจน์ทVีรวบรวมประมวลมาทรงจําเป็ นแบบแผนหรือเป็ น
มาตรฐานไวค้ รังN นีNมเี ท่าใด ก็คือได้เท่านันN ต่ อจากนันN ก็มแี ต่ จะต้องทรงจํา
รักษาพุทธพจน์ทรVี วมได้ในสังคายนาครังN ทีV ๑ นีNไวใ้ ห้ถูกต้องแม่นยํา บริสุทธิ
หมดจด และครบถ้วนทีVสุด พูดสันN ๆ ว่าบริสุทธิบริบูรณ์ ด้วยเหตุนN ี ในเวลา
หลังจากนีN พระเถระผู ร้ กั ษาพุทธพจน์จึงเน้นวิธีการรักษาด้วยการสาธยาย
และการมอบหมายหน้าทีVในการทรงจําแต่ละหมวดหมู่ เป็ นต้น
โดยนัยดังกล่าว การสังคายนาทีVมคี วามหมายเป็ นการรวบรวมพุทธพจน์
แท้จริง ก็มแี ต่ ครังN ทีV ๑ นีN การสังคายนาครังN ต่ อๆ มา ก็คือการทีVพระเถระ
ผูท้ รงจํารักษาพุทธพจน์ทงัN หลายมาประชุมกัน ซักซ้อม ทบทวนทานพุทธพจน์
ทีVรกั ษาต่อกันมาตังN แต่สงั คายนาครังN ทีV ๑ นันN ให้คงอยู่บริสุทธิบริบูรณ์ทVสี ุด
คือ ครบถ้วนแม่นยําและไม่มแี ปลกปลอม
เนืVองจากต่อมามีภาระเพิมV ขึNนในด้านป้ องกันคําสอนและการประพฤติ
ปฏิบตั ิแปลกปลอม การทรงจํารักษาพุทธพจน์จึงเน้นเพิVมขึNนในแง่การนํา
พุทธพจน์ททVี รงจํารักษาไว ้นันN มาเป็ นมาตรฐานตรวจสอบคําสอนและการปฏิบตั ิ
ทังN หลายทีVอา้ งว่าเป็ นของพระพุทธศาสนา เป็ นเหตุให้คาํ ว่า สังคายนา ใน
ภาษาไทยมีนยั ขยายหรืองอกออกไป คือ ความหมายว่าเป็ นการชําระสะสาง
คําสอนและวิธปี ฏิบตั ทิ แVี ปลกปลอม
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With the division of the Dhamma into the Suttanta and the
Abhidhamma, plus the Vinaya, which remained as such, there arose
a new way of classifying the Doctrine and Discipline into three
divisions, which came to be known as the Tipiṭaka.
The term piṭaka literally means “basket,” with a metaphorical
meaning of “collection.” Just as a basket or other similar type of
container collects articles, so each piṭaka collects each major
division of the Buddha’s teachings.

How has the Pali Canon been preserved and handed down to us?
The First Rehearsal is naturally the most important, as all the
word of the Buddha that was collected on this occasion, memorized
and handed down, was treated as settled and final. From then on, it
was only a matter of retaining and preserving the word of the
Buddha collected in the First Rehearsal as accurately, purely and
completely as possible—in short, pristinely and perfectly. For this
reason, from then on the elders preserving the word of the Buddha
would focus on preservation through recitation, devolving the retention
of different divisions of the teachings to different groups of monks.
On this account, the First Rehearsal is the only one which
truly collected the Buddha’s teachings. In later rehearsals, the elder
monks who retained the word of the Buddha simply convened to
rehearse and review what had been preserved in the First Rehearsal
to ensure that the teachings were pristine and perfect, i.e. complete,
accurate and unadulterated.
Due to the subsequently added burden of preventing bogus
teachings and ways of practice, the retention of the word of the Buddha
had an additional emphasis on applying the teachings thus retained
as criteria for verifying teachings and practices claimed to be Buddhist.
As a result, the Pali word saṅgāyana when used in Thai acquired the
extended meaning of purging bogus teachings and practices.

๒๐
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ยิVงกว่านันN ในกาลนานต่อมา คนบางส่วนยึดเอาความหมายงอกนีNเป็ น
ความหมายหลักของการสังคายนา จนถึงกับลืมความหมายทีVแท้ของการ
สังคายนาไปเลยก็มี จนกระทังV ถึงสมัยปัจจุบนั นีN บางทีบางคนไปไกลมากถึงกับ
เขา้ ใจผิดว่าผูป้ ระชุมสังคายนามาช่วยกันตรวจสอบคําสอนในพระไตรปิ ฎก ว่า
มีทศั นะหรือความคิดเห็นทีVผิดหรือถูก ซึVงเท่ากับมาวินิจฉัยว่าพระพุทธเจ้า
สอนไวผ้ ดิ หรือถูก ทีVนนั V ทีVนVี แลว้ จะมาปรับแก้กนั ฉะนันN จึงจําเป็ นว่าจะต้อง
เขา้ ใจความหมายของ สังคายนา ให้ถูกต้อง ให้แยกได้ว่าความหมายใดเป็ น
ความหมายทีแV ท้ ความหมายใดเป็ นนัยทีงV อกออกมา
การสัง คายนา หรือ สัง คีติ ในความหมายแท้ ทีVเ ป็ น การประชุม กัน
ซักซ้อมทบทวนรักษาพุทธพจน์เท่าทีมV มี าถึงเราไว ้ ให้ครบถ้วนแม่นยําบริสุทธิ
บริบูรณ์ทสVี ุดนีN มีความเป็ นมาแยกได้เป็ น ๒ ช่วง คือ ช่วงแรก ท่องทวนด้วย
ปากเปล่า เรียกว่า มุขปาฐะ และช่วงหลัง จารึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เรียกว่า
โปตถกาโรปนะ
ช่วงต้น หรือยุคแรก นับแต่พทุ ธกาลตลอดมาประมาณ ๔๖๐ ปี พระ
เถระผู ร้ กั ษาพระศาสนาทรงจํา พุท ธพจน์ก นั มาด ว้ ยปากเปล่า เรี ย กว่ า
มุข ปาฐะ แปลง่ายๆ ว่า “ปากบอก” คือ เรียน–ท่อง–บอกต่อด้วยปาก ซึงV เป็ น
การรัก ษาไว ก้ บั ตัวคน ในยุ คนีN มีขอ้ ดีคือ เนืV องจากพระสงฆ์รู ต้ ระหนัก ถึง
ความสําคัญสู งสุดของการรักษาพุทธพจน์ จึงทําให้มคี วามไม่ประมาท โดย
ระมัดระวังอย่างยิงV ทีจV ะให้มกี ารจําพุทธพจน์ไว ้อย่างบริสุทธิบริบูรณ์ ถือว่าการ
รักษาพุทธพจน์นN ีเป็ นกิจสําคัญสูงสุดของการรักษาพระพุทธศาสนา
การรักษาโดยมุขปาฐะ หรือมุขบาฐ นีN ใช้วธิ ีสาธยาย ซึงV แยกได้เป็ น ๔
ระดับ คือ
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Furthermore, after a long lapse of time, some people took this
extended meaning to be the central meaning of rehearsal, sometimes
even to the extent that they forgot its true meaning altogether. At
present, some might go so far as to misunderstand that the participants
in a rehearsal will collaborate in checking the teachings in the Pali
Canon to see whether the views or opinions expressed therein are right
or wrong—which in effect amounts to judging whether some of the
Buddha’s teachings here and there are right or wrong—and then
proceed to amend them. It is thus necessary to understand clearly
which meaning of saṅgāyana is original, and which meaning is derived.
Rehearsals in the true sense of the term—assemblies where the
Buddha’s teachings as handed down to us were rehearsed, reviewed,
and preserved as completely, accurately, pristinely and perfectly as
possible—had two stages of development. The former stage
involved reciting the teachings orally, called mukhapāṭha “oral
transmission,” and the latter stage—in later periods—involved
writing the teachings down, called potthakāropana “putting down in
books.”
In the initial stage of development or the first period, which
extended from the Buddha’s time up to approximately 460 years
after that, the elders preserving the Teaching would retain and pass
down the word of the Buddha orally, by means of mukhapāṭha, i.e.
learning, memorising, and transmitting from mouth to mouth. This
in effect entrusted the preservation to individuals. The good thing
about this was that as monks in those days were well aware of the
utmost importance of preserving the word of the Buddha, they
would be very heedful, taking the best care to keep the teachings
pristine and perfect. The preservation of the word of the Buddha was
always regarded as the top priority in maintaining Buddhism.
The preservation through oral transmission was carried out by
means of recitation, which can be divided into four levels:

๒๑
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(ก) เป็ นความรับผิดชอบของสงฆ์หมู่ใหญ่สบื กันมาตามสายอาจารย์ทVี
เรียกว่า อาจริยปรัมปรา (เรียกอีกอย่างหนึVงว่า เถรวงส์) โดยพระเถระทีVเป็ น
ตน้ สายตังN แต่สงั คายนาครังN แรกนันN เช่น พระอุบาลีเถระ ผู เ้ ชีVยวชาญดา้ น
พระวิน ยั ก็ มีศิ ษ ย์สืบ สายและมอบความรับ ผิด ชอบในการรัก ษาสังV สอน
อธิบายสืบทอดกันมา
(ข) เป็ นกิจกรรมหลักในวิถชี วี ติ ของพระสงฆ์ ซึงV จะต้องเล่าเรียนปริยตั ิ
เพืVอเป็ นฐานของการปฏิบตั ิทVถี ูกต้อง อันจะนําไปสู่ปฏิเวธ และการเล่าเรียน
นันN จะให้ชาํ นาญส่วนใด ก็เป็ นไปตามอัธยาศัย ดังนันN จึงเกิดมีคณะพระสงฆ์ทVี
คล่องแคล่วเชีVยวชาญพุทธพจน์ในพระไตรปิ ฎกต่างหมวดต่างส่วนกันออกไป
เช่น มีพระสงฆ์กลุ่มทีVคล่องแคล่วเชีVยวชาญในทีฆนิกาย พร้อมทังN คําอธิบาย
คือ อรรถกถาของทีฆ นิก ายนันN เรีย กว่า ทีฆ ภาณกะ แม ้ มัช ฌิม ภาณกะ
สังยุตตภาณกะ อังคุตตรภาณกะ และขุททกภาณกะ เป็ นต้น ก็เช่นเดียวกัน
(ค) เป็ น กิ จ วัต รของพระภิก ษุ ท งัN หลายแต่ ล ะวัด แต่ ล ะหมู่ ทีVจ ะมา
ประชุมกัน และกระทําคณสาธยาย คือสวดพุทธพจน์พร้อมๆ กัน (การปฏิบตั ิ
อย่างนีNอาจจะเป็ นทีVมาของกิจวัตรในการทําวัตรสวดมนต์เช้า–เย็น หรือเช้า–
คําV อย่างทีรV ูจ้ กั กันในปัจจุบนั )
(ง) เป็ นกิจวัตร หรือขอ้ ปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวันของพระภิกษุแต่ละรูป
ดังปรากฏในอรรถกถาเป็ นต้นว่า พระภิกษุ เมืVอว่างจากกิจอืVน เช่ น เมืVออยู่
ผูเ้ ดียว ก็นงั V สาธยายพุทธพจน์ เท่ากับว่าการสาธยายพุทธพจน์นN ีเป็ นส่วนหนึVง
แห่งการปฏิบตั ธิ รรมของท่าน
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(a) It was the responsibility of large groups of monks to pass
down the teachings through the line of teachers, called ācariyaparamparā “succession of teachers” (also known as theravaṁsa
“lineage of elders”). This was started with the initial elders since the
First Rehearsal; for instance, the Elder Upāli, the expert in the
Discipline, had his line of pupils who were successively entrusted with
preserving, teaching and expounding that particular division of the
teachings.
(b) It was the main activity in a monk’s way of life to learn the
teachings to acquire the basis for proper practice, which in turn
would lead to the penetration of the Dhamma. Which division of the
teachings to specialize in was at a monk’s own discretion. Therefore,
there arose different groups of monks who were well-versed in
different parts of the Buddha’s teachings in the Pali Canon. For
instance, the group with expertise in the Dīghanikāya including its
commentaries was called Dīghabhāṇaka “reciter of the Collection of
Long Discourses.” Likewise, there were Majjhimabhāṇaka “reciter
of the Collection of Middle Length Discourses,” Saṁyuttabhāṇaka
“reciter of the Collection of Connected Discourses,” Aṅguttarabhāṇaka “reciter of the Collection of Numerical Sayings,” and
Khuddakabhāṇaka “reciter of the Collection of Minor Works,” and
so on.
(c) It was the routine of monks in each monastery or group to
assemble and perform “group recitations,” or chanting the word of
the Buddha together. (This practice may have been the origin of the
daily routine of morning and evening chanting we are familiar with
nowadays.)
(d) It was the routine or daily practice of individual monks—
as evidenced from the commentaries, among other scriptures—to
recite the word of the Buddha when they were free from other tasks,
e.g. when they were by themselves. Thus reciting the word of the
Buddha was in effect a part of their daily Dhamma practice.

๒๒
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เนืVองจากพระภิกษุทงัN หลายมีวนิ ยั สงฆ์กาํ กับให้ดาํ เนินชีวติ ในวิถแี ห่ง
ไตรสิกขา อีกทังN อยู่ในบรรยากาศแห่งการเล่าเรียนถ่ายทอดและหาความรูเ้ พือV
นําไปสู่สมั มาปฏิบตั ิ จึงเป็ นธรรมดาอยู่เองทีทV าํ ให้เกิดมีการรักษาคําสอนด้วย
การสาธยายทบทวนตรวจสอบกันอยู่เป็ นประจําอย่างเป็ นปกติตลอดเวลา
#$% 8-8 "8& (8 "
หลายคนอาจสงสัยว่า เมืVอรักษาพระไตรปิ ฎกด้วยการทรงจําในตอน
เริVมแรก ก็น่ากลัวว่าจะมีการคลาดเคลือV นเลอะเลือนหลงลืมไป
แต่ เมืVอได้พจิ ารณาไตร่ ตรอง ก็กลับเห็นได้ชดั ว่า การรักษาด้วยการ
ท่อง โดยสวดเป็ นหมู่คณะแล ้วทรงจําไวน้ นั V แหละ เป็ นวิธีทVแี ม่นยํายิVงกว่ายุค
ทีจV ารึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเสียอีก
ทีวV ่าอย่างนันN เพราะอะไร? เพราะว่าการท่องทีจV ะทรงจําพระไตรปิ ฎก หรือ
คําสังV สอนของพระพุทธเจ้า ทีเV รียกว่าธรรมวินยั นันN ท่านทําด้วยวิธีสวดพร้อม
กัน คือ คลา้ ยกับทีVเราสวดมนต์กนั ทุกวันนีNแหละ เวลาสวดมนต์พร้อมกัน
เช่น สวดกัน ๑๐ คน ๒๐ คน ๕๐ คน ๑๐๐ คนนันN จะต้องสวดตรงกันหมด
ทุกถ้อยคํา จะตกหล่นตัดขาดหายไปก็ไม่ได้ จะเพิมV แม ้คําเดียวก็ไม่ได้ เพราะ
จะขัดกัน ดีไม่ดกี ส็ วดล่มไปเลย
เพราะฉะนันN การทีVจะสวดโดยคนจํานวนมากๆ ให้เป็ นไปด้วยดี ให้
สอดคลอ้ งกลมกลืนกัน ก็จะต้องสวดเหมือนกันหมด ท่านจึงรักษาคําสังV สอน
ของพระพุทธเจ้าไวด้ ว้ ยวิธีนN ี คือทรงจําพระไตรปิ ฎกด้วยวิธีสวดพร้อมกัน
จํานวนมากๆ โดยพระสงฆ์ซVงึ เห็นความสําคัญของพระไตรปิ ฎก เพราะรูอ้ ยู่ว่า
นีVแหละคือพระพุทธศาสนา ถ้าหมดพระไตรปิ ฎกเมืVอไร พระพุทธศาสนาก็
หมดไปเมืVอนันN ถ้าพระไตรปิ ฎกเคลืVอนคลาดไป พระพุทธศาสนาก็เคลืVอน
คลาดไปด้วย
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Regulated by the monastic rules of the Sangha to lead their
lives along the path of the Threefold Training, and living in an
atmosphere of learning, or transmitting and seeking knowledge, for
the purpose of proper practice, monks would naturally be prompted
to preserve the teachings through recitation, review and crosschecking on a regular basis all along.

How accurate was the memorized version of the Pali Canon?
Many people might suspect that since the Pali Canon was in
the beginning preserved through memorization, some of the text
might have been corrupted, vaguely remembered or even forgotten.
But on closer analysis, it becomes clear that preservation
through recitation, i.e. by means of collective chanting and then rote
memorization, can indeed be even more accurate than by writing
down the teachings.
Why is that so? In committing the Buddha’s teachings to
memory, monks would recite them together, just as we do our
chanting nowadays. When 10, 20, 50, or 100 people are chanting in
unison, all the words chanted must be identical. No omissions are
allowed. Nor is it permissible to add even a single word. Otherwise,
the collective chanting would become out of sync and incongruous
to such an extent that it might be halted altogether.
For this reason, in order for a great number of people’s
chanting to proceed smoothly and harmoniously, it is necessary for
all of them to chant in exactly the same way. The Buddha’s
teachings were thus preserved through the collective reciting by
large numbers of monks, who appreciated the value of the Pali
Canon, knowing full well that it was in effect Buddhism. Should the
Pali Canon be lost or corrupted, Buddhism would be lost or
corrupted as well.

๒๓
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พระเถระรุ่ นก่ อนนันN ถือความสําคัญของพระไตรปิ ฎกเป็ นอย่ างยิVง
แม ้แต่ในยุคทีจV ารึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล ้วก็ตอ้ งถึงกับพูดกันว่า
“อักษรตัวหนึVงๆ อันเป็ นพระปริยตั ศิ าสน์ของพระศาสดา
มีค่าเท่ากับพระพุทธรูปองค์หนึVง”
–  

เพราะฉะนันN ถ้ามองในแง่บวก ก็คือจะต้องช่วยกันรักษาไวใ้ ห้ดี แมแ้ ต่
จารึกหรือสนับสนุนการจารึกเพียงนิดหน่อยก็เป็ นบุญเป็ นกุศลมาก
แต่ มองในแง่ลบก็คือ ถ้าใครไปทําให้ผิดพลาด แมแ้ ต่ อกั ษรเดียว ก็
เหมือนทําลายพระพุทธรูปองค์หนึVง เป็ นบาปมาก
เพราะฉะนันN พระเถระรุ่ นก่ อน ท่านจึงระวังมากในการรักษาทรงจํา
พระไตรปิ ฎกไม่ให้ผดิ เพีNยน
ความมันใจในความบริ
V
สุทธิบริบูรณ์นN ีได้รบั การยําN สําทับ เมือV ปรากฏว่า
พุทธพจน์เรืVองเดียวกัน ทีVอยู่ในทีVต่างหมวดต่ างตอน ซําN กัน ๔–๕ แห่ง ใน
ความรับ ผิด ชอบของคณะผู ช้ ํา นาญต่ า งกลุ่ ม โดยทัวV ไปยัง คงมีถ อ้ ยคํา
ขอ้ ความเหมือนกัน เป็ นอย่างเดียวกัน ยืนยันกันเอง แสดงถึงความแม่นยํา
ในการทรงจําและทวนทาน อีกทังN พระภิกษุแมเ้ พียงแต่ละรูปก็สามารถทรงจํา
พุทธพจน์ไวไ้ ด้มากมาย ดังมีตวั อย่างชัดเจนในปัจจุบนั ทีVประเทศพม่า มี
พระภิกษุหลายรู ปทีVได้รบั สถาปนาเป็ นติปิฏกธร ซึVงแต่ละรู ปสามารถทรงจํา
สาธยายพระไตรปิ ฎกบาลีได้ครบถ้วนบริบูรณ์ นับตามจํานวนหน้าพิมพ์แบบ
ปัจจุบนั ฉบับของไทยกว่า ๒๒,๐๐๐ หน้า
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Elders of old held the Pali Canon in high esteem. Even in the
age when the Pali Canon was already written down, they still had
this to say:
“A single letter of the Buddha’s teachings is
worth a Buddha image.”
– Ñāṇodayapakaraṇa

From a positive perspective, it is the duty of Buddhists to help
preserve the Pali Canon. Even playing a small part in writing it
down, or having it written down, is considered great merit.
From a negative perspective, however, if anyone commits an
error even with one single letter, it is tantamount to destroying a
Buddha image, which is a serious offence.
Thus elders in the olden days were extremely careful about
keeping the Pali Canon intact.
The confidence in the purity and completeness of the
teachings was bolstered when the same teachings of the Buddha
repeated four or five times in different sections of the Canon that
came under the responsibility of different groups of specialist monks
still, in general, turned out to be the same and hence mutually
confirming. This attested to the accuracy in retention and rehearsal,
and also the ability of even a single monk to retain so much of the
word of the Buddha. In Myanmar nowadays we can find living
examples in several monks on whom the title Tipiṭakadhara “bearer
of the Pali Canon,” has been conferred, who are word-perfect in
reciting the entire Pali Canon, which, according to the printed
version in Thai script, is well over 22,000 pages in length.
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ช่วงทีV ๒ คือ ระยะทีรV กั ษาพุทธพจน์และเรืVองเกีVยวขอ้ งในพระไตรปิ ฎก
ทังN หมดไวเ้ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือการรักษาไวก้ บั วัตถุภายนอก เริVมเมืVอ
ประมาณ พ.ศ. ๔๖๐ ทีVมกี ารสังคายนาครังN ทีV ๔ ณ อาโลกเลณสถาน ใน
ลังกาทวีป
สัง คายนาครังN ทีV ๔ นีN เกิ ด จากเหตุ ผ ลทีVป รารภว่ า เมืVอ เหตุ ก ารณ์
บา้ นเมืองสภาพแวดล ้อมผันแปรไป เกิดมีภยั ทีกV ระทบต่อการทําหน้าทีสV บื ต่อ
ทรงจําพุทธพจน์ และคนต่อไปภายหน้าจะเสืVอมถอยสติสมาธิปญ
ั ญา เช่นมี
ศรัทธาและฉันทะอ่อนลงไป จะไม่สามารถรักษาพุทธพจน์ไวด้ ว้ ยมุขปาฐะ จึง
ตกลงกันว่าถึงเวลาทีจV าํ ต้องจารึกพระไตรปิ ฎกลงในใบลาน
ในแง่ ห นึV ง การจารึ ก เป็ น ลายลัก ษณ์ อ กั ษรนีN ดู เ หมือ นจะมีค วาม
แน่ นอนและมันV คงถาวรดังต้องการ คือจะคงอยู่อย่างนันN ๆ จนกว่าวัสดุจะผุ
สลาย หรือสู ญหาย หรือถูกทําลายไป แต่ วธิ ีรกั ษาแบบนีN มีจุดอ่อนทีVทาํ ให้
บุคคลเกิดความประมาท ด้วยวางใจว่ามีพระไตรปิ ฎกอยู่ในใบลานหรือเล่ม
หนังสือแลว้ ความเอาใจใส่ทVจี ะสาธยาย ทวนทาน หรือแมแ้ ต่เล่าเรียน ก็ย่อ
หย่อนลงไป หรือถึงกับกลายเป็ นความละเลย
อีกประการหนึVง การจารึกในสมัยโบราณ ต้องอาศัยการคัดลอกโดย
บุคคล ซึVงเมืVอมีการคัดลอกแต่ ละครังN จะต้องมีการพลังN เผลอผิดพลาดตก
หล่น ทําให้ตวั อักษรเสียหายเป็ นตัวๆ หรือแมแ้ ต่หายไปเป็ นบรรทัด ยิงV บางที
ผูม้ หี น้าทีVรกั ษาไม่ถนัดในงานจารเอง ต้องให้ช่างมาจารให้ บางทีผูจ้ ารไม่รูไ้ ม่
ชํานาญภาษาบาลีและพุทธพจน์ หรือแมก้ ระทังV ไม่รูไ้ ม่เขา้ ใจเลย ก็ยงVิ เสียV งต่อ
ความผิดพลาด อย่างทีใV นสังคมไทยโบราณรูก้ นั ดีในเรืVองการคัดลอกตํารายา
ดังคําทีพV ดู กันมาว่า “ลอกสามทีกนิ ตาย”
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What about the written version?
The second stage of development was the preservation in
writing of all the word of the Buddha and other related matters in the
Pali Canon, thus entrusting the preservation to external objects. This
started around B.E. 460, when the Fourth Rehearsal was conducted at
Ālokaleṇa in Sri Lanka.
The Fourth Rehearsal was conducted on account of the changing
circumstances that posed a threat to the commitment of the word of the
Buddha to memory. People of future generations would presumably
degenerate in terms of mindfulness, concentration, and wisdom, with
their faith and zeal diminishing, so that they would not be capable of
preserving the word of the Buddha through oral transmission. It was thus
agreed that it was time for the Pali Canon to be inscribed on palm leaves.
On the one hand, the writing down of the Pali Canon seemed to
provide the certainty and permanency desired. The Canon would remain
as such until the inscription materials were badly decayed, lost, damaged
or destroyed. On the other hand, this method of preservation also had its
weakness. Buddhists might become careless, being complacent about the
fact that the Canon was already on the palm leaves or in the books. The
attention paid to reciting, reviewing or even learning the word of the
Buddha would thus decrease, even to the point of negligence.
Moreover, inscribing in ancient times had to rely on people
copying manually. In each copying, lapses of concentration, errors,
and omissions were inevitable, resulting in corrupted letters or even
entire lines of text missing. In particular, when the preservers were not
skilled in the inscribing themselves, they had to have the task carried
out by artisans, who might not be proficient in the Pali language or the
word of the Buddha, or who might even be absolutely ignorant of
both. This of course increased the risk of mistakes. A familiar
example among Thai people in the past had to do with the copying of
medical recipes, as reflected in the saying: “A recipe that has gone
through three rounds of copying can cause death.”
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ด้วยเหตุนN ี การรักษาพระไตรปิ ฎกในยุคฝากไว ้กับวัตถุนอกตัวบุคคลนีN
จึงต้องใช้วธิ ที าํ ฉบับใหญ่ของส่วนรวมทีจV ารึกและทบทวนตรวจทานกันอย่างดี
แลว้ รักษาไวท้ Vีศูนย์กลางแห่งหนึVง เป็ นหลักของหมู่คณะของสงฆ์ทงัN หมด
หรือของประเทศชาติ
ประจวบว่ า ในยุ ค ทีV ร ั ก ษาพุ ท ธพจน์ เ ป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรนีN
พระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายไปเป็ นศาสนาแห่งชาติของหลายประเทศ
แลว้ แต่ ละประเทศจึงมีการสร้างพระไตรปิ ฎกฉบับทีVเป็ นหลักของประเทศ
ของตนๆ ไว ้ และดู แ ลสืบ ทอดกันมาให้มนั V ใจว่า ยัง คงอยู่ บ ริสุท ธิบ ริบู ร ณ์
ดัง เช่น ในประเทศไทย ทีVม กี ารสัง คายนาในสมัย พระเจ า้ ติโ ลกราช (หรือ
ติลกราช) แห่งอาณาจักรลา้ นนา และการสังคายนาในสมัยรัชกาลทีV ๑ แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ปจั จุบนั เป็ นต้น
ในเวลาทีVเรามีการตรวจชําระพระไตรปิ ฎกครังN หนึVง เราก็เอาของทุก
ประเทศมาสอบทานเทียบเคียงกัน เพืVอดู ว่ามีขอ้ ความถ้อยคําหรืออักษรตัว
ไหนผิดเพีNยนกันไหม อย่างชืVอ พระอัญญาโกณฑัญญะ มีการผิดเพีNยนกันไป
นิดหน่อย ฉบับของเราเป็ น อัญญาโกณฑัญญะ ฉบับอักษรโรมันของสมาคม
บาลีปกรณ์ (Pali Text Society) เป็ น อัญญาตโกณฑัญญะ เป็ นต้น ความ
แตกต่างแม ้แต่นิดเดียว เราก็บนั ทึกไว ้ให้รูใ้ นเชิงอรรถ
แมว้ ่ากาลเวลาจะผ่านล่วงไปเกินพันปี เมือV นําพระไตรปิ ฎกทีVประเทศ
พุทธศาสนาแต่ละประเทศรักษาไวม้ าเทียบกัน ก็พูดได้โดยรวมว่า เหมือนกัน
ลงกัน แมจ้ ะมีตวั อักษรทีVผิดแผกแตกต่ างกันบา้ ง เช่ น จ เป็ น ว บา้ ง เมืVอ
เทียบโดยปริมาณทังN หมดแลว้ ก็นบั ว่าเล็กน้อยยิVง แสดงถึงความถูกต้อง
แม่นยําในการรักษาทีVทาํ กันมาด้วยความตังN ใจและตระหนักถึงความสําคัญ
อย่างแท้จริง
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For this reason, in entrusting the preservation of the Canon to
external objects, an official copy for the whole community had to be
created, which had been properly inscribed, and carefully reviewed
and checked. This official copy would be kept at a centre, to serve as
the authority for the entire Sangha or the country.
It just happened that during the age in which the word of the
Buddha was preserved in writing, Buddhism had flourished and
spread to several countries, becoming their state religion. Each
country created an official version of the Pali Canon of its own and
took care of it from generation to generation to ensure that it would
remain unadulterated and complete. A case in point is Thailand,
where there were rehearsals conducted in the reigns of King Tilokarāja (or Tilakarāja) of the Lanna Kingdom and King Rama I of the
present Rattanakosin period.
In each recension of the Pali Canon, the participants will bring
together the different versions from all the countries involved and
cross-check them to see whether there are any discrepancies in
wording down to the letter. For instance, the name Aññākoṇḍañña
appears in the Thai version as such, but it is Aññātakoṇḍañña in the
Romanized version published by the Pali Text Society. Such
differences, albeit minor, are recorded in footnotes.
Although it has been well over a thousand years, when the
different versions of the Pali Canon preserved in different Buddhist
countries are compared, it can be said that overall they are the same
and mutually agreeing. Despite some textual differences found here
and there, e.g. the letter च (ca) versus व (va), the discrepancies are
negligible considering the huge size of the entire text. This attests to
the accuracy in the preservation, which has been done with great
care and full awareness of the significance of the task in hand.
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เพราะฉะนันN พระพุทธศาสนาเถรวาทจึงมีความภูมใิ จโดยชอบธรรมว่า
เรารักษาพระพุทธศาสนาไวไ้ ด้เป็ นแบบเดิมแท้ ดังเป็ นทียV อมรับกันเป็ นสากล
คือนักปราชญ์ วงวิชาการทัวV โลก ไม่ว่าจะเป็ นมหายาน หรือเถรวาท หรือ
ว ชั รยาน ว่า พระสู ต รต่ า งๆ ของพระพุท ธศาสนาแบบมหายานทีVเ ป็ น
อาจารยวาท เป็ นของทีVแต่งขึNนภายหลัง ไม่รกั ษาคําสอนเดิมแท้ๆ ไว ้ คัมภีร ์
ส่ ว นมากก็ ส าบสู ญ ไป เขาก็ เ ลยมายอมรับ กัน ว่ า คํา สอนเดิ ม แท้ข อง
พระพุทธเจ้าทีจV ะหาได้ครบสมบูรณ์ทVสี ุด ก็ตอ้ งมาดูในพระไตรปิ ฎกบาลีของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทของเรานีN
การสังคายนานันN ต้องให้รูว้ ่าเป็ นการทีVจะรักษาคําสอนเดิมเอาไวใ้ ห้
แม่นยําทีVสุด ไม่ใช่ว่าพระภิกษุทVสี งั คายนามีสทิ ธิเอาความคิดเห็นของตนใส่
ลงไป
บางคนเข ้าใจผิดว่า ในการสังคายนานีN ผูท้ เVี ขา้ ร่วมสังคายนา จะไปปรับ
ไปแต่ ง ไปทํา อะไรกับ พระไตรปิ ฎ ก ดีไ ม่ ดีอ าจจะถึง กับ เข า้ ใจว่ า มาแต่ ง
พระไตรปิ ฎกกันใหม่ ซึVงเป็ นความเขา้ ใจทีVคลาดเคลืVอนไปไกล แสดงว่าไม่
รูจ้ กั การสังคายนา และไม่รูเ้ รืVองอะไรเลย
แต่เราก็ตอ้ งรูด้ ว้ ยว่า ในพระไตรปิ ฎกไม่มเี ฉพาะคําตรัสของพระพุทธเจ้า
อย่างเดียว คําของพระสาวกก็มี เช่นคําของพระสารีบตุ รทีไV ด้แสดงวิธีสงั คายนา
เป็ นตัวอย่างไว ้นันN ก็เป็ นพระสูตรอยู่ในพระไตรปิ ฎก ชืVอ สังคีตสิ ูตร แต่ธรรมทีV
พระสารีบุตรนํามาสังคายนาไวใ้ นสังคีติสูตรนันN ก็คือคําตรัสของพระพุทธเจ้า
หรือธรรมทีVพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไวน้ นั V เอง นอกจากนันN ก็มคี าํ สนทนากับ
ผูอ้ นVื ซึงV มีคาํ ของผูอ้ นVื รวมอยู่ดว้ ยในนันN
หลักคําสอนอะไรเก่าๆ ก่อนพุทธกาล ทีVพระพุทธเจ้าทรงยอมรับ ทรง
นํามาเล่าให้นบั ถือปฏิบตั ิกนั ต่ อไป ก็มาอยู่ในพระไตรปิ ฎกด้วย อย่างเรืVอง
ชาดก เฉพาะส่วนทีเV ป็ นตัวคําสอนแท้ๆ
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Theravāda Buddhism is, therefore, legitimately proud that the
original Buddhism has been preserved. In contrast, as has been
universally recognized by Buddhist scholars and academia
worldwide, no matter whether they profess Mahāyana, Theravāda, or
Vajrayāna Buddhism, the Mahāyana sutras of the Ācāryavāda school
were composed later, not preserving the original, authentic
teachings. The majority of these scriptures are now lost. As a result,
it has been acknowledged that the most complete, original teachings
of the Buddha that are still available today can only be found in the
Pali Canon of Theravāda Buddhism.
It must be known that a rehearsal was conducted to preserve
the original teachings as accurately as possible, and that there was no
place for the participating monks to inject their own opinions into
the teachings.
It is sometimes misunderstood that in a rehearsal the participants
are entitled to alter or modify anything about the Pali Canon, or even
rewrite the whole thing. Such serious misunderstanding only indicates
one’s total ignorance of Buddhist rehearsals.
However, it must also be realized that the Pali Canon does not
contain exclusively the words of the Buddha. The teachings of the
Buddha’s disciples can be found as well. For instance, the Venerable
Sāriputta’s teachings which demonstrated how a rehearsal should be
conducted are also in there, in the Saṅgītisutta. Even so, the
teachings rehearsed by this elder were none other than the words of
the Buddha himself. In addition, there were dialogues in which the
Buddha engaged with others, thus containing other people’s words
as well.
Old teachings before the Buddha’s time that the Buddha accepted
and passed on as models for practice are also included in the Pali
Canon, e.g. the main teachings forming the core of the Buddha’s birth
stories.
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คัมภีรท์ Vนี ิพนธ์แมห้ ลังพุทธกาลก็มบี า้ ง อย่างในคราวสังคายนาครังN ทีV ๓
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ประธานสังคายนา
เรียบเรียงคัมภีรข์ Nนึ มาเล่มหนึVง (ชืVอว่า กถาวัตถุ) เพือV ชําระคําสังสอนที
V
ผV ดิ พลาด
ของพระบางพวกในสมัยนันN
แต่การวินิจฉัยนันN ก็เป็ นเพียงว่า ท่านยกเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าทีโV น่น
ทีVนVี ในเรืVองเดียวกันนันN มารวมกันไวเ้ ป็ นหลักฐานอ้างอิง เพืVอแสดงให้เห็นว่า
เรืVองนันN พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร อย่างนีNก็กลายเป็ นคัมภีรใ์ หม่ แต่แท้จริงก็
เป็ นการนําเอาพุทธพจน์ในเรืVองนันN ๆ มารวมไวใ้ นอีกลักษณะหนึVง โดยมีเรืVองราว
หรือข ้อพิจารณาอะไรอย่างหนึVงเป็ นแกน
=>4"8#/: +:"*
เมืVอการติดต่ อสืVอสารคมนาคมในโลกสะดวกมากขึNนแลว้ ครันN ถึงช่ วง
ระยะครบ ๒๕ ศตวรรษแห่งพระพุทธศาสนา และประเทศพุทธศาสนาต่างก็จดั
งานสมโภชเป็ นการใหญ่ในประเทศของตน ก็ได้มกี ารสังคายนาระหว่างชาติขN นึ
เป็ น ครังN แรกทีVป ระเทศพม่ า เมืVอ พ.ศ. ๒๔๙๗ –๒๔๙๙ ทีVพ ระสงฆ์แ ละ
นัก ปราชญ์จ ากประเทศพุท ธศาสนาเถรวาททุ ก ประเทศ และประเทศทีVมี
การศึกษาพระพุทธศาสนา ได้มาประชุมทวนทานพระไตรปิ ฎกบาลีของพม่าทีV
เตรียมไว ้ พร้อมทังN พระไตรปิ ฎกฉบับอักษรต่างๆ ของนานาประเทศ เรียกว่า
ฉัฏฐสังคีติ อันทียV อมรับทัวไปในประเทศพุ
V
ทธศาสนาทังN หลาย
อย่ า งไรก็ ดี หลัง จากฉัฏ ฐสัง คี ติเ สร็ จ สิNน แล ว้ ไม่ น าน ได้เ กิ ด ความ
เปลียV นแปลงและความผันผวนทางการเมืองในประเทศพม่า ซึVงเขา้ ใจว่าคงจะ
เป็ นเหตุให้การดูแลรักษาและจัดพิมพ์พระไตรปิ ฎกฉบับฉัฏฐสังคีติ ไม่ดาํ เนิน
มาอย่างราบรืVน จนเกิดมีความเขา้ ใจสับสนขึNนระหว่างพระไตรปิ ฎกฉบับเดิม
ของพม่า ทีVใ ช้เ ป็ น ต้น ร่ า งสํา หรับ พิจ ารณาในการสัง คายนา กับ ฉบับ ทีVเ ป็ น
ผลงานของการสังคายนา
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Also included in the Pali Canon are some scriptures composed
after the Buddha’s time. In the Third Rehearsal during the reign of
King Asoka the Great, the Elder Moggalliputtatissa, who presided
over the assembly, composed a treatise (called Kathāvatthu) to purge
the false teachings prevalent among certain groups of monks at the time.
Even so, in making his judgement, all he did was to cite the
Buddha’s teachings here and there of the same subject that were
collected as references to demonstrate what the Buddha actually said
concerning the issue in question. In this regard, this “new” scripture
in essence is merely a collection of the Buddha’s teachings,
reorganized in another way around the core of a given issue or a
particular consideration.

The Chaṭṭhasaṅgīti and after
When there was greater convenience in communications
around the world, as all Buddhist countries were celebrating the
twenty-fifth century of Buddhism in their respective countries, an
international rehearsal of the Buddha’s teachings was conducted for
the first time ever in Myanmar during the years B.E. 2497–2499.
Monks and scholars from all Theravāda Buddhist countries and some
other countries where Buddhism was also practiced, convened to
rehearse the Burmese-prepared version of the Pali Tipiṭaka in
tandem with the Pali Canon in various scripts from other countries.
This Sixth Rehearsal is known in Pali as the Chaṭṭhasaṅgīti, and has
been generally recognized among Buddhist countries.
However, shortly after the Sixth Rehearsal was over, there was a
wind of change as well as political turmoil in Myanmar, which
presumably hampered the care and publication of the Chaṭṭhasaṅgīti
version of the Pali Canon. Some confusion thus arose, for example,
between the draft version provided by the Burmese for deliberation
during the rehearsal and the finalized version, which was the end product
of the rehearsal.
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บัดนีN กองทุนสนทนาธรรมนําสุขในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ดาํ เนินการ
นําพระไตรปิ ฎกฉบับฉัฏฐสังคีตทิ สVี อบทานโดยทีปV ระชุมสงฆ์เถรวาทนานาชาติ
นีN มาจัดพิมพ์ดว้ ยอักษรโรมันทีเV ป็ นสากลแก่ผูอ้ ่านในนานาประเทศ
จากการดําเนินการด้วยความเพียรพยายามอย่างตังN ใจจริง และโดย
กระบวนวิธี ทVีร อบคอบรัด กุ ม จึ ง มีร ายงานของคณะผู ท้ ํา งานว่ า ได้พ บ
พระไตรปิ ฎกฉบับฉัฏฐสังคีติทVีพิมพ์ต่างวาระ และสามารถกําหนดแยกได้
ระหว่างฉบับต้นร่าง กับฉบับทีพV มิ พ์จากผลงานอันได้ทวนทานแล ้ว ตลอดจน
รูเ้ ขา้ ใจฉบับทีพV มิ พ์ครังN ต่อๆ มาได้ตามเป็ นจริง ทําให้ได้ตน้ ฉบับทีมV นใจที
ั V สV ุด
กับทังN ยังได้สอบทานกับพระไตรปิ ฎกฉบับอักษรต่างๆ ของหลายประเทศซําN
อีกครังN หนึVงด้วย เหมือนกับทําให้จดุ หมายของฉัฏฐสังคีตบิ รรลุผลสมบูรณ์
นอกจากนีN คณะผู ท้ าํ งานได้นาํ เทคโนโลยีสารสนเทศของยุคปัจจุบนั ทีV
ล่าสุ ดมาใช้ประโยชน์ดว้ ย ทําให้จดั วางระบบการค้นควา้ อ้างอิงได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และได้ฐานขอ้ มูลทีพV ร้อมอย่างยิงV สําหรับงานอย่างอืVน เกีVยวกับ
การศึกษาค้นควา้ พระไตรปิ ฎกทีVอาจจะจัดทําต่อไป เช่น การนําขอ้ มูลลงใน
ซีดรี อม โดยมีโปรแกรมค้นให้สะดวก เป็ นต้น
ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม แก่ นแท้หรือสาระสุดท้ายของงานนีNก็คือ การ
ดํารงรักษาพระพุทธพจน์ทVสี บื ทอดมาถึงเราในรูปของพระไตรปิ ฎกภาษาบาลี
ไวใ้ ห้บริสุทธิบริบูรณ์ทVีสุด คงเดิมตามทีVมกี ารรวบรวมพุทธพจน์ครังN แรกใน
การสังคายนาครังN ทีV ๑ ให้ผูอ้ ่านเขา้ ถึงคําสอนเดิมของพระพุทธเจ้าโดยตรง
โดยไม่มมี ติของบุคคลอืVนใดมากีดกัน แมแ้ ต่ความคิดเห็นของพระธรรมสังคาหกาจารย์ ซึVงหากจะมีท่านก็ได้บอกแจ้งหมายแยกไว ้ เป็ นการเปิ ดโล่ง
ต่อการใช้ปญ
ั ญาของผูศ้ ึกษาอย่างเต็มทีV
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The Dhamma Society Fund, under the patronage of His
Holiness the Supreme Patriarch of Thailand, has undertaken to
republish the Pali Canon of the Chaṭṭhasaṅgīti, as recensed by the
international convocation of Theravāda monks, in Roman script,
which is a universal script for international readers.
It was reported by the working group of this Fund that with
great efforts and assiduous attention, and by a meticulous and
rigorous process, they discovered the different Chaṭṭhasaṅgīti
versions of the Pali Canon, and managed to objectively distinguish
the draft version from the finalized one, along with those of later
impressions. They had thus procured the most reliable version,
which was further cross-checked against the different versions of the
Pali Canon in various scripts from several countries. This is as if to
bring the very goal of the Sixth Rehearsal to perfection.
Apart from this, state-of-the-art information technology has
been utilized, resulting in an efficient researching and referencing
system, and also a database most readily available for further
projects related to studies and researches in the Pali Canon, such as
the porting of the entire data onto a CD-ROM with a search engine
to facilitate data retrieval.
In any event, the true or ultimate essence of this project is to
maintain and preserve the word of the Buddha handed down to us in
the form of the Pali Canon in as pristine and complete a state as
possible, i.e. to keep the teachings as they were collected in the First
Rehearsal. This will enable the reader to gain direct access to the
original teachings of the Buddha without interventions from
anybody else’s interpretations, even those of the collectors of the
teachings themselves. Should there be such views included, they are
explicitly marked off, thereby leaving it open to the fullest scrutiny
with the reader’s own wisdom.
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แม ้ว่าอารยธรรมมนุษย์จะเจริญก้าวหน้ามามากมาย ผ่านเวลาหลายพันปี
จนถึงบัดนีN ทVีเรียกกันว่า ยุ คโลกาภิว ตั น์ แต่ มนุ ษย์ก็ ย งั ไม่พ น้ หรือห่ างไกล
ออกไปเลยจากปัญหาความทุกข์ และการเบียดเบียนบีบคันN ตลอดจนสงคราม
มนุ ษย์หวังจากระบบจริยธรรมของลัทธิศาสนาต่างๆ ทีVจะมาช่วยแก้ไขปัญหา
เหล่านีN แต่ลทั ธิศาสนาโดยทัวV ไป จะมอบให้เพียงบทบัญญัติ หรือคําสังV บังคับ
ต่างๆ ทีVมนุ ษย์ตอ้ งปฏิบตั ิตามด้วยศรัทธา ให้มนุ ษย์พน้ จากปัญหาในตัวและ
ปัญหาระหว่างมนุ ษย์ดว้ ยกันเอง ไปขึNนต่ อการลงโทษและการให้รางวัลจาก
อํานาจทีเV ชืVอว่าอยู่เหนือธรรมชาติ
ในเรืVองนีN พระพุทธศาสนาตามพุทธพจน์ในพระไตรปิ ฎกบาลีมลี กั ษณะ
พิเศษ ทีสV อนระบบจริยธรรมแห่งการพัฒนาตัวของมนุษย์เอง ให้หลุดพน้ จาก
ปัญหาทังN หลาย สู่ความเป็ นอิสระทีVแท้จริงโดยไม่ตอ้ งไปขึNนต่ออํานาจบงการ
จากภายนอก
มนุ ษย์ยุคปัจจุบนั ได้เจริญมาถึงขันN ตอนหนึVง ทีVถอื ได้ว่าเป็ นจุดสู งสุด
แห่งอารยธรรม และ ณ จุดนีN อารยธรรมก็ได้นาํ ปัญหาทีVเป็ นความทุกข์ครบ
ทุกด้านมามอบให้แก่มนุ ษย์ กล่าวคือ ปัญหาชีวติ ปัญหาสังคม ทีVมาบรรจบ
ถึงความครบถ้วนด้วยปัญหาสิงV แวดล ้อม
เป็ นทีชV ดั เจนว่า อารยธรรมทีเV จริญมาสูงสุดอย่างนีN สามารถมอบปัญหา
ทีเV ป็ นความทุกข์ให้แก่มนุษย์ได้อย่างครบถ้วน แต่ไม่สามารถนํามนุษย์ให้หลุด
พ ้นจากทุกข์แห่งปัญหาเหล่านันN ได้
มนุ ษ ย์ จ ํ า นวนมากขึN น ๆ ได้เ ริV ม มองเห็ น ว่ า พระพุ ท ธศาสนาใน
พระไตรปิ ฎกเป็ นคําตอบสําหรับปัญหาแห่งความทุกข์ทงัN หมดนีN ของมวลมนุ ษย์
ซึงV อาจแสดงให้เห็นเป็ นวงกลมซ้อน ๓ ชันN ดังในแผนภูมติ ่อไปนีN
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Part Two
The relevance of the Pali Canon in the modern world
Although human civilization has made great progress over the
last several millennia up to the so-called globalization age of the
present, the human race is by no means free or removed from the
problems of suffering, infliction of harm, distress, and war. People
look to the ethical systems of various cults and religions to help
resolve these problems. But these cults and religions in general only
come up with rules or dictates for them to follow with their faith,
thereby releasing them from their personal and interpersonal
problems only to subject them to punishment and reward by forces
believed to be supernatural.
In this regard, Buddhism according to the word of the Buddha
in the Pali Canon is unique in that it teaches an ethical system of
self-development for human beings to be released from all sorts of
problem, and become truly independent by not relying upon any
forces from without.
The modern man has progressed to a certain stage, which can
be regarded as the zenith of human civilization. It is at this very
point that civilization has presented the human race with problems of
suffering from all fronts: life’s problems and social problems, to be
compounded—and complemented—by environmental problems.
It is quite evident that while civilization at its zenith like this
can hand all sorts of problem to humans, it can never lead them out
of the suffering triggered by these problems.
Nevertheless, an increasing number of people are beginning to
realize that Buddhism as represented in the Pali Canon holds the key
to solving all the three-tier problems of human suffering, which can
be depicted as three concentric circles, as in the following diagram:
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ทุกข์ใจ
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ปัญหาชีวติ 

ปัญหาสังคม 

ปัญหาสิงV แวดล ้อม 

ปัญหาวงซ้อน ๓ ชันN ของมนุษย์

วงในทีVสุดคือปัญหาชีวติ และปัญหาชีวติ ทีVลกึ ซึNงทีVสุดคือปัญหาความ
ทุกข์ในจิตใจของมนุษย์ แมแ้ ต่อย่างหยาบทีสV ุด คือความเครียด ก็เป็ นปัญหา
หนักยิงV ของมนุษย์ยุคปัจจุบนั
พระพุทธศาสนาเป็ นคําสอนทีเV รียกได้วา่ ชํานาญพิเศษในการกําจัดปัญหา
ชีวติ ขันN สุดท้าย คือความทุกข์ในใจนีN ถึงขันN ทีVเขา้ ถึงความจริงของธรรมชาติ
ด้วยปัญญา และกําจัดเชืNอแห่งความทุกข์ในใจให้หมดสิNนไป ทําให้จติ ใจเป็ น
อิสระโล่งโปร่งผ่องใส โดยไม่มที กุ ข์เกิดขึNนอีกเลย
จากตัวเองออกมาขา้ งนอก ในวงกวา้ งออกไป คือ ปัญหาสังคม อัน
เป็ น ความทุ ก ข์ทVีเ กิ ด จากความสัม พัน ธ์ทVีผิด ซึVง กลายเป็ น ความรุ น แรง
เบียดเบียนกันระหว่างมนุษย์
ในการแก้ปญ
ั หาระดับนีN พระพุทธศาสนาก็ปรากฏเด่นตลอดมาในฐานะ
เป็ นศาสนาทีVเผยแพร่โดยไม่ตอ้ งใช้คมดาบ ไม่เคยมีสงครามศาสนา และไม่มี
หลักการใดๆ ทีVจะนําไปใช้เป็ นข อ้ อ้างในการรุ กรานหรือทําสงครามได้เลย
พระพุทธศาสนามีประวัตแิ ห่งความสงบอย่างแท้จริง สอนเมตตาทีเV ป็ นสากล จน
นักปราชญ์ยอมรับกันว่า พระพุทธศาสนาเป็ นขบวนการสันตินิยมทีVแท้แรกสุด
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Mental suffering
M

G





Life’s problems 



Social problems 

Environmental problems 

Three circles of human problems

The innermost circle represents life’s problems, the most
profound of which is one of suffering in the human mind. Even its
crudest form, namely stress, is quite a pressing problem for the modern
man.
In this regard, Buddhism is a system of teachings quite
specialized in ridding life’s ultimate problem of mental suffering.
With one’s own wisdom, one can eventually attain the objective
truth of nature, and completely eradicate the germ of mental distress,
the mind being thus released once and for all from suffering,
becoming relieved and radiant.
From oneself outwards, in a wider circle, are social problems,
or sufferings caused by wrongful relationships, which have resulted
in violence and mutual infliction of harm.
In solving problems at this level, Buddhism has distinguished
itself all along as a religion propagated without resorting to the
sword. Buddhists have never had any religious wars. Nor are there
any religious tenets to be used as pretexts for aggression or waging

๓๑
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ของโลก พระไตรปิ ฎ กจึ ง เป็ น แหล่ ง สํา คัญ ทีVสุ ด ทีVม นุ ษ ย์ผู ป้ รารถนาสัน ติ
สามารถเรียนรูห้ ลักการและวิธกี ารในการดํารงรักษาสันติภาพให้แก่โลกมนุษย์
วงนอกสุดทีVลอ้ มรอบตัวมนุ ษย์และสังคม ก็คือสิVงแวดลอ้ มทังN หลาย
โดยเฉพาะระบบนิเวศ ซึงV เวลานีNได้เกิดปัญหาร้ายแรงทีสV ุดซึงV คุกคามต่อความ
อยู่รอดของมนุษยชาติ
ปัญหาสิงV แวดลอ้ มนีN เป็ นทีVยอมรับกันแลว้ ว่า เกิดจากแนวคิดผิดพลาด
ทีVเป็ นฐานของอารยธรรมปัจจุบนั คือ ความคิดความเชืVอทีVมองเห็นมนุ ษย์แยก
ต่างหากจากธรรมชาติ แลว้ ให้มนุ ษย์มที ศั นคติทVเี ป็ นปฏิปกั ษ์ต่อธรรมชาติ มุ่ง
จะเอาชนะและมีอ าํ นาจทีVจะจัดการกับธรรมชาติ เพืVอสนองความต้องการ
ผลประโยชน์ของมนุ ษย์ การทีVจะแก้ปญ
ั หานีNได้ มนุ ษย์ตอ้ งการแนวคิดใหม่มา
เป็ นฐาน
ในเรืVองนีN พระพุทธศาสนาสอนทางสายกลาง ทีVให้รูต้ ามเป็ นจริงว่า
ธรรมชาติเป็ นระบบแห่งความสัมพันธ์ของสิVงทังN ปวง รวมทังN มนุ ษย์ดว้ ย ซึVง
ล ้วนเป็ นองค์ประกอบทีอV งิ อาศัยเป็ นเหตุปจั จัยแก่กนั
มนุ ษย์เป็ นองค์ประกอบพิเศษในระบบความสัมพันธ์นนัN โดยเป็ นส่วนทีV
เรียนรู ฝ้ ึ กหัดพัฒนาได้ เมืVอมนุ ษย์นนัN ได้พฒั นาตนให้มคี ุณสมบัติดงี าม ทังN ใน
ด้านพฤติกรรมทีVจะเป็ นไปในทางเกืNอกูลกัน ในด้านจิตใจให้มเี จตจํานงในทาง
สร้างสรรค์ และในด้านปัญญาให้เขา้ ใจถูกต้องถึงระบบความสัมพันธ์ทVอี งิ อาศัย
กันว่าจะต้องให้ระบบสัมพันธ์นนัN ดําเนินไปด้วยดีได้อย่างไร
เมืVอ มนุ ษ ย์ไ ด้พ ฒ
ั นามีคุ ณ ภาพดีแ ล ว้ ก็ จ ะรู จ้ กั ดํา เนิ น ชีวิต และจัด
ดําเนินการทังN หลายทีVจะเกืNอหนุ นให้ระบบความสัมพันธ์แห่งธรรมชาติทงัN ปวง
นันN เป็ นไปในทางทีสV มานเกืNอกูลกันยิงV ขึNน เป็ นทางนํามนุษย์ให้เขา้ ถึงโลกทีเV ป็ น
สุขไร้การเบียดเบียน
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wars. Buddhism has boasted a history of genuine peace, preaching
the principle of universal loving-kindness, so that it has been
recognized by many scholars as the world’s first truly pacifist
movement. The Pali Canon is therefore the most important source
from which peace seekers can learn the rationale and methods in
maintaining and protecting peace for the human world.
The outermost circle surrounding man and society represents
environmental problems, in particular ecological problems, which
are now posing the most serious threat to the survival of humanity.
As far as environmental problems are concerned, it has been
acknowledged that such problems have stemmed from the misguided
view that humans are distinct from nature. The hostile attitude
towards nature has led to their striving to conquer it and act upon it
to serve human interests alone. To solve these problems, the human
race needs a fresh mentality as a basis.
In this regard, Buddhism preaches the Middle Way, pointing to
the objective fact that nature is a system of relations of all phenomena—
man included—that are causally and conditionally interdependent.
Human beings are a unique component part in that system of
relations—the part that learns and that can be trained and
developed—when they have cultivated themselves in good qualities
on three fronts: behaviorally, to be mutually supportive;
psychologically, to possess a constructive mindset; and intellectually,
to have a proper understanding of the system of interdependence,
and of how such a system should best proceed.
Endowed with such good qualities, they will then know how to
conduct their lives and carry out activities to help steer the system of
relations of all phenomena towards a direction of greater harmony and
mutual support, thereby leading humanity to attain a world of
happiness, free from any infliction of harm.

๓๒
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พูดสันN ๆ ว่า พระพุทธศาสนามอบให้ฐานความคิดอย่างใหม่ ทีVเปลียV น
แนวทางการพัฒนามนุ ษย์ จากการเป็ นคู่ปรปักษ์ทจVี ะชิงชัยกับธรรมชาติ มาสู่
ความเป็ นองค์ประกอบทีเV กืNอกูลต่อระบบแห่งการอยู่ร่วมกันของธรรมชาตินนัN
เมืVอมองเห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาในการทีVจะแก้ปญ
ั หาขอ้
ใหญ่ ทVีสุ ด นีN พระไตรปิ ฎ กก็ จ ะเป็ น แหล่ ง อัน อุ ด มสมบู ร ณ์ ข องการศึ ก ษา
ค้นคว ้าเพือV จุดหมายดังกล่าว

 +& +'8#$%

บัด นีN จะหัน มาพิจ ารณาโครงสร้า งและการจัด องค์ป ระกอบของ
พระไตรปิ ฎก
ในประเทศไทย พระไตรปิ ฎกได้รบั การตีพิมพ์เป็ นเล่มหนังสือด้วย
อักษรไทยเป็ นครังN แรก ในสมัยรัชกาลทีV ๕ เมือV พ.ศ. ๒๔๓๑ การตีพมิ พ์เสร็จ
เรี ย บร้อ ยและมี ก ารฉลองในพ.ศ. ๒๔๓๖ พร้อ มกับ งานรัช ดาภิ เ ษก
พระไตรปิ ฎกทีตV พี มิ พ์ครังN นันN จัดเป็ นจบละ ๓๙ เล่ม
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๘ ในสมัยรัชกาลทีV ๗ ได้โปรดเกลา้ ฯ ให้ตีพมิ พ์ใหม่
เป็ นพระไตรปิ ฎกฉบับทีVสมบูรณ์ เพืVออุทศิ ถวายพระราชกุศลแด่รชั กาลทีV ๖
เรียกว่า พระไตรปิ ฎกฉบับสยามรัฐ มีจาํ นวนจบละ ๔๕ เล่ม ซึVงได้ถอื เป็ น
หลักในการจัดแบ่งเล่มพระไตรปิ ฎกในประเทศไทยสืบมาจนปัจจุบนั และเพือV
ความสะดวก การอ้างอิงในสรุปสาระสําคัญของพระไตรปิ ฎกต่อไปนีN ก็จะยึด
พระไตรปิ ฎกฉบับสยามรัฐเป็ นหลักเช่นกัน
กล่า วโดยทัวV ไป พระธรรมวิน ยั หรือ ธรรมและวิน ยั ทีVบ รรจุอ ยู่ ใ น
พระไตรปิ ฎกนันV แหละ เป็ นหลักในการจัดหมวดหมูข่ องพระไตรปิ ฎก
เค้าโครงในการจัดหมวดหมูม่ ดี งั ปรากฏในแผนภูมติ ่อไปนีN
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In short, Buddhism provides a new basis for thinking that
changes man’s concept of development from being antagonistic to
nature, constantly striving to conquer it, to being the component part
that is conducive to nature’s system of coexistence.
In view of the availability of Buddhism in solving these
greatest problems, the Pali Canon constitutes an abundant source for
studies and researches to achieve that end.

The classification of scriptures in the Pali Canon
We can now turn to the structure and organization of the Pali
Canon.
In Thailand the Pali Canon was published in book form using
the Thai script for the first time during the reign of King Rama V in
B.E. 2431. After the publication was completed, there was a
celebration in B.E. 2436 along with the King’s Silver Jubilee. The
Pali Canon published on that occasion came in a set of 39 volumes.
In B.E. 2468 during the reign of King Rama VII, the Pali
Canon was reprinted by royal command to dedicate the merit to the
late King Rama VI. Known in Thai as phra traipidok chabap sayamrat
or “the official Siamese version of the Tipiṭaka,” the new impression
came in a complete set of 45 volumes, and has ever since served as
the standard for volume division of any Thai-script version in
Thailand. For convenience sake, references in the following summary
of the Pali Canon will also be made to this version.
Generally speaking, it is the Doctrine and Discipline contained
in the Pali Canon that serve as the basis for its classification.
The outline of the classification is shown in the following
diagram.

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

๓๓

วินยั ปิ ฎก
(ประมวลระเบียบ
ข ้อบังคับสําหรับ
ภิกษุและภิกษุณี)

มหาวิภงั ค์
ภิกขุนีวภิ งั ค์
มหาวรรค
จุลลวรรค
ปริวาร

พระไตรปิ ฎก

สุตตันตปิ ฎก
(ประมวลพระ
ธรรมเทศนา
ประวัตแิ ละเรืVองราว
ต่างๆ)

(วินยั ทีเV ป็ นหลักใหญ่ของภิกษุ)
(วินยั ทีเV ป็ นหลักใหญ่ของภิกษุณี)
(กําเนิดภิกษุสงฆ์และระเบียบความเป็ น
อยู่และกิจการของภิกษุสงฆ์)
(ระเบียบความเป็ นอยู่และกิจการของ
ภิกษุสงฆ์ เรืVองภิกษุณี และสังคายนา)
(คู่มอื ถามตอบซักซ้อมความรูพ้ ระวินยั )

ทีฆนิกาย
(ชุมนุมพระสูตรขนาดยาว)
มัชฌิมนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง)
สังยุตตนิกาย (ชุมนุมพระสูตรทีจV ดั กลุม่
ตามหัวเรืVองทีเV กีVยวข ้อง)
อังคุตตรนิกาย (ชุมนุมพระสูตรทีจV ดั เป็ นหมวด
ตามจํานวนข ้อธรรม)
ขุททกนิกาย (ชุมนุมพระสูตร ภาษิต คําอธิบาย
และเรืVองราวเบ็ดเตล็ด)
(แจงนับธรรมทีจV ดั รวมเป็ นหมวด
เป็ นประเภท)
(อธิบายธรรมแต่ละเรืVองแยกแยะ
วิภงั ค์
ออกชีNแจงวินิจฉัยโดยละเอียด)
(สงเคราะห์ข ้อธรรมต่างๆ เข ้าในขันธ์
ธาตุกถา
อายตนะ ธาตุ)
ปุคคลบัญญัติ (บัญญัตคิ วามหมายบุคคลประเภท
ต่างๆ ตามคุณธรรมทีมV )ี
กถาวัตถุ
(แถลงและวินิจฉัยทัศนะของนิกาย
ต่างๆ สมัยตติยสังคายนา)
(ยกข ้อธรรมขึNนวินิจฉัยโดยตอบ
ยมก
คําถามทีตV งัN ย้อนกันเป็ นคู่ๆ)
(อธิบายปัจจัยคือลักษณะความสัมพันธ์
ปัฏฐาน
เนืVองอาศัยกัน ๒๔ แบบ)
ธัมมสังคณี

อภิธรรมปิ ฎก
(ประมวลหลักธรรม
และคําอธิบายทีเV ป็ น
เนืNอหาวิชาล ้วนๆ)

เค้าโครงในการจัดหมวดหมูค่ มั ภีรพ์ ระไตรปิ ฎก
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(Major rules for monks)

Bhikkhunīvibhaṅga (Major rules for nuns)

Vinayapiṭaka
(Collection of rules
for monks and
nuns)

The
Pali
Canon

Suttantapiṭaka
(Collection of
sermons, histories,
stories and
accounts)

Abhidhammapiṭaka
(Collection of
teachings and
explanations in
purely academic
terms)

Mahāvagga

(Origin of the Order of
monks and regulations on
monks’ way of living and
monastic administration)

Cullavagga

(Regulations on monks’ way
of living and monastic
administration; the accounts
of nuns and the rehearsals)

Parivāra

(Catechism on knowledge
about the Discipline)

Dīghanikāya

(“Collection of Long
Discourses”)

Majjhimanikāya

(“Collection of Middle
Length Discourses”)

Saṁyuttanikāya

(“Collection of Connected
Discourses”)

Aṅguttaranikāya

(“Collection of Numerical
Discourses”)

Khuddakanikāya

(“Collection of Minor Works”)

Dhammasaṅgaṇī

(“Enumeration of Phenomena”)

Vibhaṅga

(“The Book of Divisions”)

Dhātukathā

(“Discussion with Reference
to the Elements”)

Puggalapaññatti

(“Designation of Individuals”)

Kathāvatthu

(“Points of Controversy”)

Yamaka

(“The Book of Pairs”)

Paṭṭhāna

(“The Book of Relations”)

Outline of the classification of the Pali Canon

๓๔
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สรุปสาระสําคัญของพระไตรปิ ฎก ๔๕ เล่ม
(เรียงตามลําดับเล่ม)
. &/ $%
ประมวลพุท ธพจน์ห มวดพระวิน ยั คือ พุท ธบัญ ญัติเ กีVย วกับ ความ
ประพฤติ ความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียม และการดําเนินกิจการต่ างๆ ของ
ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ แบ่งเป็ น ๕ คัมภีร ์ (เรียกย่อหรือหัวใจว่า อา ปา ม
จุ ป)* ๘ เล่ม
(: B มหาวิภงั ค์ ภาค ๑ ว่าด้วยสิกขาบทในปาติโมกข์ฝ่ายภิกษุ
สงฆ์ (กฎหรือขอ้ บังคับทีVเป็ นหลักใหญ่สาํ หรับพระภิกษุ) ๑๙ ขอ้ แรก ซึVงอยู่
ในระดับอาบัติหนักหรือความผิดสถานหนัก คือ ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓
และอนิยต ๒
(: C มหาวิภงั ค์ ภาค ๒ ว่าด้วยสิกขาบทในปาติโมกข์ฝ่ายภิกษุ
สงฆ์ขอ้ ทีVเหลือ ซึVงอยู่ในระดับอาบัติเบาหรือความผิดสถานเบา คือ ตังN แต่
นิส สัคคิยปาจิตตีย ์ ๓๐ จนครบสิกขาบท ๒๒๗ หรือทีVมกั เรียกกันว่า ศีล
๒๒๗

*

ทียV ่อเป็ น อา กับ ปา นันN เนืVองมาจากวิธจี ดั แบ่งอีกแบบหนึVง คือ
เรียกเล่ม ๑ มหาวิภงั ค์ ภาค ๑ ว่า อาทิกมั มิกะ (ว่าด้วยสิกขาบททีVเกีVยวกับอาบัติ
หนักของภิกษุ) และ
เรียกเล่ม ๒ มหาวิภงั ค์ ภาค ๒ กับ เล่ม ๓ ภิกขุนีวภิ งั ค์ ว่า ปาจิตตีย ์ (ว่าด้วย
สิกขาบทเกีVยวกับอาบัตเิ บาของภิกษุเป็ นต้นไปจนจบสิกขาบทในปาติโมกข์ของภิกษุณี)
อนึVง วินยั ปิ ฎกทังN ๘ เล่ม หรือ ๕ คัมภีรน์ N ี บางทีเรียกรวมกันให้สนัN กว่านีNอกี เป็ น ๓
คัมภีร ์ คือ วิภงั ค์ หรือ สุตตวิภงั ค์ (= มหาวิภงั ค์ และ ภิกขุนีวภิ งั ค์ ได้แก่ เล่ม ๑–๓)
ขันธกะ (= มหาวรรค และจุลลวรรค ได้แก่ เล่ม ๔–๗) และปริวาร (เล่ม ๘)

The Pali Canon: What a Buddhist Must Know

34

A concise summary of the Pali Canon in 45 volumes
(arranged by volume number)
A. The Vinayapiṭaka
A compilation of the word of the Buddha in the domain of the
Discipline, or the rules laid down by the Buddha concerning the
conduct, ways of living, customs, and administration of monastic
affairs for monks and nuns, the Vinayapiṭaka is divided into five
scriptures (known by their abbreviations as: Ā, Pā, Ma, Cu, Pa.)*,
and published in eight volumes.
Volume 1: Mahāvibhaṅga, Part 1. Covering the first 19 training
rules within the Pātimokkha (major monastic rules) for monks, this
volume deals with grave offences, i.e. the four rules of Defeat (Pārājika), the 13 rules entailing Initial and Subsequent Meetings of the
Sangha (Saṅghādisesa), and the two Indefinites (Aniyata).
Volume 2: Mahāvibhaṅga, Part 2. This volume covers the rest
of the monks’ Pātimokkha training rules—those concerned with
minor offences, i.e. starting with the 30 rules entailing Expiation
with Forfeiture (Nissaggiyapācittiya), thereby bringing the total of the
Pātimokkha training rules (often called precepts) to 227.

*

The first two abbreviations, Ā and Pā, reflect another way of classification, thus:
1. Ādikammika includes the contents in Volume 1, which cover the first part
of the Mahāvibhaṅga (concerning the training rules related to monks’ grave
offences).
2. Pācittiya includes the contents in Volumes 2, which cover the second part
of the Mahāvibhaṅga and Volume 3, Bhikkhunī-vibhaṅga (concerned with the
training rules related to monks’ minor offences up to all the training rules for nuns).
In addition, all the eight volumes of the Vinayapiṭaka, or these five scriptures,
can sometimes be further collapsed into three, viz. Vibhaṅga or Suttavibhaṅga (=
Mahāvibhaṅga and Bhikkhunīvibhaṅga, i.e. Volumes 1–3), Khandhaka (= Mahāvagga and Cullavagga, i.e. Volumes 4–7), and Parivāra (Volume 8).

๓๕
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(: 2 ภิกขุนีวภิ งั ค์ ว่าด้วยสิกขาบท ๓๑๑ ของภิกษุณี
(: 1 มหาวรรค ภาค ๑ ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกข์ (ระเบียบ
ขอ้ บังคับทัวV ไปเกีVยวกับความเป็ นอยู่ และการดําเนินกิจการของภิกษุ สงฆ์)
ตอนต้น มี ๔ ขันธกะ (หมวด) คือ เรืVองกําเนิดภิกษุสงฆ์และการอุปสมบท
อุโบสถ จําพรรษา และปวารณา
(: D มหาวรรค ภาค ๒ ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกข์ ตอนต้น
(ต่อ) มี ๖ ขันธกะ (หมวด) คือ เรืVองเครืVองหนัง เภสัช กฐิน จีวร นิคหกรรม
และการทะเลาะวิวาทและสามัคคี
(: E จุลลวรรค ภาค ๑ ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกข์ ตอนปลาย
มี ๔ ขันธกะ คือ เรืVองนิคหกรรม วุฏฐานวิธี และการระงับอธิกรณ์
(: F จุลลวรรค ภาค ๒ ว่าด้วยสิกขาบทนอกปาติโมกข์ตอนปลาย
(ต่ อ) มี ๘ ขันธกะ คือ เรืVองขอ้ บัญญัติปลีกย่อย เรืVองเสนาสนะ สังฆเภท
วัตรต่างๆ การงดสวดปาติโมกข์ เรืVองภิกษุณี เรืVองสังคายนา ครังN ทีV ๑ และ
ครังN ทีV ๒
(: G ปริวาร คู่มอื ถามตอบซ้อมความรูพ้ ระวินยั
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Volume 3: Bhikkhunīvibhaṅga. It deals with the 311 training
rules for nuns.
Volume 4: Mahāvagga, Part 1. This volume deals with the
training rules outside of the Pātimokkha, i.e. the general regulations
on the monks’ ways of living and administration of monastic affairs.
The major, or former, portion in this volume covers four divisions
(khandhaka), i.e. rules for admission to the Order, the Uposatha
meeting and recital of the Pātimokkha, residence during the rainy
season, and the Invitation.
Volume 5: Mahāvagga, Part 2. Still on the major, or former,
portion of the training rules outside of the Pātimokkha, this volume
covers six more divisions (khandhaka), i.e. rules on the use of
leather, medicines, the annual presentation of robes (kaṭhina),
matters concerning robes, formal censure, and disputes and
harmony.
Volume 6: Cullavagga, Part 1, This volume deals with the
minor, or latter, portion of the training rules outside of the
Pātimokkha, covering four divisions (khandhaka), i.e. formal
censure, rules for reinstatement of a monk, and ways of settling a
legal procedure.
Volume 7: Cullavagga, Part 2, Still on the minor, or latter,
portion of the training rules outside of the Pātimokkha, this volume
covers eight more divisions (khandhaka), i.e. miscellaneous rules,
dwellings and furniture, schism, specific rules and etiquette, abrupt
termination of the Pātimokkha recital, nuns, and the First and
Second Rehearsals.
Volume 8: Parivāra. This volume is a manual, compiled in
the form of a catechism, for reviewing one’s knowledge of the
Discipline.

๓๖
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!. ###$%
ประมวลพุทธพจน์หมวดพระสู ตร คือพระธรรมเทศนา คําบรรยาย
หรื อ อธิ บ ายธรรมต่ า งๆ ทีV ต รัส ยัก เยืN อ งให้เ หมาะกับ บุ ค คลและโอกาส
ตลอดจนบทประพัน ธ์ เรืV อ งเล่ า และเรืV อ งราวทังN หลายทีVเ ป็ น ชันN เดิ ม ใน
พระพุทธศาสนา แบ่งเป็ น ๕ นิกาย (เรียกย่อหรือหัวใจว่า ที ม สํ อํ ขุ) ๒๕
เล่ม คือ
๑. ทีฆนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดยาว) ๓ เล่ม
๒. มัชฌิมนิกาย (ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง) ๓ เล่ม
๓. สังยุตตนิกาย (ชุมนุมพระสูตรทีเV กีVยวกับหัวเรืVองเดียวกัน) ๕ เล่ม
๔. อัง คุ ต ตรนิ ก าย (ชุม นุ ม พระสู ต รทีVจ ดั เป็ น หมวดตามจํา นวนข อ้
ธรรม) ๕ เล่ม
๕. ขุท ทกนิ ก าย (ชุม นุ ม พระสู ต ร ภาษิต คํา อธิ บ าย และเรืV อ งราว
เบ็ดเตล็ด) ๙ เล่ม
B. 8H/ (  )
(: I สีลขันธวรรค มีพระสูตรขนาดยาว ๑๓ สูตร เริVมด้วย พรหมชาลสู ตร (หลายสู ตรกล่าวถึงความถึงพร้อมด้วยสีลขันธ์ ซึVงบางทีก็จาํ แนก
เป็ นจุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล จึงเรียกว่า สีลขันธวรรค)
(: BJ มหาวรรค มีพระสู ตรขนาดยาว ๑๐ สู ตร ส่วนมากชืVอเริVม
ด้วย มหา เช่น มหาปรินิพพานสูตร มหาสมยสูตร มหาสติปฏั ฐานสูตร เป็ นต้น
(: BB ปาฏิกวรรค (ปาถิกวรรค ก็เรียก) มีพระสู ตรขนาดยาว ๑๑
สูตร เริVมด้วยปาฏิกสูตร หลายสูตรมีชVอื เสียง เช่น จักกวัตติสูตร อัคคัญญสูตร
สิงคาลกสูตร และสังคีตสิ ูตร
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B. The Suttantapiṭaka
This is a compilation of the word of the Buddha in the
department of the discourses, i.e. his sermons, lectures or
explanations of the Dhamma that were adaptively given to suit
particular individuals and occasions, along with compositions,
narratives, and stories that were of early Buddhism. Printed in 25
volumes, the Suttantapiṭaka is classified into five collections (known
by their abbreviations as Dī, Ma, Saṁ, Aṁ, Khu) as follows:
1. The Dīghanikāya “Collection of Long Discourses” (3 volumes)
2. The Majjhimanikāya “Collection of Middle Length Discourses”
(3 volumes)
3.The Saṁyuttanikāya “Collection of Connected Discourses”
(5 volumes)
4. The Aṅguttaranikāya “Collection of Numerical Discourses
(5 volumes)
5. The Khuddakanikāya “Collection of Minor Works” (9 volumes)
1. The Dīghanikāya “Collection of Long Discourses”
Volume 9: Sīlakkhandhavagga. This volume contains 13 long
discourses, starting with Brahmajālasutta. Several discourses deal
with the attainment in morality, which is sometimes divided into
Minor Morality (cullasīla), Middle Morality (majjhimasīla), and
Major Morality (mahāsīla). Hence the collective name of the whole
division: Sīlakkhandhavagga “the Division Concerning Morality.”
Volume 10: Mahāvagga. This volume contains 10 long
discourses, mostly starting with the word mahā “great,” e.g. Mahāparinibbānasutta, Mahāsamayasutta, Mahāsatipaṭṭhānasutta, etc.
Volume 11: Pāṭikavagga (also known as Pāthikavagga). This
volume covers 11 long discourses, starting with Pāṭikasutta. There
are also well-known discourses such as Cakkavattisutta, Aggaññasutta, Siṅgālakasutta and Saṅgītisutta.

๓๗
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C. K// (ชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง)
(: BC มูลปัณณาสก์ (บันN ตน้ ) มีพระสูตรขนาดกลาง ๕๐ สูตร
บางสูตรอาจจะคุน้ ชืVอ เช่น ธรรมทายาทสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร สติปฏั ฐานสูตร
รถวินีตสูตร วีมงั สกสูตร
(: B2 มัชฌิมปัณณาสก์ (บันN กลาง) มีพระสูตรขนาดกลาง ๕๐ สูตร
ทีอV าจจะคุน้ ชืVอเช่น เสขปฏิปทาสูตร ชีวกสูตร อุปาลิวาทสูตร อภยราชกุมารสูตร
มาคัณฑิยสูตร รัฏฐปาลสูตร โพธิราชกุมารสูตร องคุลมิ าลสูตร ธรรมเจดียสูตร
วาเสฏฐสูตร
(: B1 อุปริปณ
ั ณาสก์ (บันN ปลาย) มีพระสู ตรขนาดกลาง ๕๒ สู ตร มี
เนืN อ หาแตกต่ า งกัน หลากหลาย เช่ น เทวทหสู ต ร โคปกโมคคัล ลานสู ต ร
สัป ปุริส สู ต ร มหาจัต ตารีส กสู ต ร อานาปานสติสู ต ร กายคตาสติสู ต ร
ภ ทั เทกรัต ตสู ต ร จู ฬ กรรมวิภ งั คสู ต ร สัจ จวิภ งั คสู ต ร ปุ ณ โณวาทสู ต ร
สฬายตนวิภงั คสูตร อินทรียภาวนาสูตร
2. " ##/ (ชุมนุ มพระสู ตรทีVเกีVยวกับหัวเรืVองเดียวกันๆ คือ ชุมนุ ม
พระสู ตรทีVจดั รวมเขา้ เป็ นกลุ่มๆ เรียกว่า สังยุตต์ หนึVงๆ ตามเรืVองทีVเ นืV อ งกัน
หรือ ตามหัว ข อ้ หรือ บุค คลทีVเ กีVย วข อ้ ง รวม ๕๖ สัง ยุ ต ต์ มี ๗,๗๖๒
สู ตร)
(: BD สคาถวรรค รวมคาถาภาษิตทีVตรัสและกล่าวตอบบุคคล
ต่างๆ เช่น เทวดา มาร ภิกษุณี พราหมณ์ พระเจ้าโกศล เป็ นต้น จัดเป็ นกลุม่
เรืVองตามบุคคลและสถานทีV มี ๑๑ สังยุตต์
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2. The Majjhimanikāya “Collection of Middle Length Discourses”
Volume 12: Mūlapaṇṇāsaka “the first batch of 50.” This
volume covers the first 50 middle length discourses, some of whose
names might sound familiar, e.g. Dhammadāyādasutta, Sammādiṭṭhisutta, Satipaṭṭhānasutta, Rathavinītasutta, Vīmaṁsakasutta.
Volume 13: Majjhimapaṇṇāsaka “the middle batch of 50.”
This volume covers the next 50 middle length discourses. Among
those discourses whose names might sound familiar are
Sekhapaṭipadāsutta, Jīvakasutta, Upālivādasutta, Abhayarājakumārasutta, Māgaṇḍiyasutta, Raṭṭhapālasutta, Bodhirājakumārasutta, Aṅgulimālasutta, Dhammacetiyasutta, and
Vāseṭṭhasutta.
Volume 14: Uparipaṇṇāsaka “the last batch of 50.” This
volume covers the remaining 52 middle length discourses, their
subject matters being multifarious. Among the discourses are, for
example, Devadahasutta, Gopakamoggallānasutta, Sappurisasutta,
Ānāpānasatisutta,
Kāyagatāsatisutta,
Mahācattārīsakasutta,
Bhaddekarattasutta, Cūḷakammavibhaṅgasutta,
Saccavibhṅgasutta, Puṇṇovādasutta, Saḷāyatanavibhaṅgasutta, and
Indriyabhāvanāsutta.
3. The Saṁyuttanikāya “Collection of Connected Discourses”
(This collection of 7,762 discourses is classified into 56 groups
(saṁyutta), arranged in a special order by subject matter. Each group
deals with a specific doctrine or personality.)
Volume 15: Sagāthavagga. This volume is a collection of
verses mostly uttered by the Buddha and in response to different
personalities, e.g. deities, Māra the Evil One, nuns, brahmins, King
of Kosala, etc. This section is classified mainly according to the
individuals and places concerned into 11 saṁyuttas.

๓๘
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(:  BE นิ ท านวรรค ครึV ง เล่ ม ว่ า ด้ว ยเหตุ แ ละปัจ จัย คื อ หลัก
ปฏิจจสมุปบาท นอกนันN มีเรืVองธาตุ การบรรลุธรรม สังสารวัฏ ลาภสักการะ
เป็ นต้น จัดเป็ น ๑๐ สังยุตต์
(: BF ขันธวารวรรค ว่าด้วยเรืVองขันธ์ ๕ ในแง่มมุ ต่ างๆ มีเรืVอง
เบ็ด เตล็ด รวมทังN เรืVอ ง สมาธิ และทิฏ ฐิต่ า งๆ ปะปนอยู ่บ า้ ง จัด เป็ น ๑๓
สังยุตต์
(: BG สฬายตนวรรค เกือบครึVงเล่มว่าด้วยอายตนะ ๖ ตามแนว
ไตรลักษณ์ เรืVองอืVนมีเบญจศีล ขอ้ ปฏิบตั ิให้ถงึ อสังขตะ อันตคาหิกทิฏฐิ เป็ น
ต้น จัดเป็ น ๑๐ สังยุตต์
(: BI มหาวารวรรค ว่าด้วยโพธิปกั ขิยธรรม ๓๗ แต่เรียงลําดับ
เป็ นมรรค (พร้อมทังN องค์ธรรมก่ อนมรรค) โพชฌงค์ สติปฏั ฐาน อินทรีย ์
สัมมัปปธาน พละ อิทธิบาท รวมทังN เรืVองทีVเกีVยวขอ้ ง เช่ น นิวรณ์ สังโยชน์
อริยสัจจ์ ฌาน ตลอดถึงองค์คุณของพระโสดาบันและอานิสงส์ของการบรรลุ
โสดาปัตติผล จัดเป็ น ๑๒ สังยุตต์
1. "##/ (ชุมนุ มพระสู ตรทีVเพิVมจํานวนขึNนทีละหน่ วย คือชุมนุ ม
พระสู ตรทีVจดั รวมเขา้ เป็ นหมวดๆ เรียกว่า นิ บาต หนึVงๆ ตามลําดับจํานวน
หัวข ้อธรรมทีเV พิมV ขึNน เริVมตังN แต่หมวด ๑, หมวด ๒ ฯลฯ ไปจนถึงหมวด ๑๑
รวม ๑๑ นิบาต หรือ ๑๑ หมวดธรรม มี ๙,๕๕๗ สูตร)
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Volume 16: Nidānavagga. Half of this volume deals with
causes and conditions, i.e. the law of the Dependent Origination. The
rest deals with the elements, the penetration of the Dhamma, the
round of rebirths, material gain, etc. This section is classified into 10
saṁyuttas.
Volume 17: Khandhavāravagga. This volume deals with the
various aspects of the five aggregates and miscellaneous subjects
including concentration, together with some false views. This
section is classified into 13 saṁyuttas.
Volume 18: Saḷāyatanavagga. Almost half of this volume
deals with the six sense-bases in accordance with the Three
Characteristics. The rest deals with the five precepts, ways of
practice leading to the unconditioned, extremist views, etc. This
section is classified into 10 saṁyuttas.
Volume 19: Mahāvāravagga. This volume covers the 37
virtues partaking of enlightenment, which are rearranged, starting with
the Noble Eightfold Path (including other virtues prior to the Path)
the seven enlightenment factors, the four bases of mindfulness, the
five controlling faculties, the four right efforts, the five powers, the
four paths of accomplishment, including other related topics, e.g. the
five hindrances, the ten fetters, the Four Noble Truths, the
absorptions, along with the attributes of Stream Entrants and the
meritorious consequences of the fruition of Stream Entry. This
section is classified into 12 saṁyuttas.
4. The Aṅguttaranikāya “Collection of Numerical Discourses”
(This collection of 9,557 discourses is classified into 11 divisions
known as nipāta, which are arranged in progressive numerical order,
starting from the groups of single items, followed by the groups of
two and so on, to the groups of eleven.)

๓๙
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(: CJ เอก–ทุก–ติกนิบาต ว่าด้วยธรรม หมวด ๑ (เช่น ธรรมเอกทีV
ฝึ กอบรมแล ้ว เหมาะแก่การใช้งาน ได้แก่ จิต องค์คุณภายในอันเอกทีเV ป็ นไป
เพือV ประโยชน์ยVงิ ใหญ่ ได้แก่ ความไม่ประมาท ฯลฯ รวมทังN เรืVองเอตทัคคะ)
หมวด ๒ (เช่น สุข ๒ สิบสามชุด, คนพาล ๒, บัณฑิต ๒, ปฏิสนั ถาร ๒,
ฤทธิ ๒ ฯลฯ) หมวด ๓ (เช่น มารดาบิดามีฐานะต่อบุตร ๓ อย่าง, ความเมา
๓, อธิปไตย ๓, สิกขา ๓ ฯลฯ)
(: CB จตุกกนิบาต ว่าด้วยธรรม หมวด ๔ (เช่น อริยธัมม์ หรือ
อารยธรรม ๔, พุทธบริษทั ๔, ปธาน ๔, อคติ ๔, จักร ๔, สังคหวัตถุ ๔ ฯลฯ)
(: CC ปัญจก–ฉักกนิบาต ว่าด้วยธรรม หมวด ๕ (เช่น พละ ๕,
นิวรณ์ ๕, อภิณหปัจจเวกขณ์ ๕, นักรบ ๕ ฯลฯ) และ หมวด ๖ (เช่ น
สาราณียธรรม ๖, อนุตตริยะ ๖, คารวตา ๖, อภัพพฐาน ๖, ฯลฯ)
(:  C2 สัต ตก–อัฏ ฐก–นวกนิ บ าต ว่ า ด ว้ ยธรรมหมวด ๗
(เช่ น อริยทรัพย์ ๗, อนุ สยั ๗, อปริหานิยธรรม ๗, สัปปุริสธรรม ๗,
กัลยาณมิตรธรรม ๗,
ภรรยา ๗ ฯลฯ) หมวด ๘ (เช่น โลกธรรม ๘,
คุณสมบัติของภิกษุทVจี ะไปเป็ นทูต ๘, ทาน ๘, ทานวัตถุ ๘, การบําเพ็ญ
บุญกิริยาวัตถุ ๓ ในระดับต่ างๆ ๘, สัปปุริสทาน ๘, ทิฏฐธัมมิก–
สัม ปรายิก ตั ถิก ธรรม ๘ ฯลฯ) และหมวด ๙ (เช่ น อาฆาตวัต ถุ ๙,
อนุ ปุพพนิโรธ ๙, อนุ ปุพพวิหาร ๙, นิพพานทันตา ๙ ฯลฯ)
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Volume 20: Eka-, Duka-, and Tikanipāta. This volume covers
those topics of the Dhamma classified into groups of one (e.g. the prime
object which when trained is apt for work, i.e. the mind; the inner prime
virtue that is for great benefit, i.e. heedfulness; etc. including accounts
of the Buddha’s foremost disciples), groups of two (e.g. 13 sets of two
types of happiness, two types of fool, two types of wise man, two types
of kind reception, two types of prosperity, etc.), and groups of three
(e.g. the three parental statuses with respect to their children, three types
of intoxication, the three supremacies, the Threefold Training, etc.).
Volume 21: Catukkanipāta. This volume covers those topics of
the Dhamma classified into groups of four (e.g. the four noble dhammas,
the Four Assemblies, the four efforts, the four biases, the four virtues
wheeling one to prosperity, the four bases of social solidarity, etc.)
Volume 22: Pañcaka-, and Chakkanipāta. This volume covers
those topics of the Dhamma classified into groups of five (e.g. the five
powers, the five hindrances, the five ideas to be constantly reviewed, the
five worriors), and groups of six (e.g. the six states of conciliation, the six
excellent experiences, the six reverences, the six impossibilities, etc.)
Volume 23: Sattaka-, Aṭṭhaka- and Navakanipāta. This
volume covers those topics of the Dhamma classified into groups of
seven (e.g. the seven noble treasures, the seven latent tendencies, the
seven conditions of welfare, the seven qualities of a good man, the
seven qualities of a good friend, the seven types of wife, etc.),
groups of eight (e.g. the eight worldly conditions, the eight qualities
of a messenger-to-be, the eight donations, the eight bases of
donation, the eight levels on which to perfect the three bases of
meritorious action, the eight gifts of a good man, the eight virtues
conducive to the present and future benefits), and groups of nine
(e.g. the nine objects of malice, the nine mental states of gradual
attainment, the nine progressive abidings, the nine states of
immediate Nibbāna).

๔๐

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

(:  C1 ทสก–เอกาทสกนิ บ าต ว่ า ด้ว ยธรรม หมวด ๑๐ (เช่ น
สังโยชน์ ๑๐, สัญญา ๑๐, นาถกรณธรรม ๑๐, วัฑฒิธรรม ๑๐ ฯลฯ) และ
หมวด ๑๑ (เช่ น ธรรมทีVเ กิด ต่ อ จากกัน ตามธรรมดา ไม่ต อ้ งเจตนา ๑๑,
อานิสงส์เมตตา ๑๑ ฯลฯ)
ในอังคุตตรนิกายมีข ้อธรรมหลากหลายลักษณะ ตังN แต่ทฏิ ฐธัมมิกตั ถะ
ถึงปรมัตถะ ทังN สําหรับบรรพชิตและสําหรับคฤหัสถ์ กระจายกันอยู่โดยเรียง
ตามจํานวน
D. ! /   (ชุม นุ ม พระสู ต ร คาถาภาษิต คํา อธิ บ าย และเรืV อ งราว
เบ็ดเตล็ดทีจV ดั เข ้าในสีนV ิกายแรกไม่ได้ ๑๕ คัมภีร)์
(: CD รวมคัมภีรย์ ่อย ๕ คือ
(๑) ขุท ทกปาฐะ รวมบทสวดย่อ ยๆ เช่ น มงคลสู ต ร รตนสู ต ร
กรณี ยเมตตสู ตร
(๒) ธรรมบท บทแห่งธรรม หรือบทร้อยกรองเอ่ยเอืNอนธรรม มี ๔๒๓
คาถา
(๓) อุทาน พระสูตรแสดงคาถาพุทธอุทาน มีความนําเป็ นร้อยแก้ว ๘๐
เรืVอง
(๔) อิตวิ ตุ ตกะ พระสูตรทีไV ม่ขNนึ ต้นด้วย “เอวมฺเม สุต”ํ แต่เชืVอมความ
เข ้าสู่คาถาด้วยคําว่า “อิติ วุจจฺ ติ” รวม ๑๑๒ สูตร
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Volume 24: Dasaka-, and Ekādasakanipāta. This volume
covers those topics of the Dhamma classified into groups of ten (e.g.
the ten fetters, the ten perceptions, the ten virtues which make for
protection, the ten growths, etc.), and groups of eleven (e.g. the
eleven phenomena that naturally arise one after another without
volition, the eleven advantages of loving kindness, etc.).
In the Aṅguttaranikāya, the teachings included are
multifarious in nature, ranging from the present benefit
(diṭṭhadhammikattha) to the highest benefit (paramattha), meant for
both the ordained and the laity. Scattered all over the whole
collection, such teachings are arranged in groups according to the
number of items in each group.
5. The Khuddakanikāya “Collection of Minor Works” (This is a
collection of discourses, verses, explanations, and miscellaneous
subjects that cannot fit into the first four collections. There are 15
scriptures.)
Volume 25 includes five minor scriptures, namely:
(1) The Khuddakapāṭha “Shorter Texts” covers minor
discourses commonly used for chanting, e.g. Maṅgalasutta,
Ratanasutta, Karaṇīyamettasutta.
(2) The Dhammapada “Anthologies of Sayings” contains 423
verses of the Dhamma.
(3) The Udāna “Paeans of Joy” covers 80 discourses with the
Buddha’s solemn utterances in verse, but with introductory prose.
(4) The Itivuttaka “Thus Said” covers 112 discourses, none of
which begin with Evaṁ me sutaṁ “Thus have I heard,” but all of
which use the expression Iti vuccati “It is thus said” to connect the
introductory text in prose with the verses that follow.

๔๑

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

(๕) สุตตนิบาต ชุมนุ มพระสูตรชุดพิเศษ ซึงV เป็ นคาถาล ้วน หรือมีรอ้ ย
แก้วเฉพาะส่วนทีเV ป็ นความนํา รวม ๗๑ สูตร
(: CE มีคมั ภีรย์ ่อย ๔ ซึVงเป็ นบทประพันธ์รอ้ ยกรองคือคาถาลว้ น
ได้แก่
(๑) วิมานวัตถุ เรืVองผูเ้ กิดในสวรรค์อยู่วมิ าน เล่าการทําความดีของตน
ในอดีต ทีทV าํ ให้ได้ไปเกิดเช่นนันN ๘๕ เรืVอง
(๒) เปตวัตถุ เรืVองเปรตเล่ากรรมชัวV ในอดีตของตน ๕๑ เรืVอง
(๓) เถรคาถา คาถาของพระอรหัน ตเถระ ๒๖๔ รู ป ทีVก ล่า วแสดง
ความรูส้ กึ สงบประณีตในการบรรลุธรรม เป็ นต้น
(๔) เถรี ค าถา คาถาของพระอรหัน ตเถรี ๗๓ รู ป ทีV ก ล่ า วแสดง
ความรูส้ กึ เช่นนันN
(: CF ชาดก ภาค ๑ รวมบทร้อยกรองคือคาถาแสดงคติธรรมทีV
พระพุทธเจ้าตรัสเมือV ครังN เป็ นพระโพธิสตั ว์ในอดีตชาติ และมีคาถาภาษิตของ
ผูอ้ นVื ปนอยู่บา้ ง ภาคแรก ตังN แต่เรืVองทีมV คี าถาเดียว (เอกนิบาต) ถึงเรืVองมี ๔๐
คาถา (จัตตาฬสี นิบาต) รวม ๕๒๕ เรืVอง
(: CG ชาดก ภาค ๒ รวมคาถาอย่างในภาค ๑ นันN เพิมV อีก แต่เป็ น
เรืVอ งอย่ า งยาว ตังN แต่ เ รืVอ งมี ๕๐ คาถา (ปัญ ญาสนิ บ าต) ถึง เรืVอ งมีค าถา
มากมาย (มหานิบาต) จบลงด้วยมหาเวสสันดรชาดก ซึVงมี ๑,๐๐๐ คาถา
ภาคนีNมี ๒๒ เรืVอง บรรจบทังN สองภาค เป็ น ๕๔๗ ชาดก
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(5) The Suttanipāta “Collected Discourses” is a special
collection of 71 discourses, composed either entirely in verse, or
mostly in verse but with introductory prose.
Volume 26 comprises four scriptures composed entirely in
verse, namely:
(1) The Vimānavatthu “Stories of Celestial Mansions” covers
accounts of those born in heaven, narrating their own good deeds in
their past lives that brought about their present births. There are 85
such stories.
(2) The Petavatthu “Stories of the Departed” covers accounts
narrated by ghosts (peta) of their own evil deeds in the past. There
are 51 such accounts.
(3) The Theragāthā “Verses of the Elders” contains verses
uttered by 264 Arahant elders, expressing the calm and delicate
feeling in the penetration of the Dhamma.
(4) The Therīgāthā “Verses of the Women Elders” contains
verses uttered by 73 female Arahant elders, expressing the same
kind of feeling as in the Theragāthā.
Volume 27: The Jātaka “Birth Stories,” Part 1. This volume
is a collection of verses that expound the Buddha’s teachings in his
previous lives, when he was still a bodhisatta. These are interspersed
with a number of verses uttered by others. The first section ranges
from stories with a single verse (ekanipāta) to stories with 40 verses
(cattāḷīsanipāta). There are altogether 525 stories.
Volume 28: The Jātaka “Birth Stories,” Part 2. This volume
is an additional collection of verses like those in Part 1. But the
stories are longer, ranging from those with 50 verses (Paññāsanipāta) to those with a great number of verses (Mahānipāta), the last
one being Mahāvessantarajātaka, with 1,000 verses. There are 22
stories in this part, bringing the total to 547 in both parts.

๔๒

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

(: CI มหานิท เทส ภาษิต ของพระสารีบุต รอธิบ ายขยายความ
พระสูตร ๑๖ สูตร ในอัฏฐกวรรคแห่งสุตตนิบาต
(: 2J จู ฬ นิท เทส ภาษิต ของพระสารีบ ุต รอธิบ ายขยายความ
พระสู ตร ๑๖ สู ตรในปารายนวรรค และขัคควิสาณสู ตร ในอุรควรรคแห่ง
สุ ต ตนิบาต
(: 2B ปฏิสมั ภิทามรรค ภาษิตของพระสารีบตุ ร อธิบายขอ้ ธรรมทีV
ลึกซึNงต่างๆ เช่น เรืVอง ญาณ ทิฏฐิ อานาปาน อินทรีย ์ วิโมกข์ เป็ นต้น อย่าง
พิสดาร เป็ นทางแห่งปัญญาแตกฉาน
(:  2C อปทาน ภาค ๑ บทประพัน ธ์ร อ้ ยกรอง (คาถา) แสดง
ประวัตพิ ระอรหันต์ โดยเฉพาะในอดีตชาติ เริVมด้วยพุทธอปทาน (ประวัตขิ อง
พระพุทธเจ้า) ปัจเจกพุทธอปทาน (เรืVองราวของพระปัจเจกพุทธเจ้า) ต่อด้วย
เถรอปทาน (อัตตประวัติแห่งพระอรหันตเถระ) เริVมแต่พระสารีบุตร พระ
มหาโมคคัล ลานะ พระมหากัสสปะ พระอนุ รุ ทธะ ฯลฯ พระอานนท์ ต่ อ
เรืVอยไปจนจบภาค ๑ รวม ๔๑๐ รูป
(: 22 อปทาน ภาค ๒ คาถาประพันธ์แสดงอัตประวัตพิ ระอรหันตเถระ
ต่ออีกจนถึงรูปทีV ๕๕๐
ต่ อนันN เป็ นเถรีอปทาน แสดงเรืVองราวของพระอรหันตเถรี ๔๐ เรืVอง
เริVม ด ว้ ยพระเถรีทีVไ ม่คุ น้ นาม ๑๖ รู ป ต่อ ด ว้ ยพระเถรีทีVสาํ คัญ คือ พระ
มหาปชาบดีโ คตมี พระเขมา พระอุบ ลวรรณา พระปฏาจารา ฯลฯ พระ
ยโสธรา และท่านอืVนๆ
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Volume 29: Mahāniddesa “Great Expositions.” This volume
covers the Elder Sāriputta’s explanations on the 16 discourses
preached by the Buddha in the Aṭṭhakavagga of the Suttanipāta.
Volume 30: Cūḷaniddesa. “Small Expositions.” This volume
covers the Elder Sāriputta’s explanations on the 16 discourses
preached by the Buddha in the Pārāyanavagga and Khaggavisāṇasutta in the Uragavagga of the Suttanipāta.
Volume 31: Paṭisambhidāmagga “Way of Analysis.” This
volume covers the Elder Sariputta’s explanations in great detail on
such profound topics as insights, false views, mindfulness on
breathing, spiritual faculties, and deliverance, all of which constitute
the way of discriminating knowledge.
Volume 32: Apadāna “Lives of Arahants,” Part 1. This
volume is a collection of verses about the personal histories of
Arahants, especially in their past lives. It covers histories of Buddhas
(Buddha-apadāna), accounts of Individually Enlightened Ones
(Pacceka-buddha-apadāna), and autobiographies of Arahant elders
(Thera-apadāna), beginning with the Elders Sāriputta, Mahāmoggallāna, Mahākassapa, Anuruddha, … Ānanda, etc., followed by
others until the end of Part 1, totalling 410 in number.
Volume 33: Apadāna “Lives of Arahants,” Part 2. This
volume is a continuation of the first part, covering additional
autobiographies of Arahant elders, to be concluded with the 550th’s.
Then comes the Therī-apadāna “Lives of Female Arahants,”
which covers the stories of 40 female Arahant elders, starting with
16 elders whose names might not sound familiar, to be followed by
such major female elders as Mahāpajāpati Gotamī, Khemā,
Uppalavaṇṇā, Paṭācārā, … Yasodharā and others.

๔๓

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

ครันN จบอปทานแลว้ ท้ายเล่ม ๓๓ นีN มีคมั ภีร ์ พุทธวงส์ เป็ นคาถา
ประพันธ์แสดงเรืV องของพระพุทธเจ้าในอดีต ๒๔ พระองค์ทVีพระพุทธเจ้า
พระองค์ปจั จุบนั เคยได้ทรงเฝ้ าและได้รบั พยากรณ์ จนถึงประวัตขิ องพระองค์
เอง รวมเป็ นพระพุทธเจ้า ๒๕ พระองค์
จบแลว้ มีคมั ภีรส์ นัN ๆ ชืVอ จริยาปิ ฎก เป็ นท้ายสุด แสดงพุทธจริยาใน
อดีตชาติ ๓๕ เรืVองทีมV แี ล ้วในชาดก แต่เล่าด้วยคาถาประพันธ์ใหม่ ชีNตวั อย่าง
การบําเพ็ญบารมีบางข ้อ
ขุททกนิบาตนีN เมือV มองโดยภาพรวม ก็จะเห็นลักษณะทีVกล่าวว่าเป็ นทีV
ชุมนุ มของคัมภีรป์ ลีกย่อยเบ็ดเตล็ด คือ แมจ้ ะมีถงึ ๑๕ คัมภีร ์ รวมได้ถงึ ๙
เล่ม แต่
• มีเพียงเล่มแรกเล่มเดียว (๒๕) ทีหV นักในด้านเนืNอหาหลักธรรม แต่ก็
เป็ นคัมภีรเ์ ล็กๆ ในเล่มเดียวมีถงึ ๕ คัมภีร ์ ทุกคัมภีรม์ คี วามสําคัญและลึกซึNง
มาก
• อีก ๓ เล่ม (๒๘–๒๙–๓๐) คือ นิทเทส และ ปฏิสมั ภิทามรรค แม ้
จะแสดงเนืNอหาธรรมโดยตรง แต่ก็เป็ นคําอธิบายของพระสาวก (พระสารีบุตร)
ทีVไขความพุทธพจน์ทVีมีอยู่แลว้ ในคัมภีรข์ า้ งต้น (ถือได้ว่าเป็ นต้นแบบของ
อรรถกถา)
• ทีVเหลือจากนันN อีก ๘ คัมภีร ์ ลว้ นเป็ นบทประพันธ์รอ้ ยกรอง ทีVม่งุ
ความไพเราะงดงามให้เร้าความรูส้ กึ เช่นเสริมศรัทธาเป็ นต้น คือ
เล่ม ๒๖ วิมานวัตถุ เปตวัตถุ เถรคาถา เถรี คาถา เล่าประสบการณ์
ความรู ส้ ึก และคติข องคนดี คนชัวV ตลอดจนพระอรหัน ตสาวกทีVจ ะเป็ น
ตัว อย่ า ง/แบบอย่ า งสํา หรับ เร้า ให้เ กิ ด ความรู ส้ ึก สัง เวช เตือ นใจ และเร้า
กําลังใจ ให้ละความชัวV ทําความดี และเพียรบําเพ็ญอริยมรรค
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After the Apadāna comes the Buddhavaṁsa at the end of
Volume 33. It is a collection of verses dealing with the stories of the
24 past Buddhas with whom the present Buddha had an audience,
and by whom his own future Buddhahood was also predicted. It is
then concluded with the history of the present Buddha himself, thus
bringing the total to 25 Buddhas.
At the end of this whole collection is a short treatise called
Cariyāpiṭaka. It deals with the 35 stories of the Buddha’s modes of
conduct in his past lives which are already covered in the Jātaka but
which are retold, also in verse, exemplifying certain stages of the Ten
Perfections.
As a whole, the Khuddakanikāya can be seen as a collection of
miscellaneous treatises. Although there are 15 scriptures in nine
volumes, only the first volume (Volume 25) focuses on the substance of
the Buddha’s teachings. All the five scriptures included in this single
volume, albeit small, are quite important and very profound.
The other three volumes (28–30), namely Niddesa and Paṭisambhidāmagga, though directly dealing with the Buddha’s
teachings, are actually explanations given by his disciple (i.e. the
Venerable Sāriputta). These explanations further clarify the
Buddha’s teachings which are already in the previous volume, and
can thus be regarded as prototypes of the commentaries.
The remaining eight scriptures are all composed in verse, aiming
for poetic beauty and to rouse feelings, e.g. to boost confidence:
Volume 26 (Vimānavatthu, Petavatthu, Theragāthā, and
Therīgāthā). This volume deals with experiences, feelings, and ways
of life of virtuous and vicious individuals, as well as Arahant
disciples, which should serve as examples or models for rousing the
sense of urgency, providing admonitions, and raising morale for
Buddhists not to do any evil, to do good, and to cultivate the Noble
Path with diligence.

๔๔
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เล่ม ๒๗๒๘ ชาดก แสดงคติธรรมทีVสงั V สอนและเร้าเตือนให้กาํ ลังใจ
จากการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเอง
เล่ม ๓๒๓๓ อปทาน พุทธวงส์ จริยาปิ ฎก เป็ นบทร้อยกรอง บรรยาย
ประวัติ ปฏิปทา และจริยา ของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระ
อรหันตสาวก ในแนวของวรรณศิลป์ ทVจี ะเสริมปสาทะและจรรโลงศรัทธาใน
พระรัตนตรัย
. /$%
ประมวลพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรม คือหลักธรรมและคําอธิบายทีV
เป็ นเนืNอหาวิชาลว้ นๆ ไม่เกีVยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์ แบ่งเป็ น ๗ คัมภีร ์
(เรียกย่อหรือหัวใจว่า สํ วิ ธา ปุ ก ย ป) ๑๒ เล่ม ดังนีN
๑. ธัมมสังคณี
๒. วิภงั ค์
๓. ธาตุกถา
๔. ปุคคลบัญญัติ
๕. กถาวัตถุ
๖. ยมก
๗. ปัฏฐาน
(: 21 (ธัมม)สังคณี ต้นเล่มแสดงมาติกา (แม่บท) อันได้แก่บทสรุป
แห่งธรรมทังN หลายทีVจดั เป็ นชุดๆ มีทงัN ชุด ๓ เช่น จัดทุกสิVงทุกอย่างประดามี
เป็ น กุศ ลธรรม อกุศ ลธรรม อัพ ยากตธรรม ชุด หนึV ง เป็ น อดีต ธรรม
อนาคตธรรม ปัจจุบนั ธรรม ชุดหนึVง ฯลฯ และชุด ๒ เช่นจัดทุกสิงV ทุกอย่างเป็ น
สังขตธรรม อสังขตธรรม ชุดหนึVง โลกียธรรม โลกุตตรธรรม ชุดหนึVง เป็ นต้น
รวมทังN หมดมี ๑๖๔ ชุด หรือ ๑๖๔ มาติกา
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Volumes 27–28 (Jātaka). These stories give moral lessons, which
provide instruction, admonition, and moral support, from the Buddha’s
own experiences in perfecting the ten qualities leading to Buddhahood.
Volumes 32–33 (Apadāna, Buddhavaṁsa, and Cariyāpiṭaka).
Composed in verse, they describe the personal history, way of
practice, and conduct of the Buddhas, Individually Enlightened Ones
(Paccekabuddha), and Arahant disciples in such a literary style that
will enhance one’s appreciation of, and boost one’s confidence in, the
Triple Gem.
C. The Abhidhammapiṭaka
The compilation of the Buddha’s teachings classified as the Abhidhamma deals with the quintessence of the Doctrine in purely academic
terms, without reference to individuals and events. Published in 12
volumes, the Abhidhamma is divided into seven treatises (known by
their abbreviations as Saṁ, Vi, Dhā, Pu, Ka, Ya, and Pa) as follows:
1. Dhammasaṅgaṇī “Enumeration of Phenomena”
2. Vibhaṅga “The Book of Divisions”
3. Dhātukathā “Discussion with Reference to the Elements”
4. Puggalapaññatti “Designation of Individuals”
5. Kathāvatthu “Points of Controversy”
6. Yamaka “The Book of Pairs”
7. Paṭṭhāna “The Book of Relations.”
Volume 34: (Dhamma)Saṅgaṇī. The earlier portion of this volume
deals with matrices (mātikā) or summaries of all phenomena (dhamma)
organized in sets of three, e.g. things wholesome (kusaladhamma),
unwholesome (akusaladhamma), and indeterminate (avyākatadhamma);
things past (atītadhamma), future (anāgatadhamma), and present
(paccuppannadhamma), etc.; and sets of two, e.g. things conditioned
(saṅkhatadhamma), and unconditioned (asaṅkhatadhamma); things
mundane (lokiyadhamma), and supramundane (lokuttaradhamma), etc.
Altogether there are 164 sets or matrices.

๔๕

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

ตอนต่อจากนันN ซึVงเป็ นเนืNอหาส่วนสําคัญของคัมภีรน์ N ีเป็ นคําวิสชั ชนา
ขยายความมาติกาทีV ๑ เป็ นตัวอย่าง แสดงให้เห็นกุศลธรรม อกุศลธรรม
และอัพยากตธรรม ทีกV ระจายออกไปในแง่ของจิต เจตสิก รูป และนิพพาน
ท้ายเล่มมีอีก ๒ บท แต่ละบทแสดงคําอธิบายย่อหรือคําจํากัดความ
ข ้อธรรมทังN หลายในมาติกาทีกV ล่าวถึงข ้างต้นจนครบ ๑๖๔ มาติกา ได้คาํ จํากัด
ความขอ้ ธรรมใน ๒ บทต่างแนวกันเป็ น ๒ แบบ (แต่บทท้ายจํากัดความไว ้
เพียง ๑๒๒ มาติกา)
เล่ม ๓๕ วิภงั ค์ ยกหลักธรรมสําคัญๆ ขึNนมาแจกแจง แยกแยะอธิบาย
กระจายออกให้เห็นทุกแง่ และวินิจฉัยจนชัดเจนจบไปเป็ นเรืVองๆ รวมอธิบาย
ทังN หมด ๑๘ เรืVอง คือขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อริยสัจจ์ ๔ อินทรีย ์
๒๒ ปฏิจจสมุปบาท สติปฏั ฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ โพชฌงค์ ๗
มรรคมีองค์ ๘ ฌาน อัปปมัญญา ศีล ๕ ปฏิสมั ภิทา ๔ ญาณประเภทต่างๆ
และเบ็ดเตล็ดว่าด้วยอกุศลธรรมต่างๆ อธิบายเรืVองใด ก็เรียกว่า วิภงั ค์ ของ
เรืVองนันN เช่น อธิบายขันธ์ ๕ ก็เรียก ขันธวิภงั ค์ เป็ นต้น รวมมี ๑๘ วิภงั ค์
เล่ม ๓๖ มี ๒ คัมภีร ์ คือ ธาตุกถา นําขอ้ ธรรมในมาติกาทังN หลาย และ
ขอ้ ธรรมอืVนๆ อีก ๑๒๕ อย่าง มาจัดเขา้ ในขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ และธาตุ ๑๘
ว่ า ข อ้ ใดจัด เข า้ ได้ห รื อ ไม่ ไ ด้ใ นอย่ า งไหนๆ และ ปุ ค คลบัญ ญัติ บัญ ญัติ
ความหมายของชืVอทีใV ช้เรียกบุคคลต่างๆ ตามคุณธรรม เช่นว่า โสดาบัน ได้แก่
“บุคคลผูล้ ะสังโยชน์ ๓ ได้แล ้ว” ดังนีNเป็ นต้น
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After this comes the important part of this scripture, which
comprises expositions on the first matrices as an example, showing
how wholesome, unwholesome, and indeterminate states are
distributed in terms of consciousness (citta), mental factors
(cetasika), corporeality (rūpa) and nibbāna.
Towards the end of the scripture there are two chapters, each
giving brief explanations or definitions of the Dhammas in the
foregoing matrices until all the 164 matrices are dealt with, yielding two
different sorts of definition of the Dhammas in the two chapters (though
definitions of only 122 matrices are given in the last chapter).
Volume 35: Vibhaṅga. In this volume 18 important topics of
the teachings are separately enumerated, analysed and discerned in
all aspects, namely the five aggregates, the 12 sense-fields, the 18
elements, the Four Noble Truths, the 22 faculties, the Dependent
Origination, the four foundations of mindfulness, the four right
efforts, the four paths of accomplishment, the seven enlightenment
factors, the eightfold path, the absorptions, the four unbounded states
of mind, the Five Precepts, the four modes of practice, the various
types of insight and miscellaneous topics on the unwholesome states.
Each section dealing with one of these topics is called the vibhaṅga
of that topic, e.g. khandhavibhaṅga, on the five aggregates. Thus
there are 18 sections (vibhaṅga) altogether.
Volume 36 comprises two scriptures: Dhātukathā “Discussion
with Reference to the Elements,” and Puggalapaññatti “Designation
of Individuals.” In the former, the teachings in the matrices (Mātikā)
and other 125 items of the Dhamma are brought up to see whether
each of them can fit into any of the five aggregates, the 12 sensefields, and the 18 elements. In the latter, definitions are given to
designations of individuals according to their virtue. For instance, a
Sotāpanna “Stream Entrant” is an individual who has severed the first
three fetters.

๔๖
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เล่ม ๓๗ กถาวัตถุ คัมภีรท์ Vพี ระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ประธานการ
สังคายนาครังN ทีV ๓ เรียบเรียงขึNนเพืVอแก้ความเห็นผิดของนิ กายต่ างๆ ใน
พระพุทธศาสนาครังN นันN ซึVงได้แตกแยกกันออกไปแลว้ ถึง ๑๘ นิกาย เช่ น
ความเห็นว่า พระอรหันต์เสืVอมจากอรหัตตผลได้ เป็ นพระอรหันต์พร้อมกับ
การเกิดได้ ทุกอย่างเกิดจากกรรม เป็ นต้น ประพันธ์เป็ นคําปุจฉาวิสชั นา มี
ทังN หมด ๒๑๙ กถา
เล่ม ๓๘ ยมก ภาค ๑ คัมภีรย์ มกนีNอธิบายหลักธรรมสําคัญให้เห็น
ความหมายและขอบเขตอย่างชัดเจน และทดสอบความรูอ้ ย่างลึกซึNง ด้วยวิธี
ตังN คําถามย้อนกันเป็ นคู่ๆ (ยมก แปลว่า “คู่”) เช่น ถามว่า “ธรรมทังN ปวงทีเV ป็ น
กุศ ล เป็ น กุศ ลมูล หรือ ว่า ธรรมทังN ปวงทีVเ ป็ น กุศ ลมูล เป็ น กุศ ล”, “รู ป
(ทังN หมด) เป็ นรูปขันธ์ หรือว่ารูปขันธ์ (ทังN หมด) เป็ นรูป”, “ทุกข์ (ทังN หมด)
เป็ นทุกขสัจจ์ หรือว่าทุกขสัจจ์ (ทังN หมด) เป็ นทุกข์” หลักธรรมทีนV าํ มาอธิบาย
ในเล่มนีNมี ๗ คือ มูล (เช่นกุศลมูล) ขันธ์ อายตนะ ธาตุ สัจจะ สังขาร อนุสยั
ถามตอบอธิบ ายเรืVอ งใด ก็เ รีย กว่า ยมก ของเรืVอ งนันN ๆ เช่ น มูล ยมก
ขันธยมก เป็ นต้น เล่มนีNจงึ มี ๗ ยมก
เล่ม ๓๙ ยมก ภาค ๒ ถามตอบอธิบายหลักธรรมเพิมV เติมจากภาค ๑
อีก ๓ เรืVอ ง คือ จิต ตยมก ธรรมยมก (กุศ ล–อกุศ ล–อัพ ยากตธรรม)
อินทรียยมก บรรจบเป็ น ๑๐ ยมก
เล่ม ๔๐ ปัฏฐาน ภาค ๑ คัมภีรป์ ฏั ฐาน อธิบายปัจจัย ๒๔ โดยพิสดาร
แสดงความสัมพันธ์อิงอาศัยเป็ นปัจจัยแก่ กนั แห่งธรรมทังN หลายในแง่ดา้ น
ต่างๆ ธรรมทีVนาํ มาอธิบายก็คือ ขอ้ ธรรมทีVมใี นมาติกาคือแม่บทหรือบทสรุป
ธรรม ซึVง กล่า วไว แ้ ลว้ ในต้นคัมภีร ส์ งั คณี นนั V เอง แต่ อ ธิบ ายเฉพาะ ๑๒๒
มาติกาแรกทีเV รียกว่า อภิธรรมมาติกา
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Volume 37: Kathāvatthu. This treatise was compiled by the Elder
Moggalliputtatissa, who presided over the Third Rehearsal, to correct the
false views held by the various groups in Buddhism at that time, which
had been split into as many as 18 sects. Examples of the false views are
that it was possible for an Arahant to retrogress from the Fruit of the
Worthy One (arahattaphala); that it was possible for Arahantship to be
congenital; that all things were conditional on deeds. There are altogether
219 subjects composed in the form of questions and answers.
Volume 38: Yamaka, Part 1. This volume explains important
topics of the Dhamma to elucidate the meaning and scope and test one’s indepth knowledge of the Dhamma by means of posing a pair of questions
in reverse order of each other (literally, yamaka “pair”). For instance,
whether all phenomena that are wholesome are wholesome roots, or all
phenomena that are wholesome roots are wholesome; whether (all)
corporeality are corporeal aggregates, or (all) corporeal aggregates are
corporeal; whether (all) sufferings are the truth of suffering, or (all) the
truth of suffering is suffering. The topics of the Dhamma to be explained
in this volume are seven in number, namely roots (e.g. kusalamūla),
aggregates, sense-fields, elements, truth, compounded things, and latent
dispositions. The question pairs as well as their answers and explanations
on each topic are known by the name of that topic, e.g. Mūlayamaka,
Khandhayamaka. Thus there are altogether seven yamakas.
Volume 39: Yamaka, Part 2. This volume covers questions and
answers explaining the teachings in addition to Part 1 with three more
topics: Cittayamaka, Dhammayamaka (wholesome, unwholesome and
neutral states) and Indriyayamaka, adding up to a total of 10 yamakas.
Volume 40: Paṭṭhāna, Part 1. This treatise explains the 24
factors in detail, showing the interdependence and mutual
conditionality of all phenomena in various respects. The phenomena
explained are taken from those in the matrices, or summaries,
already dealt with in the earlier portion of the Saṅgaṇī though only
the first 122 matrices, i.e. the Abhidhamma-mātikā are covered.

๔๗
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ปัฏฐานเล่มแรกนีN อธิบายความหมายของปัจจัย ๒๔ เป็ นการปูพN ืน
ความเข า้ ใจเบืNอ งต้น ก่ อ น จากนันN จึง เข า้ สู ่ เ นืN อ หาของเล่ม คือ อนุ โ ลมติก ปัฏ ฐาน อธิบายความเป็ นปัจจัยแก่กนั แห่งธรรมทังN หลายในแม่บทชุด ๓
(ติกมาติกา) โดยปัจจัย ๒๔ นันN เช่นว่า กุศลธรรมเป็ นปัจจัยแก่ กุศลธรรม
โดยอุปนิสสยปัจจัยอย่างไร กุศลธรรมเป็ นปัจจัยแก่อกุศลธรรมโดยอุปนิสสยปัจ จัย อย่ า งไร อกุศ ลธรรมเป็ น ปัจ จัย แก่ กุศ ลธรรมโดยอุป นิส สยปัจ จัย
อย่า งไร กุศ ลธรรมเป็ น ปัจ จัย แก่ อ กุศลธรรมโดยอารัมมณปัจ จัย อย่า งไร
ฯลฯ ฯลฯ (เล่มนีNอธิบายแต่ ในเชิงอนุ โลม คือตามนัยปกติ ไม่อธิบายตาม
นัยปฏิเสธ จึงเรียกว่า อนุ โลมปัฏฐาน)
เล่ม ๔๑ ปัฏฐาน ภาค ๒ อนุ โลมติกปัฏฐาน ต่อ คืออธิบายความเป็ น
ปัจจัยแก่ กนั แห่งธรรมทังN หลายในแม่บทชุด ๓ ต่ อจากเล่ม ๔๐ เช่ น อดีต
ธรรมเป็ นปัจจัยแก่ปจั จุบนั ธรรมโดยอารัมมณปัจจัย (พิจารณารูป เสียง เป็ น
ต้น ทีดV บั เป็ นอดีตไปแล ้ว ว่าเป็ นของไม่เทียV ง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา เกิดความ
โทมนัสขึNน ฯลฯ) เป็ นต้น
เล่ม ๔๒ ปัฏฐาน ภาค ๓ อนุ โลมทุกปัฏฐาน อธิบายความเป็ นปัจ จัย
แก่ ก นั แห่ง ธรรมทังN หลาย ในแม่บ ทชุด ๒ (ทุก มาติก า) เช่ น โลกีย ธรรม
เป็ นปัจจัยแก่โลกียธรรม โดยอารัมมณปัจจัย (รูปายตนะเป็ นปัจจัยแก่จกั ขุวิญญาณ ฯลฯ) ดังนีN เป็ นต้น
เล่ม ๔๓ ปัฏฐาน ภาค ๔ อนุโลมทุกปัฏฐาน ต่อ
เล่ม ๔๔ ปัฏฐาน ภาค ๕ ยังเป็ นอนุ โลมปัฏฐาน แต่อธิบายความเป็ น
ปัจจัยแก่กนั แห่งธรรมทังN หลายในแม่บทต่างๆ ข ้ามชุดกันไปมา ประกอบด้วย
อนุ โลมทุกติกปัฏฐาน ธรรมในแม่บทชุด ๒ (ทุกมาติกา) โยงกับธรรมใน
แม่บทชุด ๓ (ติกมาติกา) เช่น อธิบาย “กุศลธรรมทีVเป็ นโลกุตตรธรรมเป็ น
ปัจจัยแก่กศุ ลธรรมทีเV ป็ นโลกียธรรม โดยอธิปติปจั จัย” เป็ น อย่ า งไร เป็ น
ต น้ อนุ โ ลมติ ก ทุ ก ปัฏ ฐาน ธรรมในแม่ บ ทชุ ด ๓ (ติกมาติกา) โยงกับ
ธรรมในแม่บทชุด ๒ (ทุกมาติกา) อนุ โลมติกติกปัฏฐาน ธรรมในแม่ บ ทชุ ด
๓ (ติ ก มาติ ก า) โยงกับ ธรรมในแม่ บ ทชุ ด ๓ (ติ กมาติกา) โยงระหว่าง
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The first volume of Paṭṭhāna explains the meaning of the 24
factors, providing background information before delving into the main
subject of the volume, namely anuloma-tika-paṭṭhāna. It explains the
mutual conditionality of all phenomena in the group-of-three matrices
through the 24 factors; e.g. how wholesome states are conditions for
wholesome states through inducement conditions, how wholesome
states are conditions for unwholesome states through inducement
conditions, how unwholesome states are conditions for wholesome
states through inducement conditions, how wholesome states are
conditions for unwholesome states through object conditions, etc. etc.
This volume provides the explanations in regular order, rather than in
negative order; hence the term anulomapaṭṭhāna (anuloma “regular”).
Volume 41: Paṭṭhāna, Part 2, Anuloma-tika-paṭṭhāna (cont.).
This volume further explains the mutual conditionality of all phenomena
in the group-of-three matrices as a continuation of volume 40; e.g. past
states are conditions for present states through object conditions (as
grief arises when one contemplates the impermanence, suffering and
selflessness of visual forms and sounds that are gone and past), etc.
Volume 42: Paṭṭhāna, Part 3, Anuloma-duka-paṭṭhāna. This
volume explains the mutual conditionality of all phenomena in the
group-of-two matrices; e.g. how mundane states are conditions for
supramundane states through object conditions (as when visible
forms are conditions for eye-consciousness), etc.
Volume 43: Paṭṭhāna, Part 4, Anuloma-duka-paṭṭhāna (cont.)
Volume 44: Paṭṭhāna, Part 5. This volume is still on
Anuloma-paṭṭhāna, but explains the mutual conditionality of all
phenomena in the matrices across different groups. It comprises
Anuloma-duka-tika-paṭṭhāna, relating phenomena in the group-oftwo matrices (duka-mātikā) to those in the group-of-three matrices
(tika-mātikā); e.g. how wholesome states that are supramundane are
conditions for wholesome states that are mundane through
predominance conditions; Anuloma-tika-duka-paṭṭhāna, relating

๔๘
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ต่างชุดกัน เช่น อธิบายว่า “กุศลธรรมทีVเป็ นอดีตธรรม เป็ นปัจจัยแก่ อกุศล
ธรรมทีเV ป็ นปัจจุบนั ธรรม” เป็ นอย่างไร เป็ นต้น อนุโลมทุกทุกปัฏฐาน ธรรม
ในแม่บทชุด ๒ (ทุกมาติกา) กับธรรมในแม่บทชุด ๒ (ทุกมาติกา) โยงระหว่าง
ต่างชุดกัน เช่น ชุดโลกียะโลกุตตระ กับชุดสังขตะอสังขตะ เป็ นต้น
เล่ม ๔๕ ปัฏฐาน ภาค ๖ เป็ นปัจจนียปัฏฐาน คืออธิบายความเป็ น
ปัจจัยแก่กนั แห่งธรรมทังN หลายอย่างเล่มก่อนๆ นันV เอง แต่อธิบายแง่ปฏิเสธ
แยกเป็ น ปัจจนียปัฏฐาน คือ ปัจจนีย ์ (ปฏิเสธ) + ปัจจนีย ์ (ปฏิเสธ) เช่นว่า
ธรรมทีVไม่ใช่กุศล อาศัยธรรมทีVไม่ใช่กุศลเกิดขึNนโดยเหตุปจั จัย เป็ นอย่างไร
อนุ โลมปัจจนียปัฏฐาน คือ อนุ โลม + ปัจจนีย ์ (ปฏิเสธ) เช่นว่า อาศัยโลกิยธรรม ธรรมทีไV ม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึNนโดยเหตุปจั จัย เป็ นอย่างไร ปัจจนียานุ โลมปัฏฐาน คือ ปัจจนีย ์ (ปฏิเสธ) + อนุ โลม เช่นว่า อาศัยธรรมทีVไม่ใช่
กุศล ธรรมทีเV ป็ นอกุศล เกิดขึNนโดยเหตุปจั จัยเป็ นอย่างไร และในทังN ๓ แบบ
นีN แต่ละแบบ จะอธิบายโดยใช้ธรรมในแม่บทชุด ๓ แลว้ ต่อด้วยชุด ๒ แลว้
ขา้ มชุดระหว่างชุด ๒ กับชุด ๓ ชุด ๓ กับชุด ๒ ชุด ๓ กับชุด ๓ ชุด ๒ กับ
ชุด ๒ จนครบทังN หมดเหมือ นกัน ดัง นันN แต่ ล ะแบบจึง แยกซอยละเอีย ด
ออกไปเป็ น ติก- ทุก- ทุกติก- ติกทุก- ติกติก- ทุกทุก- ตามลําดับ (เขียน
ให เ้ ต็ม เป็ น ปัจ จนีย ติก ปัฏ ฐาน ปัจ จนีย ทุก ปัฏ ฐาน ปัจ จนีย ทุก ติก ปัฏ ฐาน
ฯลฯ ดังนีNเรืVอยไปจนถึงท้ายสุดคือ ปัจจนียานุโลมทุกทุกปัฏฐาน)
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phenomena in the group-of-three matrices (tika-mātikā) to those in the
group-of-two matrices (duka-mātikā); Anuloma-tika-tika-paṭṭhāna,
relating phenomena in the group-of-three matrices (tika-mātikā) to
different groups of phenomena also in the group-of-three matrices (tikamātikā); e.g. how past wholesome states are conditions for present
unwholesome states; and Anuloma-duka-duka-paṭṭhāna, relating
phenomena in the group-of-two matrices (duka-mātikā) to different
groups of phenomena also in the group-of-two matrices (duka-mātikā),
e.g. the group of mundane and supramundane states to the group of
conditioned things and the Unconditioned.
Volume 45: Paṭṭhāna, Part 6. This volume deals with
paccanīya-paṭṭhāna. It explains the mutual conditionality of all
phenomena, just as in the previous volumes, but in a negative way.
The divisions are as follows: paccanīya-paṭṭhāna, i.e. paccanīya
(negative) + paccanīya (negative); e.g. how non-wholesome states arise
from non-wholesome states through root conditions; anuloma-paccanīyapaṭṭhāna, i.e. anuloma (regular) + paccanīya (negative); e.g. how nonsupramundane states arise from mundane states through root
conditions; and paccanīyānuloma-paṭṭhāna, i.e. paccanīya (negative) +
anuloma (regular); e.g. how unwholesome states arise from nonwholesome states through root conditions. In each of the three
models, explanations are given using phenomena in the group-ofthree matrices, followed by those in the group-of-two, and then
across the groups, i.e. the group-of-two to the group-of-three, the
group-of-three to the group-of-two, the group-of-three to the groupof-three, and the group-of-two to the group-of-two, until all are
covered. Therefore, each model is further divided into tika-, duka-,
duka-tika-, tika-duka-, tika-tika-, and duka-duka-, respectively (the
full forms are: paccanīya-tika-paṭṭhāna, paccanīya-duka-paṭṭhāna,
paccanīya-duka-tika-paṭṭhāna, etc., to be concluded with
paccanīyānuloma-duka-duka-paṭṭhāna).

๔๙
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คัมภีรป์ ฏั ฐานนีN ท่านอธิบายค่อนขา้ งละเอียดเฉพาะเล่มต้นๆ เท่านันN
เล่มหลังๆ ท่านแสดงไวแ้ ต่หวั ขอ้ หรือแนว และทิNงไวใ้ ห้ผูเ้ ขา้ ใจแนวนันN แลว้
เอาไปแจกแจงโดยพิสดารเอง โดยเฉพาะเล่มสุดท้ายคือภาค ๖ แสดงไวย้ ่น
ย่ อ ทีV สุ ด แม ก้ ระนัNน ก็ ย ัง เป็ นหนัง สื อ ถึ ง ๖ เล่ ม หรื อ ๓,๓๒๐ หน้า
กระดาษพิมพ์ ถ้าอธิบายโดยพิสดารทังN หมด จะเป็ นเล่มหนังสืออีกจํานวน
มากมายหลายเท่ าตัว ท่ านจึงเรียกปัฏฐานอีกชืVอหนึVงว่า มหาปกรณ์ แปลว่า
“ตําราใหญ่” ใหญ่ทงัN โดยขนาดและโดยความสําคัญ
พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า พระไตรปิ ฎกมีเนืNอความทังN หมด ๘๔,๐๐๐
พระธรรมขัน ธ์ แบ่ ง เป็ น พระวิ น ัย ปิ ฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขัน ธ์ พระ
สุตตันตปิ ฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และพระอภิธรรมปิ ฎก ๔๒,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ์
อรรถกถาและคัมภีรร์ ุน่ ต่อมา
เมืVอพระพุทธเจ้าตรัสแสดงคําสอนคือพระธรรมวินยั แลว้ สาวกทังN
พระสงฆ์และคฤหัสถ์ก็นาํ หลักธรรมวินยั นันN ไปเล่าเรียนศึกษา คําสอนหรือ
พุทธพจน์ส่วนใดทีVยาก ต้องการคําอธิบาย นอกจากทูลถามจากพระพุทธเจ้า
โดยตรงแลว้ ก็มีพระสาวกผู ใ้ หญ่ ทVีเป็ นอุปชั ฌาย์หรืออาจารย์คอยแนะนํา
ชีNแจงช่วยตอบข ้อสงสัย
คําอธิบายและคําตอบทีVส าํ คัญก็ ได้ร บั การทรงจําถ่ ายทอดต่ อกันมา
ควบคู่ กบั หลักธรรมวินยั ทีVเป็ นแม่บทนันN ๆ จากสาวกรุ่นก่ อนสู่สาวกรุ่นหลัง
ต่ อมาเมืVอมีการจัดหมวดหมู่พระธรรมวินยั เป็ นพระไตรปิ ฎกแลว้ คําชีNแจง
อธิบายเหล่านันN ก็เป็ นระบบและมีลาํ ดับไปตามพระไตรปิ ฎกด้วย
คํา อธิ บ ายพุท ธพจน์ห รื อ หลัก ธรรมวิน ัย หรื อ คํา อธิ บ ายความใน
พระไตรปิ ฎกนันN เรียกว่า อรรถกถา
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In the Paṭṭhāna, fairly detailed explications are given only in
the earlier volumes, while in the later volumes merely bare outlines
can be found, thereby leaving it for those who have already grasped
the line of thought to elaborate for themselves. Part 6, in particular,
gives the briefest accounts of all. Even so, it comprises six tomes or
some 3,320 printed pages. Had detailed explanations been all provided, the number of volumes would have multiplied. Hence this
scripture is known as Mahāpakaraṇa, literally meaning “great
scripture,” both in size and in significance.
According to the commentators, the Pali Canon comprises
84,000 units of teaching (dhammakkhandha), of which 21,000 units
belong to the Vinayapiṭaka, 21,000 units to the Suttantapiṭaka, and
the remaining 42,000 units to the Abhidhammapiṭaka.

The commentaries and subsequent generations of scriptures
After the Buddha expounded his teachings, namely the
Doctrine and Discipline, his disciples, both ordained and lay, would
study them. When they found any teachings or words of the Buddha
that were difficult to understand or that needed explanations, not
only did they directly put queries to the Buddha himself, but they
also sought help from his senior disciples who were their preceptors
or teachers for advice, clarification and answers to their questions.
The important explanations and replies were then committed to
memory and handed down from one generation of disciples to the next
in tandem with the doctrinal and disciplinary items themselves. After
the classification of the Buddha’s teachings in the form of the Tipiṭaka,
such explanations became systematized and arranged in accordance
with the Pali Canon.
The explanations of the words of the Buddha, or of doctrinal
and disciplinary items—or the explanations of texts in the Pali
Canon—are called Aṭṭhakathā (commentaries).

๕๐
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เมือV มีการทรงจําถ่ายทอดพระไตรปิ ฎกด้วยวิธีมขุ ปาฐะ ก็มกี ารทรงจํา
ถ่ายทอดอรรถกถาประกอบควบคู่มาด้วย จนกระทังV เมือV มีการจารึกพระไตรปิ ฎก
ลงในใบลานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ณ ประเทศลังกา ประมาณพ.ศ. ๔๖๐ ตํานาน
ก็กล่าวว่าได้มกี ารจารึกอรรถกถาพร้อมไปด้วยเช่นกัน
อนึVง พึงสังเกตว่า พุทธพจน์หรือขอ้ ความในพระไตรปิ ฎกนันN ในภาษา
วิชาการท่านนิยมเรียกว่า บาลี หรือ พระบาลี หมายถึงพุทธพจน์ทรVี กั ษาไวใ้ น
พระไตรปิ ฎก ไม่พงึ สับสนกับ ภาษาบาลี (คําว่า บาลี มาจาก ปาลฺ ธาตุ ซึVง
แปลว่า “รักษา”) สําหรับบาลีหรือพระไตรปิ ฎกนันN ท่านทรงจําถ่ายทอดกันมา
และจารึกเป็ นภาษาบาลีมคธ แต่อรรถกถา สืบมาเป็ นภาษาสิงหล
ทังN นีNสาํ หรับพระไตรปิ ฎกนันN ชัดเจนอยู่แล ้ว ในฐานะเป็ นตําราแม่บท อยู่
ขา้ งผูส้ อน จึงจะต้องรักษาให้คงอยู่อย่างเดิมโดยแม่นยําทีVสุดตามพระดํารัส
ของพระผูส้ อนนันN ส่วนอรรถกถาเป็ นคําอธิบายสําหรับผูเ้ รียน จึงจะต้องช่วย
ให้ผูเ้ รียนเขา้ ใจได้ดที Vสี ุด เมือV อรรถกถาสืบมาในลังกา ก็จึงถ่ายทอดกันเป็ น
ภาษาสิงหล จนกระทังV ถึงช่ วง พ.ศ. ๙๕๐–๑๐๐๐ จึงมีพระอาจารย์ผูใ้ หญ่
เช่น พระพุทธโฆสะ และพระธรรมปาละ เดินทางจากชมพูทวีป มายังลังกา
และแปลเรียบเรียงอรรถกถากลับเป็ นภาษาบาลีมคธ อย่ างทีVมีอยู่ และใช้
ศึกษากันในปัจจุบนั
ลัก ษณะสํา คัญ ของอรรถกถา คื อ เป็ นคัม ภี ร ์ทVี อ ธิ บ ายความใน
พระไตรปิ ฎกโดยตรง หมายความว่า พระไตรปิ ฎกแต่ละสูตรแต่ละส่วนแต่ละ
ตอนแต่ละเรืVอง ก็มอี รรถกถาทีอV ธิบายจําเพาะสูตรจําเพาะส่วนตอนหรือเรืVอง
นันN ๆ และอธิบายตามลําดับไป โดยอธิบายทังN คําศัพท์หรือถ้อยคําอธิบาย
ขอ้ ความ ชีNแจงความหมาย ขยายความหลักธรรมหลักวินยั และเล่าเรืVอง
ประกอบ ตลอดจนแสดงเหตุป จั จัย แวดล อ้ มหรือ ความเป็ น มาของการทีV
พระพุท ธเจ้า จะตรัส พุท ธพจน์น นัN ๆ หรือ เกิด เรืVอ งราวนันN ๆ ขึNน พร้อ มทังN
เชืVอมโยงประมวลความเป็ นมาเป็ นไปต่างๆ ทีVจะช่วยให้เขา้ ใจพุทธพจน์หรือ
เรืVองราวในพระไตรปิ ฎกชัดเจนขึNน
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As the Pali Canon was committed to memory and transmitted
orally, so too were the commentaries.
When the Pali Canon was inscribed on palm leaves in Sri
Lanka around the year B.E. 460, legend has it that the commentaries
were also put in writing at the same time.
It is noteworthy that the words of the Buddha, or texts in the
Tipiṭaka, are usually referred to, in academic jargon, as the Pāli,
meaning “the words of the Buddha preserved in the Tipiṭaka.” This
should not be confused with the Pāli language. (The word Pāli is
derived from the root pāl, meaning “to preserve.”) The Pali Canon
or Tipiṭaka was memorized, handed down and recorded in the Pali
language, while the commentaries were in Sinhala.
The Pali Canon as the primary source text obviously belongs
to the Teacher’s side. It should therefore be preserved in its original
state as accurately as possible according to what the Teacher taught.
The commentaries, on the other hand, are explanations meant for the
learner. They are therefore supposed to aid his understanding in the best
possible way. When the commentaries were introduced into Sri Lanka,
they were transmitted in Sinhala. It was not until around B.E. 950–1000
that they were translated and compiled back into Pali by the Elders
Buddhaghosa and Dhammapāla, both of whom travelled from India to
Sri Lanka. Hence the extant Pali version we study today.
One important characteristic of the commentaries is that they
directly expound on texts in the Canon. This means that for individual
discourses, portions, sections, or subjects in the Canon, there will be
specific commentaries arranged in sequence, which provide
explanations on some technical terms or words, explanations on
passages, clarifications on meanings, explications on doctrinal and
disciplinary items, supplemental matters, as well as the circumstances
or background stories related to the given saying of the Buddha,
together with any pertinent matters that would enhance the
understanding of the Buddha’s saying or the contents in the Pali Canon.
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๕๑

พระไตรปิ ฎกมีอรรถกถาทีอV ธิบายตามลําดับคัมภีรด์ งั นีN
พระไตรปิ ฎก
.&/ $%
๑.พระวินยั ปิ ฎก (ทังN หมด)
!.###$%
๒.ทีฆนิกาย
๓.มัชฌิมนิกาย
๔.สังยุตตนิกาย
๕.อังคุตตริกาย
๖.ขุททกปาฐะ (ขุททกนิกาย)
๗.ธรรมบท (ขุททกนิกาย)
๘.อุทาน (ขุททกนิกาย)
๙.อิตวิ ุตตกะ (ขุททกนิกาย)
๑๐.สุตตนิบาต (ขุททกนิกาย)
๑๑.วิมานวัตถุ (ขุททกนิกาย)
๑๒.เปตวัตถุ (ขุททกนิกาย)
๑๓.เถรคาถา (ขุททกนิกาย)
๑๔.เถรีคาถา (ขุททกนิกาย)
๑๕.ชาดก (ขุททกนิกาย)
๑๖.นิทเทส (ขุททกนิกาย)

*

อรรถกถา

ผูเ้ รียบเรียง

สมันตปาสาทิกา

พระพุทธโฆสะ

สุมงั คลวิลาสินี
ปปัญจสูทนี
สารัตถปกาสินี
มโนรถปูรณี
ปรมัตถโชติกา
ธัมมปทัฏฐกถา*
ปรมัตถทีปนี
”
ปรมัตถโชติกา
ปรมัตถทีปนี
”
”

”
”
”
”
”
”
พระธรรมปาละ
”
พระพุทธโฆสะ
พระธรรมปาละ
”
”

”
ชาตกัฏฐกถา*
สัทธัมมปัชโชติกา

”
พระพุทธโฆสะ
พระอุปเสนะ

ทีVจ ริง มีชVือ เฉพาะว่ า ปรมัต ถโชติ ก า ด้ว ยเหมือ นกัน และทีVว่า พระพุท ธโฆสะเป็ น
ผู เ้ รียบเรียงคัมภีรท์ งัN สองนีNนนัN คงจะเป็ นหัวหน้าคณะ โดยมีผูอ้ นVื ร่วมงานด้วย
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The Pali Canon volumes together with the corresponding commentaries are given as follows.
Pali Canon

Commentaries

Author

A. Vinayapiṭaka
Samantapāsādikā

Buddhaghosa

2. Dīghanikāya

Sumaṅgalavilāsinī

Buddhaghosa

3. Majjhimanikāya

Papañcasūdanī

”

4. Saṁyuttanikāya

Sāratthapakāsinī

”

5. Aṅguttaranikāya

Manorathapūraṇī

”

6. Khuddakapāṭha

Paramatthajotikā

”

Dhammapadaṭṭhakathā*

”

1. Vinayapiṭaka (all)

B. Suttantapiṭaka

(Khuddakanikāya)
7. Dhammapada
(Khuddakanikāya)
Paramatthadīpanī

Dhammapāla

”

”

Paramatthajotikā

Buddhaghosa

Paramatthadīpanī

Dhammapāla

12. Petavatthu (Khuddakanikāya)

”

”

13. Theragāthā (Khuddakanikāya)

”

”

8. Udāna (Khuddakanikāya)
9. Itivuttaka (Khuddakanikāya)
10. Suttanipāta
(Khuddakanikāya)
11. Vimānavatthu
(Khuddakanikàya)

14. Therīgāthā (Khuddakanikāya)

*

”

”

15. Jātaka (Khuddakanikāya)

Jātakaṭṭhakathā*

Buddhaghosa

16. Niddesa (Khuddakanikāya)

Saddhammapajjotikā

Upasena

As a matter of fact, it was also specifically entitled Paramatthajotikā. As for the contention that the Elder Buddhaghosa was the author of both scriptures, he must have
been the chief author with the assistance of others.
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๕๒
พระไตรปิ ฎก

อรรถกถา

ผูเ้ รียบเรียง

๑๗.ปฏิสมั ภิทามัคค์ (ขุททกนิกาย)
๑๘.อปทาน (ขุททกนิกาย)
๑๙.พุทธวงส์ (ขุททกนิกาย)
๒๐.จริยาปิ ฎก (ขุททกนิกาย)
./$%
๒๑.ธัมมสังคณี
๒๒.วิภงั ค์
๒๓.ทังN ๕ คัมภีรท์ เVี หลือ

สัทธัมมปกาสินี
วิสุทธชนวิลาสินี
มธุรตั ถวิลาสินี
ปรมัตถทีปนี

พระมหานาม
(นามไม่แจ้ง)*
พระพุทธทัตตะ
พระธรรมปาละ

อัฏฐสาลินี
สัมโมหวิโนทนี
ปัญจปกรณัฏฐกถา

พระพุทธโฆสะ
”
”

นอกจากอรรถกถาซึV ง เป็ นทีV ป รึ ก ษาหลัก ในการเล่ า เรี ย นศึ ก ษา
พระไตรปิ ฎกแลว้ คัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาภาษาบาลีทVเี กิดขึNนในยุคต่างๆ หลัง
พุทธกาล ยังมีอกี มากมาย ทังN ก่อนยุคอรรถกถา หลังยุคอรรถกถา และแมใ้ น
ยุคอรรถกถาเอง แต่ไม่ได้เรียบเรียงในรูปลักษณะทีจV ะเป็ นอรรถกถา
คัมภีรส์ าํ คัญบางคัมภีร ์ เป็ นผลงานอิสระของพระเถระผู แ้ ตกฉานใน
พระธรรมวินยั ท่านเรียบเรียงขึNนตามโครงเรืVองทีVท่านจัดวางเอง หรือเกิดจาก
เหตุการณ์พเิ ศษ เช่น การตอบคําถามชีNแจงขอ้ สงสัยของผูอ้ Vนื เป็ นต้น ปกรณ์
หรือคัมภีรพ์ ิเศษเช่ นนีN บางคัมภีรไ์ ด้รบั ความเคารพนับถือและอ้างอิงมาก
โดยเฉพาะคัมภีร ์ เนตติ เปฏโกปเทส และ มิลนิ ทปัญหา ซึVงเกิดขึNนก่ อนยุค
อรรถกถา ในพม่าจัดเขา้ เป็ นคัมภีรใ์ นพระไตรปิ ฎกด้วย (อยู่ในหมวดขุททกนิกาย)

*

คัมภีรจ์ ูฬคันถวงส์ (แต่งในพม่า) ว่าเป็ นผลงานของพระพุทธโฆสะ
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Commentaries

Author

Saddhammapakāsinī

Mahānāma

18. Apadàna (Khuddakanikàya)

Visuddhajanavilāsinī

(Author unknown)*

19. Buddhavaṁsa

Madhuratthavilāsinī

Buddhadatta

Paramatthadīpanī

Dhammapàla

21. Dhammasaṅgaṇī

Aṭṭhasālinī

Buddhaghosa

22. Vibhaṅga

Sammohavinodanī

”

23. The remaining five scriptures

Pañcapakaraṇaṭṭhakathā

”

17. Pañisambidàmagga
(Khuddakanikāya)

(Khuddakanikāya)
20. Cariyāpiṭaka (Khuddakanikāya)

C. Abhidhammapiṭaka

Apart from the commentaries, which are consulted as major
references in the study of the Pali Canon, there were a large number
of Pali-language Buddhist scriptures that appeared in different
periods after the Buddha’s lifetime—in both pre- and postcommentaries periods, and even in the same period as the
commentaries themselves. However, these scriptures were not
compiled in such a format as to be regarded as commentaries.
Certain important scriptures were independent works by learned
monks who were well-versed in the Doctrine and Discipline. Their
works were either compiled according to their own outlines, or brought
out under special circumstances, e.g. to answer others’ questions or
dispel their doubts about the teachings. Some of such treatises are
highly regarded and very often cited, especially Nettippakaraṇa (or
Netti, for short) “Book of Guidance,” Peṭakopadesa “Instruction on the
Piṭakas” and Milindapañhā “Questions of Milinda,” all of which
appeared before the commentaries period. In Myanmar, these scriptures
are included in the Pali Canon (subsumed under the Khuddakanikāya).
*

According to Cūḷaganthavaṁsa, a scripture composed in Myanmar, this was
ascribed to the Elder Buddhaghosa.

๕๓
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ในยุ คอรรถกถา คัมภีร ์ วิสุทธิมคั ค์ ของพระพุทธโฆสะ ผู เ้ ป็ นพระ
อรรถกถาจารย์อ งค์สาํ คัญ แม จ้ ะถือ กัน ว่า เป็ น ปกรณ์พ เิ ศษ ไม่ใ ช่ เ ป็ น
อรรถกถา เพราะท่านเรียบเรียงขึNนตามโครงเรืVองทีVท่านตังN เอง ไม่ใช่อธิบาย
พระไตรปิ ฎกตอนใดตอนหนึVงโดยเฉพาะ แต่ก็ได้รบั ความนับถือมากเหมือน
เป็ นอรรถกถา เรียกไดว้ ่าเป็ นคัมภีรร์ ะดับอรรถกถา ประเทศพุทธศาสนา
เถรวาทต่างให้ความสําคัญ ถือเป็ นแบบแผนในการศึกษาหลักพระพุทธศาสนา
คัม ภีร ท์ ีVเ กิด หล งั ยุค อรรถกถา ก็ม ที งั N คัม ภีร ท์ ีVอ ยู ่ใ นสายเดีย วกับ
อรรถกถา คือเป็ นคัมภีรท์ Vีอธิบายพระไตรปิ ฎก และอธิบายอรรถกถา และ
อธิบายกันเอง เป็ นขันN ๆ ต่ อกันไป กับทังN คัมภีรน์ อกสายพระไตรปิ ฎก เช่ น
ตํานานหรือประวัตแิ ละไวยากรณ์ เป็ นต้น คัมภีรเ์ หล่านีN มีชVอื เรียกแยกประเภท
ต่างกันออกไปหลายอย่าง จะกล่าวเฉพาะในสายของอรรถกถา คือทีอV ธิบายต่อ
ออกไปจากอรรถกถา และเฉพาะทีคV วรรูใ้ นทีนV N ีกค็ อื ฎีกา และอนุฎกี า
เมือV เรียงลําดับคัมภีรใ์ นสายพระไตรปิ ฎกและอรรถกถาก็จะเป็ นดังนีN
(ก) บาลี คือพระไตรปิ ฎก
(ข) อรรถกถา คื อ คัม ภีร ์ทVีอ ธิ บ ายบาลีห รื อ อธิ บ ายความใน
พระไตรปิ ฎก
(ค) ฎีกา คือ คัมภีรท์ Vีอธิบายอรรถกถา หรือขยายความต่ อจาก
อรรถกถา
(ฆ) อนุ ฎีกา คือ คัมภีรท์ Vีอธิบายขยายความต่ อจากฎีกาอีกทอด
หนึVง
ส่วนคัมภีรช์ Vอื อย่างอืนV ต่อจากนีNไปทีมV อี กี หลายประเภท บางทีท่านใช้คาํ
เรียกรวมๆ กันไปว่า ตัพพินิมตุ (แปลว่า “คัมภีรท์ พVี ้นหรือนอกเหนือจากนันN ”)
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In the commentaries period, the Visuddhimagga by the
Elder Buddhaghosa, the great commentator, was held in high esteem
on a par with a commentary, though it was technically regarded as a
special scripture since it was composed according to the author’s own
outline, not a commentary on any particular portion of the Pali Canon.
All Theravāda Buddhist countries attach considerable importance to
this treatise, regarding it as a standard text on the tenets of Buddhism.
The scriptures that appeared after the commentaries period are of
two categories. There are scriptures that are exegetical of the Canon, the
commentaries, and some of these scriptures themselves, successively
down the hierarchy. There are also scriptures outside the line of the
Canon, e.g. legends, histories and grammars. These scriptures or
treatises are known by the various names that distinguish their
categories. The two subcategories of the former category worth
mentioning here are Ṭīkā (subcommentaries) and Anuṭīkā (subsubcommentaries), which are further exegetical down the line of
Aṭṭhakathā (commentaries).
Arranged along the line of the Pali Canon and commentaries,
all the scriptures are of the following hierarchy:
(a) the Pali Canon, or the Tipiṭaka;
(b) the commentaries (Aṭṭhakathā), or the scriptures
expounding on the Pali Canon;
(c) the subcommentaries (Ṭīkā), or the scriptures elaborat-ing
on the commentaries;
(d) the sub-subcommentaries (Anuṭīkā), or the scriptures
further clarifying the subcommentaries.
There are several types of scripture other than these down the
hierarchy, which are sometimes collectively referred to as
tabbinimutta “scriptures over and above [the main ones].”

๕๔
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คัม ภี ร ์พ ระพุ ท ธศาสนาทีV มี อ ยู่ ม ากมาย ทังN ในสายและนอกสาย
พระไตรปิ ฎกนีN ในประเทศไทยเท่าทีVผ่านมาได้ตีพิมพ์เป็ นเล่มหนังสือออก
มาแล ้วเพียงจํานวนน้อย ส่วนมากยังคงค้างอยู่ในใบลาน เพิงV จะมีการตืVนตัวทีV
จะตรวจชําระและตีพมิ พ์กนั มากขึNนในช่วงเวลาใกลๆ้ นีN จึงจะต้องรออีกสัก
ระยะหนึVงซึงV คงไม่นานนัก ทีชV าวพุทธและผูส้ นใจจะได้มคี มั ภีรพ์ ทุ ธศาสนาไว ้
ศึกษาค้นคว ้า อย่างค่อนข ้างบริบูรณ์
สําหรับคัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎกและอรรถกถานันN ได้มกี ารตีพมิ พ์เป็ นเล่ม
พรังV พร้อ มแล ว้ ในปี พ .ศ. ๒๕๓๕ ส่ ว นคัม ภีร ์อVืน ๆ รุ่ น หลัง ต่ อ ๆ มา ทีVมี
ค่อนขา้ งบริบูรณ์พอจะหาได้ไม่ยากก็คือคัมภีรท์ Vใี ช้เรียนในหลักสู ตรเปรียญ
ธรรม
เนืVองจากคัมภีรเ์ หล่านีN มีความสัมพันธ์อธิบายความต่ อกัน กล่าวคือ
อรรถกถาอธิบายพระไตรปิ ฎก และฎีกาขยายความต่อจากอรรถกถา หรือต่อ
จากคัมภีรร์ ะดับอรรถกถา จึงจะได้ทาํ บัญชีลาํ ดับเล่ม จับคู่คมั ภีรท์ Vอี ธิบายกัน
ไว ้ เพือV เป็ นพืNนฐานความเขา้ ใจในการทีVจะศึกษาค้นควา้ ต่อไป และเพือV อํานวย
ความสะดวกในการโยงข ้อมูลระหว่างคัมภีร ์
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In Thailand, very few of the voluminous Buddhist scriptures,
both in the line of the Pali Canon and outside, have been published
in book form. Most of them remain on palm leaves. Only very
recently has there been more awareness to revise and publish them.
It is hoped that before long a relatively complete collection of
Buddhist scriptures will become available to all Buddhists and
interested readers for scrutiny.
The Pali Canon and the commentaries were published in their
entirety in B.E. 2535. Other scriptures of later generations that are
relatively complete and not difficult to obtain are those used in the
traditional Pali studies curriculum.
As these scriptures form a hierarchy of explanations (the commentaries expounding on the Canon, and the subcommentaries
clarifying the commentaries), the following list will pair the Pali
Canon, volume by volume, with the corresponding commentaries,
thereby providing background information for further research, and
facilitating the cross-referencing of information between scriptures.
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๕๕

 8: (: #$% '  77
I. &/ $%
พระไตรปิฎก
เล่มที่
๑

ชื่อคัมภีร์
มหาวิภงฺค ๑

อรรถกถา
อักษรย่อ เล่มที่
วินย.๑*

1

๑.๑ เวรญฺชกณฺฑ–
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

ชื่อคัมภีร์
วินยฏฺฐกถา
(สมนฺตปาสาทิกา) ๑
1.1 เวรญฺชกณฺฑ–
ปาราชิกกณฺฑ
วินยฏฺฐกถา
(สมนฺตปาสาทิกา) ๒
2.1 เตรสกณฺฑ–
อนิยตกณฺฑ

อักษรย่อ
วินย.อ.๑

วินย.อ.๒

วินย.๒

วินย.๓
วินย.๔

3

วินย.๕
วินย.๖
วินย.๗
วินย.๘

2.2 นิสฺสคิยกณฺฑ–
อธิกรณสมถา
2.3 ภิกฺขุนีวิภงฺค
วินยฏฺฐกถา
(สมนฺตปาสาทิกา)
3.1 มหาวคฺค
3.2 จุลฺลวคฺค

วินย.อ.๓

3.3 ปริวาร

II. ###$%
เล่มที่
๙

*

พระไตรปิฎก
ชื่อคัมภีร์
ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค

อักษรย่อ เล่มที่
ที.ส.

4

อรรถกถา
ชื่อคัมภีร์
ทีฆนิกายฏฺฐกถา
(สุมงฺคลวิลาสิน)ี ๑

อักษรย่อ
ที.อ.๑

อักษรย่อคัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎกในภาคภาษาอังกฤษใช้ตามฉบับอักษรโรมันของสมาคมบาลีปกรณ์
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List of the scriptures in the Pali Canon paired,
volume by volume, with the corresponding commentaries
I. The Vinayapiṭaka
Commentaries

Pali Canon
No.
1

Name of scripture
Mahāvibhaṅga 1

Abbrev.
*

Vin.1

No.

Name of scripture

1

Vinayaṭṭhakathā
(Samantapāsādikā) 1
1.1 Verañjakaṇḍa–
Pārājikakaṇḍa
Vinayaṭṭhakathā
(Samantapāsādikā) 2
2.1 Terasakaṇḍa–
Aniyatakaṇḍa

1.1 Verañjakaṇḍa–
Pārājikakaṇḍa
2

3

1.2 Terasakaṇḍa–
Aniyatakaṇḍa
Mahāvibhaṅga 2
2.1 Nissaggiyakaṇḍa–
Adhikaraṇasamathā
Bhikkhunīvibhaṅga

4

Mahāvagga 1

Vin.4

5
6
7
8

Mahāvagga 2
Cullavagga 1
Cullavagga 2
Parivāra

Vin.5
Vin.6
Vin.7
Vin.8

2

Abbrev.
VinA.1

VinA.2

Vin.2

Vin.3
3

2.2 Nissaggiyakaṇḍa–
Adhikaraṇasamathā
2.3 Bhikkhunīvibhaṅga
Vinayaṭṭhakathā
(Samantapāsādikā) 3
3.1 Mahāvagga
3.2 Cullavagga

VinA.3

3.3 Parivāra

II. The Suttantapiṭaka
Commentaries

Pali Canon
No.
9

*

Name of scripture
Dīghanikāya
Silakkhandhavagga

Abbrev.
D.I

No.
4

Name of scripture

Abbrev.

Dīghanikāyaṭṭhakathā DA.1
(Sumaṅgalavilāsinī) 1

The abbreviations in English for the scriptures in the Pali Canon follow the
Romanized version published by the Pali Text Society.

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

๕๖
พระไตรปิฎก
เล่มที่

ชื่อคัมภีร์

อรรถกถา
อักษรย่อ เล่มที่

๑๐ ทีฆนิกาย มหาวคฺค

ที.ม.

5

๑๑ ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค

ที.ปา.

6

๑๒ มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก ม.มู.

7

๑๒.๑ มูลปริยายวคฺค–
สีหนาทวคฺค
8
๑๒.๒ โอปมฺมวคฺค–
จูฬยมกวคฺค
๑๓ มชฺฌิมนิกาย
มชฺฌิมปณฺณาสก

ม.ม.

9

๑๔ มชฺฌิมนิกาย
อุปริปณฺณาสก

ม.อุ.

10

๑๕ สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค

สํ.ส.

11

๑๖ สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค

สํ.นิ.

12

ชื่อคัมภีร์
ทีฆนิกายฏฺฐกถา
(สุมงฺคลวิลาสิน)ี ๒
ทีฆนิกายฏฺฐกถา
(สุมงฺคลวิลาสิน)ี ๓
มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา
(ปปญฺจสูทนี) ๑
7.1 มูลปริยายวคฺค–
สีหนาทวคฺควณฺณนา
มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา
(ปปญฺจสูทนี) ๒
8.1 โอปมฺมวคฺค–
จูฬยมกวคฺควณฺณนา
มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา
(ปปญฺจสูทนี) ๓
9.1 มชฺฌิมปณฺณาสกวณฺณนา
มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา
(ปปญฺจสูทนี) ๔
10.1 อุปริปณฺณาสกวณฺณนา
สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา
(สารตฺถปกาสิน)ี ๑
11.1 สคาถวคฺควณฺณนา
สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา
(สารตฺถปกาสิน)ี ๒

อักษรย่อ
ที.อ.๒
ที.อ.๓
ม.อ.๑

ม.อ.๒

ม.อ.๓

ม.อ.๔

สํ.อ.๑

สํ.อ.๒
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Pali Canon
No.
10
11
12

Name of scripture
Dīghanikāya
Mahāvagga
Dīghanikāya
Pāṭikavagga
Majjhimanikāya
Mūlapaṇṇāsaka

Commentaries
Abbrev.

No.

Name of scripture

D.II

5

D.III

6

M.I

7

Dīghanikāyaṭṭhakathā
(Sumaṅgalavilāsinī) 2
Dīghanikāyaṭṭhakathā
(Sumaṅgalavilāsinī) 3
Majjhimanikāyaṭṭhakathā
(Papañcasūdanī) 1
7.1 Mūlapariyāyavagga–
Sīhanādavaggavaṇṇanā
Majjhimanikāyaṭṭhakathā
(Papañcasūdanī) 2
8.1 Opammavagga–
Cūḷayamakavaggavaṇṇanā
Majjhimanikāyaṭṭhakathā
(Papañcasūdanī) 3
9.1 Majjhimapaṇṇāsakavaṇṇanā
Majjhimanikāyaṭṭhakathā
(Papañcasūdanī) 4
10.1 Uparipaṇṇāsakavaṇṇanā
Saṁyuttanikāyaṭṭhakathā
(Sāratthapakāsinī) 1
11.1 Sagāthavaggavaṇṇanā
Saṁyuttanikāyaṭṭhakathā
(Sāratthapakāsinī) 2

12.1 Mūlapariyāyavagga–
Sīhanādavagga
8

13

12.2 Opammavagga–
Cūḷayamakavagga
Majjhimanikāya
Majjhimapaṇṇāsaka
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M.II

9

14

Majjhimanikāya
Uparipaṇṇāsaka

M.III

10

15

Saṁyuttanikāya
Sagāthavagga

S.I

11

16

Saṁyuttanikāya
Nidānavagga

S.II

12

Abbrev.
DA.2
DA.3
MA.1

MA.2

MA.3

MA.4

SA.1

SA.2

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

๕๗
พระไตรปิฎก
เล่มที่

ชื่อคัมภีร์

อรรถกถา
อักษรย่อ เล่มที่

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

13

๑๙ สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค
๒๐ องฺคุตฺตรนิกาย ๑

14

๒๐.๑ เอกนิปาต

สํ.ม.

องฺ.เอก.
15

ชื่อคัมภีร์

อักษรย่อ

12.1 นิทานวคฺควณฺณนา
1ฺ 2.2 ขนฺธวคฺควณฺณนา
สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา
สํ.อ.๓
(สารตฺถปกาสิน)ี ๓
13.1 สฬายตนวคฺควณฺณนา
13.2 มหาวารวคฺควณฺณนา
องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา
องฺ.อ.๑
(มโนรถปูรณี) ๑
14.1 เอกนิปาตวณฺณนา
องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา
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 ปญฺจกนิปาต
๒๒.๒ ฉกฺกนิปาต
๒๓ องฺคุตฺตรนิกาย ๔
๒๓.๑ สตฺตกนิปาต

องฺ.ปญฺจก.
องฺ.ฉกฺก.

15.3 จตุกฺกนิปาตวณฺณนา
องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา
องฺ.อ.๓
(มโนรถปูรณี) ๓
16.1 ปญฺจกนิปาตวณฺณนา
16.2 ฉกฺกนิปาตวณฺณนา

องฺ.สตฺตก.

16.3 สตฺตกนิปาตวณฺณนา

องฺ.จตุกฺก.
16
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Pali Canon
No.

17
18

19
20

Name of scripture

Saṁyuttanikāya
Khandhavāravagga
Saṁyuttanikāya
Saḷāyatanavagga

Saṁyuttanikāya
Mahāvāravagga
Aṅguttaranikāya 1

Commentaries
Abbrev.

No.

S.III
S.IV

13

S.V
A.I

14

20.1 Ekanipāta
15

20.2 Dukanipāta
20.3 Tikanipāta
21

22

Aṅguttaranikāya 2
21.1 Catukkanipāta

A.II

Aṅguttaranikāya 3

A.III

22.1 Pañcakanipāta
22.2 Chakkanipāta
23

Aṅguttaranikāya 4
23.1 Sattakanipāta
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16

Name of scripture
12.1 Nidānavaggavaṇṇanā
12.2 Khandhavaggavaṇṇanā
Saṁyuttanikāyaṭṭhakathā
(Sāratthapakāsinī) 3
13.1 Saḷāyatanavaggavaṇṇanā
13.2 Mahāvāravaggavaṇṇanā
Aṅguttaranikāyaṭṭhakathā
(Manorathapūraṇī) 1
14.1 Ekanipātavaṇṇanā
Aṅguttaranikāyaṭṭhakathā
(Manorathapūraṇī) 2
15.1 Dukanipātavaṇṇanā
15.2 Tikanipātavaṇṇanā
15.3 Catukkanipātavaṇṇanā
Aṅguttaranikāyaṭṭhakathā
(Manorathapūraṇī) 3
16.1 Pañcakanipātavaṇṇanā
16.2 Chakkanipātavaṇṇanā

A.IV
16.3 Sattakanipātavaṇṇanā

Abbrev.

SA.3

AA.1

AA.2

AA.3

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

๕๘
พระไตรปิฎก
เล่มที่

ชื่อคัมภีร์

๒๓.๒ อฏฺฐกนิปาต
๒๓.๓ นวกนิปาต
๒๔ องฺคุตฺตรนิกาย ๕
๒๔.๑ ทสกนิปาต
๒๔.๑ เอกาทสกนิปาต
๒๕ ขุทฺทกนิกาย ๑
๒๕.๑ ขุทฺทกปาฐ
๒๕.๒ ธมฺมปท

อรรถกถา
อักษรย่อ เล่มที่

ชื่อคัมภีร์

องฺ.อฏฺฐก.
องฺ.นวก.

16.4 อฏฺฐกนิปาตวณฺณนา
16.5 นวกนิปาตวณฺณนา

องฺ.ทสก.
องฺ . เอกาทสก.

16.6 ทสกนิปาตวณฺณนา
16.7 เอกาทสกนิปาตวณฺณนา
ขุทฺทกนิกายฏฐกถา
ขุทฺทกปาฐวณฺณนา
(ปรมตฺถโชติกา)
ธมฺมปทฏฺฐกถา ๑
ยมกวคฺควณฺณนา
ธมฺมปทฏฺฐกถา ๒
อปฺปมาท–จิตฺตวคฺควณฺณนา
ธมฺมปทฏฺฐกถา ๓
ปุปฺผ–พาลวคฺควณฺณนา
ธมฺมปทฏฺฐกถา ๔
ปณฺฑิต–สหสฺสวคฺควณฺณนา
ธมฺมปทฏฺฐกถา ๕
ปาป–ชราวคฺควณฺณนา
ธมฺมปทฏฺฐกถา ๖
อตฺต–โกธวคฺควณฺณนา

17
ขุ.ขุ.
ขุ.ธ.

18
19

20
21
22
23

อักษรย่อ

ขุทฺทก.อ.

ธ.อ.๑
ธ.อ.๒

ธ.อ.๓
ธ.อ.๔
ธ.อ.๕
ธ.อ.๖
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Pali Canon
No.

Name of scripture

Commentaries
Abbrev.

No.

23.2 Aṭṭhakanipāta

Aṅguttaranikāya 5
24.1 Dasakanipāta

Abbrev.

A.V

24.2 Ekādasakanipāta
25

Name of scripture
16.4 Aṭṭhakanipātavaṇṇanā
16.5 Navakanipātavaṇṇanā

23.3 Navakanipāta
24

58

17

Khuddakanikāya 1
25.1 Khuddakapāṭha

Kh.

25.2 Dhammapada

Dh.

18

19

20

21

22

23

16.6 Dasakanipātavaṇṇanā
16.7 Ekādasakanipātavaṇṇanā
Khuddakanikāyaṭṭhakathā
Khuddakapāṭhavaṇṇanā
(Paramatthajotikā)
Dhammapadaṭṭhakathā 1
Yamakavaggavaṇṇanā
Dhammapadaṭṭhakathā 2
Appamāda–Cittavaggavaṇṇanā
Dhammapadaṭṭhakathā 3
Puppha–bālavaggavaṇṇanā
Dhammapadaṭṭhakathā 4
Paṇḍita–Sahassavaggavaṇṇanā
Dhammapadaṭṭhakathā 5
Pāpa–Jarāvaggavaṇṇanā
Dhammapadaṭṭhakathā 6
Atta–Kodhavaṇṇanā

KhA.

DhA.1

DhA.2

DhA.3

DhA.4

DhA.5

DhA.6

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

๕๙
พระไตรปิฎก
เล่มที่

ชื่อคัมภีร์

อรรถกถา
อักษรย่อ เล่มที่
24
25

๒๕.๓ อุทาน

ขุ.อุ.

26

๒๕.๔ อิติวุตฺตก

ขุ.อิต.ิ

27

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

ชื่อคัมภีร์
ธมฺมปทฏฺฐกถา ๗
มล–นาควคฺควณฺณนา
ธมฺมปทฏฺฐกถา ๘
ตณฺหา–พฺราหฺมณวคฺควณฺณนา
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
อุทานวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
อิติวุตฺตกวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
สุตฺตนิปาตวณฺณนา
(ปรมตฺถโชติกา) ๑
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
สุตฺตนิปาตวณฺณนา
(ปรมตฺถโชติกา) ๒
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
วิมานวตฺถุวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
เปตวตฺถุวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
เถรคาถาวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี) ๑

อักษรย่อ
ธ.อ.๗
ธ.อ.๘

อุ.อ.

อิต.ิ อ.

สุตฺต.อ.๑

สุตฺต.อ.๒

วิมาน.อ.

เปต.อ.

เถร.อ.๑
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Pali Canon
No.

Name of scripture

Commentaries
Abbrev.

No.

Name of scripture

24

Dhammapadaṭṭhakathā 7
Mala–Nāgavaggavaṇṇanā
Dhammapadaṭṭhakathā 8
Taṇhā–Brāhmaṇavaggavaṇṇanā
Khuddakanikāyaṭṭhakathā
Udānavaṇṇanā
(Paramatthadīpanī)
Khuddakanikāyaṭṭhakathā
Itivuttakavaṇṇanā
(Paramatthadīpanī)
Khuddakanikāyaṭṭhakathā
Suttanipātavaṇṇanā
(Paramatthajotikā) 1
Khuddakanikāyaṭṭhakathā
Suttanipātavaṇṇanā
(Paramatthajotikā) 2
Khuddakanikāyaṭṭhakathā
Vimānavatthuvaṇṇanā
(Paramatthadīpanī)
Khuddakanikāyaṭṭhakathā
Petavatthuvaṇṇanā
(Paramatthadīpanī) 1
Khuddakanikāyaṭṭhakathā
Theragāthāvaṇṇanā
(Paramatthadīpanī) 1

25

25.3 Udāna

Ud.

26

25.4 Itivuttaka

It.

27

25.5 Suttanipāta

Sn.

28

29

26
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Khuddakanikāya 2
26.1 Vimānavatthu

Vv.

30

26.2 Petavatthu

Pv.

31

26.3 Theragāthā

Thag.

32

Abbrev.
DhA.7

DhA.8

UdA.

ItA.

SnA.1

SnA.2

VvA.

PvA.

ThagA.1

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

๖๐
พระไตรปิฎก
เล่มที่

ชื่อคัมภีร์

อรรถกถา
อักษรย่อ เล่มที่

๒๖.๓.๑ เอก–ติกนิปาต

อักษรย่อ

32.1 เอกนิปาตวณฺณนา
33

๒๖.๓.๒ จตุกฺก–
มหานิปาต
๒๖.๔ เถรีคาถา

ชื่อคัมภีร์

ขุ.เถรี.

34

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

35

36
37
38
39
40

41

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
เถรคาถาวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี) ๒
32.2 จตุกฺก–มหานิปาตวณฺณนา
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
เถรีคาถาวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)
ชาตกฏฺฐกถา ๑
เอกนิปาตวณฺณนา (๑)

เถร.อ.๒

ชาตกฏฺฐกถา ๒
เอกนิปาตวณฺณนา (๒)
ชาตกฏฺฐกถา ๓
ทุกนิปาตวณฺณนา
ชาตกฏฺฐกถา ๔
ติก–ปญฺจกนิปาตวณฺณนา
ชาตกฏฺฐกถา ๕
ฉกฺก–ทสกนิปาตวณฺณนา
ชาตกฏฺฐกถา ๖
เอกาทสก–ปกิณฺณกนิปาตวณฺณนา
ชาตกฏฺฐกถา ๗
วีสติ–จตฺตาฬีสนิปาตวณฺณนา

ชา.อ.๒

เถรี.อ.

ชา.อ.๑

ชา.อ.๓
ชา.อ.๔
ชา.อ.๕
ชา.อ.๖

ชา.อ.๗
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Pali Canon
No.

Name of scripture

Commentaries
Abbrev.

No.

26.3.1 Eka–
Tikanipāta

27

Khuddakanikāya 3
27.1 Jātaka 1 Eka–
Cattāḷīsanipāta

Name of scripture

Abbrev.

32.1 Eka–Tikanipātavaṇṇanā
33

26.3.2 Catukka–
Mahānipàta
26.4 Therīgāthā

60

Thīg.

34

J.

35

36
37
38

39

40

41

Khuddakanikāyaṭṭhakathā
Theragāthāvaṇṇanā
(Paramatthadīpanī) 2
32.2 Catukka–
Mahānipātavaṇṇanā
Khuddakanikāyaṭṭhakathā
Therīgāthāvaṇṇanā
(Paramatthadīpanī)
Jātakaṭṭhakathā 1
Ekanipātavaṇṇanā (1)

ThagA.2

Jātakaṭṭhakathā 2
Ekanipātavaṇṇanā (2)
Jātakaṭṭhakathā 3
Dukanipātavaṇṇanā
Jātakaṭṭhakathā 4
Tika–pañcakanipātavaṇṇanā
Jātakaṭṭhakathā 5
Chakka–Dasakanipātavaṇṇanā
Jātakaṭṭhakathā 6
Ekādasakanipātavaṇṇanā
Jātakaṭṭhakathā 7
Vīsati–Cattāḷīsanipātavaṇṇanā

JA.2

ThīgA.

JA.1

JA.3
JA.4

JA.5

JA.6

JA.7

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

๖๑
พระไตรปิฎก
เล่มที่

ชื่อคัมภีร์

อรรถกถา
อักษรย่อ เล่มที่

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

42

43
44
๒๙ ขุทฺทกนิกาย ๕
๒๙.๑ มหานิทฺเทส

ขุ.ม.

๓๐ ขฺ ุทฺทกนิกาย ๖
๓๐.๑ จูฬนิทฺเทส

ขุ.จู.

๓๑ ขฺ ุทฺทกนิกาย ๗
๓๑.๑ ปฏิสมฺภิทามคฺค

45

46

47
ขุ.ปฏิ.
48

๓๒ ขฺ ุทฺทกนิกาย ๘
๓๒.๑ อปทาน ๑

ขุ.อป.

49

ชื่อคัมภีร์
ชาตกฏฺฐกถา ๘
ปญฺญาส–สตฺตตินิปาตวณฺณนา
ชาตกฏฺฐกถา ๙
มหานิปาตวณฺณนา (๑)
ชาตกฏฺฐกถา ๑๐
มหานิปาตวณฺณนา (๒)
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
มหานิทฺเทสวณฺณนา
(สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
จูฬนิทฺเทสวณฺณนา
(สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา
(สทฺธมฺมปกาสิน)ี ๑
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา
(สทฺธมฺมปกาสิน)ี ๒
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
อปทานวณฺณนา
(วิสุทฺธชนวิลาสิน)ี ๑

อักษรย่อ
ชา.อ.๘

ชา.อ.๙
ชา.อ.๑๐
นิท.ฺ อ.๑

นิท.ฺ อ.๒

ปฏิส.ํ อ.๑

ปฏิส.ํ อ.๒

อป.อ.๑
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Pali Canon
No.
28

Name of scripture
Khuddakanikāya 4
28.1 Jātaka 2
Paññāsa–
Mahānipāta

Commentaries
Abbrev.
J.

No.

JA.8

43

Jātakaṭṭhakathā 9
Mahānipātavaṇṇanā
(1)
Jātakaṭṭhakathā 10
Mahānipātavaṇṇanā
(2)
Khuddakanikāyaṭṭhakathā
Mahāniddesavaṇṇanā
(Saddhammapajjotikā)
Khuddakanikāyaṭṭhakathā
Cūḷaniddesavaṇṇanā
(Saddhammapajjotikā)
Khuddakanikāyaṭṭhakathā
Paṭisambhidāmaggavaṇṇanā
(Saddhammapakāsinī) 1
Khuddakanikāyaṭṭhakathā
Paṭisambhidāmaggavaṇṇanā
(Saddhammapakāsinī) 2
Khuddakanikāyaṭṭhakathā
Apadānavaṇṇanā
(Visuddhajanavilāsinī) 1

JA.9

Khuddakanikāya 5
29.1 Mahāniddesa

Nd1.

45

30

Khuddakanikāya 6
30.1 Cūḷaniddesa

Nd2.

46

31

Khuddakanikāya 7
31.1 Paṭisambhidāmagga

Ps.

47

48

Ap.

Abbrev.

Jātakaṭṭhakathā 8
Paññāsa–Sattatinipātavaṇṇanā

29

Khuddakanikāya 8
32.1 Apadāna 1

Name of scripture

42

44

32

61

49

JA.10

Nd1A.1

Nd2A.2

PsA.1

PsA.2

ApA.1

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

๖๒
พระไตรปิฎก
เล่มที่

ชื่อคัมภีร์

อรรถกถา
อักษรย่อ เล่มที่

๓๒.๑.๑ พุทธฺ วคคฺ
50

๓๒.๑.๒
เมตฺเตยฺยวคฺค
๓๓ ฺขุทฺทกนิกาย ๙
๓๓.๑ อปทาน ๒
๓๓.๑.๑ ภทฺทาลิ–
ภทฺทิยวคฺค
๓๓.๑.๒ เถริยาปทาน
๓๓.๒ พุทฺธวํส

๓๓.๓ จริยาปิฏก

ชื่อคัมภีร์
49.1 พุทฺธวคฺควณฺณนา
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
อปทานวณฺณนา
(วิสุทฺธชนวิลาสิน)ี ๒

อักษรย่อ
อป.อ.๒

50.1 สีหาสนิย–เมตฺเตยฺยวคฺควณฺณนา
ขุ.อป.
50.2 ภทฺทาลิ–ภทฺทิยวคฺควณฺณนา
50.3 เถริยาปทานวณฺณนา
ขุ.พุทฺธ.

51

ขุ.จริยา.

52

ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
พุทฺธวํสวณฺณนา
(มธุรตฺถวิลาสิน)ี ๒
ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
จริยาปิฏกวณฺณนา
(ปรมตฺถทีปนี)

พุทฺธ.อ.

จริยา.อ.

III. /$%
พระไตรปิฎก
เล่มที่

ชื่อคัมภีร์

๓๔ ธมฺมสงฺคณี

อรรถกถา
อักษรย่อ เล่มที่
อภิ.สํ.

53

ชื่อคัมภีร์
อภิธมฺมฏฺฐกถา
ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา
(อฏฺฐสาลิน)ี

อักษรย่อ
สงฺคณี.อ.
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Pali Canon
No.

Commentaries

Name of scripture

Abbrev.

No.

32.1.1 Buddhavagga
50

33

32.1.2 Sīhāsaniya–
Metteyyavagga
Ap.
Khuddakanikāya 9
33.1 Apadāna 2
33.1.1 Bhaddāli–
Bhaddiyavagga
33.1.2 Theriyāpadāna
33.2 Buddhavaṁsa
Bv.

33.3 Cariyāpiṭaka

62

51

Cp.

Name of scripture
49.1 Buddhavaggavaṇṇanā
Khuddakanikàyaṭṭhakathā Apadānavaṇṇanā
(Visuddhajanavilāsinī) 2
50.1 Sīhāsaniya–
Metteyyavaggavaṇṇanā

Abbrev.

ApA.2

50.2 Bhaddāli–
Bhaddiyavaggavaṇṇanā
50.3 Theriyāpadānavaṇṇanā
Khuddakanikāyaṭṭha- BvA.
kathā
Buddhavaṁsavaṇṇanā
(Madhuratthavilāsinī)
Khuddakanikāyaṭṭha- CpA.
kathā
Cariyāpiṭakavaṇṇanā
(Paramatthadīpanī)

III. The Abhidhammapiṭaka
Commentaries

Pali Canon
No.
34

Name of scripture
Dhammasaṅgaṇī

Abbrev.
Dhs.

No.
53

Name of scripture

Abbrev.

Abhidhammaṭṭhakathā DhsA..
Dhammasaṅgaṇīvaṇṇanā (Aṭṭhasālinī)

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

๖๓
พระไตรปิฎก
เล่มที่

ชื่อคัมภีร์

อรรถกถา
อักษรย่อ เล่มที่

๓๕ วิภงฺค

อภิ.วิ.

54

๓๖ ๑. ธาตุกถา

อภิ.ธา.

55

๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

๒. ปุคฺคลปญฺญตฺติ

อภิ.ปุ.

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

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

ชื่อคัมภีร์
อภิธมฺมฏฺฐกถา
วิภงฺควณฺณนา
(สมฺโมหวิโนทนี)
อภิธมฺมฏฺฐกถา
ธาตุกถาทิวณฺณนา
(ปญฺจปกรณฏฺฐกถา)
55.1 ธาตุกถาวณฺณนา
55.2 ปุคฺคลปญฺญตฺต-ิ
วณฺณนา
55.3 กถาวตฺถุวณฺณนา
55.4 ยมกวณฺณนา

อักษรย่อ
วิภงฺฺค.อ.

ปญฺจ.อ.

55.5 ปฏฺฐานวณฺณนา

8 )-"(:

(โดยเฉพาะคัมภีรท์ ใVี ช้เรียนในหลักสูตรเปรียญธรรม)
ลําดับ
56
57

คัมภีร์หลัก
มิลินฺทปญฺหา
วิสุทฺธิมคฺค ๑

อักษรย่อ ลําดับ
มิลินฺท
วิสุทฺธิ ๑

61

คัมภีร์ทอี่ ธิบาย

วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนา
มหาฏีกา
(ปรมตฺถมญฺชุสา) ๑

อักษรย่อ

วิสุทฺธ.ิ
ฏีกา๑
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Pali Canon
No.

Name of scripture

63
Commentaries

Abbrev.

No.

35

Vibhaṅga

Vbh.

54

36

1. Dhātukathā

Dhtk.

55

2. Puggalapaññatti

Pug.

37

Kathāvatthu

Kvu.

38
39
40
41
42
43
44
45

Yamaka 1
Yamaka 2
Paṭṭhāna 1
Paṭṭhāna 2
Paṭṭhāna 3
Paṭṭhāna 4
Paṭṭhāna 5
Paṭṭhāna 6

Yam.1
Yam.2
Paṭ.1
Paṭ.2
Paṭ.3
Paṭ.4
Paṭ.5
Paṭ.6

Name of scripture

Abbrev.

Abhidhammaṭṭhakathā VbhA.
Vibhaṅgavaṇṇanā
(Sammohavinodanī)
Abhidhammaṭṭhakathā PañcA.
Dhātukathādivaṇṇanā
(Pañcapakaraṇaṭṭhakathā)
55.1 Dhātukathāvaṇṇanā
55.2 Puggalapaññattivaṇṇanā
55.3 Kathāvatthuvaṇṇaõā
55.4 Yamakavaṇṇanā
55.5 Paṭṭhānavaṇṇanā

Some other important scriptures

(in particular, those texts used
in the traditional Pali studies curriculum in Thailand)
No.
56
57

Main scripture
Milindapañhā
Visuddhimagga 1

Abbrev.
Miln.
Vism.1

No.

Exegetical scripture

61

Visuddhimaggasaṁvaṇṇanā Mahāṭīkā
(Paramatthamañjusā) 1

Abbrev.
VismṬ.1

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

๖๔
ลําดับ

คัมภีร์หลัก

อักษรย่อ ลําดับ

58

วิสุทฺธิมคฺค ๒

วิสุทฺธิ ๒

62

59

วิสุทฺธิมคฺค ๓

วิสุทฺธิ ๓

63

60

อภิธมฺมตฺถสงฺคห๑

สงฺคห.

60

1

วินยฏฺฐกถา
(สมนฺตปาสาทิกา) ๑๒
1.1 เวรญฺชกณฺฑวณฺณนา
1.2 ปฐม–จตุตฺถปาราชิกวณฺณนา

วินย.อ.๑

64

2

วินยฏฺฐกถา
(สมนฺตปาสาทิกา) ๒๒

วินย.อ.๒

66

3

วินยฏฺฐกถา
(สมนฺตปาสาทิกา) ๓๒

วินย.อ.๓

67

–

ขุททฺ กนิกาย สุตฺตนิปาต
มงฺคลสุตฺต๓
ภิกขฺ ุปาติโมกฺขปาลิ

–

68
69

70

65

ปาติโมกฺข

๑
พิมพ์รวมเป็ นหนังสือเล่มเดียวกัน
๒
คือ อรรถกถาวินยั ทีเV รียงลําดับไว ้ตอนต้นแล ้ว
๓

คัมภีร์ที่อธิบาย
วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนา
มหาฏีกา
(ปรมตฺถมญฺชุสา) ๒
วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนา
มหาฏีกา
(ปรมตฺถมญฺชุสา) ๓
อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา
(อภิธมฺมตฺถวิภาวิน)ี ๑
วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา
(สารตฺถทีปนี) ๑
วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา
(สารตฺถทีปนี) ๒
วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา
(สารตฺถทีปนี) ๓
วินยฏีกา
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา
(สารตฺถทีปนี) ๔
มงฺคลตฺถทีปนี ๑
มงฺคลตฺถทีปนี ๒
(ลําดับที่ 1, 2, 3, 64, 65,
66, 67)

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

ได้แก่พระไตรปิ ฎก เล่ม ๒๕ ขุททฺ กปา (๕–๖/๓–๔) และสุตตฺ นิปาต (๓๑๗–๓๑๘/๓๗๖–๓๘๗)
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No.

Main scripture

Abbrev.

No.

Exegetical scripture
Visuddhimaggasaṁvaṇṇanā Mahāṭīkā
(Paramatthamañjusā) 2
Visuddhimaggasaṁvaṇṇanā Mahāṭīkā
(Paramatthamañjusā) 3
Abhidhammatthasaṅgahaṭīkā
(Abhidhamatthavibhāvinī)1
Vinayaṭīkā Samantapāsādikāvaṇṇanā
(Sāratthadīpanī) 1

58

Visuddhimagga 2

Vism.2

62

59

Visuddhimagga 3

Vism.3

63

60

Abhidhammatthasaṅgaha1

Saṅgaha.

60

1

Vinayaṭṭhakathā
VinA.1
(Samantapasādikā) 12
1.1 Verañjakaṇḍavaṇṇanā
1.2 Paṭhama–Catutthapārājikavaṇṇanā

65

2

Vinayaṭṭhakathā
VinA.2
(Samantapāsādikā) 22

66

3

Vinayaṭṭhakathā
VinA.3
(Samantapāsādikā) 32

67

–

Khuddakanikāya
–
Suttanipāta Maṅgalasutta3
Bhikkhupātimokkhapāli Pātimokkha

68
69

70

1

64

Vinayaṭīkā Samantapāsādikāvaṇṇanā
(Sāratthadīpanī) 2
Vinayaṭīkā Samantapāsādikāvaṇṇanā
(Sāratthadīpanī) 3
Vinayaṭīkā Samantapāsādikāvaṇṇanā
(Sāratthadãpanã) 4
Maṅgalatthadīpanī 1
Maṅgalatthadīpanī 2

64
Abbrev.
VismṬ.2

VismṬ.3

Saṅgaha.
Ṭ.

VinṬ.1

Vin.Ṭ.2

VinṬ.3

VinṬ.4

Maṅgal.1
Maṅgal.2

(Nos. 1, 2, 3, 64, 65, 66,
67)

Printed as a single volume.
Same as the Vinayaṭṭhakathā in the first list above.
3
In the Khuddakapāṭha and also the Suttanipāta in Volume 25 of the Pali Canon.
2
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๖๕

 
เพือV ทบทวนสิงV ทีไV ด้กล่าวมาแล ้วก่อนหน้านีN ความสําคัญของพระไตรปิ ฎก
อาจกล่าวโดยสรุปได้ดงั นีN
๑. พระไตรปิ ฎกเป็ นทีV ร วบรวมไว ซ้ Vึ ง พุ ท ธพจน์ คื อ พระดํา รัส ของ
พระพุทธเจ้า คําสังสอนของพระพุ
V
ทธเจ้าทีพV ระองค์ได้ตรัสไว ้เอง เท่าทีตV กทอด
มาถึงเรา มีมาในพระไตรปิ ฎก เรารูจ้ กั คําสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิ ฎก
๒. พระไตรปิ ฎกเป็ นทีสV ถิตของพระศาสดาของพุทธศาสนิกชน เพราะ
เป็ นทีVบรรจุพระธรรมวินยั ทีVพระพุทธเจ้าตรัสไวใ้ ห้เป็ นศาสดาแทนพระองค์
เราจะเฝ้ าหรือรูจ้ กั พระพุทธเจ้าได้จากพระดํารัสของพระองค์ททVี ่านรักษากันไว ้
ในพระไตรปิ ฎก
๓. พระไตรปิ ฎกเป็ นแหล่งต้นเดิมของคําสอนในพระพุทธศาสนา คํา
สอน คําอธิบาย คัมภีร ์ หนังสือ ตํารา ทีVอาจารย์และนักปราชญ์ทงัN หลายพูด
กล่าวหรือเรียบเรียงไว ้ ทีVจดั ว่าเป็ นของในพระพุทธศาสนา จะต้องสืบขยาย
ออกมาและเป็ นไปตามคําสอนแม่บทในพระไตรปิ ฎก ทีVเป็ นฐานหรือเป็ น
แหล่งต้นเดิม
๔. พระไตรปิ ฎกเป็ นหลักฐานอ้างอิงในการแสดงหรือยืนยันหลักการ ทีV
กล่าวว่าเป็ นพระพุทธศาสนา การอธิบายหรือกล่าวอ้างเกีVยวกับหลักการของ
พระพุทธศาสนา จะเป็ นทีVน่าเชืVอถือหรือยอมรับได้ดว้ ยดี เมือV อ้างอิงหลักฐานใน
พระไตรปิ ฎก ซึงV ถือว่าเป็ นหลักฐานอ้างอิงขันN สุดท้ายสูงสุด
๕. พระไตรปิ ฎกเป็ นมาตรฐานตรวจสอบคําสอนในพระพุทธศาสนา คํา
สอนหรือคํากล่าวใดๆ ทีVจะถือว่าเป็ นคําสอนในพระพุทธศาสนาได้ จะต้อง
สอดคลอ้ งกับพระธรรมวินยั ซึVงมีมาในพระไตรปิ ฎก (แมแ้ ต่คาํ หรือขอ้ ความใน
พระไตรปิ ฎกเอง ถ้าส่วนใดถูกสงสัยว่าจะแปลกปลอม ก็ตอ้ งตรวจสอบด้วยคํา
สอนทัวไปในพระไตรปิ
V
ฎก)
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Concluding Remarks
To recapitulate what was discussed earlier, the importance of
the Pali Canon can be summarized as follows:
1. The Pali Canon is the collection of the words of the
Buddha. All of what the Buddha himself said that has been handed
down to us comes in the Pali Canon. It is through the Pali Canon that
we have come to know the Buddha’s teachings.
2. The Pali Canon is where the Teacher of all Buddhists
resides, as the Doctrine and Discipline, which the Buddha said
would be his successor after his Final Nibbāna, are enshrined in it.
We can have an audience with, or get to know, the Buddha through
his words preserved in the Pali Canon.
3. The Pali Canon is the original source of the Buddha’s
teachings. Any teachings, explanations, scriptures, books, or textbooks, whether orally provided or compiled by teachers and
scholars, that are regarded as Buddhist must of necessity be derived
from and in compliance with the principal tenets in the Pali Canon,
which are the basis or original source..
4. The Pali Canon is the reference in expounding or
confirming the principles claimed to be Buddhist. Any explanations
or claims about the tenets of Buddhism will be reliable or well
accepted only when referring to evidence found in the Pali Canon,
which is regarded as the ultimate reference, with the final say.
5. The Pali Canon provides the standards against which
Buddhist teachings are to be judged. Any teachings or sayings claimed
to be Buddhist teachings must be in compliance with the Doctrine and
Discipline that come in the Pali Canon. (Even any words or texts in
the Pali Canon itself that are suspected to be bogus must also be crosschecked against the general teachings in the Pali Canon.)
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๖. พระไตรปิ ฎกเป็ นมาตรฐานตรวจสอบความเชืVอถือและขอ้ ปฏิบตั ิใน
พระพุทธศาสนา ความเชืVอถือหรื อข อ้ ปฏิบ ตั ิ ตลอดจนพฤติ กรรมใดๆ จะ
วินิจฉัยว่าถูกต้องหรือผิดพลาด เป็ นพระพุทธศาสนาหรือไม่ ก็โดยอาศัยพระ
ธรรมวินยั ทีมV มี าในพระไตรปิ ฎกเป็ นเครืVองตัดสิน
ด้วยเหตุดงั กล่าวมานีN การศึกษาค้นควา้ พระไตรปิ ฎกจึงเป็ นกิจสําคัญ
ยิงV ของชาวพุทธ ถือว่าเป็ นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา หรือเป็ นความดํารง
อยู่ของพระพุทธศาสนา กล่าวคือ ถ้ายังมีการศึกษาค้นควา้ พระไตรปิ ฎกเพือV
นําไปใช้ปฏิบตั ิ พระพุทธศาสนาก็ยงั ดํารงอยู่ แต่ ถา้ ไม่มกี ารศึกษาค้นควา้
พระไตรปิ ฎก แมจ้ ะมีการปฏิบตั ิ ก็จะไม่เป็ นไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาก็จะไม่ดาํ รงอยู่ คือจะเสือV มสูญไป
นอกจากความสําคัญในทางพระศาสนาโดยตรงแลว้ พระไตรปิ ฎกยังมี
คุณค่าทีสV าํ คัญในด้านอืนV ๆ อีกมาก โดยเฉพาะ
(๑) เป็ นทีVบนั ทึกหลักฐานเกีVยวกับลัทธิ ความเชืVอถือ ศาสนา ปรัชญา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เรืVองราว เหตุการณ์ และถินV ฐาน เช่น
แว่นแคว ้นต่างๆ ในยุคอดีตไว ้เป็ นอันมาก
(๒) เป็ น แหล่ง ทีVจ ะสืบ ค้น แนวความคิด ทีVส มั พัน ธ์ก บั วิช าการต่ า งๆ
เนืVองจากคําสอนในพระธรรมวินยั มีเนืNอหาสาระเกีVยวโยงหรือครอบคลุมถึง
วิชาการหลายอย่าง เช่นจิตวิทยา กฎหมาย การปกครอง เศรษฐกิจ เป็ นต้น
(๓) เป็ นแหล่งเดิมของคําศัพท์บาลีทVีนาํ มาใช้ในภาษาไทย เนืVองจาก
ภาษาบาลีเ ป็ น รากฐานสํา คัญ ส่ ว นหนึV ง ของภาษาไทย การศึ ก ษาค้น คว า้
พระไตรปิ ฎกจึงมีอปุ การะพิเศษแก่การศึกษาภาษาไทย
รวมความว่า การศึกษาค้นควา้ พระไตรปิ ฎกมีคุณค่าสําคัญ ไม่เฉพาะแต่
ในการศึกษาพระพุทธศาสนาเท่านันN แต่ อาํ นวยประโยชน์ทางวิชาการในด้าน
ต่ า งๆ มากมาย เช่ น ภาษาไทย ภู มิศ าสตร์ ประวัติ ศ าสตร์ สัง คมวิท ยา
มานุ ษยวิทยา โบราณคดี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ศาสนา ปรัชญา และจิตวิทยา เป็ นต้นด้วย
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6. The Pali Canon provides the standards against which beliefs
and ways of practice in Buddhism can be checked. It is by the Doctrine
and Discipline found in the Pali Canon that we can judge whether
certain beliefs or ways of practice, as well as any behavior, are right or
wrong, whether they really belong to the Buddha’s teachings.
For these reasons, the study of the Pali Canon is a task of
crucial importance for Buddhists. It is regarded as the maintenance
or survival of Buddhism. In other words, as long as the Pali Canon is
studied as the guiding principle for practice, Buddhism will survive.
Otherwise, whatever practice one might have would not be in
accordance with the tenets of Buddhism, and the Teaching itself
would die out.
Apart from the importance it directly bears on Buddhism, the
Pali Canon is valuable in many respects, particularly the following:
(1) The Pali Canon is a huge record of cults, creeds, religions,
philosophies, customs, traditions, cultures, affairs, events, and
localities, such as the various city states, in the past.
(2) The Pali Canon is the source of concepts related to various
fields of study, as the teachings in the Doctrine and Discipline are
related to, or inclusive of, many different disciplines such as
psychology, law, governance, and economics, to name a few.
(3) It is the original source of Pali words used in the Thai
language. As the Pali language is an important basis for the Thai
language, the study of the Pali Canon is especially helpful to the
study of Thai.
In sum, studies and researches in the Pali Canon are not only of
tremendous value to the study of Buddhism, but also of great benefit to
a broad spectrum of disciplines including the Thai language, geography,
history, sociology, anthropology, archaeology, political science,
economics, law, education, religion, philosophy, psychology, etc.
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แต่ นบั ว่าเป็ นเรืVองแปลก และน่ าใจหาย ทีVคนสมัยนีNกลับไม่เขา้ ใจว่า
พระไตรปิ ฎกคื อ อะไร ทํา ไมต้อ งรัก ษาพระไตรปิ ฎก ทํา ไมต้อ งเอา
พระไตรปิ ฎ กมาเป็ น มาตรฐานหรือ เป็ น เกณฑ์ว ินิจ ฉัย ว่า อะไรเป็ น ธรรม
วิน ยั อะไรเป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้า หากปราศจากความเขา้ ใจพืNน ฐาน
เช่น นีN เ สีย แล ว้ บางคนก็อ าจไปไกลถึง ขนาดทีVท กึ ทัก เอาผิด ๆ ว่า คํา สอน
ของพระพุทธเจ้า ใครจะว่าอย่างไรก็ได้
นอกจากนีN ยังมีความสับสนระหว่างตัวหลักการของพระศาสนาเองกับ
ความคิดเห็นส่วนบุคคล ความสับสนนีN ซึงV ก็คงเกีVยวเนืVองกับปัญหาแรก ย่อม
นําไปสู่ปญ
ั หาต่างๆ มากมายอย่างแน่นอน
ถ้าเราถามว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร หรือสอนเรืVองอะไรว่าอย่างไร
เราก็ตอ้ งไปดู พระไตรปิ ฎกเพืVอหาคําตอบ เพราะเราไม่มแี หล่งอืVนทีVจะตอบ
คําถามนีNได้
แต่ถา้ เขาถามว่า พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนีNแล ้ว คุณจะว่าอย่างไร เรา
จะคิดอย่างไรก็เป็ นสิทธิของเรา เป็ นเสรีภาพของเราทีVจะแสดงความคิดเห็น
เกีVยวกับสิงV ทีพV ระพุทธเจ้าสอน
แมแ้ ต่ ในกรณี หลัง เพืVอความเป็ นธรรมต่ อพระศาสดา เราก็ควรจะ
ศึกษาคําอธิบายของท่านในคัมภีรต์ ่างๆ ให้ชดั แจ้งก่ อน แลว้ จึงมาสรุปสิVงทีV
ศึกษามาแลว้ ถ้าสรุปดีก็ตรงตามทีVพระพุทธเจ้าสอน สรุปไม่ดกี ็ผดิ พลาด ก็
ต้องศึกษาค้นควา้ ต่อไป แต่อย่างน้อยก็ตอ้ งแยกให้ชดั อย่างทีกV ล่าวมาแล ้วว่า
พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร ก็ว่าไปตามคําสอนของพระองค์โดยซือV สัตย์ แล ้ว
เราเห็นว่าอย่างไร ก็ว่าไปตามอิสระทีVเราเห็น แต่เวลานีNคนว่ากันนุ งนังสับสน
ไปหมด
ทีVจริงนันN หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนามีความชัดเจนแน่ นอน
และไม่ ใ ช่ เ ป็ น เพีย งเรืV อ งของความคิ ด เห็น หรื อ คาดเดา แต่ เ ป็ น เรืV อ งของ
หลักฐานทีชV าวพุทธถือกันว่ามาจากพระพุทธเจ้าโดยตรง คือมาในพระไตรปิ ฎก
และมีคมั ภีรอ์ รรถกถาเป็ นต้น อธิบายประกอบ ซึVงชาวพุทธทุกยุคสมัย ถือว่า
เป็ นเนืNอเป็ นตัวของพระศาสนา เป็ นหลักสําคัญทีVสุด และได้เพียรพยายาม
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However, it is rather surprising and disheartening that people
nowadays do not seem to understand what the Pali Canon is, why it
should be preserved and protected, why it should be employed as the
standards or criteria for judging what constitutes the Dhamma and
Vinaya, or in other words what constitutes the Buddha’s teachings.
Without such basic understanding, some might go so far as to
assume wrongly that the Buddha’s teachings can be just anything
anyone likes.
Furthermore, there is confusion between the objective
principles of the religion and the subjective opinions of individuals.
This confusion, perhaps not unrelated to the first problem, is bound
to lead to a lot of problems.
If we ask what the Buddha taught, or what he taught about a
particular subject, we have to turn to the Pali Canon for the answer,
for there is no other source that can answer this question.
But if we are asked, given what the Buddha taught, what we
think about it, then we are entitled to what we think; it is our
freedom of expression to comment on what the Buddha taught.
Even in the latter case, to do justice to the Teacher, we should
first study the explanations in the scriptures until we understand
them clearly before making a summary of our study. If it is properly
summarized, then the summary will be in accord with what the
Buddha taught. Otherwise, it would be faulty, in which case further
study is called for. But at least we have to draw a distinction, as
pointed out above, between what the Buddha taught—which should
be faithfully presented—and what we ourselves think about it—
which we are free to express. Unfortunately, this distinction has now
often been blurred, with a great deal of confusion going around.
As a matter of fact, the main tenets of Buddhism are quite
distinct and definitive, and not merely a matter of opinion or
conjecture. They are firmly based on the evidence regarded by
Buddhists to have directly come down from the Buddha, in the form
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อย่ างยิVงทีVจะรักษาไวใ้ ห้แม่นยํา ด้วยการทรงจํา ศึ กษาเล่าเรียน และมีการ
สังคายนาเป็ นงานใหญ่หลายยุคสมัยตลอดมา
ใครก็ตามทีกV ล่าวอ้างว่าตนปฏิบตั ไิ ด้โดยไม่ตอ้ งอาศัยพระไตรปิ ฎก ก็คอื
พูดว่า ตนปฏิบตั ไิ ด้โดยไม่ตอ้ งอาศัยพระพุทธเจ้า เมือV เขาปฏิบตั โิ ดยไม่อาศัยคํา
ตรัสสอนของพระพุทธเจ้า เราจะเรียกการปฏิบตั ินนัN ว่าเป็ นพระพุทธศาสนาได้
อย่างไร แน่นอนว่า นันV เป็ นการปฏิบตั ลิ ทั ธิความเชืVอหรือความคิดเห็นของตัวเขา
เอง หรือของใครอืVนทีคV ิดขอ้ ปฏิบตั นิ นัN ขึNนมา หรืออย่างดีก็เป็ นความทีเV อามาเล่า
ต่ อจากพระไตรปิ ฎก แบบฟังตามๆ กันมา ซึVงเสีVยงต่ อความคลาดเคลืVอน
ผิดเพีNยน
ดังนันN ชาวพุทธทุกคนจึงควรเฝ้ าจับตาระแวดระวังบุคคล ๒ ประเภท
คือ (๑) ประเภททีสV ร้างความสับสนระหว่างพุทธพจน์ทแVี ท้กบั ความคิดเห็นของ
ตน โดยอ้าง “เสรีภาพทางวิชาการ”
แฝงมาในรูปทีVเรียกว่า “งานวิจยั ทาง
วิชาการ”
และ (๒) ประเภททีVอา้ งว่าสามารถปฏิบตั ิได้โดยไม่ตอ้ งอาศัย
พระพุทธเจ้า บุคคล ๒ ประเภทนีN ซึVงหาได้ไม่ยากนักในสังคมปัจจุบนั ของเรา
ย่อมสามารถสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อพระศาสนาในระยะยาวได้โดย
แท้ ยิงV เมือV มีผูค้ ล ้อยตามด้วยหลงเชืVอโดยง่ายเป็ นจํานวนมาก
เราจึงควรตืVนตัวต่อภัยคุกคามและร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาด้วย
การส่งเสริมสัมมาปฏิบตั โิ ดยอิงอาศัยคําสอนทีแV ท้ ซึงV เราจะต้องช่วยกันรักษา
ให้บริสุทธิ อันทีจV ริง ถึงเวลาแล ้วทีจV ะต้องหันมาฟืN นฟูชาวพุทธให้กลับไปสู่พระ
ธรรมวินยั ให้รูจ้ กั ศึกษาพระไตรปิ ฎกกันอย่างจริงจังอีกครังN หนึVง
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of the Tipiṭaka, with the commentaries, among other scriptures,
providing supplemental explanations. Recognized by Buddhists
throughout the ages to constitute the Teaching proper, to be the most
authoritative references, these scriptures have been painstakingly
preserved in their original state as accurately as possible—by means
of memorization and study, with rehearsals conducted as large-scale
projects in different periods all along.
Whoever claims that he can practice without recourse to the
Tipiṭaka in effect says that he can practice without recourse to the
Buddha. Since he practices without recourse to the word of the Buddha,
how can we call his practice Buddhist? Of course, it is simply practice
in accordance with a cult, creed or opinion of his own, or of somebody
else who has either conjured up his own way of practice, or at best
based his view on something derived by word of mouth from the
Tipiṭaka, which naturally runs the risk of deviation or distortion.
Thus, all Buddhists should keep a watchful eye on these two
types of individual: (1) those who confuse the actual word of the
Buddha with their personal opinions on the pretext of so-called
“academic freedom” and under the guise of “academic research,”
and (2) those who claim that they can practice without recourse to
the Buddha. These two types of individual, who it is not uncommon
to find in our present society, can indeed cause serious damage to
the Teaching in the long run, especially when they have garnered a
great number of gullible followers.
We should therefore be alerted to the threat and join forces to
tackle it by promoting proper practice based on the true teachings,
which we must help preserve in the pristine state. In fact, it is high
time for Buddhists to be rehabilitated, i.e. to be directed back to the
course of the Dhamma and Vinaya, and take up a serious study of
the Pali Canon once again.

๖๙

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

อย่างทีVกล่าวแล ้วก่อนหน้านีN ตราบใดทีพV ระไตรปิ ฎกยังมีอยู่ ตราบนันN
พระพุทธศาสนาก็ยงั คงอยู่ พระพุทธศาสนาอันเป็ นของแท้ดงัN เดิม ดังนันN
ตราบใดทียV งั มีพระไตรปิ ฎกอยู่ เราก็ยงั มีโอกาสทีจV ะรูจ้ กั พระพุทธศาสนาและ
ได้รบั ประโยชน์ทแVี ท้จริงทีพV งึ ได้จากพระศาสนาอันประเสริฐนีN
จึงหวังว่า พระไตรปิ ฎกบาลีจะเป็ นสือV ทีVเสมือนพระธรรมทูตผูจ้ าริกไป
กวา้ งไกล โดยทําหน้าทีVแสดงธรรมอันงามในเบืNองต้น งามในท่ามกลาง และ
งามตราบสุดท้าย ตามพระพุทธโอวาททีVทรงส่งพระสาวกรุ่นแรกไปประกาศ
พระศาสนา เพือV ให้สมั ฤทธิจุดหมายแห่งการแผ่ขยายประโยชน์สุขแก่พหูชน
คือประชาชาวโลกทังN มวลสืบไป
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As pointed out earlier, as long as the Pali Canon exists, so will
Buddhism—the original, authentic Buddhism. Hence, as long as the
Pali Canon is there, we still have a chance to get to know Buddhism
and derive the genuine benefits that are available from this noble
religion.
It is hoped that the Pali Tipiṭaka will become the vehicle, like
a Buddhist missionary who travels far and wide, for expounding the
Dhamma, which is beautiful in the beginning, beautiful in the
middle, and beautiful in the end, in accordance with the Buddha’s
instruction for the first batch of his disciples to proclaim the
Teaching so as to attain the goal of expanding the welfare and
happiness of the multitude to cover the entire populace of the world
for many years to come.

พระไตรปิ ฎก: สิ งทีชาวพุทธต้องรู้

๗๐

 ,!"M':
ฉบับแปลภาษาอังกฤษของหนังสือเล่มนีN ได้อาศัยขอ้ มูลทีเV ฟ้ นจาก ๓ แหล่ง
ดังนีN
• หนังสือ รู จ้ กั พระไตรปิ ฎก เพือ' เป็ นชาวพุทธทีแ' ท้
• หนังสือ กรณีธรรมกาย
• คํานําในพระไตรปิ ฎกบาลีอกั ษรโรมันฉบับใหม่ ทีVจดั พิมพ์โดยกองทุน
สนทนาธรรมนําสุข ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ในเรืVองศัพท์พระพุทธศาสนา ผู แ้ ปลยังได้ปรึกษาหนังสืออืVนๆ อีกหลาย
ฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิงV
• พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ของท่านเจ้าคุณพระธรรมปิ ฎก
(ป. อ. ปยุตโฺ ต)
• Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms and Doctrines by
Ven. Nyanatiloka, fourth revised edition edited by Ven. Nyanaponika

•

A Pali-English Glossary of Buddhist Technical Terms by Ven.

Bhikkhu Ñāṇamoli, edited by Ven. Bhikkhu Bodhi

•

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

Mahāthera

•

Guide to the Tipiṭaka: Introduction to the Buddhist Canon

published by White Lotus Co. Ltd.

จึง ขอจารึก ความขอบพระคุณต่ อ ท่านผู เ้ รียบเรียงและท่านบรรณาธิการ
หนังสือดังกล่าวขา้ งต้น และขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมปิ ฎก ทีV
เมตตาอนุ ญาตให้จดั เตรียมฉบับแปลภาษาอังกฤษจากขอ้ เขียนของท่านทีจV ดั เรียง
เนืN อ ความใหม่ นN ี อี ก ทังN ช่ ว ยอ่ า นฉบับ แปลให้ใ นเวลาอัน กระชัNน ยิV ง และให้
ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์อย่างมากสําหรับฉบับแปลทีVตีพมิ พ์ในวารสารและ
ฉบับสองภาษานีN ส่วนขอ้ บกพร่องใดๆ ไม่ว่าในด้านภาษาหรือในด้านอืVนๆ พึงถือ
เป็ นความรับผิดชอบของผูแ้ ปลแต่ผูเ้ ดียวไม่วา่ ในกรณีใดทังN สิNน
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Translator’s Note
The English version of this book was based on information gleaned
from three sources:
• The book entitled รู้ จักพระไตรปิ ฎก เพือเป็ นชาวพุทธที แท้ “Get to
know the Pali Canon to be a true Buddhist”
• The book entitled กรณี ธรรมกาย “The Dhammakaya Case”
• The preface to the new edition of the Romanized Pali Canon to be
published by the Dhamma Society Fund under the patronage of the
Supreme Patriarch of Thailand.
For Buddhist terminology, the translator also consulted numerous
other books, particularly the following:
• Dictionary of Buddhism by Ven. P. A. Payutto
• Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms and Doctrines by
Ven. Nyanatiloka, fourth revised edition edited by Ven. Nyanaponika
• A Pali-English Glossary of Buddhist Technical Terms by Ven.
Bhikkhu Ñāṇamoli, edited by Ven. Bhikkhu Bodhi
• Concise Pali-English Dictionary by Ven. A. P. Buddhadatta
Mahāthera
• Guide to the Tipiṭaka: Introduction to the Buddhist Canon
published by White Lotus Co. Ltd.
He therefore would like to register his gratitude to the compilers and
editors of the books mentioned above. He also wishes to respectfully
express his indebtedness to Venerable P. A. Payutto for graciously granting
the permission to prepare this English translation of his works with the
reorganized contents, for reading the translation at such short notice, and
for giving very useful suggestions for both the English version published in
the journal and the present bilingual edition. The translator should on all
accounts be held solely responsible for any shortcomings, linguistic or
otherwise.

   
พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้

เมื่อหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว มีผู้อ่านบางรายสอบถามมาว่า
เหตุใดผู้แปลจึงใช้ภาษาอังกฤษว่า “the Pali Canon” แทนที่จะใช้ว่า “the
Buddhist Canon” ก็ขอชี้แจงย้ําไว้ในที่นี้ว่า ในภาษาไทย เมื่อพูดถึง
“พระไตรปิฎก” ผู้อ่านคนไทยมักจะเข้าใจว่าหมายถึงพระไตรปิฎกบาลีฝ่าย
เถรวาทอยู่แล้ว แต่ในภาษาอังกฤษ ถ้าใช้ว่า “the Buddhist Canon” ผู้อ่าน
สากลก็อาจเข้าใจว่ารวมไปถึงพระไตรปิฎกฝ่ายมหายานและฝ่ายวัชรยานด้วย
ฉะนั้น การที่ใช้ว่า “the Pali Canon” ก็เพื่อบอกชัดเจนตั้งแต่แรกว่า
หนังสือเล่มนี้มุ่งพูดถึงเฉพาะพระไตรปิฎกภาษาบาลีฝ่ายเถรวาทเท่านั้น
ตอนคิดชื่อหนังสือ ... ได้ปรึกษาหารือกับท่านเจ้าคุณว่า อยากตั้งชื่อ
หนังสือขึ้นมาใหม่ ประการแรก ชื่อเดิมคือ “What a true Buddhist
should know about the Pali Canon” (โปรดสังเกตว่าเดิมใช้คําว่า
should “ควร” ไม่ใช่ must “ต้อง”) ดูเหมาะที่จะเป็นชื่อบทความในวารสาร
ยิ่งกว่าเป็นชื่อหนังสือ ประการต่อมา เมื่อมีการแปรสภาพจากบทความ
ภาษาอังกฤษขนาดยาวมาเป็นหนังสือทวิพากย์ ก็ต้องคิดทั้งชื่อภาษาอังกฤษ
และชื่ อ ภาษาไทยควบคู่ กั น ไป และให้ ชื่ อ สั้ น ลงด้ ว ย โดยพิ จ ารณาจาก
ภาษาอังกฤษก่อน เริ่มจากตัดคําว่า true “ที่แท้” ซึ่งใช้ขยาย Buddhist
“ชาวพุทธ” ออก จากนั้นเปลี่ยนจากคําว่า should เป็น must เพื่อให้คําสั้น
ลง แต่ให้ความหมายหนักแน่นยิ่งขึ้น (กล่าวคือ พระไตรปิฎกเป็นเรื่องต้องรู้
สําหรับชาวพุทธทั่วไป มิใช่เรื่องควรรูเ้ ฉพาะชาวพุทธที่แท้เท่านั้น)
ส่วนการใช้คําว่า must ในชือ่ หนังสือภาษาอังกฤษทัว่ ๆ ไป (ใน
ทํานองเดียวกับ The Pali Canon: What a Buddhist Must Know) ก็
เป็นเรื่องปกติ เมื่อผู้เขียนประสงค์จะเน้นความสําคัญของเรื่องที่เขียน และ
กระตุ้นให้ผู้พบเห็นสนใจอ่าน เช่น

The backstage story of the book title
The Pali Canon: What a Buddhist Must Know
After this book was published, some of the readers enquired why the
translator employed the English expression “the Pali Canon” instead of “the
Buddhist Canon.” Let me explain and emphasize here that in Thai when the term
“phra traipidok” [Tripitaka] is mentioned, Thai readers tend to automatically
understand that it refers to the Pali-language Buddhist Canon in the Theravada
school. But in English, if the expression “the Buddhist Canon” is used, international
readers might take it to also include the Buddhist Canon in the Mahayana and
Vajrayana schools. Therefore, to use the expression “the Pali Canon” was to make
it clear from the outset that the book intended to deal exclusively with the Pali
Canon in the Theravada school.
While figuring out how to name the book ..., I consulted the Venerable,
informing him that I would like to have a new title for it. To begin with, the old one
“What a true Buddhist should know about the Pali Canon” (it should be noted that
originally the word should, not must, was used) sounded more like the title of a
journal article than that of a book. Next, when there was a transformation from a
long article to a bilingual book, it was necessary to think up both the English and
the Thai titles at the same time, and also make them shorter, by taking account of
the English title first. This started with deleting the word true, which was used to
modify the word Buddhist. Then the word should was replaced with must to get a
shorter word while conveying a stronger sense (that is, the Pali Canon is a mustknow for Buddhists in general, not just a should-know for true Buddhists only).
As for the use of must in the title of an English book in general (akin to The
Pali Canon: What a Buddhist Must Know), it is simply a common practice when the
author wishes to stress the importance of the subject he writes about, and arouse
the interest of those who happen to see the title to read the book, e.g.:

• What You Must Know About Vitamins, Minerals, Herbs,
& More: Choosing the Nutrients That Are Right for You
• 400 Must-Have Words for the TOEFL
...
อนึ่ง การตั้งชื่อหนังสือโดยมีคําว่า must “ต้อง” ในทํานองนี้ มองอีก
แง่หนึ่งก็อาจถือได้ว่าเกิดจากความปรารถนาดีของผู้เขียน คืออยากให้ผู้อ่าน
ได้รับประโยชน์หากได้อ่านเรื่องนั้นๆ แต่มิใช่มุ่งกะเกณฑ์บังคับให้ต้องอ่าน
ต้องเชื่อตามแต่อย่างใด
– ภาคผนวก (โดย ดร.สมศีล ฌานวังศะ) ใน นักวิชาการเทศ–ไทย หาความรู ใ้ ห้แน่ ใช่แค่คิดเอา
พิมพ์ครังN ทีV ๒ (๒๕๕๔) ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต) หน้า ๒๙๙, ๓๐๒–๓

• What You Must Know About Vitamins, Minerals, Herbs, & More:
Choosing the Nutrients That Are Right for You
• 400 Must-Have Words for the TOEFL
...
Viewed from another perspective, naming a book containing the word must
like this can be regarded as stemming from the good intention of the author in
wishing his readers to benefit if they should get to read that book, rather than
obligating or forcing them to read it and believe accordingly.
– Addendum (by Dr Somseen Chanawangsa) in Academics, Foreign and Thai,
Are Supposed to Know for Certain, Not Simply Speculate, 2nd ed. (2011),
by Ven. Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto), pp. 299 and 302–3

About the Author
The Venerable Phra Brahmagunabhorn (b.
1939), also known as Bhikkhu P. A. Payutto, is
abbot of Wat Nyanavesakavan in Nakhon Pathom,
and Honorary Fellow in Religion at the Royal
Society of Thailand.
In 1961, while still a Buddhist novice, he passed the highest grade of
Pali studies in the traditional Thai system, and thus received his higher
ordination as a Buddhist monk under His Majesty the King’s sponsorship.
In the following year, he obtained his BA in Buddhist Studies with firstclass honors from Mahachulalongkorn Buddhist University.
After his graduation he taught at his alma mater, where he later
served as Assistant Secretary General and then Deputy Secretary General
until his resignation from the university in 1974. He was abbot of Wat Phra
Phiren in Bangkok from 1972 to 1976. Besides teaching Buddhism at
various universities in Thailand, he was a guest lecturer at the University of
Pennsylvania’s University Museum in 1972 and taught at Swarthmore
College in 1976. In 1981 he was a guest lecturer, visiting scholar, and
research fellow respectively at Harvard University’s Faculty of Arts and
Sciences, Center for the Study of World Religions, and Faculty of Divinity.
With hundreds of books as well as audio and video recordings of
sermons on Buddhism to his credit, he is particularly renowned for his
seminal single-volume treatise on Theravada Buddhism entitled Buddhadhamma, his bilingual Thai–English Dictionary of Buddhism with Numerical
Dhammas, and his monolingual Thai Dictionary of Buddhist Terms. In
recognition of his outstanding scholarship and significant contributions to
Buddhism, over ten institutions of higher learning and other organizations
both in Thailand and abroad have presented to him honorary doctorates as
well as other honors and awards. Among many of such accolades are the
UNESCO’s 1994 Prize for Peace Education, his appointment by the then
Ministry of Education in 1995 as Distinguished Scholar in Culture, and the
title of Most Eminent Scholar in Theravada Buddhism awarded by the
World Buddhist University in 2004.

About the Translator
Prof. Dr. Somseen Chanawangsa (b. 1950)
received his BA and MA in English from
Chulalongkorn University, and his MS and PhD in
Linguistics from Georgetown University in the
United States. Now a freeelance researcher,
lecturer, writer, and translator, he is Emeritus Professor of English at
Chulalongkorn University Language Institute, and Fellow in Linguistics at
the Royal Society of Thailand.
Since 1996 at the invitation of the then Office of the National
Culture Commission, he has been serving as academic assistant to the
Venerable Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto) in the latter’s capacity of
Distinguished Scholar in Culture. Apart from the present volume, he has to
date translated into English three other books by the Venerable: The
Buddhist’s Discipline, The Nectar of Truth: A Selection of Buddhist
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ขอแจ้งไว ้เพือV เป็ นหลักในการปฏิบตั ติ ่อไปว่า เนืVองจากหนังสือทังN ปวงของอาตมภาพเป็ นงานธรรมทาน เพือV ประโยชน์สุขของประชาชน
ไม่มคี ่าลิขสิทธิอยู่แล ้ว เมือV ท่านผูใ้ ดเห็นคุณค่า และมีบญ
ุ เจตนานําไปแปลเผยแพร่ ไม่วา่ จะแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอืVนใด ก็เป็ นการช่ วยกันเผยแพร่ ธรรมบําเพ็ญประโยชน์ให้กวา้ งออกไป
ผู ท้ Vีทาํ งานแปลนันN ย่อมต้องใช้ความรู ค้ วามสามารถในการทีVจะแปล โดยสละเรีVยวแรงสละเวลามิใช่ นอ้ ย ถ้าผลงานแปล
นันN ทําด้วยความตังN ใจ น่ าเชืVอถือหรือเป็ นทีVวางใจได้ ในเมือV อาตมภาพไม่ถอื ค่าลิขสิทธิในงานต้นเรืVองนันN อยู่แลว้ ลิขสิทธิฉบับแปล
นันN ๆ ก็ย่อมถือได้วา่ เป็ นของผูแ้ ปล ในฐานะเป็ นเจ้าของผลงานแปลนันN โดยผูแ้ ปลดูแลรับผิดชอบคําแปลของตน และเป็ นผูพ้ จิ ารณา
อนุ ญาตเอง ในการทีVจะให้ผูห้ นึVงผูใ้ ดนําฉบับแปลของตนไปดําเนินการอย่างหนึVงอย่างใด ไม่ว่าจะพิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน หรือพิมพ์
จําหน่าย ทังN ในประเทศและต่างประเทศ ตามแต่จะเห็นสมควร
ทังN นีN สิงV ทีผV ูแ้ ปลจะพึงร่วมมือเป็ นการแสดงความเอืNอเฟืN อ ก็คอื ทําการให้ชดั มิให้เกิดความเข ้าใจผิดว่า อาตมภาพได้รบั ค่าตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ และแจ้งให้อาตมภาพในฐานะเจ้าของเรืVองเดิมได้ทราบทุกครังN ทีมV กี ารตีพมิ พ์ และถ้าเป็ นไปได้ น่าจะมอบหนังสือทีตV พี มิ พ์เสร็จ
แล ้วประมาณ ๑๐ เล่ม เพือV เป็ นหลักฐานและเป็ นข ้อมูลทางสถิตติ ่อไป
อนึVง ผูแ้ ปลอาจแสดงนําN ใจเอืNอเฟืN ออีก โดยแสดงเจตนาตามความขอ้ ใดขอ้ หนึVง หรือทุกข ้อ ต่อไปนีN
ก) ให้อาตมภาพเจ้าของเรืVองต้นเดิมนันN ก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม พิมพ์งานแปลนันN เผยแพร่ได้ โดยพิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน
ข) ให้อาตมภาพ อนุญาตให้ผูใ้ ดผูห้ นึVงพิมพ์งานแปลนันN เผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีทเVี ป็ นการพิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน
ค) ให้อาตมภาพก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม อนุญาตให้ผูใ้ ดผูห้ นึVงพิมพ์งานแปลนันN เผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีทเVี ป็ นการพิมพ์แจก
เป็ นธรรมทาน

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต)
☐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

Memorandum on Translation Copyrights

This statement is hereby made to serve henceforth as guidelines [for prospective translators]. As all my books
are meant to be gifts of the Dhamma for the welfare and happiness of the people, and are already royalty free, when
anyone on seeing their merits wishes, out of good intention, to translate them for publication, whether from English
into Thai or from Thai into English or any other language, it is deemed as helping with the promulgation of the
Dhamma and furtherance of the public good.
Those working on translation projects must, of necessity, apply their knowledge and ability in their
undertakings by putting in no small amount of effort and time. If their translation outputs are produced with
attentiveness and are credible or reliable, and since I do not accept any royalties for my source texts, then the
respective copyrights of those translations are to be acknowledged as belonging to the translators as proprietors of the
translated texts. The translators themselves are to be in charge of and responsible for their own translations, and it is
also at their own discretion as they see fit to grant permission to any party concerned to make any use of their
translations, whether it be publishing for free distribution as gifts of the Dhamma or publishing for sale, in this
country and abroad.
In this connection, what the translators are advised to cooperate to do, as a gesture of courtesy, is to make
things clear so as to prevent the misunderstanding that I accept remunerations or any other benefits. They are also
requested to notify me, as the original author, every time such a publication takes place. If possible, approximately
ten copies of each published work should be given to me as evidence of the publication and for record keeping
purposes.
In addition, the translators might further show their generosity by pledging to do any one or all of the following:
a) allow me, the original author, or Wat Nyanavesakavan to publish the translations for free distribution as gifts
of the Dhamma;
b) allow me to grant permission to any party concerned to publish the translations exclusively in the case of
publishing for free distribution as gifts of the Dhamma;
c) allow me or Wat Nyanavesakavan to grant permission to any party concerned to publish the translations
exclusively in the case of publishing for free distribution as gifts of the Dhamma.
Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto)
November 7, 2009

