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ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกคืออะไร
ศาสนาทุกศาสนา ย่อมมีคัมภีร์หรือต�าราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน แม้เดิม 

จะมิได้ขีดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เมื่อมนุษย์รู ้จักใช้ตัวหนังสือ ก็ได้มีการเขียน  
การจารึกค�าสอนในศาสนานั้น ๆ ไว้ เมื่อโลกเจริญขึ้นถึงกับมีการพิมพ์หนังสือเป็นเล่ม ๆ  
ได้ คัมภีร์ศาสนาเหล่านั้นก็มีผู้พิมพ์เป็นเล่มขึ้นโดยล�าดับ

พระไตรปิฎก หรือที่เรียกในภาษาบาลีว่า ติปิฎกหรือเตปิฎกนั้น เป็นคัมภีร์หรือ 
ต�าราทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับไตรเวท เป็นคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ ไบเบ้ิล 
ของศาสนาคริสต์ อัล กุรอาน ของศาสนาอิสลาม

กล่าวโดยรูปศัพท์ ค�าว่า พระไตรปิฎก แปลว่า ๓ คัมภีร์ เมื่อแยกเป็นค�า ๆ ว่า  
พระ + ไตร + ปิฎก ค�าว่า พระ เป็นค�าแสดงความเคารพหรือยกย่อง ค�าว่า ไตร แปลว่า ๓  
ค�าว่า ปิฎก แปลได้ ๒ อย่าง คือแปลว่าคัมภีร์หรือต�าราอย่างหนึ่ง แปลว่า กระจาดหรือ 
ตะกร้าอย่างหนึ่ง ที่แปลว่ากระจาดหรือตะกร้า หมายความว่าเป็นที่รวบรวมค�าสั่งสอน 
ของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ ไม่ให้กระจัดกระจาย คล้ายกระจาดหรือตะกร้าอันเป็น 
ภาชนะใส่ของฉะนั้น

พระไตรปิฎกแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง
เมื่อทราบแล้วว่า ค�าว่า พระไตรปิฎก แปลว่า ๓ คัมภีร์ หรือ ๓ ปิฎก จึงควรทราบ 

ต่อไปว่า ๓ ปิฎกนั้นมีอะไรบ้าง และแต่ละปิฎกนั้น มีความหมายหรือใจความอย่างไร
ปิฎก ๓ นั้นแบ่งออกดังนี้ 
๑.	 วินัยปิฎก ว่าด้วยวินัยหรือศีลของภิกษุ ภิกษุณี
๒.	 สุตตันตปิฎก ว่าด้วยพระธรรมเทศนาทั่ว ๆ ไป
๓.		อภิธัมมปิฎก	ว่าด้วยธรรมะล้วน ๆ หรือธรรมะที่ส�าคัญ
เพ่ือความเข้าใจชัด ได้ท�าเป็นแผนที่๑ พิมพ์ก�ากับไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว ให้เห็น 

ส่วนต่าง ๆ และความหมายของส่วนนั้น ๆ ในพระไตรปิฎกโดยชัดเจน

๑ 
หมายถึงแผนภูมิ และแผนผังในหน้า ห และ หน้า อ ส่วนแผนผังในแต่ละปิฎก และแต่ละนิกาย ได้จัดท�า 

 เพิ่มขึ้นในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ - ม.พ.ป.
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4 พระไตรปิฎกฉบับส�ำหรับประชำชน ภำค ๑

ในท่ีนี้จะยังไม่กล่าวถึงรายการละเอียดว่า วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธัมมปิฎก  
แบ่งส่วนออกไปเป็นอะไรอีก เพราะต้องการให้ท่านผู้อ่านได้ทราบข้อความอื่น ๆ เกี่ยวกับ 
พระไตรปิฎก เช่น ประวัติความเป็นมา เป็นต้น แล้วจึงจะกล่าวถึงส่วนต่าง ๆ ของแต่ละปิฎก 
ในภายหลัง

ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
การกล่าวถึงความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก จ�าเป็นต้องกล่าวถึงเหตุการณ์ตั้งแต่ 

ยังมิได้จดจารึกเป็นลายลักษณ์อักษร รวมท้ังหลักฐานเร่ืองการท่องจ�า และข้อความที ่
กระจัดกระจายยังมิได้จัดเป็นหมวดหมู ่ จนถึงมีการสังคายนา คือจัดระเบียบหมวดหมู ่  
การจารึกเป็นตัวหนังสือและการพิมพ์เป็นเล่ม

ในเบื้องแรกเห็นควรกล่าวถึงพระสาวก ๔ รูป ผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องกับประวัติ 
ความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก คือ

๑.  พระอานนท์ ผู้เป็นพระอนุชา (ลูกผู้พี่ผู้น้อง) และเป็นผู้อุปฐากรับใช้ใกล้ชิดของ 
 พระพุทธเจ้า ในฐานะที่ทรงจ�าพระพุทธวจนะไว้ได้มาก

๒.  พระอุบาลี ผู้เชี่ยวชาญทางวินัย ในฐานะที่ทรงจ�าวินัยปิฎก
๓.  พระโสณกุฏิกัณณะ ผู ้เคยท่องจ�าบางส่วนแห่งพระสุตตันตปิฎก และกล่าว 

 ข้อความนั้นปากเปล่าในที่เฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า ได้รับสรรเสริฐ 
 ว่าทรงจ�าได้ดมีาก ท้ังส�าเนยีงทีก่ล่าวข้อความออกมากช็ดัเจนแจ่มใส เป็นตวัอย่าง 
 แห่งการท่องจ�าในสมัยที่ยังไม่มีการจารึกพระไตรปิฎกเป็นตัวหนังสือ

๔.  พระมหากัสสป ในฐานะเป็นผู้ริเร่ิมให้มีการสังคายนา จัดระเบียบพระพุทธวจนะ 
 ให้เป็นหมวดหมู่ ในข้อนี้ย่อมเกี่ยวโยงไปถึงพระพุทธเจ้า พระสาริบุตร และ 
 พระจุนทะ น้องชายพระสาริบุตร ซ่ึงเคยเสนอให้เห็นความส�าคญัของการท�าสงัคายนา  
 คือจัดระเบียบค�าสอนให้เป็นหมวดหมู่ ดังจะกล่าวต่อไป

พระอานนท์เกี่ยวกับพระไตรปิฎกอย่างไร
เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชา และได้ตรัสรู้แล้วแสดงธรรมโปรดเจ้าลัทธิกับ 

ทั้งพระราชาและมหาชนในแว่นแคว้นต่าง ๆ ในปลายปีแรกที่ตรัสรู้นั้นเอง พระพุทธบิดาก็ทรง 
ส่งทตูไปเชญิเสดจ็พระศาสดาให้ไปแสดงธรรมโปรด ณ กรุงกบิลพสัดุ ์เมือ่พระพทุธเจ้าเสดจ็ไป
ถึงกรุงกบิลพัสดุ์แสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติแล้ว พระประยูรญาติ 
ต่างพากันเลื่อมใสให้โอรสของตนออกบวชในส�านักของพระพุทธเจ้าเป็นอันมาก
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พระอานนท์เป็นโอรสของเจ้าชายสกุโกทนศากยะ ผูเ้ป็นพระอนชุาของพระเจ้าสทุโธทนะ
พระพุทธบิดา เมื่อนับโดยเชื้อสายจึงนับเป็นพระอนุชาหรือลูกผู ้น ้องของพระพุทธเจ้า  
ท่านออกบวชพร้อมกับราชกุมารอ่ืน ๆ อีก คือ ๑. อนุรุทธะ ๒. ภัคคุ ๓. กิมพิละ ๔. ภัททิยะ  
รวมเป็น ๕ ท่านในฝ่ายศากยวงศ์ เมื่อรวมกับเทวทัตซึ่งเป็นราชกุมารในโกลิยวงศ์ ๑ กับอุบาลี 
ซึ่งเป็นพนักงานภูษามาลา มีหน้าที่เป็นช่างกัลบกอีก ๑ จึงรวมเป็น ๗ ท่านด้วยกัน ใน ๗ ท่านนี้
เมื่อออกบวชแล้วก็มีชื่อเสียงมากอยู ่ ๔ ท่าน คือพระอานนท์ เป็นพุทธอุปฐาก ทรงจ�า 
พระพุทธวจนะได้มาก พระอนุรุทธ์ ช�านาญในทิพยจักษุ พระอุบาลี ทรงจ�าและช�านิช�านาญ 
ในทางพระวินัย กับพระเทวทัต มีชื่อเสียงในทางก่อเร่ืองยุ่งยากในสังฆมณฑล จะขอปกครอง
คณะสงฆ์แทนพระพุทธเจ้า

กล่าวเฉพาะพระอานนท์ เป็นผู้ท่ีสงฆ์เลือกให้ท�าหน้าที่เป็นพุทธอุปฐาก คือ ผู้รับใช ้
ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า ก่อนท่ีจะรับหน้าที่นี้ ท่านได้ขอพรหรือนัยหนึ่งเง่ือนไข ๘ ประการจาก
พระพุทธเจ้า เป็นเงื่อนไขฝ่ายปฏิเสธ ๔ ข้อ เงื่อนไขฝ่ายขอร้อง ๔ ข้อ คือ

เงื่อนไขฝ่ายปฏิเสธ
๑.  ถ้าพระผู้มีพระภาคจักไม่ประทานจีวรอันประณีตที่ได้แล้วแก่ข้าพระองค์
๒.  ถ้าพระผู้มีพระภาคจักไม่ประทานบิณฑบาต (คืออาหาร) อันประณีตที่ได้แล้ว 

 แก่ข้าพระองค์
๓.  ถ้าพระผู้มีพระภาคจักไม่โปรดให้ข้าพระองค์อยู่ในที่ประทับของพระองค์
๔.  ถ้าพระผู้มีพระภาคจักไม่ทรงพาข้าพระองค์ไปในที่นิมนต์

เงื่อนไขฝ่ายขอร้อง
๕.  ถ้าพระองค์จักเสด็จไปสู่ที่นิมนต์ ที่ข้าพระองค์รับไว้
๖.  ถ้าข้าพระองค์จักน�าบริษัทซ่ึงมาเฝ้าพระองค์แต่ทีไ่กล ให้เข้าเฝ้าได้ในขณะทีม่าแล้ว
๗.  ถ้าความสงสัยของข้าพระองค์เกิดขึ้นเมื่อใด ขอให้ได้เข้าเฝ้าทูลถามเมื่อนั้น และ
๘.  ถ้าพระองค์ทรงแสดงข้อความอันใดในท่ีลับหลังข้าพระองค์ คร้ันเสด็จมาแล้วจัก 

 ตรัสบอกข้อความอันนั้นแก่ข้าพระองค์
พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า ที่ขอเงื่อนไขฝ่ายปฏิเสธนั้นเพื่ออะไร พระอานนท์กราบทูลว่า 

เพ่ือป้องกันผู้กล่าวหาว่าท่านอุปฐากพระพุทธเจ้าเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ ส่วนเง่ือนไขฝ่าย 
ขอร้อง ๔ ข้อนั้น เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถาม ท่านก็กราบทูลว่า 

๓ ข้อต้นเพื่อป้องกันผู้กล่าวหาว่า พระอานนท์จะอุปฐากพระพุทธเจ้าท�าไม ในเมื่อ

พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุเคราะห์แม้ด้วยเรื่องเพียงเท่านี้ 
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6 พระไตรปิฎกฉบับส�ำหรับประชำชน ภำค ๑

ส่วนเง่ือนไขข้อสุดท้ายก็เพื่อว่าถ้ามีใครถามท่านในที่ลับหลังพระพุทธเจ้าว่า คาถานี้ 
สูตรนี้ ชาดกนี้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงในที่ไหน ถ้าพระอานนท์ตอบไม่ได้ ก็จะมีผู้กล่าวว่า 
พระอานนท์ตามเสด็จพระศาสดาไปดุจเงาตามตัว แม้เรื่องเพียงเท่านี้ก็ไม่รู้ 

เมื่อพระอานนท์กราบทูลชี้แจงดังนั้นแล้ว พระศาสดาก็ทรงตกลงประทานพรหรือ 
เงื่อนไขทั้ง ๘ ข้อ

เฉพาะพรข้อที่ ๘ เป็นอุปการะแก่การท่ีจะรวบรวมพระพุทธวจนะเป็นหมวดหมู่ 
อย่างยิ่ง เพราะเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระอานนท์ได้รับหน้าท่ีตอบค�าถามเกี่ยว 
กับพระธรรม (พระอุบาลี วินัย) เพื่อจัดระเบียบค�าสอนให้เป็นหมวดหมู่ในคราวสังคายนา 
ครั้งที่ ๑ ซึ่งกระท�าภายหลังพุทธปรินิพพาน ๓ เดือน

ในสมัยท่ีวิชาหนังสือยังไม่เจริญพอท่ีจะใช้บันทึกเร่ืองราวได้ดั่งในปัจจุบัน อันเป็น 
สมัยที่ไม่มีการจด มนุษย์ก็ต้องอาศัยความจ�าเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการบันทึกเร่ืองราว 
นั้น ๆ ไว้ แล้วบอกเล่าต่อ ๆ กันมา การทรงจ�าและบอกกันด้วยปากต่อ ๆ กันมานี้ เรียกใน 
ภาษาบาลีว่า มุขปาฐะ

พระอานนท์เป็นผู้ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่ามคีวามทรงจ�าด ีสดบัตรับฟัง
มาก นับว่าท่านได้มีส่วนส�าคัญในการรวบรวมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วจัดเป็นหมวดหมู่
ต่าง ๆ สืบมาจนทุกวันนี้

พระอุบาลีเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกอย่างไร
เร่ืองของพระอุบาลี ผู้เคยเป็นพนักงานภูษามาลาในราชส�านักแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ก็น่า

สนใจอยู่ไม่น้อย ท่านออกบวชพร้อมกับพระอานนท์และราชกุมารอื่น ๆ ดั่งกล่าวแล้วข้างต้น  
และในฐานะท่ีท่านเป็นคนรับใช้มาเดิมก็ควรจะเป็นผู้บวชคนสุดท้าย แต่เจ้าชายเหล่านั้นตกลง
กันว่าควรให้อุบาลีบวชก่อน ตนจะได้กราบไหว้อุบาลีตามพรรษาอายุ เป็นการแก้ทิฏฐิมานะ 
ตั้งแต่เร่ิมแรกในการออกบวช แต่ท่านก็มีความสามารถสมกับเกียรติที่ได้รับจากราชกุมาร 
เหล่านั้น คือเมื่อบวชแล้วท่านมีความสนใจก�าหนดจดจ�าทางพระวินัยเป็นพิเศษ มีเร่ืองเล่าใน 
พระวินัยปิฎก (วิ.จุลล. ๗/๒๘๔/๑๐๖) ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องวินัยแก่ภิกษุทั้งหลายแล้ว
ทรงสรรเสริญวินัย กับสรรเสริญท่านพระอุบาลีเป็นอันมาก ภิกษุทั้งหลายจึงพากันไปเรียนวินัย
จากพระอุบาลี นอกจากนั้น ในวินัยปิฎก (วิ.ปริ. ๘/๑๑๖๑ - ๑๒๒๗/๓๖๕ - ๔๑๗) มีพระพุทธ
ภาษิตโต้ตอบกบัพระอบุาลใีนข้อปัญหาทางพระวนิยัมากมาย เป็นการเฉลยข้อถามของพระเถระ 
เรียกชื่อหมวดนี้ว่า อุปาลิปัญจกะ มีหัวข้อส�าคัญถึง ๑๔ เรื่อง ในการท�าสังคายนาครั้งที่ ๑ ท่าน
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พระอุบาลีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบค�าถามเกี่ยวกับวินัยปิฎก จึงนับว่าท่านเป็นผู้มีส่วน
เกีย่วข้องโดยตรงในการช่วยรวบรวมข้อพระวนิยัต่าง ๆ ทัง้ของภกิษุและภกิษุณใีห้เป็นหมวดหมู่
หลักฐานมาจนถึงทุกวันนี้

พระโสณกุฏิกัณณะเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกอย่างไร
ความจริงท่านผู้นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระไตรปิฎก แต่ประวัติของท่านมีส่วน 

เป็นหลักฐานในการท่องจ�าพระไตรปิฎก อันช่วยให้เกิดความเข้าใจดีในเรื่องความเป็นมาแห่ง 
พระไตรปิฎก จึงได้น�าเร่ืองของท่านมากล่าวไว้ในที่นี้ด ้วย เร่ืองของท่านผู ้นี้ปรากฏใน 
พระสตุตนัตปิฎก (ขุ.อุ. ๒๕/๑๑๙/๑๔๐) อุทาน มีใจความว่า เดิมท่านเป็นอุบาสก เป็นผู้รับใช ้
ใกล้ชิดของพระมหากัจจานเถระ พ�านักอยู่ใกล้ภูเขาอันทอดเชื่อมเข้าไปในนครชื่อ กุรุรฆระ  
ในแคว้นอวันตี ท่านเลื่อมใสในพระกัจจานเถระและเลื่อมใสที่จะบรรพชาอุปสมบท พระเถระ
กล่าวว่าเป็นการยากท่ีจะประพฤติพรหมจรรย์ ท่านจึงแนะน�าให้เป็นคฤหัสถ์ ประพฤติตน 
แบบอนาคาริกะ คือผู้ไม่ครองเรือนไปก่อน แต่อุบาสกโสณกุฏิกัณณะรบเร้าบ่อย ๆ ท่านจึง 
บรรพชาให้ ต่อมาอีก ๓ ปี จึงรวบรวมพระได้ครบ ๑๐ รูป จัดการอุปสมบทให้ หมายความว่า 
พระโสณะต้องบรรพชาเป็นสามเณรอยู่ ๓ ปี จึงได้อุปสมบทเป็นภิกษุ

ต่อมาท่านลาพระมหากัจจานเถระเดินทางไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ณ เชตวนาราม  
กรุงสาวัตถี เมื่อไปถึงและพระพุทธเจ้าตรัสถาม ทราบความว่า เดินทางไกลมาจากอวันตี 
ทกัขณิาบถ คอือนิเดยีภาคใต้ จึงตรัสสัง่พระอานนท์ให้จัดทีพั่กให้ พระอานนท์พจิารณาว่า พระองค์
คงปรารถนาจะสอบถามอะไรกบัภกิษุรูปนีเ้ป็นแน่แท้ จงึจัดทีพ่กัให้ในวหิารเดยีวกนักบัพระพทุธเจ้า

ในคืนวันนั้น พระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่กลางแจ้งจนดึกจึงเสด็จเข้าสู่วิหาร แม้ 
พระโสณกุฏิกัณณะก็นั่งอยู่กลางแจ้งจนดึกจึงเข้าสู่วิหาร คร้ันเวลาใกล้รุ่ง พระพุทธเจ้าจึง 
ตรัสเชิญให้พระโสณะกล่าวธรรม ซ่ึงท่านได้กล่าวสูตรถึง ๑๖ สูตร อันปรากฏในอัฏฐกวัคค์  
สุตตนิบาต พระสุตตันตปิฎก (ขุ.สุ. ๒๕/๓๘๘ - ๔๐๓/๔๔๑ - ๔๘๑) จนจบ เมื่อจบแล้ว 
พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาสรรเสริญความทรงจ�า และท่วงท�านองในการกล่าว ว่าไพเราะ 
สละสลวย แล้วตรัสถามเร่ืองส่วนตัวอย่างอ่ืนอีก เช่นว่ามีพรรษาเท่าไร ออกบวชด้วยมีเหตุผล
อย่างไร

เร่ืองนี้เป็นตัวอย่างอันดีในเร่ืองความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก ว่าได้มีการท่องจ�ากัน
ตั้งแต่คร้ังพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ใครสามารถหรือพอใจจะท่องจ�าส่วนไหน ก็ท่องจ�า

ส่วนนั้น ถึงกับมีครูอาจารย์กันเป็นสาย ๆ เช่น สายวินัยดังจะกล่าวข้างหน้า
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8 พระไตรปิฎกฉบับส�ำหรับประชำชน ภำค ๑

พระมหากัสสปเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกอย่างไร

พระมหากัสสป เป็นผู้บวชเมื่อสูงอายุ ท่านพยายามปฏิบัติตนในทางเคร่งครัด แม้จะ

ล�าบากบ้างก็แสดงความพอใจว่าจะได้เป็นตัวอย่างแก่ภิกษุรุ่นหลัง พระศาสดาทรงสรรเสริญ 

ท่านว่าเป็นตวัอย่างในการเข้าสูส่กลุ ชกักายและใจห่าง๑ ประพฤตตินเป็นคนใหม่ ไม่คะนองกาย

วาจา ใจ ในตระกูล นอกจากนั้นยังทรงสรรเสริญในเรื่องความสามารถในการเข้าฌานสมาบัติ

ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ แม้ไม่ใคร่สั่งสอนใครมาก แต่ก็สั่งสอนคนในทางปฏิบัติคือท�าตัว

เป็นแบบอย่าง เมือ่พระศาสดาปรินพิพานแล้ว ท่านได้เป็นหัวหน้าชักชวนพระสงฆ์ให้ท�าสงัคายนา

คือร้อยกรอง หรือจัดระเบียบพระธรรมวินัย นับว่าท่านเป็นผู้มีส่วนส�าคัญยิ่งในการท�าให้เกิด 

พระไตรปิฎก อนึ่ง ในการท�าสังคายนาคร้ังท่ี ๑ ซ่ึงท่านชักชวนให้ท�าข้ึนนั้น ท่านเองเป็นผู้ถาม 

ทั้งพระวินัยและพระธรรม ท่านพระอุบาลีเป็นผู้ตอบเกี่ยวกับพระวินัย ท่านพระอานนท์ 

เป็นผู้ตอบเกี่ยวกับพระธรรม ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในตอนที่ว่าด้วยสังคายนา

ได้กล่าวไว้แล้วว่า ในการปรารภนามของพระเถระ ๔ รูป ประกอบความรู้เร่ือง 

ความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก คือ พระอานนท์ พระอุบาลี พระโสณกุฏิกัณณะ และ 

พระมหากัสสปนั้น ท�าให้ความเกี่ยวโยงไปถึงพระพุทธเจ้า พระสาริบุตร และพระจุนทะ  

(น้องชายพระสาริบุตร) คือ

พระพุทธเจ้าทรงแนะน�าให้ร้อยกรองพระธรรมวินัย

สมัยเมื่อนิครนถนาฏบุตร ผู้เป็นอาจารย์เจ้าลัทธิส�าคัญคนหนึ่งสิ้นชีพ สาวกเกิด 

แตกกัน พระจุนทเถระผู ้เป ็นน้องชายพระสาริบุตร เกรงเหตุการณ์เช ่นนั้นจะเกิดแก ่

พระพุทธศาสนา จึงเข้าไปหาพระอานนท์เล่าความให้ฟัง พระอานนท์จึงชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 

เมื่อกราบทูลแล้วพระองค์ได้ตรัสตอบด้วยข้อความเป็นอันมาก แต่มีอยู่ข้อหนึ่งท่ีส�าคัญยิ่ง  

(พระสุตตันตปิฎก ที.ปา. ๑๑/๙๔ - ๑๒๙/๑๐๘ - ๑๓๒) คือในหน้า ๑๑๘ พระผู้มีพระภาค 

ตรัสบอกพระจุนทะ แนะให้รวบรวมธรรมภาษิตของพระองค์ และท�าสังคายนา คือจัดระเบียบ

ทั้งโดยอรรถและพยัญชนะ เพื่อให้พรหมจรรย์ตั้งมั่นยั่งยืนสืบไป

พระพุทธภาษิตท่ีแนะน�าให้รวบรวมพุทธวจนะร้อยกรองจัดระเบียบหมวดหมู่นี้  

ถือได้ว่าเป็นเริ่มต้นแห่งการแนะน�า เพื่อให้เกิดพระไตรปิฎกดั่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

๑ 
ไม่ท�าตนเป็นผู้สนิทสนม หรือคลุกคลีกับคนในสกุล - ม.พ.ป.
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พระสาริบุตรแนะน�าให้ร้อยกรองพระธรรมวินัย

ในสมัยเดียวกันนั้น และปรารภเร่ืองเดียวกัน คือเร่ืองสาวกของนิครนถนาฏบุตร 

แตกกัน ภายหลังที่อาจารย์สิ้นชีวิต ค�่าวันนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมจบแล้ว  

เห็นว่าภิกษุทั้งหลายยังใคร่จะฟังต่อไปอีก จึงมอบหมายให้พระสาริบุตรแสดงธรรมแทน  

ซ่ึงท่านได้แนะน�าให้รวบรวมร้อยกรองพระธรรมวินัย โดยแสดงตัวอย่างการจัดหมวดหมู ่

ธรรมะเป็นข้อ ๆ ตั้งแต่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๐ ว่ามีธรรมอะไรบ้างอยู่ในหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ 

จนถึงหมวด ๑๐ ซ่ึงพระผู้มีพระภาคได้ทรงรับรองว่าข้อคิดและธรรมะที่แสดงนี้ถูกต้อง  

(พระสุตตันตปิฎก ที.ปา. ๑๑/๒๒๑ - ๒๖๓/๑๙๒ - ๒๔๗) หลักฐานในพระไตรปิฎกตอนนี้มิได้

แสดงว่าพระสาริบุตรเสนอขึ้นก่อน หรือพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระจุนทะก่อน แต่รวมความแล้วก็

ต้องถือว่า ทั้งพระพุทธเจ้าและพระสาริบุตรได้เห็นความส�าคัญของการรวบรวมพระพุทธวจนะ

ร้อยกรองให้เป็นหมวดเป็นหมู่มาแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้ท�าสังคายนาครั้งที่ ๑

พระจุนทเถระผู้ปรารถนาดี

เมื่อกล่าวถึงเร่ืองความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก และกล่าวถึงการที่พระพุทธเจ้า 

ทรงแนะให้ท�าสังคายนาก็ดี ถ้าไม่กล่าวถึงพระจุนทเถระ ก็ดูเหมือนจะมองไม่เห็นความริเร่ิม  

เอาใจใส่ และความปรารถนาดีของท่าน ในเมื่อรู้เห็นเหตุการณ์ที่สาวกของนิครนถนาฏบุตร 

แตกกัน เพราะจากข้อความที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ท่านได้เข้าพบพระอานนท์ถึง ๒ คร้ัง  

คร้ังแรกพระอานนท์ชวนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกัน พระพุทธเจ้าก็ตรัสแนะให้ท�าสังคายนา 

ดังกล่าวแล้วข้างต้น คร้ังหลังเมื่อสาวกนิครนถนาฏบุตรแตกกันยิ่งขึ้น ท่านก็เข้าหาพระอานนท์

อีก ขอให้กราบทูลพระพุทธเจ้าเพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์ท�านองนั้นเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนา 

พระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมแก่พระอานนท์ โดยแสดงโพธิปักขิยธรรมอันเป็นหลักของ 

พระพุทธศาสนา แล้วทรงแสดงมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท ๖ ประการ อธิกรณ์ ๔ ประการ  

วิธีระงับอธิกรณ์ ๗ ประการ กับประการสุดท้ายได้ทรงแสดงหลักธรรมส�าหรับอยู่ร่วมกันด้วย

ความผาสุก ๖ ประการ ท่ีเรียกว่าสาราณิยธรรม อันเป็นไปในทางสงเคราะห์อนุเคราะห์ 

และมีเมตตาต่อกัน มีความประพฤติและความเห็นในทางท่ีดีงามร่วมกัน เร่ืองนี้ปรากฏใน 

สามคามสูตรพระสุตตันตปิฎก (ม.อุ. ๑๔/๕๑/๔๒) ซ่ึงควรบันทึกไว้ในที่นี้ เพื่อบูชาคุณ  

คือความปรารถนาดีของพระจุนทเถระ ผู ้แสดงความห่วงใยในความตั้งมั่นยั่งยืนแห่ง 

พระพุทธศาสนา

PTF-MRF new05. PART 1 ����������������������� ��� � p.01-38 OK.indd   9 5/4/18   2:21 PM



10 พระไตรปิฎกฉบับส�ำหรับประชำชน ภำค ๑

การสังคายนาเป็นเหตุให้เกิดพระไตรปิฎก
แม้ในตอนต้น จะได้ระบุนามของพระเถระหลายท่าน ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องพระไตรปิฎก 

แต่พระไตรปิฎกก็เกิดขึ้นภายหลังท่ีท่านพระเถระทั้งหลายได้ร่วมกันร้อยกรองจัดระเบียบ 
พระพุทธวจนะแล้ว ในสมัยของพระพุทธเจ้าเองยังไม่มีการจัดระเบียบหมวดหมู่ ยังไม่มีการ 
จัดเป็นวินัยปิฏก สุตตันตปิฎก และอภิธัมมปิฎก นอกจากมีตัวอย่างการจัดระเบียบวินัย 
ในการสวดปาฏิโมกข์ล�าดับสิกขาบททุกกึ่งเดือน ตามพระพุทธบัญญัติและการจัดระเบียบ 
ธรรมะในสังคีติสูตรและทสุตตรสูตรท่ีพระสาริบุตรเสนอไว้ กับตัวอย่างท่ีพระพุทธเจ้า 
ทรงชี้แจงวิธีจัดระเบียบพระธรรมแก่พระจุนทเถระและพระอานนท์ในปาสาทิกสูตร และ 
สามคามสูตร ดังได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้น

พระพุทธเจ้าประทานพระพุทธโอวาทไว้มากหลายต่างกาลเวลา ต่างสถานท่ีกัน การที่
พระสาวกซ่ึงท่องจ�ากันไว้ได้ และจัดระเบียบหมวดหมู่เป็นปิฎกต่าง ๆ ในเมื่อพระศาสดา 
นิพพานแล้ว พอเทียบได้ดังนี้ พระพุทธเจ้าเท่ากับทรงเป็นเจ้าของสวนผลไม้ เช่น ส้มหรือองุ่น 
พระเถระผู้จัดระเบียบหมวดหมู่ค�าสอน เท่ากับผู้ที่จัดผลไม้เหล่านั้นห่อกระดาษบรรจุลังไม้  
เป็นประเภท ๆ  บางอย่างก็ใช่ผงไม้กันกระเทือนใส่แทนห่อกระดาษ ปัญหาเร่ืองของภาชนะ  
ท่ีใส่ผลไม้เช่นลังหรือห่อก็เกิดขึ้น คือในชั้นแรก ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น รวมเรียกว่า  
พระธรรมวินัย เช่น ในสมัยเมื่อใกล้จะปรินิพพาน พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า  
”ธรรมและวินัยท่ีเราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้น จะเป็นศาสดา 
ของท่านทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไป„

จึงเป็นอันก�าหนดลงเป็นหลักฐานได้อย่างหนึ่งว่า ในสมัยของพระพุทธเจ้ายังไม่มี 
ค�าว่า พระไตรปิฎก มีแต่ค�าว่า ธรรมวินัย ค�าว่า พระไตรปิฎก หรือ ติปิฎก ในภาษาบาลีนั้น  
มาเกิดขึ้นภายหลังที่ท�าสังคายนาแล้ว แต่จะภายหลังสังคายนาครั้งที่เท่าไร จะได้กล่าวต่อไป

อย่างไรก็ตาม แม้ค�าว่า พระไตรปิฎก จะเกิดขึ้นในสมัยหลังพุทธปรินิพพาน ก็ไม่ 
ท�าให้สิ่งที่บรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกนั้น คลายความส�าคัญลงเลย เพราะค�าว่า พระไตรปิฎก  
เป็นเพียงภาชนะ กระจาดหรือลังส�าหรับใส่ผลไม้ ส่วนตัวผลไม้หรือนัยหนึ่งพุทธวจนะ ก็มี 
มาแล้วในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระศาสนา

การสวดปาฏิโมกข์ต่างจากการสังคายนาอย่างไร
การสวดปาฏิโมกข์ คือการ ”ว่าปากเปล่า„ หรือการสวดข้อบัญญัติทางพระวินัย  

๑๕๐ ข้อในเบ้ืองแรก และ ๒๒๗ ข้อในกาลต่อมาทุก ๆ กึ่งเดือนหรือ ๑๕ วัน เป็นข้อบัญญัติ 
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ทางพระวินัย ท่ีให้พระภิกษุท้ังหลายต้องลงฟังการกล่าวทบทวนข้อบัญญัติทางพระวินัยนี ้

ทุก ๑๕ วัน ถ้าขาดโดยไม่มีเหตุสมควรต้องปรับอาบัติ การสวดปาฏิโมกข์นี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง

ของการบังคับให้ท่องจ�าซ่ึงข้อบัญญัติทางพระวินัย แต่ไม่ใช่ทุกท่านสวดพร้อมกัน คงมีผู้สวด 

รูปเดียว รูปที่เหลือคอยตั้งใจฟัง และช่วยทักท้วงเมื่อผิด

ส่วนการสังคายนานั้น แปลตามรูปศัพท์ว่า ร้อยกรอง คือประชุมสงฆ์จัดระเบียบ 

หมวดหมูพ่ระพทุธวจนะ แล้วรับทราบท่ัวกนัในท่ีประชุมนัน้ว่าตกลงกนัอย่างนี ้แล้วกม็กีารท่องจ�า

น�าสบืต่อ ๆ มา ในชัน้เดมิการสงัคายนาปรารภเหตคุวามมัน่คงแห่งพระพทุธศาสนา จึงจัดระเบียบ

หมวดหมู่พระพุทธวจนะไว้ ในครั้งต่อ ๆ มาปรากฏมีการถือผิด ตีความหมายผิด ก็มีการช�าระ

วินิจฉัยข้อท่ีถือผิด ตีความหมายผิดนั้น ชี้ขาดว่าที่ถูกควรเป็นอย่างไร แล้วก็ท�าการสังคายนา 

โดยการทบทวนระเบียบเดมิบ้าง เพ่ิมเติมของใหม่อนัเป็นท�านองบันทกึเหตกุารณ์บ้าง จดัระเบียบ

ใหม่ในบางข้อบ้าง ในชั้นหลัง ๆ เพียงการจารึกลงในใบลาน การสอบทานข้อผิดในใบลาน  

ก็เรียกกันว่าสังคายนา ไม่จ�าเป็นต้องมีเหตุการณ์ถือผิด เข้าใจผิดเกิดขึ้น แต่ความจริงเมื่อ 

พิจารณารูปศัพท์แล้ว การสังคายนาก็เท่ากับการจัดระเบียบ การปัดกวาดให้สะอาด ท�าข้ึน 

ครั้งหนึ่งก็มีประโยชน์ครั้งหนึ่ง เหมือนการท�าความสะอาด การจัดระเบียบที่อยู่อาศัย

การสังคายนาจึงต่างจากการสวดปาฏิโมกข์ ในสาระส�าคัญที่ว่าการสวดปาฏิโมกข์ 

เป็นการทบทวนความจ�าของที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือน เกี่ยวกับข้อปฏิบัติทางพระวินัย ส่วนการ

สังคายนาไม่มีก�าหนดว่าต้องท�าเมื่อไร โดยปกติเมื่อรู้สึกว่าควรจัดระเบียบช�าระข้อถือผิดเข้าใจ

ผิดได้แล้ว ก็ลงมือท�าตามโอกาสอันสมควร แม้เมื่อรู้สึกว่าไม่มีการถือผิดเข้าใจผิด แต่เห็น 

สมควรตรวจสอบช�าระพระไตรปิฎก แก้ตัวอักษร หรือข้อความท่ีวิปลาสคลาดเคลื่อน ก็ถือกัน

ว่าเป็นการสังคายนา ดังจะกล่าวต่อไป

ปัญหาเรื่องการนับครั้งในการท�าสังคายนา

ในปัจจุบันนี้ ทางประเทศพม่าถือว่า ตั้งแต่เร่ิมแรกมามีการท�าสังคายนารวม ๖ คร้ัง  

โดยเฉพาะครั้งที่ ๖ พม่าจัดท�าเป็นการใหญ่ ในโอกาสใกล้เคียงกับงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ 

แล้วฉลองพร้อมกันทีเดียว ทั้งการสังคายนาครั้งที่ ๖ และงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ แต่ตาม

หลกัฐานของพระเถระฝ่ายไทย ผู้รจนาหนงัสอืเร่ืองสงัคตียิวงศ์ หรือประวตัศิาสตร์การสงัคายนา 

กล่าวว่า สังคายนามี ๙ คร้ัง รวมท้ังคร้ังท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงกระท�า 

ในรัชสมัยของพระองค์ คือการสอบทานแก้ไขพระไตรปิฎก แล้วจารลงในใบลานเป็นหลักฐาน
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โดยเหตุที่ความรู้เร่ืองการสังคายนา ย่อมเป็นเร่ืองส�าคัญในความรู้เร่ืองความเป็นมา
แห่งพระไตรปิฎก เพราะฉะนั้น จะได้รวบรวมมติของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการท�าสังคายนา 
และปัญหาเรื่องการนับครั้งมารวมเป็นหลักฐานไว้ในที่นี้ รวมเป็น ๕ หัวข้อ คือ

๑.  การนับครั้งสังคายนาที่รู้กันทั่วไป
๒.  การนับครั้งสังคายนาของลังกา
๓.  การนับครั้งสังคายนาของพม่า
๔.  การนับครั้งสังคายนาของไทย
๕.  การสังคายนาของฝ่ายมหายาน
ในการรวบรวมเร่ืองนี้ ผู้เขียนได้อาศัยหลักฐานจากพระวินัยปิฎก เล่ม ๗ พร้อมทั้ง

อรรถกถา จากหนังสือมหาวงศ์ สังคีติยวงศ์ และบทความของท่าน B. Jinananda ในหนังสือ 
2500 Years of Buddhism ซ่ึงพิมพ์ในโอกาสฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษในอินเดียและ 
หนังสืออื่น ๆ 

การนับครั้งสังคายนาที่รู้กันทั่วไป
การนับครั้งสังคายนาที่รู้กันทั่วไปก็คือ การสังคายนาครั้งที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งท�าใน

อนิเดยีอนัเป็นของฝ่ายเถรวาท กบัอกีคร้ังหนึง่ในอนิเดยีภาคเหนอื ซ่ึงพระเจ้ากนษิกะทรงอปุถมัภ์ 
อันเป็นสังคายนาผสมรวมเป็น ๔ คร้ัง แต่ฝ่ายเถรวาทมิได้รับรู้ในการสังคายนาคร้ังที่ ๔ นั้น  
(ดขู้อความในเล่มนี ้หน้า ๑๕) เพราะการสืบสายศาสนาแยกกนัคนละทาง ตลอดจนภาษาทีร่องรับ
คัมภีร์ทางศาสนาก็ใช้ต่างกัน คือของเถรวาทหรือศาสนาพุทธแบบที่ไทย พม่า ลังกา เขมร ลาว
นับถือ ใช้ภาษาบาลี ส่วนของฝ่ายมหายานหรือศาสนาพุทธแบบที่ญี่ปุ ่น จีน ธิเบต ญวน  
และเกาหลีนับถือ ใช้ภาษาสันสกฤต ในสมัยที่ต�าราภาษาสันสกฤตสาบสูญก็มีเฉพาะคัมภีร ์
ที่แปลเป็นภาษาจีนและภาษาธิเบตเป็นหลัก แล้วมีผู้แปลสู่ภาษาอื่น ๆ เช่น ญี่ปุ่นอีกต่อหนึ่ง

สังคายนาครั้งที่	๑
กระท�าที่ถ�้าสัตตบรรณคูหา ข้างเขาเวภารบรรพต ใกล้กรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย  

พระมหากัสสปเถระเป็นประธานและเป็นผู้สอบถาม พระอุบาลีเป็นผู้ตอบข้อซักถามทางวินัย  
พระอานนท์เป็นผูต้อบข้อซักถามทางธรรม มพีระอรหันต์ประชุมกนั ๕๐๐ รปู กระท�าอยู ่๗ เดอืน
จึงส�าเร็จ ในการนีพ้ระเจ้าอชาตศตัรูทรงเป็นผูอ้ปุถมัภ์ สงัคายนาคร้ังนีก้ระท�าภายหลงัทีพ่ระพทุธเจ้า
ปรินิพพานล่วงแล้วได้ ๓ เดือน ข้อปรารภในการสังคายนา คือพระมหากัสสปปรารภถ้อยค�า 
ของภิกษุชื่อสุภัททะ ผู้บวชเมื่อแก่ เมื่อรู้ข่าวปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ภิกษุทั้งหลายร้องไห ้
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เศร้าโศก สภุทัทภกิษุกห้็ามภกิษุเหล่านัน้มใิห้เสยีใจร้องไห้ เพราะต่อไปนีจ้ะท�าอะไรได้ตามใจแล้ว  

ไม่ต้องมีใครคอยมาชี้ว่า นี่ผิด นี่ถูก นี่ควร นี่ไม่ควร ต่อไปอีก พระมหากัสสปสลดใจในถ้อยค�า

ของสภุทัทภกิษุ จึงน�าเร่ืองเสนอท่ีประชมุสงฆ์ แล้วเสนอชวนให้ท�าสงัคายนาร้อยกรองจัดระเบยีบ

พระธรรมวินัย ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบ

มีข้อน่าสังเกตว่า ประวัติการท�าสังคายนาคร้ังท่ี ๑ และคร้ังที่ ๒ มีปรากฏอยู่ใน 

พระไตรปิฎก (วิ.จุลล. ๗/๖๑๔ - ๖๖๔/๓๐๕ - ๓๔๐) อันแสดงว่าประวัติเรื่องนี้คงเพิ่มเข้ามาใน

วนิยัปิฎก ในการท�าสงัคายนาคร้ังที ่๓  นอกจากนัน้ ในคร้ังที ่๑ และคร้ังท่ี ๒ แห่งการท�าสงัคายนา

นีไ้ม่มคี�ากล่าวถงึปิฎกเลย ใช้ค�าว่า วนิยัวสิชันา (ตอบเร่ืองพระวนิยั) และธัมมวสิชันา (ตอบเร่ือง

พระธรรม) ส�าหรับคร้ังท่ี ๑  และใช้ค�าว่า ทสวัตถุปุจฉาวิสัชนา (ถามตอบเร่ืองวัตถุ ๑๐)  

ส�าหรับคร้ังที่ ๒ จึงน่าจะเห็นได้ว่า สังคายนาคร้ังแรกและคร้ังท่ี ๒ ยังไม่ได้แยกเป็น ๓ ปิฎก  

แต่เรียกว่าธรรมวินัยรวม ๆ ไป โดยรวมสุตตันตปิฎกกับอภิธัมมปิฎกอยู่ในค�าว่า ธรรม

แต่ในหนังสือชั้นอรรถกถา ซ่ึงแต่งขึ้นอธิบายพระไตรปิฎก ภายหลังพุทธปรินิพพาน

เกือบพันปี อธิบายเป็นเชิงว่า สุดแต่จะจัดประเภท จะว่าพุทธวจนะมี ๑ ก็ได้ คือมีความหลุดพ้น 

เป็นรสเหมือนทะเล แม้จะมีน�้ามากก็มีรสเดียว คือรสเค็ม จะว่ามี ๒ ก็ได้ คือเป็นพระธรรมกับ

พระวินัย จะว่าเป็น ๓ ก็ได้ คือ ไตรปิฎก อันแยกออกเป็นวินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และ 

อภิธัมมปิฎก จะว่าเป็น ๕ ก็ได้ โดยแบ่งออกเป็น ๕ นิกาย หรือ ๕ หมวด คือ 

(๑) ทีฆนิกาย (หมวดยาว) 

(๒) มัชฌิมนิกาย (หมวดปานกลาง) 

(๓) สังยุตตนิกาย (หมวดประมวลเรื่องเป็นพวก ๆ) 

(๔) อังคุตตรนิกาย (หมวดยิ่งด้วยองค์ คือจัดข้อธรรมเป็นหมวด ๑ หมวด ๒  

 เป็นต้น) และ 

(๕) ขุททกนิกาย (หมวดเล็กน้อยหรือหมวดเบ็ดเตล็ด) 

การจัดอย่างนี้ จัดตามหลักสุตตันตปิฎกแล้วเอาวินัยปิฎกและอภิธัมมปิฎกมาย่อรวม

ในขุททกนิกาย คือหมวดเบ็ดเตล็ด นอกนั้นยังอธิบายถึงการแบ่งพระพุทธวจนะเป็น ๙ ส่วน  

เป็น ๘๔,๐๐๐ ส่วน ซึ่งของดไว้ไม่น�ามากล่าวในที่นี้
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สังคายนาครั้งที่	๒
กระท�าที่วาลิการาม เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ประเทศอินเดีย พระยสะ กากัณฑกบุตร  

เป็นผู้ชักชวนพระเถระท่ีเป็นผู้ใหญ่ร่วมมือในการนี้ ท่ีปรากฏชื่อมี ๘ รูป คือ ๑. พระสัพพกาม ี 
๒. พระสาฬหะ ๓. พระขุชชโสภิตะ ๔. พระวาสภคามิกะ ทั้งสี่รูปนี้เป็นชาวปาจีนกะ (มีส�านักอยู่
ทางทิศตะวันออก) ๕. พระเรวตะ ๖. พระสัมภูตะ สาณวาสี ๗. พระยสะ กากัณฑกบุตร และ  
๘. พระสมุนะ ท้ังสีรู่ปนีเ้ป็นชาวเมอืงปาฐา ในการนีพ้ระเรวตะเป็นผู้ถาม พระสพัพกามเีป็นผูต้อบ
ปัญหาทางวนิยัท่ีเกดิขึน้ มพีระสงฆ์ประชมุกนั ๗๐๐ รูป กระท�าอยู ่๘ เดอืนจึงแล้วเสร็จ สงัคายนา
คร้ังนี้ กระท�าภายหลังท่ีพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วได้ ๑๐๐ ปี ข้อปรารภในการท�าสังคายนา 
คร้ังนี้ก็คือ พระยสะ กากัณฑกบุตร ปรารภข้อปฏิบัติย่อหย่อน ๑๐ ประการทางพระวินัยของ 
พวกภิกษุวัชชีบุตร เช่น ถือว่าควรเก็บเกลือไว้ในเขนง (เขาสัตว์) เพื่อเอาไว้ฉันได้ ตะวันชาย 
เกินเท่ียงไปแล้ว ๒ นิ้ว ควรฉันอาหารได้ ควรรับเงินทองได้ เป็นต้น พระยสะ กากัณฑกบุตร 
จึงชักชวนพระเถระต่าง ๆ ให้ช่วยกันวินิจฉัย แก้ความถือผิดครั้งนี้

รายละเอียดแห่งการสังคายนาคร้ังนี้ ปรากฏในวินัยปิฎก (วิ.จุลล. ๗/๖๓๐ - ๖๖๔/ 
๓๑๙ - ๓๔๐) เป็นต้นไป แต่ไม่ได้กล่าวถงึการจัดระเบียบพระไตรปิฎก คงกล่าวเฉพาะการช�าระ
ข้อถือผิด ๑๐ ประการของภิกษุพวกวัชชีบุตร ทั้งไม่ได้บอกว่าท�าสังคายนาอยู่นานเท่าไร ใน 
อรรถกถา๑ กล่าวว่า ท�าอยู่ ๘ เดือนจึงส�าเร็จ

ข้าพเจ้าได้กล่าวเป็นข้อสังเกตไว้ท้ายเร่ืองสังคายนาคร้ังท่ี ๑ แล้วว่า หลักฐานในวินัย
ปิฎก ท่ีกล่าวถึงสังคายนาคร้ังที่ ๑ และครั้งท่ี ๒ ไม่มีกล่าวถึงค�าว่า ไตรปิฎกเลย แต่ถ้ากล่าว 
ตามหลักฐานท่ีปรากฏในหนังสือสมันตปาสาทิกา ซ่ึงแต ่งขึ้นอธิบายวินัยป ิฎกเมื่อ 
พทุธปรินพิพานล่วงแล้วเกอืบพนัปี ท่านได้กล่าวไว้ชัดเจน (ในหน้า ๒๘ ๒๙ และ ๓๓) ว่าการท�า
สังคายนาจัดประเภทพุทธวจนะ เป็นรูปพระไตรปิฎกได้มีมาแล้วตั้งแต่สังคายนาคร้ังที่ ๑  
แม้ครั้งที่ ๒ ก็ท�าซ�้าอีก

เพราะฉะนั้น ถ้าถือตามหลักฐานของอรรถกถา การสังคายนาจัดระเบียบเป็นรูป 
พระไตรปิฎก ก็มีมาแล้วตั้งแต่การสังคายนาครั้งที่ ๑ เป็นต้นมา

สังคายนาครั้งที่	๓
ได้กล่าวแล้วว่า เร่ืองสังคายนาที่ปรากฏในวินัยปิฎกมีเพียงคร้ังที่ ๑ กับคร้ังที่ ๒  

ส่วนเรื่องการสังคายนาครั้งที่ ๓ มีปรากฏในชั้นอรรถกถาอันพอเก็บใจความได้ดังนี้

๑ 
คือค�าอธิบายวินัยปิฎก มีชื่อว่าสมันตปาสาทิกา
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ค 

๑

สงัคายนาคร้ังท่ี ๓ กระท�าท่ีอโศการาม กรุงปาตลบีตุร ประเทศอนิเดยี พระโมคคลบุีตร 
ติสสเถระเป็นหัวหน้า มีพระสงฆ์ประชุมกัน ๑,๐๐๐ รูป ท�าอยู่ ๙ เดือนจึงแล้วเสร็จ สังคายนา 
ครั้งนี้ กระท�าภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ๒๓๔ หรือ ๒๓๕ ปี๑ ข้อปรารภในการท�า
สังคายนาคร้ังนี้ คือพวกเดียรถีย์ หรือนักบวชศาสนาอื่นมาปลอมบวช แล้วแสดงลัทธิศาสนา 
และความเห็นของตนว่าเป็นพระพุทธศาสนา พระโมคคลีบุตร ติสสเถระ ได้ขอความอุปถัมภ์ 
จากพระเจ้าอโศกมหาราช ช�าระสอบสวนก�าจัดเดียรถีย์เหล่านั้นจากพระธรรมวินัยได้แล้ว  
จึงสังคายนาพระธรรมวินัย

มีข้อน่าสังเกตว่า ในการท�าสังคายนาคร้ังนี้ พระโมคคลีบุตรได้แต่งคัมภีร์กถาวัตถุ  
ซ่ึงเป็นคัมภีร์ในอภิธัมมปิฎกเพิ่มขึ้นด้วย ตามประวัติว่าบทตั้งมีอยู่เดิมแล้ว แต่ได้แต่งขยาย 
ให้พิสดารออกไป เร่ืองกถาวัตถุเป็นเร่ืองค�าถามค�าตอบเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
มีค�าถาม ๕๐๐ ค�าตอบ ๕๐๐ และเมื่อท�าสังคายนาเสร็จแล้ว ก็ได้ส่งคณะทูตไปประกาศ 
พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ รวมท้ังพระมหินทเถระ ผู้เป็นโอรสพระเจ้าอโศก ได้น�า 
พระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในลังกาเป็นคร้ังแรก การส่งสมณทูตไปทิศต่าง ๆ คร้ังนั้น 
ถือหลักว่าให้ไปครบ ๕ รูป เพื่อจะได้ให้การอุปสมบทแก่ผู้เลื่อมใสได้ แต่คงไม่ได้ระบุชื่อ 
หมดทั้ง ๕ โดยมากออกนามเฉพาะท่านผู้เป็นหัวหน้า

การสังคายนาครั้งที่	๔
การสังคายนาคร้ังนี้ผสมกับฝ่ายมหายาน กระท�ากันในอินเดียภาคเหนือ ด้วย 

ความอปุถมัภ์ของพระเจ้ากนษิกะ ได้กล่าวแล้วว่า สงัคายนาคร้ังนี ้ทางฝ่ายเถรวาท คอืฝ่ายท่ี่ถอื 
พระพุทธศาสนาแบบท่ีไทย ลาว เขมร พม่า ลังกานับถือ มิได้รับรองเข้าอันดับเป็นคร้ังที่ ๔  
เพราะเป็นการสังคายนาของนิกายสัพพัตถิกวาท ซ่ึงแยกออกไปจากเถรวาทท�าผสมกับ 
ฝ่ายมหายาน และเพราะมีสายแห่งการสืบต่อสั่งสอนอบรมไม่ติดต่อเกี่ยวข้องกัน จึงไม่มีบันทึก
หลักฐานเร่ืองนี้ทางเถรวาท ทั้งภาษาท่ีใช้ส�าหรับพระไตรปิฎกก็ไม่เหมือนกัน คือ ฝ่ายมหายาน 
ใช้ภาษาสันสกฤต (บางครั้งก็ปนปรากฤต) ฝ่ายเถรวาทใช้ภาษาบาลี

แม้สังคายนาคร้ังท่ี ๓ ในอินเดีย ซ่ึงกล่าวมาแล้วข้างต้น ทางฝ่ายจีนและธิเบตก็ไม่มี
บันทึกรับรองไว้ เพราะเป็นคนละสายเช่นเดียวกัน

๑ 
เป็นเพียงข้อสันนิษฐาน คือพระเจ้าอโศกมหาราชเสวยราชย์ ๒๑๘ ปี หลังพุทธปรินิพพาน ต่อมาอีก ๑๖ ปี  

 (บางฉบับ ๑๗ ปี) จึงได้ท�าสังคายนา เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องนับ ๑ ตั้งแต่ปีเสวยราชย์
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แต่เนื่องจากการสังคายนาคร้ังนี้  เป ็นที่ รู ้ จักกันท่ัวไปในวงการของผู ้ศึกษา 
พระพุทธศาสนา จึงนับว่ามีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรน�ามากล่าวไว้ด้วย และเมื่อคิด
ตามล�าดับเวลาแล้ว ก็นับเป็นสังคายนาคร้ังที่ ๔ ท่ีท�าในอินเดีย เมื่อประมาณ ค.ศ. ๑๐๐  
พ.ศ. ๖๔๓ เร่ืองปีที่ท�าสังคายนานี้ หนังสือบางเล่มก็กล่าวต่างออกไป สังคายนาคร้ังนี้กระท�า  
ณ เมืองชาลันธร แต่บางหลักฐานก็ว่าท�าที่กาษมีระหรือแคชเมียร์ รายละเอีดบางประการจะได้
กล่าวถึงตอนที่ว่าด้วยการสังคายนาของนิกายสัพพัตถิกวาท

มีข้อน่าสังเกต คือหนังสือประวัติศาสตร์ของอินเดียบางเล่ม๑ กล่าวว่า ใน ค.ศ. ๖๓๔ 
(พ.ศ. ๑๑๗๗) พระเจ้าศีลาทิตย์ ได้จัดให้มีมหาสังคายนาขึ้นในอินเดียภาคเหนือ มีกษัตริย์
ประเทศราชมาร่วมด้วยถึง ๒๑ พระองค์ ในพิธีนี้มีพระสงฆ์ผู ้คงแก่เรียน และพราหมณ์ 
ผู้ทรงความรู้มาประชุมกัน ในวันแรกตั้งพระพุทธรูปบูชาในพิธี ในวันท่ี ๒ ตั้งรูปสุริยเทพ  
ในวันท่ี ๓ ต้ังรูปพระศิวะ การสังคายนาคร้ังนี้จึงมีลักษณะผสม คือทั้งพุทธ ทั้งพราหมณ์  
ภกิษุท่ีเข้าประชมุกม็ทีัง้ฝ่ายเถรวาทและมหายาน แต่เมือ่สอบดหูนงัสอืประวตัขิองภกิษุเฮีย่นจัง๒  
ซ่ึงบันทึกเหตุการณ์ตอนนี้ไว้ด้วย กลายเป็นการประชุมเพื่อให้มาโต้แย้งกับภิกษุเฮี่ยนจังผู้แต่ง
ต�ารายกย่องพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานไป หาใช่การสังคายนาอย่างไรไม่ ที่บันทึกไว้ในที่นี ้
ด้วยก็เพื่อให้หมดปัญหาประวัติการสังคายนาในประเทศอินเดีย

การนับสังคายนาของลังกา
ลังกาซ่ึงนับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเช่นเดียวกับไทย คงรับรองการสังคายนา

ทั้งสามคร้ังแรกในอินเดีย แต่ไม่รับรองสังคายนาคร้ังท่ี ๔ ซ่ึงเป็นของนิกายสัพพัตถิกวาท 
ผสมกับฝ่ายมหายาน

หนงัสอืสมนัตปาสาทิกา ซ่ึงแต่งอธิบายวนิยัปิฎกกล่าวว่า เมือ่ท�าสงัคายนาคร้ังที ่๓ เสรจ็
แล้วพระมหินทเถระผู ้เป็นโอรสของพระเจ้าอโศก พร้อมด้วยพระเถระอื่น ๆ รวมกัน 
ครบ ๕ รูป ได้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลังกา ได้พบกับพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ 
แสดงธรรมให้พระราชาเลื่อมใส และประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้แล้ว ก็มีการประชุมสงฆ์  
ให้พระอริฏฐะผู้เป็นศิษย์ของพระมหินทเถระ สวดพระวินัยเป็นการสังคายนาวินัยปิฎก  

๑ 
Brief History of the Indian Peoples ของ Sir W.W. Hunter หน้า ๘๑

๒
 ในภาษาไทยมีหนังสือชื่อประวัติพระถังซัมจ๋ัง นายเคงเหลียน สีบุญเรือง แปลจากภาษาจีน มีข้อความตอนนี้  

 หน้า ๒๓๘
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ส่วนหนังสืออื่น ๆ เช่น สังคีติยวงศ์ กล่าวว่า มีการสังคายนาท้ังสามปิฎก สังคายนาคร้ังนี้  

กระท�าที่ถูปาราม เมืองอนุราธปุระ มีพระมหินทเถระเป็นประธาน

การสังคายนาคร้ังนี้ ต่อจากสังคายนาคร้ังท่ี ๓ ในอินเดียไม่กี่ปี คือการท�าสังคายนา 

ครั้งที่ ๓ กระท�าใน พ.ศ. ๒๓๕ พอท�าสังคายนาเสร็จแล้วไม่นาน (พ.ศ. ๒๓๖) พระมหินทเถระก็

เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในลังกา และในปี พ.ศ. ๒๓๘ ก็ได้ท�าสังคายนาในลังกา  

เหตุผลที่อ้างในการท�าสังคายนาคร้ังนี้ก็คือ เพื่อให้พระศาสนาต้ังมั่น เพราะเหตุท่ีสังคายนาคร้ัง

นี้ห่างจากครั้งแรกประมาณ ๓ - ๔ ปี บางมติจึงไม่ยอมรับเป็นสังคายนา เช่น  มติของฝ่ายพม่า

ดังจะกล่าวข้างหน้า ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า สังคายนาครั้งนี้ อาจเป็นการวางรากฐานให้ชาวลังกา

ท่องจ�าพระพทุธวจนะ จึงต้องประชมุชีแ้จงหรือแสดงรูปแห่งพทุธวจนะตามแนวทีไ่ด้จัดระเบียบ

ไว้ในการสังคายนาครั้งที่ ๓ ในอินเดีย ฉะนั้น จึงนับได้ว่าเป็นสังคายนาครั้งแรกในลังกา

สังคายนาครั้งที่ ๒ ในลังกา กระท�าเมื่อประมาณ พ.ศ. ๔๓๓๑ ในรัชสมัยของพระเจ้า

วัฏฏคามณีอภัย เร่ืองที่ปรากฏเป็นเหตุท�าสังคายนาคร้ังนี้ คือเห็นกันว่า ถ้าจะใช้วิธีท่องจ�า 

พระพุทธวจนะต่อไป ก็อาจมีข้อวิปริตผิดพลาดได้ง่าย เพราะปัญญาในการท่องจ�าของกุลบุตร

เสือ่มถอยลง จึงตกลงจารึกพระพทุธวจนะลงในใบลาน มคี�ากล่าวว่า ได้จารึกอรรถกถาลงไว้ด้วย 

สงัคายนาคร้ังนีก้ระท�าท่ีอาโลกเลณสถาน ณ มตเลชนบท ซ่ึงไทยเราเรียกว่ามลยัชนบท ประเทศ

ลังกา มีพระรักขิตมหาเถระเป็นประธาน ได้กล่าวแล้วว่า บางมติไม่รับรองการสังคายนาของ 

พระมหินท์ ว่าเป็นครั้งที่ ๔ ต่อจากอินเดีย แต่สังคายนาครั้งที่ ๒ ในลังกานี้ ได้รับการรับรองเข้า

ล�าดับโดยทั่วไป บางมติก็จัดเข้าเป็นล�าดับที่ ๕ บางมติท่ีไม่รับรองสังคายนาของพระมหินท์  

(ครั้งแรกในลังกา) ก็จัดสังคายนาครั้งที่ ๒ ในลังกานี้ว่า เป็นครั้งที่ ๔ ต่อมาจากอินเดีย

สังคายนาคร้ังที่ ๓ ในลังกา กระท�าเมื่อไม่ถึง ๑๐๐ ปีมานี้เอง คือใน พ.ศ. ๒๔๐๘๒  

(ค.ศ. ๑๘๖๕) ท่ีรัตนปุระในลังกา พระเถระชื่อหิกขทุเว สิริสุมังคละ เป็นหัวหน้า กระท�าอยู่  

๕ เดือน การสังคายนาคร้ังนี้น่าจะไม่มีใครรู้กันมากนัก นอกจากเป็นบันทึกของชาวลังกาเอง  

การโฆษณาก็คงไม่มากมายเหมือนสังคายนาครั้งที่ ๖ ของพม่า

๑ 
หลักฐานบางแห่งว่า พ.ศ. ๔๕๐

๒ 
ลังกานับเป็น พ.ศ. ๒๔๐๙
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18 พระไตรปิฎกฉบับส�ำหรับประชำชน ภำค ๑

การนับสังคายนาของพม่า
ได้กล่าวแล้วว่า พม่าไม่รับรองสังคายนาคร้ังแรกในลังกา คงรับรองเฉพาะสังคายนา

คร้ังที่ื ๒ ของลังกาว่าเป็นคร้ังที่ ๔ ต่อจากนั้นก็นับสังคายนาคร้ังที่ ๕ และท่ี ๖ ซ่ึงกระท�าใน 
ประเทศพม่า 

สังคายนาครั้งแรกในพม่า หรือที่พม่านับว่าเป็นครั้งที่ ๕ ต่อจากครั้งจารึกลงในใบลาน 
ของลงักา สงัคายนาคร้ังนี ้มกีารจารึกพระไตรปิฎกลงในแผ่นหนิอ่อน ๗๒๙ แผ่น ณ เมอืงมนัดเล 
ด้วยการอุปถัมภ์ของพระเจ้ามินดง ใน พ.ศ. ๒๔๑๔ (ค.ศ. ๑๘๗๑) พระมหาเถระ ๓ รูป  
คือ พระชาคราภิวังสะ พระนรินทาภิธชะ และพระสุมังคลสามี ได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นประธาน 
โดยล�าดับ มีพระสงฆ์และพระอาจารย์ผู้แตกฉานในพระปริยัติธรรมร่วมประชุม ๒,๔๐๐ ท่าน  
กระท�าอยู่ ๕ เดือนจึงส�าเร็จ

สังคายนาคร้ังท่ี ๒ ในพม่า หรือท่ีพม่านับว่าเป็นคร้ังที่ ๖ ท่ีเรียกว่าฉัฏฐสังคายนา  
เร่ิมกระท�าเมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ จนถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙  
เป็นอันปิดงาน ในการปิดงานได้กระท�าร่วมกับการฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ (การนับปีของพม่า
เร็วกว่าไทย ๑ ปี จึงเท่ากับเริ่ม พ.ศ. ๒๔๙๘ ปิด พ.ศ. ๒๕๐๐ ตามที่พม่านับ) พม่าท�าสังคายนา
คร้ังนี้ มุ่งพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นข้อแรก แล้วจะจัดพิมพ์อรรถกถา (ค�าอธิบายพระไตรปิฎก)  
และค�าแปลเป็นภาษาพม่าโดยล�าดบั มกีารโฆษณาและเชญิชวนพทุธศาสนกิชนหลายประเทศไป 
ร่วมพิธีด้วย โดยเฉพาะประเทศเถรวาท คือ พม่า ลังกา ไทย ลาว เขมร ทั้งห้าประเทศนี้ ถือว่า
ส�าคัญส�าหรับการสังคายนาคร้ังนี้มาก เพราะใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลีอย่างเดียวกัน จึงได้ม ี
สมัยประชุม ซึ่งประมุขหรือผู้แทนประมุขของทั้งห้าประเทศนี้เป็นหัวหน้า เป็นสมัยของไทยสมัย
ของลังกา เป็นต้น ได้มีการก่อสร้างคูหาจ�าลอง ท�าด้วยคอนกรีต จุคนได้หลายพันคน มีที่นั่ง
ส�าหรับพระสงฆ์ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ท่ี บริเวณท่ีก่อสร้างประมาณ ๒๐๐ ไร่เศษ เมื่อเสร็จแล้ว 
ได้แจกจ่ายพระไตรปิฎกฉบับอักษรพม่าไปในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย

การนับสังคายนาของไทย
ตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมของไทยเรา ยอมรับรองสังคายนาคร้ังท่ี ๑ -  

๒ - ๓ ในอินเดีย และครั้งที่ ๑ - ๒ ในลังกา รวมกัน ๕ ครั้ง ถือว่าเป็นประวัติที่ควรรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นมาแห่งพระธรรมวินัย แต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
ทรงถือว่าสังคายนาในลังกาทั้งสองคร้ังเป็นเพียงสังคายนาเฉพาะประเทศ ไม่ควรจัดเป็น 

สังคายนาทั่วไป จึงทรงบันทึกพระมติไว้ในท้ายหนังสือพุทธประวัติ เล่ม ๓
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แต่ตามหนังสือสังคีติยวงศ์ หรือประวัติแห่งการสังคายนา ซ่ึงสมเด็จพระวันรัต  
วัดพระเชตุพน รจนาเป็นภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๑ ตั้งแต่ครั้งเป็นพระพิมลธรรม ได้ล�าดับความ
เป็นมาแห่งสังคายนาไว้ ๙ ครั้ง ดังต่อไปนี้

สังคายนาครั้งที่ ๑ - ๒ - ๓ ท�าในประเทศอินเดียตรงกับที่กล่าวไว้ในเบื้องบน
สังคายนาครั้งที่ ๔ - ๕ ท�าในลังกา คือครั้งที่ ๑ ที่ ๒ ที่ท�าในลังกา ดังได้กล่าวแล้วใน

ประวัติการสังคายนาของลังกา
สังคายนาคร้ังท่ี ๖ ท�าในลังกาเมื่อ พ.ศ. ๙๕๖ พระพุทธโฆสะได้แปลและเรียบเรียง

อรรถกถา คือค�าอธิบายพระไตรปิฎก จากภาษาลังกาเป็นภาษาบาลี ในรัชสมัยของพระเจ้า 
มหานาม เนื่องจากการแปลอรรถกถาเป็นภาษาบาลีคร้ังนี้ มิใช่การสังคายนาพระไตรปิฎก  
ทางลังกาเองจึงไม่ถือว่าเป็นการสังคายนาตามแบบแผนที่นิยมกันว่า จะต้องมีการช�าระ 
พระไตรปิฎก

สังคายนาคร้ังที่ ๗ ท�าในลังกาเมื่อ พ.ศ. ๑๕๘๗ พระกัสสปเถระได้เป็นประธาน  
มีพระเถระร่วมด้วยกว่า ๑,๐๐๐ รูป ได้รจนาค�าอธิบายอรรถกถาพระไตรปิฎก เป็นภาษาบาลี  
กล่าวคอืแต่งต�าราอธบิายคมัภร์ีอรรถกถา ซ่ึงพระพทุธโฆสะได้ท�าเป็นภาษาบาลไีว้ในการสงัคายนา
คร้ังที่ ๖ ค�าอธิบายอรรถกถานี้กล่าวตามส�านวนนักศึกษาก็คือ คัมภีร์ฎีกา ตัวพระไตรปิฎก  
เรียกว่าบาลี ค�าอธิบายพระไตรปิฎก เรียกว่าอรรถกถา ค�าอธิบายอรรถกถา เรียกว่าฎีกา การท�า
สงัคายนาคร้ังนี ้เนือ่งจากมใิช่สงัคายนาพระไตรปิฎก แม้ทางลงักาเองกไ็ม่รับรองว่าเป็นสงัคายนา

อย่างไรก็ตาม ข้อความที่กล่าวไว้ในหนังสือสังคีติยวงศ์ ก็นับว่าได้ประโยชน์ในการรู้
ความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา อย่างดียิ่ง

สังคายนาคร้ังที่ ๘ ท�าในประเทศไทย ประมาณ พ.ศ. ๒๐๒๐ พระเจ้าติโลกราชแห่ง
เชียงใหม่ ได้อาราธนาพระภิกษุผู้ทรงไตรปิฎกหลายร้อยรูป ให้ช่วยช�าระอักษรพระไตรปิฎก  
ในวัดโพธาราม เป็นเวลา ๑ ปี จึงส�าเร็จสังคายนา ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๑ ในประเทศไทย

สังคายนาคร้ังที่ ๙ ท�าในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธ 
ยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงอาราธนาพระสงฆ์
ให้ช�าระพระไตรปิฎก ในคร้ังนี้มีพระสงฆ์ ๒๑๘ รูป กับราชปัณฑิตาจารย์อุบาสก ๓๒ คน  
ช่วยกันช�าระพระไตรปิฎก แล้วจัดให้มีการจารึกลงในใบลาน สังคายนาคร้ังนี้ส�าเร็จภายใน  
๕ เดือน จัดว่าเป็นสังคายนาครั้งที่ ๒ ในประเทศไทย

ประวัติการสังคายนา ๙ ครั้งตามที่ปรากฏในหนังสือสังคีติยวงศ์ ซึ่งสมเด็จพระวันรัต
รจนาไว้นี้ ภิกษุชินานันทะ ศาสตราจารย์ภาษาบาลีและพุทธศาสตร์แห่งสถาบันภาษาบาลีที ่
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นาลันทา ได้น�าไปเล่าไว้เป็นภาษาอังกฤษ ในหนังสือ ๒๕๐๐ ปีแห่งพระพุทธศาสนาในอินเดีย  
ซึ่งพิมพ์ขึ้นในโอกาสฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษในอินเดียด้วย

ความรู้เรื่องการช�าระและการพิมพ์พระไตรปิฎกในประเทศไทย มีความส�าคัญส�าหรับ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยโดยเฉพาะ ข้าพเจ้าจึงจะกล่าวถึงเร่ืองนี้ค่อนข้างละเอียดอีกคร้ังหนึ่ง  
เมื่อได้กล่าวถึงเรื่องอื่น ๆ เสร็จแล้ว

การนับสังคายนาของฝ่ายมหายาน
การท่ีกล่าวถึงสังคายนาฝ่ายมหายาน ซ่ึงเป็นคนละสายกับฝ่ายเถรวาทไว้ในที่นี้ด้วย  

ก็เพื่อเป็นแนวศึกษาและประดับความรู้ เพราะพระไตรปิฎกของฝ่ายเถรวาท โดยเฉพาะ 
พระสุตตันตปิฎก ได้มีค�าแปลในภาษาจีน ซึ่งแสดงว่าฝ่ายมหายานได้มีเอกสารของฝ่ายเถรวาท
อยู่ด้วย จึงควรจะได้สอบสวนดูว่า ความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกนั้น ทางฝ่ายมหายานได้กล่าว
ถึงไว้อย่างไร

เมื่อกล่าวตามหนังสือพุทธประวัติ และประวัติสังฆมณฑลสมัยแรกตามล�าดับ 
ของธิเบต ซึ่งชาวต่างประเทศได้แปลไว้เป็นภาษาอังกฤษ๑ ได้กล่าวถึงการสังคายนา ๒ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในอินเดียดังที่รู้กันอยู่ทั่วไป แต่จะเล่าไว้ในที่นี้ เฉพาะข้อที่น่าสังเกตคือ

ในสังคายนาคร้ังท่ี ๑ หลักฐานฝ่ายเถรวาท ว่าสังคายนาพระธรรมกับพระวินัย  
พระอานนท์เป็นผู้ตอบค�าถามเกี่ยวกับพระธรรม จึงหมายถึงว่า พระอานนท์ได้วิสัชนาทั้ง 
สุตตันตปิฎกและอภิธัมมปิฎก แต่ในฉบับของธิเบตกล่าวว่า พระมหากัสสปเป็นผู้วิสัชนา 
อภิธัมมปิฎก ส่วนพระอานนท์วิสัชนาสุตตันตปิฎก และพระอุบาลีวิสัชนาวินัยปิฎก กับได้กล่าว
พิสดารออกไปอีกว่า สังคายนาสุตตันตปิฎกก่อน พอพระอานนท์เล่าเร่ืองปฐมเทศนาจบ  
พระอัญญาโกณฑัญญะได้ยืนยันว่าถูกต้องแล้ว เป็นพระสูตรที่ท่านได้สดับมาเอง แม้เมื่อกล่าว
สูตรท่ี ๒ (อนัตตลักขณสูตร) จบ พระอัญญาโกณฑัญญะก็ให้ค�ารับรองเช่นกัน รายละเอียด 
อย่างอื่นท่ีเห็นว่าฟั่นเฝือ ได้งดไม่น�ามากล่าวในที่นี้ มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ ในหนังสือ 
ที่อ้างถึงนี้ใช้ค�าว่า มาติกา (มาตฺริกา) แทนค�าว่า อภิธัมมปิฎก

ในสังคายนาคร้ังท่ี ๒ ฉบับมหายานของธิเบตได้กล่าวคล้ายคลึงกับหลักฐานของฝ่าย
เถรวาทมาก ทั้งได้ลงท้ายว่า ท่ีประชุมได้ลงมติ ต�าหนิข้อถือผิด ๑๐ ประการของภิกษุชาววัชชี  

๑ 
The Life of the Buddha and the Early History of His Order translated by W.W. Rockhill from  

 Tibetan Works In the BKAH - HGYUR and BSTANHGYUR.
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อนัแสดงว่าหลักฐานของฝ่ายมหายานกลบัรับรองเร่ืองนี ้ผู้แปล (คอื Rockhill) อ้างว่าได้สอบสวน
ฉบับของจีน ซ่ึงมีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่ากล่าวถึงอะไร นอกจากจบลงด้วย
การต�าหนิข้อถือผิด ๑๐ ประการนั้น 

ดร. นลินักษะ ทัตต์ แห่งมหาวิทยาลัยกัลกัตตา อินเดีย ได้พยายามรวบรวมหลักฐาน
ฝ่ายมหายานเกีย่วด้วยสังคายนาคร้ังที ่๒ ไว้อย่างละเอยีดเป็น ๓ รุ่น คอืรุ่นแรก รุ่นกลางและรุ่น
หลัง แม้รายละเอียดปลีกย่อยในหลักฐานนั้น ๆ จะมีต่างกันออกไปก็ตาม แต่ก็เป็นอันตกลงว่า  
ฝ่ายมหายานได้รับรองการสังคายนาครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ร่วมกัน๑

โดยเหตุที่คัมภีร์พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมักจะมีอะไรต่ออะไรต่างออกไปจาก
เถรวาท เมื่อเกิดปัญหาว่า คัมภีร์เหล่านั้นมีมาอย่างไร ก็มักจะมีค�าตอบว่า มีการสังคายนาของ
ฝ่ายมหายาน คมัภร์ีเหล่านัน้เกดิขึน้จากผู้ทีส่งัคายนา ซ่ึงเป็นผูท้รงคณุวฒิุได้รู้ได้ฟังมาคนละสาย
กับฝ่ายเถรวาท

เมือ่ตรวจสอบจากหนงัสอืของฝ่ายมหายาน แม้จะพบว่าสงัคายนาผสมกบัฝ่ายมหายาน
นั้น เกิดเมื่อสมัยพระเจ้ากนิษกะ ประมาณ พ.ศ. ๖๔๓ ก็จริง แต่ข้ออ้างต่าง ๆ มักจะพาดพิงไป
ถึงสังคายนาครั้งที่ ๑ และที่ ๒ คือมีคณะสงฆ์อีกฝ่ายหนึ่ง ท�าสังคายนาแข่งขันอีกส่วนหนึ่ง คือ

๑.  สังคายนาคร้ังแรกที่พระมหากัสสปเป็นประธานนั้น กระท�าที่ถ�้าสัตตบรรณคูหา  
ข้างเขาเวภารบรรพต กรุงราชคฤห์ มีค�ากล่าวของฝ่ายมหายานว่า ภิกษุท้ังหลายผู้มิได้รับเลือก
เป็นการกสงฆ์ (คือสงฆ์ผู้กระท�าหน้าที่) ในปฐมสังคายนาซ่ึงมีพระมหากัสสปเป็นประธาน ได้
ประชมุกนัท�าสงัคายนาขึน้อกีส่วนหนึง่ เรียกว่าสงัคายนานอกถ�า้ และโดยเหตุท่ีภกิษุผูท้�าสงัคายนา
นอกถ�้ามีจ�านวนมาก จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังคายนามหาสังฆิกะ คือของสงฆ์หมู ่ใหญ่  
เร่ืองนี้ปรากฏในประวัติของหลวงจีนเฮี่ยนจังผู้เดินทางไปดูการพระพุทธศาสนาในอินเดีย  
ท่ีนายเคงเหลียน สีบุญเรือง แปลเป็นภาษาไทย หน้า ๑๖๙ และกล่าวด้วยว่าในการสังคายนา 
ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๕ ปิฎก คือ พระสูตร วินัย อภิธรรม ปกิณณกะ และธารณี

แต่หลักฐานของการสังคายนา ”นอกถ�้า„ คร้ังท่ี ๑ นี้ น่าจะเป็นการกล่าวสับสนกับ 
เหตุการณ์ทีเ่กดิขนานกบัการสงัคายนาคร้ังที ่๒๒ หรือนยัหนึง่เอาเหตุการณ์ในสงัคายนาคร้ังที ่๒ 
ไปเป็นครั้งที่ ๑ คือ

๑ 
ผู้ต้องการหลักฐานละเอียดโปรดดู หนังสือ Early Monastic Buddhism เล่ม ๒ หน้า ๓๑ ถึง ๔๖

๒ 
หนังสือประวัติของหลวงจีนเฮ่ียนจัง เป็นนิพนธ์ของภิกษุฮุยลิบศิษย์ของท่าน ส่วนบันทึกเดินทางของหลวงจีน 

 เฮี่ยนจังเอง มีอีกเล่มหนึ่งต่างหาก ซึ่งฉบับหลังนี้ ฝรั่งให้เกียรติน�าไปอ้างอิงไว้ในหนังสือของตนมากมายด้วยกัน
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๒.  การสังคายนาของมหาสังฆิกะ มีเร่ืองเล่าว่า เมื่อภิกษุวัชชีบุตร ถือวินัยย่อหย่อน 
๑๐ ประการ และพระยสะ กากณัฑกบุตร ได้ชกัชวนคณะสงฆ์ในภาคต่าง ๆ มาร่วมกนัท�าสงัคายนา 
ช�าระมลทินโทษแห่งพระศาสนาวนิจิฉยัชีว่้า ข้อถอืผิด ๑๐ ประการนัน้ มห้ีามไว้ในพระวนิยัอย่างไร 
แล้วได้ท�าสังคายนา ในขณะเดียวกัน พวกภิกษุวัชชีบุตรซ่ึงมีอยู่เป็นจ�านวนมาก ก็ได้เรียก 
ประชุมสงฆ์ถึง ๑๐,๐๐๐ รูป ท�าสังคายนาของตนเองท่ีเมืองกุสุมปุระ (ปาตลีบุตร) ให้ช่ือว่า 
มหาสังคีติ คือมหาสังคายนาเป็นเหตุให้เกิดนิกายสังฆิกะ ซ่ึงแม้จะยังไม่นับว่าเป็นมหายาน 
โดยตรง แต่ก็นับได้ว่าเป็นเบ้ืองต้นแห่งการแตกแยกจากฝ่ายเถรวาท มาเป็นมหายานในกาล 
ต่อมา การสังคายนาคร้ังนี้ ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเดิมไปไม่น้อย หลักฐานของฝ่ายมหายาน
บางเล่มได้กล่าวถึงก�าเนิดของนิกายมหาสังฆิกะ โดยไม่กล่าวถึงวัตถุ ๑๐ ประการก็มี แต่กล่าว
ว่า ข้อเสนอ ๕ ประการของมหาเทวะเกี่ยวกับพระอรหันต์ว่า ยังมิได้ดับกิเลสโดยสมบูรณ์  
เป็นต้น เป็นเหตุให้เกิดการสังคายนาคร้ังท่ี ๒ แล้วพวกมหาสังฆิกะก็แยกออกมาท�าสังคายนา
ของตน

การสังคายนาของนิกายสัพพัตถิกวาท
กายสังคายนาของพระเจ้ากนิษกะ ประมาณในปีพุทธศักราช ๖๔๓ (ค.ศ. ๑๐๐)  

พระเจ้ากนิษกะผู้มีอ�านาจอยู่ในอินเดียภาคเหนือได้สนับสนุนให้มีการสังคายนา ซ่ึงอาจกล่าว 
ได้ว่า เป็นสังคายนาแบบผสม ณ เมืองชาลันธร หรือบางแห่งกล่าวว่า เมืองกาษมีระ

ในหนังสือจดหมายเหตุของหลวงจีนเฮี่ยนจัง เล่าว่า พระเจ้ากนิษกะหันมาสนใจ 
พระพุทธศาสนาและต�ารับต�าราแห่งศาสนานี้ จึงให้อาราธนาพระภิกษุ ๑ รูปไปสอนทุก ๆ วัน  
และเนื่องจากภิกษุแต่ละรูปท่ีไปสอน ก็สอนต่าง ๆ กันออกไป บางคร้ังก็ถึงกับขัดกัน  
พระเจ้ากนิษกะทรงลังเลไม่รู้จะฟังว่าองค์ไหนถูกต้อง จึงปรึกษาข้อความนี้กับพระเถระเจ้า 
มีนามว่า ปารศวะ ถามว่า ค�าสอนที่ถูกต้องนั้นคืออันใดกันแน่ พระเถระแนะน�าให้แล้ว  
พระกนิษกะจึงตกลงพระทัยจัดให้มีการสังคายนา ซึ่งมีภิกษุสงฆ์นิกายต่าง ๆ ได้รับอาราธนาให้
มาเข้าประชุม พระเจ้ากนิษกะโปรดให้สร้างวัด เป็นที่พักพระสงฆ์ได้ ๕๐๐ รูป ผู้จะพึงเขียน 
ค�าอธิบายพระไตรปิฎก ค�าอธิบายหรืออรรถกถาสุตตันตปิฎก มี ๑๐๐,๐๐๐ โศลก อรรถกถา 
วินัยปิฎก ๑๐๐,๐๐๐ โศลกและอรรถกถาอภิธรรมอันมีนามว่า อภิธรรมวิภาษา มีจ�านวน  
๑๐๐,๐๐๐ โศลก ก็ได้แต่งขึ้นในสังคายนาครั้งนี้ด้วย เมื่อท�าสังคายนาเสร็จแล้ว ก็ได้จารึกลงใน
แผ่นทองแดง เก็บไว้ในหีบศิลา แล้วบรรจุไว้ในเจดีย์ที่สร้างข้ึนโดยเฉพาะเพื่อการนี้อีกต่อหนึ่ง  

มีข้อสังเกต คือก�าหนดกาลของสังคายนาคร้ังนี้ ที่ปรากฏในคัมภีร์ฝ่ายธิเบตกล่าวว่า กระท�าใน
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ยุคหลังกว่าที่หลวงจีนเฮี่ยนจังกล่าวไว้ แต่เร่ือง พ.ศ. ท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพระพุทธศาสนา 

ก็มีข้อโต้แย้งผิดเพี้ยนกันอยู่มิใช่แห่งเดียว จึงเป็นข้อที่ควรจะได้พิจารณาสอบสวนในทาง 

ที่ควรต่อไป

การสังคายนาคร้ังนี้ เป็นของนิกายสัพพัตถิกวาท ซ่ึงแยกสาขาออกไปจากเถรวาท  

แต่ก็มีพระของฝ่ายมหายานร่วมอยู่ด้วย จึงเท่ากับเป็นสังคายนาผสม

สังคายนานอกประวัติศาสตร์

ยังมีสังคายนาอีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์ และไม่ได้การรับรองทาง

วิชาการจากผู้ศึกษาค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา อาจถือได้ว่าเป็นความเชื่อถือปรัมปราของ

พุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายานในจีนและญ่ีปุ ่น คือสังคายนาของพระโพธิสัตว์มัญชุศรี กับ 

พระโพธิสัตว์ ไมเตรยะ (พระศรีอารย์) ทั้งนี้ ปรากฏตามหลักฐาน ในหนังสือประวัติศาสตร์ 

ย่อแห่งพระพุทธศาสนา ๑๒ นิกาย ของ๑ ญี่ปุ่น หน้า ๕๑ ซ่ึงไม่ได้บอกกาลเวลา สถานที่  

และรายละเอียดไว้ ท่ีน�ามากล่าวไว้ในที่นี้ พอเป็นเคร่ืองประดับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา 

แห่งพระไตรปิฎกในที่มาต่าง ๆ เท่าที่จะค้นหามาได้

เป็นอันว่าได้กล่าวถึงการสังคายนา ทั้งของฝ่ายเถรวาทและของมหายานไว้ พอเป็น

แนวทางให้ทราบความเป็นมาแห่งค�าสอนทางพระพทุธศาสนา และโดยเฉพาะคมัภร์ีพระไตรปิฎก 

ทั้งได้พยายามรวบรัดกล่าว เพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นต้องแต่งประวัติศาสตร์ความเป็นมา 

แห่งพระพุทธศาสนาขนาดใหญ่ไว้ในที่นี้

ล�าดับอาจารย์ผู้ทรงจ�าพระไตรปิฎก

ได้กล่าวไว้แล้วในสมัยท่ียังมิได้มีการจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลานนั้นใช้วิธีท่องจ�า 

และการท่องจ�าก็แบ่งหน้าท่ีกัน ตามแต่ใครจะสมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญในส่วนไหนตอนไหนของ 

พระไตรปิฎก เช่น ค�าว่า ทีฆภาณกะ แปลว่า ผูส้วดคมัภร์ีทฆีนกิาย (พระธรรมเทศนาหมวดยาว) 

มัชฌิมภาณกะ ผู้สวดคัมภีร์มัชฌิมนิกาย (พระธรรมเทศนาขนาดปานกลาง)  โดยนัยนี้จึงเป็น 

การแบ่งงานกันท�าในการท่องจ�าพระไตรปิฎก และมีผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขา มีศิษย์ของ 

แต่ละส�านักท่องจ�าตามที่อาจารย์สั่งสอน เป็นทางให้เห็นความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก  

ด้วยประการฉะนี้

๑ 
A Short History of Twelve Japanese Buddhist Sects by Buyiu Nantio
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ในหนังสืออธิบายพระไตรปิฎก หรือที่เรียกว่าอรรถกถา ได้แสดงการสืบสายของ 

อาจารย์ในแต่ละทาง คือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธัมมปิฎก ท่ีเรียกว่า อาจริยปรัมปรา 

สายแห่งพระอาจารย์ ดังนี้

สายวินัยปิฎก๑

๑.  พระอุบาลี ๒.  พระทาสกะ ๓.  พระโสณกะ 

๔.  พระสิคควะ ๕.  พระโมคคลีบุตร ติสสะ

สายสุตตันตปิฎก

ไม่ได้มรีะบไุว้ในอรรถกถา เป็นแต่ได้กล่าวถงึการมอบหน้าทีใ่นการท่องจ�าน�าสบื ๆ กนั

ต่อไปดังนี้๒

๑.  มอบให้พระอานนท์ท่องจ�าสั่งสอนทีฆนิกาย

๒.  มอบให้นิสิตทั้งหลายของพระสาริบุตรท่องจ�ามัชฌิมนิกาย

๓.  มอบให้พระมหากัสสปท่องจ�าสังยุตตนิกาย

๔.  มอบให้พระอนุรุทธ์ท่องจ�าอังคุตตรนิกาย ส่วนขุททกนิกายไม่ได้กล่าวไว้ว่ามอบ 

 เป็นหน้าที่ของใคร

สายอภิธัมมปิฎก๓

๑.  พระสาริบุตร ๒.  พระภัททชิ ๓.  พระโสภิตะ 

๔.  พระปิยชาลี ๕.  พระปิยปาละ ๖.  พระปิยทัสสี

๗.  พระโกสิยปุตตะ ๘.  พระสิคควะ ๙.  พระสันเทหะ 

๑๐.  พระโมคคลีบุตร ๑๑.  พระติสสทัตตะ ๑๒. พระธัมมิยะ

๑๓.  พระทาสกะ ๑๔.  พระโสณกะ ๑๕.  พระเรวตะ

ตามรายนามนี้ สืบต่อมาเพียงชั่ว ๒๓๕ ปีเท่านั้น ต่อจากนั้นยังมีรายนามอีกมาก  

ซึ่งนับแต่แผ่ศาสนาไปในลังกาแล้ว

๑ 
อรรถกถา ส.ปา. ๑/๗๔ คร้ันแล้วได้กล่าวถึงชื่ออาจารย์ในรุ่นหลัง ตอนท่ีแผ่ศาสนาไปในลังกาแล้ว อีกเกือบ  

 ๑๐๐ รูป  ม.พ.ป.
๒

 อรรถกถา สุ.วิ. ๑/๒๒  ม.พ.ป.
๓ 

อรรถกถา อ.ส. ๓๕/๕๒ - ๕๓  ม.พ.ป.
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การช�าระและจารึกกับการพิมพ์พระไตรปิฎกในประเทศไทย
ได้กล่าวไว้แล้วว่า ควรจะได้กล่าวเป็นพิเศษถึงการช�าระ การเขียน การพิมพ์ 

พระไตรปิฎกในประเทศไทย ให้ค่อนข้างละเอียดสักเล็กน้อย เพื่อเป็นประโยชน์ในการรู ้
เรื่องความเกี่ยวข้องของประเทศไทยที่มีต่อพระไตรปิฎก ซึ่งในที่นี้จะได้แบ่งเป็น ๔ สมัย ดังนีี้

สมัยท่ี ๑ ช�าระและจารลงในใบลาน กระท�าท่ีเมืองเชียงใหม่ สมัยพระเจ้าติโลกราช 
ประมาณ พ.ศ. ๒๐๒๐

สมัยที่ ๒ ช�าระและจารลงในใบลาน กระท�าที่กรุงเทพฯ สมัยพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๓๑

สมัยที่  ๓ ช�าระและพิมพ์เป ็นเล ่ม กระท�าที่กรุงเทพฯ สมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  พ.ศ. ๒๔๓๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๓๖

สมัยท่ี ๔ ช�าระและพิมพ์เป ็นเล ่ม กระท�าที่กรุงเทพฯ สมัยพระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗  พ.ศ. ๒๔๖๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๓

สมัยที่	๑	พระเจ้าติโลกราช	เมืองเชียงใหม่
ความจริงสมัยนั้น เมืองเชียงใหม่เป็นอิสระ และถือได้ว่าภูมิภาคแถบนั้นเป็นประเทศ

ลานนาไทย แต่เมือ่รวมกนัเป็นประเทศไทยในภายหลงั กค็วรจะได้กล่าวถงึการช�าระพระไตรปิฎก 
และการจารลงในใบลาน

พระเจ้าติโลกราชผู้นี้ มีเรื่องกล่าวถึงไว้ในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์สั้น ๆ ว่าสร้าง
พระพุทธรูปในจุลศักราช ๘๔๕ ในหนังสือสังคีติยวงศ์เล่าเร่ืองสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่  
ตรงกับหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ แต่มีเล่าเร่ืองสังคายนาพระไตรปิฎกด้วย พระเจ้าติโลกราช 
ได้อาราธนาพระภิกษุผู ้ทรงพระไตรปิฎกหลายร้อยรูป มีพระธรรมทินเถระเป็นประธาน  
ให้ช�าระอักษรพระไตรปิฎกในวัดโพธาราม ๑ ปีจึงส�าเร็จ เมื่อท�าการฉลองสมโภชแล้ว ก็ได้ให ้
สร้างมณเฑียรในวัดโพธาราม เพื่อประดิษฐานพระไตรปิฎก

ข้อที่น่าสังเกตก็คือ ตัวอักษรที่ใช้ในการจารึกพระไตรปิฎกในคร้ังนั้น คงเป็นอักษร 
แบบไทยลานนา คล้ายอักษรพม่า มีผิดเพี้ยนกันบ้าง และพอเดาออกเป็นบางตัว

สมัยที่	๒	รัชกาลที่	๑	กรุงเทพฯ
เร่ืองสังคายนาพระไตรปิฎกโดยพิสดาร ในสมัยรัชกาลท่ี ๑ มีปรากฏในหนังสือ 

พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา และค�าประกาศเทวดาคร้ังสังคายนาปีวอก สัมฤทธิศก  
พ.ศ. ๒๓๓๑ รัชกาลที่ ๑ (หนังสือประกาศการพระราชพิธี) ซึ่งเก็บใจความได้ดังนี้
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ในปี พ.ศ. ๒๓๓๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสละพระราชทรัพย์

จ้างช่างจารจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลาน และให้ช�าระและแปลฉบับอักษรลาว อักษรรามัญ  

เป็นอักษรขอม สร้างใส่ตู้ไว้ในหอมณเฑียรธรรม และสร้างพระไตรปิฎกถวายพระสงฆ์ไว้ทุก 

พระอารามหลวง มีผู้กราบทูลว่า ฉบับพระไตรปิฎก และอรรถกถาฎีกาที่มีอยู่ ผิดเพี้ยนวิปลาส

เป็นอันมาก ผู้ที่รู้พระไตรปิฎกก็มีน้อยท่าน ควรจะได้หาทางช�าระให้ถูกต้อง จึงทรงอาราธนา 

พระสังฆราช พระราชาคณะ ฐานานุกรมเปรียญ ๑๐๐ รูปมาฉัน ตรัสถามว่า พระไตรปิฎก 

ผิดพลาดมากน้อยเพียงไร สมเด็จพระสังฆราชพร้อมด้วยพระราชาคณะถวายพรให้ทรงทราบ 

ว่ามผีดิพลาดมาก แล้วเล่าประวติัการสงัคายนาพระไตรปิฎก ๘ คร้ังทีล่่วงมาแล้ว เมือ่ทรงทราบ 

ดั่งนี้ จึงอาราธนาให้พระสงฆ์ด�าเนินการสังคายนาช�าระพระไตรปิฎก ซ่ึงเลือกได้พระสงฆ์  

๒๑๘ รูป ราชบัณฑิตอุบาสก ๓๒ คน (แต่ตามประกาศเทวดาว่า พระสงฆ์ ๒๑๙ รูป ราชบัณฑิต

อุบาสก ๓๐ คน) กระท�า ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ (คือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ในปัจจุบัน)  

แบ่งงานออกเป็น ๔ กอง สมเดจ็พระสงัฆราชเป็นแม่กองช�าระสตุตันตปิฎก พระวนัรัตเป็นแม่กอง

ช�าระวินัยปิฎก พระพิมลธรรมเป็นแม่กองช�าระอภิธัมมปิฎก พระพุฒาจารย์เป็นแม่กองช�าระ 

สทัทาวเิศษ (ต�าราไวยากรณ์และอธบิายศพัท์ต่าง ๆ) พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและพระอนชุา

เสด็จไป ณ พระอารามทุกวัน ๆ ละ ๒ คร้ัง เวลาเช้าทรงประเคนส�ารับอาหาร เวลาเย็นทรง 

ถวายน�้าอัฐบาน (น�้าผลไม้คั้น) และเทียนทุกวัน เป็นอย่างนี้สิ้นเวลา ๕ เดือนจึงเสร็จ แล้วได้จ้าง

ช่างจารจารึกลงในใบลาน ให้ปิดทองแท่งทับท้ังใบปกหน้าหลงั และกรอบท้ังสิน้ เรียกว่าฉบบัทอง

ห่อด้วยผ้ายก เชือกรัดถักด้วยไหม แพรเบญจพรรณ มีฉลากงาแกะเขียนอักษรด้วยหมึก  

และฉลากทอเป็นตัวอักษรบอกชื่อพระคัมภีร์ทุกคัมภีร์

เมื่อพิจารณาจากการท่ีพระมหากษัตริย์ทรงอุตสาหะ เสด็จพระราชด�าเนินไปให ้

ก�าลังใจแก่พระเถระและราชบัณฑิตผู้ช�าระพระไตรปิฎก ถึงวันละ ๒ เวลาแล้ว ก็ควรจะถือได้ว่า

เป็นพระราชจริยาอันดียิ่ง มีคุณค่าในการถนอมรักษาต�าราทางพระพุทธศาสนาไว้ด้วยดี

แต่การสังคายนาคร้ังนี้ ผู ้ทรงความรู้รุ ่นหลัง มักจะพูดล้อว่าเป็นการสังคายนา  

แต้มหัวตะ เช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงไว้ในพระราชวิจารณ์

เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายหินยาน (เถรวาท) กับมหายาน หน้า ๑๓ โดยเล็งไปถึงว่าไม่ได้ท�า

อะไรมาก นอกจากแก้ไขตัวหนังสือที่ผิด ค�าว่า แต้มหัวตะ หมายความว่า อักษร ค กับอักษร ต  

เมื่อเขียนด้วยอักษรขอม มีลักษณะใกล้เคียงกัน ถ้าจะให้ชัดเจนเวลาเขียนตัว ต จะต้องม ี

ขมวดหัว การสอบทานเห็นตัวไหนไม่ชัดก็เติมขมวดหัวเสียให้ชัด

PTF-MRF new05. PART 1 ����������������������� ��� � p.01-38 OK.indd   26 5/4/18   2:21 PM



ความรู้เร่ืองพระไตรปิฎก 27

ภา
ค 

๑

แต่ข้าพเจ้าเองมิได้เห็นว่า การช�าระพระไตรปิฎกในรัชกาลที่ ๑ เป็นเร่ืองเล็กน้อย  

เพราะมิได้ติดใจถ้อยค�าที่ว่า สังคายนา จะต้องเป็นเร่ืองปราบเสี้ยนหนามทุกคร้ังไป สังคายนา

คร้ังที่ ๑ ก็ไม่ใช่มีเสี้ยนหนามอะไรมาก เพียงภิกษุสูงอายุรูปหนึ่งพูดไม่ดีเท่านั้น ข้อส�าคัญอยู่ท่ี

การจัดระเบียบหรือถนอมรักษาพระพุทธวจนะให้ด�ารงอยู่ก็พอแล้ว ข้อปรารภของรัชกาลที่ ๑  

ที่ว่า พระไตรปิฎกมีอักษรผิดพลาดตกหล่นมาก จึงควรช�าระให้ดี นี้เป็นเหตุผลเพียงพอท่ีจะ

ด�าเนนิงานได้ เพราะถ้าไม่ได้พระบรมราชปูถมัภ์งานนีก้ค็งส�าเร็จได้โดยยาก จะเรียกว่าสงัคายนา

หรือไม่ ไม่ส�าคัญ ส�าคัญอยู่ที่ได้แก้ไขฉบับพระไตรปิฎกให้ดีขึ้นก็เป็นที่พอใจแล้ว เพราะแม้การ

สังคายนาครั้งที่ ๑ - ๒ - ๓ ถ้าจะถือว่ามีการสังคายนาคนเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้ง แต่ในที่สุดก็ไม่

พ้นสงัคายนาพระธรรมวนิยั จัดระเบียบพระพทุธวจนะ โดยเฉพาะการสงัคายนาคร้ังแรกกเ็พยีง

ปรารภถ้อยค�าของสุภัททภิกษุเท่านั้น มิใช่สังคายนาคนหรือต้องช�าระสะสางความผิดของใคร 

ด้วยเหตุนีข้้าพเจ้าจึงขอบนัทึกพระคณุของพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที ่๑ 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไว้ในที่นี้ด้วยคารวะอย่างยิ่ง

สมัยที่	๓	รัชกาลที่	๕	กรุงเทพฯ

หลกัฐานเร่ืองการพมิพ์พระไตรปิฎก ซ่ึงเดมิเขยีนเป็นตวัอกัษรขอมอยูใ่นคมัภร์ีใบลาน 

ให้เป็นเล่มหนังสือขึ้นนี้ มีในหนังสือชุมนุมกฎหมายในรัชกาลท่ี ๕ (หลวงรัตนาญัปติ์เป็นผู ้

รวบรวมพิมพ์) หน้า ๘๓๘ ว่าด้วยลักษณะบ�ารุงพระพุทธศาสนาในหัวข้อว่า การศาสนูปถัมภ์  

คือการพิมพ์พระไตรปิฎก ประกาศการสังคายนา และ พระราชด�ารัสแก่พระสงฆ์โดยพระองค์  

ซึ่งได้พิมพ์ไว้ส่วนหนึ่งในภาคผนวกแล้ว

สาระส�าคัญที่ได้กระท�า คือคัดลอกตัวขอมในคัมภีร์ใบลานเป็นตัวไทยแล้วช�าระแก้ไข 

และพมิพ์ขึน้เป็นเล่มหนงัสอืรวม ๓๙ เล่ม (เดมิกะว่าจะถงึ ๔๐ เล่ม) มกีารประกาศการสงัคายนา 

แต่เพราะเหตุท่ีถือกันว่า การสังคายนาควรจะต้องมีการช�าระสะสางหรือท�าลายเสี้ยนหนาม 

พระศาสนา เพยีงพมิพ์หนงัสอืเฉย ๆ คนจึงไม่นยิมถอืว่าเป็นการสงัคายนา แต่ได้กล่าวไว้แล้วว่า 

จะเรียกว่าสังคายนาหรือไม่ ไม่ส�าคัญ ขอให้ได้มีการช�าระตรวจสอบ จารึกหรือจัดพิมพ ์

พระไตรปิฎกให้เป็นเล่มรักษาไว้เป็นหลักฐาน ก็นับว่าเป็นกิจอันควรสรรเสริญอย่างยิ่ง  

เพราะเป็นการท�าให้พระพุทธวจนะด�ารงอยู่เป็นหลักแห่งการศึกษาและปฏิบัติตลอดไป

มีข้อน่าสังเกตในการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกคร้ังแรกในประเทศไทย คร้ังนี้ท่ีขอเสนอ 

ไว้เป็นข้อ ๆ คือ
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28 พระไตรปิฎกฉบับส�ำหรับประชำชน ภำค ๑

๑.  การช�าระ และจัดพิมพ์พระไตรปิฎกคร้ังนี้เร่ิมแต่ พ.ศ. ๒๔๓๑ ส�าเร็จเมื่อ  
 พ.ศ. ๒๔๓๖ จ�านวน ๑,๐๐๐ ชุด นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้มีการพิมพ์ 
 พระไตรปิฎกเป็นเล่มด้วยอักษรไทย เป็นการฉลองการที่พระบาทสมเด็จ 
 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชสมบัติมาครบ ๒๕ ปี

๒.  เป็นการสละพระราชทรัพย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เทียบ 
 กบัการพมิพ์พระไตรปิฎกในรัชกาลที ่๗ ซ่ึงเป็นการสละพระราชทรัพย์ และทรัพย์ 
 ร่วมกันของพระมหากษัตริย์กับประชาชน)

๓.  ในการพิมพ์คร้ังแรกนี้ พิมพ์ได้ ๓๙ เล่มชุด ยังขาดหายไปมิได้พิมพ์อีก ๖ เล่ม  
 และได้พมิพ์เพิม่เติมในรัชกาลที ่๗ จนครบ ฉบบัพมิพ์ในรัชกาลที ่๗ รวม ๔๕ เล่ม  
 จึงนบัว่าสมบูรณ์ เป็นการช่วยเพิม่เติมเล่มทีข่าดหายไปคอื (๑) เล่ม ๒๖ วมิานวตัถุ  
 เปตวัตถุ เถรคาถา เถรคีาถา (๒) เลม่ ๒๗ ชาดก (๓) เล่ม ๒๘ ชาดก (๔) เลม่ ๓๒  
 อปทาน (๕) เล่ม ๓๓ อปทาน พุทธวงศ์ จริยาปิฎก (๖) เล่ม ๔๑ อนุโลมติกปัฏฐาน 
 ภาค ๒ และ (๗) ปัจจนียปัฏฐาน อนุโลมปัจจนียปัฏฐาน ปัจจนียานุโลมปัฏฐาน  
 นอกจากนั้นยังได้เพิ่มเติมท้ายเล่ม ๔๔ ท่ีขาดหายไปคร่ึงหนึ่ง คืออนุโลมติกติก 
 ปัฏฐานและอนุโลมทุกทุกปัฏฐานให้สมบูรณ์ด้วย ตามจ�านวนดังกล่าวนี้ เมื่อคิด 
 เป็นเล่มจึงมีหนังสือขาดหายไป ต้องพิมพ์เพิ่มเติมใหม่ถึง ๗ เล่ม แต่เพราะเหตุที่ 
 ฉบับพิมพ์ในคร้ังรัชกาลที่ ๕ แยกคัมภีร์ยมกแห่งอภิธัมมปิฎกออกเป็น ๓ เล่ม  
 ส่วนในการพิมพ์คร้ังหลังรวมเป็นเพียง ๒ เล่ม จ�านวนเล่มที่ขาดหายจึงเป็น 
 เพียง ๖ เล่ม คือฉบับพิมพ์ในรัชกาลที่ ๕ มี ๓๙ เล่ม ฉบับพิมพ์ในรัชกาลท่ี ๗  
 มี ๔๕ เล่ม ด้วยประการฉะนี้

อย่างไรก็ดี การพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นเล่มหนังสือนี้ แม้ในขั้นแรกจะไม่สมบูรณ์  
แต่ก็เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าทางพระพุทธศาสนาสะดวกยิ่งขึ้น เป็นการวางรากฐาน
อย่างส�าคัญแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นพระราชกรณียกิจอันควรสรรเสริญยิ่ง 
แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมัยที่	๔	รัชกาลที่	๗	กรุงเทพฯ
หลักฐานเรื่องนี้ในหนังสือรายงานการสร้างพระไตรปิฎกสยามรัฐ ซ่ึงพิมพ์ขึ้นในสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ แสดงรายละเอียดการจัดพิมพ์พระไตรปิฎก 
ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๖๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๓
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๑

มีข้อที่พึงกล่าวเกี่ยวกับการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกครั้งนี้ คือ

๑.  ได้ใช้เคร่ืองหมายและอกัขรวธีิตามแบบของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยา - 

 วชริญาณวโรรส ซึง่ทรงคดิขึน้ใหม่ แม้การจัดพมิพ์จะกระท�าในสมยัทีพ่ระองค์ท่าน 

 สิ้นพระชนม์แล้ว

๒.  พมิพ์ ๑,๕๐๐ จบ พระราชทานในพระราชอาณาจักร ๒๐๐ จบ พระราชทานในนานา 

 ประเทศ ๔๕๐ จบ เหลอือกี ๘๕๐ จบ พระราชทานแก่ผูบ้ริจาคทรัพย์ขอรับหนงัสอื 

 พระไตรปิฎก

๓.  การพิมพ์พระไตรปิฎกในคร้ังนี้ นับว่าได้เพิ่มเติมส่วนที่ยังขาดอยู่ให้สมบูรณ์  

 โดยใช้ฉบับลานของหลวง (เข้าใจว่าฉบบันีส้บืเนือ่งมาจากรัชกาลที ่๑) คดัลอกแล้ว 

 พิมพ์เพิ่มเติมจากส่วนที่ยังขาดอยู่

๔.  ผลของการท่ีส่งพระไตรปิฎกไปต่างประเทศ ท�าให้มีผู้พยายามอ่านอักษรไทย  

 เพื่อสามารถอ่านพระไตรปิฎกฉบับไทยได้ และได้มีผู ้บันทึกสดุดีไว้ เช ่น  

 พระนยานติโลกเถระ ชาวเยอรมัน ผู ้อุปสมบทประจ�าอยู ่ ณ ประเทศลังกา  

 ได้ชมเชยไว้ในหนังสือ Guide through the Abhidhamma - Pitaka ว่า ฉบับ 

 พระไตรปิฎกของไทยสมบรูณ์กว่าฉบบัพมิพ์ด้วยอกัษรโรมนัของสมาคมบาลปีกรณ์ 

 ในอังกฤษเป็นอันมาก

๕.  ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้ท�าอนุกรมต่าง ๆ ไว้ท้ายเล่มเพื่อสะดวกในการค้น แม้จะไม่ 

 สมบูรณ์ แต่ก็มีประโยชน์มาก และเป็นแนวทางให้ช�าระเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ต่อไป

เป็นอันว่าท่านผู้อ่านได้ทราบความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกต้ังแต่ต้นจนถึงพิมพ์เป็น

เล่มแล้ว ต่อไปจะได้กล่าวถึงวิธีจัดระเบียบและการจัดประเภทในแต่ละปิฎกเพื่อสะดวกใน 

การก�าหนดจดจ�า ซ่ึงได้มีการริเร่ิมมาแต่การสังคายนาครั้งที่ ๑ และได้เพิ่มเติมในการจัด 

ระเบียบในสมัยต่อ ๆ มา

ลักษณะการจัดหมวดหมู่ของแต่ละปิฎก

ได้กล่าวแล้วว่า พระไตรปิฎกนัน้ แบ่งออกเป็นวนิยัปิฎก สตุตนัตปิฎก และอภธัิมมปิฎก 

โดยล�าดับ พระโบราณาจารย์ฝ่ายไทยได้ใช้วิธีย่อหัวข้อส�าคัญในแต่ละปิฎก เพ่ือจ�าง่ายเป็น 

อักษรย่อ ในการใช้อักษรย่อนั้น วินัยปิฎกมี ๕ ค�า สุตตันตปิฎก ๕ ค�า อภิธัมมปิฎก ๗ ค�า  

ดังต่อไปนี้
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30 พระไตรปิฎกฉบับส�ำหรับประชำชน ภำค ๑

วินัยปิฎก

อักษรย่อในปิฎกอื่น ๆ ไม่มีปัญหา คงมีปัญหาเฉพาะวินัยปิฎก คือ อา	ปา	ม	 จุ	 ป		

อา	=	อาทกิมัม์ (การกระท�าท่ีเป็นต้นบญัญติั) หมายเฉพาะรายการพระวนิยั ต้ังแต่อาบติัปาราชิก

ลงมาถึงสังฆาทิเสส  ปา	=	ปาจิตตีย์ เป็นชื่อของอาบัติในปาฏิโมกข์ เฉพาะตั้งแต่ถัดสังฆาทิเสส 

ลงมา ทั้งสองหัวข้อนี้เป็นการย่ออย่างจับความมากกว่าย่อตามชื่อหมวดหมู่ จึงไม่ตรงกับชื่อ 

ท่ีใช้เป็นทางการในวินัยปิฎก ส่วนอีก ๓ ข้อท้ายตรงตามชื่อหมวดหมู่ ฉะนั้น ถ้าจะจัดตามชื่อ  

จึงควรเป็นดังนี้

๑.  มหาวภิงัค์ หรอื ภกิขวุภิงัค์ ว่าด้วยศลีของภกิษุทีม่าในปาฏโิมกข์ (ค�าว่า ปาฏโิมกข์  

 คือศีลที่เป็นใหญ่เป็นส�าคัญอันจะต้องสวดทบทวนในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือน)

๒.  ภิกขุนีวิภังค์ ว่าด้วยศีลของนางภิกษุณี

๓.  ม = มหาวัคค์ แปลว่า วรรคใหญ่ แบ่งออกเป็นขนัธกะ คอืหมวดต่าง ๆ ๑๐ หมวด

๔.  จุ = จุลลวัคค์ แปลว่า วรรคเล็ก แบ่งออกเป็นขันธกะ คือหมวดต่าง ๆ ๑๒ หมวด

๕.  ป = ปริวาร หมายถึงหัวข้อเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เป็นการย่อหัวข้อสรุปเนื้อความ  

 วินิจฉัยปัญหาใน ๔ เรื่องข้างต้น

แต่ความเข้าใจของชาวอังกฤษที่ตั้งสมาคมบาลีปกรณ์ข้ึนพิมพ์พระไตรปิฎกใน 

ประเทศอังกฤษ เขาแบ่งวินัยปิฎกออกเป็น ๓ ส่วน คือ

๑.  สุตตวิภังค์ หมายรวมทั้งศีลของภิกษุและภิกษุณี

๒.  ขันธกะ หมายรวมทั้งมหาวัคค์และจุลลวัคค์

๓.  ปริวาร คือหัวข้อเบ็ดเตล็ด

ปัญหาเหล่านี้ ไม่ได้ท�าให้เกิดการผิดพลาดหรือบกพร่องในวินัยปิฎกแต่ละประการใด 

ต้นฉบับก็ตรงกัน เป็นแต่การเรียกชื่อหัวข้อ หรือวิธีแบ่งหัวข้อต่างกันออกไปเท่านั้น

ในหนังสืออรรถกถาวินัย (ส.ปา. ๑/๒๑) พระอรรถกถาจารย์จัดหัวข้อย่อวินัยปิฎกไว้

ว่า ชื่อว่าวินัยปิฎก คือ ”ปาฏิโมกข์ ๒ (ภิกขุปาฏิโมกข์ ภิกขุนีปาฏิโมกข์) วิภังค์ ๒ (มหาวิภังค์  

หรือภกิขวุภิงัค์กบัภกิขนุวิีภงัค์) ขนัธกะ ๒๒ (รวมทัง้ในมหาวคัค์และจุลลวคัค์) และปริวาร ๑๖„ 

เรื่องเหล่านี้ คงเป็นปัญหาในการเรียกชื่อหมวดหมู่ตามเคย ถ้ารู้ความหมายแล้วจะท่องจ�าหัวข้อ

ย่อ ๆ แบบไทยว่า อา ปา ม จุ ป ก็คงได้ประโยชน์เท่ากัน อนึ่ง ท่านผู้อ่านจะเข้าใจยิ่งขึ้นเมื่ออ่าน

ถงึภาค ๔ อันว่าด้วยความย่อแห่งพระไตรปิฎก เพราะจะได้เห็นหัวข้อท่ีแบ่งออกไปเป็นหมวดหมู่

รอง ๆ ลงไปจากหมวดใหญ่อย่างชัดเจน
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สุตตันตปิฎก

หัวข้อย่อแห่งสุตตันตปิฎกมี ๕ ค�า คือ ที	ม	สัง	อัง	ขุ	ดังต่อไปนี้

๑.  ที  = ทีฆนิกาย แปลว ่า หมวดยาว หมายถึงหมวดที่รวบรวมพระสูตร 

 ขนาดยาวไว้ส่วนหนึ่ง ไม่ปนกับพระสูตรประเภทอื่น ในหมวดนี้มีพระสูตร 

 รวมทั้งสิ้น ๓๔ สูตร

๒.  ม = มัชฌิมนิกาย แปลว่า หมวดปานกลาง หมายถึงหมวดที่รวบรวมพระสูตร 

 ขนาดกลาง ไม่สั้นเกินไป ไม่ยาวเกินไป ไว้ส่วนหนึ่ง ในหมวดนี้มีพระสูตร 

 รวมทั้งสิ้น ๑๕๒ สูตร

๓.  สัง = สังยุตตนิกาย แปลว่า หมวดประมวล คือประมวลเร่ืองประเภทเดียวกัน 

 ไว้เป็นหมวดหมู ่ เช่น เร่ืองพระมหากัสสป เรียกกัสสปสังยุต เร่ืองอินทรีย์  

 (ธรรมะท่ีเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน) เรียกอินทริยสังยุต เร่ืองมรรค (ข้อปฏิบัติ)  

 เรียกมัคคสังยุต ในหมวดนี้มีพระสูตรรวมทั้งสิ้น ๗,๗๖๒ สูตร๑

๔.  อัง = อังคุตตรนิกาย แปลว่า หมวดยิ่งด้วยองค์ คือจัดล�าดับธรรมะไว้เป็น 

 หมวด ๆ ตามล�าดับตัวเลข เช่น หมวดธรรมะข้อเดียว เรียกว่าเอกนิบาต  

 หมวดธรรมะ ๒ ข้อ เรียกทุกนิบาต หมวดธรรมะ ๓ ข้อ เรียกติกนิบาต ดังนี ้

 เป็นต้น จนถึงหมวดธรรมะ ๑๐ ข้อ เรียกทสกนิบาต หมวดธรรมะเกิน ๑๐ ข้อ  

 เรียกอติเรกทสกนิบาต ในหมวดนี้มีพระสูตรรวมทั้งสิ้น ๙,๕๕๗ สูตร๑

๕.  ขุ = ขุททกนิกาย แปลว่า หมวดเล็กน้อย รวบรวมข้อธรรมที่ไม่จัดเข้าใน  

 ๔ หมวดข้างต้น มารวมไว้ในหมวดนี้ทั้งหมด เมื่อจะแบ่งโดยหัวข้อใหญ่ก็มี  

 ๑๕ เรื่อง คือ

 (๑) ขุททกปาฐะ แปลว่า บทสวดเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยมากเป็นบทสวดสั้น ๆ  

  เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

๑ 
การนบัจ�านวนสตูรนีก้ล่าวตามหลกัฐานของอรรถกถา เพราะในสงัยตุตนกิายและองัคตุตรนกิาย บางแห่งกไ็ม่บอก 

 ชื่อสูตร

PTF-MRF new05. PART 1 ����������������������� ��� � p.01-38 OK.indd   31 5/4/18   2:21 PM



32 พระไตรปิฎกฉบับส�ำหรับประชำชน ภำค ๑

 (๒) ธรรมบท แปลว่า บทแห่งธรรม คือธรรมภาษิตสั้น ๆ ประมาณ ๓๐๐ หัวข้อ  

   (ส่วนเรื่องพิสดารมีท้องเรื่องประกอบปรากฏในอรรถกถา)

 (๓) อทุาน แปลว่า ค�าท่ีเปล่งออกมา หมายถงึค�าอทุานทีเ่ป็นธรรมภาษิต มท้ีองเร่ือง 

   ประกอบเป็นเหตุปรารภในการเปล่งอุทานของพระพุทธเจ้า

 (๔) อิติวตุตกะ แปลว่า ”ข้อความท่ีท่านกล่าวไว้อย่างนี„้ เป็นการอ้างองิว่าพระพทุธเจ้า 

   ได้ตรัสข้อความไว้อย่างนี ้ไม่มเีรือ่งประกอบ มแีต่ทีข่ึน้ต้นว่า ข้าพเจ้าได้ยนิมา 

   ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ ตรัสไว้อย่างนี้

 (๕) สุตตนิบาต แปลว่า รวมพระสูตร คือรวบรวมพระสูตรเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ  

   ไว้ด้วยกัน มีชื่อสูตรบอกก�ากับไว้

 (๖) วมิานวตัถ ุแปลว่า เร่ืองของผูไ้ด้วมิาน แสดงเหตดุทีีใ่ห้ได้ผลดตีามค�าบอกเล่า 

   ของผู้ได้ผลดีนั้น ๆ 

 (๗) เปตวัตถุ แปลว่า เรื่องของเปรตหรือผู้ล่วงลับไป ที่ท�ากรรมชั่วไว้

 (๘) เถรคาถา ภาษิตต่าง ๆ ของพระเถระผู้เป็นอรหันตสาวก

 (๙) เถรีคาถา ภาษิตต่าง ๆ ของพระเถรีผู้เป็นอรหันตสาวิกา

 (๑๐) ชาดก แสดงภาษิตต่าง ๆ เกี่ยวโยงกับค�าสอนประเภทเล่านิทาน (ท้องเร่ือง 

   พิสดารมีในอรรถกถา เช่นเดียวกับธรรมบท)

 (๑๑) นิทเทส แบ่งออกเป็นมหานิทเทสกับจูฬนิทเทส คือมหานิทเทสเป็นค�าอธิบาย 

   พระพุทธภาษิตในสุตตนิบาต (หมายเลข ๕) รวม ๑๖ สูตร ส่วนจูฬนิทเทส  

   เป็นค�าอธิบายพระพุทธภาษิตในสุตตนิบาต (หมายเลข ๕) ว่าด้วยปัญหา 

   ของมาณพ ๑๖ คน กับ ขัคควิสาณสูตร กล่าวกันว ่าเป ็นภาษิตของ

   พระสาริบุตรเถรเจ้า

 (๑๒) ปฏสิมัภทิามคัค์ แปลว่า ทางแห่งปัญญาอนัแตกฉาน เป็นค�าอธิบายหลกัธรรม 

   ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งกล่าวกันว่าพระสาริบุตรเถรเจ้าได้กล่าวไว้
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 (๑๓) อปทาน แปลว่า ค�าอ้างองิ เป็นประวตัส่ิวนตวัท่ีแต่ละท่านเล่าไว้ ซ่ึงอาจแบ่งได้  

   คือเป็นอดีตประวัติของพระพุทธเจ้า ของพระเถระอรหันตสาวก ของพระเถรี 

   อรหันตสาวิกา ส่วนที่เป็นประวัติการท�าความดีของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น  

   มีค�าอธิบายว่า เป็นพระพุทธภาษิตตรัสเล่าให้พระอานนท์ฟัง

 (๑๔) พุทธวังสะ แปลว่า วงศ์ของพระพทุธเจ้า หลกัการใหญ่เป็นการแสดงประวตัขิอง 

   พระพุทธเจ้าในอดีต ๒๔ องค์ รวมทั้งของพระโคตมพุทธเจ้าด้วยจึงเป็น  

   ๒๕ องค์ นอกจากนั้นมีเรื่องเบ็ดเตล็ดแทรกเล็กน้อย

 (๑๕) จรยิาปิฎก แปลว่า คมัภร์ีแสดงจริยา คอืการบ�าเพญ็บารมต่ีาง ๆ ของพระพทุธเจ้า  

   ซึ่งแบ่งหลักใหญ่ออกเป็นทาน (การให้) ศีล (การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย)  

   และเนกขัมมะ (การออกบวช)

ข้อสังเกตท้ายสุตตันตปิฎก

พระสุตตันตปิฎกซ่ึงแบ่งออกเป็น ๕ นิกายดังกล่าวมาแล้ว คือทีฆนิกายจนถึง 

ขทุทกนกิายนัน้ บางคร้ังพระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า ๕ นกิายนีแ้หละ จะเรียกว่าประมวลได้ครบ

ทั้งสามปิฎกก็ได้ คือถือว่า นอกจากพระพุทธวจนะที่อยู่ใน ๔ นิกายข้างต้นแล้ว พระพุทธวจนะ

ท่ีเหลือจัดเข้าในขุททกนิกาย คือหมวดเบ็ดเตล็ดทั้งหมด คือทั้งวินัยปิฎกและอภิธัมมปิฎก  

จัดเข้าในขุททกนิกายท้ังสิ้น ค�าว่า นิกายนี้ ในที่บางแห่งใช้ค�าว่า อาคม แทนพระไตรปิฎก 

ฝ่ายเถรวาทท่ีปรากฏแปลในฉบับจีน ชาวจีนใช้ค�าว่า อาคม หมายรวมแทนพระไตรปิฎก 

ของฝ่ายเถรวาท
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34 พระไตรปิฎกฉบับส�ำหรับประชำชน ภำค ๑

อภิธัมมปิฎก

หัวข้อย่อแห่งอภิธัมมปิฎก มี ๗ ค�า คือ สัง	วิ	ธา	ปุ	ก	ย	ป ดังต่อไปนี้

๑. สัง = สังคณี ว่าด้วยการรวมหมู่ธรรมะ คือธรรมะแม้จะมีมากเท่าไร ก็อาจ 

 รวมหรือจัดเป็นประเภท ๆ ได้เพียงไม่เกิน ๓ อย่าง

๒. วิ = วิภังค์ ว่าด้วยการแยกธรรมะออกเป็นข้อ ๆ เช่น เป็นขันธ์ ๕ เป็นต้น  

 ทั้งสังคณีและวิภังค์นี้ เทียบด้วยค�าว่า สังเคราะห์ (Synthesis) และวิเคราะห์  

 (Analysis) ในวิทยาศาสตร์ เป็นแต่เนื้อหาในทางศาสนากับทางวิทยาศาสตร์  

 มุ่งไปคนละทาง คงลงกันได้ในหลักการว่า ควรเรียรรู้ทั้งในทางรวมกลุ่มและ 

 แยกกลุ่ม เช่น รถคันหนึ่งควรรู้ทั้งการประกอบเข้าเป็นคันรถ และการแยกส่วน 

 ต่าง ๆ ออกฉะนั้น

๓.  ธา = ธาตุกถา ว่าด้วยธาตุ คือธรรมะทุกอย่าง อาจจัดเป็นประเภทได้โดย  

 ธาตุ อย่างไร 

๔.  ปุ = ปุคคลบัญญัติ ว่าด้วยบัญญัติ ๖ ประการ เช่น บัญญัติขันธ์ บัญญัติอายตนะ  

 จนถึงบัญญัติเร่ืองบุคคล พร้อมทั้งแจกรายละเอียดเร่ืองบัญญัติบุคคลต่าง ๆ  

 ออกไป

๕.  ก = กถาวัตถุ  ว ่าด ้วยค�าถาม ค�าตอบ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

 (พระอรรถกถาจารย์ กล่าวว่า เป็นค�าถาม ๕๐๐ ค�าตอบ ๕๐๐ แต่ตัวเลข ๕๐๐ นี้  

 อาจหมายเพียงว่าหลายร้อย เพราะเท่าที่นับกันดูแล้ว ได้ค�าถาม ค�าตอบ อย่างละ  

 ๒๑๙ ข้อ)

๖.  ย = ยมก ว่าด้วยธรรมเป็นคู่ ๆ บางทีการจัดคู่ก็มีลักษณะเป็นตรรกวิทยา  

 ซึ่งจะได้กล่าวถึงในภาค ๔ ย่อความแห่งพระไตรปิฎก

๗.  ป = ปัฏฐาน ว่าด้วยปัจจัย คือสิ่งสนับสนุน ๒๔ ประการ

เป็นอันว่า หัวใจย่อแห่งพระไตรปิฎก คือ 

อา	ปา	ม	จุ	ป				ที	ม	สัง	อัง	ขุ				สัง	วิ	ธา	ปุ	ก	ย	ป    มีรายละเอียดดังกล่าวมานี้

ล�าดับชั้นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

แม้ว่าพระไตรปิฎกจะนบัว่าเป็นคมัภร์ีส�าคญั และเป็นหลกัฐานทางพระพทุธศาสนา แต่

ก็มีคัมภีร์อื่นอีกที่เกี่ยวข้องด้วย จึงควรทราบล�าดับชั้นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไว้ดังต่อไปนี้
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๑.  พระไตรปิฎก เป็นหลักฐานขั้น ๑ เรียกว่าบาลี

๒.  ค�าอธิบายพระไตรปิฎก เป็นหลักฐานขั้น ๒ เรียกว่าอรรถกถา หรือวัณณนา

๓.  ค�าอธิบายอรรถกถา เป็นหลักฐานชั้น ๓ เรียกว่า ฎีกา

๔.  ค�าอธิบายฎีกา เป็นหลักฐานขั้น ๔ เรียกว่าอนุฎีกา

นอกจากนีย้งัมคีมัภร์ีท่ีแต่งขึน้ ว่าด้วยไวยากรณ์ภาษาบาลฉีบบัต่าง ๆ และอธิบายศพัท์

ต่าง ๆ เรียกรวมกันว่า สัททาวิเสส เป็นส�านวนที่เรียกกันในวงการนักศึกษาฝ่ายไทย ปรากฏใน

พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า เมื่อท�าการสังคายนา ในรัชกาลที่ ๑ กรุงรัตนโกสินทร์  

พ.ศ. ๒๓๓๑ เพื่อช�าระพระไตรปิฎกนั้น ได้มีการช�าระคัมภีร์สัททาวิเสสต่าง ๆ ด้วย โดยม ี

พระพุฒาจารย์เป็นแม่กอง

การจัดชั้นของบาลีอรรถกถา ก็เนื่องด้วยกาลเวลานั้นเอง 

พระไตรปิฎกเป็นของมีมาก่อน ก็จัดเป็นหลักฐานชั้น ๑ 

ค�าอธิบายพระไตรปิฎกแต่งขึ้นประมาณ ๙๕๖ ปีภายหลังพุทธปรินิพพาน จึงจัด 

เป็นชั้น ๒ 

ส่วนฎีกานั้น แต่งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๕๘๗ จึงนับเป็นหลักฐานชั้น ๓ 

อนึ่ง คัมภีร์อนุฎีกานั้น แต่งขึ้นภายหลังฎีกาในยุคต่อ ๆ มา เป็นค�าอธิบายฎีกา 

อีกต่อหนึ่ง จึงนับเป็นหลักฐานชั้น ๔

อย่างไรก็ตาม แม้พระไตรปิฎกจะเป็นหลักฐานชั้น ๑ เมื่อพิจารณาตามหลัก 

พระพุทธภาษิตในกาลามสูตร ท่านก็ไม่ให้ติดจนเกินไป ดังค�าว่า มา ปิฏกสมฺปทาเนน อย่าถือ 

โดยอ้างต�ารา เพราะอาจมผีดิพลาดตกหล่นหรือบางตอนอาจเพิม่เตมิขึน้ แสดงว่าพระพทุธศาสนา

สอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผล สอบสวนดูให้เห็นประจักษ์แก่ใจของตนเอง เป็นการสอน 

อย่างมนี�า้ใจกว้างขวางและให้เสรีภาพแก่ผู้นบัถอืพระพทุธศาสนาอย่างเตม็ที ่นอกจากนัน้ยงัเป็น 

การยนืยนัให้น�าไปประพฤติปฏบัิต ิเพือ่ได้ประจักษ์ผลนัน้ ๆ ด้วยตนเอง แม้จะมพีระพทุธภาษิต 

เตือนไว้มิให้ติดต�าราจนเกินไป แต่ก็จ�าเป็นต้องรักษาต�าราไว้ เพ่ือเป็นแนวทางแห่งการ 

ศึกษา เพราะถ้าไม่มีต�าราเลยจะยิ่งซ�้าร้าย เพราะจะไม่มีแนวทางให้รู้จักพระพุทธศาสนาเลย  

ฉะนั้น การศึกษาให้รู้และเข้าใจในพระไตรปิฎก จึงเป็นล�าดับแรก เรียกว่า ปริยัติ การลงมือ 

กระท�าตามโดยควรแก่จริตอัธยาศัย เรียกว่า ปฏิบัติ การได้รับผลแห่งการปฏิบัตินั้น ๆ  

เรียกว่า ปฏิเวธ
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36 พระไตรปิฎกฉบับส�ำหรับประชำชน ภำค ๑

ค�าอธิบายพระไตรปิฎกอย่างย่อ ๆ ของพระอรรถกถาจารย์
ท่านผู้อ่านได้ทราบแล้วว่า ค�าอธิบายพระไตรปิฎก เรียกว่า อรรถกถา จึงควรทราบต่อ

ไปว่า ท่านผู้แต่ต�าราอรรถกถานั้น เรียกกันว่า พระอรรถกถาจารย์ เฉพาะค�าว่า พระไตรปิฎกนี้  
มีค�าอธิบายย่อ ๆ ของพระอรรถกถาจารย์ไว้ ดังจะน�ามากล่าวต่อไปนี้๑

๑.
๑. วินัยปิฎก  เป็น อาณาเทศนา 
  คือการแสดงธรรมในลักษณะตั้งเป็นข้อบังคับโดยส่วนใหญ่ 
๒. สุตตันตปิฎก  เป็น โวหารเทศนา 
  คือการแสดงธรรมยักย้ายส�านวนให้เหมาะสมแก่จริตอัธยาศัย 

  ของผู้ฟัง 
๓. อภิธัมมปิฎก  เป็น ปรมัตถเทศนา 
  คือการแสดงธรรมเจาะจงเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่ง ซ่ึงเป็นธรรมะ 

  ชั้นสูง ไม่เกี่ยวด้วยท้องเรื่องหรือโวหาร

๒.
๑. วินัยปิฎก เป็น ยถาปราธสาสนะ 
  คือการสอนตามความผิด หรือโทษชนิดต่าง ๆ ที่พึงเว้น 
๒. สุตตันตปิฎก เป็น ยถานุโลมสาสนะ 
  คือการสอนโดยอนุโลมแก่จริตอัธยาศัยของผู้ฟัง ซึ่งมีต่าง ๆ กัน 
๓. อภิธัมมปิฎก เป็น ยถาธัมมสาสนะ 
  คือการสอนตามเนื้อหาแท้ ๆ ของธรรมะ

๓.
๑. วินัยปิฎก  เป็น สังวราสังวรกถา 
  คือถ้อยค�าที่ว่าด้วยความส�ารวมและไม่ส�ารวม 
๒. สุตตันตปิฎก เป็น ทิฏฐิวินิเวฐนกถา 
  คือถ้อยค�าที่สอนให้ผ่อนคลาย ทิฏฐิ คือความเห็นผิด 

๑ 
ส.ปา. ๑/๒๕ - ๒๖
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๓. อภิธัมมปิฎก เป็น นามรูปปริจเฉทกถา 

  คือถ้อยค�าที่สอนให้ก�าหนดนามแลรูป คือร่างกาย จิตใจ

๔.

๑. วินัยปิฎก เป็น อธิศีลสิกขา

  คือข้อศึกษาเกี่ยวกับอธิศีล คือศีลชั้นสูง 

๒. สุตตันตปิฎก เป็น อธิจิตตสิกขา 

  คือข้อศึกษาเกี่ยวกับสมาธิชั้นสูง

๓. อภิธัมมปิฎก เป็น อธิปัญญาสิกขา 

  คือข้อศึกษาเกี่ยวกับปัญญาชั้นสูง

๕.

๑. วินัยปิฎก เป็น วีติกกมปหาน 

  คือเครื่องละกิเลสอย่างหยาบ ที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดศีล 

๒. สุตตันตปิฎก เป็น ปริยุฏฐานปหาน 

  คือเคร่ืองละกิเลสอย่างกลางอันรัดรึงจิต ได้แก่นิวรณ์คือกิเลส  

  อันกั้นจิตมิให้เป็นสมาธิ 

๓. อภิธัมมปิฎก เป็น อนุสยปหาน

  คอืเคร่ืองละกเิลสอย่างละเอยีด อนัได้แก่กเิลสท่ีนอนอยูใ่นสนัดาน  

  เหมือนตะกอนนอนก้นตุ่ม ไม่มีอะไรมากวนก็ไม่แสดงตัวออกมา 

นอกจากนั้นยังได้อธิบายโดยใช้ศัพท์ ปหาน ในรูปอื่นอีก ซ่ึงเห็นว่าเท่าท่ีน�ามา 

กล่าวนี้พอแล้ว จึงไม่น�ามากล่าวทั้งหมด 

ข้าพเจ้าได้น�าค�าอธิบายย่อ ๆ ของพระอรรถกถาจารย์มากล่าวไว้ในที่นี้ เพื่อเป็น 

แนวพิจารณาของท่านผู้อ่าน ต่อไปนี้ขอท่านได้โปรดอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ 

การช�าระ การจารึกและการพมิพ์พระไตรปิฎกในประเทศไทย กบัท้ังข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก

และความย่อแห่งพระไตรปิฎก อันปรากฏในภาค ๒ ภาค ๓ และภาค ๔ โดยล�าดับ
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