
ค�ำปรำรภ

พระไตรปิฎก คือคัมภีร์จารึกค�าสอนของพระพุทธเจ้า ที่เรียกกันว่า พระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจ้าทรงเรียกค�าสั่งสอนของพระองค์ว่า ธรรมและวินัย หรือเรียกรวมว่า พระธรรมวินัย 
ธรรมคือค�าสัง่สอนอนัเป็นข้อปฏบิตัสิ�าหรบัคนทัว่ไปไม่ว่าจะเป็นคฤหสัถ์หรอืบรรพชติ ส่วนวนิยั
คอื ค�าสัง่สอนอนัเป็นข้อปฏบิติัส�าหรบับรรพชติ หรอืผูอ้ปุสมบทในพระพุทธศาสนา พระพทุธเจ้า
ทรงสั่งสอนพระธรรมวินัยด้วยภาษามคธ หรือภาษาบาลี อันเป็นภาษาของชาวมคธ หรือ 
ประเทศมคธในคร้ังกระนั้น เพราะฉะนั้น ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมวินัย  
จึงได้รับการทรงจ�าและถ่ายทอดสืบ ๆ กันมาด้วยภาษามคธ หรือภาษาบาลี

ในคร้ังพุทธกาล คือเวลาที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่ พุทธสาวกทั้งหลายก็ได้ 
ช่วยกันเก็บ รักษาพระธรรมวินัย หรือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในใจ คือจ�าไว้ แล้วก็ 
บอกเล่าสืบ ๆ กันมาจากอาจารย์สู่ศิษย์ เรียกว่าแบบมุขปาฐะ คือค�าสั่งสอนที่ถ่ายทอดกันมา 
ทางปาก

หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วได้ ๓ เดือน คณะสงฆ์โดยการน�า 
ของพระมหากสัสปเถระปรารภการกล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินัยของภิกษรุปูหนึง่ จงึได้ประชุมกัน
ท�าสังคายนาพระธรรมวินัย คือรวบรวมเรียบเรียงพระธรรมวินัยเข้าไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความ
สะดวกในการทรงจ�าและการสืบทอดต่อมา

ครัน้พทุธปรินพิพานล่วงแล้วราว ๑๐๐ ปี ได้เกดิความคดิเหน็และการปฏบิตัทิีผ่ดิเพีย้น
ไปจากพระธรรมวินัยข้ึนในภิกษุบางหมู่ คณะสงฆ์จึงได้ประชุมท�าสังคายนาพระธรรมวินัย  
คือช�าระสะสางข้อผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้น ให้หมดไปจากพระธรรมวินัย แล้วจึงได้ทรงจ�าสืบทอด 
แบบมุขปาฐะกันต่อมา

ครั้นพุทธปรินิพพานล่วงแล้วราว ๒๐๐ ปีเศษ ได้เกิดทิฏฐิความเห็นที่ผิดเพี้ยน  
จากพระธรรมวินัยขึ้นในหมู่ภิกษุบางพวกอีก เป็นเหตุให้สงฆ์เกิดการแตกแยกกัน คณะสงฆ ์
โดยการอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราช จึงได้ท�าสังคายนาพระธรรมวินัยช�าระสะสางทิฏฐิ 
ความเห็นผิดนั้น พร้อมทั้งได้จัดระเบียบพระธรรมวินัยใหม่อีกครั้งหน่ึง โดยจัดพระธรรมวินัย 
หรือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็น ๓ หมวดใหญ่ เรียกว่า ๓ ปิฎก หรือไตรปิฎก คือค�าสั่งสอน 
อันเป็นข้อปฏิบัติส�าหรับบรรพชิตโดยเฉพาะรวมไว้หมวดหน่ึงเรียกว่า วินัยปิฎก หรือเรียก 
สั้น ๆ ว่า พระวินัย ค�าสั่งสอนอันเป็นข้อปฏิบัติทั่วไปส�าหรับทุกคน รวมไว้หมวดหน่ึงเรียกว่า  
สุตตันตปิฎก หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พระสูตร ค�าส่ังสอนที่เป็นการแสดงเฉพาะข้อธรรมล้วน ๆ  
ไม่กล่าวถึงบุคคล เหตุการณ์ และสถานท่ี รวมไว้หมวดหน่ึงเรียกว่า อภิธัมมปิฎก หรือ 
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เรียกสั้น ๆ ว่า พระอภิธรรม ค�าว่าไตรปิฎก จึงเกิดมีขึ้นเป็นครั้งแรกในการสังคายนาครั้งที่ ๓ นี้

หลังการสังคายนาครั้งที่ ๓ พระพุทธศาสนาได้เริ่มเผยแผ่ไปสู่ดินแดนต่าง ๆ นอกชมพูทวีป  

(หรือนอกประเทศอินเดีย) พระพุทธศาสนาสายหนึ่งได้มาประดิษฐานมั่นคงข้ึนในเกาะลังกา  

(คือประเทศศรีลังกาปัจจุบัน) 

ถงึราวพุทธศกัราช ๔๕๐ คณะสงฆ์ในเกาะลงักาพิจารณาเหน็ว่า ความทรงจ�าของมนษุย์

โดยทั่วไปเสื่อมลง พระไตรปิฎกที่สืบทอดกันมาแบบมุขปาฐะน้ัน หากไม่ได้มีการจดจารึกลง 

เป็นตัวอักษรไว้ กาลต่อไปภายหน้ากอ็าจจะลบเลอืนเสือ่มสญูไปได้ ฉะน้ัน คณะสงฆ์ในเกาะลงักา

จึงได้ประชุมกันท�าสังคายนาพระไตรปิฎก คือตรวจช�าระและจารึกลงเป็นตัวอักษรในใบลาน  

ก่อให้เกิดมคีัมภีร์พระไตรปิฎกขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก

คัมภีร์พระไตรปิฎกที่เกิดขึ้น ณ เกาะลังกาในครั้งนั้นก็คือ พระไตรปิฎกภาษามคธ  

หรือภาษาบาลี ที่จารึกลงในใบลานด้วยอักษรสิงหล (คืออักษรภาษาของชาวลังกา)

เมื่อพระพุทธศาสนาแผ่ขยายจากลังกาไปสู่ประเทศต่าง ๆ เช่น มอญ พม่า ไทย ลาว 

ประเทศต่าง ๆ ที่รับพระพุทธศาสนาไปจากลังกาก็ได้คัดลอกหรือถ่ายทอดพระไตรปิฎก 

ภาษาบาลี ไปจากลังกาโดยการคัดลอกลงในใบลานด้วยอักษรในภาษาของตน จึงท�าให้เกิดม ี

พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับอักษรมอญ ฉบับอักษรพม่า ฉบับอักษรไทย เป็นต้นขึ้น

ส�าหรับในประเทศไทยสมัยโบราณ นิยมเขียนภาษาบาลีด้วยอักษรขอม ฉะนั้น  

คัมภีร์พระไตรปิฎกของไทยโบราณ จึงเขียนลงในใบลานด้วยอักษรขอม มาถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็น 

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎสมมติเทวาวงศ์ และทรงผนวชเป็นพระภิกษุอยู ่ 

ได้ทรงประดิษฐ์แบบอักษรเพื่อใช้เขียนภาษาบาลีแทนอักษรขอมขึ้น เรียกว่า หนังสืออริยกะ  

มีลักษณะคล้ายอักษรวิธีโรมัน ส�าหรับใช้เขียนและใช้พิมพ์ภาษาบาลีแทนอักษรขอม หนังสือ

อริยกะนี้ได้ใช้แพร่หลายอยู่ในหมู่พระสงฆ์ธรรมยุตครั้งกระน้ัน แต่เม่ือพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎฯ 

ทรงลาผนวชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว  

รัชกาลที่ ๔ แล้ว ความนิยมในการใช้หนังสืออริยกะก็จืดจางลงจนเลิกไปในที่สุด

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ก็ได้ทรงพระราชด�าร ิ

แบบอักษรไทยส�าหรับใช้เขียนภาษาบาลีขึ้นอีก เรียกว่า แบบการยุต ซึ่งได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ 

รัชกาลที่ ๔ และได้ใช้เป็นแบบในการพิมพ์พระไตรปิฎกอักษรไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็น 

การพิมพ์พระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นเล่มหนังสือขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก
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ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา คนไทยจึงได้มี 
พระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย ส�าหรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธศาสนา แต ่
พระไตรปิฎกภาษาบาลีที่พิมพ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ นั้น พิมพ์ได้เพียง ๓๙ เล่ม ยังไม่ครบ 
บริบูรณ์ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิมพ์ 
พระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทยขึ้นอีกครั้ง และได้พิมพ์ส่วนที่ขาดไปให้ครบบริบูรณ์ด้วย  
รวมเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลีอักษรไทย ๔๕ เล่ม เรียกว่า พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ 
เรียกเป็นค�าบาลีว่า สฺยามรฏฺสฺส เตปิฏก� นับเป็นพระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาทฉบับสมบูรณ์ ที่ได ้
จัดพิมพ์ขึ้นเป็นฉบับแรกของโลก

พระไตรปิฎกในประเทศไทยได้มีการแปลเป็นภาษาไทยมาแล้วแต่โบราณ แต่เป็น 
การแปลเพยีงบางเร่ืองหรือบางส่วนตามทีต้่องใช้ประโยชน์เท่านัน้ กระทัง่ถงึพทุธศกัราช ๒๔๘๓ 
คณะสงฆ์ โดยการอปุถมัภ์ของรฐับาลจงึได้ด�าเนนิการแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลเีป็นภาษาไทย 
เพือ่เป็นอนสุรณ์ในการฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พุทธศกัราช ๒๕๐๐ และได้จดัพิมพ์เป็นอนสุรณ์
งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พุทธศักราช ๒๕๐๐ จ�านวน ๒๕๐๐ จบ เรียกว่า พระไตรปิฎก 
ภาษาไทยฉบับหลวง นับเป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับแรกของไทย

เนื่องจากพระไตรปิฎกจดจารึกไว้ด้วยภาษาบาลี ฉะนั้น ผู้ท่ีจะศึกษาพระไตรปิฎก 
ได้รู้เรื่อง จึงต้องเป็นผู้รอบรู้เชี่ยวชาญในภาษาบาลีเท่านั้น ด้วยเหตุน้ี จึงหาผู้รอบรู้เชี่ยวชาญ 
ในพระไตรปิฎกได้ยาก ยังผลให้หาผู้รอบรู้เชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนาได้ยากไปตามกัน  
ฉะนั้น แต่โบราณมา ผู้คนจึงมีความรู้สึกต่อพระไตรปิฎกว่า เป็นสิ่งที่ยากแก่การเรียนรู้ และ 
ยากแก่การที่จะรู ้และเข้าใจ ทั้งในด้านพยัญชนะคือภาษา และในด้านอรรถคือเนื้อหาและ 
ความหมาย เป็นเหตุให้พระไตรปิฎก ถูกเก็บรักษาไว้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ หนักเข้าก็กลายเป็น 
สิ่งเคารพบูชาจนไม่มีคนกล้าแตะต้อง

ด้วยความรู้สึกฝังใจดังกล่าวนี้ แม้เมื่อมีการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยแล้ว  
คนส่วนใหญ่กย็ังคงมีความรู้สกึว่าพระไตรปิฎกเปน็สิง่ทีย่ากแกก่ารเรียนรู้และยากแกก่ารเข้าใจ 
เป็นเหตุให้คนทั่วไปไม่กล้าที่จะอ่านหรือศึกษาพระไตรปิฎก

ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย ได้เรียนรู ้ 
พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก หรือได้ศึกษาพระไตรปิฎกเพ่ือที่จะได้เข้าถึงพระพุทธศาสนา
อย่างถกูต้อง ชัดเจน ทัง้เพือ่ทีจ่ะท�าให้เหน็ว่า พระไตรปิฎกเป็นสิง่ทีทุ่กคนสามารถศกึษาเรยีนรูไ้ด้ 
ทั้งจะได้รับประโยชน์จากพระไตรปิฎกมหาศาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ จึงได้คิดจัดท�า  
”พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชน„ ขึ้น โดยการย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี  
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๔๕ เล่ม ให้เหลือเพียง ๕ เล่ม และพิมพ์เป็นล�าดับมาดังนี้ คือเล่ม ๑ พิมพ์เมื่อสิงหาคม ๒๕๐๑  
เล่ม ๒ พิมพ์เมื่อมกราคม ๒๕๐๒ เล่ม ๓ พิมพ์เมื่อมิถุนายน ๒๕๐๒ เล่ม ๔ พิมพ์เมื่อตุลาคม 
๒๕๐๒ เล่ม ๕ พิมพ์เมื่อเมษายน ๒๕๐๓ รวมเป็น ๕ เล่มชุด จากสถิติการพิมพ์แสดงว่า  
ท่านอาจารย์ คงเริ่มลงมือเรียบเรียง ”พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชน„ ราวเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐  
อันเป็นปีฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ กระทั่งถึงพ.ศ. ๒๕๐๓ จึงเรียบเรียงจบบริบูรณ์ ใช้เวลา 
เรียบเรียงสองปีเศษ ถึงพ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีผู ้ มีกุศลจิตจัดพิมพ์รวมเป็นเล่มเดียวจบ 
แจกเป็นธรรมทาน นับเป็นการพิมพ์รวมเล่มครั้งแรก และต่อมาได้มอบให้มูลนิธิมหามกุฏ 
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์รวมเล่มเผยแพร่ในราคาต�่ากว่าทุน วัตถุประสงค์
และวธิจีดัท�า ”พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชน„ นี ้ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ในค�าน�าในการพมิพ์
ครั้งแรกแล้ว จึงไม่ขอกล่าวซ�้า

ลักษณะโดยรวมของการจัดท�า ”พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชน„ คือ ให้ความรู ้
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระไตรปิฎกตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ลักษณะของพระไตรปิฎก ให้ความรู ้เกี่ยวกับข้อความที่น่ารู ้เบื้องต้นจากพระไตรปิฎก  
ให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาโดยย่อของพระไตรปิฎกทั้ง ๔๕ เล่ม

เนื่องจากเป็นการย่อเนื้อความของพระไตรปิฎกบาลี ๔๕ เล่ม ให้เหลือเป็นหนังสือเล่ม
เดียว ฉะนั้น เนื้อความที่ซ�้ากันจึงตัดออก เนื้อความที่เป็นพลความหรือรายละเอียดปลีกย่อยก็
ตัดออก คงไว้แต่เนื้อหาสาระที่เป็นใจความส�าคัญ ด้วยเหตุน้ี เน้ือหาของพระไตรปิฎกบางเล่ม 
จึงย่อไว้เพียงสั้น ๆ เพราะเน้ือหาซ�้ากับเล่มอ่ืนที่ย่อไว้แล้ว ฉะนั้น ”พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับ
ประชาชน„ น้ี จึงเป็นเสมือนคู่มือส�าหรับการศึกษาพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ คือมีเนื้อความ 
เพียงพอท่ีจะให้รู้ว่า พระไตรปิฎกมีอะไรบ้าง และเพียงพอที่จะน�าเอาไปใช้ประโยชน์หรือน�าไป
ปฏิบัติ และถ้าประสงค์จะรู้รายละเอียดในบางเรื่องบางตอนมากไปกว่านี้ ก็มีพื้นฐานเพียงพอ 
ที่จะไปอ่านหรือศึกษาพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ต่อไปได้

และเนื่องจากในการจัดท�าและจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ครั้งแรกนั้น ท่านอาจารย์ 
ทยอยท�าและทยอยพิมพ์ออกทีละเล่มจนครบ ๕ เล ่ม ฉะน้ัน การจัดท�าสารบาญก็ดี  
การจัดข้อความภายในแต่ละเล่มก็ดี จึงอาจลักลั่นกันอยู่บ้าง ทั้งในด้านการใช้ถ้อยค�าและการ 
ตั้งชื่อหัวข้อ หัวเรื่อง เพราะไม่ได้ท�าพร้อมกันทีเดียว

ฉะนัน้ ในวาระครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลของอาจารย์สชีุพ ปญุญานภุาพ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ น้ี 
คณะท�างานมลูนธิพิระไตรปิฎกเพือ่ประชาชน ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการต�าราและวชิาการ 
มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ร่วมกันด�าเนินการตรวจทานและจัด 
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ฉ

รูปเล่ม ”พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชน„ ของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ให้เรียบร้อยและ

สะดวกแก่การอ่านการค้นคว้ายิ่งขึ้น แล้วจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ในลักษณะที่กะทัดรัดสวยงามสมแก ่

ความเป็นพระคัมภีร์ส�าคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการนี้

ในการพิมพ์คร้ังนี้ คณะท�างานได้ตรวจช�าระเน้ือความ จัดสารบาญ ปรับหัวข้อ  

ถ้อยค�า หมายเลข ให้เป็นระบบเดียวกันตลอดเล่ม และจัดรูปเล่มให้สะดวกในการอ่านการ 

ค้นคว้ายิ่งขึ้น โดยคงเนื้อหาไว้ตามต้นฉบับเดิมทุกประการ

ส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ คือ

๑.  สารบาญได้จัดท�าเป็น ๒ ส่วน คือ สารบาญสรุป เพื่อให้ผู้อ่านรู้เนื้อหาของหนังสือ

แบบกว้าง ๆ หรือในแบบภาพรวมก่อน แล้วจึงถึงสารบาญสมบูรณ์ ส�าหรับให้ผู้อ่านค้นหาเรื่อง 

ที่ต้องการอ่าน หรือเพื่อให้ผู้อ่านได้รู้รายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในหนังสือนี้

๒. ในเนื้อความย่อของพระไตรปิฎกบางเล่มที่ท่านอาจารย์ไม่ได้ใส่หัวเรื่องก�ากับ 

เนื้อความไว้ แต่ท่านใส่หัวเรื่องไว้ในสารบัญ ได้ยกเอาหัวเรื่องนั้น ๆ ในสารบาญไปใส่ไว้เหนือ 

เนื้อความย่อนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้สารบาญกับเนื้อความในเล่มตรงกัน

๓.  เนื้อความของพระไตรปิฎกบางเล่ม มีการจัดแบ่งเป็นวรรค ๆ แต่ในเนื้อความย่อ

ท่านอาจารย์ไม่ได้ใส่ชื่อวรรคก�ากับไว้ที่เน้ือความย่อ แต่ใช้หมายเลขแทน จึงได้เพิ่มช่ือวรรค 

นัน้ ๆ ไว้เหนอืข้อความของวรรคนัน้ ๆ และใส่ไว้ในสารบาญด้วย เพือ่ความสะดวกในการค้นหา

ของผู้อ่าน

๔.  การใส่หมายเลขประจ�าหัวข้อหรือข้อความยังลักลั่นกัน จึงได้ปรับใหม่ให้เป็น 

ระบบเดียวกัน ตามลักษณะของหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง หัวข้อย่อย

๕.  เอกสารทางประวตัศิาสตร์ เกีย่วกบัการช�าระ การจารกึ และการพมิพ์พระไตรปิฎก 

ในประเทศไทย ซึ่งท่านอาจารย์คัดมาจากเอกสารเก่านั้น ได้แก้ไขอักขรวิธีให้เป็นไปตาม 

ต้นฉบับเดิม พร้อมทั้งได้ถ่ายต้นฉบับพระสมุดค�าประกาศเทวดาคร้ังสังคายนายในรัชกาลท่ี ๑ 

และน�าเอกสารเกี่ยวกับพระไตรปิฎกในรัชกาลที่ ๗ คือ พระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ ๗  

พร้อมค�าแปลอารัมภกถา พระไตรปิฎก มาพิมพ์ไว้ด้วย เพ่ือความสมบูรณ์ในทางประวัติ  

และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนได้เห็น

๖.  การอ้างอิงพระไตรปิฎก ท่านอาจารย์ใช้พระไตรปิฎกสยามรัฐ ฉบับพิมพ์ครั้งแรก

ในรัชกาลที่ ๗ ซึ่งปัจจุบันหายาก ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้แก้ไขให้เป็นพระไตรปิฎกสยามรัฐ  

ฉบับพิมพ์ล่าสุด คือ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ และในการอ้างอิง ท่านอาจารย์เขียนไว้เพียงย่อ ๆ คือ  
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เล่ม/หน้า ในการพิมพ์ครัง้นี ้ได้แก้ไขให้ครบถ้วนขึน้ คอืใส่อกัษรย่อชือ่คมัภร์ี พร้อมด้วยเลขเล่ม 

เลขข้อ และเลขหน้า เช่น ที.ปา. ๑๑/๑๐๘/๑๓๙ (อ่านว่า ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๑๑  

ข้อ ๑๐๘ หน้า ๑๓๙) ทั้งนี้เพื่อสะดวกแก่การสืบค้นของผู้ต้องการ

๗.  การอ้างองิคมัภร์ีอรรถกถา ท่านอาจารย์ใช้อรรถกถาฉบบัพมิพ์ครัง้แรก ซึง่ปัจจบุนั

หายาก จึงได้แก้ไขเป็นอรรถกถา ฉบับพิมพ์ที่มหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์ล่าสุด คือเมื่อ  

พ.ศ. ๒๕๓๖ 

๘.  ค�าและข้อความทีเ่หน็ว่าผูอ่้านทัว่ไปอาจไม่คุน้เคย หรอือาจเข้าใจยาก ในการพมิพ์

คร้ังนี ้คณะท�างานได้ท�าเชงิอรรถเพิม่เตมิขึน้โดยใช้อกัษรย่อ ม.พ.ป. หมายถึง ”มูลนิธพิระไตรปิฎก

เพื่อประชาชน„ ก�ากับไว้เพื่อเป็นที่สังเกต พร้อมทั้งได้ปรับปรุงแผนภูมิ แผนผัง หัวข้อและ 

เลขหน้าที่ใช้อ้างอิงภายในเล่มด้วย

๙.  บันทึกทางวิชาการ ๖ ฉบับของท่านอาจารย์น้ัน ในคราวน้ี ได้ใส่ช่ือส�าหรับ 

บันทึกทางวิชาการแต่ละฉบับไว้ด้วย เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่าน

๑๐. การพิมพ์คร้ังนี้ ได้เพิ่มภาพวาดเกี่ยวกับการสังคายนาครั้งส�าคัญอันเนื่องกับ 

ความเป็นมาของพระไตรปิฎกไว้ด้วยรวม ๗ ภาพ การวาดภาพในครั้งน้ีพระอาจารย์ธีระพันธุ์  

ธีรโพธิ (ลอไพบูลย์) ผู้วาด ได้พยายามศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการสังคายนาครั้งนั้น ๆ เช่น  

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ี ส่ิงของเคร่ืองใช้ สภาพแวดล้อมและธรรมเนียมประเพณีในยุคน้ัน  

เพื่อประกอบจินตนาการในการสร้างสรรค์ภาพของการสังคายนาครั้งน้ัน ๆ โดยได้เดินทางไป

อินเดีย ลังกา และเชียงใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลดังกล่าวมาประกอบ เพื่อให้คล้ายจริงมากที่สุด 

ดังที่ปรากฏ อนึ่ง เนื่องจากภาพท่ีวาดข้ึน วาดโดยศิลปินไทย ผู้วาดจึงจงใจใส่บรรยากาศ 

แบบไทย ๆ ลงไว้ในภาพด้วย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัย

๑๑. เพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึงท่านอาจารย์ในวาระครบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ในการพิมพ ์

ครั้งนี้ ได้เพิ่มประวัติสังเขปของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ผู ้จัดท�า ”พระไตรปิฎกฉบับ 

ส�าหรับประชาชน„ เล่มนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกไว้ด้วย

๑๒. เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ท่านผู้อ่านที่ต้องการค้นหาเรื่องต่าง ๆ ที่มีปรากฏอยู่

ในหนังสือนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น การพิมพ์ครั้งน้ี ได้จัดท�าสารบาญค้นค�า หรือดรรชนีค้นเรื่องให ้

ละเอียดขึ้นกว่าเดิมอีก ราว ๕ - ๖ เท่า

ช
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อนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการอ่านการศึกษา ”พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชน„  
ใคร่ขอแนะน�าท่านผูอ่้านว่า ควรอ่านบนัทึกทางวชิาการ ๖ ฉบบัของท่านอาจารย์สุชพี ปญุญานุภาพ 
ซึ่งเป็นภาคที่ ๕ ของหนังสือนี้ก่อน แล้วจึงอ่านเนื้อหาของ ”พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชน„ 
เพราะจะท�าให้ท่านผู้อ่านทราบถึงวิธีการในการจัดท�า จุดมุ่งหมายในการจัดท�า และวิธีใช้ 
พระไตรปิฎกเล่มนี้ ตลอดถึงประโยชน์ที่จะพึงได้จากการอ่านพระไตรปิฎกฉบับนี้ด้วย

”พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชน„ นี้ นับเป็นพระไตรปิฎกย่อฉบับแรกของโลก  
เพราะการย่อความพระไตรปิฎกบาลี ๔๕ เล่ม ให้คงเหลือเป็นหนังสือเล่มเดียวดังที่ท่าน 
อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ได้จัดท�าขึ้นนี้ไม่เคยมีใครจัดท�าขึ้นมาก่อน จึงกล่าวได้ว ่า  
”พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชน„ หรืออาจเรียกว่า พระไตรปิฎกย่อฉบับน้ี เปรียบเสมือน 
เพชรเม็ดเอกของวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และจะเป็นมรดกทางปัญญา  
มรดกทางพระพุทธศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยไปตลอดกาล

ในการตรวจทานและจัดเรียบเรียงเน้ือหาของ ”พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชน„  
ขึ้นใหม่ในครั้งนี้ หากมีข้อบกพร่องประการใดในการจัดพิมพ์ คณะท�างานขอน้อมรับค�าแนะน�า
จากท่านผู้อ่านด้วยความเคารพ เพื่อจักได้ปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนย่ิงข้ึนในการพิมพ ์
ครั้งต่อไป 

บุญกุศลและความดีใด ๆ จักพึงบังเกิดมีจากการจัดพิมพ์ ”พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับ
ประชาชน„ ในครั้งนี้ คณะท�างานขออุทิศเป็นเครื่องบูชาคุณแด่อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ  
ด้วยความเคารพ และขอมอบเป็นพลังใจแก่ท่านผู้อ่านทุกท่าน เพื่อเป็นก�าลังเกื้อหนุนให ้
พระพุทธศาสนาแพร่หลายสถาพรสืบไป

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชำชน

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

ซ
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ค�ำน�ำ

ในกำรพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

ในการพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชนฉบับรวมเป็นเล่มเดียวจบ ครั้งท่ี ๑๐ 
หรือถ้าจะนับรวมที่พิมพ์แยกเป็น ๕ เล่มในระยะเริ่มแรก ก็เป็นครั้งที่ ๑๒ ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ นี้ 
เห็นสมควรเล่าเรื่องการพิมพ์พระไตรปิฎกในประเทศต่าง ๆ ไว้ด้วย

ในประเทศอินเดยี มกีารจดัพมิพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลด้ีวยอกัษรเทวนาคร ีจบบรบิรูณ์
มาหลายปีแล้ว นอกจากนั้นยังมีการพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาสันสกฤตของมหายานด้วยอักษร
เทวนาคร ีเสรจ็ไปแล้วไม่น้อยกว่า ๒๓ เล่ม ในการนีส้ถาบนัทางวชิาการแต่ละแห่งเป็นฝ่ายจดัท�า 
โดยได้รับความอุปถัมภ์จากรัฐบาลอินเดีย

ในประเทศพม่า มีการระดมทุนแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษ และ 
จัดพิมพ์ข้ึนแล้วบางส่วน โดยให้ชาวพม่าที่มีความรู้ดีทั้งภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเป็นผู้แปล 
ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งหลังจากที่พิมพ์ฉบับภาษาบาลีสมบูรณ์แล้ว

ในประเทศอังกฤษ ได้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลีด้วยอักษรโรมัน พร้อมทั้ง 
พระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ส�าเร็จมาหลายสิบปีแล้ว โดยริเริ่มมาแต่ประมาณ  
พ.ศ. ๒๔๒๔ หรือย่างเข้าปีที่ ๑๐๗ ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ นี้๑

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๕ ได้ทรงอปุถัมภ์พระราชทานทนุ 
ให้แปลพระสุตตันตปิฎก ๓ เล่มแรก คือทีฆนิกายเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการประเดิมการ 
แปลพระสุตตันตปิฎกให้เป็นชุด นับเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของประเทศไทย และชาวพุทธไทย
สืบมาจนถึงปัจจุบัน เพราะแม้ในฉบับที่พิมพ์ครั้งหลัง ๆ เขาก็ยังประกาศว่าพิมพ์เผยแผ่ภายใต้
พระบรมราชูปถัมภ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์แห่งสยาม ส�าหรับทีฆนิกาย
แปลเล่มแรก ส่วนเล่มที่ ๒ และเล่มที่ ๓ ใช้ค�ารวมว่าพิมพ์เผยแผ่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ ์
แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวแห่งสยาม เล่มแรกพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ เล่มที่ ๒  
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ และเล่มที่ ๓ พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ เฉพาะเล่มที่ ๓ พิมพ์ในรัชกาลที่ ๖  
อันแสดงให้เห็นว่าการแปลและพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษต้องใช้เวลากว่า ๒๐ ปี จึงครบพระสูตร
เฉพาะทีฆนิกาย ๓ เล่ม ส่วนเล่มอื่น ๆ ก็มีการแบ่งงานการแปลและจัดพิมพ์ต่อเนื่องกัน 
ไปด้วย

๑ 
พระไตรปิฎกแปลฉบับภาษาฝรั่งเศสและเยอรมัน มีเพียงบางส่วนไม่ครบชุด
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การพมิพ์พระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลแีละภาษาไทยน้ัน ครัง้แรกพมิพ์พระไตรปิฎกภาษา
บาลีในสมัยรัชกาลที่ ๕ ใช้เวลาเตรียมงานและจัดพิมพ์เสร็จจาก พ.ศ. ๒๔๓๑ ถึง พ.ศ. ๒๔๓๖

ครั้งท่ี ๒ พิมพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลี ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ใช้เวลาช�าระเตรียมงาน 
และจัดพิมพ์เสร็จจาก พ.ศ. ๒๔๖๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๓

ส่วนการพิมพ์ฉบับภาษาบาลีอีกเป็นครั้งที่ ๓ และที่ ๔ ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ และ ๒๕๒๓ 
โดยล�าดบั เป็นงานของมหามกฏุราชวทิยาลยั ส�าเรจ็สมบรูณ์ในรชักาลที ่๙ ซึง่เป็นรชักาลปัจจบุนั

ฉบบัแปลเป็นภาษาไทย มีฉบบัของกรมการศาสนา ๔๕ เล่ม ของมหามกุฏราชวทิยาลยั 
๙๑ เล่ม เพราะฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยได้แปลค�าอธิบายที่เรียกว่าอรรถกถาเพิ่มอีก 
ส่วนหนึ่งด้วย ส่วนพระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชนซึ่งเป็นฉบับแปลย่อ เดิมท�าไว้ ๕ เล่ม  
และได้พิมพ์รวมเป็นเล่มเดียว ฉบับแปลทั้งสามนี้ กระท�าในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลปัจจุบันทั้งสิ้น

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ นี้ เป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา 
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ เป็นสมัยที่มีการพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาบาลีและที่แปล
เป็นภาษาไทยทั้งฉบับย่อและพิสดาร เกิดขึ้นรวมหลายฉบับ นับเป็นการเฉลิมพระเกียรติแห่ง 
พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก ผู้ทรงส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติ
ตลอดมา

ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระภูมิพลมหาราชของชาวไทย จงทรง 
พระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมส�าราญ เป็นม่ิงขวัญของพสกนิกรชาวไทยสืบไป แม้มี 
พระราชประสงค์จ�านงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ผลสมดังพระราชปรารถนาทุกประการ

สุชีพ ปุญญำนุภำพ

กรุงเทพ ฯ
๒๒ เมษายน ๒๕๓๐

ฎ
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ค�ำน�ำ

ในกำรพิมพ์รวมเล่ม ครั้งที่ ๘ 

พ.ศ. ๒๕๒๗

พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชน เดิมย่อจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ๔๕ เล่ม 

เป็นภาษาไทย ๕ เล่ม แล้วรวม ๕ เล่มนั้นพิมพ์ให้เป็นเล่มเดียว เพื่อมิให้กระจัดกระจาย ถ้าจะ

คิดถึงการพิมพ์เมื่อเป็น ๕ เล่มด้วย ก็นับเป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๑๐ ในคราวนี้ แต่ถ้าคิดเฉพาะ 

ทีร่วมพมิพ์เป็นเล่มเดยีวจบ กน็บัเป็นครัง้ที ่๘  ในการพมิพ์รวมเล่มตัง้แต่ครัง้ที ่๖ พ.ศ. ๒๕๒๕ 

เป็นต้นมา พมิพ์ครัง้ละ ๑๐,๐๐๐ เล่ม และจ�าหน่ายหมดภายในเวลาประมาณ ๑ ปี ในแต่ละครัง้ 

แสดงว่าได้รับความสนใจ และสนับสนุนจากท่านพระภิกษุสามเณร และประชาชนผู้เห็นความ

ส�าคัญในการศึกษาสาระส�าคัญแห่งพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นต�าราอันเป็นหลักแห่งพระพุทธศาสนา

บางคราวด้วยความเร่งร้อน เจ้าหน้าที่โรงพิมพ์ได้จัดพิมพ์ไปก่อนโดยไม่ทันได้แก้ไข

ถ้อยค�าบางค�าท่ีข้าพเจ้าขอให้แก้ไข แต่ในคราวนี้ ได้แก้ไขหลายแห่ง และจะพยายามแก้ไขเพิ่ม

เติมอีกในการพิมพ์ครั้งต่อ ๆ ไป เพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๘ นี้ ข้าพเจ้าเจาะจงถวายส่วนกุศลในการจัดท�าและจัดพิมพ์

หนังสือนี้ บูชาพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเจติยาจารย์ (วงศ์ โอทาตวัณณเถระ) วัดเสนหา 

จังหวัดนครปฐม พระอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงยิ่งของข้าพเจ้า ข้อที่นับว่าส�าคัญก็คือ

ท่านเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาภาษาบาลีจนมีโอกาสบ�าเพ็ญประโยชน์แก ่

พระพุทธศาสนาได้บ้างตามควรแก่อัตภาพและสติปัญญาอันน้อย

การกล่าวถวายส่วนกศุลบชูาพระคณุท่านเจ้าคณุอาจารย์ ในการพมิพ์ครัง้นี ้กเ็พราะใน

ระหว่างการเตรียมจัดพิมพ์คร้ังที่ ๘ น้ี ท่านได้ถึงมรณภาพล่วงลับไปในเช้าวันที่ ๑๑ ธันวาคม 

๒๕๒๗ เมื่อมีชนมายุ ๑๐๒ โดยปี หรือคิดเป็นอายุช�าระก็ ๑๐๑ ปี ๕ เดือนกับ ๑๑ วัน

ประโยชน์ใดแม้เพียงนดิน้อยท่ีท่านสาธชุนได้รบัจากหนงัสอืนี ้ข้าพเจ้าขออทุศิส่วนกศุล

จากประโยชน์นั้น เป็นสักการะบรรณาการบูชาท่านเจ้าคุณอาจารย์ผู้มีพระคุณของข้าพเจ้า ผู้ซึ่ง

ชาวนครปฐมเรียกกันติดปากว่าหลวงปู่

อนึ่ง ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านผู้ริเริ่มรวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวจากเดิม  

๕ เล่ม แจกเป็นพทุธบชูาคร้ังแรกจ�านวน ๑,๑๐๐ เล่ม คอื คณุอมัพร สขุะนนิทร์ และขอบพระคณุ 
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คุณ ส. อาจารีย์ ผู้รับอาสาในการติดต่อ รับส่งใบพิสูจน์อักษรในระหว่างการจัดพิมพ์เป็นเวลา

หลายเดือน รวมทั้งขอบพระคุณ คุณเผด็จ จิระสานต์ แห่งโรงพิมพ์กรุงเทพการพิมพ์ ผู้ช่วย 

ให้การจัดพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกลุล่วงไปด้วยดี
ขอกราบขอบพระคณุท่านเจ้าคณุพระธรรมดิลก (วชิมัย ปญุญารามเถระ) วดับวรนิเวศ

วิหาร กรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย และกรรมการมหาเถระสมาคม ผู้ส่งเสริมให้มหามกุฏ 
ราชวิทยาลัย จัดพิมพ์จ�าหน่ายหนังสือนี้ ซึ่งในชั้นแรก มหามกุฏราชวิทยาลัย ยอมจ�าหน่าย 
ในราคาต�า่กว่าทนุ หรอืกล่าวอกีอย่างหนึง่กค็อื ยอมขายขาดทนุเล่มละประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ บาท 
แต่ได้ก�าไรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในการพิมพ์ครั้งต่อมาจึงมีก�าไรเพิ่มขึ้นบ้าง ทั้งในด้าน
การขายและการเผยแผ่

นอกจากน้ันขอขอบพระคุณทุกท่านผู้มีจดหมายเสนอแนะในหลายเรื่องด้วยกัน ด้วย
ความปรารถนาดีที่จะเห็นหนังสือนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าขอประทานอภัยที่ได้เปิดเผยนามของท่านผู้ริเริ่มหลายท่าน ผู้ปิดทองหลังพระ
ตลอดมาในการจัดพิมพ์หนังสือนี้ โดยมิได้ขออนุญาตท่านเจ้าของนามก่อน

การพิมพ์ครั้งที่ ๘ นี้ เริ่มมาแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๗ เพิ่งเสร็จในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ จึงถือว่าเป็นการพิมพ์ ใน พ.ศ. ๒๕๒๗

สุชีพ ปุญญำนุภำพ

กรุงเทพ
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

ฐ
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ค�ำน�ำ

ฉบับพิมพ์รวมเล่มเดียวจบ ครั้งที่ ๓/๒๕๒๔

พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชน ซ่ึงย่อฉบับภาษาบาลี ๔๕ เล่ม เหลือเพียง 

เล่มเดียวจบ ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ ๓ (ไม่นับรวมที่พิมพ์แยก เป็น ๕ เล่ม) คือ ใน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕๒๔ นี้ ๒ ครั้ง เพราะเมื่ออนุญาตให้มหามกุฏราชวิทยาลัยพิมพ์ 

จ�าหน่ายในราคาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว ก็จ�าหน่ายหมด ๒,๐๐๐ เล่ม ในเวลาอันสั้น  

มหามกุฏฯ จึงพิมพ์ซ�้าอีก ๓,๐๐๐ เล่ม คงขายในราคาเดิมคือ เล่มละ ๑๐๐ บาท โดยเจ้าหน้าที่

โรงพิมพ์ถึงกับต้องท�างานกลางคืน เพ่ือแข่งกับเวลาเร่งผลิตหนังสือเล่มน้ีให้ทันความต้องการ 

ของประชาชน

ข้าพเจ้าได้กราบเรียนพระคุณเจ้ากรรมการฝ่ายบรรพชิตของมหามกุฏราชวิทยาลัย  

ขอให้จัดพิมพ์ต่อไปเรื่อย ๆ อย่าให้ขาดคราว โดยไม่ต้องให้อะไรตอบแทนแก่ข้าพเจ้า  

เพียงแต่ให ้จ�าหน่ายในราคาเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างน้ีต ่อไปตามเดิม ฉะน้ันจึง 

โปรดทราบว่า ในบางครั้งอาจผลิตช้า ไม่ทันความต้องการบ้าง แต่ก็จะมีจ�าหน่ายติดต่อกัน 

ตลอดไป

สุชีพ ปุญญำนุภำพ

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๔
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ค�ำน�ำ

ในกำรพิมพ์รวมเป็นเล่มเดียวจบครั้งแรก

พ.ศ. ๒๕๒๒

การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชน ซึ่งเดิมมี ๕ เล่ม ให้รวมเป็นเล่มเดียว
จบครัง้น้ี ในด้านทนุทรัพย์ ท่านผู้หนึง่ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และประกอบ
อาชีพอิสระส่วนตัวแต่ไม่ประสงค์ออกนาม เป็นผู้บริจาค เพื่อพิมพ์แจกเป็นการกุศล พร้อมทั้ง
ได้มีส่วนในการช่วยตรวจใบพิสูจน์และช่วยขยายสารบาญเรื่อง สารบาญค�าค้น ให้พิสดาร 
กว่าเดิม อันนับเป็นกุศลเจตนาอย่างสูง ที่มุ่งจะให้มีการแจกจ่ายพระไตรปิฎก แบบย่อความ  
ให้แพร่หลายไปตามห้องสมุดและสถาบันต่าง ๆ เท่าที่จะแจกจ่ายไปได้ การเสียสละของท่าน 
ที่กล่าวมาแล้ว จึงมิใช่เพียงการเงิน แต่รวมถึงก�าลังกาย ก�าลังความคิด และการออกแบบปก 
ออกแบบแผนผังหรือแผนภูมิ เพื่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นท่านผู้จัดการโรงพิมพ์กรุงเทพการพิมพ์ ก็ยังได้เอื้อเฟื้อร่วมมือในการ 
ช่วยอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นอย่างดี ด้วยมุ่งให้หนังสือนี้ส�าเร็จเป็น
ประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านโดยทั่วไป การจัดพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดเล็กเพื่อมิให้ใช้หน้ากระดาษ
มากเกินไปนั้น เป็นภาระมาก แต่ท่านก็มิได้เห็นแต่เพียงด้านการค้า และความสะดวกของทาง 
โรงพิมพ์เท่านั้น จึงได้ยอมรับจัดพิมพ์ด้วยมุ่งการกุศลเป็นใหญ่ งานจัดพิมพ์จึงลุล่วงไปด้วยดี
จนเป็นเล่มสมบูรณ์

ยังมีอีกท่านผู้หนึ่งผู้ไม่ประสงค์ออกนามเช่นเดียวกัน ได้มีส่วนช่วยในด้านธุรการ 
เกี่ยวกับการพิมพ์ เช่น การรับส่งใบพิสูจน์และอื่น ๆ อันนับเป็นกุศลเจตนาอย่างสูง

ในการพิมพ์ครั้งน้ี ข้าพเจ้าได้มีโอกาสตรวจแก้ต้นฉบับเดิมที่ตกหล่นผิดพลาดได ้
หลายแห่ง แต่เมือ่พมิพ์ไปแล้วได้พบว่ายงัมทีีพ่มิพ์ผดิพลาดหลงตาไปบ้าง ซึง่ก็ได้บอกแก้ค�าผดิ
ไว้เท่าที่จะตรวจพบ

หนงัสอืนีเ้ร่ิมพมิพ์ เมือ่วนัท่ี ๖ พฤศจกิายน ๒๕๒๑ ส่วนส�าคัญพมิพ์จบภายในปี ๒๕๒๒ 
มเีพยีงสารบาญและค�าน�าเล็กน้อยทีพ่มิพ์เสร็จในต้นปี ๒๕๒๓ ซึง่กต้็องนับว่าเป็นฉบบัพมิพ์ พ.ศ. 
๒๕๒๒

ข้าพเจ้าปรารภความเสียสละ ความร่วมมือ และการช่วยขวนขวายในการจัดพิมพ ์
หนงัสอืเรือ่งนีข้องท่านท่ีกล่าวถึงนัน้ ๆ จงึต้ังช่ือว่าคณะเทดิทนูธรรม นอกจากนัน้ในการออกแบบ
ปก ท่านผูบ้รจิาคทรพัย์ก็พยายามทีจ่ะให้มลีกัษณะในทางรกัษาสมบตัทิางวฒันธรรมของไทยไว้ 
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ท่านได้ฟังความคดิเหน็หลาย ๆ ฝ่าย แล้วด�าเนนิการจนเป็นทีเ่รยีบร้อยดงัทีป่รากฏแก่ท่านผูอ่้าน
อยู่นี้ ข้าพเจ้าขออนุโมทนาและคารวะในกุศลเจตนาอันสูงส่งน้ีด้วยความจริงใจ ขอให้ท่าน 
ผู้บริจาคทรัพย์จัดพิมพ์ และท่านผู้ร่วมให้ความช่วยทุกท่าน จงประสบแต่สิ่งอันพึงประสงค์  
ได้เห็นธรรมและพ้นจากทุกข์ ภัย โรค ทั้งปวง

กล่าวโดยประวัติ การพิมพ์รวมเล่มเดียวจบครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๒๒ นี้  นับเป็น 
การพิมพ์ครัง้ที ่๓ ทีพ่มิพ์จบทัง้ชดุ แต่ถ้ากล่าวถงึการพิมพ์แยกเป็น ๕ เล่ม เล่มที ่๑ พมิพ์มาแล้ว 
๔ ครั้ง เล่มที่ ๒ ถึง ๕ พิมพ์มาแล้ว ๒ คร้ัง โปรดอ่านค�าน�าและค�าช้ีแจงประจ�าเล่มท่ี ๑  
ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ และ ๒๕๑๕ ที่พิมพ์ถัดจากค�าน�านี้ประกอบด้วย เพื่อจะได้ทราบ 
ความมุ่งหมายและวิธีการจัดท�า ตลอดจนความเป็นมาแต่ต้น

ขอกุศลจริยาในการจัดพิมพ์รวมเล่มเป็นครั้งแรกเพื่อแจกเป็นการเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนา ทั้งนี้จงเป็นไปเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่มนุษยชาติ โดยไม่เลือกช้ัน วรรณะ ประเทศ 
ชาติและศาสนา กับทั้งจงเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์แก่สรรพสัตว์ โดยทั่วกันเทอญ

สุชีพ ปุญญำนุภำพ

๒๗๘ ซอยชัยพฤกษ์
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ ฯ
๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๒

ณ
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ค�ำน�ำ

ประจ�ำเล่มที่  ๑ ในกำรพิมพ์ครั้งที่ ๔

พ.ศ. ๒๕๑๕

พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชนทั้งชุดรวม ๕ เล่มน้ันได้ขาดคราวมานาน ข้าพเจ้า
จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นอีกและได้แก้ไขเพิ่มเติมอีกบ้างตามสมควร

เล่มที่ ๒ ถึงเล่มที่ ๕ เป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๒ เฉพาะเล่มที่ ๑ เป็นการพิมพ์ครั้งที่ ๓  
คร้ังแรกพิมพ์ใน พ.ศ. ๒๕๐๑  คร้ังท่ี ๒ ใน พ.ศ. ๒๕๐๖  ครั้งที่ ๓ ซึ่งมีผู้ขอพิมพ์แจก 
ในงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หนึ่งเป็นการพิมพ์เฉพาะบางส่วนของเล่มใน พ.ศ. ๒๕๑๔  
ครั้งที่ ๔ คือครั้งนี้พิมพ์ใน พ.ศ. ๒๕๑๕

ในการเขียนค�าน�าครั้งแรก ข้าพเจ้ามิได้เล่ารายละเอียดไว้ถึงเหตุที่จูงใจอย่างส�าคัญใน
การจัดท�าพระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชนชุดนี้ จึงขอเล่าไว้ในครั้งนี้

เมือ่ข้าพเจ้าอายุได้ ๑๗ - ๑๘ ปี ได้เคยอ่านพระไตรปิฎกซึง่พระเถรานเุถระท่านแปลไว้
เป็นสูตร ๆ ไปอ่านแล้วก็เขียนย่อความสั้น ๆ ใส่สมุดไว้ เพื่อช่วยเตือนความจ�าว่าพระสูตรที่เคย
อ่านมาแล้วนั้นมีสาระส�าคัญอะไรบ้าง อาจอ่านซ�้าได้อีกในภายหลัง ต่อมาเมื่อได้เล่าเรียน 
ภาษาบาลีเพ่ิมเติมจนสามารถแปลพระไตรปิฎกได้เอง จึงได้ท�างานชิ้นนี้ โดยย่อพระไตรปิฎก  
๔๕ เล่ม ให้เหลือเพียง ๕ เล่มจบ ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาพระพุทธศาสนาของตนเอง 
และเพื่อให้ท่านผู้อ่านผู้มีความประสงค์จะทราบสาระส�าคัญย่อ ๆ แห่งพระไตรปิฎกทุกเล่ม 
ตามต้องการ

สุชีพ ปุญญำนุภำพ

๑๙ เมษายน ๒๕๑๕
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ค�ำชี้แจง

ประจ�ำเล่มที่ ๑ ในกำรจัดพิมพ์ครั้งแรก

พ.ศ. ๒๕๐๑

การจัดท�าพระไตรปิฎกฉบับประชาชนขึ้นนี้ เนื่องมาจากความปรารถนาที่จะได้เห็น 
พ่ีน้องพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้อ่านพระไตรปิฎกจบ โดยได้ประโยชน์ในขณะเดียวกัน ๔  
ประการ คือ

๑. รูค้วามหมาย และความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกตัง้แต่ต้นจนได้พมิพ์ขึน้เป็นอกัษร
ไทย พร้อมทั้งวิธีการจัดหมวดหมู่ในพระไตรปิฎกอย่างชัดเจน

๒. รู้เร่ืองที่น่าสนใจ ซึ่งได้เลือกน�ามาแปลไว้เป็นตอน ๆ เพื่อให้เป็นแนวค�าสอนทาง
พระพุทธศาสนาทั้งสามปิฎก

๓. รู้ความย่อในพระไตรปิฎกแต่ละเล่ม ทั้งหมด ๔๕ เล่ม เป็นการย่อที่พยายามให้ได้
สาระส�าคัญ

๔. ได้อ่านเอกสารทางประวตัศิาสตร์ของไทย เพือ่ทราบความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก 
ในประเทศไทย เป็นเอกสารซึ่งรวบรวมไว้เพื่อให้ค้นได้สะดวก ไม่กระจัดกระจาย

ด้วยเหตนุี ้หนงัสอืพระไตรปิฎกฉบับส�าหรบัประชาชนเล่มที ่๑ น้ี จงึได้จัดแบ่งออกเป็น 
๔ ภาค คือภาคที่ ๑ ว่าด้วยความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ภาคที่ ๒ ว่าด้วยข้อความน่ารู้จากพระ
ไตรปิฎก ภาคที่ ๓ ว่าด้วยความย่อแห่งพระไตรปิฎก และภาคผนวก ว่าด้วยเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการช�าระ การจารึกและการพิมพ์พระไตรปิฎก ในประเทศไทย

ส่วนในเล่มต่อไป จะจดัไว้เพยีง ๒ ภาค คอืข้อความน่ารูจ้ากพระไตรปิฎก กบัความย่อ
แห่งพระไตรปิฎก เว้นแต่มีข้อความอะไรที่ควรกล่าว ก็จะกล่าวไว้ในค�าชี้แจง

ในการย่อความแห่งบาลพีระไตรปิฎกทัง้ ๔๕ เล่มนัน้ เล่มน้ีย่อบาลไีด้เพียง ๒ เล่มและ

ค่อนข้างยาวกว่าก�าหนดที่ตั้งไว้ว่าจะย่อให้เหลือเล่มละประมาณ ๓๔ หน้า แต่ก็มีความประสงค์

จะให้เป็นคู่มือศึกษาวินัยพร้อมด้วยประวัติความเป็นมาแห่งสิกขาบท อาจใช้เป็นประโยชน ์

ส�าหรับผู้ศึกษานักธรรมได้เป็นอย่างดี หนังสือชุดน้ีเดิมกะไว้ว่า ๔ เล่มจบ แต่เมื่อท�าลงไปแล้ว  

ก็รู้สึกว่าจะถึง ๕ เล่มจบ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีความจ�าเป็นต้องขยาย ก็จะไม่ให้เกิน ๕ เล่มจบ  

และถ้าเป็นไปได้ เมื่อพิมพ์ชุดนี้เสร็จแล้ว ก็จะหาวิธีพิมพ์รวมเล่มเดียวจบในภายหลัง  

โดยขยายหน้ากระดาษให้ใหญ่ขึ้น  หรือใช้ตัวอักษรให้เล็กลง  ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคต
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เหตุผลที่ตั้งช่ือว่ำพระไตรปิฎกฉบับส�ำหรับประชำชน ก็ด้วยต้องกำรท�ำงำนชิ้นนี้ให้

เป็นสมบตัสิ�ำหรบัประชำชนให้มำกทีสุ่ด เพราะพระไตรปิฎกนัน้ มข้ีอความพสิดารมาก มถีงึ ๔๕ 
เล่มขนาดใหญ่ แม้แต่ผูรู้้ภาษาบาลีเองก็หาตวัผูอ่้านจบได้ยาก ถ้าใช้วธิย่ีอความให้ได้สาระส�าคญั
ไว้ให้ครบทุกเล่ม ก็จะเหมือนได้อ่านเองจบเล่มใหญ่ แลัวตัดลัดเก็บใจความที่ส�าคัญไว้ได้

อีกอย่ำงหนึ่ง ค�ำว่ำ พระไตรปิฎกฉบับส�ำหรับประชำชน นี้ ไม่ได้มุ่งเพียงท�ำให้ง่ำย

ให้สะดวกส�ำหรบัประชำชนเท่ำนัน้ ยงัปรำรถนำจะน�ำประชำชนให้มคีวำมรูเ้ข้ำหำพระไตรปิฎก

อีกประกำรหน่ึงด้วย คือถ้าเป็นท้องนิทาน เป็นเรื่องเล่า จะพยายามท�าให้เข้าใจง่าย แต่ถ้าเป็น 
หลักวิชา ก็จะคงรูปศัพท์ให้เห็น แล้วแปลไว้หรือท�าค�าอธิบายก�ากับไว้ในวงเล็บ หรือในเชิงอรรถ
ด้านล่างของหน้ากระดาษ ส�านวนทางศาสนาบางค�าก็จะคงไว้บ้าง เป็นการจูงประชาชนให้คุ้น 
กับศัพท์ หรือส�านวนทางศาสนาพอสมควร

การจัดท�าพระไตรปิฎกแปลนั้น ฝรั่งได้ท�าไว้แล้วหลายแบบ เช่น 
๑.  แปลโดยพิสดารทุก ๆ เล่ม ซึ่งสมาคมบาลีปกรณ์ แห่งประเทศอังกฤษจัดท�า 
๒.  เลอืกแปลแต่บางตอนทีน่่าสนใจ รวมเป็นเล่ม ประกอบด้วยสิง่ละอนัพรรณละน้อย 

เช่น หนังสือเรื่อง Some Sayings of the Buddha ของ F.L. Woodward  เรื่อง The Living 
Thoughts of Gotama the Buddha ของ Ananda Koomaraswamy และ Miss  
I.B. Horner และเรื่อง The Word of the Buddha ของ Nyanatiloka เป็นต้น 

๓.  เลือกแปลเต็มสูตรบางสูตร เช่นหนังสือ Sacred Books of the East และ  
Buddhist Texts ของ E. Conze เป็นต้น 

๔.  ย่อพระไตรปิฎกให้สั้น อ่านจบเพียงครึ่งชั่วโมง เช่น ที่สมาคมบาลีปกรณ์จัดท�า
หนังสือพระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชนนี้ มีวิธีการตั้งแต่ข้อ ๒ ถึงข้อ ๔ ครบหมด 

คงเว้นไม่แปลพสิดารทกุเล่มเท่านัน้ นอกจากนี ้ยงัเพิม่ค�าอธบิายความรูเ้รือ่งพระไตรปิฎก ตลอด
จนความเป็นมาพร้อมทั้งแสดงเอกสารทางประวัติศาสตร์ไว้ด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้อ่านต�ารา
ของฝรัง่มาแล้วแต่ละเล่ม จะพบว่าพระไตรปิฎกฉบบัส�าหรบัประชาชนชดุน้ี ได้รวบรวมเรือ่งทีน่่า
สนใจเกี่ยวกับพระไตรปิฎกมากล่าวไว้ทุกแบบ เว้นแบบเดียว คือแปลพิสดารทุกเล่ม

มีข้อที่ควรช้ีแจงไว้ในที่นี้อีกเล็กน้อยก็คือ การอ้างที่มา คือเล่ม และหน้าของพระ 
ไตรปิฎก เมือ่ใช้เลข เช่น ๑๒/๓๕ หมายความว่า พระไตรปิฎก เล่ม ๑๒ หน้า ๓๕ และในภาค ๒ 
ข้อความน่ารูจ้ากพระไตรปิฎก ในหวัข้อใดไม่ได้บอกทีม่าไว้ แล้วขึน้หัวข้ออืน่ทเีดยีว หมายความ
ว่า อยู ่ในเล่มและหน้าเดียวกับหัวข้อถัดไป บางคร้ังในตอนแรกบอกชื่อ และที่มาไว้แล้ว  
เช่น ธรรมบท  ขุททกนิกาย ๒๕/๓๒ ในข้อต่อ ๆ ไปอาจใส่ไว้แต่เลข เช่น ๒๕/๑๐๖  

ถ
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หมายความว่า ชื่อ ก็คงซ�้ากับที่กล่าวมาแล้ว คือ ธรรมบท ขุททกนิกาย เล่ม ๒๕ หน้า ๑๐๖  
คือเปลี่ยนแต่เลขหน้าเท่านั้น

ความผดิพลาดตกหล่นใด ๆ ซึง่อาจม ีข้าพเจ้าขอประทานอภัยไว้ในทีน้ี่ด้วย และพร้อม
ที่จะรับฟังค�าทักท้วงเพื่อพิจารณาแก้ไขต่อไป

ข้าพเจ้าขออุทิศงานช้ินนี้ บูชาพระคุณท่านมารดาบิดา ท่านพระอุปัชฌายะอาจารย์  
และท่านผู้มีพระคุณทุกท่าน และของานชิ้นนี้ จงเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขความสงบแด่ท่านผู้
อ่านทั้งหลายโดยทั่วกัน

สุชีพ ปุญญำนุภำพ

๒๗๘ ซอยชัยพฤกษ์
ถนนสุขุมวิท พระนคร
๑ สิงหาคม ๒๕๐๑

ท
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“อำนนท์ บำงทีพวกเธอพึงมีควำมคิดอย่ำงนี้ว่ำ

ปำพจน์มีพระศำสดำล่วงแล้ว พระศำสดำของพวกเรำไม่มี

ข้อนี้ พวกเธอไม่พึงเห็นอย่ำงนั้น

ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันใดอันเรำแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ

ธรรมและวินัย อันนั้น จักเป็นศำสดำ แห่งพวกเธอ

โดยกำลล่วงไปแห่งเรำ”

ที.มหา. ๑๐/๑๔๑/๑๗๘
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