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The Pali Canon is not a single-volume scripture, 

but an enormous set of scriptures containing as many as 84,000 textual units. 

The version in Thai script is conventionally printed in 45 volumes, 

signifying the 45 years of the Buddha’s ministry, 

with as many as 22,379 pages (in the official Siamese version) 

or approximately 24,300,000 letters. 
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วารสาร Manusya: Journal of Humanities ของสาํนกังานกองทนุ

สนบัสนุนการวจิยัและจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ฉบบัพเิศษ ๔, ๒๐๐๒ ว่า
ดว้ยพระไตรปิฎก ไดต้ีพมิพบ์ทความของอาตมภาพเรืVอง “What a true 
Buddhist should know about the Pali Canon” (หนา้ ๙๓–๑๓๒) 

บทความขา้งตน้นัNน เป็นคาํแปลภาษาองักฤษของเนืNอความทีVเลอืกมา
จากขอ้เขยีนภาษาไทยของอาตมภาพ ๓ เรืVอง ผูแ้ปลคือ ดร.สมศีล ฌานวงัศะ 
ราชบณัฑติ และรองศาสตราจารยแ์ห่งสถาบนัภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ไดเ้ลอืกเนืNอความจากแหลง่ท ัNงสามนัNนมาจดัเรียงใหเ้ป็นบทความทีVส ัNนลง แต่มี
สาระจบสมบูรณใ์นตวั 

บดันีN  ผูแ้ปล โดยการสนบัสนุนของคณะผูศ้รทัธา มีอาจารยภ์าวรรณ 
หมอกยา แห่งคณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นตน้ ไดข้อ
อนุญาตนาํบทความดงักลา่วนีNมาพมิพเ์ป็นเลม่ต่างหาก ชืVอวา่ พระไตรปิฎก: สิ 'งที '
ชาวพทุธตอ้งรู ้เพืVอเผยแพร่ใหก้วา้งขวางยิVงขึNน อาตมภาพขออนุโมทนา เพราะ
บทแปลทีVจดัเรียงใหม่นีN เป็นประมวลความทีVกะทดัรดั จะเป็นคู่มอืในการศึกษา
พระไตรปิฎก ช่วยเสรมิความเขา้ใจในพระพทุธศาสนาไดพ้อสมควร 

อนึVง เพืVอเสริมคุณค่าของหนงัสอืเลม่นีN  ผูแ้ปลไดน้าํเนืNอหาภาษาไทยทีV
สอดคลอ้งกนัมาบรรจุลงไปดว้ยในหนา้ทีVคู่กบัฉบบัแปล พรอ้มท ัNงปรบัถอ้ย
ความท ัNงสองฉบบัใหเ้ขา้กนั จงึหวงัว่า ผูท้ีVศึกษาพระพทุธศาสนาอย่างจริงจงั
จกัไดร้บัประโยชนเ์พิVมขึNนจากการอ่านเนืNอหาท ัNงสองภาษาควบคู่กนั 
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Preface 

My article “What a true Buddhist should know about the Pali 

Canon” was published in the Thailand Research Fund and Chulalongkorn 

University’s Manusya: Journal of Humanities, Special Issue 4, 2002: 

Tripitaka (The Buddhist Canon), pp. 93–132. 

The above paper was an English translation of the contents gleaned 

from three of my works written in Thai. The translator—Dr Somseen 

Chanawangsa, Fellow of the Royal Institute of Thailand and Associate 

Professor at Chulalongkorn University Language Institute—selected the 

contents from the three sources and reorganized them into an article, 

which is shorter in form yet complete in substance on its own. 

With the support of a group of Buddhist devotees—in particular, 

Ms. Pawan Mogya, a lecturer at Chulalongkorn University’s Faculty of 

Arts—the translator has now asked my permission to publish the paper 

separately as a book entitled The Pali Canon: What a Buddhist Must 

Know, with a view to reaching a wider audience. I hereby would like to 

express my appreciation. For the translation, with its reorganized 

contents, constitutes a succinct summary and would serve as a manual 

on studying the Pali Canon that helps enhance the understanding of 

Buddhism to a certain extent. 

To add to its value, the translator has incorporated into the 

present volume the corresponding Thai-language content on the facing 

page of the translation, and also brought the two versions into line 

with each other. It is thus hoped that serious students of Buddhism can 

derive additional benefit from simultaneously having access to the 

content in both languages. 

P. A. Payutto 

April 24, 2003 
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พระไตรปิฎก คือคมัภรีท์ีVคาํส ั Vงสอนของพระพทุธเจา้ หรือพระธรรมวนิยั 

สถติอยู่ คาํว่า ติปิฏก ในภาษาบาลแีปลว่า “ตะกรา้ ๓ ใบ [ทีVบรรจุคาํสอน]” 
หมายถงึหลกัคาํสอนหมวดใหญ่ ๓ หมวด 

เนืVองจากพระพทุธเจา้ตรสัไวอ้ย่างชดัเจนวา่ พระธรรมวนิยัจะเป็นศาสดา
แทนพระองคภ์ายหลงัทีVพระองคล์ว่งลบัไปแลว้ พระไตรปิฎกจงึเป็นทีVทีVชาวพทุธ
ยงัสามารถเขา้เฝ้าพระศาสดาของตน และศึกษาพระปริยตัิศาสน ์แมพ้ระองค์
จะเสดจ็ปรินิพพานไปกว่า ๒,๕๐๐ ปีแลว้ก็ตาม 

การสงัคายนาครัNงแรก ซึVงมวีตัถปุระสงคใ์นการรวบรวมและจดัหมวดหมู่
พทุธพจน ์ไดจ้ดัขึNนภายหลงัจากพทุธปรินิพพาน ๓ เดอืน เนืVองจากเป็นการ
ดาํเนินการโดยทีVประชุมพระอรหนัตเถระ ๕๐๐ องค ์การสงัคายนาครัNงนีNจึง
เป็นจุดเริVมตน้ของพระพทุธศาสนาฝ่ายเถรวาทดงัทีVเรารูจ้กักนัในปจัจบุนั ใน
ระหว่างการสงัคายนา เมืVอมกีารลงมตยิอมรบัคาํสอนส่วนใดแลว้ ทีVประชมุก็
จะสวดพรอ้มๆ กนั เนืNอหาทีVสวดนีNจงึถอืเป็นการรบัรองว่าใหใ้ชเ้ป็นแบบแผน
ทีVจะตอ้งทรงจาํชนิดคาํต่อคาํเพืVอถ่ายทอดแก่ผูอ้ืVนและสบืทอดแก่อนุชน 

คาํสอนดงัทีVสบืทอดกนัมาดว้ยปากเปล่าเช่นนีN ไดจ้ารึกเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเป็นครัNงแรกในคราวสงัคายนาครัNงทีV ๔ ทีVจดัขึNนในประเทศศรีลงักา 
เมืVอราวปี พ.ศ. ๔๖๐ 

หลงัจากเวลาผ่านไป ๒,๕๐๐ ปีและภายหลงัการสงัคายนาครัNงสาํคญั 
๖ คร ัNง พระไตรปิฎกบาลขีองพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเป็นทีVยอมรบักนั
โดยท ั Vวไปว่าเป็นบนัทึกคาํสอนของพระพุทธเจา้ทีVเก่าแก่ทีVสุด ด ัNงเดิมทีVสุด 
สมบูรณท์ีVสุด และถกูตอ้งแมน่ยาํทีVสุด ทีVยงัคงมอียู่ในปจัจบุนั 
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Abstract 
 

The Pali Canon refers to the set of scriptures in which the 

Buddha’s teachings, the Dhamma “Doctrine” and Vinaya 

“Discipline,” are enshrined. The Pali term Tipiṭaka “three baskets [of 

teachings]” denotes the three major divisions of the Canon. 

As the Buddha clearly stated that the Dhamma and Vinaya 

were to succeed him as Teacher after his passing, it follows that the 

Pali Canon is in effect where Buddhists can still have an audience 

with their Teacher and learn his Teaching even though he passed 

away over 2,500 years ago. 

The First Rehearsal, whose purpose was to collect and 

organize the word of the Buddha, did not take place until three 

months after his demise. As it was conducted by an assembly of 500 

Arahant elders (thera), this event also gave rise to what is now 

known as Theravāda Buddhism. During the rehearsal, once any 

given portion of the teachings was agreed upon, it was chanted in 

unison by the assembly. The text chanted was thereby formally 

endorsed as the model to be committed word for word to memory 

and to be passed on to others and handed down to posterity. 

The teachings thus orally transmitted were first written down 

during the Fourth Rehearsal, conducted in Sri Lanka around B.E. 

460. 

The Pali Canon of Theravāda Buddhism, after two and a half 

millennia and six major rehearsals, has been generally recognized as 

the oldest, most original, most complete, and most accurate record of 

the Buddha’s teachings still available today. 
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ในฐานะทีVเป็นแหล่งอา้งอิงข ัNนสุดทา้ยสูงสุด พระไตรปิฎกใชเ้ป็น
มาตรฐานหรอืเกณฑต์ดัสนิว่าคาํสอนหรอืวธิปีฏบิตัอิย่างหนึVงอย่างใดเป็นของ
พระพทุธศาสนาจริงหรือไม่ ดงันัNนจงึเป็นหนา้ทีVและความรบัผดิชอบของชาว
พทุธทุกคนทีVจะรกัษาปกป้องพระไตรปิฎก ซึVงมคีวามสาํคญัอย่างยิVงยวดต่อ
การอยู่รอดของพระพทุธศาสนา และดงันัNนจึงหมายถงึต่อประโยชนสุ์ขของ
ชาวโลกดว้ย 

หนงัสอืเลม่นีNจะบรรยายเรืVองราวท ั VวไปเกีVยวกบัพระไตรปิฎก ดว้ยการ
กลา่วถงึปญัหาสาํคญัๆ เช่น พระไตรปิฎกคอือะไร? ทาํไมจงึมคีวามสาํคญั
มาก? การสงัคายนาคอือะไร และดาํเนินการอย่างไร? พระไตรปิฎกมกีาร
รกัษาสบืทอดมาถงึเราไดอ้ย่างไร? มคีวามสมัพนัธเ์กีVยวขอ้งกบัโลกยุค
ปจัจบุนัอย่างไร? นอกจากนีNยงัไดส้รุปสาระโดยย่อของพระไตรปิฎกพรอ้มท ัNง
กลา่วถงึคมัภรีป์ระกอบอกีดว้ย 
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As the ultimate authoritative reference, the Pali Canon 

provides the standards or criteria for judging whether a given 

teaching or way of practice truly belongs to Buddhism. It is thus the 

duty and responsibility of all Buddhists to preserve and protect the 

Pali Canon, which is crucial for the survival of Buddhism, and hence 

also for the welfare and happiness of the world. 

This book offers an overview of the Pali Canon by addressing 

such crucial questions as: What is the Pali Canon? Why is it so 

important? What is a rehearsal and how was it conducted? How has 

the Pali Canon been preserved and handed down to us? What is its 

relevance in the modern world? A concise summary of the Pali 

Canon is also provided, with a discussion of its supplemental 

scriptures. 
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ก่อนทีVจะกล่าวถึงเรืVองพระไตรปิฎกต่อไป เราจาํตอ้งแยกใหอ้อก
ระหว่างปรชัญากบัศาสนา ปรชัญาเป็นเรืVองของการคิดหาเหตผุลเป็นสาํคญั 
และถกเถยีงกนัในเรืVองเหตุผลนัNนเพืVอสนันิษฐานความจริง เรืVองทีVถกเถยีง
หรือคิดหานัNนอาจจะไม่เกีVยวกบัการดาํเนินชีวิตทีVเป็นอยู่ เช่น นกัปรชัญา
อาจจะถกเถียงกนัว่า จกัรวาลเกิดขึNนเมืVอไรและจะไปสิNนสุดเมืVอไร โลกจะ
แตกเมืVอไร ชวีติเกิดขึNนเมืVอไร เป็นตน้ และนกัปรชัญาก็ไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนิน
ชีวิตตามหลกัการอะไร หรือแมแ้ต่ใหส้อดคลอ้งกบัสิVงทีVตนคิด เขาคิดหา
เหตผุลหาความจรงิของเขาไป โดยทีVว่าชวีติส่วนตวัอาจจะเป็นไปในทางทีVตรง
ขา้มก็ได ้เ ช่น นักปร ัชญาบางคนอาจจะเป็นคนคุม้ดีคุม้ร า้ย บางคน
สาํมะเลเทเมา บางคนมทีกุขจ์นกระท ั Vงฆ่าตวัตาย 

แต่ศาสนาเป็นเรืVองของการปฏิบตัิ เรืVองของการดาํเนินชีวติหรือการ
นาํมาใชใ้หเ้ป็นประโยชนใ์นชีวติจริง การปฏบิตัิน ัNนตอ้งมหีลกัการทีVแน่นอน
อย่างใดอย่างหนึVงทีVยอมรบัว่าเป็นจริง โดยมจีุดหมายทีVแสดงไวอ้ย่างชดัเจน
ดว้ย 

เพราะฉะนัNนผูป้ฏิบตัิคือศาสนิกชน เริVมตน้ก็ตอ้งยอมรบัทีVจะปฏิบตัิ
ตามหลกัการของศาสนานัNน ตามทีV องคพ์ระศาสดา ไดแ้สดงไว ้ซึVงเราเรยีกวา่ 
คาํสอน ดว้ยเหตุนีN  ศาสนิกจึงมุ่งไปทีVตวัคาํสอนของพระศาสดาซึVงรวบรวม
และรกัษาสบืทอดกนัมาในสิVงทีVเรยีกกนัวา่ คมัภรี ์

เมืVอมองในแงนี่N  พระพทุธศาสนาจงึมใิช่เป็นปรชัญา แต่เป็นศาสนา มี
พระสมณโคดมเป็นพระศาสดา ซึVงชาวพุทธทุกคนเชืVอในการตรสัรูข้อง
พระองค ์สอนวธิีการดาํเนินชวีติทีVเมืVอถงึทีVสุดแลว้จะนาํไปสู่เป้าหมายคือการ
หลุดพน้จากความทุกข ์ ค ัมภีร์ขนาดใหญ่ทีVบรรจุหลกัคําสอนเรียกว่า 
พระไตรปิฎก ชาวพทุธทีVแทจ้ะตอ้งปฏบิตัิตามคาํสอนใหถู้กตอ้ง เพืVอใหไ้ดร้บั
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Introduction 
 

Buddhism is not a philosophy 

Before going on to talk about the Pali Canon, it is necessary to 

make a distinction between philosophy and religion. Philosophy is 

primarily concerned with rational speculation, to try to arrive at the 

truth of something through reasoning or argumentation. What is at issue 

or being investigated might not have anything to do with how one’s life 

is actually conducted. For instance, philosophers might debate the 

question of the origin and the end of the universe, the doomsday, or the 

origin of life. Furthermore, the ways philosophers lead their lives do not 

necessarily follow any principle, or even conform to what they 

investigate. While they are doing their philosophical thinking, their 

personal lives might be just the opposite. Some philosophers, for 

example, could be highly volatile and unpredictable, some could be 

habitually up to no good, indulging in drinking or gambling, and some 

were so miserable and depressed that they committed suicide. 

By contrast, religion involves practice, a way of living, or 

useful application in real life. The way a religion is practiced has to 

be based on a definitive canon, or fundamental principle accepted as 

axiomatic, with a clearly stated goal. 

Thus, practitioners of a given religion will at the outset have to 

abide by the tenets of that religion as laid down by its founder, which 

are referred to as his teachings. For this reason, a religious practitioner 

will direct his attention to the founder’s teachings, which are collected, 

preserved, and handed down in the form of a scripture. 

Viewed from this perspective, Buddhism is not a philosophy, 

but a religion. With Gotama the Buddha being the founder, whose 

Enlightenment all Buddhists believe in, Buddhism teaches a way of 

life which ultimately leads to the goal of final deliverance from 
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ประโยชนจ์ากพระศาสนามากทีVสุด และเพืVอเป็นหลกัประกนัวธิปีฏบิตัทิีVถกูตอ้ง 
กจ็าํเป็นตอ้งมคีวามเขา้ใจพืNนฐานเกีVยวกบัเรืVองพระไตรปิฎก 
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คาํวา่ พระพทุธศาสนา วา่โดยท ั Vวไป มคีวามหมายกวา้งมาก รวมตัNงแต่
หลกัธรรม พระสงฆ ์องคก์ร สถาบนั ก ิจการ ไปจนถงึศาสนสถาน 
และศาสนวตัถ ุทกุอย่าง แต่ถา้จะเจาะลงไปใหถ้งึความหมายแทท้ีVเป็นตวัจรงิ 
พระพทุธศาสนากม็คีวามหมายตรงไปตรงมาตามคาํแปลโดยพยญัชนะของคาํ
ว่า พระพทุธศาสนา นัNนเองว่า “คาํส ั Vงสอนของพระพทุธเจา้” นีNคอืตวัแทต้วั
จริงของพระพทุธศาสนา สิVงอืVนนอกจากนีN เป็นส่วนขยายออกหรืองอกขึNนมา
จากคาํสอนของพระพทุธเจา้นัNน 

เมืVอจบัความหมายทีVเป็นตวัแทไ้ดแ้ลว้ ก็จะมองเหน็ว่า ความดาํรงอยู่
ของพระพทุธศาสนา หมายถงึความคงอยู่แห่งคาํสอนของพระพทุธเจา้ หาก
คําส ั Vงสอนของพระพุทธเจา้ เล ือนลางหายไป แมจ้ะม ีบุคคล กิจการ 
ศาสนสถาน และศาสนวตัถุใหญ่โตมโหฬารมากมายเท่าใด ก็ไม่อาจถือ
ว่าม ีพระพุทธศาสนา แต่ในทางตรงขา้ม แมว้่าสิVงทีVเป็นรูปธรรมภายนอก
ดงักล่าวจะสูญหาย ถา้คาํส ั Vงสอนของพระพุทธเจา้ยงัดาํรงอยู่ คนก็ยงัรูจ้กั
พระพทุธศาสนาได ้ดว้ยเหตุนีN  การดาํรงรกัษาพระพทุธศาสนาทีVแทจ้ริง จึง
หมายถงึการดาํรงรกัษาคาํส ั Vงสอนของพระพทุธเจา้ 

กลา่วใหเ้ฉพาะลงไปอกี คาํส ั Vงสอนของพระพทุธเจา้นัNน ก็ไดแ้ก่พทุธพจน ์
หรือพระดาํรสัของพระพุทธเจา้นั Vนเอง ดงันัNน ว่าโดยสาระ การดาํรงรกัษา
พระพทุธศาสนา จงึหมายถงึการดาํรงรกัษาพระพทุธพจน ์
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suffering. The voluminous scripture where the tenets of Buddhism 

can be found is called the Pali Canon. To derive the most benefit 

from the religion, a true Buddhist has to practice it properly. And to 

ensure the right practice, a basic understanding of the Pali Canon is 

called for. 

 

The word of the Buddha: the quintessence of Buddhism 

Generally speaking, the term Buddhasāsana “Buddhism” has 

a very broad semantic coverage, embracing everything ranging from 

the teachings, the Order of monks, organizations, institutions and 

religious affairs, down to religious places and objects. However, if 

we delve deeply into its real signification, this term refers to “the 

Teaching of the Buddha,” as suggested by its literal meaning itself. 

This indeed constitutes the quintessence of Buddhism, anything 

other than this being merely its extension or offshoot. 

Once this true meaning is grasped, it can be seen that the 

survival of Buddhism means in effect the existence of the Buddha’s 

teachings. Should his teachings fade away, no matter how many 

individuals, religious affairs, and huge religious places and objects 

there might be, Buddhism cannot be said to exist any more. 

Conversely, even if the foregoing external concrete things should be 

lost, but if the teachings survive, Buddhism can still become known. 

For this reason, the true preservation of Buddhism all boils down to 

maintaining the Buddha’s teachings. 

To be more specific, the teachings of the Buddha refer to the 

word of the Buddha or what the Buddha said (Buddhavacana). 

Essentially, then, to maintain Buddhism is to preserve the word of 

the Buddha. 
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อนึVง พระพทุธพจนน์ัNน เป็นพระดาํรสัทีVพระพทุธเจา้ตรสัแสดงธรรม
และบญัญตัวินิยัไว ้ก่อนพทุธปรินิพพานไม่นาน พระพทุธเจา้ตรสัไวเ้องว่าจะ
ไม่ทรงต ัNงพระภกิษุองคใ์ดเป็นศาสดาแทนพระองคเ์มืVอพระองคป์รินิพพาน
ลว่งลบัไป แต่ไดท้รงมอบหมายใหช้าวพทุธไดรู้ก้นัวา่ พระธรรมวนิยันัNนแหละ
เป็นพระศาสดาแทนพระองค ์ชาวพุทธจาํนวนมากถงึกบัจาํพุทธพจนภ์าษา
บาลไีดว้า่ 
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“ดูก่อนอานนท!์ ธรรมและวนิยัใด ทีVเราไดแ้สดงแลว้ และ
บญัญตัิแลว้ แก่เธอท ัNงหลาย ธรรมและวนิยันัNน จกัเป็น
ศาสดาของเธอท ัNงหลาย โดยกาลทีVเราลว่งลบัไป” 

โดยนยันีN พระพทุธพจน ์จงึเป็นท ัNงพระพทุธศาสนาคอืคาํตรสัสอนของ
พระพุทธเจา้ และทีVธาํรงสถติพระศาสดา โดยทรงไวแ้ละประกาศพระ
ธรรมวนิยัแทนพระพทุธองค ์
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คมัภรีท์ีVบรรจุพทุธพจน ์คือพระธรรมวนิยั มชีืVอทีVชาวตะวนัตกรูจ้กักนั
โดยท ั Vวไปวา่ Pali Canon หรอื Buddhist Canon ท ัNงนีNก็เพราะวา่ เป็นทีV
ประมวลหลกัการพืNนฐานของศาสนา (=canon) ซึVงในทีVนีN เกีVยวกบัพระพทุธ-
ศาสนา (=Buddhist) และขอ้ความในคมัภรีนี์Nบนัทกึดว้ยภาษาบาล ี(=Pali) 
แต่คาํบาลทีีVเรียก พระไตรปิฎก ก็คือ ติปิฏก จากคาํว่า ติ “สาม” + ปิฏก 
“ตาํรา, คมัภรี,์ หรอื กระจาด (อนัเป็นภาชนะบรรจขุอง)” ซึVงตามตวัอกัษรใช ้
หมายถงึคาํสอนหมวดใหญ่ ๓ หมวด คอื 

พระวินัยปิฎก ไดแ้ก่ประมวลระเบียบขอ้บงัคับของบรรพชิตทีV
พระพทุธเจา้ทรงบญัญตัไิวส้าํหรบัภกิษุและภกิษุณี 
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By “the word of the Buddha” are meant the Doctrine 

(Dhamma) and Discipline (Vinaya) set forth and laid down by him. 

Not long before his Final Nibbāna, the Buddha himself said that not 

any one monk was to be appointed his successor as Teacher after his 

passing. Instead, he had it made known to all Buddhists that the 

Doctrine and Discipline would take his place. A great number of 

Buddhists even remember the exact wording in Pali, thus: 

Yo vo ānanda mayā dhammo ca vinayo ca desito 

paññatto so vo mamaccayena satthā 

“Ānanda! the Doctrine and Discipline I have set forth 

and laid down for you all shall be your Teacher after I am 

gone.” 

On this account, the word of the Buddha is both Buddhism (i.e. 

what the Buddha taught) and the dwelling place of the Teacher by 

virtue of maintaining and proclaiming the Doctrine and Discipline on 

his behalf. 

The Pali Canon: preliminary information 

The scripture enshrining the word of the Buddha—the 

Dhamma and Vinaya—is generally known to the Westerner as the 

Pali Canon, or Buddhist Canon because it contains the fundamental 

principle of a religion, Buddhism in this case, and the text of this 

canon is recorded in the Pali language. The Pali term for the Pali 

Canon, however, is Tipiṭaka, from ti “three” + piṭaka “text, 

scripture, or basket (where things are collected),” which literally 

designates its three major divisions of teachings: 

The Vinayapiṭaka is the collection of monastic rules laid down 

by the Buddha for monks and nuns. 
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พระสุตตนัตปิฎก ไดแ้ก่ประมวลพระสูตรหรอืคาํสอนทีVพระพทุธเจา้ทรง
แสดงยกัเยืNองไปต่างๆ ใหเ้หมาะกบับคุคลสถานทีVเหตกุารณ ์มเีรืVองราวประกอบ 

พระอภิธรรมปิฎก ไดแ้ก่ประมวลคาํสอนทีVเป็นเนืNอหาหรือหลกัวิชา
ลว้นๆ ไมเ่กีVยวดว้ยบคุคลหรอืเหตกุารณ ์ไมม่เีรืVองราวประกอบ 

อนัทีVจริง พระไตรปิฎกมใิช่คมัภรีเ์พยีงเลม่เดยีว แต่เป็นคมัภรีช์ดุใหญ่
ทีVมเีนืNอหาถงึ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์ฉบบัพมิพด์ว้ยอกัษรไทยนิยมจดัแยก
เป็น ๔๕ เล่ม เพืVอหมายถงึระยะเวลา ๔๕ พรรษาแห่งพทุธกิจ นบัรวมไดถ้งึ 
๒๒,๓๗๙ หนา้ (ฉบบัสยามรฐั) หรือเป็นตวัอกัษรประมาณ ๒๔,๓๐๐,๐๐๐ 
ตวั แต่ละปิฎกมกีารจดัแบ่งหมวดหมู่บทตอน ซอยออกไปมากมายซบัซอ้น 
(โปรดดูเคา้โครงในการจดัหมวดหมูใ่นแผนภมูหินา้ ๓๓) 
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The Suttantapiṭaka is the collection of discourses, or specific 

teachings that were adaptively expounded by the Buddha to suit the 

individual, place, and event or situation in question, together with 

supplemental material. 

The Abhidhammapiṭaka is the collection of the teachings that 

are purely substantive or academic, without reference to any 

individuals or events, and without any supplemental material. 

As a matter of fact, the Pali Canon is not a single-volume 

scripture, but an enormous set of scriptures containing as many as 

84,000 textual units. The version in Thai script is conventionally 

printed in 45 volumes, signifying the 45 years of the Buddha’s 

ministry, with as many as 22,379 pages (in the official Siamese 

version) or approximately 24,300,000 letters. Each piṭaka is 

classified into sections and further classified into a complex of 

subsections (please see the outline of the classification in the diagram 

on page 33). 
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ความสาํคญัของพระไตรปิฎกต่อการธาํรงรกัษาพระศาสนานัNน เราจะ
เขา้ใจไดช้ดัยิVงขึNนเมืVอมองเห็นความสมัพนัธข์องพระไตรปิฎกกบัส่วนอืVนๆ 
ของพระพทุธศาสนา 
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เหตผุลหลกัทีVพระไตรปิฎกมคีวามสาํคญัอย่างยิVงยวดกค็อื เป็นทีVรกัษา
พระรตันตรยั ซึVงเป็นไตรสรณะของชาวพทุธทกุคนเช่นกนั ดงันีN 

(๑) พระไตรปิฎกเป็นที 'สถติของพระพทุธเจา้ อย่างทีVไดบ้อกตัNงแต่ตน้
แลว้ว่า ธรรมวนิยัจะเป็นศาสดาแทนพระองค ์เมืVอพระองคป์รนิิพพานไปแลว้ 
ในแง่นีN  ชาวพุทธจึงยงัคงสามารถเขา้เฝ้าพระศาสดาในพระไตรปิฎกได ้แม ้
พระองคจ์ะลว่งลบัไปกวา่ ๒,๕๐๐ ปีแลว้กต็าม 

(๒) พระไตรปิฎกทาํหนา้ที 'ของพระธรรม เรารูจ้กัพระธรรมวนิยั คือ
คาํส ั Vงสอนของพระพทุธเจา้จากพระไตรปิฎก พระธรรมวนิยันัNน เราเรยีกส ัNนๆ 
ว่า พระธรรม เวลาเราจะแสดงอะไรเป็นสญัลกัษณแ์ทนพระธรรม เราก็มกัใช ้
พระไตรปิฎกเป็นเครืVองหมายของพระธรรม 

(๓) พระไตรปิฎกเป็นที 'รองรบัพระสงฆ ์พระสงฆน์ัNนเกดิจากพทุธบญัญตัิ
ในพระไตรปิฎก หมายความว่า พระภิกษุท ัNงหลายทีVรวมเป็นภิกขุสงัฆะคือ
ภิกษุสงฆน์ัNน บวชขึNนมาและอยู่ไดด้ว้ยพระวนิยั 

วินยัปิฎกเป็นทีVบรรจุไวซ้ึVงกฎเกณฑ ์กติกา ทีVรกัษาไวซ้ึVงภิกขุสงัฆะ 
ส่วนสงัฆะนัNนก็ทาํหนา้ทีVเป็นผูท้ีVจะรกัษาสืบทอดพระศาสนา สงัฆะจึงผูกพนั
เนืVองอยู่ดว้ยกนักบัพระไตรปิฎก 
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Part One 

The significance of the Pali Canon 

The significance of the Pali Canon in the maintenance of the 

Teaching can be appreciated more when the Pali Canon is seen in 

relation to other components of Buddhism. 

• The Pali Canon and the Triple Gem 

The principal reason for the paramount importance of the Pali 

Canon is that it is where the Triple Gem, also the Three Refuges for 

all Buddhists, is preserved: 

(1) The Pali Canon is the dwelling place of the Buddha. As 

mentioned earlier, the Dhamma and Vinaya are our Teacher on the 

Buddha’s behalf after his Final Nibbāna. From this perspective, we 

Buddhists can still have an audience with the Teacher in the Pali 

Canon even though he passed away over 2,500 years ago. 

(2) The Pali Canon performs the duty of the Dhamma. It is 

through the Pali Canon that we can get to know the Dhamma and 

Vinaya, i.e. the Buddha’s teachings. The Dhamma and Vinaya are 

simply abbreviated as the Dhamma. When we need something to 

symbolize it, it is the Tipiṭaka that is often used. 

(3) The Pali Canon is where the Sangha is accommodated. 

The Sangha owes its existence to the rules laid down by the Buddha 

in the Tipiṭaka. In other words, Buddhist monks that form the 

Sangha can be ordained and remain in their monkhood only because 

of the Vinaya. 

The Vinayapiṭaka contains the rules and regulations for the 

maintenance of the Sangha. Conversely, the Sangha is entrusted with 

the duty to preserve and keep alive the Teaching. The Sangha is thus 

closely attached to the Tipiṭaka. 



๘ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

รวมความว่า พระรตันตรยั ตอ้งอาศยัพระไตรปิฎกเป็นทีVปรากฏตวัแก่
ประชาชนชาวโลก เริVมต ัNงแต่พุทธศาสนิกชนเป็นตน้ไป พระไตรปิฎก จึงมี
ความสําค ัญในฐานะเป็นทีVปรากฏของพระร ัตนตรัย ด ังนัNน การธํารง
พระไตรปิฎกจึงเป็นการธํารงไวซ้ึVงพระรตันตรยั ซึVงก็คือการธํารงรกัษา
พระพทุธศาสนา 
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พระพทุธเจา้เคยตรสัว่า พระองคจ์ะปรนิิพพานต่อเมืVอพทุธบรษิทั ๔ คอื 
ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสกิา ท ัNงหลายท ัNงปวง คือ พระภกิษุ ท ัNงเถระ ท ัNง
มชัฌิมะ ท ัNงนวกะ ภกิษุณีก็เช่นเดยีวกนั พรอ้มท ัNงอุบาสก อุบาสกิา ท ัNงทีVถอื
พรหมจรรย ์และทีVเป็นผูค้รองเรือนท ัNงหมด ตอ้งเป็นผูม้คุีณสมบตัทิีVจะรกัษา
พระศาสนาได ้คอื 

(๑) ตอ้งเป็นผูม้คีวามรู ้เขา้ใจหลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ไดด้ ี
และประพฤตปิฏบิตัไิดถ้กูตอ้งตามคาํสอน 

(๒) นอกจากรูเ้ขา้ใจเอง และปฏิบตัิไดด้ีแลว้ ยงัสามารถบอกกล่าว
แนะนาํส ั Vงสอนผูอ้ืVนไดด้ว้ย 

(๓) เมืVอมปีรปัวาทเกิดขึNน คือ คาํจว้งจาบสอนคลาดเคลืVอนผดิเพีNยน
จากพระธรรมวนิยั กส็ามารถชีNแจงแกไ้ขไดด้ว้ย 

ตอนทีVพระองคจ์ะปรินิพพานนัNน มารก็มากราบทูลว่า เวลานีNพุทธ-
บริษทั ๔ มคุีณสมบตัิพรอ้มอย่างทีVพระองคไ์ดต้รสัเหมอืนกบัเป็นเงืVอนไขไว ้
แลว้ พระพทุธเจา้ทรงพจิารณาเหน็ว่าเป็นอย่างนัNน จงึทรงรบัทีVจะปรินิพพาน 
โดยทรงปลงพระชนมายุสงัขาร 

พทุธดาํรสันีN  ก็เหมอืนกบัว่าพระพทุธเจา้ทรงฝากพระพทุธศาสนาไวก้บั
พทุธบริษทัท ัNง ๔ แต่ตอ้งมองใหต้ลอดดว้ยว่า ทรงฝากพระพทุธศาสนาไวก้บั
พทุธบรษิทัทีVเป็นอย่างไร 
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To sum up, the Triple Gem has to rely on the Pali Canon to 

manifest itself to the populace of the world, starting with the 

Buddhists themselves. The Pali Canon is therefore important as the 

vehicle through which the Triple Gem becomes known. Preserving 

the Pali Canon is in effect maintaining the Triple Gem, which is also 

maintaining Buddhism itself. 

• The Pali Canon and the Four Assemblies 

The Buddha once said he would enter the Final Nibbāna only 

when all the Four Assemblies, namely monks and nuns—whether 

they were elders, middlings or newly ordained ones—together with 

laymen and laywomen—celibate and married alike—were endowed 

with the qualities of worthy custodians of the Teaching, as follows: 

(1) They must be well-versed in the teachings of the Buddha 

and have proper conduct in accordance with the teachings; 

(2) They must be able to teach others, having learnt the 

teachings and conducted themselves well; 

(3) They must be able to confute false doctrines, or teachings 

that are distorted or different from the original Doctrine and 

Discipline, when such teachings arise. 

Not long before the Buddha’s demise, Māra the Evil One 

approached him and pointed out that the Four Assemblies were 

already endowed with the desired qualities mentioned above—which 

was as if the precondition the Buddha had earlier set for his own 

Final Nibbāna. When the Buddha saw that that was indeed the case, 

he immediately agreed to take the Final Nibbāna and therefore 

relinquished his will to live on. 

This saying of the Buddha in effect entrusted the Teaching to 

the Four Assemblies. But care must also be taken as to what type of 

Buddhist is worthy of this task. 



๙ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

ชาวพทุธจะเป็นผูม้คุีณสมบตัถิกูตอ้งทีVจรรโลงพระศาสนาไว ้ก็เริVมดว้ย
มคีมัภรีท์ีVจะใหเ้รยีนรูเ้ขา้ใจพระธรรมวนิยัอนัเป็นของแทก่้อน 

เป็นอนัว่า ในแงนี่Nพระไตรปิฎกก็เป็นหลกัของพทุธบรษิทั ตอ้งอยู่คู่กบั
พุทธบริษทั โดยเป็นฐานใหแ้ก่พุทธบริษทั ซึVงจะทําใหช้าวพุทธเป็นผูม้ี
คุณสมบตัทิีVจะรกัษาพระศาสนาไวไ้ด ้

สองฝ่ายนีN  คือ ตวัคนทีVจะรกัษาพระศาสนา กบัตวัพระศาสนาทีVจะตอ้ง
รกัษา ตอ้งอาศัยซึVงกนัและกนั พระศาสนาจะดาํรงอยู่และจะเกิดผลเป็น
ประโยชน ์ก็ตอ้งมาปรากฏทีVตวัพทุธบริษทั ๔ ตอ้งอาศยัพทุธบริษทั ๔ เป็นทีV
รกัษาไว ้พรอ้มกนันัNนในเวลาเดียวกนั พุทธบริษทั ๔ จะมคีวามหมายเป็น
พทุธบริษทัขึNนมาได ้และจะไดป้ระโยชนจ์ากพระพทุธศาสนาก็เพราะมี
ธรรมวนิยัทีVรกัษาไวใ้นพระไตรปิฎกเป็นหลกัอยู่ 
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อกีแงห่นึVง พระพทุธศาสนานีN ตวัแทต้วัจรงิถา้สรุปงา่ยๆ ก็เป็น ๓ ดงัทีV

เรยีกวา่เป็น สทัธรรม ๓ คอื ปริยตั ิปฏบิตั ิและปฏเิวธ 
ปริยตัิ ก็คือพทุธพจนท์ีVเรานาํมาเลา่เรียนศึกษา ซึVงอยู่ในพระไตรปิฎก 

ถา้ไม่มพีระไตรปิฎก พุทธพจนก์็ไม่สามารถมาถึงเราได ้เราอาจกล่าวไดว้่า 
ปรยิตัเิป็นผลจากปฏเิวธ และเป็นฐานของการปฏบิตั ิ

พระพทุธเจา้เมืVอทรงบรรลุผลการปฏบิตัิของพระองคแ์ลว้ จึงทรงนาํ
ประสบการณ์ทีVเป็นผลจากการปฏบิตัิของพระองคน์ัNนมาเรียบเรียงรอ้ยกรอง
ส ั Vงสอนพวกเรา คือทรงส ั Vงสอนพระธรรมวนิยัไว ้คาํส ั Vงสอนของพระองคน์ัNน 
ก็มาเป็นปริยตัขิองเรา คือเป็นสิVงทีVเราจะตอ้งเลา่เรียน แต่ปริยตัทิีVเป็นผลจาก
ปฏเิวธนัNน หมายถงึปฏเิวธของพระพทุธเจา้โดยเฉพาะ คือผลการปฏบิตัิของ
พระพทุธเจา้ และทีVพระพทุธเจา้ทรงยอมรบัเท่านัNน ไม่เอาผลการปฏบิตัิของ
โยค ีฤๅษ ีดาบส นกัพรต ชไีพร อาจารย ์เจา้ลทัธ ิหรอืศาสดาอืVนใด 
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Buddhists can qualify as worthy custodians of the Teaching 

only when there is a scripture from which to learn and understand 

the authentic Doctrine and Discipline in the first place. 

So in this sense, the Pali Canon is the guiding principle for the 

Four Assemblies and must exist alongside them, providing the basis 

for their becoming worthy custodians of the Teaching. 

These two sides—preservers of the Teaching and the Teaching 

to be preserved—are mutually dependent. In order for the Teaching 

to survive and bear fruit, it is the Four Assemblies in whom the 

Teaching becomes manifested and by whom it is preserved. At the 

same time, in order for the Four Assemblies to become as such and 

benefit from the Teaching, it is the Doctrine and Discipline 

preserved in the Pali Canon that serve as their guiding principles. 

• The Pali Canon and the three true doctrines 

From another perspective, what Buddhism is all about can be 

summarized in three words: Pariyatti, Paṭipatti, and Paṭivedha, or 

the three true doctrines. 

Pariyatti refers to the word of the Buddha that we study, through 

the Pali Canon, without which the Buddha’s teachings could never 

reach us. We can say that the Pariyatti is the result of the Paṭivedha and 

is also the basis for the practice (Paṭipatti) of Buddhism. 

After achieving the result of his own practice, the Buddha 

proclaimed the Teaching, based on his own experiences. The word 

of the Buddha thus became our Pariyatti, i.e. what we have to learn. 

However, when we regard the Pariyatti as the result of the Paṭivedha, 

we exclusively refer to the Paṭivedha of the Buddha, i.e. the result of 

his own practice and the result of the practice accepted by the Buddha, 

but not that of any yogi, hermit, ascetic, recluse, anchorite, preacher, 

cult leader, or founder of another religion. 



๑๐ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

ถา้ไม่ไดเ้ล่าเรียนปริยตัิ ไม่รูห้ลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้ การปฏบิตัิ
ของเราก็เขว ก็ผดิ ก็เฉไฉ ออกนอกพระพทุธศาสนา ถา้ปฏบิตัิผดิ ก็ไดผ้ลทีV
ผดิ หลอกตวัเองดว้ยสิVงทีVพบซึVงตนหลงเขา้ใจผดิ ปฏเิวธกเ็กดิขึNนไมไ่ด ้

ถา้ไม่มีปริยตัิเป็นฐาน ปฏิบตัิและปฏิเวธก็พลาดหมด เป็นอนัว่า
ลม้เหลวไปดว้ยกนั 

พูดงา่ยๆ ว่า จากปฏเิวธของพระพทุธเจา้ ก็มาเป็นปริยตัิของเรา แลว้
เราก็ปฏบิตัติามปรยิตันิ ัNน เมืVอปฏบิตัถิกูตอ้ง ก็บรรลปุฏเิวธอย่างพระพทุธเจา้ 
ถา้วงจรนีNยงัดาํเนินไป พระศาสนาของพระพทุธเจา้กย็งัคงอยู่ 

ปรยิตัทิีVมาจากปฏเิวธของพระพทุธเจา้ และเป็นฐานแห่งการปฏบิตัขิอง
พวกเราเหลา่พทุธบรษิทัท ัNงหลาย กอ็ยู่ในพระไตรปิฎกนีNแหละ 

ฉะนัNน มองในแง่นีN ก็ไดค้วามหมายว่า ถา้เราจะรกัษาปริยตัิ ปฏิบตั ิ
และปฏเิวธไว ้กต็อ้งรกัษาพระไตรปิฎกนั Vนเอง 

ตกลงว่า ในความหมายทีVจดัแบ่งตวัพระศาสนาเป็นสทัธรรม ๓ หรือ
บางทแียกเป็นศาสนา ๒ คือ ปริยตัิศาสนา กบั ปฏบิตัิศาสนา นัNน รวมความ
ก็อยู่ทีVพระไตรปิฎกเป็นฐาน จึงตอ้งร ักษาพระไตรปิฎกไว ้เมืVอร ักษา
พระไตรปิฎกได ้กร็กัษาพระพทุธศาสนาได ้
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อกีแงห่นึVง เราอาจมองลกึลงไปถงึช ัNนทีVเอาพระพทุธศาสนาเป็นเนืNอเป็น
ตวัของเรา หรอืเป็นชวีติของแต่ละคน 

พระพุทธศาสนาในความหมายทีVเป็นแก่นสารแท ้ๆ  ก็คือผลทีVเกิดขึNน
เป็นความด ีเป็นความเจริญกา้วหนา้งอกงามขึNน หรือเป็นการพฒันาขึNนของ
ไตรสกิขาในชวีติของเรานีN เอง 
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Without learning the Pariyatti or what the Buddha taught, our 

practice would be misguided, mistaken, and deviant from the 

original Teaching. If our practice was wrong, whatever result we 

achieved could not be correct. And if we deceived ourselves with 

our own findings that were erroneously taken to be true, there could 

be no way for the Paṭivedha to ensue. 

Hence, without the Pariyatti as basis, the Paṭipatti and the 

Paṭivedha would also fail to materialize. All would collapse together. 

To put it simply, from the Buddha’s own Paṭivedha came our 

Pariyatti, which we learn and which provides the basis for our 

practice (Paṭipatti). When we practice properly, we will achieve the 

Paṭivedha just as the Buddha did. As long as this cycle still goes on, 

the Buddha’s Teaching will survive. 

The Pariyatti that was derived from the Buddha’s Paṭivedha 

and provides the basis for all Buddhists to practice is to be found in 

the Pali Canon. 

From this perspective, then, if we are to preserve the Pariyatti, 

Paṭipatti and Paṭivedha, we will have to preserve the Pali Canon. 

Whether we trichotomize the Teaching into Pariyatti-

saddhamma, Paṭipatti-saddhamma, and Paṭivedha-saddhamma (i.e. 

the three true doctrines), or sometimes dichotomize it into Pariyatti-

sāsana and Paṭipatti-sāsana (i.e. the two dispensations), it all boils 

down to the Pali Canon as the basis. Thus if we can preserve the 

Canon, so can we preserve Buddhism. 

• The Pali Canon and the Threefold Training 

On a more profound level, it is possible to develop Buddhism 

into part and parcel of oneself, or incorporate it into the life of each 

person. 

Essentially, Buddhism can be seen as the resultant virtue, 

progress or growth, or the development of the Threefold Training in 

one’s life. 



๑๑ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

พระพทุธศาสนาชนิดทีVเป็นเนืNอเป็นตวัเป็นชีวติของเรานีN  ก็ตอ้งอาศยั
พระไตรปิฎกอกีเช่นกนั เพราะว่าพระพทุธศาสนาในความหมายนีN  หมายถงึ
การทีVสามารถละโลภะ โทสะ โมหะ ได ้การทีVจะละ โลภะ โทสะ โมหะ ได ้ก็
ดว้ยการปฏบิตัติาม ศีล สมาธ ิปญัญา 

อนึVง ในการจดัระเบยีบหมวดหมู่คาํสอนเป็นพระไตรปิฎก ตามทีVนิยมสบื
กนัมา จะนาํแต่ละปิฎกไปเชืVอมโยงสมัพนัธก์บัไตรสกิขาแต่ละขอ้ ดงันีN 

• พระวนิยัปิฎก เป็นแหลง่ทีVรวมศีลของพระสงฆ ์ท ัNงศีล ๒๒๗ ขอ้ใน
ปาตโิมกขก์บัศีลนอกปาตโิมกข ์พระวนิยัปิฎกจงึถอืเป็นเรืVองวนิยัหรอืเรืVองศีล 
คอืการฝึกหดัพฒันาพฤตกิรรมทีVแสดงออกทางกายและวาจา 

• พระสุตตนัตปิฎก ความจริงมคีรบหมด มที ัNงศีล สมาธิ ปญัญา แต่
ท่านชีNใหเ้หน็จดุเด่นของพระสุตตนัตปิฎกว่าเนน้หนกัในสมาธ ิคอื การพฒันา
ดา้นจติใจ 

• พระอภิธรรมปิฎก เนน้หนกัดา้นปญัญา พูดอย่างปจัจุบนัว่าเป็น
เนืN อหาทางวิชาการลว้นๆ ยกเอาสภาวธรรมทีVละเอียดประณีตลึกซึN งขึNนมา
วเิคราะหว์จิยั จงึเป็นเรืVองของปญัญา ตอ้งใชป้รชีาญาณอนัลกึซึNง 

ถา้ใครปฏิบตัิตามหลกัศีล สมาธิ ปญัญา ทีVแสดงไวใ้นพระไตรปิฎก 
ชีวิตของผูน้ ัNนจะกลายเป็นเหมือนตวัพระพุทธศาสนาเอง เหมือนดงัว่าเรา
ร ักษาพระพุทธศาสนาไว ด้ ว้ยชีวิตของ เรา  ตราบใดชีวิต เร าย ังอ ยู่ 
พระพทุธศาสนาก็ยงัคงอยู่ เราอยู่ไหน เราเดนิไปไหน พระพทุธศาสนาก็อยู่ทีV
น ั Vนและกา้วไปถงึนั Vน 

อย่างนีN เรียกว่าพระพทุธศาสนาอยู่ดว้ยวธิีการรกัษาอย่างสูงสุด พูดได ้
วา่ พระไตรปิฎกเขา้มาอยู่ในเนืNอตวัของคนแลว้ ไมใ่ช่อยู่แค่เป็นตวัหนงัสอื 
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The sort of Buddhism that constitutes one’s life also has to 

rely on the Pali Canon, for Buddhism in this sense means the ability 

to get rid of greed, hatred and delusion, and to be able to get rid of 

greed, hatred and delusion, one has to train oneself in morality, 

concentration and wisdom. 

In organising the teachings into the Tipiṭaka, tradition has 

established a relationship between each of the three major divisions of the 

Pali Canon with each component of the Threefold Training as follows: 

• The Vinayapiṭaka as the collection of monastic rules for 

monks, including both the 227 training rules of the Pātimokkha and 

those outside of the Pātimokkha, constitutes the Discipline or sīla 

“morality”—the training and development of bodily and verbal 

behavior. 

• As a matter of fact, the Suttantapiṭaka encompasses all of 

the Threefold Training, but it has been pointed out that its main 

focus is on the second component of the Threefold Training, i.e. 

samādhi “concentration,” or emotional development. 

• Finally, the focus of the Abhidhammapiṭaka is on paññā 

“wisdom.” In contemporary parlance, the content of this piṭaka is 

purely scholarly or academic, bringing up for scrutiny phenomena 

that are subtle and profound. It thus belongs to the domain of 

wisdom, requiring profound penetrative knowledge. 

If we observe the principles of morality, concentration and 

wisdom as expounded in the Pali Canon, our lives will become like 

the Teaching itself, thereby as if preserving Buddhism with our own 

lives. As long as we live, so will Buddhism survive. Wherever we 

are, there will be Buddhism. Whichever place we visit, Buddhism 

will reach there as well. 

This is called Buddhism existing at the consummate level of 

preservation. Once the Pali Canon has been incorporated into a 

person’s life, it does not merely exist in letter. 



๑๒ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

แต่ก่อนจะมาอยู่ในตวัคนได ้ก็ตอ้งมคีมัภีรพ์ระไตรปิฎกนีNแหละเป็น
แหล่งบรรจุรกัษาไว ้แมแ้ต่เราจะปฏิบตัิใหสู้งขึNนไป เราก็ตอ้งไปปรึกษาพระ
อาจารยท์ีVเรียนมาจากพระไตรปิฎก หรือจากอาจารยท์ีVเรียนต่อมาจากอาจารย์
รุ่นก่อนทีVเรียนมาจากพระไตรปิฎก ซึVงอาจจะถ่ายต่อกนัมาหลายสบิทอด ถา้
เราอ่านภาษาบาลไีด ้กไ็ปคน้พระไตรปิฎกเอง ถา้ไมไ่ด ้ก็ไปถามพระอาจารยผู์รู้ ้
ใหท่้านช่วยคน้ให ้เมืVอคน้ไดค้วามรูใ้นหลกัคาํสอนมาแลว้ เราก็สามารถปฏบิตัิ
ถกูตอ้ง ใหเ้จรญิงอกงามในศีล สมาธ ิปญัญา ยิVงๆ ขึNนไป 

สรุปว่า เราชาวพทุธองิอาศยัพระไตรปิฎกโดยตรง ดว้ยการนาํหลกัคาํ
สอนมาปฏบิตัใิหเ้กดิผลในชวีติจรงิ 
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ในเมืVอการดาํรงรกัษาพระพุทธพจน์เป็นสาระของการดาํรงรกัษา

พระพุทธศาสนาอย่างนีN  จึงถือเ ป็นความจํา เ ป็นและสําค ัญสูงสุดใน
พระพทุธศาสนา ทีVจะดาํรงรกัษาพระพทุธพจน ์

ดงันัNน ความพยายามรักษาพระพุทธพจน์จึงมีตลอดมา ต ัNงแต่
พทุธกาล คอืต ัNงแต่สมยัทีVพระพทุธเจา้ยงัทรงพระชนมอ์ยู่ 

ตอนนัNนก็ปลายพุทธกาลแลว้ นิครนถนาฏบุตรผูเ้ป็นศาสดาของ
ศาสนาเชนไดส้ิNนชีวติลง สาวกของท่านไม่ไดร้วบรวมคาํสอนไว ้และไม่ได ้
ตกลงกนัไวใ้หช้ดัเจน ปรากฏว่าเมืVอศาสดาของศาสนาเชนสิNนชีวติไปแลว้ 
สาวกลูกศิษยลู์กหาก็แตกแยกทะเลาะวิวาทกนัว่า ศาสดาของตนสอนว่า
อย่างไร 
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However, before Buddhism can be incorporated into 

individuals, the Pali Canon must first be there to contain and 

maintain the Teaching. Even when our practice progresses, we need 

to consult the monks who have learnt from the Tipiṭaka, or from the 

ones who have learnt from their predecessors who in turn have learnt 

from the Tipiṭaka. The teachings may have been passed down 

dozens of generations like this to us. If we can read Pali, we can 

consult the Pali Canon ourselves. If we cannot, we have to ask the 

learned monks for help. After we have obtained the required 

knowledge about the teachings, we can then practice properly to 

cultivate ourselves in morality, concentration, and wisdom. 

In short, we Buddhists rely directly upon the Pali Canon by 

applying the teachings therein so that our practice will bear fruit in 

real life. 

Saṅgāyana: the rehearsal of the word of the Buddha 

What is a rehearsal? 

As the maintenance of the word of the Buddha is essential to 

the maintenance of Buddhism, it is regarded as an absolute necessity 

and also an issue of crucial importance in Buddhism to preserve the 

word of the Buddha. 

Therefore, great efforts have been made to preserve the word of 

the Buddha ever since the Buddha’s time, even when he was still alive. 

It was towards the end of the Buddha’s lifetime when 

Nigantha Nāṭaputta, the founder of Jainism, passed away. His 

disciples had failed to collect his teachings and no agreement had 

been reached so that once their teacher was no longer alive, they 

were greatly divided and engaged in heated arguments as to what 

exactly their teacher had preached. 



๑๓ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

ครัNงนัNน ท่านพระจนุทเถระไดน้าํขา่วนีNมากราบทูลแด่พระพทุธเจา้ และ
พระองคไ์ดต้รสัแนะนาํใหพ้ระสงฆท์ ัNงปวงร่วมกนัสงัคายนาธรรมท ัNงหลายไว ้
เพืVอใหพ้ระศาสนาดาํรงอยู่ย ั VงยนืเพืVอประโยชนสุ์ขแก่พหูชน 

เวลานัNน พระสารบีตุรอคัรสาวกยงัมชีวีติอยู่ คราวหนึVงท่านปรารภเรืVอง
นีNแลว้ก็กล่าวว่า ปญัหาของศาสนาเชนนัNนเกิดขึNนเพราะว่าไม่ไดร้วบรวมรอ้ย
กรองคาํสอนไว ้เพราะฉะนัNนพระสาวกท ัNงหลายท ัNงปวงของพระพทุธเจา้ของ
เรานีN  ควรจะไดท้าํการสงัคายนา คือรวบรวมรอ้ยกรองประมวลคาํสอนของ
พระองคไ์วใ้หเ้ป็นหลกั เป็นแบบแผนอนัหนึVงอนัเดยีวกนั 

เมืVอปรารภเช่นนีNแลว้พระสารีบุตรก็ไดแ้สดงวธิีการสงัคายนาไวเ้ป็น
ตวัอย่าง เฉพาะพระพกัตรพ์ระพทุธเจา้ซึVงมพีระสงฆป์ระชมุเฝ้าพรอ้มอยู่ โดย
ท่านไดร้วบรวมคาํสอนทีVพระพทุธเจา้ทรงแสดงไวเ้ป็นขอ้ธรรมต่างๆ มาแสดง
ตามลาํดบัหมวด ตั Nงแต่หมวดหนึVง ไปจนถงึหมวดสบิ เมืVอพระสารีบุตร
แสดงจบแลว้ พระพทุธเจา้ก็ไดป้ระทานสาธุการ หลกัธรรมทีVพระสารีบตุรได ้
แสดงไวนี้N  จดัเป็นพระสูตรหนึVงเรียกว่า สงัคีติสูตร แปลงา่ยๆ ว่า “พระสูตร
วา่ดว้ยการสงัคายนา หรอืสงัคตี”ิ มมีาในพระสุตตนัตปิฎก ทฆีนิกาย 

วธิีรกัษาพระพทุธพจน ์ก็คือการรวบรวมคาํส ั VงสอนทีVพระพทุธเจา้ได ้
ตรสัไว ้แลว้จดัหมวดหมูใ่หก้าํหนดจดจาํไดง้า่ย และซกัซอ้มทบทวนกนัจนลง
ตวั แลว้สวดสาธยายพรอ้มกนัแสดงความยอมรบัเป็นแบบแผนเพืVอทรงจาํสบื
ต่อกนัมา วธิีการนีN เรียกว่า สงัคายนา หรือ สงัคีติ ซึVงแปลตามตวัอกัษรว่า 
การสวดพรอ้มกนั (จาก ส ํ“พรอ้มกนั” + คายน หรอื คีต ิ“การสวด”) 
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Meanwhile, the Venerable Cunda brought the news to the 

Buddha, who recommended that all the monks should take part in 

rehearsing, or communally reciting, the Dhamma to ensure the 

sustainable existence of the Teaching for the welfare and happiness 

of the multitude. 

At that time, the Venerable Sāriputta, the chief disciple, was 

still alive. On one occasion, when addressing this matter, he said that 

the problem with Jainism arose because the founder’s teachings had 

not been collected and compiled. We all the disciples of our Lord 

Buddha should therefore conduct a rehearsal to collect and compile 

his teachings, so that uniform standards could be established. 

Having said this, the Elder Sāriputta demonstrated how a 

rehearsal should be conducted right before the Buddha and the 

assembly of monks. He collected the Buddha’s teachings and 

expounded them, arranging them in groups of itemized dhamma 

according to the number of items involved, ranging from groups of 

one to groups of ten. Once the rehearsal was over, the Buddha 

voiced his approval, thereby endorsing the teachings collected and 

expounded by the Venerable Sāriputta. The teachings thus 

enumerated constitute a discourse called Saṅgītisutta “the discourse 

on communal recitations (saṅgīti),” and can be found in the Dīgha-

nikāya of the Suttantapiṭaka. 

The method of preserving the word of the Buddha is [for the 

assembly of monks] to collect the Buddha’s teachings, classify them 

in such a way as to facilitate memorization, rehearse and review them 

until everything is in place, and chant them in unison, thus showing 

approval for the text in question to serve as the model to be committed 

word for word to memory, then to be passed on to others and handed 

down to posterity. This method is called saṅgāyana, or saṅgīti, 

literally “chanting together’ (from saṁ “together” + gāyana or gīti 

“chanting”). 



๑๔ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

คาํวา่ สงัคายนา เวลาแปลเป็นภาษาองักฤษมใีชห้ลายคาํ คอื rehearsal 
บา้ง communal recital บา้ง และ communal recitation บา้ง บางทกี็ไป
เทยีบกบัแนวคดิแบบตะวนัตก โดยเฉพาะอย่างยิVง มกัเรยีกการสงัคายนาเป็น 
Buddhist Council ในทางกลบักนั คาํวา่ council (เช่น Vatican Council 
ในศาสนาครสิต)์ เราก็แปลวา่ สงัคายนา ความหมายของท ัNงสองคาํนีN เทยีบกนั
ไดใ้นบางแง ่แต่ทีVจรงิไมเ่หมอืนกนัเลย 

การประชมุ Council ของศาสนาครสิต ์เป็นการมาตกลงกนัในเรืVองขอ้
ขดัแยง้ดา้นหลกัคาํสอน และแมก้ระท ั VงกาํหนดหลกัความเชืVอและวางนโยบาย
ในการเผยแผ่ศาสนาของเขา แต่การสงัคายนาในพระพุทธศาสนา เป็นการ
รกัษาคาํสอนเดมิของพระพทุธเจา้ไวใ้หแ้ม่นยาํทีVสุด ไม่ใหใ้ครมาเทีVยวแกไ้ข
ใหค้ลาดเคลืVอนหรือตดัแต่งต่อเติมตามใจชอบ เราเพียงมาตรวจทาน มา
ซกัซอ้มทบทวนกนั ใครทีVเชืVอถอืหรือส ั VงสอนคลาดเคลืVอน หรือผดิแผกไป ก็
มาปรบัใหต้รงตามของแทแ้ต่เดมิ 
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แมว้่าท่านพระสารีบุตรไดแ้สดงตวัอย่างวธิีการทาํสงัคายนาไว ้ท่านก็
ไม่ไดอ้ยู่ทีVจะทาํงานนีN ต่อ เพราะว่าไดป้รินิพพานก่อนพระพทุธเจา้ แต่ก็มพีระ
สาวกผูใ้หญ่ทีVไดด้าํเนินงานนีN ต่อมาโดยไม่ไดล้ะทิNง กล่าวคือพระมหากสัสป-
เถระ ซึVงตอนทีVพระพทุธเจา้ปรนิิพพานนัNน เป็นพระสาวกผูใ้หญ่ มอีายุพรรษา
มากทีVสุด 

พระมหากสัสปเถระนัNน ทราบข่าวปรินิพพานของพระพุทธเจา้ เมืVอ
พระองคป์รินิพพานแลว้ได ้๗ วนั ขณะทีVท่านกาํลงัเดนิทางอยู่พรอ้มดว้ยหมู่
ลูกศิษยจ์าํนวนมาก 
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The term saṅgāyana is variously rendered into English as 

rehearsal, communal recital, and communal recitation. Sometimes it 

is equated with a Western concept. In particular, a Buddhist 

rehearsal is often referred to as a Buddhist Council. Conversely, the 

term council (e.g. the Vatican Council in Christianity) is translated 

into Thai as sangkhayana (for the Pali saṅgāyana). The meanings of 

these two terms are only partially comparable, but in essence they 

are quite different. 
In a Christian Council, they convene to settle disputes about 

their tenets, and even to formulate their dogma and establish their 

policy in propagating their religion. In a Buddhist rehearsal, by 

contrast, the primary purpose is to preserve the original teachings of 

the Buddha as accurately as possible, not allowing anyone to alter, 

modify, omit, or add anything at whim. The duty of the participants 

is merely to check, rehearse, and review the teachings. Anyone’s 

convictions or teachings that deviate or differ from the original, 

authentic teachings are to be adjusted or corrected accordingly. 

The First Rehearsal 

Although the Venerable Sāriputta set an example of how a 

rehearsal should be conducted, he did not live long enough to 

continue with his work, as he himself passed away before the 

Buddha did. Nevertheless, the task of rehearsing the word of the 

Buddha was carried on by another senior disciple of the Buddha, 

namely the Venerable Mahākassapa, who was the most senior monk 

when the Buddha attained his Final Nibbāna. 

The Venerable Mahākassapa learned of the Buddha’s demise 

seven days later, when he was travelling, accompanied by a large 

group of his pupils. 
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เมืVอไดท้ราบขา่วนัNน ลูกศิษยข์องพระมหากสัสปะจาํนวนมากซึVงยงัเป็น
ปถุชุนอยู่ ก็ไดร้อ้งไหค้รํ Vาครวญกนั ณ ทีVน ัNนมพีระภกิษุทีVบวชเมืVอแก่องคห์นึVง 
ชืVอวา่สุภทัทะ ไดพ้ดูขึNนมาวา่ “ท่านท ัNงหลายจะรอ้งไหก้นัไปทาํไม พระพทุธเจา้
ปรินิพพานนีNก็ดไีปอย่าง คือว่า ตอนทีVพระองคย์งัอยู่นัNน พระองคก์็คอยดูแล
คอยกวดขนั ตรสัหา้มไม่ใหท้าํสิVงโนน้สิVงนีN  แนะนาํใหท้าํสิVงนัNนสิVงนีN  พวกเราก็
ลาํบาก ตอ้งคอยระมดัระวงัตวั ทนีีNพระพทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้นีV พวกเรา
คงจะทาํอะไรไดต้ามชอบใจ ชอบอะไรกท็าํ ไมช่อบอะไรกไ็มท่าํ” 

พระมหากสัสปเถระไดฟ้งัคาํนีN แลว้ ก็นึกคิดอยู่ในใจว่า พระพุทธเจา้
ปรินิพพานไปใหม่ๆ แค่นีN  ก็ยงัมคีนคิดทีVจะประพฤติปฏบิตัิใหว้ปิริตไปจาก
พระธรรมวนิยั ท่านกเ็ลยคดิวา่ควรจะทาํการสงัคายนา 

ท่านวางแผนว่าจะชกัชวนพระเถระผูใ้หญ่ ซึVงเป็นพระอรหนัตท์ ัNงหลาย
ทีVมีอยู่สมยันัNน ซึVงลว้นทนัเห็นพระพุทธเจา้ ไดฟ้งัคาํสอนของพระองคม์า
โดยตรง และไดอ้ยู่ในหมู่สาวกทีVเคยสนทนาตรวจสอบกนัอยู่เสมอ รูว้่าอะไร
เป็นคําสอนของพระพุทธเจา้ จะชวนใหม้าประชุมกนั มาช่วยกนัแสดง 
ถ่ายทอด รวบรวมประมวลคาํส ั Vงสอนของพระพทุธเจา้ แลว้ตกลงวางมตไิว ้ก็
คอืคดิวา่จะทาํสงัคายนา 

แต่เฉพาะเวลานัNน ท่านตอ้งเดินทางไปยงัเมืองกุสินารา แลว้ก็เป็น
ประธานในการถวายพระเพลงิพระพทุธสรีระ ในพระราชูปถมัภข์องกษตัริย ์
มลัละท ัNงหลาย 

เมืVองานถวายพระเพลงิเสร็จแลว้ ท่านก็ดาํเนินงานตามทีVไดค้ิดไว ้คือ
ไดช้กัชวนนดัหมายกบัพระอรหนัตผู์ใ้หญ่ เพืVอจะทาํการสงัคายนา 

ต่อจากนัNนก็ เป็นเรืVองของงานใหญ่แห่งการสงัคายนา ซึVงมีการ
เตรียมการถงึ ๓ เดือน ก่อนทีVจะประชุมทีVถ ํ Nาสตัตบรรณคูหา ณ ภูเขา
ชืVอเวภาระ นอกเมอืงราชคฤห ์ในพระราชูปถมัภข์องพระเจา้อชาตศตัรู 
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On hearing the news, many of his pupils who were still 

worldly beings started to weep and lament over the Buddha’s 

demise. However, a monk by the name of Subhadda, who had been 

ordained in his old age, said to them, “Why bother to weep at all? 

Isn’t it nice that the Buddha has attained his Final Nibbāna? When 

he was alive, he was always being very strict with us, forbidding us 

to do this, telling us to do that. We had difficulty being on our guard. 

Now that he has passed away, we may do just as we like. We’ll do 

whatever we like, and we’ll not do whatever we don’t like.” 

On hearing this, the Elder Mahākassapa thought to himself 

that even as shortly after the Buddha’s Final Nibbāna as this, there 

were already people who were intent on deviating from the Doctrine 

and Discipline. It was thus advisable to rehearse the Buddha’s 

teachings. 

He planned to invite the senior Arahant elders of the time to 

convene for a rehearsal, as they had all met the Buddha in person, 

listening to his teachings, and were among his disciples who had 

regularly held discussions, cross-checking one another, thereby 

knowing first-hand what constituted the Buddha’s teachings. The 

meeting was to recite, transmit and collect his teachings, and then to 

settle them by consensus. 

In the meantime, however, the Elder Mahākassapa had to 

travel to Kusinārā and then presided over the cremation of the 

Buddha, a function under the auspices of the Malla kings. 

When the cremation was over, the Venerable Mahākassapa 

embarked on his plan and invited the Arhant elders for the rehearsal. 

Then came the great rehearsal itself, which took three months 

to prepare before taking place at the Sattapaṇṇa-guhā Cave, on Mount 

Vebhāra, outside of Rājagaha, under the auspices of King Ajātasattu. 



๑๖ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

ในการประชุมนีN  พระมหากสัสปเถระทาํหนา้ทีVเป็นประธาน โดยเป็น
ผูซ้กัถามหลกัคาํส ั Vงสอน ซึVงพระพทุธเจา้เองทรงแบ่งไวเ้ป็น ๒ ส่วน เรียกว่า 
ธรรม ส่วนหนึVง และ วนิยั ส่วนหนึVง 

ธรรม คือหลกัคาํสอนว่าดว้ยความจริงของสิVงท ัNงหลาย พรอ้มท ัNงขอ้
ประพฤติปฏิบตัิทีVพระพุทธเจา้ทรงแนะนําตรสัแสดงไวโ้ดยสอดคลอ้งกบั
ความจรงินัNน 

ส่วน วนิยั คือประมวลพทุธบญัญตัิเกีVยวกบัหลกัเกณฑต่์างๆ ในการ
เป็นอยู่ของภกิษุและภกิษุณี 

ดว้ยเหตุนีN จึงเรียกพระพุทธศาสนา ดว้ยคาํส ัNนๆ ว่า ธรรมวินยั การ
สงัคายนาคาํสอนของพระพทุธเจา้ จงึเป็นการสงัคายนาพระธรรมวนิยั 

ในการสงัคายนาครัNงนีN  มกีารเลอืกพระเถระ ๒ องคท์ีVมคีวามโดดเด่นใน
การทรงจาํพระพทุธพจนไ์ดแ้ม่นยาํ และเชีVยวชาญในแต่ละดา้นของพระ
ธรรมวนิยั 

ฝ่ายธรรมนัNน ผูท้ีVไดฟ้งัคําส ั Vงสอนของพระพุทธเจา้อยู่ตลอดเวลา 
เพราะติดตามพระองคไ์ป อยู่ใกลช้ิด เป็นผูอุ้ปฏัฐากของพระองค ์ก็คือพระ
อานนท ์ทีVประชมุกใ็หพ้ระอานนทเ์ป็นผูน้าํเอาธรรมมาแสดงแก่ทีVประชมุ 

ส่วนดา้นวนิยั พระพทุธเจา้ทรงยกย่องพระอบุาลไีวว้า่เป็นเอตทคัคะ ทีV
ประชมุกค็ดัเลอืกพระอบุาลใีหม้าเป็นผูน้าํในดา้นการวสิชันาเรืVองของวนิยั 

เมืVอไดต้วับคุคลเรยีบรอ้ยแลว้ พระอรหนัต ์๕๐๐ องคก์็เริVมประชมุกนั 
จากนัNนก็ใหพ้ระเถระท ัNงสององคน์าํพุทธพจนม์าสาธยายแสดงแก่ทีVประชุม 
โดยประธานในทีVประชุมคือพระมหากสัสปะวางแนวการนาํเสนอ ดว้ยการ
ซกัถามอย่างเป็นระบบ คอืตามลาํดบัและเป็นหมวดหมู ่
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The Venerable Mahākassapa presided over this assembly, and 

also acted as the interrogator about the teachings, which were 

divided by the Buddha himself into two major domains: the Doctrine 

(Dhamma) and the Discipline (Vinaya). 

The Dhamma refers to the teachings on the truth of all things, 

along with ways of practice advised by the Buddha, which are 

consonant with the truth thus expounded. 

The Vinaya, on the other hand, refers to the collection of rules 

laid down by the Buddha that regulate the conduct of monks and 

nuns. 

Therefore, Buddhism is also known as Dhamma-Vinaya, and 

the rehearsal of the Buddha’s teachings is the rehearsal of the 

Dhamma and Vinaya. 

For the purpose of this rehearsal, two eminent elders were 

selected for their accurate retention of the word of the Buddha and 

for their expertise in each domain of the Teaching. 

In regard to the Dhamma, the person who had always listened 

to the Buddha’s teachings by virtue of accompanying him, being close 

to him and serving as his personal attendant was the Elder Ānanda. 

He was thus assigned by the assembly to recite the Doctrine. 

As regards the Vinaya, the elder personally praiced by the 

Buddha as excellent in the Vinaya was the Venerable Upāli. He was 

thus chosen by the assembly as leader in clarifying issues related to the 

Discipline. 

Once the individuals concerned were all set, the assembly of 

500 Arahant elders started to convene. The two elders were then 

made to recite the Buddha’s teachings to the assembly. The Elder 

Mahākassapa, who presided over the assembly, laid down the 

method of presentation, i.e. by systematically interrogating them on 

the teachings in sequence and in classified groups. 



๑๗ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

พทุธพจน ์พรอ้มท ัNงเรืVองราวเกีVยวขอ้งแวดลอ้ม ทีVนาํมาสาธยายนีN  ถา้
เป็นคร ัNงพุทธกาล พระพุทธเจา้ก็ทรงรบัรองดว้ยพระองค์เอง แต่ในการ
สงัคายนาครัNงแรก ก็ตอ้งอาศยัทีVประชุมพระอรหนัตเถระท ัNง ๕๐๐ องค์
รบัรองแทน เมืVอไดม้ตร่ิวมกนัเกีVยวกบัเนืNอหาในเรืVองใด พระเถระในทีVประชมุ
ก็สวดพรอ้มกนั เนืNอหาทีVผ่านการรบัรองก็จะถอืเป็นทีVยุตใิหเ้ป็นแบบแผนทีVจะ
ทรงจาํถ่ายทอดกนัต่อมา 

การประชมุเพืVอทาํสงัคายนาครัNงประวตัศิาสตรนี์Nดาํเนินอยู่เป็นเวลา ๗ 
เดอืนจงึเสรจ็สิNน มเีรืVองราวปรากฏในพระวนิยัปิฎก จลุลวรรค 
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คําสอนทีVลงมติกนัไวอ้ย่างนีN ซึVงเรานบัถือกนัมา เรียกว่า เถรวาท 
แปลว่า “คําสอนทีVวางไวเ้ป็นหลกัการของพระเถระ” คําว่า เถระ ในทีVนีN  
หมายถงึพระอรหนัตเถระ ๕๐๐ องคผู์ป้ระชมุทาํสงัคายนาครัNงแรกนีNโดยเฉพาะ 

พระพุทธศาสนาซึVงถือตามหลกัทีVไดส้งัคายนาครัNงแรกดงักล่าวมานีN 
เรียกว่า พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท หมายความว่า คําส ั Vงสอนของ
พระพุทธเจา้ คือพระธรรมวินยั ท ัNงถอ้ยคําและเนืN อความ อย่างไรทีVท่าน
สงัคายนากนัไว ้กท็รงจาํกนัมาอย่างนัNน ถอืตามนัNนโดยเคร่งครดั 

เพราะฉะนัNนจงึตอ้งรกัษาแมแ้ต่ตวัภาษาเดมิดว้ย หมายความว่ารกัษา
ถอ้ยคาํขอ้ความด ัNงเดมิทีVเป็นของแทข้องจรงิ ภาษาทีVใชร้กัษาพระธรรมวนิยัไว ้
นีN  ไดแ้ก่ภาษาบาล ีเพราะฉะนัNน คาํสอนของเถรวาทจึงรกัษาไวใ้นภาษาบาลี
ตามเดมิ คงไวอ้ย่างทีVท่านสงัคายนา 
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ในการสงัคายนา นอกจากจะประมวลคือรวบรวมคําส ั Vงสอนของ
พระพทุธเจา้ไว ้ก็มกีารจดัหมวดหมู่ไปดว้ย การจดัหมวดหมู่น ัNนก็เพืVอให ้
ทรงจาํไดส้ะดวก และงา่ยต่อการแบ่งหนา้ทีVกนัในการรกัษา กบัท ัNงเกืNอกูลต่อ
การศึกษาคน้ควา้ดว้ย 
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The Buddha’s teachings together with related matters thus 

recited would have been approved by the Buddha himself during his 

lifetime. However, in the First Rehearsal, the task of certifying his 

teachings fell on the shoulders of this 500-strong assembly instead. 

Once a consensus was reached on the content of a given subject, the 

elders would chant it together so that the content thus approved would 

be settled as the model for memorization and transmission later on. 

It took them seven months to complete this historic rehearsal, 

whose account can be found in the Cullavagga of the Vinayapiṭaka. 

The advent of Theravāda Buddhism 

The teachings thus agreed upon that have been handed down 

to us are called Theravāda, or “the teachings laid down as principles 

of the Elders.” The word elders in this context specifically refers to 

those 500 Arahant elders participating in this First Rehearsal. 

The Buddhism that is based on the First Rehearsal mentioned 

above is called Theravāda Buddhism. In other words, the Buddha’s 

teachings, namely the Doctrine and Discipline, both in letter and in 

spirit, that were thus rehearsed were to be remembered as such and 

strictly adhered to. 

Even the original language of the text, namely Pali, was to be 

kept for the purpose of preserving the original wording of the 

authentic teachings. Therefore, the Canon of Theravāda Buddhism 

has been retained in the original Pali just as it was rehearsed. 

How did the Tipiṭaka come about? 

In the rehearsal, the Buddha’s teachings were not only 

collected, but also categorized. The purpose of the classification was 

to facilitate memorization and division of labour in maintaining the 

teachings. The classification was also meant to be conducive to 

learning and research. 



๑๘ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

นอกจากแบ่งโดยส่วนใหญ่เป็น ธรรม กบั วินยั แลว้ ก็ยงัมีการ
จดัแยกซอยย่อยออกไปอกี 

ธรรมนัNนต่างจากวนิยัซึVงมขีอบเขตแคบกว่า เพราะวนิยัเป็นเรืVองของ
บทบญัญตัิเกีVยวกบัการรกัษาสงัฆะ คือคณะสงฆ์ไว ้เพืVอใหชุ้มชนแห่ง
พระภิกษุและพระภิกษุณีดาํรงอยู่ดว้ยดี แต่ธรรมเป็นคาํสอนทีVครอบคลุม
พระพทุธศาสนาท ัNงหมด สาํหรบัพทุธบริษทัท ัNง ๔ เนืVองจากธรรมมมีากมาย 
จงึมกีารแบง่หมวดหมูอ่อกไปอกี โดยแยกข ัNนแรกเป็น ๒ ก่อน คอื 

๑. ธรรมทีVพระพทุธเจา้ตรสัแสดงไปตามกาลเทศะ 
เมืVอบุคคลทีVพระพุทธเจา้เสด็จไปพบทูลถาม พระองคก์็ตรสัตอบไป 

คําตอบ หรือคําสนทนาทีVทรงโตต้อบกบัชาวนา พราหมณ์ กษตัริย ์หรือ
เจา้ชาย แต่ละเรืVองๆ ก็จบไปในตวั เรืVองหนึVงๆ นีN เรยีกว่า สตุตะ (หรอื สูตร) 
หนึVงๆ ธรรมทีVตรสัแสดงแบบนีN ไดร้วบรวมจดัไวพ้วกหนึVง เรยีกวา่ สตุตนัตะ 
(หรอื พระสูตร) 

๒. ธรรมอกีประเภทหนึVง คือธรรมทีVแสดงไปตามเนืNอหา ไม่เกีVยวขอ้ง
กบับุคคลหรือเหตุการณ์ ไม่คาํนึงว่าใครจะฟงัท ัNงสิNน เอาแต่เนืNอหาเป็นหลกั 
คอืเป็นวชิาการลว้นๆ 

เมืVอยกหวัขอ้ธรรมอะไรขึNนมา ก็อธิบายใหช้ดัเจนไปเลย เช่นยกเรืVอง
ขนัธ ์๕ มา ก็อธิบายไปว่าขนัธ ์๕ นัNนคืออะไร แบ่งออกเป็นอะไรบา้ง แต่ละ
อย่างนัNนเป็นอย่างไรๆ อธิบายไปจนจบเรืVองขนัธ ์๕ หรอืว่าเรืVองปฏจิจสมปุบาท
ก็อธิบายไปในแงด่า้นต่างๆ จนกระท ั VงจบเรืVองปฏจิจสมปุบาทนัNน ธรรมทีVแสดง
เอาเนืNอหาเป็นหลกัอย่างนีN  ก็จดัเป็นอกีประเภทหนึVง เรียกว่า อภธิมัมะ (หรือ 
พระอภธิรรม) 
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Apart from the major division into Dhamma and Vinaya, the 

teachings underwent further divisions and subdivisions. 

Unlike the Vinaya, whose scope was narrower, dealing with 

monastic rules to protect the Sangha for the wellbeing of the 

communities of monks and nuns, the Dhamma embraced the entirety 

of the teachings, for all the Four Assemblies. Due to the enormous 

size of its text, the Dhamma was regrouped into two major divisions. 

1. The first category of the Dhamma was expounded on 

specific occasions. 

On being asked by the individuals he met, the Buddha would 

answer their questions. The answers he gave to, or the dialogues he 

had with, a farmer, a brahmin, a king, or a prince would each 

constitute a complete unit in itself, called sutta “discourse.” The 

teachings expounded in this way were collected and classified as a 

group called the Suttanta. 

2. The other category of the Dhamma was expounded 

contentwise, without reference to individuals or events, and without 

regard to the audience, aiming only for the content, i.e. in purely 

academic terms. 

When a particular topic of the Dhamma is brought up, it will be 

explained in exhaustive detail. For example, in discussing the five 

aggregates, there are explanations as to what they are, and how they 

are divided, followed by the nature of each aggregate. The 

explanations will go on until the topic of the five aggregates is 

completed. The discussion of the Dependent Origination will also 

proceed in the same way, with explanations in various aspects given 

until the details of this topic are exhausted. The teachings expounded 

by content in this manner were classified as another group called the 

Abhidhamma. 



๑๙ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

เมืVอแยกธรรมเป็น ๒ ส่วน คือเป็นพระสูตรกบัพระอภิธรรม แลว้มี
วนิยัเติมอีกหนึVง ซึVงก็คงเป็นวนิยัอยู่เท่านัNน ก็เกิดเป็นการจดัหมวดหมู่พระ
ธรรมวนิยัอกีแบบหนึVง เป็นปิฎก ๓ ทีVเรยีกวา่ พระไตรปิฎก 

ปิฎก แปลว่า “ตะกรา้” หรือ “กระจาด” โดยมคีวามหมายเชิง
เปรียบเทยีบว่าเป็นทีVรวบรวม ตะกรา้ กระจาด กระบุง หรือปุ้ งกี �น ัNน เป็นทีV
รวบรวมทพัสมัภาระอย่างใด แต่ละปิฎกก็รวบรวมคาํส ั Vงสอนของพระพทุธเจา้
ทีVจดัแบง่เป็นหมวดหมูใ่หญ่อย่างนัNน 
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การสงัคายนา หรือสงัคีติ คร ัNงทีV ๑ นีN  ย่อมเป็นสงัคายนาครัNงสาํคญั
ทีVสุด เพราะพุทธพจน์ทีVรวบรวมประมวลมาทรงจาํเป็นแบบแผนหรือเป็น
มาตรฐานไวค้ร ัNงนีNมเีท่าใด ก็คือไดเ้ท่านัNน ต่อจากนัNน ก็มแีต่จะตอ้งทรงจาํ
รกัษาพทุธพจนท์ีVรวมไดใ้นสงัคายนาครัNงทีV ๑ นีNไวใ้หถู้กตอ้งแม่นยาํ บริสุทธิ�
หมดจด และครบถว้นทีVสุด พูดส ัNนๆ ว่าบริสุทธิ�บริบูรณ์ ดว้ยเหตุนีN  ในเวลา
หลงัจากนีN  พระเถระผูร้กัษาพุทธพจนจ์ึงเนน้วธิีการรกัษาดว้ยการสาธยาย 
และการมอบหมายหนา้ทีVในการทรงจาํแต่ละหมวดหมู่ เป็นตน้ 

โดยนยัดงักล่าว การสงัคายนาทีVมคีวามหมายเป็นการรวบรวมพทุธพจน์
แทจ้ริง ก็มแีต่คร ัNงทีV ๑ นีN  การสงัคายนาครัNงต่อๆ มา ก็คือการทีVพระเถระ
ผูท้รงจาํรกัษาพทุธพจนท์ ัNงหลายมาประชมุกนั ซกัซอ้ม ทบทวนทานพทุธพจน์
ทีVรกัษาต่อกนัมาตัNงแต่สงัคายนาครัNงทีV ๑ นัNน ใหค้งอยู่บริสุทธิ�บริบูรณ์ทีVสุด 
คอื ครบถว้นแมน่ยาํและไมม่แีปลกปลอม 

เนืVองจากต่อมามภีาระเพิVมขึNนในดา้นป้องกนัคาํสอนและการประพฤติ
ปฏบิตัิแปลกปลอม การทรงจาํรกัษาพทุธพจนจ์ึงเนน้เพิVมขึNนในแง่การนาํ
พทุธพจนท์ีVทรงจาํรกัษาไวน้ ัNนมาเป็นมาตรฐานตรวจสอบคาํสอนและการปฏบิตัิ
ท ัNงหลายทีVอา้งว่าเป็นของพระพุทธศาสนา เป็นเหตุใหค้าํว่า สงัคายนา ใน
ภาษาไทยมนียัขยายหรืองอกออกไป คือ ความหมายว่าเป็นการชาํระสะสาง
คาํสอนและวธิปีฏบิตัทิีVแปลกปลอม 
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With the division of the Dhamma into the Suttanta and the 

Abhidhamma, plus the Vinaya, which remained as such, there arose 

a new way of classifying the Doctrine and Discipline into three 

divisions, which came to be known as the Tipiṭaka. 

The term piṭaka literally means “basket,” with a metaphorical 

meaning of “collection.” Just as a basket or other similar type of 

container collects articles, so each piṭaka collects each major 

division of the Buddha’s teachings. 

How has the Pali Canon been preserved and handed down to us? 

The First Rehearsal is naturally the most important, as all the 

word of the Buddha that was collected on this occasion, memorized 

and handed down, was treated as settled and final. From then on, it 

was only a matter of retaining and preserving the word of the 

Buddha collected in the First Rehearsal as accurately, purely and 

completely as possible—in short, pristinely and perfectly. For this 

reason, from then on the elders preserving the word of the Buddha 

would focus on preservation through recitation, devolving the retention 

of different divisions of the teachings to different groups of monks. 

On this account, the First Rehearsal is the only one which 

truly collected the Buddha’s teachings. In later rehearsals, the elder 

monks who retained the word of the Buddha simply convened to 

rehearse and review what had been preserved in the First Rehearsal 

to ensure that the teachings were pristine and perfect, i.e. complete, 

accurate and unadulterated. 

Due to the subsequently added burden of preventing bogus 

teachings and ways of practice, the retention of the word of the Buddha 

had an additional emphasis on applying the teachings thus retained 

as criteria for verifying teachings and practices claimed to be Buddhist. 

As a result, the Pali word saṅgāyana when used in Thai acquired the 

extended meaning of purging bogus teachings and practices. 
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ยิVงกว่านัNน ในกาลนานต่อมา คนบางส่วนยดึเอาความหมายงอกนีN เป็น
ความหมายหลกัของการสงัคายนา จนถึงกบัลืมความหมายทีVแทข้องการ
สงัคายนาไปเลยก็ม ีจนกระท ั VงถงึสมยัปจัจบุนันีN  บางทบีางคนไปไกลมากถงึกบั
เขา้ใจผดิว่าผูป้ระชมุสงัคายนามาช่วยกนัตรวจสอบคาํสอนในพระไตรปิฎก ว่า
มทีศันะหรือความคิดเห็นทีVผิดหรือถูก ซึVงเท่ากบัมาวนิิจฉยัว่าพระพุทธเจา้
สอนไวผ้ดิหรือถูก ทีVน ั VนทีVนีV แลว้จะมาปรบัแกก้นั ฉะนัNน จงึจาํเป็นว่าจะตอ้ง
เขา้ใจความหมายของ สงัคายนา ใหถู้กตอ้ง ใหแ้ยกไดว้่าความหมายใดเป็น
ความหมายทีVแท ้ความหมายใดเป็นนยัทีVงอกออกมา 

การสงัคายนา หรือสงัคีติ ในความหมายแท ้ทีVเป็นการประชุมกนั
ซกัซอ้มทบทวนรกัษาพทุธพจนเ์ท่าทีVมมีาถงึเราไว ้ใหค้รบถว้นแม่นยาํบรสุิทธิ�
บรบูิรณท์ีVสุดนีN มคีวามเป็นมาแยกไดเ้ป็น ๒ ช่วง คอื ช่วงแรก ท่องทวนดว้ย
ปากเปลา่ เรยีกวา่ มขุปาฐะ และช่วงหลงั จารกึเป็นลายลกัษณอ์กัษร เรยีกว่า 
โปตถกาโรปนะ 

ช่วงตน้ หรือยุคแรก นบัแต่พทุธกาลตลอดมาประมาณ ๔๖๐ ปี พระ
เถระผูร้กัษาพระศาสนาทรงจาํพุทธพจน์กนัมาดว้ยปากเปล่า เรียกว่า 
มุขปาฐะ แปลงา่ยๆ วา่ “ปากบอก” คอื เรยีน–ท่อง–บอกต่อดว้ยปาก ซึVงเป็น
การรกัษาไวก้บัตวัคน ในยุคนีNมีขอ้ดีคือ เนืVองจากพระสงฆรู์ต้ระหนกัถึง
ความสาํคญัสูงสุดของการรกัษาพทุธพจน ์จึงทาํใหม้คีวามไม่ประมาท โดย
ระมดัระวงัอย่างยิVงทีVจะใหม้กีารจาํพทุธพจนไ์วอ้ย่างบรสุิทธิ�บรบูิรณ ์ถอืวา่การ
รกัษาพทุธพจนนี์Nเป็นกจิสาํคญัสูงสุดของการรกัษาพระพทุธศาสนา 

การรกัษาโดยมขุปาฐะ หรือมขุบาฐ นีN  ใชว้ธิีสาธยาย ซึVงแยกไดเ้ป็น ๔ 
ระดบั คอื 
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Furthermore, after a long lapse of time, some people took this 

extended meaning to be the central meaning of rehearsal, sometimes 

even to the extent that they forgot its true meaning altogether. At 

present, some might go so far as to misunderstand that the participants 

in a rehearsal will collaborate in checking the teachings in the Pali 

Canon to see whether the views or opinions expressed therein are right 

or wrong—which in effect amounts to judging whether some of the 

Buddha’s teachings here and there are right or wrong—and then 

proceed to amend them. It is thus necessary to understand clearly 

which meaning of saṅgāyana is original, and which meaning is derived. 

Rehearsals in the true sense of the term—assemblies where the 

Buddha’s teachings as handed down to us were rehearsed, reviewed, 

and preserved as completely, accurately, pristinely and perfectly as 

possible—had two stages of development. The former stage 

involved reciting the teachings orally, called mukhapāṭha “oral 

transmission,” and the latter stage—in later periods—involved 

writing the teachings down, called potthakāropana “putting down in 

books.” 

In the initial stage of development or the first period, which 

extended from the Buddha’s time up to approximately 460 years 

after that, the elders preserving the Teaching would retain and pass 

down the word of the Buddha orally, by means of mukhapāṭha, i.e. 

learning, memorising, and transmitting from mouth to mouth. This 

in effect entrusted the preservation to individuals. The good thing 

about this was that as monks in those days were well aware of the 

utmost importance of preserving the word of the Buddha, they 

would be very heedful, taking the best care to keep the teachings 

pristine and perfect. The preservation of the word of the Buddha was 

always regarded as the top priority in maintaining Buddhism. 

The preservation through oral transmission was carried out by 

means of recitation, which can be divided into four levels: 
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(ก) เป็นความรบัผดิชอบของสงฆห์มู่ใหญ่สบืกนัมาตามสายอาจารยท์ีV
เรียกว่า อาจริยปรมัปรา (เรียกอกีอย่างหนึVงว่า เถรวงส)์ โดยพระเถระทีVเป็น
ตน้สายตัNงแต่สงัคายนาครัNงแรกนัNน เช่น พระอบุาลเีถระ ผูเ้ชีVยวชาญดา้น
พระวนิยั ก็มีศิษยส์ืบสายและมอบความรบัผิดชอบในการรกัษาส ั Vงสอน
อธบิายสบืทอดกนัมา 

(ข) เป็นกจิกรรมหลกัในวถิชีวีติของพระสงฆ ์ซึVงจะตอ้งเลา่เรยีนปรยิตั ิ
เพืVอเป็นฐานของการปฏบิตัิทีVถูกตอ้ง อนัจะนาํไปสู่ปฏเิวธ และการเล่าเรียน
นัNนจะใหช้าํนาญส่วนใด ก็เป็นไปตามอธัยาศยั ดงันัNนจงึเกดิมคีณะพระสงฆท์ีV
คลอ่งแคลว่เชีVยวชาญพทุธพจนใ์นพระไตรปิฎกต่างหมวดต่างส่วนกนัออกไป 
เช่น มพีระสงฆก์ลุ่มทีVคล่องแคล่วเชีVยวชาญในทฆีนิกาย พรอ้มท ัNงคาํอธิบาย
คืออรรถกถาของทีฆนิกายนัNน เรียกว่า ทีฆภาณกะ แม ้มชัฌิมภาณกะ 
สงัยตุตภาณกะ องัคตุตรภาณกะ และขทุทกภาณกะ เป็นตน้ กเ็ช่นเดยีวกนั 

(ค) เป็นกิจวตัรของพระภิกษุท ัNงหลายแต่ละวดัแต่ละหมู่ ทีVจะมา
ประชมุกนั และกระทาํคณสาธยาย คอืสวดพทุธพจนพ์รอ้มๆ กนั (การปฏบิตัิ
อย่างนีNอาจจะเป็นทีVมาของกิจวตัรในการทาํวตัรสวดมนตเ์ชา้–เย็น หรือเชา้–
คํ Vา อย่างทีVรูจ้กักนัในปจัจบุนั) 

(ง) เป็นกจิวตัร หรอืขอ้ปฏบิตัใินชวีติประจาํวนัของพระภกิษุแต่ละรูป 
ดงัปรากฏในอรรถกถาเป็นตน้ว่า พระภิกษุเมืVอว่างจากกิจอืVน เช่น เมืVออยู่
ผูเ้ดยีว ก็นั Vงสาธยายพทุธพจน ์เท่ากบัวา่การสาธยายพทุธพจนนี์N เป็นส่วนหนึVง
แห่งการปฏบิตัธิรรมของท่าน 
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(a) It was the responsibility of large groups of monks to pass 

down the teachings through the line of teachers, called ācariya-

paramparā “succession of teachers” (also known as theravaṁsa 

“lineage of elders”). This was started with the initial elders since the 

First Rehearsal; for instance, the Elder Upāli, the expert in the 

Discipline, had his line of pupils who were successively entrusted with 

preserving, teaching and expounding that particular division of the 

teachings. 

(b) It was the main activity in a monk’s way of life to learn the 

teachings to acquire the basis for proper practice, which in turn 

would lead to the penetration of the Dhamma. Which division of the 

teachings to specialize in was at a monk’s own discretion. Therefore, 

there arose different groups of monks who were well-versed in 

different parts of the Buddha’s teachings in the Pali Canon. For 

instance, the group with expertise in the Dīghanikāya including its 

commentaries was called Dīghabhāṇaka “reciter of the Collection of 

Long Discourses.” Likewise, there were Majjhimabhāṇaka “reciter 

of the Collection of Middle Length Discourses,” Saṁyuttabhāṇaka 

“reciter of the Collection of Connected Discourses,” Aṅguttara-

bhāṇaka “reciter of the Collection of Numerical Sayings,” and 

Khuddakabhāṇaka “reciter of the Collection of Minor Works,” and 

so on. 

(c) It was the routine of monks in each monastery or group to 

assemble and perform “group recitations,” or chanting the word of 

the Buddha together. (This practice may have been the origin of the 

daily routine of morning and evening chanting we are familiar with 

nowadays.) 

(d) It was the routine or daily practice of individual monks—

as evidenced from the commentaries, among other scriptures—to 

recite the word of the Buddha when they were free from other tasks, 

e.g. when they were by themselves. Thus reciting the word of the 

Buddha was in effect a part of their daily Dhamma practice. 
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เนืVองจากพระภกิษุท ัNงหลายมวีนิยัสงฆก์าํกบัใหด้าํเนินชีวติในวถิแีห่ง
ไตรสกิขา อกีท ัNงอยู่ในบรรยากาศแห่งการเลา่เรยีนถ่ายทอดและหาความรูเ้พืVอ
นาํไปสู่สมัมาปฏบิตั ิจงึเป็นธรรมดาอยู่เองทีVทาํใหเ้กิดมกีารรกัษาคาํสอนดว้ย
การสาธยายทบทวนตรวจสอบกนัอยู่เป็นประจาํอย่างเป็นปกตติลอดเวลา 
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หลายคนอาจสงสยัว่า เมืVอรกัษาพระไตรปิฎกดว้ยการทรงจาํในตอน
เริVมแรก กน่็ากลวัวา่จะมกีารคลาดเคลืVอนเลอะเลอืนหลงลมืไป 

แต่เมืVอไดพ้จิารณาไตร่ตรอง ก็กลบัเห็นไดช้ดัว่า การรกัษาดว้ยการ
ท่อง โดยสวดเป็นหมู่คณะแลว้ทรงจาํไวน้ ั Vนแหละ เป็นวธิีทีVแม่นยาํยิVงกว่ายุค
ทีVจารกึเป็นลายลกัษณอ์กัษรเสยีอกี 

ทีVว่าอย่างนัNนเพราะอะไร? เพราะว่าการท่องทีVจะทรงจาํพระไตรปิฎก หรือ
คาํส ั Vงสอนของพระพทุธเจา้ ทีVเรยีกว่าธรรมวนิยันัNน ท่านทาํดว้ยวธิีสวดพรอ้ม
กนั คือ คลา้ยกบัทีVเราสวดมนตก์นัทุกวนันีNแหละ เวลาสวดมนตพ์รอ้มกนั 
เช่น สวดกนั ๑๐ คน ๒๐ คน ๕๐ คน ๑๐๐ คนนัNน จะตอ้งสวดตรงกนัหมด
ทกุถอ้ยคาํ จะตกหลน่ตดัขาดหายไปก็ไมไ่ด ้จะเพิVมแมค้าํเดยีวก็ไมไ่ด ้เพราะ
จะขดักนั ดไีมด่กีส็วดลม่ไปเลย 

เพราะฉะนัNน การทีVจะสวดโดยคนจาํนวนมากๆ ใหเ้ป็นไปดว้ยดี ให ้
สอดคลอ้งกลมกลนืกนั ก็จะตอ้งสวดเหมอืนกนัหมด ท่านจึงรกัษาคาํส ั Vงสอน
ของพระพุทธเจา้ไวด้ว้ยวิธีนีN  คือทรงจาํพระไตรปิฎกดว้ยวิธีสวดพรอ้มกนั
จาํนวนมากๆ โดยพระสงฆซ์ึVงเหน็ความสาํคญัของพระไตรปิฎก เพราะรูอ้ยู่ว่า 
นีVแหละคือพระพุทธศาสนา ถา้หมดพระไตรปิฎกเมืVอไร พระพุทธศาสนาก็
หมดไปเมืVอนัNน ถา้พระไตรปิฎกเคลืVอนคลาดไป พระพุทธศาสนาก็เคลืVอน
คลาดไปดว้ย 
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Regulated by the monastic rules of the Sangha to lead their 

lives along the path of the Threefold Training, and living in an 

atmosphere of learning, or transmitting and seeking knowledge, for 

the purpose of proper practice, monks would naturally be prompted 

to preserve the teachings through recitation, review and cross-

checking on a regular basis all along. 

How accurate was the memorized version of the Pali Canon? 

Many people might suspect that since the Pali Canon was in 

the beginning preserved through memorization, some of the text 

might have been corrupted, vaguely remembered or even forgotten. 

But on closer analysis, it becomes clear that preservation 

through recitation, i.e. by means of collective chanting and then rote 

memorization, can indeed be even more accurate than by writing 

down the teachings. 

Why is that so? In committing the Buddha’s teachings to 

memory, monks would recite them together, just as we do our 

chanting nowadays. When 10, 20, 50, or 100 people are chanting in 

unison, all the words chanted must be identical. No omissions are 

allowed. Nor is it permissible to add even a single word. Otherwise, 

the collective chanting would become out of sync and incongruous 

to such an extent that it might be halted altogether. 

For this reason, in order for a great number of people’s 

chanting to proceed smoothly and harmoniously, it is necessary for 

all of them to chant in exactly the same way. The Buddha’s 

teachings were thus preserved through the collective reciting by 

large numbers of monks, who appreciated the value of the Pali 

Canon, knowing full well that it was in effect Buddhism. Should the 

Pali Canon be lost or corrupted, Buddhism would be lost or 

corrupted as well. 
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พระเถระรุ่นก่อนนัNน ถือความสาํคญัของพระไตรปิฎกเป็นอย่างยิVง 
แมแ้ต่ในยุคทีVจารกึเป็นลายลกัษณอ์กัษรแลว้กต็อ้งถงึกบัพดูกนัวา่ 

“อกัษรตวัหนึVงๆ อนัเป็นพระปริยตัศิาสนข์องพระศาสดา 
มค่ีาเท่ากบัพระพทุธรูปองคห์นึVง” 

– ����	������ 

เพราะฉะนัNน ถา้มองในแงบ่วก ก็คือจะตอ้งช่วยกนัรกัษาไวใ้หด้ ีแมแ้ต่
จารกึหรอืสนบัสนุนการจารกึเพยีงนิดหน่อยกเ็ป็นบญุเป็นกศุลมาก 

แต่มองในแง่ลบก็คือ ถา้ใครไปทาํใหผ้ิดพลาด แมแ้ต่อกัษรเดียว ก็
เหมอืนทาํลายพระพทุธรูปองคห์นึVง เป็นบาปมาก 

เพราะฉะนัNนพระเถระรุ่นก่อน ท่านจึงระวงัมากในการรกัษาทรงจาํ
พระไตรปิฎกไมใ่หผ้ดิเพีNยน 

ความม ั Vนใจในความบรสุิทธิ�บรบูิรณนี์Nไดร้บัการยํ Nาสาํทบั เมืVอปรากฏว่า 
พุทธพจนเ์รืVองเดียวกนั ทีVอยู่ในทีVต่างหมวดต่างตอน ซํ Nากนั ๔–๕ แห่ง ใน
ความรบัผิดชอบของคณะผูช้ํานาญต่างกลุ่ม โดยท ั Vวไปยงัคงมีถอ้ยคํา
ขอ้ความเหมอืนกนั เป็นอย่างเดยีวกนั ยนืยนักนัเอง แสดงถงึความแม่นยาํ
ในการทรงจาํและทวนทาน อกีท ัNงพระภกิษุแมเ้พยีงแต่ละรูปก็สามารถทรงจาํ
พุทธพจนไ์วไ้ดม้ากมาย ดงัมตีวัอย่างชดัเจนในปจัจุบนั ทีVประเทศพม่า มี
พระภกิษุหลายรูปทีVไดร้บัสถาปนาเป็นติปิฏกธร ซึVงแต่ละรูปสามารถทรงจาํ
สาธยายพระไตรปิฎกบาลไีดค้รบถว้นบริบูรณ์ นบัตามจาํนวนหนา้พมิพแ์บบ
ปจัจบุนัฉบบัของไทยกวา่ ๒๒,๐๐๐ หนา้ 
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Elders of old held the Pali Canon in high esteem. Even in the 

age when the Pali Canon was already written down, they still had 

this to say: 

“A single letter of the Buddha’s teachings is 

worth a Buddha image.” 

– Ñāṇodayapakaraṇa 

From a positive perspective, it is the duty of Buddhists to help 

preserve the Pali Canon. Even playing a small part in writing it 

down, or having it written down, is considered great merit. 

From a negative perspective, however, if anyone commits an 

error even with one single letter, it is tantamount to destroying a 

Buddha image, which is a serious offence. 

Thus elders in the olden days were extremely careful about 

keeping the Pali Canon intact. 

The confidence in the purity and completeness of the 

teachings was bolstered when the same teachings of the Buddha 

repeated four or five times in different sections of the Canon that 

came under the responsibility of different groups of specialist monks 

still, in general, turned out to be the same and hence mutually 

confirming. This attested to the accuracy in retention and rehearsal, 

and also the ability of even a single monk to retain so much of the 

word of the Buddha. In Myanmar nowadays we can find living 

examples in several monks on whom the title Tipiṭakadhara “bearer 

of the Pali Canon,” has been conferred, who are word-perfect in 

reciting the entire Pali Canon, which, according to the printed 

version in Thai script, is well over 22,000 pages in length. 
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ช่วงทีV ๒ คอื ระยะทีVรกัษาพทุธพจนแ์ละเรืVองเกีVยวขอ้งในพระไตรปิฎก

ท ัNงหมดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือการรกัษาไวก้บัวตัถุภายนอก เริVมเมืVอ
ประมาณ พ.ศ. ๔๖๐ ทีVมกีารสงัคายนาครัNงทีV ๔ ณ อาโลกเลณสถาน ใน
ลงักาทวปี 

สงัคายนาครัNงทีV ๔ นีN  เกิดจากเหตุผลทีVปรารภว่า เมืVอเหตุการณ์
บา้นเมอืงสภาพแวดลอ้มผนัแปรไป เกิดมภียัทีVกระทบต่อการทาํหนา้ทีVสบืต่อ
ทรงจาํพทุธพจน ์และคนต่อไปภายหนา้จะเสืVอมถอยสติสมาธิปญัญา เช่นมี
ศรทัธาและฉนัทะอ่อนลงไป จะไม่สามารถรกัษาพทุธพจนไ์วด้ว้ยมขุปาฐะ จงึ
ตกลงกนัวา่ถงึเวลาทีVจาํตอ้งจารกึพระไตรปิฎกลงในใบลาน 

ในแง่หนึVง การจารึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรนีN  ดูเหมือนจะมีความ
แน่นอนและม ั Vนคงถาวรดงัตอ้งการ คือจะคงอยู่อย่างนัNนๆ จนกว่าวสัดุจะผุ
สลาย หรือสูญหาย หรือถูกทาํลายไป แต่วธิีรกัษาแบบนีN  มจีุดอ่อนทีVทาํให ้
บุคคลเกิดความประมาท ดว้ยวางใจว่ามพีระไตรปิฎกอยู่ในใบลานหรือเล่ม
หนงัสอืแลว้ ความเอาใจใส่ทีVจะสาธยาย ทวนทาน หรือแมแ้ต่เล่าเรียน ก็ย่อ
หย่อนลงไป หรอืถงึกบักลายเป็นความละเลย 

อีกประการหนึVง การจารึกในสมยัโบราณ ตอ้งอาศยัการคดัลอกโดย
บุคคล ซึVงเมืVอมกีารคดัลอกแต่ละครัNง จะตอ้งมกีารพล ัNงเผลอผดิพลาดตก
หลน่ ทาํใหต้วัอกัษรเสยีหายเป็นตวัๆ หรอืแมแ้ต่หายไปเป็นบรรทดั ยิVงบางที
ผูม้หีนา้ทีVรกัษาไม่ถนดัในงานจารเอง ตอ้งใหช่้างมาจารให ้บางทผูีจ้ารไม่รูไ้ม่
ชาํนาญภาษาบาลแีละพทุธพจน ์หรอืแมก้ระท ั Vงไม่รูไ้ม่เขา้ใจเลย ก็ยิVงเสีVยงต่อ
ความผดิพลาด อย่างทีVในสงัคมไทยโบราณรูก้นัดใีนเรืVองการคดัลอกตาํรายา 
ดงัคาํทีVพดูกนัมาวา่ “ลอกสามทกีนิตาย” 
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What about the written version? 
The second stage of development was the preservation in 

writing of all the word of the Buddha and other related matters in the 

Pali Canon, thus entrusting the preservation to external objects. This 

started around B.E. 460, when the Fourth Rehearsal was conducted at 

Ālokaleṇa in Sri Lanka. 

The Fourth Rehearsal was conducted on account of the changing 

circumstances that posed a threat to the commitment of the word of the 

Buddha to memory. People of future generations would presumably 

degenerate in terms of mindfulness, concentration, and wisdom, with 

their faith and zeal diminishing, so that they would not be capable of 

preserving the word of the Buddha through oral transmission. It was thus 

agreed that it was time for the Pali Canon to be inscribed on palm leaves. 

On the one hand, the writing down of the Pali Canon seemed to 

provide the certainty and permanency desired. The Canon would remain 

as such until the inscription materials were badly decayed, lost, damaged 

or destroyed. On the other hand, this method of preservation also had its 

weakness. Buddhists might become careless, being complacent about the 

fact that the Canon was already on the palm leaves or in the books. The 

attention paid to reciting, reviewing or even learning the word of the 

Buddha would thus decrease, even to the point of negligence. 

Moreover, inscribing in ancient times had to rely on people 

copying manually. In each copying, lapses of concentration, errors, 

and omissions were inevitable, resulting in corrupted letters or even 

entire lines of text missing. In particular, when the preservers were not 

skilled in the inscribing themselves, they had to have the task carried 

out by artisans, who might not be proficient in the Pali language or the 

word of the Buddha, or who might even be absolutely ignorant of 

both. This of course increased the risk of mistakes. A familiar 

example among Thai people in the past had to do with the copying of 

medical recipes, as reflected in the saying: “A recipe that has gone 

through three rounds of copying can cause death.” 
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ดว้ยเหตนีุN การรกัษาพระไตรปิฎกในยุคฝากไวก้บัวตัถนุอกตวับคุคลนีN 
จงึตอ้งใชว้ธิทีาํฉบบัใหญ่ของส่วนรวมทีVจารกึและทบทวนตรวจทานกนัอย่างดี
แลว้ รกัษาไวท้ีVศูนยก์ลางแห่งหนึVง เป็นหลกัของหมู่คณะของสงฆท์ ัNงหมด 
หรอืของประเทศชาต ิ

ประจวบว่ า  ใน ยุคทีV ร ักษาพุทธพจน์เ ป็นลายล ักษณ์อ ักษร นีN 
พระพทุธศาสนาไดเ้จริญแพร่หลายไปเป็นศาสนาแห่งชาติของหลายประเทศ
แลว้ แต่ละประเทศจึงมกีารสรา้งพระไตรปิฎกฉบบัทีVเป็นหลกัของประเทศ
ของตนๆ ไว ้และดูแลสืบทอดกนัมาใหม้ ั Vนใจว่ายงัคงอยู่บริสุทธิ�บริบูรณ ์
ดงัเช่นในประเทศไทย ทีVมกีารสงัคายนาในสมยัพระเจา้ติโลกราช (หรือ
ติลกราช) แห่งอาณาจกัรลา้นนา และการสงัคายนาในสมยัรชักาลทีV ๑ แห่ง
กรุงรตันโกสนิทรป์จัจบุนั เป็นตน้ 

ในเวลาทีVเรามกีารตรวจชาํระพระไตรปิฎกครัNงหนึVง เราก็เอาของทุก
ประเทศมาสอบทานเทยีบเคียงกนั เพืVอดูว่ามขีอ้ความถอ้ยคาํหรืออกัษรตวั
ไหนผดิเพีNยนกนัไหม อย่างชืVอ พระอญัญาโกณฑญัญะ มกีารผดิเพีNยนกนัไป
นิดหน่อย ฉบบัของเราเป็น อญัญาโกณฑญัญะ ฉบบัอกัษรโรมนัของสมาคม
บาลปีกรณ ์(Pali Text Society) เป็น อญัญาตโกณฑญัญะ เป็นตน้ ความ
แตกต่างแมแ้ต่นิดเดยีว เรากบ็นัทกึไวใ้หรู้ใ้นเชงิอรรถ 

แมว้่ากาลเวลาจะผ่านล่วงไปเกินพนัปี เมืVอนาํพระไตรปิฎกทีVประเทศ
พทุธศาสนาแต่ละประเทศรกัษาไวม้าเทยีบกนั ก็พูดไดโ้ดยรวมว่า เหมอืนกนั 
ลงกนั แมจ้ะมตีวัอกัษรทีVผิดแผกแตกต่างกนับา้ง เช่น จ เป็น ว บา้ง เมืVอ
เทียบโดยปริมาณท ัNงหมดแลว้ ก็นบัว่าเล็กนอ้ยยิVง แสดงถึงความถูกตอ้ง
แม่นยาํในการรกัษาทีVทาํกนัมาดว้ยความตัNงใจและตระหนกัถงึความสาํคญั
อย่างแทจ้รงิ 
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For this reason, in entrusting the preservation of the Canon to 

external objects, an official copy for the whole community had to be 

created, which had been properly inscribed, and carefully reviewed 

and checked. This official copy would be kept at a centre, to serve as 

the authority for the entire Sangha or the country. 

It just happened that during the age in which the word of the 

Buddha was preserved in writing, Buddhism had flourished and 

spread to several countries, becoming their state religion. Each 

country created an official version of the Pali Canon of its own and 

took care of it from generation to generation to ensure that it would 

remain unadulterated and complete. A case in point is Thailand, 

where there were rehearsals conducted in the reigns of King Tiloka-

rāja (or Tilakarāja) of the Lanna Kingdom and King Rama I of the 

present Rattanakosin period. 

In each recension of the Pali Canon, the participants will bring 

together the different versions from all the countries involved and 

cross-check them to see whether there are any discrepancies in 

wording down to the letter. For instance, the name Aññākoṇḍañña 

appears in the Thai version as such, but it is Aññātakoṇḍañña in the 

Romanized version published by the Pali Text Society. Such 

differences, albeit minor, are recorded in footnotes. 

Although it has been well over a thousand years, when the 

different versions of the Pali Canon preserved in different Buddhist 

countries are compared, it can be said that overall they are the same 

and mutually agreeing. Despite some textual differences found here 

and there, e.g. the letter च (ca) versus व (va), the discrepancies are 

negligible considering the huge size of the entire text. This attests to 

the accuracy in the preservation, which has been done with great 

care and full awareness of the significance of the task in hand. 
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เพราะฉะนัNน พระพทุธศาสนาเถรวาทจงึมคีวามภมูใิจโดยชอบธรรมว่า 
เรารกัษาพระพทุธศาสนาไวไ้ดเ้ป็นแบบเดมิแท ้ดงัเป็นทีVยอมรบักนัเป็นสากล 
คือนกัปราชญ ์วงวิชาการท ั Vวโลก ไม่ว่าจะเป็นมหายาน หรือเถรวาท หรือ
วชัรยาน ว่าพระสูตรต่างๆ ของพระพุทธศาสนาแบบมหายานทีVเ ป็น
อาจารยวาท เป็นของทีVแต่งขึNนภายหลงั ไม่รกัษาคาํสอนเดมิแท ้ๆ  ไว ้คมัภรี์
ส่วนมากก็สาบสูญไป เขาก็ เลยมายอมรับกันว่า คําสอนเดิมแทข้อง
พระพทุธเจา้ทีVจะหาไดค้รบสมบูรณ์ทีVสุด ก็ตอ้งมาดูในพระไตรปิฎกบาลขีอง
พระพทุธศาสนาเถรวาทของเรานีN 

การสงัคายนานัNนตอ้งใหรู้ว้่าเป็นการทีVจะรกัษาคาํสอนเดิมเอาไวใ้ห ้
แม่นยาํทีVสุด ไม่ใช่ว่าพระภกิษุทีVสงัคายนามสีทิธิ�เอาความคิดเหน็ของตนใส่
ลงไป 

บางคนเขา้ใจผดิวา่ ในการสงัคายนานีN ผูท้ีVเขา้ร่วมสงัคายนา จะไปปรบั
ไปแต่งไปทําอะไรกบัพระไตรปิฎก ดีไม่ดีอาจจะถึงกบัเขา้ใจว่ามาแต่ง
พระไตรปิฎกกนัใหม่ ซึVงเป็นความเขา้ใจทีVคลาดเคลืVอนไปไกล แสดงว่าไม่
รูจ้กัการสงัคายนา และไมรู่เ้รืVองอะไรเลย 

แต่เราก็ตอ้งรูด้ว้ยว่า ในพระไตรปิฎกไมม่เีฉพาะคาํตรสัของพระพทุธเจา้
อย่างเดยีว คาํของพระสาวกก็ม ีเช่นคาํของพระสารีบตุรทีVไดแ้สดงวธิีสงัคายนา
เป็นตวัอย่างไวน้ ัNน ก็เป็นพระสูตรอยู่ในพระไตรปิฎก ชืVอ สงัคตีสูิตร แต่ธรรมทีV
พระสารีบุตรนาํมาสงัคายนาไวใ้นสงัคีติสูตรนัNน ก็คือคาํตรสัของพระพทุธเจา้ 
หรือธรรมทีVพระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงไวน้ ั Vนเอง นอกจากนัNนก็มคีาํสนทนากบั
ผูอ้ืVน ซึVงมคีาํของผูอ้ืVนรวมอยู่ดว้ยในนัNน 

หลกัคาํสอนอะไรเก่าๆ ก่อนพทุธกาล ทีVพระพทุธเจา้ทรงยอมรบั ทรง
นาํมาเล่าใหน้บัถือปฏิบตัิกนัต่อไป ก็มาอยู่ในพระไตรปิฎกดว้ย อย่างเรืVอง
ชาดก เฉพาะส่วนทีVเป็นตวัคาํสอนแท ้ๆ  
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Theravāda Buddhism is, therefore, legitimately proud that the 

original Buddhism has been preserved. In contrast, as has been 

universally recognized by Buddhist scholars and academia 

worldwide, no matter whether they profess Mahāyana, Theravāda, or 

Vajrayāna Buddhism, the Mahāyana sutras of the Ācāryavāda school 

were composed later, not preserving the original, authentic 

teachings. The majority of these scriptures are now lost. As a result, 

it has been acknowledged that the most complete, original teachings 

of the Buddha that are still available today can only be found in the 

Pali Canon of Theravāda Buddhism. 

It must be known that a rehearsal was conducted to preserve 

the original teachings as accurately as possible, and that there was no 

place for the participating monks to inject their own opinions into 

the teachings. 

It is sometimes misunderstood that in a rehearsal the participants 

are entitled to alter or modify anything about the Pali Canon, or even 

rewrite the whole thing. Such serious misunderstanding only indicates 

one’s total ignorance of Buddhist rehearsals. 

However, it must also be realized that the Pali Canon does not 

contain exclusively the words of the Buddha. The teachings of the 

Buddha’s disciples can be found as well. For instance, the Venerable 

Sāriputta’s teachings which demonstrated how a rehearsal should be 

conducted are also in there, in the Saṅgītisutta. Even so, the 

teachings rehearsed by this elder were none other than the words of 

the Buddha himself. In addition, there were dialogues in which the 

Buddha engaged with others, thus containing other people’s words 

as well. 

Old teachings before the Buddha’s time that the Buddha accepted 

and passed on as models for practice are also included in the Pali 

Canon, e.g. the main teachings forming the core of the Buddha’s birth 

stories. 
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คมัภรีท์ีVนิพนธแ์มห้ลงัพทุธกาลก็มบีา้ง อย่างในคราวสงัคายนาครัNงทีV ๓ 
สมยัพระเจา้อโศกมหาราช พระโมคคลัลบีุตรติสสเถระ ประธานสงัคายนา 
เรยีบเรยีงคมัภรีข์ึNนมาเลม่หนึVง (ชืVอวา่ กถาวตัถ)ุ เพืVอชาํระคาํส ั VงสอนทีVผดิพลาด
ของพระบางพวกในสมยันัNน 

แต่การวนิิจฉยันัNนก็เป็นเพยีงวา่ ท่านยกเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้ทีVโน่น 
ทีVนีV ในเรืVองเดียวกนันัNน มารวมกนัไวเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิง เพืVอแสดงใหเ้ห็นว่า 
เรืVองนัNนพระพทุธเจา้ตรสัว่าอย่างไร อย่างนีNก็กลายเป็นคมัภรีใ์หม่ แต่แทจ้ริงก็
เป็นการนาํเอาพทุธพจนใ์นเรืVองนัNนๆ มารวมไวใ้นอกีลกัษณะหนึVง โดยมเีรืVองราว 
หรอืขอ้พจิารณาอะไรอย่างหนึVงเป็นแกน 
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เมืVอการติดต่อสืVอสารคมนาคมในโลกสะดวกมากขึNนแลว้ คร ัNนถึงช่วง

ระยะครบ ๒๕ ศตวรรษแห่งพระพทุธศาสนา และประเทศพทุธศาสนาต่างก็จดั
งานสมโภชเป็นการใหญ่ในประเทศของตน ก็ไดม้กีารสงัคายนาระหว่างชาติขึNน
เป็นครัNงแรกทีVประเทศพม่า เมืVอ พ.ศ. ๒๔๙๗–๒๔๙๙ ทีVพระสงฆ์และ
นักปราชญ์จากประเทศพุทธศาสนาเถรวาททุกประเทศ และประเทศทีVมี
การศึกษาพระพทุธศาสนา ไดม้าประชุมทวนทานพระไตรปิฎกบาลขีองพม่าทีV
เตรียมไว ้พรอ้มท ัNงพระไตรปิฎกฉบบัอกัษรต่างๆ ของนานาประเทศ เรียกว่า 
ฉฏัฐสงัคีต ิอนัทีVยอมรบัท ั Vวไปในประเทศพทุธศาสนาท ัNงหลาย 

อย่างไรก็ดี หลงัจากฉัฏฐสงัคีติเสร็จสิNนแลว้ไม่นาน ไดเ้กิดความ
เปลีVยนแปลงและความผนัผวนทางการเมอืงในประเทศพม่า ซึVงเขา้ใจว่าคงจะ
เป็นเหตใุหก้ารดูแลรกัษาและจดัพมิพพ์ระไตรปิฎกฉบบัฉฏัฐสงัคตี ิไมด่าํเนิน
มาอย่างราบรืVน จนเกิดมคีวามเขา้ใจสบัสนขึNนระหว่างพระไตรปิฎกฉบบัเดมิ
ของพม่าทีVใชเ้ป็นตน้ร่างสาํหรบัพิจารณาในการสงัคายนา กบัฉบบัทีVเป็น
ผลงานของการสงัคายนา 
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Also included in the Pali Canon are some scriptures composed 

after the Buddha’s time. In the Third Rehearsal during the reign of 

King Asoka the Great, the Elder Moggalliputtatissa, who presided 

over the assembly, composed a treatise (called Kathāvatthu) to purge 

the false teachings prevalent among certain groups of monks at the time. 

Even so, in making his judgement, all he did was to cite the 

Buddha’s teachings here and there of the same subject that were 

collected as references to demonstrate what the Buddha actually said 

concerning the issue in question. In this regard, this “new” scripture 

in essence is merely a collection of the Buddha’s teachings, 

reorganized in another way around the core of a given issue or a 

particular consideration. 

The Chaṭṭhasaṅgīti and after 

When there was greater convenience in communications 

around the world, as all Buddhist countries were celebrating the 

twenty-fifth century of Buddhism in their respective countries, an 

international rehearsal of the Buddha’s teachings was conducted for 

the first time ever in Myanmar during the years B.E. 2497–2499. 

Monks and scholars from all Theravāda Buddhist countries and some 

other countries where Buddhism was also practiced, convened to 

rehearse the Burmese-prepared version of the Pali Tipiṭaka in 

tandem with the Pali Canon in various scripts from other countries. 

This Sixth Rehearsal is known in Pali as the Chaṭṭhasaṅgīti, and has 

been generally recognized among Buddhist countries. 

However, shortly after the Sixth Rehearsal was over, there was a 

wind of change as well as political turmoil in Myanmar, which 

presumably hampered the care and publication of the Chaṭṭhasaṅgīti 

version of the Pali Canon. Some confusion thus arose, for example, 

between the draft version provided by the Burmese for deliberation 

during the rehearsal and the finalized version, which was the end product 

of the rehearsal. 
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บดันีN  กองทุนสนทนาธรรมนาํสุขในพระสงัฆราชูปถมัภ ์ไดด้าํเนินการ
นาํพระไตรปิฎกฉบบัฉฏัฐสงัคตีทิีVสอบทานโดยทีVประชมุสงฆเ์ถรวาทนานาชาติ
นีN มาจดัพมิพด์ว้ยอกัษรโรมนัทีVเป็นสากลแก่ผูอ่้านในนานาประเทศ 

จากการดาํเนินการดว้ยความเพยีรพยายามอย่างต ัNงใจจริง และโดย
กระบวนวิธีทีVรอบคอบรดักุม จึงมีรายงานของคณะผูท้ ํางานว่า ไดพ้บ
พระไตรปิฎกฉบบัฉฏัฐสงัคีติทีVพิมพต่์างวาระ และสามารถกาํหนดแยกได ้
ระหว่างฉบบัตน้ร่าง กบัฉบบัทีVพมิพจ์ากผลงานอนัไดท้วนทานแลว้ ตลอดจน
รูเ้ขา้ใจฉบบัทีVพมิพค์ร ัNงต่อๆ มาไดต้ามเป็นจริง ทาํใหไ้ดต้น้ฉบบัทีVม ั VนใจทีVสุด 
กบัท ัNงยงัไดส้อบทานกบัพระไตรปิฎกฉบบัอกัษรต่างๆ ของหลายประเทศซํNา
อกีคร ัNงหนึVงดว้ย เหมอืนกบัทาํใหจ้ดุหมายของฉฏัฐสงัคตีบิรรลผุลสมบูรณ ์

นอกจากนีN  คณะผูท้าํงานไดน้าํเทคโนโลยีสารสนเทศของยุคปจัจุบนัทีV
ล่าสุดมาใชป้ระโยชน์ดว้ย ทาํใหจ้ดัวางระบบการคน้ควา้อา้งอิงไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ และไดฐ้านขอ้มลูทีVพรอ้มอย่างยิVงสาํหรบังานอย่างอืVน เกีVยวกบั
การศึกษาคน้ควา้พระไตรปิฎกทีVอาจจะจดัทาํต่อไป เช่น การนาํขอ้มูลลงใน
ซดีรีอม โดยมโีปรแกรมคน้ใหส้ะดวก เป็นตน้ 

ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม แก่นแทห้รือสาระสุดทา้ยของงานนีNก็คือ การ
ดาํรงรกัษาพระพทุธพจนท์ีVสบืทอดมาถงึเราในรูปของพระไตรปิฎกภาษาบาลี
ไวใ้หบ้ริสุทธิ�บริบูรณ์ทีVสุด คงเดิมตามทีVมกีารรวบรวมพุทธพจนค์ร ัNงแรกใน
การสงัคายนาครัNงทีV ๑ ใหผู้อ่้านเขา้ถงึคาํสอนเดิมของพระพุทธเจา้โดยตรง
โดยไม่มมีติของบุคคลอืVนใดมากีดกนั แมแ้ต่ความคิดเหน็ของพระธรรม-
สงัคาหกาจารย ์ซึVงหากจะมท่ีานก็ไดบ้อกแจง้หมายแยกไว ้เป็นการเปิดโล่ง
ต่อการใชป้ญัญาของผูศึ้กษาอย่างเตม็ทีV 
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The Dhamma Society Fund, under the patronage of His 

Holiness the Supreme Patriarch of Thailand, has undertaken to 

republish the Pali Canon of the Chaṭṭhasaṅgīti, as recensed by the 

international convocation of Theravāda monks, in Roman script, 

which is a universal script for international readers.  

It was reported by the working group of this Fund that with 

great efforts and assiduous attention, and by a meticulous and 

rigorous process, they discovered the different Chaṭṭhasaṅgīti 

versions of the Pali Canon, and managed to objectively distinguish 

the draft version from the finalized one, along with those of later 

impressions. They had thus procured the most reliable version, 

which was further cross-checked against the different versions of the 

Pali Canon in various scripts from several countries. This is as if to 

bring the very goal of the Sixth Rehearsal to perfection. 

Apart from this, state-of-the-art information technology has 

been utilized, resulting in an efficient researching and referencing 

system, and also a database most readily available for further 

projects related to studies and researches in the Pali Canon, such as 

the porting of the entire data onto a CD-ROM with a search engine 

to facilitate data retrieval. 

In any event, the true or ultimate essence of this project is to 

maintain and preserve the word of the Buddha handed down to us in 

the form of the Pali Canon in as pristine and complete a state as 

possible, i.e. to keep the teachings as they were collected in the First 

Rehearsal. This will enable the reader to gain direct access to the 

original teachings of the Buddha without interventions from 

anybody else’s interpretations, even those of the collectors of the 

teachings themselves. Should there be such views included, they are 

explicitly marked off, thereby leaving it open to the fullest scrutiny 

with the reader’s own wisdom. 
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แมว้า่อารยธรรมมนุษยจ์ะเจรญิกา้วหนา้มามากมาย ผ่านเวลาหลายพนัปี 
จนถึงบดันีN ทีVเรียกกนัว่า ยุคโลกาภิวตัน์ แต่มนุษยก์็ยงัไม่พน้หรือห่างไกล
ออกไปเลยจากปญัหาความทุกข ์และการเบยีดเบยีนบบีคัNน ตลอดจนสงคราม 
มนุษยห์วงัจากระบบจริยธรรมของลทัธิศาสนาต่างๆ ทีVจะมาช่วยแกไ้ขปญัหา
เหล่านีN  แต่ลทัธิศาสนาโดยท ั Vวไป จะมอบใหเ้พยีงบทบญัญตัิ หรือคาํส ั Vงบงัคบั
ต่างๆ ทีVมนุษยต์อ้งปฏบิตัิตามดว้ยศรทัธา ใหม้นุษยพ์น้จากปญัหาในตวัและ
ปญัหาระหว่างมนุษยด์ว้ยกนัเอง ไปขึNนต่อการลงโทษและการใหร้างวลัจาก
อาํนาจทีVเชืVอวา่อยู่เหนือธรรมชาต ิ

ในเรืVองนีN พระพทุธศาสนาตามพทุธพจนใ์นพระไตรปิฎกบาลมีลีกัษณะ
พเิศษ ทีVสอนระบบจรยิธรรมแห่งการพฒันาตวัของมนุษยเ์อง ใหห้ลดุพน้จาก
ปญัหาท ัNงหลาย สู่ความเป็นอสิระทีVแทจ้ริงโดยไม่ตอ้งไปขึNนต่ออาํนาจบงการ
จากภายนอก 

มนุษยยุ์คปจัจุบนั ไดเ้จริญมาถงึข ัNนตอนหนึVง ทีVถอืไดว้่าเป็นจุดสูงสุด
แห่งอารยธรรม และ ณ จดุนีN  อารยธรรมก็ไดน้าํปญัหาทีVเป็นความทุกขค์รบ
ทุกดา้นมามอบใหแ้ก่มนุษย ์กล่าวคือ ปญัหาชีวติ ปญัหาสงัคม ทีVมาบรรจบ
ถงึความครบถว้นดว้ยปญัหาสิVงแวดลอ้ม 

เป็นทีVชดัเจนวา่ อารยธรรมทีVเจรญิมาสูงสุดอย่างนีN สามารถมอบปญัหา
ทีVเป็นความทกุขใ์หแ้ก่มนุษยไ์ดอ้ย่างครบถว้น แต่ไมส่ามารถนาํมนุษยใ์หห้ลดุ
พน้จากทกุขแ์ห่งปญัหาเหลา่นัNนได ้

มนุษย์จํานวนมากขึN นๆ ได เ้ริV มมองเห็นว่ า พระพุทธศาสนาใน
พระไตรปิฎกเป็นคาํตอบสาํหรบัปญัหาแห่งความทุกขท์ ัNงหมดนีN ของมวลมนุษย ์
ซึVงอาจแสดงใหเ้หน็เป็นวงกลมซอ้น ๓ ช ัNนดงัในแผนภมูต่ิอไปนีN 
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Part Two 

The relevance of the Pali Canon in the modern world 

Although human civilization has made great progress over the 

last several millennia up to the so-called globalization age of the 

present, the human race is by no means free or removed from the 

problems of suffering, infliction of harm, distress, and war. People 

look to the ethical systems of various cults and religions to help 

resolve these problems. But these cults and religions in general only 

come up with rules or dictates for them to follow with their faith, 

thereby releasing them from their personal and interpersonal 

problems only to subject them to punishment and reward by forces 

believed to be supernatural. 

In this regard, Buddhism according to the word of the Buddha 

in the Pali Canon is unique in that it teaches an ethical system of 

self-development for human beings to be released from all sorts of 

problem, and become truly independent by not relying upon any 

forces from without. 

The modern man has progressed to a certain stage, which can 

be regarded as the zenith of human civilization. It is at this very 

point that civilization has presented the human race with problems of 

suffering from all fronts: life’s problems and social problems, to be 

compounded—and complemented—by environmental problems. 

It is quite evident that while civilization at its zenith like this 

can hand all sorts of problem to humans, it can never lead them out 

of the suffering triggered by these problems. 

Nevertheless, an increasing number of people are beginning to 

realize that Buddhism as represented in the Pali Canon holds the key 

to solving all the three-tier problems of human suffering, which can 

be depicted as three concentric circles, as in the following diagram: 
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ทกุขใ์จ 
� 

� 

 

� ปญัหาชวีติ � 

 

� ปญัหาสงัคม � 

 

� ปญัหาสิVงแวดลอ้ม � 
 

ปญัหาวงซอ้น ๓ ช ัNนของมนุษย ์

วงในทีVสุดคือปญัหาชีวติ และปญัหาชีวติทีVลกึซึNงทีVสุดคือปญัหาความ
ทกุขใ์นจติใจของมนุษย ์แมแ้ต่อย่างหยาบทีVสุด คอืความเครยีด ก็เป็นปญัหา
หนกัยิVงของมนุษยยุ์คปจัจบุนั 

พระพทุธศาสนาเป็นคาํสอนทีVเรยีกไดว้า่ชาํนาญพเิศษในการกาํจดัปญัหา
ชีวติข ัNนสุดทา้ย คือความทุกขใ์นใจนีN  ถงึข ัNนทีVเขา้ถงึความจริงของธรรมชาติ
ดว้ยปญัญา และกาํจดัเชืNอแห่งความทุกขใ์นใจใหห้มดสิNนไป ทาํใหจ้ติใจเป็น
อสิระโลง่โปร่งผ่องใส โดยไมม่ทีกุขเ์กดิขึNนอกีเลย 

จากตวัเองออกมาขา้งนอก ในวงกวา้งออกไป คือ ปญัหาสงัคม อนั
เป็นความทุกขท์ีVเกิดจากความสมัพนัธ์ทีVผิด ซึVงกลายเป็นความรุนแรง
เบยีดเบยีนกนัระหวา่งมนุษย ์

ในการแกป้ญัหาระดบันีN  พระพทุธศาสนาก็ปรากฏเด่นตลอดมาในฐานะ
เป็นศาสนาทีVเผยแพร่โดยไม่ตอ้งใชค้มดาบ ไม่เคยมสีงครามศาสนา และไม่มี
หลกัการใดๆ ทีVจะนําไปใชเ้ป็นขอ้อา้งในการรุกรานหรือทาํสงครามไดเ้ลย 
พระพทุธศาสนามปีระวตัแิห่งความสงบอย่างแทจ้รงิ สอนเมตตาทีVเป็นสากล จน
นกัปราชญย์อมรบักนัว่า พระพทุธศาสนาเป็นขบวนการสนัตินิยมทีVแทแ้รกสุด
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Mental suffering 

� 

� 

� Life’s problems � 

 

� Social problems � 
 

� Environmental problems � 
 
 

Three circles of human problems 

The innermost circle represents life’s problems, the most 

profound of which is one of suffering in the human mind. Even its 

crudest form, namely stress, is quite a pressing problem for the modern 

man. 

In this regard, Buddhism is a system of teachings quite 

specialized in ridding life’s ultimate problem of mental suffering. 

With one’s own wisdom, one can eventually attain the objective 

truth of nature, and completely eradicate the germ of mental distress, 

the mind being thus released once and for all from suffering, 

becoming relieved and radiant. 

From oneself outwards, in a wider circle, are social problems, 

or sufferings caused by wrongful relationships, which have resulted 

in violence and mutual infliction of harm. 

In solving problems at this level, Buddhism has distinguished 

itself all along as a religion propagated without resorting to the 

sword. Buddhists have never had any religious wars. Nor are there 

any religious tenets to be used as pretexts for aggression or waging 
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ของโลก พระไตรปิฎกจึงเป็นแหล่งสําคญัทีVสุดทีVมนุษย์ผูป้รารถนาสนัต ิ
สามารถเรยีนรูห้ลกัการและวธิกีารในการดาํรงรกัษาสนัตภิาพใหแ้ก่โลกมนุษย ์

วงนอกสุดทีVลอ้มรอบตวัมนุษยแ์ละสงัคม ก็คือสิVงแวดลอ้มท ัNงหลาย 
โดยเฉพาะระบบนิเวศ ซึVงเวลานีNไดเ้กดิปญัหารา้ยแรงทีVสุดซึVงคุกคามต่อความ
อยู่รอดของมนุษยชาต ิ

ปญัหาสิVงแวดลอ้มนีN เป็นทีVยอมรบักนัแลว้ว่า เกิดจากแนวคิดผดิพลาด 
ทีVเป็นฐานของอารยธรรมปจัจุบนั คือ ความคิดความเชืVอทีVมองเหน็มนุษยแ์ยก
ต่างหากจากธรรมชาติ แลว้ใหม้นุษยม์ทีศันคติทีVเป็นปฏปิกัษต่์อธรรมชาติ มุ่ง
จะเอาชนะและมีอาํนาจทีVจะจดัการกบัธรรมชาติ เพืVอสนองความตอ้งการ
ผลประโยชนข์องมนุษย ์การทีVจะแกป้ญัหานีNได ้มนุษยต์อ้งการแนวคิดใหม่มา
เป็นฐาน 

ในเรืVองนีN  พระพุทธศาสนาสอนทางสายกลาง ทีVใหรู้ต้ามเป็นจริงว่า
ธรรมชาติเป็นระบบแห่งความสมัพนัธข์องสิVงท ัNงปวง รวมท ัNงมนุษยด์ว้ย ซึVง
ลว้นเป็นองคป์ระกอบทีVองิอาศยัเป็นเหตปุจัจยัแก่กนั 

มนุษยเ์ป็นองคป์ระกอบพเิศษในระบบความสมัพนัธน์ ัNน โดยเป็นส่วนทีV
เรียนรูฝึ้กหดัพฒันาได ้เมืVอมนุษยน์ัNนไดพ้ฒันาตนใหม้คุีณสมบตัิดงีาม ท ัNงใน
ดา้นพฤติกรรมทีVจะเป็นไปในทางเกืNอกูลกนั ในดา้นจิตใจใหม้เีจตจาํนงในทาง
สรา้งสรรค ์และในดา้นปญัญาใหเ้ขา้ใจถูกตอ้งถงึระบบความสมัพนัธท์ีVองิอาศยั
กนัวา่จะตอ้งใหร้ะบบสมัพนัธน์ ัNนดาํเนินไปดว้ยดไีดอ้ย่างไร 

เมืVอมนุษยไ์ดพ้ฒันามีคุณภาพดีแลว้ ก็จะรูจ้กัดาํเนินชีวิตและจดั
ดาํเนินการท ัNงหลายทีVจะเกืNอหนุนใหร้ะบบความสมัพนัธแ์ห่งธรรมชาติท ัNงปวง
นัNนเป็นไปในทางทีVสมานเกืNอกูลกนัยิVงขึNน เป็นทางนาํมนุษยใ์หเ้ขา้ถงึโลกทีVเป็น
สุขไรก้ารเบยีดเบยีน 
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wars. Buddhism has boasted a history of genuine peace, preaching 

the principle of universal loving-kindness, so that it has been 

recognized by many scholars as the world’s first truly pacifist 

movement. The Pali Canon is therefore the most important source 

from which peace seekers can learn the rationale and methods in 

maintaining and protecting peace for the human world. 

The outermost circle surrounding man and society represents 

environmental problems, in particular ecological problems, which 

are now posing the most serious threat to the survival of humanity. 

As far as environmental problems are concerned, it has been 

acknowledged that such problems have stemmed from the misguided 

view that humans are distinct from nature. The hostile attitude 

towards nature has led to their striving to conquer it and act upon it 

to serve human interests alone. To solve these problems, the human 

race needs a fresh mentality as a basis. 

In this regard, Buddhism preaches the Middle Way, pointing to 

the objective fact that nature is a system of relations of all phenomena—

man included—that are causally and conditionally interdependent. 

Human beings are a unique component part in that system of 

relations—the part that learns and that can be trained and 

developed—when they have cultivated themselves in good qualities 

on three fronts: behaviorally, to be mutually supportive; 

psychologically, to possess a constructive mindset; and intellectually, 

to have a proper understanding of the system of interdependence, 

and of how such a system should best proceed. 

Endowed with such good qualities, they will then know how to 

conduct their lives and carry out activities to help steer the system of 

relations of all phenomena towards a direction of greater harmony and 

mutual support, thereby leading humanity to attain a world of 

happiness, free from any infliction of harm. 
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พูดส ัNนๆ ว่า พระพทุธศาสนามอบใหฐ้านความคิดอย่างใหม่ ทีVเปลีVยน
แนวทางการพฒันามนุษย ์จากการเป็นคู่ปรปกัษท์ีVจะชงิชยักบัธรรมชาต ิมาสู่
ความเป็นองคป์ระกอบทีVเกืNอกูลต่อระบบแห่งการอยู่ร่วมกนัของธรรมชาตนิ ัNน 

เมืVอมองเห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาในการทีVจะแกป้ญัหาขอ้
ใหญ่ทีVสุดนีN  พระไตรปิฎกก็จะเป็นแหล่งอนัอุดมสมบูรณ์ของการศึกษา
คน้ควา้เพืVอจดุหมายดงักลา่ว 
 

����	�+�&�+�'��	��8��������#��$%� 
บดันีN  จะหนัมาพิจารณาโครงสรา้งและการจดัองค์ประกอบของ

พระไตรปิฎก 
ในประเทศไทย พระไตรปิฎกไดร้บัการตีพิมพเ์ป็นเล่มหนงัสือดว้ย

อกัษรไทยเป็นครัNงแรก ในสมยัรชักาลทีV ๕ เมืVอพ.ศ. ๒๔๓๑ การตพีมิพเ์สร็จ
เรียบรอ้ยและมีการฉลองในพ.ศ. ๒๔๓๖ พรอ้มกับงานร ัชดาภิเษก 
พระไตรปิฎกทีVตพีมิพค์ร ัNงนัNนจดัเป็นจบละ ๓๙ เลม่ 

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๘ ในสมยัรชักาลทีV ๗ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหต้ีพมิพใ์หม่
เป็นพระไตรปิฎกฉบบัทีVสมบูรณ์ เพืVออุทศิถวายพระราชกุศลแด่รชักาลทีV ๖ 
เรียกว่า พระไตรปิฎกฉบบัสยามรฐั มจีาํนวนจบละ ๔๕ เล่ม ซึVงไดถ้อืเป็น
หลกัในการจดัแบง่เลม่พระไตรปิฎกในประเทศไทยสบืมาจนปจัจบุนั และเพืVอ
ความสะดวก การอา้งองิในสรุปสาระสาํคญัของพระไตรปิฎกต่อไปนีN ก็จะยดึ
พระไตรปิฎกฉบบัสยามรฐัเป็นหลกัเช่นกนั 

กล่าวโดยท ั Vวไป พระธรรมวินยั หรือธรรมและวินยั ทีVบรรจุอยู่ใน
พระไตรปิฎกนั Vนแหละ เป็นหลกัในการจดัหมวดหมูข่องพระไตรปิฎก 

เคา้โครงในการจดัหมวดหมูม่ดีงัปรากฏในแผนภมูต่ิอไปนีN 



The Pali Canon: What a Buddhist Must Know 32 

 

In short, Buddhism provides a new basis for thinking that 

changes man’s concept of development from being antagonistic to 

nature, constantly striving to conquer it, to being the component part 

that is conducive to nature’s system of coexistence. 

In view of the availability of Buddhism in solving these 

greatest problems, the Pali Canon constitutes an abundant source for 

studies and researches to achieve that end. 

The classification of scriptures in the Pali Canon 

We can now turn to the structure and organization of the Pali 

Canon. 

In Thailand the Pali Canon was published in book form using 

the Thai script for the first time during the reign of King Rama V in 

B.E. 2431. After the publication was completed, there was a 

celebration in B.E. 2436 along with the King’s Silver Jubilee. The 

Pali Canon published on that occasion came in a set of 39 volumes. 

In B.E. 2468 during the reign of King Rama VII, the Pali 

Canon was reprinted by royal command to dedicate the merit to the 

late King Rama VI. Known in Thai as phra traipidok chabap sayamrat 

or “the official Siamese version of the Tipiṭaka,” the new impression 

came in a complete set of 45 volumes, and has ever since served as 

the standard for volume division of any Thai-script version in 

Thailand. For convenience sake, references in the following summary 

of the Pali Canon will also be made to this version. 
Generally speaking, it is the Doctrine and Discipline contained 

in the Pali Canon that serve as the basis for its classification. 

The outline of the classification is shown in the following 

diagram. 
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มหาวภิงัค ์ (วนิยัทีVเป็นหลกัใหญ่ของภกิษุ) 

      

      
ภกิขนีุวภิงัค ์ (วนิยัทีVเป็นหลกัใหญ่ของภกิษุณี) 

   วนิยัปิฎก    

     
มหาวรรค 

      

(กาํเนิดภกิษุสงฆแ์ละระเบยีบความเป็น 
อยู่และกจิการของภกิษุสงฆ)์ 

     

     
จุลลวรรค 

   

(ประมวลระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัสาํหรบั 
ภกิษุและภกิษุณี) 

   

(ระเบยีบความเป็นอยู่และกจิการของ 
ภกิษุสงฆ ์เรืVองภกิษุณี และสงัคายนา) 

      

      
ปริวาร (คู่มอืถามตอบซกัซอ้มความรูพ้ระวนิยั) 

        
      

      
ทฆีนิกาย (ชมุนุมพระสูตรขนาดยาว) 

      

     
มชัฌมินิกาย (ชมุนุมพระสูตรขนาดกลาง) 

พระไตรปิฎก 
  

สตุตนัตปิฎก    

     
สงัยตุตนิกาย 

      

(ชมุนุมพระสูตรทีVจดักลุม่ 
ตามหวัเรืVองทีVเกีVยวขอ้ง) 

     

     
องัคตุตรนิกาย 

      

(ชมุนุมพระสูตรทีVจดัเป็นหมวด 
ตามจาํนวนขอ้ธรรม) 

   

(ประมวลพระ 
ธรรมเทศนา 
ประวตัแิละเรืVองราว 
ต่างๆ) 

  

      
ขทุทกนิกาย 

       

(ชมุนุมพระสูตร ภาษติ คาํอธบิาย 
และเรืVองราวเบด็เตลด็) 

        
      

      
ธมัมสงัคณี 

       

(แจงนบัธรรมทีVจดัรวมเป็นหมวด 
เป็นประเภท) 

      

      
วภิงัค ์

       

(อธบิายธรรมแต่ละเรืVองแยกแยะ 
ออกชีNแจงวนิิจฉยัโดยละเอยีด) 

      

   
อภธิรรมปิฎก    

ธาตกุถา 
      

(สงเคราะหข์อ้ธรรมต่างๆ เขา้ในขนัธ ์
อายตนะ ธาต)ุ 

     

     
ปุคคลบญัญตั ิ

      

(บญัญตัคิวามหมายบคุคลประเภท 
ต่างๆ ตามคุณธรรมทีVม)ี 

   

(ประมวลหลกัธรรม 
และคาํอธบิายทีVเป็น 
เนืNอหาวชิาลว้นๆ) 

  

      
กถาวตัถ ุ

       

(แถลงและวนิิจฉยัทศันะของนิกาย 
ต่างๆ สมยัตตยิสงัคายนา) 

      

      
ยมก 

       

(ยกขอ้ธรรมขึNนวนิิจฉยัโดยตอบ 
คาํถามทีVต ัNงยอ้นกนัเป็นคู่ๆ) 

      

      
ปฏัฐาน 

       

(อธบิายปจัจยัคอืลกัษณะความสมัพนัธ ์
เนืVองอาศยักนั ๒๔ แบบ) 

 
เคา้โครงในการจดัหมวดหมูค่มัภรีพ์ระไตรปิฎก
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     Mahāvibhaṅga (Major rules for monks) 
     Bhikkhunīvibhaṅga (Major rules for nuns) 
     Mahāvagga (Origin of the Order of 

monks and regulations on  
monks’ way of living and  
monastic administration) 

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

   

 

 

 

 

 

 

Vinayapiṭaka 

(Collection of rules 
for monks and  
nuns) 

  Parivāra (Catechism on knowledge  
about the Discipline) 

        
     Dīghanikāya (“Collection of Long  

Discourses”) 
    Majjhimanikāya (“Collection of Middle 

Length Discourses”) 
The  
Pali 
Canon     Saṁyuttanikāya (“Collection of Connected  

Discourses”) 
     Aṅguttaranikāya (“Collection of Numerical  

Discourses”) 
   

 

 

 

 

Suttantapiṭaka 

(Collection of  
sermons, histories,  
stories and  
accounts) 

  Khuddakanikāya (“Collection of Minor Works”) 
        
     Dhammasaṅgaṇī (“Enumeration of Phenomena”) 
     Vibhaṅga (“The Book of Divisions”) 

     Dhātukathā (“Discussion with Reference 
to the Elements”) 

     Puggalapaññatti (“Designation of Individuals”) 
     Kathāvatthu (“Points of Controversy”) 
     Yamaka (“The Book of Pairs”) 
   

 

 

Abhidhammapiṭaka 

(Collection of 
teachings and 
explanations in 
purely academic 
terms) 

  Paṭṭhāna (“The Book of Relations”) 

 

Outline of the classification of the Pali Canon
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สรุปสาระสาํคญัของพระไตรปิฎก ๔๕ เลม่ 
(เรยีงตามลาํดบัเลม่) 

 
�. ���&/�	�$%� 

ประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินยั คือพุทธบญัญตัิเกีVยวกบัความ
ประพฤติ ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และการดาํเนินกิจการต่างๆ ของ
ภกิษุสงฆแ์ละภกิษุณีสงฆ ์แบ่งเป็น ๕ คมัภรี ์(เรียกย่อหรือหวัใจว่า อา ปา ม 
จุ ป)* ๘ เลม่ 

(:�� B มหาวิภงัค ์ภาค ๑ ว่าดว้ยสิกขาบทในปาติโมกขฝ่์ายภิกษุ
สงฆ ์(กฎหรือขอ้บงัคบัทีVเป็นหลกัใหญ่สาํหรบัพระภกิษุ) ๑๙ ขอ้แรก ซึVงอยู่
ในระดบัอาบตัิหนกัหรือความผดิสถานหนกั คือ ปาราชกิ ๔ สงัฆาทเิสส ๑๓ 
และอนิยต ๒ 

(:�� C มหาวภิงัค ์ภาค ๒ ว่าดว้ยสกิขาบทในปาติโมกขฝ่์ายภกิษุ
สงฆข์อ้ทีVเหลอื ซึVงอยู่ในระดบัอาบตัิเบาหรือความผดิสถานเบา คือ ต ัNงแต่
นิสสคัคิยปาจิตตีย ์๓๐ จนครบสิกขาบท ๒๒๗ หรือทีVมกัเรียกกนัว่า ศีล 
๒๒๗ 

 

                                                        

* ทีVย่อเป็น อา กบั ปา นัNนเนืVองมาจากวธิจีดัแบง่อกีแบบหนึVง คอื 
เรียกเล่ม ๑ มหาวภิงัค ์ภาค ๑ ว่า อาทิกมัมกิะ (ว่าดว้ยสกิขาบททีVเกีVยวกบัอาบตัิ

หนกัของภกิษุ) และ 
เรียกเล่ม ๒ มหาวภิงัค ์ภาค ๒ กบั เล่ม ๓ ภิกขุนีวภิงัค ์ว่า ปาจิตตีย ์(ว่าดว้ย

สกิขาบทเกีVยวกบัอาบตัเิบาของภกิษุเป็นตน้ไปจนจบสกิขาบทในปาตโิมกขข์องภกิษุณี) 
อนึVง วนิยัปิฎกท ัNง ๘ เลม่ หรอื ๕ คมัภรีน์ีN  บางทเีรยีกรวมกนัใหส้ ัNนกวา่นีNอกีเป็น ๓ 

คมัภรี ์คือ วภิงัค ์หรือ สุตตวภิงัค ์(= มหาวภิงัค ์และ ภกิขนุีวภิงัค ์ไดแ้ก่ เลม่ ๑–๓) 
ขนัธกะ (= มหาวรรค และจลุลวรรค ไดแ้ก่ เลม่ ๔–๗) และปริวาร (เลม่ ๘) 
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A concise summary of the Pali Canon in 45 volumes 
(arranged by volume number) 

 
A. The Vinayapiṭaka 

A compilation of the word of the Buddha in the domain of the 

Discipline, or the rules laid down by the Buddha concerning the 

conduct, ways of living, customs, and administration of monastic 

affairs for monks and nuns, the Vinayapiṭaka is divided into five 

scriptures (known by their abbreviations as: Ā, Pā, Ma, Cu, Pa.)*, 

and published in eight volumes. 

Volume 1: Mahāvibhaṅga, Part 1. Covering the first 19 training 

rules within the Pātimokkha (major monastic rules) for monks, this 

volume deals with grave offences, i.e. the four rules of Defeat (Pārā-

jika), the 13 rules entailing Initial and Subsequent Meetings of the 

Sangha (Saṅghādisesa), and the two Indefinites (Aniyata). 

Volume 2: Mahāvibhaṅga, Part 2. This volume covers the rest 

of the monks’ Pātimokkha training rules—those concerned with 

minor offences, i.e. starting with the 30 rules entailing Expiation 

with Forfeiture (Nissaggiyapācittiya), thereby bringing the total of the 

Pātimokkha training rules (often called precepts) to 227. 

                                                          
* The first two abbreviations, Ā and Pā, reflect another way of classification, thus: 

1. Ādikammika includes the contents in Volume 1, which cover the first part 
of the Mahāvibhaṅga (concerning the training rules related to monks’ grave 
offences). 

2. Pācittiya includes the contents in Volumes 2, which cover the second part 
of the Mahāvibhaṅga and Volume 3, Bhikkhunī-vibhaṅga (concerned with the 
training rules related to monks’ minor offences up to all the training rules for nuns). 

In addition, all the eight volumes of the Vinayapiṭaka, or these five scriptures, 
can sometimes be further collapsed into three, viz. Vibhaṅga or Suttavibhaṅga (= 

Mahāvibhaṅga and Bhikkhunīvibhaṅga, i.e. Volumes 1–3), Khandhaka (= Mahā-

vagga and Cullavagga, i.e. Volumes 4–7), and Parivāra (Volume 8). 
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(:�� 2 ภกิขนีุวภิงัค ์วา่ดว้ยสกิขาบท ๓๑๑ ของภกิษุณี 
(:�� 1 มหาวรรค ภาค ๑ ว่าดว้ยสกิขาบทนอกปาติโมกข ์(ระเบยีบ

ขอ้บงัคบัท ั VวไปเกีVยวกบัความเป็นอยู่และการดาํเนินกิจการของภิกษุสงฆ)์ 
ตอนตน้ ม ี๔ ขนัธกะ (หมวด) คือ เรืVองกาํเนิดภกิษุสงฆแ์ละการอุปสมบท 
อโุบสถ จาํพรรษา และปวารณา 

(:�� D มหาวรรค ภาค ๒ ว่าดว้ยสกิขาบทนอกปาติโมกข ์ตอนตน้ 
(ต่อ) ม ี๖ ขนัธกะ (หมวด) คือ เรืVองเครืVองหนงั เภสชั กฐนิ จวีร นิคหกรรม 
และการทะเลาะววิาทและสามคัค ี

(:�� E จุลลวรรค ภาค ๑ ว่าดว้ยสกิขาบทนอกปาตโิมกข ์ตอนปลาย 
ม ี๔ ขนัธกะ คอื เรืVองนิคหกรรม วุฏฐานวธิ ีและการระงบัอธกิรณ ์

(:�� F จุลลวรรค ภาค ๒ ว่าดว้ยสกิขาบทนอกปาตโิมกขต์อนปลาย 
(ต่อ) ม ี๘ ขนัธกะ คือ เรืVองขอ้บญัญตัิปลกีย่อย เรืVองเสนาสนะ สงัฆเภท 
วตัรต่างๆ การงดสวดปาติโมกข ์เรืVองภกิษุณี เรืVองสงัคายนา คร ัNงทีV ๑ และ
ครัNงทีV ๒ 

(:�� G ปริวาร คู่มอืถามตอบซอ้มความรูพ้ระวนิยั 



The Pali Canon: What a Buddhist Must Know 35 

 

Volume 3: Bhikkhunīvibhaṅga. It deals with the 311 training 

rules for nuns. 

Volume 4: Mahāvagga, Part 1. This volume deals with the 

training rules outside of the Pātimokkha, i.e. the general regulations 

on the monks’ ways of living and administration of monastic affairs. 

The major, or former, portion in this volume covers four divisions 

(khandhaka), i.e. rules for admission to the Order, the Uposatha 

meeting and recital of the Pātimokkha, residence during the rainy 

season, and the Invitation. 

Volume 5: Mahāvagga, Part 2. Still on the major, or former, 

portion of the training rules outside of the Pātimokkha, this volume 

covers six more divisions (khandhaka), i.e. rules on the use of 

leather, medicines, the annual presentation of robes (kaṭhina), 

matters concerning robes, formal censure, and disputes and 

harmony. 

Volume 6: Cullavagga, Part 1, This volume deals with the 

minor, or latter, portion of the training rules outside of the 

Pātimokkha, covering four divisions (khandhaka), i.e. formal 

censure, rules for reinstatement of a monk, and ways of settling a 

legal procedure. 

Volume 7: Cullavagga, Part 2, Still on the minor, or latter, 

portion of the training rules outside of the Pātimokkha, this volume 

covers eight more divisions (khandhaka), i.e. miscellaneous rules, 

dwellings and furniture, schism, specific rules and etiquette, abrupt 

termination of the Pātimokkha recital, nuns, and the First and 

Second Rehearsals. 

Volume 8: Parivāra. This volume is a manual, compiled in 

the form of a catechism, for reviewing one’s knowledge of the 

Discipline. 



๓๖ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

!. �����##	�#�$%� 
ประมวลพุทธพจนห์มวดพระสูตร คือพระธรรมเทศนา คาํบรรยาย

หรืออธิบายธรรมต่างๆ ทีVตร ัสยกัเยืN องใหเ้หมาะกับบุคคลและโอกาส 
ตลอดจนบทประพนัธ์ เรืVองเล่า และเรืVองราวท ัNงหลายทีVเป็นช ัNนเดิมใน
พระพทุธศาสนา แบ่งเป็น ๕ นิกาย (เรียกย่อหรือหวัใจว่า ที ม ส ํอ ํขุ) ๒๕ 
เลม่ คอื 

๑. ทฆีนิกาย (ชมุนุมพระสูตรขนาดยาว) ๓ เลม่ 
๒. มชัฌมินิกาย (ชมุนุมพระสูตรขนาดกลาง) ๓ เลม่ 
๓. สงัยุตตนิกาย (ชมุนุมพระสูตรทีVเกีVยวกบัหวัเรืVองเดยีวกนั) ๕ เลม่ 
๔. องัคุตตรนิกาย (ชุมนุมพระสูตรทีVจดัเป็นหมวดตามจาํนวนขอ้

ธรรม) ๕ เลม่ 
๕. ขุททกนิกาย (ชุมนุมพระสูตร ภาษิต คําอธิบาย และเรืVองราว

เบด็เตลด็) ๙ เลม่ 
 
B. �8H�/�� (��������	
���������) 

(:�� I สลีขนัธวรรค มพีระสูตรขนาดยาว ๑๓ สูตร เริVมดว้ย พรหม-
ชาลสูตร (หลายสูตรกล่าวถงึความถงึพรอ้มดว้ยสลีขนัธ ์ซึVงบางทีก็จาํแนก
เป็นจลุศีล มชัฌมิศีล มหาศีล จงึเรยีกวา่ สลีขนัธวรรค) 

(:�� BJ มหาวรรค มพีระสูตรขนาดยาว ๑๐ สูตร ส่วนมากชืVอเริVม
ดว้ย มหา เช่น มหาปรนิิพพานสูตร มหาสมยสูตร มหาสตปิฏัฐานสูตร เป็นตน้ 

(:�� BB ปาฏกิวรรค (ปาถกิวรรค ก็เรียก) มพีระสูตรขนาดยาว ๑๑ 
สูตร เริVมดว้ยปาฏกิสูตร หลายสูตรมชีืVอเสยีง เช่น จกักวตัตสูิตร อคัคญัญสูตร 
สงิคาลกสูตร และสงัคตีสูิตร 
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B. The Suttantapiṭaka 

This is a compilation of the word of the Buddha in the 

department of the discourses, i.e. his sermons, lectures or 

explanations of the Dhamma that were adaptively given to suit 

particular individuals and occasions, along with compositions, 

narratives, and stories that were of early Buddhism. Printed in 25 

volumes, the Suttantapiṭaka is classified into five collections (known 

by their abbreviations as Dī, Ma, Saṁ, Aṁ, Khu) as follows: 

1. The Dīghanikāya “Collection of Long Discourses” (3 volumes) 

2. The Majjhimanikāya “Collection of Middle Length Discourses” 

(3 volumes) 

3. The Saṁyuttanikāya “Collection of Connected Discourses” 

(5 volumes) 

4. The Aṅguttaranikāya “Collection of Numerical Discourses 

(5 volumes) 

5. The Khuddakanikāya “Collection of Minor Works” (9 volumes) 

1. The Dīghanikāya “Collection of Long Discourses” 

Volume 9: Sīlakkhandhavagga. This volume contains 13 long 

discourses, starting with Brahmajālasutta. Several discourses deal 

with the attainment in morality, which is sometimes divided into 

Minor Morality (cullasīla), Middle Morality (majjhimasīla), and 

Major Morality (mahāsīla). Hence the collective name of the whole 

division: Sīlakkhandhavagga “the Division Concerning Morality.” 

Volume 10: Mahāvagga. This volume contains 10 long 

discourses, mostly starting with the word mahā “great,” e.g. Mahā-

parinibbānasutta, Mahāsamayasutta, Mahāsatipaṭṭhānasutta, etc. 

Volume 11: Pāṭikavagga (also known as Pāthikavagga). This 

volume covers 11 long discourses, starting with Pāṭikasutta. There 

are also well-known discourses such as Cakkavattisutta, Aggañña-

sutta, Siṅgālakasutta and Saṅgītisutta. 



๓๗ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

C. �	�K/��/�� (ชมุนุมพระสูตรขนาดกลาง) 
(:�� BC มลูปณัณาสก ์(บ ั Nนตน้) มพีระสูตรขนาดกลาง ๕๐ สูตร 

บางสูตรอาจจะคุน้ชืVอ เช่น ธรรมทายาทสูตร สมัมาทฏิฐสูิตร สตปิฏัฐานสูตร 
รถวนีิตสูตร วมีงัสกสูตร 

(:�� B2 มชัฌิมปณัณาสก ์(บ ัNนกลาง) มพีระสูตรขนาดกลาง ๕๐ สูตร 
ทีVอาจจะคุน้ชืVอเช่น เสขปฏปิทาสูตร ชวีกสูตร อปุาลวิาทสูตร อภยราชกมุารสูตร 
มาคณัฑยิสูตร รฏัฐปาลสูตร โพธริาชกมุารสูตร องคุลมิาลสูตร ธรรมเจดยีสูตร 
วาเสฏฐสูตร 

(:�� B1 อปุริปณัณาสก ์(บ ัNนปลาย) มพีระสูตรขนาดกลาง ๕๒ สูตร มี
เนืN อหาแตกต่างกนัหลากหลาย เช่น เทวทหสูตร โคปกโมคคลัลานสูตร 
สปัปุริสสูตร มหาจตัตารีสกสูตร อานาปานสติสูตร กายคตาสติสูตร 
ภทั เทกรตัตสูตร จูฬกรรมวิภงัคสูตร สจัจวิภงัคสูตร ปุณโณวาทสูตร 
สฬายตนวภิงัคสูตร อนิทรยีภาวนาสูตร 
 
2. �	"�##�/�� (ชุมนุมพระสูตรทีVเกีVยวกบัหวัเรืVองเดยีวกนัๆ คือ ชุมนุม
พระสูตรทีVจดัรวมเขา้เป็นกลุ่มๆ เรียกว่า สงัยตุต ์หนึVงๆ ตามเรืVองทีVเนืVองกนั 
หรือตามหวัขอ้หรือบุคคลทีVเกี Vยวขอ้ง รวม ๕๖ สงัยุตต ์ม ี ๗,๗๖๒ 
สูตร) 

(:�� BD สคาถวรรค รวมคาถาภาษิตทีVตรสัและกล่าวตอบบุคคล
ต่างๆ เช่น เทวดา มาร ภกิษุณี พราหมณ ์พระเจา้โกศล เป็นตน้ จดัเป็นกลุม่
เรืVองตามบคุคลและสถานทีV ม ี๑๑ สงัยุตต ์
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2. The Majjhimanikāya “Collection of Middle Length Discourses” 

Volume 12: Mūlapaṇṇāsaka “the first batch of 50.” This 

volume covers the first 50 middle length discourses, some of whose 

names might sound familiar, e.g. Dhammadāyādasutta, Sammādiṭṭhi-

sutta, Satipaṭṭhānasutta, Rathavinītasutta, Vīmaṁsakasutta. 

Volume 13: Majjhimapaṇṇāsaka “the middle batch of 50.” 

This volume covers the next 50 middle length discourses. Among 

those discourses whose names might sound familiar are 

Sekhapaṭipadāsutta, Jīvakasutta, Upālivādasutta, Abhaya-

rājakumārasutta, Māgaṇḍiyasutta, Raṭṭhapālasutta, Bodhi-

rājakumārasutta, Aṅgulimālasutta, Dhammacetiyasutta, and 

Vāseṭṭhasutta. 

Volume 14: Uparipaṇṇāsaka “the last batch of 50.” This 

volume covers the remaining 52 middle length discourses, their 

subject matters being multifarious. Among the discourses are, for 

example, Devadahasutta, Gopakamoggallānasutta, Sappurisasutta, 

Mahācattārīsakasutta, Ānāpānasatisutta, Kāyagatāsatisutta, 

Bhaddekarattasutta, Cūḷakammavibhaṅgasutta, 

Saccavibhṅgasutta, Puṇṇovādasutta, Saḷāyatanavibhaṅgasutta, and 

Indriyabhāvanāsutta. 

 

3. The Saṁyuttanikāya “Collection of Connected Discourses” 

(This collection of 7,762 discourses is classified into 56 groups 

(saṁyutta), arranged in a special order by subject matter. Each group 

deals with a specific doctrine or personality.) 

Volume 15: Sagāthavagga. This volume is a collection of 

verses mostly uttered by the Buddha and in response to different 

personalities, e.g. deities, Māra the Evil One, nuns, brahmins, King 

of Kosala, etc. This section is classified mainly according to the 

individuals and places concerned into 11 saṁyuttas. 



๓๘ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

(:�� BE นิทานวรรค ครึV งเล่มว่าดว้ยเหตุและปัจจยั คือหลกั 
ปฏจิจสมปุบาท นอกนัNน มเีรืVองธาต ุการบรรลุธรรม สงัสารวฏั ลาภสกัการะ 
เป็นตน้ จดัเป็น ๑๐ สงัยุตต ์

(:�� BF ขนัธวารวรรค ว่าดว้ยเรืVองขนัธ ์๕ ในแง่มมุต่างๆ มเีรืVอง
เบ็ดเตลด็รวมท ัNงเรืVอง สมาธิ และทิฏฐิต่างๆ ปะปนอยู่บา้ง จดัเป็น ๑๓ 
สงัยุตต ์

(:�� BG สฬายตนวรรค เกือบครึVงเล่มว่าดว้ยอายตนะ ๖ ตามแนว
ไตรลกัษณ์ เรืVองอืVนมเีบญจศีล ขอ้ปฏบิตัิใหถ้งึอสงัขตะ อนัตคาหกิทฏิฐ ิเป็น
ตน้ จดัเป็น ๑๐ สงัยุตต ์

(:�� BI มหาวารวรรค ว่าดว้ยโพธิปกัขยิธรรม ๓๗ แต่เรียงลาํดบั
เป็นมรรค (พรอ้มท ัNงองคธ์รรมก่อนมรรค) โพชฌงค ์สติปฏัฐาน อินทรีย ์
สมัมปัปธาน พละ อิทธิบาท รวมท ัNงเรืVองทีVเกีVยวขอ้ง เช่น นิวรณ์ สงัโยชน ์
อรยิสจัจ ์ฌาน ตลอดถงึองคคุ์ณของพระโสดาบนัและอานิสงสข์องการบรรลุ
โสดาปตัตผิล จดัเป็น ๑๒ สงัยุตต ์
 
1. �	"��##��/�� (ชุมนุมพระสูตรทีVเพิVมจาํนวนขึNนทลีะหน่วย คือชุมนุม
พระสูตรทีVจดัรวมเขา้เป็นหมวดๆ เรียกว่า นิบาต หนึVงๆ ตามลาํดบัจาํนวน
หวัขอ้ธรรมทีVเพิVมขึNน เริVมต ัNงแต่หมวด ๑, หมวด ๒ ฯลฯ ไปจนถงึหมวด ๑๑ 
รวม ๑๑ นิบาต หรอื ๑๑ หมวดธรรม ม ี๙,๕๕๗ สูตร) 
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Volume 16: Nidānavagga. Half of this volume deals with 

causes and conditions, i.e. the law of the Dependent Origination. The 

rest deals with the elements, the penetration of the Dhamma, the 

round of rebirths, material gain, etc. This section is classified into 10 

saṁyuttas. 

Volume 17: Khandhavāravagga. This volume deals with the 

various aspects of the five aggregates and miscellaneous subjects 

including concentration, together with some false views. This 

section is classified into 13 saṁyuttas. 

Volume 18: Saḷāyatanavagga. Almost half of this volume 

deals with the six sense-bases in accordance with the Three 

Characteristics. The rest deals with the five precepts, ways of 

practice leading to the unconditioned, extremist views, etc. This 

section is classified into 10 saṁyuttas. 

Volume 19: Mahāvāravagga. This volume covers the 37 

virtues partaking of enlightenment, which are rearranged, starting with 

the Noble Eightfold Path (including other virtues prior to the Path) 

the seven enlightenment factors, the four bases of mindfulness, the 

five controlling faculties, the four right efforts, the five powers, the 

four paths of accomplishment, including other related topics, e.g. the 

five hindrances, the ten fetters, the Four Noble Truths, the 

absorptions, along with the attributes of Stream Entrants and the 

meritorious consequences of the fruition of Stream Entry. This 

section is classified into 12 saṁyuttas. 

 

4. The Aṅguttaranikāya “Collection of Numerical Discourses” 

(This collection of 9,557 discourses is classified into 11 divisions 

known as nipāta, which are arranged in progressive numerical order, 

starting from the groups of single items, followed by the groups of 

two and so on, to the groups of eleven.) 



๓๙ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

(:�� CJ เอก–ทกุ–ตกินิบาต วา่ดว้ยธรรม หมวด ๑ (เช่น ธรรมเอกทีV
ฝึกอบรมแลว้ เหมาะแก่การใชง้าน ไดแ้ก่ จติ องคคุ์ณภายในอนัเอกทีVเป็นไป
เพืVอประโยชนย์ิVงใหญ่ ไดแ้ก่ ความไม่ประมาท ฯลฯ รวมท ัNงเรืVองเอตทคัคะ) 
หมวด ๒ (เช่น สุข ๒ สบิสามชดุ, คนพาล ๒, บณัฑติ ๒, ปฏสินัถาร ๒, 
ฤทธิ� ๒ ฯลฯ) หมวด ๓ (เช่น มารดาบดิามฐีานะต่อบตุร ๓ อย่าง, ความเมา 
๓, อธปิไตย ๓, สกิขา ๓ ฯลฯ) 

(:�� CB จตุกกนิบาต ว่าดว้ยธรรม หมวด ๔ (เช่น อริยธมัม ์หรือ
อารยธรรม ๔, พทุธบรษิทั ๔, ปธาน ๔, อคต ิ๔, จกัร ๔, สงัคหวตัถ ุ๔ ฯลฯ) 

(:�� CC ปญัจก–ฉกักนิบาต ว่าดว้ยธรรม หมวด ๕ (เช่น พละ ๕, 
นิวรณ์ ๕, อภิณหปจัจเวกขณ์ ๕, นกัรบ ๕ ฯลฯ) และ หมวด ๖ (เช่น 
สาราณียธรรม ๖, อนุตตรยิะ ๖, คารวตา ๖, อภพัพฐาน ๖, ฯลฯ) 

(:�� C2  สตัตก–อฏัฐก–นวกนิบาต  ว่าด ว้ยธรรมหมวด ๗ 
(เช่น อริยทรพัย ์๗, อนุสยั ๗, อปริหานิยธรรม ๗, สปัปุริสธรรม ๗, 
กลัยาณมติรธรรม ๗, ภรรยา ๗ ฯลฯ) หมวด ๘ (เช่น โลกธรรม ๘, 
คุณสมบตัิของภกิษุทีVจะไปเป็นทูต ๘, ทาน ๘, ทานวตัถ ุ๘, การบาํเพญ็
บุญกิริยาวตัถ ุ๓ ในระดบัต่างๆ ๘, สปัปุริสทาน ๘, ทิฏฐธมัมกิ–
สมัปรายิกตัถิกธรรม ๘ ฯลฯ) และหมวด ๙ (เช่น อาฆาตวตัถุ ๙, 
อนุปุพพนิโรธ ๙, อนุปุพพวหิาร ๙, นิพพานทนัตา ๙ ฯลฯ) 
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Volume 20: Eka-, Duka-, and Tikanipāta. This volume covers 

those topics of the Dhamma classified into groups of one (e.g. the prime 

object which when trained is apt for work, i.e. the mind; the inner prime 

virtue that is for great benefit, i.e. heedfulness; etc. including accounts 

of the Buddha’s foremost disciples), groups of two (e.g. 13 sets of two 

types of happiness, two types of fool, two types of wise man, two types 

of kind reception, two types of prosperity, etc.), and groups of three 

(e.g. the three parental statuses with respect to their children, three types 

of intoxication, the three supremacies, the Threefold Training, etc.). 

Volume 21: Catukkanipāta. This volume covers those topics of 

the Dhamma classified into groups of four (e.g. the four noble dhammas, 

the Four Assemblies, the four efforts, the four biases, the four virtues 

wheeling one to prosperity, the four bases of social solidarity, etc.) 

Volume 22: Pañcaka-, and Chakkanipāta. This volume covers 

those topics of the Dhamma classified into groups of five (e.g. the five 

powers, the five hindrances, the five ideas to be constantly reviewed, the 

five worriors), and groups of six (e.g. the six states of conciliation, the six 

excellent experiences, the six reverences, the six impossibilities, etc.) 

Volume 23: Sattaka-, Aṭṭhaka- and Navakanipāta. This 

volume covers those topics of the Dhamma classified into groups of 

seven (e.g. the seven noble treasures, the seven latent tendencies, the 

seven conditions of welfare, the seven qualities of a good man, the 

seven qualities of a good friend, the seven types of wife, etc.), 

groups of eight (e.g. the eight worldly conditions, the eight qualities 

of a messenger-to-be, the eight donations, the eight bases of 

donation, the eight levels on which to perfect the three bases of 

meritorious action, the eight gifts of a good man, the eight virtues 

conducive to the present and future benefits), and groups of nine 

(e.g. the nine objects of malice, the nine mental states of gradual 

attainment, the nine progressive abidings, the nine states of 

immediate Nibbāna). 



๔๐ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

(:�� C1 ทสก–เอกาทสกนิบาต ว่าดว้ยธรรม หมวด ๑๐ (เช่น 
สงัโยชน ์๑๐, สญัญา ๑๐, นาถกรณธรรม ๑๐, วฑัฒธิรรม ๑๐ ฯลฯ) และ 
หมวด ๑๑ (เช่น ธรรมทีVเกิดต่อจากกนัตามธรรมดา ไม่ตอ้งเจตนา ๑๑, 
อานิสงสเ์มตตา ๑๑ ฯลฯ) 

ในองัคุตตรนิกายมขีอ้ธรรมหลากหลายลกัษณะ ตัNงแต่ทฏิฐธมัมกิตัถะ
ถงึปรมตัถะ ท ัNงสาํหรบับรรพชิตและสาํหรบัคฤหสัถ ์กระจายกนัอยู่โดยเรียง
ตามจาํนวน 
 
D. !����/�� (ชุมนุมพระสูตร คาถาภาษิต คําอธิบาย และเรืVองราว
เบด็เตลด็ทีVจดัเขา้ในสีVนิกายแรกไมไ่ด ้๑๕ คมัภรี)์ 

(:�� CD รวมคมัภรีย่์อย ๕ คอื 
(๑) ขุททกปาฐะ รวมบทสวดย่อยๆ เช่น มงคลสูตร รตนสูตร 

กรณียเมตตสูตร 
(๒) ธรรมบท บทแห่งธรรม หรอืบทรอ้ยกรองเอ่ยเอืNอนธรรม ม ี๔๒๓ 

คาถา 
(๓) อทุาน พระสูตรแสดงคาถาพทุธอทุาน มคีวามนาํเป็นรอ้ยแกว้ ๘๐ 

เรืVอง 
(๔) อติวิตุตกะ พระสูตรทีVไมข่ึNนตน้ดว้ย “เอวมเฺม สุต”ํ แต่เชืVอมความ

เขา้สู่คาถาดว้ยคาํวา่ “อติ ิวุจจฺต”ิ รวม ๑๑๒ สูตร 
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Volume 24: Dasaka-, and Ekādasakanipāta. This volume 

covers those topics of the Dhamma classified into groups of ten (e.g. 

the ten fetters, the ten perceptions, the ten virtues which make for 

protection, the ten growths, etc.), and groups of eleven (e.g. the 

eleven phenomena that naturally arise one after another without 

volition, the eleven advantages of loving kindness, etc.). 

In the Aṅguttaranikāya, the teachings included are 

multifarious in nature, ranging from the present benefit 

(diṭṭhadhammikattha) to the highest benefit (paramattha), meant for 

both the ordained and the laity. Scattered all over the whole 

collection, such teachings are arranged in groups according to the 

number of items in each group. 

 

5. The Khuddakanikāya “Collection of Minor Works” (This is a 

collection of discourses, verses, explanations, and miscellaneous 

subjects that cannot fit into the first four collections. There are 15 

scriptures.) 
Volume 25 includes five minor scriptures, namely: 

(1) The Khuddakapāṭha “Shorter Texts” covers minor 

discourses commonly used for chanting, e.g. Maṅgalasutta, 

Ratanasutta, Karaṇīyamettasutta. 

(2) The Dhammapada “Anthologies of Sayings” contains 423 

verses of the Dhamma. 

(3) The Udāna “Paeans of Joy” covers 80 discourses with the 

Buddha’s solemn utterances in verse, but with introductory prose. 

(4) The Itivuttaka “Thus Said” covers 112 discourses, none of 

which begin with Evaṁ me sutaṁ “Thus have I heard,” but all of 

which use the expression Iti vuccati “It is thus said” to connect the 

introductory text in prose with the verses that follow. 



๔๑ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

(๕) สุตตนิบาต ชมุนุมพระสูตรชดุพเิศษ ซึVงเป็นคาถาลว้น หรือมรีอ้ย
แกว้เฉพาะส่วนทีVเป็นความนาํ รวม ๗๑ สูตร 

(:�� CE มคีมัภรีย่์อย ๔ ซึVงเป็นบทประพนัธร์อ้ยกรองคือคาถาลว้น 
ไดแ้ก่ 

(๑) วมิานวตัถ ุเรืVองผูเ้กดิในสวรรคอ์ยู่วมิาน เลา่การทาํความดขีองตน
ในอดตี ทีVทาํใหไ้ดไ้ปเกดิเช่นนัNน ๘๕ เรืVอง 

(๒) เปตวตัถ ุเรืVองเปรตเลา่กรรมชั Vวในอดตีของตน ๕๑ เรืVอง 
(๓) เถรคาถา คาถาของพระอรหนัตเถระ ๒๖๔ รูปทีVกล่าวแสดง

ความรูส้กึสงบประณีตในการบรรลธุรรม เป็นตน้ 
(๔) เถรีคาถา คาถาของพระอรหนัตเถรี ๗๓ รูป ทีVกล่าวแสดง

ความรูส้กึเช่นนัNน 
(:�� CF ชาดก ภาค ๑ รวมบทรอ้ยกรองคือคาถาแสดงคติธรรมทีV

พระพทุธเจา้ตรสัเมืVอคร ัNงเป็นพระโพธิสตัวใ์นอดตีชาต ิและมคีาถาภาษติของ
ผูอ้ืVนปนอยู่บา้ง ภาคแรก ตัNงแต่เรืVองทีVมคีาถาเดยีว (เอกนิบาต) ถงึเรืVองม ี๔๐ 
คาถา (จตัตาฬสีนิบาต) รวม ๕๒๕ เรืVอง 

(:�� CG ชาดก ภาค ๒ รวมคาถาอย่างในภาค ๑ นัNนเพิVมอกี แต่เป็น
เรืVองอย่างยาว ต ัNงแต่เรืVองมี ๕๐ คาถา (ปญัญาสนิบาต) ถึงเรืVองมีคาถา
มากมาย (มหานิบาต) จบลงดว้ยมหาเวสสนัดรชาดก ซึVงม ี๑,๐๐๐ คาถา 
ภาคนีNม ี๒๒ เรืVอง บรรจบท ัNงสองภาค เป็น ๕๔๗ ชาดก  
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(5) The Suttanipāta “Collected Discourses” is a special 

collection of 71 discourses, composed either entirely in verse, or 

mostly in verse but with introductory prose. 

Volume 26 comprises four scriptures composed entirely in 

verse, namely: 

(1) The Vimānavatthu “Stories of Celestial Mansions” covers 

accounts of those born in heaven, narrating their own good deeds in 

their past lives that brought about their present births. There are 85 

such stories. 

(2) The Petavatthu “Stories of the Departed” covers accounts 

narrated by ghosts (peta) of their own evil deeds in the past. There 

are 51 such accounts. 

(3) The Theragāthā “Verses of the Elders” contains verses 

uttered by 264 Arahant elders, expressing the calm and delicate 

feeling in the penetration of the Dhamma. 

(4) The Therīgāthā “Verses of the Women Elders” contains 

verses uttered by 73 female Arahant elders, expressing the same 

kind of feeling as in the Theragāthā. 

Volume 27: The Jātaka “Birth Stories,” Part 1. This volume 

is a collection of verses that expound the Buddha’s teachings in his 

previous lives, when he was still a bodhisatta. These are interspersed 

with a number of verses uttered by others. The first section ranges 

from stories with a single verse (ekanipāta) to stories with 40 verses 

(cattāḷīsanipāta). There are altogether 525 stories. 

Volume 28: The Jātaka “Birth Stories,” Part 2. This volume 

is an additional collection of verses like those in Part 1. But the 

stories are longer, ranging from those with 50 verses (Paññāsa-

nipāta) to those with a great number of verses (Mahānipāta), the last 

one being Mahāvessantarajātaka, with 1,000 verses. There are 22 

stories in this part, bringing the total to 547 in both parts. 



๔๒ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

(:�� CI มหานิทเทส ภาษติของพระสารีบุตรอธิบายขยายความ
พระสูตร ๑๖ สูตร ในอฏัฐกวรรคแห่งสุตตนิบาต 

(:�� 2J จูฬนิทเทส ภาษิตของพระสารีบุตรอธิบายขยายความ
พระสูตร ๑๖ สูตรในปารายนวรรค และขคัควสิาณสูตร ในอุรควรรคแห่ง
สุตตนิบาต 

(:�� 2B ปฏสิมัภทิามรรค ภาษติของพระสารีบตุร อธิบายขอ้ธรรมทีV
ลกึซึNงต่างๆ เช่น เรืVอง ญาณ ทฏิฐ ิอานาปาน อนิทรีย ์วโิมกข ์เป็นตน้ อย่าง
พสิดาร เป็นทางแห่งปญัญาแตกฉาน 

(:�� 2C อปทาน ภาค ๑ บทประพนัธ์รอ้ยกรอง (คาถา) แสดง
ประวตัพิระอรหนัต ์โดยเฉพาะในอดตีชาต ิเริVมดว้ยพทุธอปทาน (ประวตัขิอง
พระพทุธเจา้) ปจัเจกพทุธอปทาน (เรืVองราวของพระปจัเจกพทุธเจา้) ต่อดว้ย
เถรอปทาน (อตัตประวตัิแห่งพระอรหนัตเถระ) เริVมแต่พระสารีบุตร พระ
มหาโมคคลัลานะ พระมหากสัสปะ พระอนุรุทธะ ฯลฯ พระอานนท ์ต่อ
เรืVอยไปจนจบภาค ๑ รวม ๔๑๐ รูป 

(:�� 22 อปทาน ภาค ๒ คาถาประพนัธแ์สดงอตัประวตัพิระอรหนัตเถระ
ต่ออกีจนถงึรูปทีV ๕๕๐ 

ต่อนัNนเป็นเถรีอปทาน แสดงเรืVองราวของพระอรหนัตเถรี ๔๐ เรืVอง 
เริVมดว้ยพระเถรีทีVไม่คุน้นาม ๑๖ รูป ต่อดว้ยพระเถรีทีVสาํคญั คือ พระ
มหาปชาบดีโคตม ีพระเขมา พระอุบลวรรณา พระปฏาจารา ฯลฯ พระ
ยโสธรา และท่านอืVนๆ 
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Volume 29: Mahāniddesa “Great Expositions.” This volume 

covers the Elder Sāriputta’s explanations on the 16 discourses 

preached by the Buddha in the Aṭṭhakavagga of the Suttanipāta. 

Volume 30: Cūḷaniddesa. “Small Expositions.” This volume 

covers the Elder Sāriputta’s explanations on the 16 discourses 

preached by the Buddha in the Pārāyanavagga and Khaggavisāṇa-

sutta in the Uragavagga of the Suttanipāta. 

Volume 31: Paṭisambhidāmagga “Way of Analysis.” This 

volume covers the Elder Sariputta’s explanations in great detail on 

such profound topics as insights, false views, mindfulness on 

breathing, spiritual faculties, and deliverance, all of which constitute 

the way of discriminating knowledge. 

Volume 32: Apadāna “Lives of Arahants,” Part 1. This 

volume is a collection of verses about the personal histories of 

Arahants, especially in their past lives. It covers histories of Buddhas 

(Buddha-apadāna), accounts of Individually Enlightened Ones 

(Pacceka-buddha-apadāna), and autobiographies of Arahant elders 

(Thera-apadāna), beginning with the Elders Sāriputta, Mahā-

moggallāna, Mahākassapa, Anuruddha, … Ānanda, etc., followed by 

others until the end of Part 1, totalling 410 in number. 

Volume 33: Apadāna “Lives of Arahants,” Part 2. This 

volume is a continuation of the first part, covering additional 

autobiographies of Arahant elders, to be concluded with the 550th’s. 

Then comes the Therī-apadāna “Lives of Female Arahants,” 

which covers the stories of 40 female Arahant elders, starting with 

16 elders whose names might not sound familiar, to be followed by 

such major female elders as Mahāpajāpati Gotamī, Khemā, 

Uppalavaṇṇā, Paṭācārā, … Yasodharā and others. 



๔๓ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

ครัNนจบอปทานแลว้ ทา้ยเล่ม ๓๓ นีN  มีคมัภีร ์พุทธวงส ์เป็นคาถา
ประพนัธ์แสดงเรืVองของพระพุทธเจา้ในอดีต ๒๔ พระองค์ทีVพระพุทธเจา้
พระองคป์จัจบุนัเคยไดท้รงเฝ้าและไดร้บัพยากรณ ์จนถงึประวตัขิองพระองค์
เอง รวมเป็นพระพทุธเจา้ ๒๕ พระองค ์

จบแลว้มคีมัภรีส์ ัNนๆ ชืVอ จริยาปิฎก เป็นทา้ยสุด แสดงพทุธจริยาใน
อดตีชาต ิ๓๕ เรืVองทีVมแีลว้ในชาดก แต่เลา่ดว้ยคาถาประพนัธใ์หม ่ชีNตวัอย่าง
การบาํเพญ็บารมบีางขอ้ 

ขทุทกนิบาตนีN เมืVอมองโดยภาพรวม ก็จะเหน็ลกัษณะทีVกลา่วว่าเป็นทีV
ชมุนุมของคมัภรีป์ลกีย่อยเบด็เตลด็ คือ แมจ้ะมถีงึ ๑๕ คมัภรี ์รวมไดถ้งึ ๙ 
เลม่ แต่ 

• มเีพยีงเลม่แรกเลม่เดยีว (๒๕) ทีVหนกัในดา้นเนืNอหาหลกัธรรม แต่ก็
เป็นคมัภรีเ์ลก็ๆ ในเลม่เดยีวมถีงึ ๕ คมัภรี ์ทกุคมัภรีม์คีวามสาํคญัและลกึซึNง
มาก 

• อกี ๓ เล่ม (๒๘–๒๙–๓๐) คือ นิทเทส และ ปฏสิมัภทิามรรค แม ้
จะแสดงเนืNอหาธรรมโดยตรง แต่ก็เป็นคาํอธิบายของพระสาวก (พระสารีบุตร) 
ทีVไขความพุทธพจน์ทีVมีอยู่แลว้ในคมัภีรข์า้งตน้ (ถือไดว้่าเป็นตน้แบบของ
อรรถกถา) 

• ทีVเหลอืจากนัNนอีก ๘ คมัภีร ์ลว้นเป็นบทประพนัธร์อ้ยกรอง ทีVมุ่ง
ความไพเราะงดงามใหเ้รา้ความรูส้กึ เช่นเสรมิศรทัธาเป็นตน้ คอื 

เล่ม ๒๖ วิมานวตัถุ เปตวตัถุ เถรคาถา เถรีคาถา เล่าประสบการณ ์
ความรูส้ึก และคติของคนดี คนชั Vว ตลอดจนพระอรหนัตสาวกทีVจะเป็น
ตวัอย่าง/แบบอย่างสาํหรบัเรา้ใหเ้กิดความรูส้ึกสงัเวช เตือนใจ และเรา้
กาํลงัใจ ใหล้ะความช ั Vว ทาํความด ีและเพยีรบาํเพญ็อรยิมรรค 
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After the Apadāna comes the Buddhavaṁsa at the end of 

Volume 33. It is a collection of verses dealing with the stories of the 

24 past Buddhas with whom the present Buddha had an audience, 

and by whom his own future Buddhahood was also predicted. It is 

then concluded with the history of the present Buddha himself, thus 

bringing the total to 25 Buddhas. 

At the end of this whole collection is a short treatise called 

Cariyāpiṭaka. It deals with the 35 stories of the Buddha’s modes of 

conduct in his past lives which are already covered in the Jātaka but 

which are retold, also in verse, exemplifying certain stages of the Ten 

Perfections. 

As a whole, the Khuddakanikāya can be seen as a collection of 

miscellaneous treatises. Although there are 15 scriptures in nine 

volumes, only the first volume (Volume 25) focuses on the substance of 

the Buddha’s teachings. All the five scriptures included in this single 

volume, albeit small, are quite important and very profound. 

The other three volumes (28–30), namely Niddesa and Paṭi-

sambhidāmagga, though directly dealing with the Buddha’s 

teachings, are actually explanations given by his disciple (i.e. the 

Venerable Sāriputta). These explanations further clarify the 

Buddha’s teachings which are already in the previous volume, and 

can thus be regarded as prototypes of the commentaries. 

The remaining eight scriptures are all composed in verse, aiming 

for poetic beauty and to rouse feelings, e.g. to boost confidence: 

Volume 26 (Vimānavatthu, Petavatthu, Theragāthā, and 

Therīgāthā). This volume deals with experiences, feelings, and ways 

of life of virtuous and vicious individuals, as well as Arahant 

disciples, which should serve as examples or models for rousing the 

sense of urgency, providing admonitions, and raising morale for 

Buddhists not to do any evil, to do good, and to cultivate the Noble 

Path with diligence. 



๔๔ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

เลม่ ๒๗�๒๘ ชาดก แสดงคติธรรมทีVส ั Vงสอนและเรา้เตือนใหก้าํลงัใจ
จากการบาํเพญ็บารมขีองพระพทุธเจา้เอง 

เล่ม ๓๒�๓๓ อปทาน พทุธวงส ์จริยาปิฎก เป็นบทรอ้ยกรอง บรรยาย
ประวตัิ ปฏิปทา และจริยา ของพระพุทธเจา้ พระปจัเจกพุทธเจา้ และพระ
อรหนัตสาวก ในแนวของวรรณศิลป์ทีVจะเสริมปสาทะและจรรโลงศรทัธาใน
พระรตันตรยั 
 
�. �����/�����$%� 
 ประมวลพทุธพจนห์มวดพระอภธิรรม คอืหลกัธรรมและคาํอธบิายทีV
เป็นเนืNอหาวชิาลว้นๆ ไม่เกีVยวดว้ยบุคคลหรือเหตุการณ์ แบ่งเป็น ๗ คมัภรี ์
(เรยีกย่อหรอืหวัใจวา่ ส ํว ิธา ปุ ก ย ป) ๑๒ เลม่ ดงันีN 

๑. ธมัมสงัคณี 
๒. วภิงัค ์
๓. ธาตกุถา 
๔. ปคุคลบญัญตั ิ
๕. กถาวตัถ ุ
๖. ยมก 
๗. ปฏัฐาน 
(:�� 21 (ธมัม)สงัคณี ตน้เลม่แสดงมาติกา (แม่บท) อนัไดแ้ก่บทสรุป

แห่งธรรมท ัNงหลายทีVจดัเป็นชุดๆ มที ัNงชุด ๓ เช่น จดัทุกสิVงทุกอย่างประดามี
เป็นกุศลธรรม อกุศลธรรม อพัยากตธรรม ชุดหนึVง เป็น อดีตธรรม 
อนาคตธรรม ปจัจบุนัธรรม ชดุหนึVง ฯลฯ และชดุ ๒ เช่นจดัทกุสิVงทกุอย่างเป็น
สงัขตธรรม อสงัขตธรรม ชุดหนึVง โลกียธรรม โลกุตตรธรรม ชุดหนึVง เป็นตน้ 
รวมท ัNงหมดม ี๑๖๔ ชดุ หรอื ๑๖๔ มาตกิา 
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Volumes 27–28 (Jātaka). These stories give moral lessons, which 

provide instruction, admonition, and moral support, from the Buddha’s 

own experiences in perfecting the ten qualities leading to Buddhahood.  

Volumes 32–33 (Apadāna, Buddhavaṁsa, and Cariyāpiṭaka). 

Composed in verse, they describe the personal history, way of 

practice, and conduct of the Buddhas, Individually Enlightened Ones 

(Paccekabuddha), and Arahant disciples in such a literary style that 

will enhance one’s appreciation of, and boost one’s confidence in, the 

Triple Gem. 

C. The Abhidhammapiṭaka 

The compilation of the Buddha’s teachings classified as the Abhi-

dhamma deals with the quintessence of the Doctrine in purely academic 

terms, without reference to individuals and events. Published in 12 

volumes, the Abhidhamma is divided into seven treatises (known by 

their abbreviations as Saṁ, Vi, Dhā, Pu, Ka, Ya, and Pa) as follows: 

1. Dhammasaṅgaṇī “Enumeration of Phenomena” 

2. Vibhaṅga “The Book of Divisions” 

3. Dhātukathā “Discussion with Reference to the Elements” 

4. Puggalapaññatti “Designation of Individuals” 

5. Kathāvatthu “Points of Controversy” 

6. Yamaka “The Book of Pairs” 

7. Paṭṭhāna “The Book of Relations.” 

Volume 34: (Dhamma)Saṅgaṇī. The earlier portion of this volume 

deals with matrices (mātikā) or summaries of all phenomena (dhamma) 

organized in sets of three, e.g. things wholesome (kusaladhamma), 

unwholesome (akusaladhamma), and indeterminate (avyākatadhamma); 

things past (atītadhamma), future (anāgatadhamma), and present 

(paccuppannadhamma), etc.; and sets of two, e.g. things conditioned 

(saṅkhatadhamma), and unconditioned (asaṅkhatadhamma); things 

mundane (lokiyadhamma), and supramundane (lokuttaradhamma), etc. 

Altogether there are 164 sets or matrices. 



๔๕ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

ตอนต่อจากนัNน ซึVงเป็นเนืNอหาส่วนสาํคญัของคมัภรีนี์N เป็นคาํวสิชัชนา 
ขยายความมาติกาทีV ๑ เป็นตวัอย่าง แสดงใหเ้ห็นกุศลธรรม อกุศลธรรม 
และอพัยากตธรรม ทีVกระจายออกไปในแงข่องจติ เจตสกิ รูป และนิพพาน 

ทา้ยเล่มมอีีก ๒ บท แต่ละบทแสดงคาํอธิบายย่อหรือคาํจาํกดัความ
ขอ้ธรรมท ัNงหลายในมาตกิาทีVกลา่วถงึขา้งตน้จนครบ ๑๖๔ มาตกิา ไดค้าํจาํกดั
ความขอ้ธรรมใน ๒ บทต่างแนวกนัเป็น ๒ แบบ (แต่บททา้ยจาํกดัความไว ้
เพยีง ๑๒๒ มาตกิา) 

เลม่ ๓๕ วภิงัค ์ยกหลกัธรรมสาํคญัๆ ขึNนมาแจกแจง แยกแยะอธบิาย
กระจายออกใหเ้หน็ทกุแง ่และวนิิจฉยัจนชดัเจนจบไปเป็นเรืVองๆ รวมอธบิาย
ท ัNงหมด ๑๘ เรืVอง คือขนัธ ์๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อริยสจัจ ์๔ อินทรีย ์
๒๒ ปฏจิจสมปุบาท สตปิฏัฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ อทิธิบาท ๔ โพชฌงค ์๗ 
มรรคมอีงค ์๘ ฌาน อปัปมญัญา ศีล ๕ ปฏสิมัภทิา ๔ ญาณประเภทต่างๆ 
และเบด็เตลด็ว่าดว้ยอกุศลธรรมต่างๆ อธิบายเรืVองใด ก็เรียกว่า วภิงัค ์ของ
เรืVองนัNน เช่น อธบิายขนัธ ์๕ กเ็รยีก ขนัธวภิงัค ์เป็นตน้ รวมม ี๑๘ วภิงัค ์

เล่ม ๓๖ ม ี๒ คมัภรี ์คือ ธาตุกถา นาํขอ้ธรรมในมาติกาท ัNงหลาย และ
ขอ้ธรรมอืVนๆ อกี ๑๒๕ อย่าง มาจดัเขา้ในขนัธ ์๕ อายตนะ ๑๒ และธาตุ ๑๘ 
ว่าขอ้ใดจดัเขา้ไดห้รือไม่ไดใ้นอย่างไหนๆ และ ปุคคลบญัญตัิ บญัญตัิ
ความหมายของชืVอทีVใชเ้รียกบคุคลต่างๆ ตามคุณธรรม เช่นว่า โสดาบนั ไดแ้ก่ 
“บคุคลผูล้ะสงัโยชน ์๓ ไดแ้ลว้” ดงันีN เป็นตน้ 
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After this comes the important part of this scripture, which 

comprises expositions on the first matrices as an example, showing 

how wholesome, unwholesome, and indeterminate states are 

distributed in terms of consciousness (citta), mental factors 

(cetasika), corporeality (rūpa) and nibbāna. 

Towards the end of the scripture there are two chapters, each 

giving brief explanations or definitions of the Dhammas in the 

foregoing matrices until all the 164 matrices are dealt with, yielding two 

different sorts of definition of the Dhammas in the two chapters (though 

definitions of only 122 matrices are given in the last chapter). 

Volume 35: Vibhaṅga. In this volume 18 important topics of 

the teachings are separately enumerated, analysed and discerned in 

all aspects, namely the five aggregates, the 12 sense-fields, the 18 

elements, the Four Noble Truths, the 22 faculties, the Dependent 

Origination, the four foundations of mindfulness, the four right 

efforts, the four paths of accomplishment, the seven enlightenment 

factors, the eightfold path, the absorptions, the four unbounded states 

of mind, the Five Precepts, the four modes of practice, the various 

types of insight and miscellaneous topics on the unwholesome states. 

Each section dealing with one of these topics is called the vibhaṅga 

of that topic, e.g. khandhavibhaṅga, on the five aggregates. Thus 

there are 18 sections (vibhaṅga) altogether. 

Volume 36 comprises two scriptures: Dhātukathā “Discussion 

with Reference to the Elements,” and Puggalapaññatti “Designation 

of Individuals.” In the former, the teachings in the matrices (Mātikā) 

and other 125 items of the Dhamma are brought up to see whether 

each of them can fit into any of the five aggregates, the 12 sense-

fields, and the 18 elements. In the latter, definitions are given to 

designations of individuals according to their virtue. For instance, a 

Sotāpanna “Stream Entrant” is an individual who has severed the first 

three fetters. 



๔๖ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

เล่ม ๓๗ กถาวตัถุ คมัภรีท์ีVพระโมคคลัลบีุตรติสสเถระ ประธานการ
สงัคายนาครัNงทีV ๓ เรียบเรียงขึNนเพืVอแกค้วามเห็นผิดของนิกายต่างๆ ใน
พระพุทธศาสนาครัNงนัNน ซึVงไดแ้ตกแยกกนัออกไปแลว้ถึง ๑๘ นิกาย เช่น 
ความเหน็ว่า พระอรหนัตเ์สืVอมจากอรหตัตผลได ้เป็นพระอรหนัตพ์รอ้มกบั
การเกิดได ้ทุกอย่างเกิดจากกรรม เป็นตน้ ประพนัธเ์ป็นคาํปุจฉาวสิชันา มี
ท ัNงหมด ๒๑๙ กถา 

เล่ม ๓๘ ยมก ภาค ๑ คมัภีรย์มกนีNอธิบายหลกัธรรมสาํคญัใหเ้ห็น
ความหมายและขอบเขตอย่างชดัเจน และทดสอบความรูอ้ย่างลกึซึNง ดว้ยวธิี
ต ัNงคาํถามยอ้นกนัเป็นคู่ๆ (ยมก แปลวา่ “คู่”) เช่น ถามวา่ “ธรรมท ัNงปวงทีVเป็น
กุศล เป็นกุศลมูล หรือว่า ธรรมท ัNงปวงทีVเป็นกุศลมูล เป็นกุศล”, “รูป 
(ท ัNงหมด) เป็นรูปขนัธ ์หรือว่ารูปขนัธ ์(ท ัNงหมด) เป็นรูป”, “ทกุข ์(ท ัNงหมด) 
เป็นทกุขสจัจ ์หรอืวา่ทกุขสจัจ ์(ท ัNงหมด) เป็นทกุข”์ หลกัธรรมทีVนาํมาอธบิาย
ในเลม่นีNม ี๗ คอื มลู (เช่นกศุลมลู) ขนัธ ์อายตนะ ธาต ุสจัจะ สงัขาร อนุสยั 
ถามตอบอธิบายเรืVองใด ก็เรียกว่า ยมก ของเรืVองนัNนๆ เช่น มูลยมก 
ขนัธยมก เป็นตน้ เลม่นีNจงึม ี๗ ยมก 

เล่ม ๓๙ ยมก ภาค ๒ ถามตอบอธิบายหลกัธรรมเพิVมเตมิจากภาค ๑ 
อกี ๓ เรื Vอง คือ จิตตยมก ธรรมยมก (กุศล–อกุศล–อพัยากตธรรม) 
อินทรียยมก บรรจบเป็น ๑๐ ยมก 

เลม่ ๔๐ ปฏัฐาน ภาค ๑ คมัภรีป์ฏัฐาน อธบิายปจัจยั ๒๔ โดยพสิดาร 
แสดงความสมัพนัธอ์ิงอาศยัเป็นปจัจยัแก่กนัแห่งธรรมท ัNงหลายในแง่ดา้น
ต่างๆ ธรรมทีVนาํมาอธิบายก็คือ ขอ้ธรรมทีVมใีนมาติกาคือแม่บทหรือบทสรุป
ธรรม ซึVงกล่าวไวแ้ลว้ในตน้คมัภีรส์งัคณีนั Vนเอง แต่อธิบายเฉพาะ ๑๒๒ 
มาตกิาแรกทีVเรยีกวา่ อภธิรรมมาตกิา 
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Volume 37: Kathāvatthu. This treatise was compiled by the Elder 

Moggalliputtatissa, who presided over the Third Rehearsal, to correct the 

false views held by the various groups in Buddhism at that time, which 

had been split into as many as 18 sects. Examples of the false views are 

that it was possible for an Arahant to retrogress from the Fruit of the 

Worthy One (arahattaphala); that it was possible for Arahantship to be 

congenital; that all things were conditional on deeds. There are altogether 

219 subjects composed in the form of questions and answers. 

Volume 38: Yamaka, Part 1. This volume explains important 

topics of the Dhamma to elucidate the meaning and scope and test one’s in-

depth knowledge of the Dhamma by means of posing a pair of questions 

in reverse order of each other (literally, yamaka “pair”). For instance, 

whether all phenomena that are wholesome are wholesome roots, or all 

phenomena that are wholesome roots are wholesome; whether (all) 

corporeality are corporeal aggregates, or (all) corporeal aggregates are 

corporeal; whether (all) sufferings are the truth of suffering, or (all) the 

truth of suffering is suffering. The topics of the Dhamma to be explained 

in this volume are seven in number, namely roots (e.g. kusalamūla), 

aggregates, sense-fields, elements, truth, compounded things, and latent 

dispositions. The question pairs as well as their answers and explanations 

on each topic are known by the name of that topic, e.g. Mūlayamaka, 

Khandhayamaka. Thus there are altogether seven yamakas. 

Volume 39: Yamaka, Part 2. This volume covers questions and 

answers explaining the teachings in addition to Part 1 with three more 

topics: Cittayamaka, Dhammayamaka (wholesome, unwholesome and 

neutral states) and Indriyayamaka, adding up to a total of 10 yamakas. 

Volume 40: Paṭṭhāna, Part 1. This treatise explains the 24 

factors in detail, showing the interdependence and mutual 

conditionality of all phenomena in various respects. The phenomena 

explained are taken from those in the matrices, or summaries, 

already dealt with in the earlier portion of the Saṅgaṇī though only 

the first 122 matrices, i.e. the Abhidhamma-mātikā are covered. 



๔๗ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

ปฏัฐานเล่มแรกนีN  อธิบายความหมายของปจัจยั ๒๔ เป็นการปูพืNน
ความเขา้ใจเบืNองตน้ก่อน จากนัNนจึงเขา้สู่เนืN อหาของเล่ม คือ อนุโลม-
ติกปฏัฐาน อธิบายความเป็นปจัจยัแก่กนัแห่งธรรมท ัNงหลายในแม่บทชดุ ๓ 
(ติกมาติกา) โดยปจัจยั ๒๔ นัNน เช่นว่า กุศลธรรมเป็นปจัจยัแก่กุศลธรรม
โดยอปุนิสสยปจัจยัอย่างไร กุศลธรรมเป็นปจัจยัแก่อกุศลธรรมโดยอปุนิสสย-
ปจัจยัอย่างไร อกุศลธรรมเป็นปจัจยัแก่กุศลธรรมโดยอุปนิสสยปจัจยั
อย่างไร กุศลธรรมเป็นปจัจยัแก่อกุศลธรรมโดยอารมัมณปจัจยัอย่างไร 
ฯลฯ ฯลฯ (เล่มนีNอธิบายแต่ในเชิงอนุโลม คือตามนยัปกติ ไม่อธิบายตาม
นยัปฏิเสธ จึงเรียกว่า อนุโลมปฏัฐาน) 

เล่ม ๔๑ ปฏัฐาน ภาค ๒ อนุโลมติกปฏัฐาน ต่อ คืออธิบายความเป็น
ปจัจยัแก่กนัแห่งธรรมท ัNงหลายในแม่บทชุด ๓ ต่อจากเล่ม ๔๐ เช่น อดีต
ธรรมเป็นปจัจยัแก่ปจัจบุนัธรรมโดยอารมัมณปจัจยั (พจิารณารูป เสยีง เป็น
ตน้ ทีVดบัเป็นอดตีไปแลว้ วา่เป็นของไมเ่ทีVยง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา เกดิความ
โทมนสัขึNน ฯลฯ) เป็นตน้ 

เล่ม ๔๒ ปฏัฐาน ภาค ๓ อนุโลมทุกปฏัฐาน อธิบายความเป็นปจัจยั
แก่กนัแห่งธรรมท ัNงหลาย ในแม่บทชุด ๒ (ทุกมาติกา) เช่น โลกียธรรม
เป็นปจัจยัแก่โลกียธรรม โดยอารมัมณปจัจยั (รูปายตนะเป็นปจัจยัแก่จกัข-ุ
วญิญาณ ฯลฯ) ดงันีN เป็นตน้ 

เลม่ ๔๓ ปฏัฐาน ภาค ๔ อนุโลมทกุปฏัฐาน ต่อ 
เล่ม ๔๔ ปฏัฐาน ภาค ๕ ยงัเป็นอนุโลมปฏัฐาน แต่อธิบายความเป็น

ปจัจยัแก่กนัแห่งธรรมท ัNงหลายในแมบ่ทต่างๆ ขา้มชดุกนัไปมา ประกอบดว้ย 
อนุโลมทุกติกปฏัฐาน ธรรมในแม่บทชุด ๒ (ทุกมาติกา) โยงกบัธรรมใน
แม่บทชุด ๓ (ติกมาติกา) เช่น อธิบาย “กุศลธรรมทีVเป็นโลกุตตรธรรมเป็น
ปจัจยัแก่กศุลธรรมทีVเป็นโลกยีธรรม โดยอธปิตปิจัจยั” เป็นอย่างไร เป็น
ตน้ อนุโลมติกทุกป ัฏฐาน ธรรมในแม่บทชุด ๓ (ติกมาติกา) โยงกบั
ธรรมในแม่บทชดุ ๒ (ทุกมาติกา) อนุโลมติกติกปฏัฐาน ธรรมในแม่บทชุด 
๓ (ติกมาติกา) โยงก ับธรรมในแม่บทชุด ๓ (ติกมาติกา) โยงระหว่าง
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The first volume of Paṭṭhāna explains the meaning of the 24 

factors, providing background information before delving into the main 

subject of the volume, namely anuloma-tika-paṭṭhāna. It explains the 

mutual conditionality of all phenomena in the group-of-three matrices 

through the 24 factors; e.g. how wholesome states are conditions for 

wholesome states through inducement conditions, how wholesome 

states are conditions for unwholesome states through inducement 

conditions, how unwholesome states are conditions for wholesome 

states through inducement conditions, how wholesome states are 

conditions for unwholesome states through object conditions, etc. etc. 

This volume provides the explanations in regular order, rather than in 

negative order; hence the term anulomapaṭṭhāna (anuloma “regular”). 

Volume 41: Paṭṭhāna, Part 2, Anuloma-tika-paṭṭhāna (cont.). 

This volume further explains the mutual conditionality of all phenomena 

in the group-of-three matrices as a continuation of volume 40; e.g. past 

states are conditions for present states through object conditions (as 

grief arises when one contemplates the impermanence, suffering and 

selflessness of visual forms and sounds that are gone and past), etc. 

Volume 42: Paṭṭhāna, Part 3, Anuloma-duka-paṭṭhāna. This 

volume explains the mutual conditionality of all phenomena in the 

group-of-two matrices; e.g. how mundane states are conditions for 

supramundane states through object conditions (as when visible 

forms are conditions for eye-consciousness), etc. 

Volume 43: Paṭṭhāna, Part 4, Anuloma-duka-paṭṭhāna (cont.) 

Volume 44: Paṭṭhāna, Part 5. This volume is still on 

Anuloma-paṭṭhāna, but explains the mutual conditionality of all 

phenomena in the matrices across different groups. It comprises 

Anuloma-duka-tika-paṭṭhāna, relating phenomena in the group-of-

two matrices (duka-mātikā) to those in the group-of-three matrices 

(tika-mātikā); e.g. how wholesome states that are supramundane are 

conditions for wholesome states that are mundane through 

predominance conditions; Anuloma-tika-duka-paṭṭhāna, relating 



๔๘ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

ต่างชุดกนั เช่น อธิบายว่า “กุศลธรรมทีVเป็นอดีตธรรม เป็นปจัจยัแก่อกุศล
ธรรมทีVเป็นปจัจบุนัธรรม” เป็นอย่างไร เป็นตน้ อนุโลมทกุทกุปฏัฐาน ธรรม
ในแมบ่ทชดุ ๒ (ทกุมาตกิา) กบัธรรมในแมบ่ทชดุ ๒ (ทกุมาตกิา) โยงระหวา่ง
ต่างชดุกนั เช่น ชดุโลกยีะโลกตุตระ กบัชดุสงัขตะอสงัขตะ เป็นตน้ 

เล่ม ๔๕ ปฏัฐาน ภาค ๖ เป็นปจัจนียปฏัฐาน คืออธิบายความเป็น
ปจัจยัแก่กนัแห่งธรรมท ัNงหลายอย่างเล่มก่อนๆ นั Vนเอง แต่อธิบายแงป่ฏเิสธ 
แยกเป็น ปจัจนียปฏัฐาน คือ ปจัจนีย ์(ปฏเิสธ) + ปจัจนีย ์(ปฏเิสธ) เช่นว่า 
ธรรมทีVไม่ใช่กุศล อาศยัธรรมทีVไม่ใช่กุศลเกิดขึNนโดยเหตุปจัจยั เป็นอย่างไร 
อนุโลมปจัจนียปฏัฐาน คือ อนุโลม + ปจัจนีย ์(ปฏเิสธ) เช่นว่า อาศยัโลกิย-
ธรรม ธรรมทีVไมใ่ช่โลกตุตรธรรม เกดิขึNนโดยเหตปุจัจยั เป็นอย่างไร ปจัจนียา-
นุโลมปฏัฐาน คือ ปจัจนีย ์(ปฏเิสธ) + อนุโลม เช่นว่า อาศยัธรรมทีVไม่ใช่
กุศล ธรรมทีVเป็นอกศุล เกดิขึNนโดยเหตปุจัจยัเป็นอย่างไร และในท ัNง ๓ แบบ
นีN แต่ละแบบ จะอธิบายโดยใชธ้รรมในแม่บทชดุ ๓ แลว้ต่อดว้ยชดุ ๒ แลว้
ขา้มชดุระหว่างชดุ ๒ กบัชดุ ๓ ชดุ ๓ กบัชดุ ๒ ชดุ ๓ กบัชดุ ๓ ชดุ ๒ กบั
ชุด ๒ จนครบท ัNงหมดเหมือนกนั ดงันัNนแต่ละแบบจึงแยกซอยละเอียด
ออกไปเป็น ติก- ทุก- ทุกติก- ติกทุก- ติกติก- ทุกทุก- ตามลาํดบั (เขยีน
ใหเ้ต็มเป็นปจัจนียติกปฏัฐาน ปจัจนียทุกปฏัฐาน ปจัจนียทุกติกปฏัฐาน 
ฯลฯ ดงันีN เรืVอยไปจนถงึทา้ยสุดคอื ปจัจนียานุโลมทกุทกุปฏัฐาน) 
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phenomena in the group-of-three matrices (tika-mātikā) to those in the 

group-of-two matrices (duka-mātikā); Anuloma-tika-tika-paṭṭhāna, 

relating phenomena in the group-of-three matrices (tika-mātikā) to 

different groups of phenomena also in the group-of-three matrices (tika-

mātikā); e.g. how past wholesome states are conditions for present 

unwholesome states; and Anuloma-duka-duka-paṭṭhāna, relating 

phenomena in the group-of-two matrices (duka-mātikā) to different 

groups of phenomena also in the group-of-two matrices (duka-mātikā), 

e.g. the group of mundane and supramundane states to the group of 

conditioned things and the Unconditioned. 

Volume 45: Paṭṭhāna, Part 6. This volume deals with 

paccanīya-paṭṭhāna. It explains the mutual conditionality of all 

phenomena, just as in the previous volumes, but in a negative way. 

The divisions are as follows: paccanīya-paṭṭhāna, i.e. paccanīya 

(negative) + paccanīya (negative); e.g. how non-wholesome states arise 

from non-wholesome states through root conditions; anuloma-paccanīya-

paṭṭhāna, i.e. anuloma (regular) + paccanīya (negative); e.g. how non-

supramundane states arise from mundane states through root 

conditions; and paccanīyānuloma-paṭṭhāna, i.e. paccanīya (negative) + 

anuloma (regular); e.g. how unwholesome states arise from non-

wholesome states through root conditions. In each of the three 

models, explanations are given using phenomena in the group-of-

three matrices, followed by those in the group-of-two, and then 

across the groups, i.e. the group-of-two to the group-of-three, the 

group-of-three to the group-of-two, the group-of-three to the group-

of-three, and the group-of-two to the group-of-two, until all are 

covered. Therefore, each model is further divided into tika-, duka-, 

duka-tika-, tika-duka-, tika-tika-, and duka-duka-, respectively (the 

full forms are: paccanīya-tika-paṭṭhāna, paccanīya-duka-paṭṭhāna, 

paccanīya-duka-tika-paṭṭhāna, etc., to be concluded with 

paccanīyānuloma-duka-duka-paṭṭhāna). 



๔๙ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

คมัภรีป์ฏัฐานนีN  ท่านอธิบายค่อนขา้งละเอียดเฉพาะเล่มตน้ๆ เท่านัNน 
เล่มหลงัๆ ท่านแสดงไวแ้ต่หวัขอ้หรือแนว และทิNงไวใ้หผู้เ้ขา้ใจแนวนัNนแลว้ 
เอาไปแจกแจงโดยพสิดารเอง โดยเฉพาะเล่มสุดทา้ยคือภาค ๖ แสดงไวย่้น
ย่อทีV สุด แมก้ระนัNนก็ย ัง เ ป็นหนังสือถึง ๖ เล่ม หรือ ๓,๓๒๐ หนา้
กระดาษพมิพ ์ถา้อธิบายโดยพสิดารท ัNงหมด จะเป็นเล่มหนงัสืออีกจาํนวน
มากมายหลายเท่าตวั ท่านจึงเรียกปฏัฐานอีกชืVอหนึVงว่า มหาปกรณ ์แปลว่า 
“ตาํราใหญ่” ใหญ่ท ัNงโดยขนาดและโดยความสาํคญั 

พระอรรถกถาจารยก์ล่าวว่า พระไตรปิฎกมเีนืNอความท ัNงหมด ๘๔,๐๐๐ 
พระธรรมขนัธ์ แบ่งเป็น พระวินัยปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ พระ
สุตตนัตปิฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์และพระอภธิรรมปิฎก ๔๒,๐๐๐ พระ
ธรรมขนัธ ์
 
อรรถกถาและคมัภรีรุ์น่ต่อมา 

เมืVอพระพุทธเจา้ตรสัแสดงคาํสอนคือพระธรรมวินยัแลว้ สาวกท ัNง
พระสงฆแ์ละคฤหสัถก์็นาํหลกัธรรมวนิยันัNนไปเล่าเรียนศึกษา คาํสอนหรือ
พทุธพจนส่์วนใดทีVยาก ตอ้งการคาํอธิบาย นอกจากทูลถามจากพระพทุธเจา้
โดยตรงแลว้ ก็มีพระสาวกผูใ้หญ่ทีVเป็นอุปชัฌายห์รืออาจารยค์อยแนะนํา
ชีNแจงช่วยตอบขอ้สงสยั 

คําอธิบายและคําตอบทีVสาํคญัก็ไดร้บัการทรงจาํถ่ายทอดต่อกนัมา 
ควบคู่กบัหลกัธรรมวนิยัทีVเป็นแม่บทนัNนๆ จากสาวกรุ่นก่อนสู่สาวกรุ่นหลงั 
ต่อมาเมืVอมีการจดัหมวดหมู่พระธรรมวินยัเป็นพระไตรปิฎกแลว้ คาํชีNแจง
อธบิายเหลา่นัNนกเ็ป็นระบบและมลีาํดบัไปตามพระไตรปิฎกดว้ย 

คําอธิบายพุทธพจน์หรือหลกัธรรมวินัย หรือคําอธิบายความใน
พระไตรปิฎกนัNน เรยีกวา่ อรรถกถา 
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In the Paṭṭhāna, fairly detailed explications are given only in 

the earlier volumes, while in the later volumes merely bare outlines 

can be found, thereby leaving it for those who have already grasped 

the line of thought to elaborate for themselves. Part 6, in particular, 

gives the briefest accounts of all. Even so, it comprises six tomes or 

some 3,320 printed pages. Had detailed explanations been all pro-

vided, the number of volumes would have multiplied. Hence this 

scripture is known as Mahāpakaraṇa, literally meaning “great 

scripture,” both in size and in significance. 

According to the commentators, the Pali Canon comprises 

84,000 units of teaching (dhammakkhandha), of which 21,000 units 

belong to the Vinayapiṭaka, 21,000 units to the Suttantapiṭaka, and 

the remaining 42,000 units to the Abhidhammapiṭaka. 

 
The commentaries and subsequent generations of scriptures 

After the Buddha expounded his teachings, namely the 

Doctrine and Discipline, his disciples, both ordained and lay, would 

study them. When they found any teachings or words of the Buddha 

that were difficult to understand or that needed explanations, not 

only did they directly put queries to the Buddha himself, but they 

also sought help from his senior disciples who were their preceptors 

or teachers for advice, clarification and answers to their questions. 

The important explanations and replies were then committed to 

memory and handed down from one generation of disciples to the next 

in tandem with the doctrinal and disciplinary items themselves. After 

the classification of the Buddha’s teachings in the form of the Tipiṭaka, 

such explanations became systematized and arranged in accordance 

with the Pali Canon. 

The explanations of the words of the Buddha, or of doctrinal 

and disciplinary items—or the explanations of texts in the Pali 

Canon—are called Aṭṭhakathā (commentaries). 



๕๐ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

เมืVอมกีารทรงจาํถ่ายทอดพระไตรปิฎกดว้ยวธิีมขุปาฐะ ก็มกีารทรงจาํ
ถ่ายทอดอรรถกถาประกอบควบคู่มาดว้ย จนกระท ั VงเมืVอมกีารจารกึพระไตรปิฎก
ลงในใบลานเป็นลายลกัษณอ์กัษร ณ ประเทศลงักา ประมาณพ.ศ. ๔๖๐ ตาํนาน
กก็ลา่ววา่ไดม้กีารจารกึอรรถกถาพรอ้มไปดว้ยเช่นกนั 

อนึVง พงึสงัเกตว่า พทุธพจนห์รือขอ้ความในพระไตรปิฎกนัNน ในภาษา
วชิาการท่านนิยมเรยีกว่า บาล ีหรอื พระบาล ีหมายถงึพทุธพจนท์ีVรกัษาไวใ้น
พระไตรปิฎก ไม่พงึสบัสนกบั ภาษาบาล ี(คาํว่า บาล ีมาจาก ปาลฺ ธาตุ ซึVง
แปลวา่ “รกัษา”) สาํหรบับาลหีรอืพระไตรปิฎกนัNน ท่านทรงจาํถ่ายทอดกนัมา 
และจารกึเป็นภาษาบาลมีคธ แต่อรรถกถา สบืมาเป็นภาษาสงิหล 

ท ัNงนีNสาํหรบัพระไตรปิฎกนัNนชดัเจนอยู่แลว้ ในฐานะเป็นตาํราแม่บท อยู่
ขา้งผูส้อน จงึจะตอ้งรกัษาใหค้งอยู่อย่างเดมิโดยแม่นยาํทีVสุดตามพระดาํรสั
ของพระผูส้อนนัNน ส่วนอรรถกถาเป็นคาํอธิบายสาํหรบัผูเ้รียน จงึจะตอ้งช่วย
ใหผู้เ้รียนเขา้ใจไดด้ทีีVสุด เมืVออรรถกถาสบืมาในลงักา ก็จึงถ่ายทอดกนัเป็น
ภาษาสิงหล จนกระท ั Vงถึงช่วง พ.ศ. ๙๕๐–๑๐๐๐ จึงมพีระอาจารยผู์ใ้หญ่ 
เช่น พระพทุธโฆสะ และพระธรรมปาละ เดนิทางจากชมพูทวปี มายงัลงักา 
และแปลเรียบเรียงอรรถกถากลบัเป็นภาษาบาลีมคธ อย่างทีVมีอยู่และใช ้
ศึกษากนัในปจัจบุนั 

ลกัษณะสําค ัญของอรรถกถา คือ เป็นคัมภีร์ทีVอธิบายความใน
พระไตรปิฎกโดยตรง หมายความวา่ พระไตรปิฎกแต่ละสูตรแต่ละส่วนแต่ละ
ตอนแต่ละเรืVอง ก็มอีรรถกถาทีVอธิบายจาํเพาะสูตรจาํเพาะส่วนตอนหรือเรืVอง
นัNนๆ และอธิบายตามลาํดบัไป โดยอธิบายท ัNงคาํศพัทห์รือถอ้ยคาํอธิบาย
ขอ้ความ ชีNแจงความหมาย ขยายความหลกัธรรมหลกัวินยั และเล่าเรืVอง
ประกอบ ตลอดจนแสดงเหตุปจัจยัแวดลอ้มหรือความเป็นมาของการทีV
พระพุทธเจา้จะตรสัพุทธพจน์นัNนๆ หรือเกิดเรืVองราวนัNนๆ ขึNน พรอ้มท ัNง
เชืVอมโยงประมวลความเป็นมาเป็นไปต่างๆ ทีVจะช่วยใหเ้ขา้ใจพทุธพจนห์รือ
เรืVองราวในพระไตรปิฎกชดัเจนขึNน 
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As the Pali Canon was committed to memory and transmitted 

orally, so too were the commentaries. 

When the Pali Canon was inscribed on palm leaves in Sri 

Lanka around the year B.E. 460, legend has it that the commentaries 

were also put in writing at the same time. 

It is noteworthy that the words of the Buddha, or texts in the 

Tipiṭaka, are usually referred to, in academic jargon, as the Pāli, 

meaning “the words of the Buddha preserved in the Tipiṭaka.” This 

should not be confused with the Pāli language. (The word Pāli is 

derived from the root pāl, meaning “to preserve.”) The Pali Canon 

or Tipiṭaka was memorized, handed down and recorded in the Pali 

language, while the commentaries were in Sinhala. 

The Pali Canon as the primary source text obviously belongs 

to the Teacher’s side. It should therefore be preserved in its original 

state as accurately as possible according to what the Teacher taught. 

The commentaries, on the other hand, are explanations meant for the 

learner. They are therefore supposed to aid his understanding in the best 

possible way. When the commentaries were introduced into Sri Lanka, 

they were transmitted in Sinhala. It was not until around B.E. 950–1000 

that they were translated and compiled back into Pali by the Elders 

Buddhaghosa and Dhammapāla, both of whom travelled from India to 

Sri Lanka. Hence the extant Pali version we study today. 

One important characteristic of the commentaries is that they 

directly expound on texts in the Canon. This means that for individual 

discourses, portions, sections, or subjects in the Canon, there will be 

specific commentaries arranged in sequence, which provide 

explanations on some technical terms or words, explanations on 

passages, clarifications on meanings, explications on doctrinal and 

disciplinary items, supplemental matters, as well as the circumstances 

or background stories related to the given saying of the Buddha, 

together with any pertinent matters that would enhance the 

understanding of the Buddha’s saying or the contents in the Pali Canon. 



๕๑ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

พระไตรปิฎกมอีรรถกถาทีVอธบิายตามลาํดบัคมัภรีด์งันีN 
 

 พระไตรปิฎก    อรรถกถา  ผูเ้รยีบเรยีง 

�.���&/�	�$%�   

๑.พระวนิยัปิฎก (ท ัNงหมด) สมนัตปาสาทกิา พระพทุธโฆสะ 
!.�����##	�#�$%�   
๒.ทฆีนิกาย สุมงัคลวลิาสนิี  ” 
๓.มชัฌมินิกาย ปปญัจสูทน ี  ” 
๔.สงัยุตตนิกาย สารตัถปกาสนิี  ” 
๕.องัคุตตรกิาย มโนรถปูรณี  ” 
๖.ขทุทกปาฐะ (ขทุทกนิกาย) ปรมตัถโชตกิา  ” 
๗.ธรรมบท (ขทุทกนิกาย) ธมัมปทฏัฐกถา*  ” 
๘.อทุาน (ขทุทกนิกาย) ปรมตัถทปีน ี พระธรรมปาละ 
๙.อติวุิตตกะ (ขทุทกนิกาย)  ”  ” 
๑๐.สุตตนิบาต (ขทุทกนิกาย) ปรมตัถโชตกิา พระพทุธโฆสะ 
๑๑.วมิานวตัถ ุ(ขทุทกนิกาย) ปรมตัถทปีน ี พระธรรมปาละ 
๑๒.เปตวตัถ ุ(ขทุทกนิกาย)  ”  ” 
๑๓.เถรคาถา (ขทุทกนิกาย)  ”  ” 

๑๔.เถรคีาถา (ขทุทกนิกาย)       ”         ” 
๑๕.ชาดก (ขทุทกนิกาย) ชาตกฏัฐกถา* พระพทุธโฆสะ 
๑๖.นิทเทส (ขทุทกนิกาย) สทัธมัมปชัโชตกิา พระอปุเสนะ 

 

 

                                                        

*ทีVจริงมีชืVอเฉพาะว่า ปรมตัถโชติกา ดว้ยเหมือนกนั และทีVว่าพระพุทธโฆสะเป็น
ผูเ้รียบเรียงคมัภรีท์ ัNงสองนีNน ัNน คงจะเป็นหวัหนา้คณะ โดยมผูีอ้ืVนร่วมงานดว้ย 
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The Pali Canon volumes together with the corresponding com-

mentaries are given as follows. 
 

 Pali Canon    Commentaries    Author 

A. Vinayapiṭaka 
  

   1. Vinayapiṭaka (all) Samantapāsādikā Buddhaghosa 

B. Suttantapiṭaka   

   2. Dīghanikāya Sumaṅgalavilāsinī Buddhaghosa 

   3. Majjhimanikāya Papañcasūdanī   ” 

   4. Saṁyuttanikāya Sāratthapakāsinī   ” 

   5. Aṅguttaranikāya Manorathapūraṇī   ” 

   6. Khuddakapāṭha 

       (Khuddakanikāya) 

Paramatthajotikā   ” 

   7. Dhammapada 

       (Khuddakanikāya) 

Dhammapadaṭṭhakathā*   ” 

   8. Udāna (Khuddakanikāya) Paramatthadīpanī Dhammapāla 

  9. Itivuttaka (Khuddakanikāya)  ”   ” 

10. Suttanipāta 

      (Khuddakanikāya) 

Paramatthajotikā Buddhaghosa 

11. Vimānavatthu 

      (Khuddakanikàya) 

Paramatthadīpanī Dhammapāla 

12. Petavatthu (Khuddakanikāya)  ”   ” 

13. Theragāthā (Khuddakanikāya)  ”   ” 

14. Therīgāthā (Khuddakanikāya)              ”           ” 

15. Jātaka (Khuddakanikāya) Jātakaṭṭhakathā* Buddhaghosa 

16. Niddesa (Khuddakanikāya) Saddhammapajjotikā Upasena 

 

                                                          
* As a matter of fact, it was also specifically entitled Paramatthajotikā. As for the con-
tention that the Elder Buddhaghosa was the author of both scriptures, he must have 
been the chief author with the assistance of others. 



๕๒ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

 พระไตรปิฎก    อรรถกถา   ผูเ้รยีบเรยีง 

๑๗.ปฏสิมัภทิามคัค ์(ขทุทกนิกาย) สทัธมัมปกาสนิี พระมหานาม 
๑๘.อปทาน (ขทุทกนิกาย) วสุิทธชนวลิาสนิี (นามไมแ่จง้)* 
๑๙.พทุธวงส ์(ขทุทกนิกาย) มธุรตัถวลิาสนิ ี พระพทุธทตัตะ 
๒๐.จรยิาปิฎก (ขทุทกนิกาย) ปรมตัถทปีน ี พระธรรมปาละ 
�.�����/�����$%�   
๒๑.ธมัมสงัคณี อฏัฐสาลนิี พระพทุธโฆสะ 
๒๒.วภิงัค ์ สมัโมหวโินทน ี  ” 
๒๓.ท ัNง ๕ คมัภรีท์ีVเหลอื ปญัจปกรณฏัฐกถา  ” 

 

นอกจากอรรถกถาซึV ง เ ป็นทีVปรึกษาหลกัในการเล่าเรียนศึกษา
พระไตรปิฎกแลว้ คมัภรีพ์ระพทุธศาสนาภาษาบาลทีีVเกิดขึNนในยุคต่างๆ หลงั
พทุธกาล ยงัมอีกีมากมาย ท ัNงก่อนยุคอรรถกถา หลงัยุคอรรถกถา และแมใ้น
ยุคอรรถกถาเอง แต่ไมไ่ดเ้รยีบเรยีงในรูปลกัษณะทีVจะเป็นอรรถกถา 

คมัภีรส์าํคญับางคมัภีร ์เป็นผลงานอิสระของพระเถระผูแ้ตกฉานใน
พระธรรมวนิยั ท่านเรียบเรียงขึNนตามโครงเรืVองทีVท่านจดัวางเอง หรือเกิดจาก
เหตุการณ์พเิศษ เช่น การตอบคาํถามชีNแจงขอ้สงสยัของผูอ้ืVนเป็นตน้ ปกรณ์
หรือคมัภีรพ์ิเศษเช่นนีN  บางคมัภีรไ์ดร้บัความเคารพนบัถือและอา้งอิงมาก 
โดยเฉพาะคมัภรี ์เนตติ เปฏโกปเทส และ มลินิทปญัหา ซึVงเกิดขึNนก่อนยุค
อรรถกถา ในพม่าจดัเขา้เป็นคมัภรีใ์นพระไตรปิฎกดว้ย (อยู่ในหมวดขุททก-
นิกาย) 

                                                        

*คมัภรีจู์ฬคนัถวงส ์(แต่งในพมา่) วา่เป็นผลงานของพระพทุธโฆสะ 
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 Pali Canon    Commentaries    Author 

17. Pañisambidàmagga 

        (Khuddakanikāya) 

Saddhammapakāsinī Mahānāma 

18. Apadàna (Khuddakanikàya) Visuddhajanavilāsinī (Author unknown)* 

19. Buddhavaṁsa 

          (Khuddakanikāya) 

Madhuratthavilāsinī Buddhadatta 

20. Cariyāpiṭaka (Khuddakanikāya) Paramatthadīpanī Dhammapàla 

C. Abhidhammapiṭaka   

21. Dhammasaṅgaṇī Aṭṭhasālinī Buddhaghosa 

22. Vibhaṅga Sammohavinodanī   ” 

23. The remaining five scriptures Pañcapakaraṇaṭṭhakathā   ” 

Apart from the commentaries, which are consulted as major 

references in the study of the Pali Canon, there were a large number 

of Pali-language Buddhist scriptures that appeared in different 

periods after the Buddha’s lifetime—in both pre- and post-

commentaries periods, and even in the same period as the 

commentaries themselves. However, these scriptures were not 

compiled in such a format as to be regarded as commentaries. 

Certain important scriptures were independent works by learned 

monks who were well-versed in the Doctrine and Discipline. Their 

works were either compiled according to their own outlines, or brought 

out under special circumstances, e.g. to answer others’ questions or 

dispel their doubts about the teachings. Some of such treatises are 

highly regarded and very often cited, especially Nettippakaraṇa (or 

Netti, for short) “Book of Guidance,” Peṭakopadesa “Instruction on the 

Piṭakas” and Milindapañhā “Questions of Milinda,” all of which 

appeared before the commentaries period. In Myanmar, these scriptures 

are included in the Pali Canon (subsumed under the Khuddakanikāya). 

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



๕๓ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

ในยุคอรรถกถา คมัภีร ์วิสุทธิมคัค ์ของพระพุทธโฆสะ ผูเ้ป็นพระ
อรรถกถาจารยอ์งคส์าํคญั แมจ้ะถอืกนัว่าเป็นปกรณ์พเิศษ ไม่ใช่เป็น
อรรถกถา เพราะท่านเรียบเรียงขึNนตามโครงเรืVองทีVท่านตัNงเอง ไม่ใช่อธิบาย
พระไตรปิฎกตอนใดตอนหนึVงโดยเฉพาะ แต่ก็ไดร้บัความนบัถอืมากเหมอืน
เป็นอรรถกถา เรียกไดว้่าเป็นคมัภรีร์ะดบัอรรถกถา ประเทศพทุธศาสนา
เถรวาทต่างใหค้วามสาํคญั ถอืเป็นแบบแผนในการศึกษาหลกัพระพทุธศาสนา 

คมัภรีท์ี Vเก ิดหลงัยุคอรรถกถา ก็มที ั Nงคมัภรีท์ี Vอยู่ในสายเดยีวกบั
อรรถกถา คือเป็นคมัภีรท์ีVอธิบายพระไตรปิฎก และอธิบายอรรถกถา และ
อธิบายกนัเอง เป็นข ัNนๆ ต่อกนัไป กบัท ัNงคมัภีรน์อกสายพระไตรปิฎก เช่น 
ตาํนานหรอืประวตัแิละไวยากรณ ์เป็นตน้ คมัภรีเ์หลา่นีN มชีืVอเรยีกแยกประเภท
ต่างกนัออกไปหลายอย่าง จะกลา่วเฉพาะในสายของอรรถกถา คือทีVอธิบายต่อ
ออกไปจากอรรถกถา และเฉพาะทีVควรรูใ้นทีVนีNกค็อื ฎกีา และอนุฎกีา 

เมืVอเรยีงลาํดบัคมัภรีใ์นสายพระไตรปิฎกและอรรถกถากจ็ะเป็นดงันีN 
(ก) บาล ีคอืพระไตรปิฎก 
(ข) อรรถกถา คือ คัมภีร์ทีVอธิบายบาลีหรืออธิบายความใน

พระไตรปิฎก 
(ค) ฎีกา คือ คมัภีรท์ีVอธิบายอรรถกถา หรือขยายความต่อจาก

อรรถกถา 
(ฆ) อนุฎีกา คือ คมัภรีท์ีVอธิบายขยายความต่อจากฎีกาอีกทอด

หนึVง 
ส่วนคมัภรีช์ืVออย่างอืVนต่อจากนีNไปทีVมอีกีหลายประเภท บางทท่ีานใชค้าํ

เรยีกรวมๆ กนัไปวา่ ตพัพนิิมตุ (แปลวา่ “คมัภรีท์ีVพน้หรอืนอกเหนือจากนัNน”) 
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In the commentaries period, the Visuddhimagga by the 

Elder Buddhaghosa, the great commentator, was held in high esteem 

on a par with a commentary, though it was technically regarded as a 

special scripture since it was composed according to the author’s own 

outline, not a commentary on any particular portion of the Pali Canon. 

All Theravāda Buddhist countries attach considerable importance to 

this treatise, regarding it as a standard text on the tenets of Buddhism. 

The scriptures that appeared after the commentaries period are of 

two categories. There are scriptures that are exegetical of the Canon, the 

commentaries, and some of these scriptures themselves, successively 

down the hierarchy. There are also scriptures outside the line of the 

Canon, e.g. legends, histories and grammars. These scriptures or 

treatises are known by the various names that distinguish their 

categories. The two subcategories of the former category worth 

mentioning here are Ṭīkā (subcommentaries) and Anuṭīkā (sub-

subcommentaries), which are further exegetical down the line of 

Aṭṭhakathā (commentaries). 

Arranged along the line of the Pali Canon and commentaries, 

all the scriptures are of the following hierarchy: 

(a) the Pali Canon, or the Tipiṭaka; 

(b) the commentaries (Aṭṭhakathā), or the scriptures 

expounding on the Pali Canon; 

(c) the subcommentaries (Ṭīkā), or the scriptures elaborat-ing 

on the commentaries; 

(d) the sub-subcommentaries (Anuṭīkā), or the scriptures 

further clarifying the subcommentaries. 

There are several types of scripture other than these down the 

hierarchy, which are sometimes collectively referred to as 

tabbinimutta “scriptures over and above [the main ones].” 



๕๔ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

คัมภีร์พระพุทธศาสนาทีVมีอยู่มากมาย ท ัNงในสายและนอกสาย
พระไตรปิฎกนีN  ในประเทศไทยเท่าทีVผ่านมาไดต้ีพิมพเ์ป็นเล่มหนงัสือออก
มาแลว้เพยีงจาํนวนนอ้ย ส่วนมากยงัคงคา้งอยู่ในใบลาน เพิVงจะมกีารตืVนตวัทีV
จะตรวจชาํระและตีพมิพก์นัมากขึNนในช่วงเวลาใกล ้ๆ  นีN  จึงจะตอ้งรออีกสกั
ระยะหนึVงซึVงคงไม่นานนกั ทีVชาวพทุธและผูส้นใจจะไดม้คีมัภรีพ์ทุธศาสนาไว ้
ศึกษาคน้ควา้ อย่างค่อนขา้งบรบูิรณ ์

สาํหรบัคมัภรีพ์ระไตรปิฎกและอรรถกถานัNน ไดม้กีารตีพมิพเ์ป็นเล่ม
พรั Vงพรอ้มแลว้ในปีพ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนคมัภีร์อืVนๆ รุ่นหลงัต่อๆ มา ทีVมี
ค่อนขา้งบริบูรณ์พอจะหาไดไ้ม่ยากก็คือคมัภรีท์ีVใชเ้รียนในหลกัสูตรเปรียญ
ธรรม 

เนืVองจากคมัภีรเ์หล่านีN  มีความสมัพนัธอ์ธิบายความต่อกนั กล่าวคือ 
อรรถกถาอธิบายพระไตรปิฎก และฎกีาขยายความต่อจากอรรถกถา หรือต่อ
จากคมัภรีร์ะดบัอรรถกถา จงึจะไดท้าํบญัชีลาํดบัเล่ม จบัคู่คมัภรีท์ีVอธิบายกนั
ไว ้เพืVอเป็นพืNนฐานความเขา้ใจในการทีVจะศึกษาคน้ควา้ต่อไป และเพืVออาํนวย
ความสะดวกในการโยงขอ้มลูระหวา่งคมัภรี ์
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In Thailand, very few of the voluminous Buddhist scriptures, 

both in the line of the Pali Canon and outside, have been published 

in book form. Most of them remain on palm leaves. Only very 

recently has there been more awareness to revise and publish them. 

It is hoped that before long a relatively complete collection of 

Buddhist scriptures will become available to all Buddhists and 

interested readers for scrutiny. 

The Pali Canon and the commentaries were published in their 

entirety in B.E. 2535. Other scriptures of later generations that are 

relatively complete and not difficult to obtain are those used in the 

traditional Pali studies curriculum. 

As these scriptures form a hierarchy of explanations (the com-

mentaries expounding on the Canon, and the subcommentaries 

clarifying the commentaries), the following list will pair the Pali 

Canon, volume by volume, with the corresponding commentaries, 

thereby providing background information for further research, and 

facilitating the cross-referencing of information between scriptures. 



๕๕ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

�	
�8:���	�(:�� ����#��$%� �	��'��	� ���7�7� 
I. ���&/�	�$%� 

พระไตรปิฎก อรรถกถา 

เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ 

๑ มหาวิภงฺค ๑ วินย.๑* 1 วินยฏฺฐกถา 
(สมนฺตปาสาทิกา) ๑ 

วินย.อ.๑ 

 ๑.๑ เวรญฺชกณฺฑ– 
ปาราชิกกณฺฑ 

  1.1 เวรญฺชกณฺฑ– 
ปาราชิกกณฺฑ 

 

   2 วินยฏฺฐกถา 
(สมนฺตปาสาทิกา) ๒ 

วินย.อ.๒ 

 ๑.๒ เตรสกณฺฑ– 
อนิยตกณฺฑ 

  2.1 เตรสกณฺฑ– 
อนิยตกณฺฑ 

 

๒ มหาวิภงฺค ๒ วินย.๒    
 ๒.๑ นิสฺสคิยกณฺฑ– 

อธิกรณสมถา 
  2.2 นิสฺสคิยกณฺฑ– 

อธิกรณสมถา 
 

๓ ภิกฺขุนีวิภงฺค วินย.๓  2.3 ภกิฺขุนีวิภงฺค  
๔ มหาวคฺค ๑ วินย.๔ 3 วินยฏฺฐกถา 

(สมนฺตปาสาทิกา) 
วินย.อ.๓ 

๕ มหาวคฺค ๒ วินย.๕  3.1 มหาวคฺค  
๖ จุลฺลวคฺค ๑ วินย.๖  3.2 จุลฺลวคฺค  
๗ จุลฺลวคฺค ๒ วินย.๗    
๘ ปริวาร วินย.๘  3.3 ปริวาร  

II. �����##	�#�$%� 

พระไตรปิฎก อรรถกถา 

เล่มที่ ชื่อคัมภรี์ อักษรย่อ เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ 

๙ ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค ท.ีส. 4 ทีฆนิกายฏฺฐกถา 
(สุมงฺคลวิลาสิน)ี ๑ 

ท.ีอ.๑ 

                                                        
*อกัษรย่อคมัภรีพ์ระไตรปิฎกในภาคภาษาองักฤษใชต้ามฉบบัอกัษรโรมนัของสมาคมบาลปีกรณ ์
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List of the scriptures in the Pali Canon paired, 
volume by volume, with the corresponding commentaries 

I. The Vinayapiṭaka 

Pali Canon Commentaries 

No. Name of scripture Abbrev. No. Name of scripture Abbrev. 

1 Mahāvibhaṅga 1 Vin.1*
 1 Vinayaṭṭhakathā 

(Samantapāsādikā) 1 
VinA.1 

 1.1 Verañjakaṇḍa– 
 Pārājikakaṇḍa 

  1.1 Verañjakaṇḍa– 
 Pārājikakaṇḍa 

 

   2 Vinayaṭṭhakathā 
(Samantapāsādikā) 2 

VinA.2 

 1.2 Terasakaṇḍa– 
 Aniyatakaṇḍa 

  2.1 Terasakaṇḍa– 
 Aniyatakaṇḍa 

 

2 Mahāvibhaṅga 2 Vin.2    

 2.1 Nissaggiyakaṇḍa– 
 Adhikaraṇa- 

 samathā 

  2.2 Nissaggiyakaṇḍa– 
 Adhikaraṇa- 

 samathā 

 

3 Bhikkhunīvibhaṅga Vin.3  2.3 Bhikkhunī- 

 vibhaṅga 
 

4 Mahāvagga 1 Vin.4 3 Vinayaṭṭhakathā 
(Samantapāsādikā) 3 

VinA.3 

5 Mahāvagga 2 Vin.5  3.1 Mahāvagga  

6 Cullavagga 1 Vin.6  3.2 Cullavagga  

7 Cullavagga 2 Vin.7    

8 Parivāra Vin.8  3.3 Parivāra  

II. The Suttantapiṭaka 

Pali Canon Commentaries 

No. Name of scripture Abbrev. No. Name of scripture Abbrev. 

9 Dīghanikāya 

Silakkhandhavagga 
D.I 4 Dīghanikāyaṭṭhakathā 

(Sumaṅgalavilāsinī) 1 
DA.1 

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



๕๖ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

พระไตรปิฎก อรรถกถา 

เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ 

๑๐ ทีฆนิกาย มหาวคฺค ท.ีม. 5 ทีฆนิกายฏฺฐกถา 
(สุมงฺคลวิลาสิน)ี ๒ 

ท.ีอ.๒ 

๑๑ ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค ท.ีปา. 6 ทีฆนิกายฏฺฐกถา 
(สุมงฺคลวิลาสิน)ี ๓ 

ท.ีอ.๓ 

๑๒ มชฌฺิมนิกาย มูลปณฺณาสก 
 

ม.ม.ู 7 มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา 
(ปปญฺจสูทน)ี ๑ 

ม.อ.๑ 

 ๑๒.๑ มูลปริยายวคคฺ– 
สีหนาทวคฺค 

  7.1 มูลปริยายวคฺค– 
สีหนาทวคฺควณฺณนา 

 

   8 มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา 
(ปปญฺจสูทน)ี ๒ 

ม.อ.๒ 

 ๑๒.๒ โอปมฺมวคฺค– 
จูฬยมกวคฺค 

  8.1 โอปมฺมวคฺค– 
จูฬยมกวคฺควณฺณนา 

 

๑๓ มชฌฺิมนิกาย 
มชฺฌิมปณฺณาสก 

ม.ม. 9 มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา 
(ปปญฺจสูทน)ี ๓ 

ม.อ.๓ 

    9.1 มชฺฌิมปณฺณาสก- 
วณฺณนา 

 

๑๔ มชฌฺิมนิกาย 
อุปริปณฺณาสก 

ม.อ.ุ 10 มชฺฌิมนิกายฏฺฐกถา 
(ปปญจฺสูทน)ี ๔ 

ม.อ.๔ 

    10.1 อุปริปณฺณาสก- 
วณฺณนา 

 

๑๕ สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค ส.ํส. 11 สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา 
(สารตฺถปกาสิน)ี ๑ 

ส.ํอ.๑ 

    11.1 สคาถวคฺควณฺณนา  
๑๖ สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค ส.ํน.ิ 12 สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา 

(สารตฺถปกาสิน)ี ๒ 
ส.ํอ.๒ 
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Pali Canon Commentaries 

No. Name of scripture Abbrev. No. Name of scripture Abbrev. 

10 Dīghanikāya 

Mahāvagga 

D.II 5 Dīghanikāyaṭṭhakathā 

(Sumaṅgalavilāsinī) 2 

DA.2 

11 Dīghanikāya 

Pāṭikavagga 

D.III 6 Dīghanikāyaṭṭhakathā 

(Sumaṅgalavilāsinī) 3 

DA.3 

12 Majjhimanikāya 
Mūlapaṇṇāsaka 

M.I 7 Majjhimanikāyaṭṭha-

kathā 

(Papañcasūdanī) 1 

MA.1 

 12.1 Mūlapariyāya- 

  vagga– 
  Sīhanādavagga 

  7.1 Mūlapariyāya- 

 vagga– 
 Sīhanādavagga- 

 vaṇṇanā 

 

   8 Majjhimanikāyaṭṭha-

kathā 

(Papañcasūdanī) 2 

MA.2 

 12.2 Opammavagga– 

  Cūḷayamaka- 

  vagga 

  8.1 Opammavagga– 

 Cūḷayamakavagga- 

 vaṇṇanā 

 

13 Majjhimanikāya 

Majjhimapaṇṇāsaka 

M.II 9 Majjhimanikāyaṭṭha-

kathā 

(Papañcasūdanī) 3 

MA.3 

    9.1 Majjhima- 

 paṇṇāsaka- 

 vaṇṇanā 

 

14 Majjhimanikāya 
Uparipaṇṇāsaka 

M.III 10 Majjhimanikāyaṭṭha- 

kathā 

(Papañcasūdanī) 4 

MA.4 

    10.1 Uparipaṇṇāsaka- 

 vaṇṇanā 

 

15 Saṁyuttanikāya 

Sagāthavagga 

S.I 11 Saṁyuttanikāyaṭṭha- 

kathā 

(Sāratthapakāsinī) 1 

SA.1 

    11.1 Sagāthavagga- 

 vaṇṇanā 

 

16 Saṁyuttanikāya 

Nidānavagga 

S.II 12 Saṁyuttanikāyaṭṭha- 

kathā 

(Sāratthapakāsinī) 2 

SA.2 



๕๗ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

พระไตรปิฎก อรรถกถา 

เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ 

    12.1 นิทานวคฺควณฺณนา  

๑๗ สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค ส.ํข.   ฺ12.2 ขนฺธวคฺควณฺณนา  
๑๘ สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค ส.ํสฬ. 13 สํยุตฺตนิกายฏฺฐกถา 

(สารตฺถปกาสิน)ี ๓ 
ส.ํอ.๓ 

    13.1 สฬายตนวคฺค- 
วณฺณนา 

 

๑๙ สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค ส.ํม.  13.2 มหาวารวคฺควณฺณนา  
๒๐ องฺคุตฺตรนิกาย ๑  14 องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา 

(มโนรถปูรณ)ี ๑ 
อง.ฺอ.๑ 

 ๒๐.๑ เอกนิปาต อง.ฺเอก.  14.1 เอกนิปาตวณฺณนา  
   15 องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา 

(มโนรถปูรณ)ี ๒ 
อง.ฺอ.๒ 

 ๒๐.๒ ทุกนิปาต อง.ฺทุก.  15.1 ทุกนิปาตวณฺณนา  
 ๒๐.๓ ติกนิปาต อง.ฺติก.  15.2 ติกนิปาตวณฺณนา  

๒๑ องฺคุตฺตรนิกาย ๒     
 ๒๑.๑ จตุกฺกนิปาต อง.ฺจตุกฺก.  15.3 จตุกฺกนิปาตวณฺณนา  

๒๒ องฺคุตฺตรนิกาย ๓  16 องฺคุตฺตรนิกายฏฺฐกถา 
(มโนรถปูรณ)ี ๓ 

อง.ฺอ.๓ 

 ๒๒.๑ ปญฺจกนิปาต อง.ฺปญฺจก.  16.1 ปญฺจกนปิาตวณฺณนา   
 ๒๒.๒ ฉกฺกนิปาต อง.ฺฉกฺก.  16.2 ฉกฺกนิปาตวณฺณนา  

๒๓ องฺคุตฺตรนิกาย ๔     
 ๒๓.๑ สตฺตกนิปาต อง.ฺสตฺตก.  16.3 สตฺตกนิปาตวณฺณนา  
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Pali Canon Commentaries 

No. Name of scripture Abbrev. No. Name of scripture Abbrev. 

    12.1 Nidānavagga- 

 vaṇṇanā 

 

17 Saṁyuttanikāya 

Khandhavāravagga 

S.III  12.2 Khandhavagga- 

 vaṇṇanā 

 

18 Saṁyuttanikāya 

Saḷāyatanavagga 

S.IV 13 Saṁyuttanikāyaṭṭha-

kathā 

(Sāratthapakāsinī) 3 

SA.3 

    13.1 Saḷāyatana-       

 vaggavaṇṇanā 

 

19 Saṁyuttanikāya 

Mahāvāravagga 

S.V  13.2 Mahāvāravagga- 

 vaṇṇanā 

 

20 Aṅguttaranikāya 1 A.I 14 Aṅguttaranikāyaṭṭha-

kathā 

(Manorathapūraṇī) 1 

AA.1 

 20.1 Ekanipāta   14.1 Ekanipāta- 

 vaṇṇanā 

 

   15 Aṅguttaranikāyaṭṭha-

kathā 

(Manorathapūraṇī) 2 

AA.2 

 20.2 Dukanipāta   15.1 Dukanipāta- 

 vaṇṇanā 

 

 20.3 Tikanipāta   15.2 Tikanipāta- 

 vaṇṇanā 

 

21 Aṅguttaranikāya 2 A.II    

 21.1 Catukkanipāta   15.3 Catukkanipāta- 

 vaṇṇanā 

 

22 Aṅguttaranikāya 3 A.III 16 Aṅguttaranikāyaṭṭha- 

kathā 

(Manorathapūraṇī) 3 

AA.3 

 22.1 Pañcakanipāta   16.1 Pañcakanipāta- 

 vaṇṇanā 

 

 22.2 Chakkanipāta   16.2 Chakkanipāta- 

 vaṇṇanā 

 

23 Aṅguttaranikāya 4 A.IV    

 23.1 Sattakanipāta   16.3 Sattakanipāta- 

 vaṇṇanā 

 

 



๕๘ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

พระไตรปิฎก อรรถกถา 

เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ 

 ๒๓.๒ อฏฺฐกนิปาต อง.ฺอฏฺฐก.  16.4 อฏฺฐกนิปาตวณฺณนา  
 ๒๓.๓ นวกนิปาต อง.ฺนวก.  16.5 นวกนิปาตวณฺณนา  

๒๔ องฺคุตฺตรนิกาย ๕     
 ๒๔.๑ ทสกนิปาต อง.ฺทสก.  16.6 ทสกนิปาตวณฺณนา  
 ๒๔.๑ เอกาทสกนิปาต องฺ.เอกา-

ทสก. 
 16.7 เอกาทสกนิปาต- 

วณฺณนา 
 

๒๕ ขุทฺทกนิกาย ๑ 
๒๕.๑ ขุทฺทกปาฐ 

 
ข.ุข.ุ 

17 ขุทฺทกนิกายฏฐกถา 
ขุทฺทกปาฐวณฺณนา 
(ปรมตฺถโชติกา) 

ขุทฺทก.อ. 

 ๒๕.๒ ธมฺมปท ข.ุธ. 18 ธมฺมปทฏฺฐกถา ๑ 
ยมกวคฺควณฺณนา 

ธ.อ.๑ 

   19 ธมฺมปทฏฺฐกถา ๒ 
อปฺปมาท–จิตฺตวคฺค- 
วณฺณนา 

ธ.อ.๒ 

   20 ธมฺมปทฏฺฐกถา ๓ 
ปุปฺผ–พาลวคฺควณฺณนา 

ธ.อ.๓ 

   21 ธมฺมปทฏฺฐกถา ๔ 
ปณฺฑิต–สหสฺสวคฺควณฺณนา 

ธ.อ.๔ 

   22 ธมฺมปทฏฺฐกถา ๕ 
ปาป–ชราวคฺควณฺณนา 

ธ.อ.๕ 

   23 ธมฺมปทฏฺฐกถา ๖ 
อตฺต–โกธวคฺควณฺณนา 

ธ.อ.๖ 
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Pali Canon Commentaries 

No. Name of scripture Abbrev. No. Name of scripture Abbrev. 

 23.2 Aṭṭhakanipāta   16.4 Aṭṭhakanipāta- 

 vaṇṇanā 
 

 23.3 Navakanipāta   16.5 Navakanipāta- 

 vaṇṇanā 

 

24 Aṅguttaranikāya 5 A.V    

 24.1 Dasakanipāta   16.6 Dasakanipāta- 

 vaṇṇanā 

 

 24.2 Ekādasakanipāta   16.7 Ekādasaka- 

 nipātavaṇṇanā 

 

25 Khuddakanikāya 1 

25.1 Khuddakapāṭha 
 

Kh. 

17 Khuddakanikāyaṭṭha- 

kathā 

Khuddakapāṭha- 

vaṇṇanā 

(Paramatthajotikā) 

KhA. 

 25.2 Dhammapada Dh. 18 Dhammapadaṭṭha- 

kathā 1 

Yamakavaggavaṇṇanā 

DhA.1 

   19 Dhammapadaṭṭha- 

kathā 2 

Appamāda–Cittavagga- 

vaṇṇanā 

DhA.2 

   20 Dhammapadaṭṭha- 

kathā 3 

Puppha–bālavagga- 

vaṇṇanā 

DhA.3 

   21 Dhammapadaṭṭha- 

kathā 4 

Paṇḍita–Sahassa- 

vaggavaṇṇanā 

DhA.4 

   22 Dhammapadaṭṭha- 

kathā 5 

Pāpa–Jarāvagga- 

vaṇṇanā 

DhA.5 

   23 Dhammapadaṭṭha- 

kathā 6 

Atta–Kodhavaṇṇanā 

DhA.6 



๕๙ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

พระไตรปิฎก อรรถกถา 

เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ 

   24 ธมฺมปทฏฺฐกถา ๗ 
มล–นาควคฺควณฺณนา 

ธ.อ.๗ 

   25 ธมฺมปทฏฺฐกถา ๘ 
ตณฺหา–พฺราหฺมณวคฺค- 
วณฺณนา 

ธ.อ.๘ 

 ๒๕.๓ อุทาน ข.ุอ.ุ 26 ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา 
อุทานวณฺณนา 
(ปรมตฺถทีปน)ี 

อ.ุอ. 

 ๒๕.๔ อิติวุตฺตก ข.ุอิติ. 27 ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา 
อิติวุตฺตกวณฺณนา 
(ปรมตฺถทีปน)ี 

อิติ.อ. 

 ๒๕.๕ สุตฺตนิปาต ข.ุส.ุ 28 ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา 
สุตฺตนิปาตวณฺณนา 
(ปรมตฺถโชตกิา) ๑ 

สุตฺต.อ.๑ 

   29 ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา 
สุตฺตนิปาตวณฺณนา 
(ปรมตฺถโชติกา) ๒ 

สุตฺต.อ.๒ 

๒๖ ขุทฺทนิกาย ๒ 
๒๖.๑ วิมานวตฺถ ุ

ข.ุวิมาน. 30 ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา 
วิมานวตฺถุวณฺณนา 
(ปรมตฺถทีปน)ี 

วิมาน.อ. 

 ๒๖.๒ เปตวตฺถ ุ ข.ุเปต. 31 ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา 
เปตวตฺถุวณฺณนา 
(ปรมตถฺทีปน)ี 

เปต.อ. 

 ๒๖.๓ เถรคาถา ข.ุเถร. 
 

32 ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา 
เถรคาถาวณฺณนา 
(ปรมตฺถทีปน)ี ๑ 

เถร.อ.๑ 
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Pali Canon Commentaries 

No. Name of scripture Abbrev. No. Name of scripture Abbrev. 

   24 Dhammapadaṭṭha- 

kathā 7 

Mala–Nāgavagga- 

vaṇṇanā 

DhA.7 

   
25 Dhammapadaṭṭha- 

kathā 8 

Taṇhā–Brāhmaṇa- 

vaggavaṇṇanā 

DhA.8 

 25.3 Udāna Ud. 26 Khuddakanikāyaṭṭha- 

kathā 

Udānavaṇṇanā 

(Paramatthadīpanī) 

UdA. 

 25.4 Itivuttaka It. 27 Khuddakanikāyaṭṭha- 

kathā 

Itivuttakavaṇṇanā 

(Paramatthadīpanī) 

ItA. 

 25.5 Suttanipāta Sn. 28 Khuddakanikāyaṭṭha- 

kathā 

Suttanipātavaṇṇanā 

(Paramatthajotikā) 1 

SnA.1 

   29 Khuddakanikāyaṭṭha- 

kathā 

Suttanipātavaṇṇanā 

(Paramatthajotikā) 2 

SnA.2 

26 Khuddakanikāya 2 

26.1 Vimānavatthu 

Vv. 30 Khuddakanikāyaṭṭha- 

kathā 

Vimānavatthuvaṇṇanā 

(Paramatthadīpanī) 

VvA. 

 26.2 Petavatthu Pv. 31 Khuddakanikāyaṭṭha- 

kathā 

Petavatthuvaṇṇanā 

(Paramatthadīpanī) 1 

PvA. 

 26.3 Theragāthā Thag. 

 

32 Khuddakanikāyaṭṭha- 

kathā 

Theragāthāvaṇṇanā 

(Paramatthadīpanī) 1 

ThagA.1 



๖๐ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

พระไตรปิฎก อรรถกถา 

เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ 

 ๒๖.๓.๑ เอก–ติก- 
นิปาต 

  32.1 เอกนิปาตวณฺณนา  

   33 ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา 
เถรคาถาวณฺณนา 
(ปรมตฺถทีปน)ี ๒ 

เถร.อ.๒ 

 ๒๖.๓.๒ จตุกฺก–
มหานิปาต 

  32.2 จตุกฺก–มหานิปาต- 
วณฺณนา 

 

 ๒๖.๔ เถรีคาถา ข.ุเถร.ี 34 ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา 
เถรีคาถาวณฺณนา 
(ปรมตฺถทีปน)ี 

เถร.ีอ. 

๒๗ ขุทฺทกนิกาย ๓ 
๒๗.๑ ชาตก ๑ 

เอก–จตฺตาลีสนิปาต 

ข.ุชา. 35 ชาตกฏฺฐกถา ๑ 
เอกนิปาตวณฺณนา (๑) 

ชา.อ.๑ 

   36 ชาตกฏฺฐกถา ๒ 
เอกนิปาตวณฺณนา (๒) 

ชา.อ.๒ 

   37 ชาตกฏฺฐกถา ๓ 
ทุกนิปาตวณฺณนา 

ชา.อ.๓ 

   38 ชาตกฏฺฐกถา ๔ 
ติก–ปญฺจกนิปาตวณฺณนา 

ชา.อ.๔ 

   39 ชาตกฏฺฐกถา ๕ 
ฉกฺก–ทสกนิปาตวณฺณนา 

ชา.อ.๕ 

   40 ชาตกฏฺฐกถา ๖ 
เอกาทสก–ปกิณฺณก- 
นิปาตวณฺณนา 

ชา.อ.๖ 

   41 ชาตกฏฺฐกถา ๗ 
วีสต–ิจตฺตาฬีสนิปาต- 
วณฺณนา 

ชา.อ.๗ 
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No. Name of scripture Abbrev. No. Name of scripture Abbrev. 

 26.3.1 Eka– 

                   Tika- 

                   nipāta 

  32.1 Eka–Tikanipāta- 

 vaṇṇanā 

 

   33 Khuddakanikāyaṭṭha- 

kathā 

Theragāthāvaṇṇanā 

(Paramatthadīpanī) 2 

ThagA.2 

 26.3.2 Catukka– 

                       Mahā- 

                   nipàta 

  32.2 Catukka– 

 Mahānipāta- 

 vaṇṇanā 

 

 26.4 Therīgāthā Thīg. 34 Khuddakanikāyaṭṭha- 

kathā 

Therīgāthāvaṇṇanā 

(Paramatthadīpanī) 

ThīgA. 

27 Khuddakanikāya 3 

27.1 Jātaka 1 Eka– 

 Cattāḷīsanipāta 

J. 35 
 

Jātakaṭṭhakathā 1 

Ekanipātavaṇṇanā (1) 

JA.1 

   36 Jātakaṭṭhakathā 2 

Ekanipātavaṇṇanā (2) 

JA.2 

   37 Jātakaṭṭhakathā 3 

Dukanipātavaṇṇanā 

JA.3 

   38 Jātakaṭṭhakathā 4 

Tika–pañcakanipāta-

vaṇṇanā 

JA.4 

   39 Jātakaṭṭhakathā 5 

Chakka–Dasaka- 

nipātavaṇṇanā 

JA.5 

   40 Jātakaṭṭhakathā 6 JA.6 

    Ekādasakanipāta- 

vaṇṇanā 

 

   41 Jātakaṭṭhakathā 7 

Vīsati–Cattāḷīsa- 

nipātavaṇṇanā 

JA.7 

 

 



๖๑ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

พระไตรปิฎก อรรถกถา 

เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ 

๒๘ ขุทฺทกนิกาย ๔ 
๒๘.๒ ชาตก ๒ 

ปญญฺาส–มหานิปาต 

ข.ุชา. 42 ชาตกฏฺฐกถา ๘ 
ปญญฺาส–สตฺตตินิปาต- 
วณฺณนา 

ชา.อ.๘ 

   43 ชาตกฏฺฐกถา ๙ 
มหานิปาตวณฺณนา (๑) 

ชา.อ.๙ 

   44 ชาตกฏฺฐกถา ๑๐ 
มหานิปาตวณฺณนา (๒) 

ชา.อ.๑๐ 

๒๙ ขุทฺทกนิกาย ๕ 
๒๙.๑ มหานิทฺเทส 

 
ข.ุม. 

45 ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา 
มหานิทฺเทสวณฺณนา 
(สทฺธมฺมปชฺโชติกา) 

นิท.ฺอ.๑ 

๓๐  ฺขุทฺทกนิกาย ๖ 
๓๐.๑ จูฬนิทฺเทส 

 
ข.ุจ.ู 

46 ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา 
จูฬนิทฺเทสวณฺณนา 
(สทฺธมฺมปชฺโชติกา) 

นิท.ฺอ.๒ 

๓๑  ฺขุทฺทกนิกาย ๗ 
๓๑.๑ ปฏิสมฺภิทามคฺค 

 
ข.ุปฏ.ิ 

47 ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา 
ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา 
(สทฺธมฺมปกาสิน)ี ๑ 

ปฏิส.ํอ.๑ 

   48 ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา 
ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา 
(สทฺธมฺมปกาสิน)ี ๒ 

ปฏิส.ํอ.๒ 

๓๒  ฺขุทฺทกนิกาย ๘ 
๓๒.๑ อปทาน ๑ 

ข.ุอป. 49 ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา 
อปทานวณฺณนา 
(วิสุทฺธชนวิลาสิน)ี ๑ 

อป.อ.๑ 
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No. Name of scripture Abbrev. No. Name of scripture Abbrev. 

28 Khuddakanikāya 4 

28.1 Jātaka 2 

 Paññāsa– 

 Mahānipāta 

J. 42 Jātakaṭṭhakathā 8  

Paññāsa–Sattati- 

nipātavaṇṇanā 

JA.8 

   43 Jātakaṭṭhakathā 9 

Mahānipātavaṇṇanā  

(1) 

JA.9 

   44 Jātakaṭṭhakathā 10 

Mahānipātavaṇṇanā 

(2) 

JA.10 

29 Khuddakanikāya 5 

29.1 Mahāniddesa 

Nd1. 45 Khuddakanikāyaṭṭha- 

kathā 

Mahāniddesavaṇṇanā  

(Saddhammapajjotikā) 

Nd1A.1 

30 Khuddakanikāya 6 

30.1 Cūḷaniddesa 

Nd2. 46 Khuddakanikāyaṭṭha- 

kathā 

Cūḷaniddesavaṇṇanā 

(Saddhammapajjotikā) 

Nd2A.2 

31 Khuddakanikāya 7 

31.1 Paṭisambhidā- 

        magga 

Ps. 47 Khuddakanikāyaṭṭha- 

kathā 

Paṭisambhidāmagga- 

vaṇṇanā 

(Saddhamma- 

pakāsinī) 1 

PsA.1 

   48 Khuddakanikāyaṭṭha- 

kathā 

Paṭisambhidāmagga- 

vaṇṇanā 

(Saddhamma- 

pakāsinī) 2 

PsA.2 

32 Khuddakanikāya 8 

32.1 Apadāna 1 

Ap. 49 Khuddakanikāyaṭṭha- 

kathā 

Apadānavaṇṇanā 

(Visuddhajana- 

vilāsinī) 1 

ApA.1 



๖๒ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

พระไตรปิฎก อรรถกถา 

เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ 

 ๓๒.๑.๑ พุท ฺธวค ฺค   49.1 พุทฺธวคฺควณฺณนา  
   50 ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา 

อปทานวณฺณนา 
(วิสุทฺธชนวิลาสิน)ี ๒ 

อป.อ.๒ 

 ๓๒.๑.๒ 
เมตฺเตยฺยวคฺค 

  50.1 สีหาสนิย–เมตฺเตยฺย- 
วคฺควณฺณนา 

 

๓๓  ฺขุทฺทกนิกาย ๙ 
๓๓.๑ อปทาน ๒ 

 
ข.ุอป. 

   

 ๓๓.๑.๑ ภทฺทาล–ิ 
 ภทฺทิยวคฺค 

  50.2 ภทฺทาล–ิภทฺทิยวคฺค- 
วณฺณนา 

 

 ๓๓.๑.๒ เถริยา- 
  ปทาน 

  50.3 เถริยาปทานวณฺณนา  

 ๓๓.๒ พุทฺธวํส ข.ุพทฺุธ. 51 ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา 
พุทฺธวํสวณฺณนา 
(มธุรตฺถวิลาสิน)ี ๒ 

พุทฺธ.อ. 

 ๓๓.๓ จริยาปิฏก ข.ุจริยา. 52 ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา 
จริยาปิฏกวณฺณนา 
(ปรมตฺถทีปน)ี 

จริยา.อ. 

 

III. �����/�����$%� 

พระไตรปิฎก อรรถกถา 

เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ 

๓๔ ธมฺมสงฺคณ ี อภ.ิส.ํ 53 อภิธมฺมฏฺฐกถา 
ธมฺมสงฺคณีวณฺณนา 
(อฏฺฐสาลิน)ี 

สงฺคณ.ีอ. 
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No. Name of scripture Abbrev. No. Name of scripture Abbrev. 

 32.1.1 Buddha- 

 vagga 

  49.1 Buddhavagga- 

vaṇṇanā 

 

   50 Khuddakanikàyaṭṭha- 

kathā Apadāna- 

vaṇṇanā 

(Visuddhajana- 

vilāsinī) 2 

ApA.2 

 32.1.2 Sīhā- 

 saniya– 

 Metteyya- 

 vagga 

  50.1 Sīhāsaniya– 

Metteyyavagga- 

vaṇṇanā 

 

33 Khuddakanikāya 9 

33.1 Apadāna 2 

33.1.1 Bhaddāli– 

 Bhaddiya- 

 vagga 

Ap.   

 

50.2 Bhaddāli– 

Bhaddiyavagga- 

vaṇṇanā 

 

 33.1.2 Theriyā- 

 padāna 

  50.3 Theriyāpadāna- 

vaṇṇanā 

 

 33.2 Buddhavaṁsa Bv. 51 Khuddakanikāyaṭṭha- 

kathā 

Buddhavaṁsavaṇṇanā 

(Madhuratthavilāsinī) 

BvA. 

 33.3 Cariyāpiṭaka Cp.  Khuddakanikāyaṭṭha- 

kathā 

Cariyāpiṭakavaṇṇanā 

(Paramatthadīpanī) 

CpA. 

III. The Abhidhammapiṭaka 

Pali Canon Commentaries 

No. Name of scripture Abbrev. No. Name of scripture Abbrev. 

34 Dhammasaṅgaṇī Dhs. 53 Abhidhammaṭṭhakathā 
Dhammasaṅgaṇī- 

vaṇṇanā (Aṭṭhasālinī) 

DhsA.. 



๖๓ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

พระไตรปิฎก อรรถกถา 

เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ เล่มที่ ชื่อคัมภีร์ อักษรย่อ 

๓๕ วิภงฺค อภ.ิว.ิ 54 อภิธมฺมฏฺฐกถา 
วิภงฺควณฺณนา 
(สมฺโมหวิโนทน)ี 

วิภงฺฺค.อ. 

๓๖ ๑. ธาตุกถา อภ.ิธา. 55 อภิธมฺมฏฺฐกถา 
ธาตุกถาทิวณฺณนา 
(ปญฺจปกรณฏฺฐกถา) 

ปญฺจ.อ. 

    55.1 ธาตุกถาวณฺณนา  
 ๒. ปุคฺคลปญญฺตฺติ อภ.ิป.ุ  55.2 ปุคฺคลปญญฺตฺติ- 

วณฺณนา 
 

๓๗ กถาวตฺถ ุ อภ.ิก.  55.3 กถาวตฺถุวณฺณนา  
๓๘ ยมก ๑ อภ.ิย.  55.4 ยมกวณฺณนา  
๓๙ ยมก ๒ อภ.ิย.    
๔๐ ปฏฺฐาน ๑ อภ.ิป.  55.5 ปฏฺฐานวณฺณนา  
๔๑ ปฏฺฐาน ๒ อภ.ิป.    
๔๒ ปฏฺฐาน ๓ อภ.ิป.    
๔๓ ปฏฺฐาน ๔ อภ.ิป.    
๔๔ ปฏฺฐาน ๕ อภ.ิป.    
๔๕ ปฏฺฐาน ๖ อภ.ิป.    

 

�	��8������	
�)-���"(:�� 
(โดยเฉพาะคมัภรีท์ีVใชเ้รยีนในหลกัสูตรเปรยีญธรรม) 

ลําดับ คัมภีร์หลัก อักษรย่อ ลําดับ คัมภีร์ทีอ่ธิบาย อักษรย่อ 

56 มิลินฺทปญฺหา มิลินฺท    
57 วิสุทฺธิมคฺค ๑ วิสุทฺธิ ๑ 61 วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนา 

มหาฏีกา 
(ปรมตฺถมญฺชุสา) ๑ 

วิสุท ฺธ.ิ 
ฏีกา๑ 
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35 Vibhaṅga Vbh. 54 Abhidhammaṭṭhakathā 

Vibhaṅgavaṇṇanā 
(Sammohavinodanī) 

VbhA. 

36 1. Dhātukathā Dhtk. 55 Abhidhammaṭṭhakathā 

Dhātukathādivaṇṇanā  
(Pañcapakaraṇaṭṭha- 

kathā) 

PañcA. 

    55.1 Dhātukathā- 

vaṇṇanā 

 

 2. Puggalapaññatti Pug.  55.2 Puggalapaññatti- 

vaṇṇanā 

 

37 Kathāvatthu Kvu.  55.3 Kathāvatthu- 

vaṇṇaõā 
 

38 Yamaka 1 Yam.1  55.4 Yamakavaṇṇanā  

39 Yamaka 2 Yam.2    

40 Paṭṭhāna 1 Paṭ.1  55.5 Paṭṭhānavaṇṇanā  

41 Paṭṭhāna 2 Paṭ.2    

42 Paṭṭhāna 3 Paṭ.3    

43 Paṭṭhāna 4 Paṭ.4    

44 Paṭṭhāna 5 Paṭ.5    

45 Paṭṭhāna 6 Paṭ.6    

 

Some other important scriptures 
(in particular, those texts used 

in the traditional Pali studies curriculum in Thailand) 
 

No. Main scripture Abbrev. No. Exegetical scripture Abbrev. 

56 Milindapañhā Miln.    

57 Visuddhimagga 1 Vism.1 61 Visuddhimagga- 

saṁvaṇṇanā Mahāṭīkā 

(Paramattha- 

mañjusā) 1 

VismṬ.1 

 



๖๔ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

ลําดับ คัมภีร์หลัก อักษรย่อ ลําดับ คัมภีร์ที่อธิบาย อักษรย่อ 

58 วิสุทฺธิมคฺค ๒ วิสุทฺธิ ๒ 62 วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนา 
มหาฏีกา 
(ปรมตฺถมญฺชุสา) ๒ 

วิสุท ฺธ ิ
ฏีกา๒ 

59 วิสุทฺธิมคฺค ๓ วิสุทฺธิ ๓ 63 วิสุทฺธิมคฺคสํวณฺณนา 
มหาฏีกา 
(ปรมตฺถมญฺชุสา) ๓ 

วิสุท ฺธ ิ
ฏีกา๓ 

60 อภิธมฺมตฺถสงฺคห๑ สงฺคห. 60 อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา 
(อภิธมฺมตฺถวิภาวิน)ี ๑ 

สงฺคห. 
ฏีกา 

1 วินยฏฐฺกถา 
(สมนฺตปาสาทิกา) ๑๒ 
1.1 เวรญฺชกณฺฑวณฺณนา 

วินย.อ.๑ 64 วินยฏีกา 
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา 
(สารตฺถทีปน)ี ๑ 

วินย. 
ฏีกา๑ 

 1.2 ปฐม–จตุต ฺถปาราชิก- 
  วณฺณนา 

 65 วินยฏีกา 
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา  
(สารตฺถทีปน)ี ๒ 

วินย. 
ฏีกา๒ 

2 วินยฏฐฺกถา 
(สมนฺตปาสาทิกา) ๒๒ 

วินย.อ.๒ 66 วินยฏีกา 
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา  
(สารตฺถทีปน)ี ๓ 

วินย. 
ฏีกา๓ 

3 วินยฏฐฺกถา 
(สมนฺตปาสาทิกา) ๓๒ 

วินย.อ.๓ 67 วินยฏีกา 
สมนฺตปาสาทิกาวณฺณนา  
(สารตฺถทีปน)ี ๔ 

วินย. 
ฏีกา๔ 

– ขุททฺกนิกาย สุตฺตนิปาต 
มงฺคลสุตฺต๓ 

– 68 
69 

มงฺคลตฺถทีปนี ๑ 
มงฺคลตฺถทีปนี ๒ 

มงฺคล.๑ 
มงฺคล.๒ 

70 ภิกขฺุปาติโมกฺขปาล ิ ปาติโมกฺข  (ลําดับที่ 1, 2, 3, 64, 65, 
66, 67) 

 

                                                        
๑
 พมิพร์วมเป็นหนงัสอืเลม่เดยีวกนั 

๒
 คอื อรรถกถาวนิยัทีVเรยีงลาํดบัไวต้อนตน้แลว้ 

๓
 ไดแ้ก่พระไตรปิฎก เลม่ ๒๕ ขทุทฺกปา (๕–๖/๓–๔) และสุตตฺนิปาต (๓๑๗–๓๑๘/๓๗๖–๓๘๗) 
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No. Main scripture Abbrev. No. Exegetical scripture Abbrev. 

58 Visuddhimagga 2 Vism.2 62 Visuddhimagga- 

saṁvaṇṇanā Mahāṭīkā 

(Paramattha- 

mañjusā) 2 

VismṬ.2 

59 Visuddhimagga 3 Vism.3 63 Visuddhimagga- 

saṁvaṇṇanā Mahāṭīkā 

(Paramattha- 

mañjusā) 3 

VismṬ.3 

60 Abhidhammattha- 

saṅgaha1 

Saṅgaha. 60 Abhidhammattha- 

saṅgahaṭīkā 

(Abhidhamattha- 

vibhāvinī)1 

Saṅgaha. 

Ṭ. 

1 Vinayaṭṭhakathā 

(Samantapasādikā) 12 

1.1 Verañjakaṇḍa- 

      vaṇṇanā 

VinA.1 64 Vinayaṭīkā Samanta- 

pāsādikāvaṇṇanā 

(Sāratthadīpanī) 1 

VinṬ.1 

 1.2 Paṭhama–Catuttha- 

      pārājikavaṇṇanā 

 65 Vinayaṭīkā Samanta- 

pāsādikāvaṇṇanā 

(Sāratthadīpanī) 2 

Vin.Ṭ.2 

2 Vinayaṭṭhakathā 

(Samantapāsādikā) 22 

VinA.2 66 Vinayaṭīkā Samanta- 

pāsādikāvaṇṇanā 

(Sāratthadīpanī) 3 

VinṬ.3 

3 Vinayaṭṭhakathā 

(Samantapāsādikā) 32 

VinA.3 67 Vinayaṭīkā Samanta- 

pāsādikāvaṇṇanā 

(Sāratthadãpanã) 4 

VinṬ.4 

– Khuddakanikāya 

Suttanipāta Maṅgala- 

sutta3 

– 68 
69 

Maṅgalatthadīpanī 1 

Maṅgalatthadīpanī 2 

 

Maṅgal.1 

Maṅgal.2 

70 Bhikkhupātimokkhapāli Pāti- 

mokkha 

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

67) 

 

 

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

เพืVอทบทวนสิVงทีVไดก้ลา่วมาแลว้ก่อนหนา้นีN ความสาํคญัของพระไตรปิฎก
อาจกลา่วโดยสรุปไดด้งันีN 

๑. พระไตรปิฎกเป็นทีVรวบรวมไวซ้ึVงพุทธพจน์คือพระดําร ัสของ
พระพทุธเจา้ คาํส ั Vงสอนของพระพทุธเจา้ทีVพระองคไ์ดต้รสัไวเ้อง เท่าทีVตกทอด
มาถงึเรา มมีาในพระไตรปิฎก เรารูจ้กัคาํสอนของพระพทุธเจา้จากพระไตรปิฎก 

๒. พระไตรปิฎกเป็นทีVสถติของพระศาสดาของพทุธศาสนิกชน เพราะ
เป็นทีVบรรจุพระธรรมวนิยัทีVพระพุทธเจา้ตรสัไวใ้หเ้ป็นศาสดาแทนพระองค ์
เราจะเฝ้าหรอืรูจ้กัพระพทุธเจา้ไดจ้ากพระดาํรสัของพระองคท์ีVท่านรกัษากนัไว ้
ในพระไตรปิฎก 

๓. พระไตรปิฎกเป็นแหลง่ตน้เดมิของคาํสอนในพระพทุธศาสนา คาํ
สอน คาํอธิบาย คมัภรี ์หนงัสอื ตาํรา ทีVอาจารยแ์ละนกัปราชญท์ ัNงหลายพูด 
กล่าวหรือเรียบเรียงไว ้ทีVจดัว่าเป็นของในพระพทุธศาสนา จะตอ้งสบืขยาย
ออกมาและเป็นไปตามคาํสอนแม่บทในพระไตรปิฎก ทีVเป็นฐานหรือเป็น
แหลง่ตน้เดมิ 

๔. พระไตรปิฎกเป็นหลกัฐานอา้งองิในการแสดงหรือยนืยนัหลกัการ ทีV
กล่าวว่าเป็นพระพุทธศาสนา การอธิบายหรือกล่าวอา้งเกีVยวกบัหลกัการของ
พระพทุธศาสนา จะเป็นทีVน่าเชืVอถอืหรือยอมรบัไดด้ว้ยด ีเมืVออา้งองิหลกัฐานใน
พระไตรปิฎก ซึVงถอืวา่เป็นหลกัฐานอา้งองิข ัNนสุดทา้ยสูงสุด 

๕. พระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานตรวจสอบคาํสอนในพระพทุธศาสนา คาํ
สอนหรือคาํกล่าวใดๆ ทีVจะถือว่าเป็นคาํสอนในพระพุทธศาสนาได ้จะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัพระธรรมวนิยัซึVงมมีาในพระไตรปิฎก (แมแ้ต่คาํหรือขอ้ความใน
พระไตรปิฎกเอง ถา้ส่วนใดถกูสงสยัว่าจะแปลกปลอม ก็ตอ้งตรวจสอบดว้ยคาํ
สอนท ั Vวไปในพระไตรปิฎก) 
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Concluding Remarks 

To recapitulate what was discussed earlier, the importance of 

the Pali Canon can be summarized as follows: 

1. The Pali Canon is the collection of the words of the 

Buddha. All of what the Buddha himself said that has been handed 

down to us comes in the Pali Canon. It is through the Pali Canon that 

we have come to know the Buddha’s teachings. 

2. The Pali Canon is where the Teacher of all Buddhists 

resides, as the Doctrine and Discipline, which the Buddha said 

would be his successor after his Final Nibbāna, are enshrined in it. 

We can have an audience with, or get to know, the Buddha through 

his words preserved in the Pali Canon. 

3. The Pali Canon is the original source of the Buddha’s 

teachings. Any teachings, explanations, scriptures, books, or text-

books, whether orally provided or compiled by teachers and 

scholars, that are regarded as Buddhist must of necessity be derived 

from and in compliance with the principal tenets in the Pali Canon, 

which are the basis or original source.. 

4. The Pali Canon is the reference in expounding or 

confirming the principles claimed to be Buddhist. Any explanations 

or claims about the tenets of Buddhism will be reliable or well 

accepted only when referring to evidence found in the Pali Canon, 

which is regarded as the ultimate reference, with the final say. 

5. The Pali Canon provides the standards against which 

Buddhist teachings are to be judged. Any teachings or sayings claimed 

to be Buddhist teachings must be in compliance with the Doctrine and 

Discipline that come in the Pali Canon. (Even any words or texts in 

the Pali Canon itself that are suspected to be bogus must also be cross-

checked against the general teachings in the Pali Canon.) 
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๖. พระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานตรวจสอบความเชืVอถอืและขอ้ปฏบิตัิใน
พระพุทธศาสนา ความเชืVอถือหรือขอ้ปฏิบตัิตลอดจนพฤติกรรมใดๆ จะ
วนิิจฉยัว่าถกูตอ้งหรอืผดิพลาด เป็นพระพทุธศาสนาหรอืไม ่ก็โดยอาศยัพระ
ธรรมวนิยัทีVมมีาในพระไตรปิฎกเป็นเครืVองตดัสนิ 

ดว้ยเหตุดงักลา่วมานีN  การศึกษาคน้ควา้พระไตรปิฎกจงึเป็นกิจสาํคญั
ยิVงของชาวพทุธ ถอืวา่เป็นการสบืต่ออายุพระพทุธศาสนา หรอืเป็นความดาํรง
อยู่ของพระพทุธศาสนา กล่าวคือ ถา้ยงัมกีารศึกษาคน้ควา้พระไตรปิฎกเพืVอ
นาํไปใชป้ฏิบตัิ พระพุทธศาสนาก็ยงัดาํรงอยู่ แต่ถา้ไม่มกีารศึกษาคน้ควา้
พระไตรปิฎก แมจ้ะมกีารปฏบิตั ิก็จะไมเ่ป็นไปตามหลกัการของพระพทุธศาสนา 
พระพทุธศาสนากจ็ะไมด่าํรงอยู่ คอืจะเสืVอมสูญไป 

นอกจากความสาํคญัในทางพระศาสนาโดยตรงแลว้ พระไตรปิฎกยงัมี
คุณค่าทีVสาํคญัในดา้นอืVนๆ อกีมาก โดยเฉพาะ 

(๑) เป็นทีVบนัทกึหลกัฐานเกีVยวกบัลทัธิ ความเชืVอถอื ศาสนา ปรชัญา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม เรืVองราว เหตุการณ์ และถิVนฐาน เช่น
แวน่แควน้ต่างๆ ในยุคอดตีไวเ้ป็นอนัมาก 

(๒) เป็นแหล่งทีVจะสืบคน้แนวความคิดทีVสมัพนัธ์กบัวิชาการต่างๆ 
เนืVองจากคาํสอนในพระธรรมวนิยัมเีนืNอหาสาระเกีVยวโยงหรือครอบคลุมถงึ
วชิาการหลายอย่าง เช่นจติวทิยา กฎหมาย การปกครอง เศรษฐกจิ เป็นตน้ 

(๓) เป็นแหล่งเดิมของคาํศพัทบ์าลทีีVนาํมาใชใ้นภาษาไทย เนืVองจาก
ภาษาบาลีเป็นรากฐานสาํคญัส่วนหนึVงของภาษาไทย การศึกษาคน้ควา้
พระไตรปิฎกจงึมอีปุการะพเิศษแก่การศึกษาภาษาไทย 

รวมความวา่ การศึกษาคน้ควา้พระไตรปิฎกมคุีณค่าสาํคญั ไมเ่ฉพาะแต่
ในการศึกษาพระพุทธศาสนาเท่านัNน แต่อาํนวยประโยชนท์างวชิาการในดา้น
ต่างๆ มากมาย เช่น ภาษาไทย ภูมิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ สงัคมวิทยา 
มานุษยวทิยา โบราณคดี รฐัศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์นิติศาสตร ์ศึกษาศาสตร ์
ศาสนา ปรชัญา และจติวทิยา เป็นตน้ดว้ย 
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6. The Pali Canon provides the standards against which beliefs 

and ways of practice in Buddhism can be checked. It is by the Doctrine 

and Discipline found in the Pali Canon that we can judge whether 

certain beliefs or ways of practice, as well as any behavior, are right or 

wrong, whether they really belong to the Buddha’s teachings. 

For these reasons, the study of the Pali Canon is a task of 

crucial importance for Buddhists. It is regarded as the maintenance 

or survival of Buddhism. In other words, as long as the Pali Canon is 

studied as the guiding principle for practice, Buddhism will survive. 

Otherwise, whatever practice one might have would not be in 

accordance with the tenets of Buddhism, and the Teaching itself 

would die out. 

Apart from the importance it directly bears on Buddhism, the 

Pali Canon is valuable in many respects, particularly the following:  

(1) The Pali Canon is a huge record of cults, creeds, religions, 

philosophies, customs, traditions, cultures, affairs, events, and 

localities, such as the various city states, in the past. 

(2) The Pali Canon is the source of concepts related to various 

fields of study, as the teachings in the Doctrine and Discipline are 

related to, or inclusive of, many different disciplines such as 

psychology, law, governance, and economics, to name a few. 

(3) It is the original source of Pali words used in the Thai 

language. As the Pali language is an important basis for the Thai 

language, the study of the Pali Canon is especially helpful to the 

study of Thai. 

In sum, studies and researches in the Pali Canon are not only of 

tremendous value to the study of Buddhism, but also of great benefit to 

a broad spectrum of disciplines including the Thai language, geography, 

history, sociology, anthropology, archaeology, political science, 

economics, law, education, religion, philosophy, psychology, etc. 
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แต่นบัว่าเป็นเรืVองแปลก และน่าใจหาย ทีVคนสมยันีNกลบัไม่เขา้ใจว่า 
พระไตรปิฎกคืออะไร ทําไมตอ้งร ักษาพระไตรปิฎก ทําไมตอ้งเอา
พระไตรปิฎกมาเป็นมาตรฐานหรือเป็นเกณฑว์ินิจฉยัว่า อะไรเป็นธรรม
วินยั อะไรเป็นคาํสอนของพระพุทธเจา้ หากปราศจากความเขา้ใจพืNนฐาน
เช่นนีN เสยีแลว้ บางคนก็อาจไปไกลถงึขนาดทีVทกึทกัเอาผดิๆ ว่า คาํสอน
ของพระพทุธเจา้ ใครจะว่าอย่างไรก็ได ้

นอกจากนีN ยงัมคีวามสบัสนระหว่างตวัหลกัการของพระศาสนาเองกบั
ความคดิเหน็ส่วนบคุคล ความสบัสนนีN ซึVงก็คงเกีVยวเนืVองกบัปญัหาแรก ย่อม
นาํไปสู่ปญัหาต่างๆ มากมายอย่างแน่นอน 

ถา้เราถามว่าพระพทุธเจา้สอนว่าอย่างไร หรือสอนเรืVองอะไรว่าอย่างไร 
เราก็ตอ้งไปดูพระไตรปิฎกเพืVอหาคาํตอบ เพราะเราไม่มแีหล่งอืVนทีVจะตอบ
คาํถามนีNได ้

แต่ถา้เขาถามว่า พระพทุธเจา้สอนว่าอย่างนีNแลว้ คุณจะว่าอย่างไร เรา
จะคิดอย่างไรก็เป็นสทิธิของเรา เป็นเสรีภาพของเราทีVจะแสดงความคิดเห็น
เกีVยวกบัสิVงทีVพระพทุธเจา้สอน 

แมแ้ต่ในกรณีหลงั เพืVอความเป็นธรรมต่อพระศาสดา เราก็ควรจะ
ศึกษาคาํอธิบายของท่านในคมัภรีต่์างๆ ใหช้ดัแจง้ก่อน แลว้จึงมาสรุปสิVงทีV
ศึกษามาแลว้ ถา้สรุปดกี็ตรงตามทีVพระพทุธเจา้สอน สรุปไม่ดกี็ผดิพลาด ก็
ตอ้งศึกษาคน้ควา้ต่อไป แต่อย่างนอ้ยก็ตอ้งแยกใหช้ดัอย่างทีVกลา่วมาแลว้ว่า 
พระพทุธเจา้สอนว่าอย่างไร ก็ว่าไปตามคาํสอนของพระองคโ์ดยซืVอสตัย ์แลว้
เราเหน็ว่าอย่างไร ก็ว่าไปตามอสิระทีVเราเหน็ แต่เวลานีNคนว่ากนันุงนงัสบัสน
ไปหมด 

ทีVจริงนัNน หลกัการสาํคญัของพระพุทธศาสนามคีวามชดัเจนแน่นอน 
และไม่ใช่เป็นเพียงเรืVองของความคิดเห็นหรือคาดเดา แต่เป็นเรืVองของ
หลกัฐานทีVชาวพทุธถอืกนัวา่มาจากพระพทุธเจา้โดยตรง คอืมาในพระไตรปิฎก 
และมคีมัภรีอ์รรถกถาเป็นตน้ อธิบายประกอบ ซึVงชาวพทุธทุกยุคสมยั ถอืว่า
เป็นเนืNอเป็นตวัของพระศาสนา เป็นหลกัสาํคญัทีVสุด และไดเ้พียรพยายาม
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However, it is rather surprising and disheartening that people 

nowadays do not seem to understand what the Pali Canon is, why it 

should be preserved and protected, why it should be employed as the 

standards or criteria for judging what constitutes the Dhamma and 

Vinaya, or in other words what constitutes the Buddha’s teachings. 

Without such basic understanding, some might go so far as to 

assume wrongly that the Buddha’s teachings can be just anything 

anyone likes. 

Furthermore, there is confusion between the objective 

principles of the religion and the subjective opinions of individuals. 

This confusion, perhaps not unrelated to the first problem, is bound 

to lead to a lot of problems. 

If we ask what the Buddha taught, or what he taught about a 

particular subject, we have to turn to the Pali Canon for the answer, 

for there is no other source that can answer this question. 

But if we are asked, given what the Buddha taught, what we 

think about it, then we are entitled to what we think; it is our 

freedom of expression to comment on what the Buddha taught. 

Even in the latter case, to do justice to the Teacher, we should 

first study the explanations in the scriptures until we understand 

them clearly before making a summary of our study. If it is properly 

summarized, then the summary will be in accord with what the 

Buddha taught. Otherwise, it would be faulty, in which case further 

study is called for. But at least we have to draw a distinction, as 

pointed out above, between what the Buddha taught—which should 

be faithfully presented—and what we ourselves think about it—

which we are free to express. Unfortunately, this distinction has now 

often been blurred, with a great deal of confusion going around. 

As a matter of fact, the main tenets of Buddhism are quite 

distinct and definitive, and not merely a matter of opinion or 

conjecture. They are firmly based on the evidence regarded by 

Buddhists to have directly come down from the Buddha, in the form 
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อย่างยิVงทีVจะรกัษาไวใ้หแ้ม่นยาํ ดว้ยการทรงจาํ ศึกษาเล่าเรียน และมีการ
สงัคายนาเป็นงานใหญ่หลายยุคสมยัตลอดมา 

ใครก็ตามทีVกลา่วอา้งว่าตนปฏบิตัไิดโ้ดยไมต่อ้งอาศยัพระไตรปิฎก ก็คอื
พดูวา่ ตนปฏบิตัไิดโ้ดยไมต่อ้งอาศยัพระพทุธเจา้ เมืVอเขาปฏบิตัโิดยไมอ่าศยัคาํ
ตรสัสอนของพระพทุธเจา้ เราจะเรียกการปฏบิตัิน ัNนว่าเป็นพระพทุธศาสนาได ้
อย่างไร แน่นอนวา่ นั Vนเป็นการปฏบิตัลิทัธคิวามเชืVอหรอืความคดิเหน็ของตวัเขา
เอง หรอืของใครอืVนทีVคิดขอ้ปฏบิตันิ ัNนขึNนมา หรอือย่างดกี็เป็นความทีVเอามาเลา่
ต่อจากพระไตรปิฎก แบบฟงัตามๆ กนัมา ซึVงเสีVยงต่อความคลาดเคลืVอน
ผดิเพีNยน 

ดงันัNน ชาวพทุธทุกคนจึงควรเฝ้าจบัตาระแวดระวงับุคคล ๒ ประเภท 
คอื (๑) ประเภททีVสรา้งความสบัสนระหวา่งพทุธพจนท์ีVแทก้บัความคดิเหน็ของ
ตน โดยอา้ง “เสรีภาพทางวชิาการ” แฝงมาในรูปทีVเรียกว่า “งานวจิยัทาง
วชิาการ” และ (๒) ประเภททีVอา้งว่าสามารถปฏบิตัิไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยั
พระพทุธเจา้ บุคคล ๒ ประเภทนีN  ซึVงหาไดไ้ม่ยากนกัในสงัคมปจัจุบนัของเรา 
ย่อมสามารถสรา้งความเสยีหายใหญ่หลวงต่อพระศาสนาในระยะยาวไดโ้ดย
แท ้ยิVงเมืVอมผูีค้ลอ้ยตามดว้ยหลงเชืVอโดยงา่ยเป็นจาํนวนมาก 

เราจงึควรตืVนตวัต่อภยัคุกคามและร่วมแรงร่วมใจกนัแกไ้ขปญัหาดว้ย
การส่งเสริมสมัมาปฏบิตัโิดยองิอาศยัคาํสอนทีVแท ้ซึVงเราจะตอ้งช่วยกนัรกัษา
ใหบ้รสุิทธิ� อนัทีVจรงิ ถงึเวลาแลว้ทีVจะตอ้งหนัมาฟืN นฟูชาวพทุธใหก้ลบัไปสู่พระ
ธรรมวนิยั ใหรู้จ้กัศึกษาพระไตรปิฎกกนัอย่างจรงิจงัอกีคร ัNงหนึVง 
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of the Tipiṭaka, with the commentaries, among other scriptures, 

providing supplemental explanations. Recognized by Buddhists 

throughout the ages to constitute the Teaching proper, to be the most 

authoritative references, these scriptures have been painstakingly 

preserved in their original state as accurately as possible—by means 

of memorization and study, with rehearsals conducted as large-scale 

projects in different periods all along. 

Whoever claims that he can practice without recourse to the 

Tipiṭaka in effect says that he can practice without recourse to the 

Buddha. Since he practices without recourse to the word of the Buddha, 

how can we call his practice Buddhist? Of course, it is simply practice 

in accordance with a cult, creed or opinion of his own, or of somebody 

else who has either conjured up his own way of practice, or at best 

based his view on something derived by word of mouth from the 

Tipiṭaka, which naturally runs the risk of deviation or distortion. 

Thus, all Buddhists should keep a watchful eye on these two 

types of individual: (1) those who confuse the actual word of the 

Buddha with their personal opinions on the pretext of so-called 

“academic freedom” and under the guise of “academic research,” 

and (2) those who claim that they can practice without recourse to 

the Buddha. These two types of individual, who it is not uncommon 

to find in our present society, can indeed cause serious damage to 

the Teaching in the long run, especially when they have garnered a 

great number of gullible followers. 

We should therefore be alerted to the threat and join forces to 

tackle it by promoting proper practice based on the true teachings, 

which we must help preserve in the pristine state. In fact, it is high 

time for Buddhists to be rehabilitated, i.e. to be directed back to the 

course of the Dhamma and Vinaya, and take up a serious study of 

the Pali Canon once again. 



๖๙ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

อย่างทีVกลา่วแลว้ก่อนหนา้นีN  ตราบใดทีVพระไตรปิฎกยงัมอียู่ ตราบนัNน
พระพุทธศาสนาก็ยงัคงอยู่ พระพุทธศาสนาอนัเป็นของแทด้ ัNงเดิม ดงันัNน 
ตราบใดทีVยงัมพีระไตรปิฎกอยู่ เราก็ยงัมโีอกาสทีVจะรูจ้กัพระพทุธศาสนาและ
ไดร้บัประโยชนท์ีVแทจ้รงิทีVพงึไดจ้ากพระศาสนาอนัประเสรฐินีN 

จงึหวงัว่า พระไตรปิฎกบาลจีะเป็นสืVอทีVเสมอืนพระธรรมทูตผูจ้าริกไป
กวา้งไกล โดยทาํหนา้ทีVแสดงธรรมอนังามในเบืNองตน้ งามในท่ามกลาง และ
งามตราบสุดทา้ย ตามพระพทุธโอวาททีVทรงส่งพระสาวกรุ่นแรกไปประกาศ
พระศาสนา เพืVอใหส้มัฤทธิ�จุดหมายแห่งการแผ่ขยายประโยชนสุ์ขแก่พหูชน 
คอืประชาชาวโลกท ัNงมวลสบืไป 
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As pointed out earlier, as long as the Pali Canon exists, so will 

Buddhism—the original, authentic Buddhism. Hence, as long as the 

Pali Canon is there, we still have a chance to get to know Buddhism 

and derive the genuine benefits that are available from this noble 

religion. 

It is hoped that the Pali Tipiṭaka will become the vehicle, like 

a Buddhist missionary who travels far and wide, for expounding the 

Dhamma, which is beautiful in the beginning, beautiful in the 

middle, and beautiful in the end, in accordance with the Buddha’s 

instruction for the first batch of his disciples to proclaim the 

Teaching so as to attain the goal of expanding the welfare and 

happiness of the multitude to cover the entire populace of the world 

for many years to come. 



๗๐ พระไตรปิฎก: สิงทีชาวพทุธตอ้งรู้  

�	��,�!�"M' ��: 
ฉบบัแปลภาษาองักฤษของหนงัสอืเลม่นีN  ไดอ้าศยัขอ้มลูทีVเฟ้นจาก ๓ แหลง่ 

ดงันีN 
• หนงัสอื รูจ้กัพระไตรปิฎก เพื 'อเป็นชาวพทุธที 'แท ้
• หนงัสอื กรณีธรรมกาย 
• คาํนาํในพระไตรปิฎกบาลอีกัษรโรมนัฉบบัใหม่ ทีVจดัพมิพโ์ดยกองทุน

สนทนาธรรมนาํสุข ในพระสงัฆราชูปถมัภ ์
ในเรืVองศพัทพ์ระพุทธศาสนา ผูแ้ปลยงัไดป้รึกษาหนงัสืออืVนๆ อีกหลาย

ฉบบั โดยเฉพาะอย่างยิVง 
• พจนานุกรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม ของท่านเจา้คุณพระธรรมปิฎก 

(ป. อ. ปยุตโฺต) 
• Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms and Doctrines by 

Ven. Nyanatiloka, fourth revised edition edited by Ven. Nyanaponika 

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

Bhikkhu Ñāṇamoli, edited by Ven. Bhikkhu Bodhi 

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

Mahāthera 

• Guide to the Tipiṭaka: Introduction to the Buddhist Canon 

published by White Lotus Co. Ltd. 
จึงขอจารึกความขอบพระคุณต่อท่านผูเ้รียบเรียงและท่านบรรณาธิการ

หนงัสือดงักล่าวขา้งตน้ และขอกราบขอบพระคุณท่านเจา้คุณพระธรรมปิฎก ทีV
เมตตาอนุญาตใหจ้ดัเตรียมฉบบัแปลภาษาองักฤษจากขอ้เขยีนของท่านทีVจดัเรียง
เนืN อความใหม่นีN  อีกท ัNงช่วยอ่านฉบบัแปลใหใ้นเวลาอนักระช ัNนยิVง และให ้
ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนอ์ย่างมากสาํหรบัฉบบัแปลทีVตีพมิพใ์นวารสารและ
ฉบบัสองภาษานีN  ส่วนขอ้บกพร่องใดๆ ไม่ว่าในดา้นภาษาหรือในดา้นอืVนๆ พงึถอื
เป็นความรบัผดิชอบของผูแ้ปลแต่ผูเ้ดยีวไมว่า่ในกรณีใดท ัNงสิNน 
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Translator’s Note 

The English version of this book was based on information gleaned 

from three sources: 

• The book entitled รู้จักพระไตรปิฎก เพื�อเป็นชาวพทุธที�แท้ “Get to 

know the Pali Canon to be a true Buddhist” 

• The book entitled กรณีธรรมกาย “The Dhammakaya Case” 

• The preface to the new edition of the Romanized Pali Canon to be 

published by the Dhamma Society Fund under the patronage of the 

Supreme Patriarch of Thailand. 

For Buddhist terminology, the translator also consulted numerous 

other books, particularly the following: 

• Dictionary of Buddhism by Ven. P. A. Payutto 

• Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms and Doctrines by 

Ven. Nyanatiloka, fourth revised edition edited by Ven. Nyanaponika 

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

Bhikkhu Ñāṇamoli, edited by Ven. Bhikkhu Bodhi 

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

Mahāthera 

• Guide to the Tipiṭaka: Introduction to the Buddhist Canon 

published by White Lotus Co. Ltd. 

He therefore would like to register his gratitude to the compilers and 

editors of the books mentioned above. He also wishes to respectfully 

express his indebtedness to Venerable P. A. Payutto for graciously granting 

the permission to prepare this English translation of his works with the 

reorganized contents, for reading the translation at such short notice, and 

for giving very useful suggestions for both the English version published in 

the journal and the present bilingual edition. The translator should on all 

accounts be held solely responsible for any shortcomings, linguistic or 

otherwise. 
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พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู ้

เมื่อหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว มีผู้อ่านบางรายสอบถามมาว่า 
เหตุใดผู้แปลจึงใช้ภาษาอังกฤษว่า “the Pali Canon” แทนที่จะใช้ว่า “the 
Buddhist Canon” ก็ขอชี้แจงย้ําไว้ในที่นี้ว่า ในภาษาไทย เมื่อพูดถึง 
“พระไตรปิฎก” ผู้อ่านคนไทยมักจะเข้าใจว่าหมายถึงพระไตรปิฎกบาลีฝ่าย
เถรวาทอยู่แล้ว แต่ในภาษาอังกฤษ ถ้าใช้ว่า “the Buddhist Canon” ผู้อ่าน
สากลก็อาจเข้าใจว่ารวมไปถึงพระไตรปิฎกฝ่ายมหายานและฝ่ายวัชรยานด้วย 
ฉะนั้น การที่ใช้ว่า “the Pali Canon” ก็เพื่อบอกชัดเจนตั้งแต่แรกว่า 
หนังสือเล่มนี้มุ่งพูดถึงเฉพาะพระไตรปิฎกภาษาบาลีฝ่ายเถรวาทเท่านั้น 

ตอนคิดชื่อหนังสือ ... ได้ปรึกษาหารือกับท่านเจ้าคุณว่า อยากตั้งชื่อ
หนังสือขึ้นมาใหม่ ประการแรก ชื่อเดิมคือ “What a true Buddhist 
should know about the Pali Canon” (โปรดสังเกตว่าเดิมใช้คําว่า 
should “ควร” ไม่ใช ่must “ต้อง”) ดูเหมาะที่จะเป็นชื่อบทความในวารสาร
ยิ่งกว่าเป็นชื่อหนังสือ ประการต่อมา เมื่อมีการแปรสภาพจากบทความ
ภาษาอังกฤษขนาดยาวมาเป็นหนังสือทวิพากย์ ก็ต้องคิดทั้งชื่อภาษาอังกฤษ
และชื่อภาษาไทยควบคู่กันไป และให้ชื่อสั้นลงด้วย โดยพิจารณาจาก
ภาษาอังกฤษก่อน เริ่มจากตัดคําว่า true “ที่แท้” ซึ่งใช้ขยาย Buddhist 
“ชาวพุทธ” ออก จากนั้นเปลี่ยนจากคําว่า should เป็น must เพื่อให้คําสั้น
ลง แต่ให้ความหมายหนักแน่นยิ่งขึ้น (กล่าวคือ พระไตรปิฎกเป็นเรื่องต้องรู้
สําหรับชาวพุทธทั่วไป มิใช่เรื่องควรรูเ้ฉพาะชาวพุทธที่แทเ้ท่านั้น) 

ส่วนการใช้คําว่า must ในชือ่หนังสือภาษาอังกฤษทัว่ๆ ไป (ใน
ทํานองเดียวกับ The Pali Canon: What a Buddhist Must Know) ก็
เป็นเรื่องปกติ เมื่อผู้เขียนประสงค์จะเน้นความสําคัญของเรื่องที่เขียน และ
กระตุ้นให้ผู้พบเห็นสนใจอ่าน เช่น 



 

 

The backstage story of the book title 

The Pali Canon: What a Buddhist Must Know 

 

After this book was published, some of the readers enquired why the 

translator employed the English expression “the Pali Canon” instead of “the 

Buddhist Canon.” Let me explain and emphasize here that in Thai when the term 

“phra traipidok” [Tripitaka] is mentioned, Thai readers tend to automatically 

understand that it refers to the Pali-language Buddhist Canon in the Theravada 

school. But in English, if the expression “the  Buddhist Canon” is used, international 

readers might take it to also include the Buddhist Canon in the Mahayana and 

Vajrayana schools. Therefore, to use the expression “the Pali Canon” was to make 

it clear from the outset that the book intended to deal exclusively  with the Pali 

Canon in the Theravada school. 

While figuring out how to name the book ..., I consulted the Venerable, 

informing him that I would like to have a new title for it. To begin with, the old one 

“What a true Buddhist should know about the Pali Canon” (it should be noted that 

originally the word should, not must, was used) sounded more like the title of a 

journal article than that of a book. Next, when there was a transformation from a 

long article to a bilingual book, it was necessary to think up both the English and 

the Thai titles at the same time, and also make them shorter, by taking account of 

the English title first. This started with deleting the word true, which was used to 

modify the word Buddhist. Then the word should was replaced with must to get a 

shorter word while conveying a stronger sense (that is, the Pali Canon is a must-

know for Buddhists in general, not just a should-know for true Buddhists only). 

As for the use of must in the title of an English book in general (akin to The 

Pali Canon: What a Buddhist Must Know), it is simply a common practice when the 

author wishes to stress the importance of the subject he writes about, and arouse 

the interest of those who happen to see the title to read the book, e.g.: 



 

• What You Must Know About Vitamins, Minerals, Herbs, 
& More: Choosing the Nutrients That Are Right for You 

• 400 Must-Have Words for the TOEFL 
... 
อนึ่ง การตั้งชื่อหนังสือโดยมีคําว่า must “ต้อง” ในทํานองนี ้มองอกี

แง่หนึ่งก็อาจถือได้ว่าเกิดจากความปรารถนาดีของผู้เขียน คืออยากให้ผู้อ่าน
ได้รับประโยชน์หากได้อ่านเรื่องนั้นๆ แต่มิใช่มุ่งกะเกณฑ์บังคับให้ต้องอ่าน
ต้องเชื่อตามแต่อย่างใด 
 

– ภาคผนวก (โดย ดร.สมศีล ฌานวงัศะ) ใน นกัวชิาการเทศ–ไทย หาความรูใ้หแ้น่ ใช่แค่คิดเอา  
พมิพค์ร ัNงทีV ๒ (๒๕๕๔) ของ พระพรหมคุณาภรณ ์(ป. อ. ปยุตโฺต) หนา้ ๒๙๙, ๓๐๒–๓ 



 

 

• What You Must Know About Vitamins, Minerals, Herbs, & More: 

Choosing the Nutrients That Are Right for You 

• 400 Must-Have Words for the TOEFL 

... 

Viewed from another perspective, naming a book containing the word must 

like this can be regarded as stemming from the good intention of the author in 

wishing his readers to benefit if they should get to read that book, rather than 

obligating or forcing them to read it and believe accordingly. 

 

– Addendum (by Dr Somseen Chanawangsa) in Academics, Foreign and Thai, 

 Are Supposed to Know for Certain, Not Simply Speculate, 2nd ed. (2011),  

by Ven. Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto), pp. 299 and 302–3 

 

 



 

About the Author 
 

The Venerable Phra Brahmagunabhorn (b. 

1939), also known as Bhikkhu P. A. Payutto, is 

abbot of Wat Nyanavesakavan in Nakhon Pathom, 

and Honorary Fellow in Religion at the Royal 

Society of Thailand. 

In 1961, while still a Buddhist novice, he passed the highest grade of 

Pali studies in the traditional Thai system, and thus received his higher 

ordination as a Buddhist monk under His Majesty the King’s sponsorship. 

In the following year, he obtained his BA in Buddhist Studies with first-

class honors from Mahachulalongkorn Buddhist University. 

After his graduation he taught at his alma mater, where he later 

served as Assistant Secretary General and then Deputy Secretary General 

until his resignation from the university in 1974. He was abbot of Wat Phra 

Phiren in Bangkok from 1972 to 1976. Besides teaching Buddhism at 

various universities in Thailand, he was a guest lecturer at the University of 

Pennsylvania’s University Museum in 1972 and taught at Swarthmore 

College in 1976. In 1981 he was a guest lecturer, visiting scholar, and 

research fellow respectively at Harvard University’s Faculty of Arts and 

Sciences, Center for the Study of World Religions, and Faculty of Divinity. 

With hundreds of books as well as audio and video recordings of 

sermons on Buddhism to his credit, he is particularly renowned for his 

seminal single-volume treatise on Theravada Buddhism entitled Buddha-

dhamma, his bilingual Thai–English Dictionary of Buddhism with Numerical 

Dhammas, and his monolingual Thai Dictionary of Buddhist Terms. In 

recognition of his outstanding scholarship and significant contributions to 

Buddhism, over ten institutions of higher learning and other organizations 

both in Thailand and abroad have presented to him honorary doctorates as 

well as other honors and awards. Among many of such accolades are the 

UNESCO’s 1994 Prize for Peace Education, his appointment by the then 

Ministry of Education in 1995 as Distinguished Scholar in Culture, and the 

title of Most Eminent Scholar in Theravada Buddhism awarded by the 

World Buddhist University in 2004. 



 

 

About the Translator 

 

Prof. Dr. Somseen Chanawangsa (b. 1950) 

received his BA and MA in English from 

Chulalongkorn University, and his MS and PhD in 

Linguistics from Georgetown University in the 

United States. Now a freeelance researcher, 

lecturer, writer, and translator, he is Emeritus Professor of English at 

Chulalongkorn University Language Institute, and Fellow in Linguistics at 

the Royal Society of Thailand. 

Since 1996 at the invitation of the then Office of the National 

Culture Commission, he has been serving as academic assistant to the 

Venerable Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto) in the latter’s capacity of 

Distinguished Scholar in Culture. Apart from the present volume, he has to 

date translated into English three other books by the Venerable: The 

Buddhist’s Discipline, The Nectar of Truth: A Selection of Buddhist 

Aphorisms, and A Curriculum for Civilized People. He has also rendered 

editorial assistance in four more books: A Constitution for Living, translated 

by Bruce Evans, and Developing Thai Society with a Thorough Knowledge 

and Understanding of the Three Planes, The Buddhist’s Tenets, and 

Characteristics of Buddhism, all translated by Professor Dr. Pongsri 

Lekawatana. He was responsible for digitizing the Venerable’s two 

dictionaries, which had already been published in book form, and copy-

editing them in the process. On a rare occasion, he assisted him in copy-

editing the book entitled Vision of the Dhamma: A Collection of Buddhist 

Writings in English. On another occasion, he contributed the endnotes, in 

the form of an addendum, to the Venerable’s Thai-language book entitled 

Academics, Foreign and Thai, Are Supposed to Know for Certain, Not 

Simply Speculate, in which several important references are made to the 

present volume. 

His various research interests include Buddhism, languages and 

linguistics, language acquisition and pedagogy, translation, lexicography, 

and English for academic and professional purposes. He is married with 

two children. 
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ขอแจง้ไวเ้พืVอเป็นหลกัในการปฏบิตัต่ิอไปวา่ เนืVองจากหนงัสอืท ัNงปวงของอาตมภาพเป็นงานธรรมทาน เพืVอประโยชนสุ์ขของประชาชน 
ไมม่ค่ีาลขิสทิธิ�อยู่แลว้ เมืVอท่านผูใ้ดเหน็คุณค่า และมบีญุเจตนานาํไปแปลเผยแพร่ ไมว่า่จะแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ หรือภาษาอืVนใด ก็เป็นการช่วยกนัเผยแพร่ธรรมบาํเพญ็ประโยชนใ์หก้วา้งออกไป 

ผูท้ีVทาํงานแปลนัNน ย่อมตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถในการทีVจะแปล โดยสละเรีVยวแรงสละเวลามใิช่นอ้ย ถา้ผลงานแปล
นัNนทาํดว้ยความตัNงใจ น่าเชืVอถือหรือเป็นทีVวางใจได ้ ในเมืVออาตมภาพไม่ถอืค่าลขิสทิธิ�ในงานตน้เรืVองนัNนอยู่แลว้ ลขิสทิธิ�ฉบบัแปล
นัNนๆ กย่็อมถอืไดว้า่เป็นของผูแ้ปล ในฐานะเป็นเจา้ของผลงานแปลนัNน โดยผูแ้ปลดูแลรบัผดิชอบคาํแปลของตน และเป็นผูพ้จิารณา
อนุญาตเอง ในการทีVจะใหผู้ห้นึVงผูใ้ดนาํฉบบัแปลของตนไปดาํเนินการอย่างหนึVงอย่างใด ไม่ว่าจะพมิพแ์จกเป็นธรรมทาน หรือพมิพ์
จาํหน่าย ท ัNงในประเทศและต่างประเทศ ตามแต่จะเหน็สมควร 

ท ัNงนีN  สิVงทีVผูแ้ปลจะพงึร่วมมอืเป็นการแสดงความเอืNอเฟืN อ กค็อื ทาํการใหช้ดั มใิหเ้กดิความเขา้ใจผดิวา่ อาตมภาพไดร้บัค่าตอบแทนหรอื
ผลประโยชนใ์ด  ๆและแจง้ใหอ้าตมภาพในฐานะเจา้ของเรืVองเดมิไดท้ราบทกุคร ัNงทีVมกีารตพีมิพ ์และถา้เป็นไปได ้น่าจะมอบหนงัสอืทีVตพีมิพเ์สรจ็
แลว้ประมาณ ๑๐ เลม่ เพืVอเป็นหลกัฐานและเป็นขอ้มลูทางสถติต่ิอไป 

อนึVง ผูแ้ปลอาจแสดงนํNาใจเอืNอเฟืN ออกี โดยแสดงเจตนาตามความขอ้ใดขอ้หนึVง หรอืทกุขอ้ ต่อไปนีN 
ก) ใหอ้าตมภาพเจา้ของเรืVองตน้เดมินัNนก็ตาม วดัญาณเวศกวนัก็ตาม พมิพง์านแปลนัNนเผยแพร่ได ้โดยพมิพแ์จกเป็นธรรมทาน 
ข) ใหอ้าตมภาพ อนุญาตใหผู้ใ้ดผูห้นึVงพมิพง์านแปลนัNนเผยแพร่ได ้เฉพาะในกรณีทีVเป็นการพมิพแ์จกเป็นธรรมทาน 
ค) ใหอ้าตมภาพก็ตาม วดัญาณเวศกวนัก็ตาม อนุญาตใหผู้ใ้ดผูห้นึVงพมิพง์านแปลนัNนเผยแพร่ได ้เฉพาะในกรณีทีVเป็นการพมิพแ์จก

เป็นธรรมทาน 
พระพรหมคณุาภรณ์ (ป. อ. ปยตุโฺต) 

๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 
☐  

Memorandum on Translation Copyrights 
This statement is hereby made to serve henceforth as guidelines [for prospective translators]. As all my books 

are meant to be gifts of the Dhamma for the welfare and happiness of the people, and are already royalty free, when 
anyone on seeing their merits wishes, out of good intention, to translate them for publication, whether from English 
into Thai or from Thai into English or any other language, it is deemed as helping with the promulgation of the 
Dhamma and furtherance of the public good. 

Those working on translation projects must, of necessity, apply their knowledge and ability in their 
undertakings by putting in no small amount of effort and time. If their translation outputs are produced with 
attentiveness and are credible or reliable, and since I do not accept any royalties for my source texts, then the 
respective copyrights of those translations are to be acknowledged as belonging to the translators as proprietors of the 
translated texts. The translators themselves are to be in charge of and responsible for their own translations, and it is 
also at their own discretion as they see fit to grant permission to any party concerned to make any use of their 
translations, whether it be publishing for free distribution as gifts of the Dhamma or publishing for sale, in this 
country and abroad. 

In this connection, what the translators are advised to cooperate to do, as a gesture of courtesy, is to make 
things clear so as to prevent the misunderstanding that I accept remunerations or any other benefits. They are also 
requested to notify me, as the original author, every time such a publication takes place. If possible, approximately 
ten copies of each published work should be given to me as evidence of the publication and for record keeping 
purposes. 

In addition, the translators might further show their generosity by pledging to do any one or all of the following: 
a) allow me, the original author, or Wat Nyanavesakavan to publish the translations for free distribution as gifts 

of the Dhamma; 
b) allow me to grant permission to any party concerned to publish the translations exclusively in the case of 

publishing for free distribution as gifts of the Dhamma; 
c) allow me or Wat Nyanavesakavan to grant permission to any party concerned to publish the translations 

exclusively in the case of publishing for free distribution as gifts of the Dhamma. 

Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto) 
November 7, 2009 


