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ว่าด้วยบันทึกทางวิชาการ

โดยเหตุท่ีหนังสือพระไตรปิฏกฉบับส�ำหรับประชำชนนี้ เดิมได้ท�ำเป็น ๕ เล่มจบ ใน 
กำรจัดท�ำแต่ละเล่มมปัีญหำอะไรทีค่วรบนัทกึเป็นข้อสงัเกตทำงวชิำกำรบ้ำง กไ็ด้กล่ำวไว้ในค�ำน�ำ
บ้ำง ในบันทึกบ้ำง ประจ�ำเล่มนั้น ๆ บ้ำง บัดนี้เมื่อน�ำมำพิมพ์รวมเป็นเล่มเดียวจบ จึงจ�ำเป็นต้อง
น�ำค�ำน�ำบ้ำง บันทึกทำงวิชำกำรบ้ำง ประจ�ำแต่ละเล่ม มำดัดแปลงรวมเป็นบันทึกทำงวิชำกำร 
แล้วชี้แจงว่ำ ข้อควำมที่บันทึกไว้นั้นอยู่ในหน้ำที่เท่ำไหร่ บำงเร่ืองก็เพิ่มเติมข้ึนในกำรจัดพิมพ ์
คร้ังนี้ เพื่อเป็นหลักฐำนทำงกำลเวลำได้ใส่วันเดือนปีของบันทึกก�ำกับไว้ด้วย ข้อควำมที่บันทึก 
มิได้เรียงตำมล�ำดับวันเดือนปีท่ีบันทึก แต่เรียงตำมล�ำดับที่เคยบันทึกในแต่ละเล่ม ซ่ึงเคย 
แยกไว้เดิม หรือเร่ิมจำกเล่ม ๒ ของเดิมเป็นต้นไป ส่วนค�ำน�ำและค�ำชี้แจงประจ�ำเล่ม ๑ เดิม  
จะน�ำลงเป็นค�ำน�ำและค�ำชี้แจงเดิม

ควำมจริงมีเร่ืองท่ีน่ำบันทึกไว้มำกมำยนับเป็นร้อย แต่ควำมต้องกำรที่แท้จริงของ 
กำรจัดท�ำหนังสือเร่ืองนี้ มิใช่มุ่งไปที่บันทึก หำกมุ่งหนักไปในกำรให้ท่ำนผู้อ่ำนได้รู้เร่ืองย่อแห่ง 
พระไตรปิฏก ในสำระส�ำคญัเป็นประมำณ จึงจัดภำค ๕ ไว้เพยีงเลก็น้อย ถ้ำมโีอกำสจะท�ำบนัทกึ
ให้มำก อำจจะจัดพิมพ์เป็นอีกเล่มหนึ่งต่ำงหำกในกำลต่อไป

ฉบับที่ ๑
๑.๑ ลักษณะแห่งหนังสือพระไตรปิฏกฉบับส�ำหรับประชำชนนี้ เท่ำกับเป็นพระ 

ไตรปิฏกฉบับสำระส�ำคัญหรือย่อควำมจำกฉบับพิสดำรในภำษำบำลีให้เหลือเพียง ๑ ใน ๑๐  
โดยตัดส�ำนวนท่ีซ�ำ้และไม่จ�ำเป็นออก คงไว้แต่หลกัธรรมหรือข้อควำมทีป่ระชำชนทัว่ไปพอจดจ�ำ
ไว้สอนใจ หรือท�ำควำมเข้ำใจในพระพุทธศำสนำได้ในสำระส�ำคัญ

๑.๒. การอ่านพระไตรปิฏกฉบับส�าหรับประชาชน เปรียบเหมอืนการส�ารวจภมูปิระเทศ 
โดยดูจากแผนท่ี และดูจากการข้ึนสูท่ี่สงู เช่น ยอดตึก ยอดเขา หรือยอดไม้ หรือข้ึนเคร่ืองบนิ
ส�ารวจ แม้รายละเอียดจะได้น้อยกว่า แต่สาระส�าคัญจะได้มาก เพราะมีผู้ท�าแผนที่ หรือย่อ 
สาระส�าคัญไว้ให้เสร็จแล้ว ไม่ต้องเสียเวลาเก็บสาระส�าคัญเอง เว้นแต่ผู้ใดประสงค์จะค้นคว้ำ 
ในรำยละเอยีดด้วยตนเอง กอ็ำจจะหำฉบับแปลพสิดำรหรือฉบับภำษำบำลมีำอ่ำน ซ่ึงย่อมดกีว่ำ
กำรอ่ำนฉบับย่อโดยแท้ แต่ประชำชนส่วนมำกย่อมไม่มีเวลำพอที่จะค้นคว้ำในรำยละเอียดด้วย
ตนเอง กำรมีฉบับย่อไว้อ่ำนเมื่อต้องกำร จึงนับว่ำจะอ�ำนวยประโยชน์ตำมสมควร

๔ กรกฏำคม ๒๕๑๕
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ฉบับที่ ๒
๒.๑ กำรที่ต้องมีกำรเทียบเคียงภำษำอังกฤษไว้บ้ำงนั้น เพื่อเปรียบเทียบว่ำฝร่ังที ่

แปลพระไตรปิฏกนัน้ เขำมคีวำมคดิเห็นอย่ำงไรในข้อควำมตอนนัน้ตอนนี ้ซ่ึงมปัีญหำในกำรแปล 

และจับใจควำม บำงเรื่องเขำก็ค้นไว้ดีมำก เป็นกำรทุ่นแรงทุ่นเวลำที่ไม่ต้องค้นใหม่ บำงเรื่องเขำ

ก็เตลิดจนไม่สำมำรถตำมไปด้วยได้ บำงเร่ืองก็มำพำให้เรำเห็นผิดตำมไปด้วย ถึงต้องบันทึก 

แก้ค�ำผิด แต่บำงเร่ืองเขำก็ผิดจริง ๆ และผิดอย่ำงส�ำคัญด้วย ในกรณีเช่นนี้ ก็จะได้ติดต่อกับ

สมำคมของเขำ เพ่ือให้แก้ไขในกำรพิมพ์คร้ังต่อไป แต่อย่ำงไรกต็ำม ควำมยุง่ยำกในกำรแปลเร่ือง

ทีล่่วงเลยมำถงึ ๒๕๐๐ ปีเศษ ย่อมมอียูเ่สมอ บำงศพัท์มองไม่เห็นภำพและเข้ำใจไม่ได้เลยว่ำคอื

อะไรกันแน่ ก็ต้องสอบสวนค้นคว้ำ แม้ในภำษำใกล้เคียง เช่น สันสกฤต ศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้ 

เคร่ืองมอืและขนบประเพณนีัน้ บำงคร้ังต้องสอบหลำยทำง กำรปรกึษำ ค้นคว้ำจำกต�ำรำ จึงเป็น

สิ่งเลี่ยงไม่ได้ เพรำะฉะนั้น บำงครั้งจึงต้องบันทึกควำมคิดเห็นของชำวต่ำงประเทศลงไปด้วย

๒.๒ ในภำค ๓ ที่เลือกแปลข้อควำมบำงตอนจำกพระไตรปิฏกนั้น ได้พยำยำมน�ำมำ

กล่ำวไว้สลบักนัคอื ง่ำย ขนำดกลำง และยำก เร่ืองง่ำยคอืทีพ่ดูเกีย่วกบัเร่ืองธรรมดำ ให้แง่คดิท่ี

ดีแก่ผู้อ่ำน เร่ืองขนำดกลำงคือที่อธิบำยธรรมะอันช่วยให้เกิดควำมเข้ำใจดีข้ึน เช่น ค�ำอธิบำย 

อริยสจัจ์ โดยเปรียบเทยีบในหน้ำ ๑๖๙ หมำยเลข ๑๗๗  ส่วนเร่ืองยำก คอืทีเ่ป็นหลกัวชิำจ�ำเป็น

ต้องรู้ศพัท์ และควำมหมำยของศพัท์ เช่น เวทนำ ๑๐๘ ในหน้ำ ๑๘๘ หมำยเลข ๒๑๑  และล�ำดบั

องค์ฌำนในหน้ำ ๑๙๐ - ๑๙๕ หมำยเลข ๒๑๓ เป็นต้น ถ้ำจะแปลแต่เร่ืองยำกก็จะไม่ม ี

ควำมหมำยส�ำหรับประชำชนทั่วไป ถ้ำจะเลือกแปลแต่เร่ืองง่ำยทั้งหมด โดยไม่กล้ำน�ำเร่ืองยำก

หรือหลักวิชำมำกล่ำวไว้เลย ก็จะไม่เป็นกำรจูงประชำชนให้มำสู่พระพุทธศำสนำ หรือไม่เป็น 

กำรเลื่อนล�ำดับควำมรู้ควำมเข้ำใจขึ้นบ้ำงเลย เพรำะฉะนั้น จึงจัดเร่ืองยำกง่ำยให้สลับกันไป  

ขอให้เทยีบควำมยำกของแต่ละวชิำ เช่น เรขำคณติ และพชีคณิต ซ่ึงผูเ้ล่ำเรียนเท่ำนัน้ย่อมเข้ำใจ 

ถ้ำไม่ได้เรียนกฟั็งไม่รู้เร่ือง แต่คนกไ็ม่บ่นกนัว่ำเหลอืวสิยั เพรำะมคีวำมจ�ำเป็นต้องเรียน เนือ่งจำก

มหีลกัสตูรบังคบั หลกัธรรมทำงพระพทุธศำสนำเสยีอกีในข้ันเร่ิมแรกหรือสำมญั คนทัว่ไปกเ็ข้ำใจ

ได้ดี แต่ในขั้นสูงขึ้นไปก็มีศัพท์ที่เข้ำใจยำก หรือจ�ำยำกบ้ำง ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมดำ ถ้ำนึกว่ำวิชำ

ควำมรู้ทุกเรื่องก็ต้องมีง่ำยยำกขึ้นไปตำมล�ำดับแล้ว ก็จะไม่มองดูควำมรู้ทำงศำสนำเป็นเรื่องน่ำ

ตกใจ หรือน่ำกลัวในเรื่องควำมยำก จนเกินไป
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๒.๓ ผู้สนใจในวิชำสังคมวิทยำ มนุษยวิทยำ โบรำณคดี และประวัติศำสตร์ จะได้ 
รับประโยชน์จำกพระไตรปิฏกฉบับส�ำหรับประชำชน ว่ำด้วยพระวินัย จำกหน้ำ ๒๑๕ - ๔๐๒  
มำก เช่น ควำมรู้เรื่องเครื่องใช้ ควำมเป็นอยู่ กำรแต่งกำย กำรใช้เรือนไฟอบกำย และเรื่องรำว
อื่น ๆ ของประชำชน และพระภิกษุในพระพุทธศำสนำเมื่อ ๒๕๐๐ ปีมำแล้ว

๒.๔ พระไตรปิฏกเล ่ม ๙ ซ่ึงย ่อควำมไว ้หน ้ำ ๔๐๗ - ๔๔๔ เป ็นกำรเ ร่ิม 
พระสุตตันตปิฏก ท่ำนผู้อ่ำนจะได้เห็นพระปรีชำสำมำรถของสมเด็จพระบรมศำสดำท่ีทรง 
โต้ตอบ และต้อนด้วยวำทะ ให้เจ้ำลัทธิบ้ำง พรำหมณ์บ้ำง เด็กหนุ่มผู้ทะนงตนว่ำมีควำมรู้ลึกซึ้ง
บ้ำง ต้องยอมจ�ำนนด้วยเหตุผล และเป็นกำรแสดงหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำไปในตัวว่ำ  
ถือท่ีรู้ท่ีเห็น หรือที่ปฏิบัติได้ผล เป็นเร่ืองส�ำคัญ และแน่ใจจริง ๆ ไม่ใช่สอนอย่ำงเดำ ๆ หรือ 
คิดอะไรได้ก็สอนไป

๒.๕  กำรอธิบำย หรือขยำยควำมได้ท�ำไว้ในวงเล็บบ้ำง ในเชิงอรรถเบื้องล่ำงบ้ำง  
เพื่อช่วยควำมเข้ำใจให้ชัดเจนขึ้น ถ้ำอธิบำยผิด หรือหมำยเหตุผิด ก็ไม่ใช่ควำมผิดของ 
พระไตรปิฏก แต่เป็นควำมผิดของผู้เขียนเอง

๒.๖  ในที่ใดบอกไว้ว่ำ ฝร่ังเห็นว่ำอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ พึงทรำบว่ำ หมำยถึงมติของฝร่ัง 
เจ้ำหน้ำที่สมำคมบำลีปกรณ์ประเทศอังกฤษ ผู้แปลวินัยปิฏกทั้งชุดจบ คือ มิส ไอ บี ฮอรเนอร์  
ผู้แปลพระสุตตันตปิฏกทีฆนิกำย คือ ศำสตรำจำรย์ ที ดับลิว ริส เดวิดส์ ส่วนมติในหนังสือ
พจนำนุกรมบำลีอังกฤษ ของสมำคมบำลีปกรณ์นั้น เป็นของศำสตรำจำรย์ริส เดวิดส์ กับ  
วิลเลียม สเตเด แต่ก็พึงสังเกตว่ำศำสตรำจำรย์ริส เดวิดส์ ร่วมมือท�ำได้ถึงอักษร ”จ„ ก็ถึง 
แก่กรรม วิลเลียม สเตเด ท�ำต่อคนเดียวจนส�ำเร็จ

๒.๗  เคร่ืองใช้ส�ำหรับนั่ง คืออำสันทิ และบัลลังก์ มีปัญหำในกำรแปลมำก ในเล่มนี้  
มีในหน้ำ ๒๘๔ (สิกขำบทที่ ๒)  หน้ำ ๓๗๔ (เครื่องนั่งเครื่องนอน) และ หน้ำ ๓๗๘ (ปรำสำท 
และเครื่องนั่งนอนต่ำง ๆ) ซึ่งผู้เขียนแปล โดยอำศัยค�ำอธิบำยในอรรถกถำบ้ำง อำศัยข้อวินิจฉัย
ของฝรั่งบ้ำง ถึงกับบำงครั้งขัดกัน จึงขอชี้แจงไว้ในที่นี้ คือ

อำสันทิ แปลว่ำม้ำยำว และ บัลลังก์ แปลว่ำเก้ำอี้นวม เป็นกำรอำศัยข้อวินิจฉัย 
ของฝรั่ง โดยเฉพำะที่แปลว่ำ ม้ำยำว เขำค้นได้ว่ำ นักดูดำวโบรำณนอนหงำยดูดำวบนอำสันทิ

ส่วนที่แปล อำสันทิ ว่ำ ตั่งสี่เหลี่ยม เป็นกำรแปลตำมอรรถกถำ (เพิ่งสังเกตว่ำ ในที่นั้น
ใช้ว่ำ อำสันทิกะ) นอกจำกนั้น ค�ำว่ำ บัลลังก์ อรรถกถำอธิบำยว่ำ เป็นเก้ำอี้มีเท้ำเป็นรูปสัตว์ร้ำย 

(เมื่อตัดเท้ำชนิดนั้นออกก็ใช้ได้)
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กำรแปลบัลลงัก์ว่ำ เก้ำอีน้วม ยดัด้วยขนสตัว์ ร้ือขนสตัว์ออกใช้ได้ อำศยัแนวของฝร่ัง 

แต่เมื่อของฝร่ังไม่มีหลักฐำนอื่นดีไปกว่ำของอรรถกถำ จึงน่ำจะถือตำมอรรถกถำ ซ่ึงผู้เขียน 

ขอบอกแก้ไว้ในที่นี้

๒.๘  ในหน้ำ ๔๒๔ (เชิงอรรถ) มีอยู่ตอนหนึ่งที่ฝรั่งแปลว่ำ โบกมือ แต่ผู้เขียนแปลว่ำ 

เบี่ยงร่ม และบันทึกไว้ในเชิงอรรถนั้น ได้สอบดูพระไตรปิฏกภำษำบำลีฉบับอักษรโรมันของฝรั่ง

แล้ว ของเขำเป็น หตฺถ� อปนำเมยฺย เขำจึงแปลว่ำ โบกมือ แต่พระไตรปิฏกฉบับอักษรไทยเป็น  

ฉตฺต� อปนำเมยฺย อันหมำยถึง เบี่ยงร่ม หรือ ลดร่มลง จึงเป็นเรื่องต้นฉบับไม่ตรงกัน แต่ที่ฝรั่ง

ท�ำไว้ผดิแท้ ๆ กม็ ีเช่น ในกฏูทันตสูตร หน้ำ ๔๒๕ ต้นฉบับบอกัษรโรมนักล่ำวถงึสตัว์หลำยชนดิ  

ชนิดละ ๗๐๐ ตัว ตรงกันกับฉบับไทย แต่ฝร่ังแปลเป็นชนิดละ ๑๐๐ ตัวหมด เร่ืองนี้ก็ได้ท�ำ

เชิงอรรถไว้แล้ว

๘ มกรำคม ๒๕๐๒

ฉบับที่ ๓
๓.๑  สำรบำญย่อมช่วยให้เห็นต�ำแหน่งและล�ำดับแห่งพระสูตรที่ท่ำนอ่ำน ว่ำอยู่ใน 

ส่วนไหนของพระไตรปิฏกเล่มไหน ทัง้ยงัได้กล่ำวถงึเร่ืองทีน่่ำสนไว้ในสำรบำญด้วย เพือ่ประโยชน์

ในกำรเลือกอ่ำนตำมชอบใจ เร่ืองใดมีข้อควำมฟ้องกันกับเร่ืองอื่น ได้อ้ำงอิงไว้ในเร่ืองหลัง  

เพื่อทบทวนควำมจ�ำ และเพื่อไม่ต้องกล่ำวซ�้ำมำกเกินไป

๓.๒  ในค�ำชีแ้จงตอนท่ีแล้ว ได้กล่ำวถงึฝร่ังแปลพระไตรปิฏกผิดไว้หลำยแห่ง ควำมจริง

ควำมผิดพลำดเป็นเร่ืองธรรมดำ เพรำะในชุดหนังสือที่ผู ้เขียนท�ำนี้เอง ก็อำจมีผิดพลำด 

ไม่น้อย ข้อส�าคัญในการท�าต�าราแบบน้ี ควรช่วยกันค้นที่ผิดหรือแก้ท่ีผิดท่ีได้ค้นพบน้ันเสีย  

ไม่ควรถือทิฏฐิมานะ ผู้เขียนเคยได้รับจดหมำยจำกสมำคมบำลีปกรณ์ประเทศอังกฤษรับว่ำ  

บำงชุด เช่น มัชฌิมนิกำย (ซึ่งย่อไว้ในหน้ำ ๕๒๓ - ๖๙๙) เขำท�ำไว้ผิดพลำดมำกถึงขนำดต้องท�ำ

ใหม่หมด เมื่อมีโอกำสพบกับเจ้ำหน้ำท่ีของเขำเมื่อไปเยี่ยมสมำคมนั้น เขำได้น�ำฉบับแปลใหม่ท่ี

ก�ำลังเรียงพิมพ์มำให้ดูด้วย อันแสดงว่ำ กำรช่วยกันสอบสวนให้มีผิดน้อยที่สุดนั้นเป็นของดี

๓.๓  ในกำรใช้ถ้อยค�ำถอดจำกพระไตรปิฏก บำงคร้ังและบำงค�ำ เพื่อประหยัด 

หน้ำกระดำษก็ทับศัพท์ลงไป เช่น สติ สมำธิ ปัญญำ ไม่อธิบำยควำมหมำย หรือถ้ำได้อธิบำยไว้

แล้วในตอนต้น ๆ ก็ไม่อธิบำยซ�้ำอีก ท่ำนผู้จับอ่ำนเป็นตอน ๆ อำจเกิดควำมสงสัยในศัพท์  

ในควำมหมำยก็ได้ ซึ่งขอเรียนชี้แจงว่ำโดยปกติ ได้พยำยำมที่จะไม่ละเลยในกำรวงเล็บ 
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ควำมหมำยของศัพท์แต่ละศัพท์ไว้ แต่ก็มิได้ท�ำซ�้ำไปหมดทุกแห่ง บำงครั้งก็แนะให้อ่ำนหนังสือ

อื่นประกอบ ซ่ึงหวังว่ำท่ำนผู้อ่ำนคงให้อภัยในควำมจ�ำเป็นที่ต้องย่อพระไตรปิฏกถึง ๔๕ เล่ม  

ให้เหลือเพียง ๕ เล่ม ในเบื้องแรก แล้วพิมพ์รวมเป็นเล่มเดียวจบในภำยหลัง

ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงขอเสนอให้ท่ำนผู้รักกำรศึกษำค้นคว้ำ โปรดซ้ือหนังสือจ�ำเป็น 

ในกำรช่วยปูพื้นควำมรู้ทำงพระพุทธศำสนำสัก ๒ เล่ม ซึ่งจะช่วยให้เข้ำใจศัพท์ต่ำง ๆ อย่ำงดียิ่ง 

คือ (๑) นวโกวาท เป็นหนังสือคู่มือกำรศึกษำวินัยและธรรมะชั้นต้น (๒) ธรรมวิภาค ปริจเฉท 

ที่ ๒ อธิบำยธรรมะเป็นหมวด ๆ ต้ังแต่หมวด ๒ ถึงหมวด ๑๕ เป็นคู่มือกำรศึกษำนักธรรม 

และธรรมศึกษำชั้นโท หนังสือทั้งสองเล่มนี้ เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ  

กรมพระยำวชริญำณวโรรส มีจ�ำหน่ำยที่มหำมกุฏรำชวิทยำลัย หน้ำวัดบวรนิเวศวิหำร

๓.๔  อนึ่ง ขอเสนอตำมที่พระพุทธเจ้ำได้ตรัสสอนไว้ ให้ท่ำนผู้อ่ำนอย่ำติดต�ำรำ  

อย่ำเชื่อเพียงเพรำะอ้ำงต�ำรำ บำงอย่ำงหรือบำงตอนอำจมีของดีอยู่มำก แต่ผู้อ่ำนท�ำแบบ 

ผู้ขบมังคุดทั้งเปลือก ก็ไม่ควรโทษมังคุดว่ำฝำด เพรำะฉะนั้น เพื่อประโยชน์ในการนับถือ 

พระพทุธศาสนา ขอเสนอให้อ่านข้อความในหน้า ๕๘๘ (วมิงัสกสตูร) และ ๖๒๓ (กฏีาคริิสตูร) 

อันจะช่วยให้เข้าใจพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น

๓.๕  กำรใช้ค�ำว่ำ ”ทูล„ และ ”กรำบทลู„ พระผูม้พีระภำคได้เลอืกใช้ให้เหมำะแก่ลกัษณะ

ของบุคคลผูก้ล่ำว คอืถ้ำเป็นคนภำยนอกพระพทุธศำสนำ ส่วนใหญ่เมือ่มำตดิต่อกบัพระพทุธเจ้ำ

มักจะเพียงกล่ำววำจำปรำศรัย แต่ไม่แสดงควำมเคำรพ ต่อเมื่อฟังธรรมเลื่อมใสแล้วจึง 

แสดงควำมเคำรพ เพรำะฉะนั้น จึงถือเป็นหลักทั่วไปว่ำ ถ้ำผู้พูดเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ ์

นอกพระพุทธศำสนำก็ใช้ว่ำ ทูล ถ้ำผู้พูดเป็นผู้เลื่อมใสแสดงควำมเคำรพอยู่แล้ว ใช้ว่ำ กรำบทูล 

ถ้ำมีที่ใช้เผลอไปบ้ำงบำงแห่ง ก็พึงทรำบตำมที่ชี้แจงนี้ และเป็นอันบอกแก้ไว้ในที่นี้ด้วย

๓.๖  ค�ำว่ำ ”อุเบกขำ„ ที่แปลว่ำ ”ควำมวำงเฉย„ หรือ ”ควำมรู้สึกเฉย ๆ„ คือไม่ทุกข์ 

ไม่สุขนั้น มีบำงท่ำนตั้งข้อสังเกตว่ำ พระพุทธภำษิตไม่มีที่ใช้ค�ำนี้ ท่ีหมำยถึงเวทนำเลย แต่ใช ้

ค�ำว่ำ อทุกขมสุข ทุกแห่ง ขอเรียนชี้แจงว่ำ มีพระพุทธภำษิตใช้ค�ำว่ำ อุเบกขำ ที่เป็นเวทนำ 

หลำยแห่ง เช่น ในสักกปัญหสูตรหน้ำ ๔๗๑ และ ธำตุวิภังคสูตร หน้ำ ๖๘๗ - ๖๘๘

๓.๗  ค�ำว่ำ ”ปปัญจสัญญำสังขำ„ หรือ ”ปปัญจสัญญำสังขำนิทำน„ ในหน้ำ ๔๗๐  

(สักกปัญหสูตร) และหน้ำ ๕๔๔ (มธุปิณฑิกสูตร) ถ้ำจะถอดควำมให้สั้นที่สุด ก็ใช้ค�ำว่ำ ”กิเลส„ 

แต่ถ้ำจะแปลให้เห็นมูลรำกของศัพท์ ก็แปลตำมที่ได้แปลไว้แล้วในที่นั้น ๆ
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๓.๘  ค�ำว่ำ ”มีส่วนเปรียบ„ ในหน้ำ ๔๖๖ หมำยเลข ๓ และหน้ำ ๔๖๗ หมำยเลข ๓ 

แปลมำจำกค�ำว่ำ ”สัปปฏิภำค„ หมำยควำมว่ำ จะเป็นธรรมท่ีเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตำม ถ้ำยัง  

”มีส่วนเปรียบ„ ก็ยังถือว่ำยังไม่ใช่ชั้นสูง เพรำะค�ำว่ำ ด�ำ ขำว ดี ชั่ว สูง ต�่ำ ในทำงปรัชญำถือว่ำ 

มีส่วนเปรียบหรือ relative พระอรรถกถำจำรย์จึงอธิบำยว่ำ พระนิพพำนอย่ำงเดียว ที่ไม่มี 

ส่วนเปรียบ คือพ้นจำกกำรที่จะน�ำไปเข้ำคู่กับอะไร

๓.๙  ปาสงวนที่ มีคนเฝ ้า มีมาแล ้วแต ่คร้ังพุทธกาล  โปรดดูในหน้ำ ๕๕๗  

(จูฬโคสิงคสำลสูตร) และหน้ำ ๖๘๑ (อุปักกิเลสสูตร) 

๓.๑๐ เมื่อกล่ำวถึงผู้ท�ำควำมชั่วตำยไป ก็มีผู้พูดถึงว่ำ เข้ำถึงอบำย ทุคคติ วินิบำต  

นรก และถำ้พูดถึงคนดีตำยไป ก็ใช้ค�ำวำ่ เข้ำถึงสุคติโลกสวรรค์ ได้ทับศัพท์ไว้ทุกแห่ง เป็นอัน 

ขอถอืโอกำสรวมอธิบำยไว้แห่งเดยีวในทีน่ีค้อื อบาย หมำยถงึควำมเป็นอยูท่ีป่รำศจำกควำมเจริญ 

แบ่งออกเป็น ๔ คอื นรก ก�ำเนดิดรัิจฉำน ภมูแิห่งเปรต และอสรุกำย (ผทีีเ่ทีย่วหลอกคน) ทคุคติ 

แปลว่ำ คติคือท่ีไปท่ีชั่ว วินิบาต หมำยถึงพวกที่ตกต�่ำได้แก่เปรตชั้นสูง คือได้รับควำมสุขสลับ

กับควำมทุกข์ ท่ีเรียกว่ำ เวมำนิกเปรต (เปรตที่อยู่วิมำน) มีระยะกำลท่ีให้ได้ควำมสุขกับควำม

ทกุข์ คอืไปถกูทรมำนสลบักนัไป นรก มกีล่ำวถงึรวมไว้ในอบำยแล้ว  เหตไุฉนจึงแยกมำกล่ำวอกี

ต่ำงหำก อำจจะเพ่ือให้เด่นชัด หรือเป็นส�ำนวนพูดติดปำกแบบค�ำว่ำ เสื่อลำด พูดจำ กินแหนง 

แคลงใจ ในภำษำไทยก็ได้  ค�ำว่ำ นรกนี้ แปลมำจำกค�ำว่ำ นิรยะ ซึ่งอำจแปลว่ำ ไม่มีควำมเจริญ

ได้เช่นเดียวกับค�ำว่ำ อบำย, อรรถกถำแก้ว่ำ ไม่มีควำมพอใจ  ส่วนค�ำว่ำ สุคติ แปลว่ำ คติ 

คอืทีไ่ปท่ีด ีค�ำว่ำ โลกสวรรค์แปลจำกค�ำว่ำ สคคฺ� โลก� โลกท่ีเป็นสวรรค์นัน้ เมือ่แปลค�ำว่ำ สวรรค์ 

ซึ่งตรงกับสัคคะในภำษำบำลีแปลว่ำ มีอำรมณ์อันเลิศ ก็จะท�ำให้เข้ำใจชัดเจน

๓.๑๑ อำหำรชั้นดี ในสมัยนั้น มักจะกล่ำวถึงเนื้อสัตว์และข้ำวสุกแห่งข้ำวสำลี และมี 

ค�ำอธิบำยให้เห็นควำมน่ำกินอีกค�ำหนึ่ง คือวิจิตกำฬก� แปลว่ำ มีผงสีด�ำอันเลือกท้ิงแล้ว คือ 

ข้ำวสุกแห่งข้ำวสำลีที่ไม่มีเมล็ดพืชสีด�ำอื่น ๆ เช่น ลูกเซ่งเจือปน แต่ในกำรย่อควำมมิได้ใส่ค�ำนี้

ลงไปด้วย เพรำะถือว่ำเป็นรำยละเอียดทำงพยัญชนะ

๓.๑๒ ในเล่มนี้หน้ำ ๕๐๐ และ ๕๐๑ ซ่ึงได้ท�ำเชิงอรรถ (ฟุตโน๊ต) บ้ำง อธิบำยไว้ 

ในวงเล็บบ้ำง แสดงให้เห็นว่ำพระไตรปิฏกฉบับไทยและฉบับอักษรโรมันของยุโรป มีต้นฉบับ

ตกหล่นหรือขาดหายไป ซึ่งเป็นข้อควำมในอัคคัญญสูตรทั้งสิ้น ขอบันทึกเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
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 ก. ในหน้ำ ๔๙๙ (อกศุลธรรมเกดิขึน้ กษัตริย์เกดิขึน้) ท่ีสงสยัว่ำฉบบัไทยจะตก 

  ค�ำว่ำ มิใช่ นั้น เดิมทีเดียวได้สอบเฉพำะฉบับที่ฝร่ังแปล แต่บัดนี้ได้สอบ 

  กับพระไตรปิฏกฉบับบำลีของยุโรปแล้ว ปรำกฏว่ำของไทยตกค�ำว่ำ มิใช่  

  ทุกแห่ง ประมำณ ๕ แห่ง คือในพระไตรปิฏกภำษำบำลีฉบับอักษรไทย 

  เล่ม ๑๑๑ หน้ำ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ บรรทดั ๑๐ ๑๙ ๗ และ ๑๕ นบัลงตำมล�ำดบั  

  ของไทยเป็น อญฺเญส� ของยุโรปเป็น อนญฺเญส� ฉบับยุโรป คือ ทีฆนิกำย  

  เล่ม ๓ หน้ำ ๙๓ บรรทัด ๑๘ นับลง

 ข. ในหน้ำ ๕๐๐ บรรทัด ๑๑ นับลง ได้วงเล็บอธิบำยไว้ว่ำ ฉบับไทยตกหำย 

  เรื่องศูทร ไปทั้งวรรคนั้น ผู้ประสงค์จะทรำบโปรดดูพระไตรปิฏกภำษำบำลี 

  ฉบับอกัษรไทยเล่ม ๑๑ หน้ำ ๑๐๔๒ บรรทดั ๑๐ เทยีบกบัฉบบัยโุรปทฆีนกิำย  

  เล่ม ๓ (ฉบับยุโรปไม่เรียงเลขเล่มเหมือนไทย) หน้ำ ๙๕ บรรทัด ๘ จนถึง 

  บรรทัด ๑๖ นับลง

 ค. ในหน้ำ ๕๐๑ ซ่ึงได้ท�ำเชิงอรรถไว้ว่ำ ฉบับท่ีฝรั่งแปลไม่มีค�ำว่ำ สมณะ  

  ถ้ำเป็นเช่นนัน้พระไตรปิฏกฉบบัยโุรปกต็กทีส่�ำคญัหลำยวรรคนัน้ ได้สอบดู 

  แล้วพระไตรปิฏกฉบับยโุรปถกูต้อง แต่ฝร่ังผูแ้ปล (ริส เดวดิส์) แปลตกหล่น 

  ไปเองถึง ๔ แห่ง ฉบับแปลของฝร่ังท่ีผิด (เพรำะตก) นั้น คือ Dialogues  

  of the Buddha หน้ำ ๙๒ และ ๙๓

๑๐ มิถุนำยน ๒๕๐๒

ฉบับที่ ๔
๔.๑ บรรดำหัวข้อธรรมตำมล�ำดับจ�ำนวนตั้งแต่ ๑ ๒ ๓ เป็นต้นไป ซ่ึงปรำกฏใน 

พระสุตตันตปิฏกอังคุตตรนิกำยในหน้ำ ๗๑๑ นั้น ถ้ำได้ทบทวนท�ำควำมเข้ำใจให้ดีแล้ว ก็มี

ประโยชน์มำกในกำรช่วยให้รู้และเข้ำใจในพระพุทธศำสนำดียิ่งขึ้น กำรแบ่งแยกออกเป็นข้อ ๆ 

๑ 
หมำยถึง พระไตรปิฎกสยำมรัฐ ฉบับพิมพ์ในรัชกำลท่ี ๗ แต่ฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีกำรพิมพ์ค�ำที่ตก 

 เพิ่มเข้ำไปแล้ว - ม.พ.ป.
๒ 

หมำยถึง พระไตรปิฎกสยำมรัฐ ฉบับพิมพ์ในรัชกำลที่ ๗ - ม.พ.ป.
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จ�ำนวนเท่ำนั้นเท่ำนี้ ช่วยให้จ�ำง่ำยและเป็นหลักในกำรก�ำหนดจดจ�ำได้ดี ในสังยุตตนิกำย  

หน้ำ ๗๐๑ ถึงขุททกนิกำย หน้ำ ๙๓๕ นี้ มีเร่ืองน่ำสนใจเกี่ยวกับค�ำสอนเป็นจ�ำนวนหรือเป็น 

ตัวเลขมำกเป็นพิเศษ

๔.๒ ผูจั้ดท�ำขอเสนอให้อ่ำนในหน้ำ ๗๘๗ ข้อท่ี ”(๔) ผู้ช่ือว่ำเป็นบัณฑิต มปัีญญำมำก 

คือผู้ไม่คิดเบียดเบียนตน ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่น คิดแต่ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์

ทัง้สองฝ่ำย ประโยชน์แก่โลกท้ังปวง„  ข้อควำมทีอ้่ำงมำนี ้แสดงหลกักำรทำงพระพทุธศำสนำโดย

แจ้งชัดว่ำ ไม่มองข้ำมประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ของโลกโดยส่วนรวมไป 

สักประโยชน์เดียว จึงนับว่ำเป็นค�ำสอนที่ครอบคลุมหรือมุ่งอ�ำนวยประโยชน์แก่บุคคลหรือ 

สัตว์โลกทุกผู้โดยแท้

๒๗ กันยำยน ๒๕๑๕

ฉบับที่ ๕
๕.๑  ตั้งแต่หน้ำ ๙๖๙ ไป เป็นกำรย่อควำมแห่งพระอภิธัมมปิฏก ซ่ึงผู ้ศึกษำ 

พระอธิธรรม จะได้ประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบว่ำ หนงัสอือภธัิมมตัถสงัคหะ ซ่ึงแต่งขึน้ภำยหลงั

พุทธปรินิพพำนประมำณ ๑,๔๐๐ ถึง ๑,๘๐๐ ปีนั้น มีควำมแตกตำ่งจำกบำลีพระอภิธัมมปิฏก

อย่ำงไรบ้ำง เช่น กำรใช้ศัพท์ไม่ตรงกัน ในหน้ำ ๙๙๕ (หมำยเหตุ) ปัญหำเร่ืองจ�ำนวนของจิต 

และเจตสิกในหนังสืออภิธัมมัตถสังคหะ มีส่วนแตกต่ำงจำกบำลีพระอภิธัมมปิฏกบ้ำงหรือไม่ 

หน้ำ ๙๘๓ - ๙๙๖ ผู้จัดท�ำได้น�ำมำเทียบเคียงให้ทรำบไว้ด้วยแล้ว

ค�ำอธิบำยพระอภิธัมมปิฏก ของภิกษุชำวเยอรมัน โดยเฉพำะคัมภีร ์กถำวัตถุ  

ครบถ้วนตำมบำลีพระอภิธัมมปิฏกหรือไม่ หน้ำ ๑๐๙๖ (เชิงอรรถ)

๑ พฤศจิกำยน ๒๕๑๕

๕.๒ แม้ว่ำหนังสือชุดนี้ จะย่อข้อควำมจำกหนังสือถึง ๔๕ เล่มลงเหลือเพียง ๑ เล่ม 

แต่ก็ได้เก็บสำระส�ำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ประชำชนผู ้ประสงค์จะศึกษำพระพุทธศำสนำ 

มำกล่ำวไว้อย่ำงเพียงพอ อันจะเป็นทำงให้บำงท่ำนผู้ต้องกำรค้นคว้ำโดยละเอียด เลือกหัวข้อ

ส�ำหรับค้นคว้ำได้ในโอกำสต่อไป

มีปัญหำอยู่บ้ำง ในเรือ่งควำมเข้ำใจยำกของข้อควำมบำงตอน แต่ก็ได้เคยกล่ำวไว้แล้ว

ในหน้ำ ๑๑๔๘ หมำยเลข ๒.๒ ว่ำ อย่ำว่ำแต่คัมภีร์ทำงศำสนำซึ่งมีควำมสุขุมลุ่มลึกเลย แม้วิชำ
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ทำงโลกธรรมดำ ถ้ำใครไม่ได้สนใจมำก่อน ก็สับสนยุ่งยำกเหมือนกัน แต่อำศัยที่มีควำมสนใจ  

ก็สำมำรถหำประโยชน์ได้จำกวิชำนั้น ๆ พระไตรปิฏกก็มิใช่ว่ำจะมีข้อควำมเข้ำใจยำกไปหมด 

ทุกเล่ม บำงเล่มข้อควำมก็ชัดเจนน่ำอ่ำนน่ำสนใจ บำงเล่มก็อำจจะมีเข้ำใจยำกไปบ้ำง เพรำะเป็น

หลกัวิชำชัน้สงู แต่เมือ่รวมควำมแล้ว กพ็อจะท�ำควำมเข้ำใจกนัได้ ผูเ้ขยีนได้พยำยำมทีจ่ะวงเลบ็

ควำมหมำยประจ�ำศัพท์ที่ยำกไว้เสมอ นอกจำกนั้นถ้ำประสงค์จะค้นค�ำแปลหรือควำมหมำย 

ของศัพท์ใด ก็พอจะอำศัยสำรบำญค้นค�ำในท้ำยเล่มนี้ บอกท่ีมำว่ำ ค�ำไหนมีอธิบำยไว้แล้วใน 

หน้ำไหน

๔ เมษำยน ๒๕๐๓

ฉบับที่ ๖
บันทึกในหัวข้อนี้ ว่ำด้วยข้อควำมที่ควรทรำบในวินัยปิฏกรวม ๑ เร่ือง  พระสูตร  

๒ เรื่อง เป็นบันทึกในกำรพิมพ์รวมเล่ม พ.ศ. ๒๕๒๒ คือ

๖.๑ เร่ืองการสร้างกฎีุหรือวิหาร ในหน้ำ ๒๒๙ และ ๒๓๐ ได้ย่อควำมแห่งพระวนิยัปิฏก 

ตอนท่ีว่ำด้วยอำบัติสังฆำทิเสส สิกขำบทท่ี ๖ ห้ำมสร้ำงกุฎีด้วยกำรขอ และสิกขำบทที่ ๗ ห้ำม

สร้ำงวิหำรใหญ่โดยสงฆ์มิได้ก�ำหนดที่ ควำมจริงทั้งสองเร่ืองนี้ได้ท�ำเชิงอรรถอธิบำยไว้บ้ำงแล้ว

ในหน้ำท่ีอ้ำงองิ แต่ยงัตดิใจทีจ่ะกล่ำวถงึรำยละเอยีดบำงเร่ือง จึงขอบันทกึไว้ในท่ีนีเ้พิม่เตมิ คอื

สกิขำบทที ่๖ ห้ำมสร้ำงกฎุทีีไ่ม่มเีจ้ำของ คอืไม่มผีูเ้ป็นเจ้ำภำพสร้ำง เป็นท่ีอยูเ่ฉพำะคน 

ด้วยกำรขอสิ่งต่ำง ๆ ในกำรก่อสร้ำงจำกคนอื่น ยำวเกิน ๑๒ คืบ กว้ำงเกิน ๗ คืบ ก่อนสร้ำง  

ต้องให้สงฆ์แสดงที่ให้ก่อน ถ้ำสร้ำงใหญ่เกินประมำณหรือไม่ให้สงฆ์แสดงที่ให้ ต้องอำบัติ

ส่วนสิกขำบทที่ ๗ ห้ำมสร้ำงวิหำรใหญ่ แม้จะมีเจ้ำภำพก่อสร้ำงให้ แต่สงฆ์ก็จะต้อง

ก�ำหนดที่ให้

ทั้งสองสิกขำบทนี้ท�ำให้นึกถึงส�ำนักผังเมืองของประเทศไทยว่ำเพิ่งจะต้ังข้ึนเมื่อไม่กี่ปี

มำนี้เอง แต่พระพุทธเจ้ำทรงมอบให้สงฆ์ท�ำหน้ำที่ส�ำนักผังเมืองมำก่อน ๒๕๐๐ ปีแล้ว เพื่อมิให้

ภกิษุเท่ียวก่อสร้ำงทีอ่ยูข่นำดเลก็ หรือใหญ่ตำมชอบใจ จนไม่มรีะเบียบ ข้อควำมในสองสกิขำบท

นี้อยู่ในวินัยปิฎก วิ.มหำวิ. ๑/๔๙๔ - ๕๓๗/๒๗๐ - ๒๙๙

สงฆ์ซ่ึงก�ำหนดสถำนท่ีให้ก่อสร้ำงได้นัน้ ไม่ใช่ท�ำได้ตำมชอบใจ ต้องก�ำหนดเขต ซ่ึงไม่มี

ใครยดึครอง และมชีำนหรือบริเวณเพือ่ไม่ให้แออดั และค�ำว่ำ ไม่มใีครยดึครองนัน้ รวมทัง้ไม่ให้

ก่อสร้ำงในที่อยู่อำศัยของสัตว์ เช่น มดปลวกด้วย รวมควำมว่ำจะต้องไม่ก่อควำมเดือดร้อนแม้
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แก่สัตว์ดิรัจฉำน นอกจำกนั้นยังต้องสวดประกำศเป็นทำงกำรของสงฆ์ด้วย ไม่ใช่สักแต่ว่ำ 
เที่ยวชี้เอำตำมชอบใจ อีกประกำรหนึ่งห้ำมชี้ท่ีซ่ึงอยู่ใกล้โรงสุรำ ทำงเดิน เรือนจ�ำ หอประชุม 
เป็นต้น อนึ่ง ขอเสนอให้อ่ำนข้อควำมเรื่องกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงในเล่มนี้หน้ำ ๓๗๙ ด้วย

๖.๒ เร่ืองการปกครองประเทศให้ได้ผลด ีต้องจบัปัญหาทางเศรษฐกจิด้วย ข้อควำม
ในกูฏทันตสูตรในเล่มนี้หน้ำ ๔๒๕ วรรครองสุดท้ำย สอนเร่ืองกำรปกครองประเทศให้ได้ผลดี 
สำมำรถลดจ�ำนวนโจรผูร้้ำยลง เป็นค�ำสอนทีน่กัรัฐศำสตร์สมยัปัจจุบนัน่ำสนใจกค็อื ทรงสอนให้
จับปัญหำเศรษฐกิจขึ้นมำเป็นเรื่องส�ำคัญ คือ (๑) แจกพืชแก่กสิกรในชนบทที่อุตสำหะประกอบ
อำชพี (๒) ให้ทุนแก่พ่อค้ำทีอ่ตุสำหะในกำรค้ำ (๓) ให้อำหำรและค่ำจ้ำงแก่ข้ำรำชกำร (ให้เพยีงพอ)

กำรแจกพืชแก่ชำวนำหรือกสิกรนั้น ย่อมรวมถึงกำรช่วยสงเครำะห์เกษตรกรด้วยวิธี
อื่น ๆ ด้วย

กำรให้ทุนแก่พ่อค้ำที่อุตสำหะในกำรค้ำ หมำยถึงกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ประเทศไทย
เพิ่งตั้งขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมำนี้เอง ในสมัยก่อนพ่อค้ำกับนักอุตสำหกรรมเป็นประเภทเดียวกัน ถ้ำจะ
ให้กำรค้ำเจริญ กำรอุตสำหกรรมรุ่งเรือง ก็ต้องให้ยืมทุนหรือสงเครำะห์ในเร่ืองทุนจึงจะขยำย 
งำนได้

ส่วนกำรให้อำหำรและค่ำจ้ำงแก่ข้ำรำชกำรนัน้ ในสมยัก่อน มไิด้ให้เงินเดอืนหรือค่ำจ้ำง
เพียงอย่ำงเดียว แต่แจกอำหำร เช่น ข้ำวเปลือกหรือข้ำวสำรด้วย

ในสมัยนั้น บุคคล ๓ ประเภทนี้ นับว่ำเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของสังคม ถ้ำจัด 
กำรเศรษฐกิจให้ได้ดีในบุคคล ๓ ประเภทนี้ ก็จะได้ผลทำงกำรปกครองประเทศ ลดจ�ำนวน 
โจรผู้ร้ำยไปได้ในตัว

๖.๓ เรื่องพระสาวกผู้ใหญ่ ๘๐ ท่าน (พระอสีติมหาสาวก) เรื่องนี้ รู้สึกว่ำจะมีควำม
เข้ำใจผิด หรือเข้ำใจไขว้เขวกันมำนำนเป็นร้อย ๆ หรือพันปี คือถ้ำอ่ำนข้อควำมในอรรถกถำ คือ 
ค�ำอธิบำยพระไตรปิฏกภำษำบำลแีล้ว จะรู้สกึว่ำ ค�ำว่ำ พระอสติีมหำสำวกนัน้ หมำยถงึพระภกิษุ
ที่เป็นพระอรหันตสำวกชั้นผู้ใหญ่รวม ๘๐ รูป ถึงกับพยำยำมประมวลจ�ำนวนให้ครบ ๘๐ กันให้
ได้ และผลก็ปรำกฏว่ำ จัดได้ไม่ตรงกัน แต่ถ้ำอ่ำนพระสุตตันตปิฏกเล่ม ๒๐ ตอนเอตทัคคปำลิ 
คอืบำลว่ีำด้วยพระสำวกผูไ้ด้รับแต่งตัง้เป็นผูเ้ลศิในทำงต่ำงกนั ซ่ึงถอดควำมไว้ในหน้ำ ๗๑๖ - ๗๒๐ 
(เอตทัคคปลิ) ของเล่มนี้ และลองนับจ�ำนวนดู จะพบว่ำ จ�ำนวนพระสำวกผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น 
ผู้เลิศในทำงต่ำง ๆ นั้นมีครบ ๘๐ ต�ำแหน่ง คือฝ่ำยภิกษุ ๔๗ ฝ่ำยภิกษุณี ๑๓ ฝ่ำยอุบำสก ๑๐ 
ฝ่ำยอุบำสกิำ ๑๐ รวมกนัครบ ๘๐ ต�ำแหน่งพอด ี ใน ๘๐ ต�ำแหน่งนัน้ บำงท่ำน เช่น พระอำนนท์  
ได้แต่งตั้งเป็นเลิศถึง ๕ ต�ำแหน่ง พระจุลลปันถกะ ๒ ต�ำแหน่ง พระสุภูติ ๒ ต�ำแหน่ง ส่วน 
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ในฝ่ำยอบุำสก พ่อค้ำชือ่ตปสุสะและภลัลกิะ รวม ๒ ท่ำน ได้รับแต่งตัง้เป็นผูเ้ลศิในทำงถงึสรณะ 
(พระพุทธ พระธรรม) รำยแรก ฉะนัน้ จึงโปรดทรำบว่ำ พระอสตีมิหำสำวก หรือพระสำวกผูใ้หญ่ 
๘๐ ท่ำนนัน้ มใิช่เป็นพระภกิษุแต่ฝ่ำยเดยีว เป็นภกิษุณีกม็ ีอบุำสกกม็ ีอบุำสกิำกม็ ีและมไิด้เป็น
พระอรหันต์ล้วน ๆ ต�่ำกว่ำพระอรหันต์ก็มี คือในฝ่ำยอุบำสกอุบำสิกำเป็นพระอริยบุคคลช้ัน 
พระโสดำบันก็มี และในต�ำแหน่งท้ังแปดสิบนั้น มีตัวบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งจริงเพียง ๗๕ ท่ำน  
คือบุคคลเดียว ๕ ต�ำแหน่ง ๑ ท่ำน   ๒ ต�ำแหน่ง ๒ ท่ำน และต�ำแหน่งเดียว ๒ ท่ำน ๑ ต�ำแหน่ง 
ฉะนั้น ในฝ่ำยภิกษุจึงมีบุคคลเพียง ๔๑ ท่ำน ในฝ่ำยอุบำสกมีบุคคล ๑๑ ท่ำน๑

ปัญหำมีต่อไปอีกว่ำ ตปุสสะ และภัลลิกะ สองพ่อค้ำที่ได้รับแต่งต้ังเป็นเลิศในทำงถึง
สรณะรำยแรก ไม่มีหลักฐำนหรือประวัติที่ไหนเลยว่ำเป็นพระอริยบุคคล ผู้เขียนได้ติดตำม 
เร่ืองนี้ และได้พบพระพุทธภำษิตในพระสุตตันตกปิฏก องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๙๕ - ๓๙๖/๔๒๖  
ซ่ึงได้ย่อควำมไว้ในเล่มนี ้หน้ำ ๘๓๔ กล่ำวถงึตปสุสะและภลัลกิะ รวมทัง้คฤหบดอีืน่ ๆ ว่ำประกอบ
ด้วยคุณธรรมของพระอริยบุคคล ๖ อย่ำง คือมีควำมเลื่อมใสอันไม่ไหวหวั่นในพระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ์ มีศีล มีญำณ มีวิมุติ อันเป็นอริยะ (พระอรรถกถำจำรย์อธิบำยว่ำ  
เป็นพระอริยบุคคลชั้นพระเสขะ ซึ่งต�่ำกว่ำพระอรหันต์)

เร่ืองนี้เป็นกำรปฏิวัติ ควำมเชื่อ ควำมเข้ำใจผิด ในวงกำรศึกษำของประเทศไทย  
เกี่ยวกับพระอสีติมหำสำวกว่ำมีครบบริษัท ๔  มิใช่เพียงภิกษุบริษัทอย่ำงเดียว ตำมที่เคย 
เข้ำใจกันมำ ทั้งนี้จำกหลักฐำนในพระสุตตันตปิฏกเอง

สุชีพ ปุญญานุภาพ
๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๒

๑ 
สรุปจ�ำนวนพระอสีติมหำสำวก และจ�ำนวนต�ำแหน่ง

  พระภิกษุ ๔๑  ท่ำน นับได้ ๔๗  ต�ำแหน่ง

  พระภิกษุณี ๑๓ ท่ำน นับได้ ๑๓ ต�ำแหน่ง

  อุบำสก ๑๑ ท่ำน นับได้ ๑๐ ต�ำแหน่ง

  อุบำสิกำ ๑๐ ท่ำน นับได้ ๑๐ ต�ำแหน่ง

  รวม ๗๕ ท่ำน นับได้ ๘๐ ต�ำแหน่ง

 หมำยเหตุ    พระอำนนท์ ๕ ต�ำแหน่ง พระจุลลปันถกะ ๒ ต�ำแหน่ง พระสุภูติ ๒ ต�ำแหน่ง ตปุสสะ และ ภัลลิกะ  

              อุบำสกที่เป็นพ่อค้ำ ๒ ท่ำนรวมกัน ๑ ต�ำแหน่ง - ม.พ.ป.
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