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2 พระไตรปิฎกศึกษา

๑.๑ ความน�า
  พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงประกาศค�าส ัง่สอนแก่พทุธบรษิทัท ัง้หลายตัง้แต่แรกตรสัรูแ้สดงปฐมเทศนาคอื

ธมัมจกักปัปวตันสูตรแก่ปญัจวคัคยี ์ จนถงึเมือ่ใกลท้ีจ่ะปรนิิพพานก็ทรงแสดงปจัฉิมโอวาท คอือปัปมาทธรรม 

รวมเวลาได ้๔๕ พรรษา พระพทุธองคท์รงแสดงพระธรรมวนิยัโดยวธิมีขุปาฐะ ผูต้อ้งการฟงัธรรมในสมยัพทุธกาล

กจ็ะไปเขา้เฝ้าพระองค ์ณ ธรรมสภา เพือ่ฟงัธรรม เพือ่ทูลถามปญัหา เพือ่สนทนาธรรม ในระยะแรก ค�าสอนของ

พระพทุธศาสนา มชีือ่เรยีกหลายอย่าง เช่น พรหมจรรยบ์า้ง สตัถศุาสนบ์า้ง พระธรรมวนิยับา้ง ปาพจนบ์า้ง เป็นตน้ 

ต่อมาจงึไดม้กีารรวบรวมไวเ้ป็นคมัภรีเ์รยีกวา่ ไตรปิฎก สนันิษฐานวา่พระไตรปิฎกทีม่คีวามสมบูรณเ์กดิขึ้นในช่วง

การสงัคายนาคร ัง้ที ่๓ เป็นตน้มา 

  พระไตรปิฎกศึกษา เป็นการศึกษาพระไตรปิฎกคือพระวนิยัปิฎก พระสุตตนัปิฎก พระอภธิรรมปิฎก  

อนัเป็นคมัภรีส์ �าคญัของพระพทุธศาสนา เน่ืองจากพทุธวจนค์ือค�าสอนของพระพทุธเจา้ท ัง้หมดไดถู้กรวบรวม 

ไวใ้นพระไตรปิฎก

  ต�าราพระไตรปิฎกศึกษาเลม่น้ี เป็นการรวบรวมและเรยีบเรยีงเน้ือหาตามขอบขา่ยรายวชิาพระไตรปิฎก-

ศึกษา พทุธศกัราช ๒๕๖๔ ทีก่ �าหนดใหนิ้สติมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัไดศึ้กษาในหมวดวชิา 

แกนพระพทุธศาสนา ในระดบัปรญิญาตร ีทกุสาขาวชิา ดงันัน้ เพือ่เป็นแนวทางการศึกษาตามขอบขา่ยขา่ยรายวชิา

ทีก่ �าหนดไวใ้นบทนี้ จะไดอ้ธบิายความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัพระไตรปิฎกศึกษาต่อไป 

๑.๒ ความหมายและความส�าคญัของพระไตรปิฎก
 ๑.๒.๑ ความหมายของพระไตรปิฎก

 พระไตรปิฎก เป็นคมัภรีห์ลกัของพระพทุธศาสนา ค�าวา่ “ไตรปิฎก” มาจากภาษาบาลวีา่ “ตปิิฏก�” หรอื  

“เตปิฏก�” แยกออกเป็น ๒ ศพัท ์คอื ไตร หรอื ต ิ(แปลวา่ สาม) + ปิฏก (ปิฎก แปลวา่ ตะกรา้, ภาชนะ) เมือ่รวม

ความแลว้ “ไตรปิฎก” แปลวา่ ปิฎกสาม แต่โดยนยัอรรถาธบิายแลว้ พระทีม่คีวามเชี่ยวชาญในพระพทุธศาสนา

หรอืพระอรรถกถาจารย ์ไดใ้หค้วามหมายของ “พระไตรปิฎก” ไว ้๒ นยั1 คอื (๑) ปิฎก หมายถงึ คมัภรี ์หรอื

ต�ารา ดงับาลวีา่ “ปรยิตตฺปิิ ห ิ‘มา ปิฎกสมปฺทาเนนาตอิาทสุี ปิฏกนฺต ิวุจจฺต”ิ ฯ แปลวา่ จรงิอยู่แมป้รยิตั ิท่านก็

เรยีกวา่ ปิฎก ในประโยคเป็นตน้วา่ อย่าปลงใจเชื่อโดยการอา้งต�ารา (๒) ปิฎก หมายถงึ ภาชนะ (เช่น ตะกรา้)  

ดงัประโยคบาลวีา่ “อถ ปรุโิส อาคจเฺฉยยฺ กทุทฺลปิฎกมาทายาตอิาทสุี ยงกฺญฺิจ ิ ภาชน�ปิ ฯ แมภ้าชนะอย่างใด 

อย่างหน่ึงท่านกเ็รยีกวา่ปิฎก ในประโยคเป็นตน้วา่ คร ัง้น ัน้ บรุุษคนหนึ่งถอืจอบและตะกรา้เดนิมา อนึ่ง ศพัทว์า่ 

ปิฎก (ปิฏก�) ตามนยัแห่งบาลทีีบ่ณัฑติผูรู้อ้รรถแห่งปิฎกศพัทส์รุปวา่ ปิฎกคอืภาชนะอนัเป็นเครื่องรองรบัปรยิตัิ2 

 อรรถกถาสมนัตปาสาทกิา อธิบายว่า ปิฎกม ี ๓ ประเภท คือ พระวนิยัปิฎก พระสุตตนัตปิฎก และ 

พระอภธิรรมปิฎก ในปิฎก ๓ ประเภทนัน้ พระพทุธพจนน้ี์คือ ปาติโมกข ์ ๒ วภิงัค ์ ๒ ขนัธกะ ๒๒ และ 
 1 ว.ิอ.(บาล)ี ๑/๒๐. 
 2 ตสฺมา ปิฏก� ปิฏกตถฺวทูิ ปรยิตตฺภิาชนตถฺโต อาห ุฯ อา้งใน ว.ิอ. (บาล)ี ๑/๒๐. 

ช่ือย่อ
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ปรวิาร ๑๖ ทีป่ระมวลพระพทุธพจน ์ ทีส่งัคายนาคร ัง้ที ่ ๑ และทีส่งัคายนาในภายหลงัต่อมาท ัง้หมดเขา้ดว้ยกนั  

ชือ่วา่ วนิยัปิฎก พระพทุธพจนค์อืทฆีนิกาย ซึง่เป็นทีร่วมพระสูตร ๓๔ สูตร มพีรหมชาลสูตรเป็นตน้ มชัฌมินิกาย

ซึง่เป็นทีร่วมพระสูตร ๑๕๒ สูตร มมีลูปรยิายสูตรเป็นตน้ สงัยุตตนิกายซึง่เป็นทีร่วบรวมพระสูตร ๗,๗๖๒ สูตร 

มโีอฆตรณสูตรเป็นตน้ องัคุตตรนิกายซึ่งเป็นที่รวบรวมพระสูตร ๙,๕๕๗ สูตรมจีติตปริยาทานสูตรเป็นตน้  

ขทุทกนิกาย ๑๕ ประเภท ไดแ้ก่ ขทุทกปาฐะ ธรรมบท อทุาน อติวุิตตกะ สุตตนิบาต วมิานวตัถ ุ เปตวตัถ ุ 

เถรคาถา เถรคีาถา ชาดก นิทเทส ปฏสิมัภทิามรรค อปทาน พทุธวงศ ์และจรยิาปิฎก ชื่อวา่พระสุตตนัตปิิฎก 

พระพทุธพจนค์อืธมัมสงัคหะ วภิงัค ์ธาตกุถา ปคุคลบญัญตั ิกถาวตัถ ุยมก ปฏัฐาน นี้ชื่อวา่พระอภธิรรมปิฎก3 

 ๑.๒.๒ ความส�าคญัและคณุค่าของพระไตรปิฎก

 พระไตรปิฎกอนัเป็นทีร่วมรวมค�าสอนของพระพทุธเจา้นัน้ มคีวามส�าคญัต่อการศึกษาพระพทุธศาสนา

อย่างยิง่ เน่ืองจากเป็นเหมอืนองคพ์ระศาสดา ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ตรสัไวว้า่ “ธรรมและวนิยั ทีเ่รา(ตถาคต) แสดงแลว้

บญัญตัแิลว้แก่เธอท ัง้หลาย หลงัจากเราลว่งลบัไป กจ็ะเป็นศาสดาของเธอท ัง้หลาย”4 

 พระไตรปิฎกมคีวามส�าคญัในฐานะที่เป็นที่รวบรวมค�าส ัง่สอนเอาไวท้ ัง้หมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์

เน่ืองจากพระธรรมวนิยัเป็นศาสดาแทนพระองค ์ เป็นทีร่วบรวมพระสทัธรรม ๓ ประการ คอื ปรยิตัสิทัธรรม 

ปฏบิตัสิทัธรรม และปฏเิวธสทัธรรม5

  พระไตรปิฎก เป็นคมัภีรท์ี่ส �าคญัที่สุดของพระพุทธศาสนา โดยจดัเป็นหมวดหมู่ได ้ ๓ หมวดหมู่ 

ตามลกัษณะเนื้อหา ดงันี้ (๑) หมวดพระวนิยั เรยีกวา่พระวนิยัปิฎก (๒) หมวดพระสูตร เรยีกวา่พระสุตตนัตปิฎก 

(๓) หมวดพระอภธิรรม เรยีกวา่พระอภธิรรมปิฎก

   การทีพ่ระไตรปิฎกเป็นคมัภรีท์ีร่วบรวมหลกัค�าส ัง่สอนของพระพทุธศาสนาไวท้ ัง้หมด ท�าใหพ้ทุธศาสนิกชน 

รวมท ัง้คนในศาสนาอื่น ๆ ไดศึ้กษาความเป็นมาของพระพุทธศาสนาไดอ้ย่างกวา้งขวางและเขา้ใจดีอย่าง 

ยิง่ขึ้น แมว้า่จะไมไ่ดเ้กดิในสมยัพทุธกาลก็ตาม และเราก็สามารถเชื่อไดส้นิทใจวา่ ค�าสอนต่าง ๆ ทีป่รากฏใน 

พระไตรปิฎกนัน้เป็นค�าส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ ผูต้รสัรูเ้องโดยชอบ ผูเ้ป็นบรมครูของเทวดาและมนุษยท์ ัง้หลาย

เป็นตน้ตามบทสรรเสริญพทุธคุณ ท ัง้น้ี เน่ืองจากในคราวสงัคายนาคร ัง้ที่ ๑ พระอานนทไ์ดแ้จง้ใหท้ี่ประชุม 

ทราบวา่ พระพทุธเจา้ทรงอนุญาตใหย้กเลกิสกิขาบทเลก็นอ้ยเสยีบา้งกไ็ด ้แต่ทีป่ระชมุหาขอ้ยุตไิมไ่ดว้า่สกิขาบท

เลก็นอ้ยนัน้คอือะไร และหากจะถอนสกิขาบทเลก็นอ้ยตามทีพ่ระพทุธเจา้อนุญาตก็จะถกูตเิตยีนจากผูอ้ืน่ไดว้า่ 

ปฏบิตัติามเฉพาะเมือ่พระพทุธเจา้ด�ารงพระชนมอ์ยู่เท่านัน้ พอพระพทุธเจา้ปรนิิพพานกย็กเลกิเสยี ทีป่ระชมุจงึมี

มตไิมใ่หถ้อนสกิขาบทใด ๆ ท ัง้สิ้นและปฏบิตัติามเหมอืนเมือ่คร ัง้ทีพ่ระพทุธเจา้ด�ารงพระชนมอ์ยู่ 

  พระไตรปิฎก เป็นคมัภรีพ์ระพทุธศาสนา ทีม่ขีอ้ความมากทีสุ่ดคมัภรีห์น่ึง มจี �านวนถงึ ๔๕ เลม่ การศึกษา

พระไตรปิฎก จงึก่อใหเ้กดิประโยชนม์ากมายแก่ผูศึ้กษา ดงัน้ี

 3 ว.ิอ.(ไทย) ๑/-/๒๕. 
 4 ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
 5 ว.ิอ.(บาล)ี ๑/๑๖๔. 
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  ๑. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนัน้ ๆ ชดัเจน ถกูตอ้งตามหลกัพระพทุธศาสนา เน่ืองจากพระไตรปิฎก 

ถอืเป็นคมัภรีแ์มบ่ทของคมัภรีท์กุชนิดในพระพทุธศาสนา ขอ้ความในคมัภรีใ์ดทีข่ดัแยง้กบัขอ้ความในพระไตรปิฎก 

ไมล่งกนั ไมส่มกนัเมือ่น�ามาเทยีบกบัพระธรรมวนิยัในพระไตรปิฎก ถอืวา่ไมถ่กูตอ้ง ไมใ่ช่ค�าสอนในพระพทุธ-

ศาสนา ดงันัน้ เมือ่ไดศึ้กษาขอ้ความธรรมจากคมัภรีห์รอืหนงัสอืธรรมะใด ๆ  กต็าม หากมคีวามสงสยัวา่ธรรมนัน้

ถูกตอ้งหรือไม่ ความหมายที่แทจ้ริงเป็นอย่างไร ก็สามารถตรวจสอบไดจ้ากคมัภรีพ์ระไตรปิฎก ถา้ถูกตอ้ง

สอดคลอ้งกบัพระไตรปิฎกก็สามารถเชื่อถอืและน�าไปอา้งองิได ้ แต่ถา้มคีวามแตกต่างกนัก็จะตอ้งยดึถอืคมัภรี ์

พระไตรปิฎกเป็นเกณฑไ์วก่้อน ดว้ยเหตุน้ีการศึกษา พระไตรปิฎกจงึท�าใหเ้กิดความม ัน่ใจในหลกัค�าส ัง่สอน 

หรอืขอ้ความทีศึ่กษานัน้วา่เป็นพทุธธรรมทีไ่ดร้บัการถา่ยทอดสบืต่อกนัมาตัง้แต่สมยัพระพทุธเจา้จรงิ ๆ

  ๒. การศึกษาพระไตรปิฎก ท�าใหม้คีวามเหน็ถกูตอ้งและปฏบิตัถิกูตอ้งตามหลกัการของพระพทุธศาสนา 

คุณค่าหรอืประโยชนข์อ้นี้ เป็นผลสบืเนื่องมาจากการมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งนัน่เอง

  ๓. ไดร้บัผลจากการปฏบิตัทิีจ่ะเกดิขึ้นอย่างเตม็ทีไ่มบ่กพร่อง เช่น การมคีวามเพยีรพยายาม ทีถ่กูตอ้ง 

กจ็ะใหป้ระสบความส�าเรจ็ได ้(วริเิยนะ ทกุขมจเฺจต ิ) ซึง่หากวา่ไมรู่ห้ลกัการท�าความเพยีรพยายามทีถ่กูตอ้ง กจ็ะ

ท�าใหป้ฏบิตัอิย่างผดิ ๆ และส่งผลต่อไปคอืการไดร้บัผลของความเพยีรพยายามนอ้ยหรอืไมไ่ดร้บัเลย

 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ ์ปยุตโฺต) ไดป้ระมวลความส�าคญัของพระไตรปิฎกและประโยชนท์ีจ่ะพงึไดร้บั

จากการศึกษาพระไตรปิฎก ไวด้งัน้ี6

 ๑) พระไตรปิฎกเป็นทีร่วบรวมไวซ้ึง่พทุธพจนค์อืพระด�ารสัของพระพทุธเจา้ ค�าส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ 

ที่พระองคไ์ดต้รสัไวเ้อง เท่าที่ตกทอดมาถึงเรา มมีาในพระไตรปิฎก เรารูจ้กัค�าสอนของพระพุทธเจา้จาก 

พระไตรปิฎก

 ๒) พระไตรปิฎกเป็นที่สถติค�าส ัง่สอนของพระศาสดา เพราะเป็นที่บรรจุพระธรรมวนิยัที่พระพทุธเจา้ 

ตรสัไวใ้หเ้ป็นศาสดาแทนพระองค ์เราจะเฝ้าหรอืรูจ้กัพระพทุธเจา้ไดจ้ากพระด�ารสัของพระองคท์ีท่่านรกัษากนัไว ้

ในพระไตรปิฎก

 ๓) พระไตรปิฎกเป็นแหลง่ตน้เดมิของค�าสอนในพระพทุธศาสนา ค�าสอน ค�าอธบิาย คมัภรี ์หนงัสอื ต�ารา 

ทีอ่าจารยแ์ละนกัปราชญท์ ัง้หลายพูด กลา่ว หรือเรียบเรียงไว ้ ทีจ่ดัว่าเป็นของในพระพทุธศาสนาจะสบืขยาย 

ออกมาและเป็นไปตามค�าสอนแมบ่ทในพระไตรปิฎกทีเ่ป็นฐานหรอืเป็นแหลง่ตน้เดมิ

 ๔) พระไตรปิฎกเป็นหลกัฐานอา้งอิงในการแสดงหรือยืนยนัหลกัการที่กล่าวว่าเป็นพระพุทธศาสนา  

การอธบิายหรอืกลา่วอา้งเกี่ยวกบัหลกัการของพระพทุธศาสนา จะเป็นทีน่่าเชือ่ถอืหรอืยอมรบัไดด้ว้ยด ีเมือ่อา้งองิ

หลกัฐานในพระไตรปิฎก ซึง่ถอืวา่เป็นหลกัฐานอา้งองิข ัน้สุดทา้ยสูงสุด 

 ๕) พระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานตรวจสอบค�าสอนในพระพทุธศาสนา ค�าสอนหรอืค�ากลา่วใด ๆ ทีจ่ะถอืวา่

เป็นค�าสอนในพระพทุธศาสนาไดจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัพระธรรมวนิยัซึง่มมีาในพระไตรปิฎก (แมแ้ต่ค�าหรอืขอ้ความ

ในพระไตรปิฎกเอง ถา้ส่วนใดถกูสงสยัวา่จะแปลกปลอมกต็อ้งตรวจสอบดว้ยค�าสอนท ัว่ไปในพระไตรปิฎก)

 6 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), พระไตรปิฎก : สิง่ที่ชาวพทุธควรรู,้ พมิพค์ร ัง้ที ่๑๕, (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ ์บรษิทั 
สหธรรมกิ จ�ากดั, ๒๕๕๖), หนา้ ๖๕-๖๖. 
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5บทที ่๑ ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัพระไตรปิฎก

 ๖) พระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานตรวจสอบความเชื่อถอืและขอ้ปฏบิตัใินพระพทุธศาสนา ความเชื่อถอืหรอื

ขอ้ปฏบิตัติลอดจนพฤตกิรรมใด ๆ จะวนิิจฉยัวา่ถกูตอ้งหรอืผดิพลาด เป็นพระพทุธศาสนาหรอืไม ่กโ็ดยอาศยั

พระธรรมวนิยัทีม่มีาในพระไตรปิฎกเป็นเครื่องตดัสนิ (เป็นหลกัตดัสนิพระธรรมวนิยั วา่ อะไรถกู-ผดิ อะไรควร-

ไมค่วร)7

 การศึกษาคน้ควา้พระไตรปิฎกจงึเป็นกจิส�าคญัยิง่ของชาวพทุธ ถอืวา่เป็นการสบืทอดอายุพระพทุธศาสนา 

หรอืด�ารงพระพทุธศาสนาไว ้การศึกษาคน้ควา้พระไตรปิฎกทีด่ตีอ้งน�าไปปฏบิตัจิรงิเพือ่ใหเ้กดิผล ถา้การปฏบิตัิ

ไมเ่ป็นไปตามหลกัการของพระพทุธศาสนาแลว้ พระพทุธศาสนากไ็มส่ามารถด�ารงอยู่ได ้พระไตรปิฎกยงัมคุีณค่า

ทีส่ �าคญัในดา้นอืน่ ๆ อกีมากมาย เป็นตน้ พระไตรปิฎกจงึเป็นแหลง่ทีจ่ะสบืแนวคดิทีส่มัพนัธก์บัวชิาการต่าง ๆ 

และพระไตรปิฎกเป็นแหลง่เดมิของค�าศพัทบ์าลทีีน่�ามาใชใ้นภาษาไทย

 สรุปพระไตรปิฎกคอืพระวนิยัปิฎก พระสุตตนัตปิฎก และพระอภธิรรมปิฎก เป็นคมัภรีท์ีส่ �าคญัในพระพทุธ-

ศาสนา เพราะเป็นคมัภรีเ์ป็นทีร่วบรวมค�าส ัง่สอนท ัง้ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธเ์อาไวใ้นพระไตรปิฎกน้ี ดงันัน้  

ความส�าคญัของพระไตรปิฎกจงึนบัไดว้า่เป็นคมัภรีห์รอืปกรณท์ีร่วบรวมหลกัธรรมวนิยั และผ่านการสงัคายนา 

มาหลายครัง้ พระมหาเถระท ัง้หลายไดส้บืทอดกนัต่อเน่ืองมาจนถงึปจัจบุนั อน่ึง คุณค่าหรอืประโยชนท์ีไ่ดร้บั 

จากการศึกษาพระไตรปิฎกในภาพรวมกค็อืการมคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัพระพทุธศาสนาอย่างถกูตอ้ง ปฏบิตัติาม

ไดอ้ย่างถกูตอ้ง และไดร้บัผลของการปฏบิตัอิย่างเตม็ทีส่มควรแก่การปฏบิตัิ

  จากทีก่ลา่วมา จะเหน็วา่ พระไตรปิฎกมใิช่คมัภรีท์ีศ่กัดิ์สทิธิ์ทีใ่คร ๆไมอ่าจแตะตอ้งได ้ หรอืใส่ตูไ้วบู้ชา

อย่างทีเ่ขา้ใจกนั เพราะหากเป็นเช่นนัน้ ความรูต่้าง ๆ ทีบ่รรจใุนพระไตรปิฎกก็จะไรค่้าท ัง้อาจจะท�าใหเ้กดิการ

นบัถอืพระพทุธศาสนาในทางทีผ่ดิได ้ ดงันัน้ การปฏบิตัต่ิอพระไตรปิฎกทีถ่กูตอ้ง คอืการตัง้ใจและสนใจศึกษา

คน้ควา้หาความรูต่้าง ๆ ในพระไตรปิฎกอย่างจรงิจงั น�าความรูใ้นพระไตรปิฎกมาใชป้ระพฤตปิฏบิตัดิว้ยตนเอง 

และน�าไปเผยแผ่แก่ผูอ้ืน่ ศึกษาปฏบิตัติามค�าสอนทีป่รากฏในพระไตรปิฎก อนัจะเป็นผลใหพ้ระพทุธศาสนาเผยแผ่

ย ัง่ยนืต่อไป รวมท ัง้ผูป้ฏบิตัจิะไดร้บัผลของการปฏบิตัติามสมควรแก่การปฏบิตันิ ัน้

๑.๓ ประวตัแิละพฒันาการของคมัภรีพ์ระไตรปิฎก
 ประวตัขิองคมัภรีพ์ระไตรปิฎก เริ่มขึ้นจากการจดจ�าค�าสอนของพระพทุธเจา้ดว้ยการประมวลเป็นเรื่อง ๆ 

ทีท่รงตรสัรูแ้ละประกาศสจัธรรม ตลอด ๔๕ พรรษา พระพทุธเจา้ตรสัเรยีกค�าสอนของพระองคว์า่ พระธรรมบา้ง 

พระธรรมวนิยับา้ง พรหมจรรยบ์า้ง ศาสนาบา้ง เมือ่มคี�าสอนมากขึ้น จึงมกีารจดัเป็นหมวดพระธรรมวนิยั  

เรยีกวา่ นวงัคสตัถศุาสน ์คอืค�าสอนของพระศาสดามอีงค ์๙ ไดแ้ก่ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อทุาน  

อติวุิตตกะ ชาตกะ อพัภตูธมัมะ8 หลกัธรรมเหลา่นี้ เป็นเหตใุหพ้ระพทุธศาสนาเจรญิม ัน่คงด�ารงอยู่ไดน้าน ดงัที่

พระพทุธเจา้ตรสัตอบพระสารบีตุรวา่ “สารบีตุร พระพทุธเจา้กกสุนัธะ พระพทุธเจา้โกนาคมนะ และพระพทุธเจา้

 7 เรื่องเดยีวกนั, หนา้ ๖๖. 
 8 ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๑๙/๑๑. 
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6 พระไตรปิฎกศึกษา

กสัสปะ ไม่ทรงผ่อนคลายทีจ่ะทรงแสดงธรรมโดยพสิดารแก่สาวก สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อทุาน  

อติวุิตตกะ ชาดก อพัภตูธรรม เวทลัละของพระพทุธเจา้ ๓ พระองคจ์งึมมีาก ทรงบญัญตัสิกิขาบทไวแ้ก่สาวก  

มกีารแสดงปาตโิมกข ์เมือ่หมดพระพทุธเจา้และสาวกผูต้รสัรูต้ามแลว้ สาวกช ัน้หลงั ๆ  ต่างชื่อ ต่างโคตร ต่างชาติ

วรรณะ ไดเ้ขา้มาบวชจากต่างตระกูล เธอเหล่านัน้พาใหพ้รหมจรรยด์�ารงอยู่นาน เหมอืนดอกไมน้านาพรรณ 

กองอยู่บนแผ่นกระดานเอาดา้ยรอ้ยไว ้ ย่อมไมถ่กูลมพดักระจดักระจายไป เพราะเหตไุร เพราะเอาดา้ยรอ้ยไว ้ 

ขอ้นี้ฉนัใด เมือ่หมดพระพทุธเจา้ และสาวกผูต้รสัรูต้ามแลว้ สาวกช ัน้หลงั ๆ ต่างชื่อ ต่างโคตร ต่างชาตวิรรณะ 

ไดเ้ขา้มาบวชจากต่างตระกูล เธอเหลา่นัน้พาใหพ้รหมจรรยด์�ารงอยู่นาน ฉนันัน้ สารบีตุร นี้คอืเหตปุจัจยัทีท่ �าให ้

พรหมจรรยข์องพระพทุธเจา้กกสุนัธะ พระพทุธเจา้โกนาคมนะ และพระพทุธเจา้กสัสปะ ด�ารงอยู่นาน”9 ต่อมา 

ไดม้ผูีส้นใจศึกษาค�าสอนมากขึ้นจึงไดม้กีารต ัง้ส �านกัเรียนขึ้น เช่นส�านกัเรียนของพระอุบาล ี ส �านกัเรียนของ 

พระอานนท ์วธิกีารศึกษาเลา่เรยีนใชว้ธิมีขุปาฐะคอืการท่องจ�าปากต่อปากจากพระพทุธเจา้และพระสาวกส�าคญั

 พระไตรปิฎก เป็นคมัภรีท์ี่บนัทกึค�าส ัง่สอนทางพระพทุธศาสนาไว ้ ค�าส ัง่สอนทางพระพทุธศาสนาใน 

ข ัน้แรกแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ขอ้บงัคบัหรือกฎระเบยีบทีเ่รียกว่า พระวนิยั กบัค�าสอนทีค่วรปฏบิตัิตาม 

เรยีกวา่ พระธรรม ต่อ มาในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช มกีารสงัคายนาพระธรรมวนิยัคร ัง้ที ่ ๓ ไดม้กีารแบง่ 

ค�าส ัง่สอนทางพระพทุธศาสนาออกเป็น ๓ ส่วน คอื พระวนิยัปิฎก พระสุตตนัตปิฎก และพระอภธิรรมปิฎก  

จงึเรยีกวา่ พระไตรปิฎก 

 สุชพี ปญุญานุภาพ ไดก้ลา่วถงึความเป็นมาของพระไตรปิฎกวา่ การกลา่วถงึความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก 

จ�าเป็นตอ้งกล่าวถึงเหตุการณ์ต ัง้แต่ยงัมไิดจ้ดจารึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมท ัง้หลกัฐานเรื่องการท่องจ�า  

และขอ้ความทีก่ระจดักระจายยงัมไิดจ้ดัเป็นหมวดหมู ่ จนถงึมกีารสงัคายนาคอืจดัระเบยีบหมวดหมู ่ การจารกึ

เป็นตวัหนงัสอืและการพมิพเ์ป็นเล่ม และไดก้ล่าวถงึพระสาวกผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัประวตัิความเป็นมาแห่ง 

พระไตรปิฎกคอื พระอานนท ์ ผูเ้ป็นพระอนุชา (ลูกผูพ้ีผู่น้อ้ง) และเป็นผูอ้ปุฏัฐากรบัใชใ้กลช้ดิของพระพทุธเจา้ 

ในฐานะทีท่รงจ�าพระพทุธวจนะไวไ้ดม้าก พระอบุาล ีผูเ้ชี่ยวชาญทางวนิยัในฐานะทีท่รงจ�าวนิยัปิฎก พระโสณกฏุ-ิ

กณัณะ ผูเ้คยท่องจ�าบางส่วนแห่งพระสุตตนัตปิฎก และกล่าวขอ้ความนัน้ปากเปล่าในที่เฉพาะพระพกัตร ์

ของพระพทุธเจา้ ไดร้บัสรรเสรญิวา่ทรงจ�าไดด้มีาก ท ัง้ส �าเนียงทีก่ลา่วขอ้ความออกมากช็ดัเจนแจ่มใสเป็นตวัอย่าง

แห่งการท่องจ�าในสมยัทีย่งัไมม่กีารจารกึพระไตรปิฎกเป็นตวัหนงัสอื พระมหากสัสปะ ในฐานะเป็นผูร้เิริ่มใหม้ ี

การสงัคายนา จดัระเบยีบพระพทุธวจนะใหเ้ป็นหมวดหมูใ่นขอ้น้ีย่อมเกี่ยวโยงไปถงึพระพทุธเจา้ พระสารบีตุร 

และพระจนุทะ นอ้งชายพระสารบีตุร ซึง่เคยเสนอใหเ้หน็ความส�าคญัของการท�าสงัคายนา คอืจดัระเบยีบค�าสอน

ใหเ้ป็นหมวดหมู่10

 9 ว.ิมหา.(ไทย) ๑/๒๐/๑๒. 
 10 สุชพี ปญุญานุภาพ, พระไตรปิฎกส�าหรบัชาวบา้น, พมิพค์ร ัง้ที ่ ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : มหามกฎุราชวทิยาลยั, 
๒๕๓๙), หนา้ ๑-๒.
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 การรอ้ยกรองพระธรรมวนิยัทีเ่รยีกวา่ สงัคตี ิปรากฏในปาสาทกิสูตร วา่ “จนุทะ เพราะเหตนุ ัน้ ธรรมท ัง้หลาย

ที่เราแสดงไวแ้ลว้เพือ่ความรูย้ิ่ง บริษทัท ัง้หมดนัน้แหละ พงึพรอ้มเพรียงกนัประชุม สอบทานอรรถกบัอรรถ 

พยญัชนะกบัพยญัชนะในธรรมนัน้ แลว้พงึสงัคายนากนั ไมพ่งึววิาทกนั เพือ่ใหพ้รหมจรรยน์ี้ต ัง้อยู่ไดน้าน ด�ารง

อยู่ไดน้าน ขอ้นัน้พงึเป็นไปเพือ่เกื้อกูลแก่คนหมูม่าก เพือ่สุขแก่คนหมูม่าก เพือ่อนุเคราะหช์าวโลก เพือ่ประโยชน ์

เพือ่เกื้อกูล เพือ่สุขแก่เทวดาและมนุษยท์ ัง้หลาย”11 และปรากฏในมหาปรนิิพพานสูตรไดต้รสัสอนเรื่องมหาปเทส 

๔ ทรงแนะน�าใหภ้กิษุท ัง้หลายเล่าเรียนและตรวจสอบค�าสอนที่ถูกตอ้งความว่า “ภกิษุในธรรมวนิยัน้ีพงึกล่าว 

อย่างน้ีว่า “ผูม้อีายุ ขา้พเจา้ไดส้ดบัรบัมาเฉพาะพระพกัตรพ์ระผูม้พีระภาคว่า “น้ีเป็นธรรม น้ีเป็นวนิยั น้ีเป็น 

สตัถสุาสน”์ เธอท ัง้หลาย ยงัไมพ่งึชื่นชม ยงัไมพ่งึคดัคา้นค�ากลา่วของผูน้ ัน้ พงึเรยีนบทและพยญัชนะเหลา่นัน้ 

ใหด้แีลว้ พงึสอบดูในสูตร เทยีบดูในวนิยั ถา้บทและพยญัชนะเหลา่นัน้ สอบลงในสูตรกไ็มไ่ด ้เทยีบเขา้ในวนิยัก็

ไม่ได ้ พงึลงสนันิษฐานว่า “น้ีมใิช่พระด�ารสัของพระผูม้พีระภาคพระองคน์ ัน้แน่นอน และภกิษุน้ีรบัมาผดิ”  

เธอท ัง้หลายพงึทิ้งค�านัน้เสยี ถา้บทและพยญัชนะเหล่านัน้ สอบลงในสูตรก็ได ้ เทยีบเขา้ ในวนิยัก็ได ้ พงึลง

สนันิษฐานวา่ “น้ีเป็นพระด�ารสัของพระผูม้พีระภาคพระองคน์ ัน้แน่นอน และภกิษุนี้รบัมาดว้ยด”ี12 

 พระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจา้ไดร้บัการรวบรวมจดัหมวดหมู่เป็นปิฎกที่เรียกว่า พระไตรปิฎก  

พระสาวกไดศึ้กษาเลา่เรยีนสบืทอดกนัมาเป็นรุ่น ๆ (อาจรยิปรมัปรา) ดว้ยระบบการสบืทอดทีเ่รยีกวา่ “มขุปาฐะ” 

คือการเล่าเรียนและถ่ายทอดดว้ยการท่องจ�าและสอบทานดว้ยปากเปล่า ยงัไม่มีการจดบนัทึกจารึกดว้ย 

อกัษร กระท ัง่สงัคายนาคร ัง้ที ่๕ ณ ประเทศลงักาจงึไดม้กีารจารกึค�าสอนในพระไตรปิฎกเป็นอกัษรลงในใบลาน 

เป็นคร ัง้แรก จงึเกดิเป็นคมัภรีข์ึ้นเรยีกวา่ คมัภรีพ์ระไตรปิฎก และไดศึ้กษาสบืทอดกนัมาชา้นาน กระท ัง่มกีาร

เขยีนและพมิพจ์ดัท�าเป็นเลม่หนงัสอื ปจัจบุนั มกีารจดัท�าระบบสบืคน้พระไตรปิฎกดว้ยคอมพวิเตอร์

 พระไตรปิฎกมีความเป็นมาและพฒันาการเป็นมาอย่างไร

 พระไตรปิฎก คอืพระวนิยัปิฎก พระสุตตนัตปิฎก และพระอภธิรรม มคีวามเป็นมาและพฒันาการ ดงัน้ี

 ๑. สมยัพทุธกาลไม่มพีระไตรปิฎก พระพทุธองคท์รงแสดงธรรม-วนิยั หรอืพรหมจรรย ์ (พรฺหฺมจรยิ �) 

เท่านัน้ ดงัเวลาจะทรงส่งพระอรหนัตส์าวก ๖๐ รูป ไปประกาศพระพทุธศาสนา ตรสัส่งใหไ้ป “ประกาศพรหมจรรย”์13 

อนังามในที่สุด (งามดว้ยอธิศีลสกิขา) งามในท่ามกลาง (งามดว้ยอธิจติตสกิขา) และงามในที่สุด (งามดว้ย 

อธปิญัญาสกิขา) และเมือ่จวนจะเสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน ก็ตรสัวา่ “ธรรมและวนิยัทีเ่ราแสดงแลว้บญัญตัแิลว้ 

แก่เธอท ัง้หลาย หลงัจากเราลว่งลบัไป กจ็ะเป็นศาสดาของเธอท ัง้หลาย”14

  ๒. มหีลกัฐานวา่ มกีารแบง่พทุธวจน ์เป็นหมวดหมูม่าบา้งแลว้ ต ัง้แต่ในสมยัพทุธกาล เช่น แบง่เป็นธรรม 

๙ เรยีกวา่ “นวงัคสตัถศุาสน”์ คอืค�าสอนของพระศาสดามอีงค ์๙ คอื สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อทุาน 

อติวุิตตกะ ชาตกะ อพัภตูธรรม และเวทลัละ15 

 11 ท.ีปา.(ไทย) ๑๑/๑๗๗/๑๓๘. 
 12 ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๑๘๘/๑๓๔ 
 13 ว.ิม.(ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
 14 ท.ีม.(ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔.
 15 ม.ม.ู(ไทย) ๑๒/๒๓๘/๒๕๒. อลคทัทูปมสูตร 
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8 พระไตรปิฎกศึกษา

   ๑) สุตตะ ไดแ้ก่ อภุโตวภิงัค ์นิทเทส ขนัธกะ ปรวิาร มงคลสูตร รตนสูตร นาฬกสูตร ตวุฏัฏกสูตร 

ในสุตตนิบาต และพทุธวจนะอืน่ ๆ ทีม่ชีื่อวา่สุตตะ

   ๒) เคยยะ ไดแ้ก่ พระสูตรทีม่คีาถาท ัง้หมด โดยเฉพาะสคาถวรรคในสงัยุตตนิกาย

   ๓) เวยยากรณะ ไดแ้ก่ พระอภธิรรมปิฎกท ัง้หมด พระสูตรทีไ่มม่คีาถา และพทุธพจนอ์ืน่ทีไ่มจ่ดัเขา้

ในองค ์๘ ทีเ่หลอื

   ๔) คาถา ไดแ้ก่ ธรรมบท เถรคาถา เถรคีาถา และคาถาลว้นในสุตตนิบาต ทีไ่มม่ชีื่อวา่เป็นสูตร

   ๕) อุทาน ไดแ้ก่ พระสูตร ๘๒ สูตรที่เกี่ยวดว้ยคาถาที่ทรงเปล่งดว้ยพระหฤทยัสหรคตดว้ย 

โสมนสัญาณ

   ๖) อติวุิตตกะ ไดแ้ก่ พระสูตร ๑๑๐ สูตร ทีต่รสัโดยนยัวา่ วุตตฺมทิ � ภควตา เป็นตน้

   ๗) ชาตกะ ไดแ้ก่ ชาดก ๕๕๐ เรื่อง มอีปณัณกชาดก เป็นตน้

   ๘) อพัภตูธรรม ไดแ้ก่ พระสูตรทีว่า่ดว้ยเรื่องอศัจรรย ์ไมเ่คยปรากฏ ท ัง้หมด ทีต่รสัโดยนยัวา่ “ภกิษุ

ท ัง้หลาย ขอ้อศัจรรยไ์มเ่คยม ี๔ อย่างนี้ หาไดใ้นอานนท”์ ดงัน้ีเป็นตน้

   ๙) เวทลัละ ไดแ้ก่ พระสูตรแบบถาม-ตอบ ซึง่ผูถ้ามไดท้ ัง้ความรู ้และความพอใจ เช่น จูฬเวทลัลสูตร 

มหาเวทลัลสูตร สมัมาทฏิฐสูิตร สกักปญัหสูตร สงัขารภาชนียสูตร และมหาปณุณมสูตร16 เวทลัละเป็นค�าสอน

ประเภทค�าถามค�าตอบ เวทลัละ แปลวา่ ไดค้วามรู ้ ความปลื้มใจ หมายถงึผูถ้ามไดค้วามรู ้ และความปลื้มใจ  

แลว้กถ็ามต่อไปเรื่อย ๆ

 ๓. ต่อมาเมื่อพระมหากสัสปเถระ รวบรวมพระอรหนัตข์ณีาสพผูท้รงอภญิญา มคีวามสมบูรณ์ดว้ย 

ปฏสิมัภทิา ๕๐๐ รูป กระท�าสงัคายนาคร ัง้ที ่๑ กย็งัคงสงัคายนา “พระธรรม-วนิยั” อยู่ (ยงัไมม่คี�าวา่ไตรปิฎก)17

 แมเ้มือ่กาลล่วงไปประมาณ ๑๐๐ ปี พระวชัชีบุตรไดข้อ้เสนอขอแกไ้ขพระวนิยับญัญตัิบางขอ้ อา้งว่า

พระพทุธองคท์รงประทานนโยบายไวใ้หแ้ลว้ พระสงฆท์ ัง้หลายไดป้ระชมุสงัคายนา วนิิจฉยัขอ้เสนอเกี่ยวกบัวตัถ ุ

๑๐ ประการ18 ของพวกภกิษุวชัชบีตุรแลว้ ไม่ยอมรบั และการท�าสงัคายนาคร ัง้น ัน้ก็ยงัเรียกว่า “ธมัมวนิย- 

วสิชัชนา” (การวสิชันาพระธรรม-วนิยั) หรอื “ธมัมวนิยสงัคตี”ิ (การสงัคายนาพระธรรม-วนิยั)

  ๔. ในช่วงระหวา่งหลงัสงัคายนาคร ัง้ที ่๒ จนถงึคร ัง้ที ่๓ นี้ เอง มผูีส้นันิษฐานวา่ ธรรม-วนิยั ไดแ้ตกแขนง

ออกเป็น ๓ หมวด (เรยีกวา่ เตปิฎก = ไตรปิฎก) คอื ธรรม ไดแ้ตกออกเป็น พระสุตตนัตปิฎก กบัพระอภธิรรมปิฎก 

ส่วนวนิยั เป็นพระวนิยัปิฎก

 มหีลกัฐานอกีแห่งหน่ึง พระโมคคลัลบีตุร ไดแ้ต่งกถาวตัถ ุ ในคราวท�าสงัคายนาคร ัง้ที ่ ๓ และกถาวตัถ ุ 

ถกูผนวกเขา้เป็นหน่ึงในอภธิรรม ๗ คมัภรี์19 แสดงวา่พระไตรปิฎกเพิง่จะมาครบสมบูรณใ์นพทุธศตวรรษที ่๓ น้ีเอง

 16 ม.ม.ูอ.(บาล)ี ๒/๒๓๘/๑๓. 
 17 ดูรายละเอยีดใน ว.ิจู.(ไทย) ๗/๔๓๗-๔๔๓/๓๗๕-๓๘๕. 
 18 ว.ิจู.(ไทย) ๗/๔๔๖/๓๙๓. 
 19 ตสฺม ึสมาคเม โมคฺคลปีตุตฺตสฺิสตเฺถโร ปรปปฺวาท� มททฺนฺโต กถาวตถฺปุปฺกรณ� อกาส ิฯ อา้งใน ว.ิอ.(บาล)ี ๑/๖๑.
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  ๕. พระไตรปิฎกไดถ้า่ยทอดสบืต่อกนัมาโดยระบบท่องจ�า จนกระท ัง่ไปถงึศรลีงักา เมือ่ พ.ศ. ๔๕๐ ไดร้บั

การจารกึลงเป็นลายลกัษณอ์กัษร ในการท�าสงัคายนาคร ัง้ที ่๕ จารกึดว้ยอกัษรสงิหล จากนัน้กถ็า่ยทอดเป็นอกัษร

ของชาตต่ิาง ๆ ทีส่บืทอดพระไตรปิฎก แมป้ระเทศไทย กไ็ดพ้ระไตรปิฎกไปจากประเทศศรลีงักา

  ๖. พระไตรปิฎกบนัทกึดว้ยภาษามาคธ ี (แขนงหน่ึงของภาษาตระกูลปรากฤต) ต่อมาไดเ้ปลีย่นมาเรยีก

เป็นภาษาบาล ีหรอืตนัตภิาษา เมือ่จารกึลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรแลว้ เน่ืองจากภาษาบาลเีป็นภาษาถิน่ (ภาษาตลาด) 

ไมม่อีกัขระเป็นของตน ผูป้ระสงคจ์ะเรยีนพระไตรปิฎก จงึตอ้ง “ถอด” (Transliterate) เป็นอกัขระของตน เช่น 

เรยีนทีป่ระเทศตะวนัตก กถ็อดเป็นอกัษรโรมนั เรยีนทีป่ระเทศไทยกถ็อดเป็นอกัษรไทย

  ภาษาพระไตรปิฎก เชือ่วา่คอืภาษามาคธ ีต่อมาเปลีย่นชือ่เป็นภาษาบาลหีรอืตนัตภิาษา พระไตรปิฎกภาษา

บาลมีที ัง้หมด ๔๕ เลม่ 

  พระไตรปิฎกทีใ่ชอ้า้งองิแพร่หลายในปจัจบุนัคอื (๑) ฉบบัโรมนั ของสมาคมปาลปีกรณ ์(๒) ฉบบัสงิหล 

ของประเทศศรลีงักา (๓) ฉบบัพม่า ของประเทศเมยีนมา (๔) ฉบบัไทยทีถ่อืกนัว่าถูกตอ้งสมบูรณ์ก็คือฉบบั 

สยามรฐั และฉบบัมหาจฬุาเตปิฏก�

  นอกจากน้ี มีพระไตรปิฎกที่บนัทึกลงแผ่น CD-ROM ของมหาวิทยาลยัมหิดล และ Chattha  

Samgayana CD-ROM ของสถาบนัคน้ควา้วปิสัสนา ธรรมคริ ีอคิทัปรุ ีอนิเดยี บรรจพุระไตรปิฎกทกุ version

๑.๔ โครงสรา้งและเน้ือหาโดยสงัเขปเกี่ยวกบัพระไตรปิฎก
 ๑.๔.๑ โครงสรา้งของพระไตรปิฎก

 พระไตรปิฎกประกอบดว้ยเนื้อหาแบง่ออกเป็น ๓ ส่วน คอื

 ๑) พระวนิยัปิฎก เป็นที่รวบรวมพระวนิยัซึ่งประกอบดว้ยกฎเกณฑก์ติกาส�าหรบัรกัษาภกิษุสงฆ ์ และ

ภกิษุณีสงฆไ์ว ้

 ๒)  พระสุตตนัตปิฎก เป็นทีร่วบรวมพระสูตรท ัง้หลาย คอืธรรมทีต่รสัแสดงแก่บคุคล หรอืปรารภเหตกุารณ์

หรอืสถานการณอ์ะไรบางอย่าง เป็นแต่ละเรื่องๆ ไป

 ๓)  พระอภธิรรมปิฎก เป็นทีร่วบรวมค�าอธบิายหลกัค�าสอนทีเ่ป็นเนื้อหาสาระ เป็นหลกัธรรมลว้น ๆ 
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10 พระไตรปิฎกศึกษา

 

 

 

 พระไตรปิฎกมเีน้ือหา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์ ฉบบัพมิพด์ว้ยอกัษรไทยนิยมจดัแยกเป็น ๔๕ เล่ม  

เพือ่หมายถงึระยะเวลา ๔๕ พรรษาแห่งพทุธกจิ นบัรวมไดถ้งึ ๒๒,๓๗๙ หนา้ (ฉบบัสยามรฐั) หรอืเป็นตวัอกัษร

ประมาณ ๒๔,๓๐๐,๐๐๐ ตวั แต่ละปิฎกมกีารจดัแบ่งหมวดหมู่ บท ตอน ซอยออกไปมากมายซบัซอ้น20  

อนึ่ง การจดัหมวดหมูพ่ระธรรมวนิยัออกเป็นพระไตรปิฎกนัน้ มใิช่เป็นการจดัหลกัค�าสอนขึ้นมาใหมแ่ต่อย่างใด 

หากแต่เป็นการจดัหมวดหมูจ่ดัแบง่ตามลกัษณะค�าสอนทีม่อียู่เดมิ 

 ๑. พระวนิยัปิฎก 

 พระวนิยัปิฎก คือ คมัภรีท์ีป่ระมวลระเบยีบขอ้บงัคบั เป็นหมวดพระวนิยั, ประมวลสกิขาบท ส�าหรบั 

ภกิษุสงฆแ์ละภกิษุณีสงฆ ์แบง่เป็น ๓ หมวด หรอื ๕ คมัภรี ์จดัพมิพอ์กัษรไทยเป็น ๘ เลม่คอื มหาวภิงัค ์ภกิขนุี

วภิงัค ์มหาวรรค จลุวรรค ปรวิารวรรค ดงัน้ี21 

   ก. วภิงัค ์หรอื สุตตวภิงัค ์วา่ดว้ยสกิขาบทในปาฏโิมกข ์แบง่เป็น ๒ คมัภรี ์คอื (๑) อาทกิมัมกิะ หรอื 

ปาราชกิ (อา) วา่ดว้ยสกิขาบททีเ่กี่ยวกบัอาบตัหินกั ต ัง้แต่ปาราชกิถงึอนิยต (Major Offenses) จดัพมิพเ์ป็น  

 20 พระพรหมคุณาภรณ,์ (ป.อ.ปยุตโฺต), พระไตรปิฎก : สิง่ที่ชาวพทุธตอ้งรู,้ หนา้ ๕-๖. 
 21 พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตโฺต), พจนานุกรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม, พมิพค์ร ัง้ที ่๑๗, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑), หนา้ ๘๗-๘๘. 

พระไตรปิฎก

พระสตุตนัตปิฎก ๒๕ เลม่ พระวนิยัปิฎก ๘ เลม่ พระอภธิรรมปิฎก ๑๒ เลม่ 

ภกิขวุภิงัค ์เลม่ ๑-๒ 

ขทุทกนิกาย เลม่ ๒๕-๓๓ 

สงัยุตตนิกาย เลม่ ๑๕-๑๙ 

มชัฌมินิกาย เลม่ ๑๒-๑๔ 

ทฆีนิกาย เลม่ ๙-๑๑ 

ปรวิาร เลม่ ๘ 

จลุวรรค เลม่ ๖-๗ 

มหาวรรค เลม่ ๔-๕ 

ภกิขนุีวภิงัค ์เลม่ ๓ 

องัคุตตรนิกาย เลม่ ๒๐-๒๔ 

ทฆีนิกาย เลม่ ๙-๑๑ 

ทฆีนิกาย เลม่ ๙-๑๑ 

ทฆีนิกาย เลม่ ๙-๑๑ 

ทฆีนิกาย เลม่ ๙-๑๑ 

ทฆีนิกาย เลม่ ๙-๑๑ 

ทฆีนิกาย เลม่ ๙-๑๑ 

ทฆีนิกาย เลม่ ๙-๑๑ 
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11บทที ่๑ ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัพระไตรปิฎก

๑ เลม่ (๒) ปาจติตยิะ (ปา) วา่ดว้ยสกิขาบททีเ่กี่ยวกบัอาบตัเิบา ต ัง้แต่อาบตันิิสสคัคยิปาจติตยี ์ถงึเสขยิะ และ

รวมเอาภกิขนุีวภิงัคเ์ขา้ไวด้ว้ย จดัเป็น ๒ เลม่

  วภิงัค ์นี้  แบง่อกีอย่างหน่ึงเป็น ๒ เหมอืนกนั คอื (๑) มหาวภิงัค ์หรอื ภกิขวุภิงัค ์ วา่ดว้ยสกิขาบทใน 

ปาฏโิมกขฝ่์ายภกิษุสงฆ ์จดัเป็น ๒ เลม่ (๒) ภกิขนุีวภิงัค ์วา่ดว้ยสกิขาบทในปาฏโิมกขฝ่์ายภกิษุณีสงฆ ์จดัเป็น 

๑ เลม่

  ข.  ขนัธกะ วา่ดว้ยสกิขาบทนอกปาฏโิมกข ์รวมเป็นบท ๆ เรยีกวา่ขนัธกะหนึ่ง ๆ ท ัง้หมดม ี๒๒ ขนัธกะ 

แบง่เป็น ๒ วรรค คอื

   ๓. มหาวรรค (ม : วรรคใหญ่) วา่ดว้ยสกิขาบทนอกปาฏโิมกขต์อนตน้ ม ี๑๐ ขนัธกะ จดัเป็น ๒ เลม่

   ๔. จลุวรรค (จ ุ: วรรคเลก็) วา่ดว้ยสกิขาบทนอกปาฏโิมกขต์อนปลาย ม ี๑๒ ขนัธกะ จดัเป็น ๒ เลม่

  ค. ๕. ปรวิาร (ป : หนงัสอืประกอบ, คู่มอื) คมัภรีบ์รรจคุ�าถามค�าตอบ ซอ้มความรูพ้ระวนิยั จดัเป็น  

๑ เลม่

 นอกจากนี้ ใน ๕ คมัภรีเ์หลา่นัน้ ยงัมกีารแบง่เป็น ๓ แบบ ดงัน้ี22

 แบบที่ ๑ ปรากฏในคมัภรีว์ชิรสารตัถสงัคหะ (ที่ พระรตันปญัญาเถระ รจนาขึ้นที่จงัหวดัเชียงใหม ่ 

เมือ่ พ.ศ. ๒๐๗๕) ขอ้ ๒๒ มหีวัใจคมัภรีว์า่ อา. ปา. ม. จู. ป. มคีวามหมายดงัน้ี

 อา. คือ อาทกิมัมะ เป็นชื่อคมัภรีท์ีป่ระมวลสกิขาบทเกี่ยวกบัอาบตัหินกั ไดแ้ก่ ปาราชกิ สงัฆาทเิสส  

และขอ้พจิารณาเพือ่ปรบัอาบตั ิคอื อนิยต

 ปา. คอื ปาจติตยี ์เป็นชือ่คมัภรีท์ีป่ระมวลสกิขาบททีเ่กี่ยวกบัอาบตัเิบา ไดแ้ก่ นิสสคัคยีปาจติตยี ์ปาจติตยี ์

ปาฏเิทสนียะ เสขยิวตัร และอธกิรณสมถะ ซึง่เป็นวธิรีะงบัอธกิรณ ์รวมถงึพระบญัญตัฝ่ิายพระภกิษุณีทีเ่รยีกวา่

ภกิขนุีวภิงัคท์ ัง้หมด

 ม. คือ มหาวรรค เป็นชื่อคมัภรีท์ีป่ระมวลสกิขาบททีม่านอกพระปาตโิมกขต์อนตน้ แบ่งออกเป็น ๑๐  

ขนัธกะ หรอื ๑๐ ตอน

 จู. คอื จูฬวรรค เป็นชื่อคมัภรีท์ีป่ระมวลสกิขาบททีม่านอกพระปาตโิมกขต์อนปลาย แบง่ออกเป็น ๑๒  

ขนัธกะ หรอื ๑๒ ตอน

 ป. คอื ปรวิาร เป็นชือ่คมัภรีส่์วนประกอบหรอืภาคผนวกทีป่ระมวลเน้ือหาสาระของพระวนิยัท ัง้หมดเขา้มา

ไวด้ว้ยกนัในลกัษณะเป็นค�าถามและค�าตอบ เพือ่ใหเ้ป็นคู่มอืส�าหรบัซกัซอ้มความรูใ้นพระวนิยัใหง้า่ยต่อความ

เขา้ใจยิง่ขึ้น

 แบบที่ ๒ ปรากฏในคมัภรีว์ชริสารตัถสงัคหะขอ้ ๓๙๘ วา่ “ปา. ปา. ม. จุ. ปิติ ปญฺจวธิ� วนิยปิฏก�”  

พระวนิยัปิฏกม ี๕ คมัภรี ์คอื ปา. ปา. ม. จุ. ป. ท่านแบง่พระวนิยัปิฎก ออกเป็น ๕ คมัภรี ์มคี�าย่อหรอืหวัใจวา่ 

ปา. ปา. ม. จุ. ป. มชีื่อคมัภรีเ์หมอืนแบบที ่๑ ต่างกนัแต่ค�าแรกคอื
 22 คณาจารย ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, พระวนิยัปิฎก, (กรุงเทพมหานคร :โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณ-
ราชวทิยาลยั, ๒๕๕๐), หนา้ ๑๑-๑๓. 
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  ปา. = ปาราชกิ

  ปา. = ปาจติตยี ์

  ม. = มหาวรรค

  จ.ุ = จลุวรรค

  ป. = ปรวิาร

 แบบที่ ๓ มหีวัใจคมัภรีว์า่ ม. ภ.ิ ม. จู. ป. มชีื่อคมัภรีด์งัน้ี

  ม. = มหาวภิงัค ์หรอื ภกิขวุภิงัค์

  ภ.ิ = ภกิขนุีวภิงัค์

  ม. = มหาวรรค

  จู. = จูฬวรรค (จลุวรรค)

  ป. = ปรวิาร

 พระไตรปิฎกฉบบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ไดแ้บ่งพระวนิยั-ปิฎกออกเป็น ๕ คมัภรี ์

ตามวธิกีารของแบบที ่๓ น้ี

 นอกจากนี้ ยงัมกีารจดัแบง่ออกเป็น ๓ คมัภรี ์เรยีกชื่อย่อวา่ ส.ุ ข. ป. บา้ง ว.ิ ข. ป. บา้ง ชื่อย่อหรอือกัษร

ย่อเหลา่นี้ หมายถงึ

 ส.ุ คอื สุตตวภิงัค ์เป็นชื่อคมัภรีท์ีป่ระมวลสกิขาบทในมหาวภิงัค ์ภกิขวุภิงัคห์รอืภกิขนุีวภิงัค ์ไวด้ว้ยกนั 

ส่วนชื่อย่อวา่ ว.ิ ก็คอื มหาวภิงัค ์ คอืภกิขแุละภกิขนีุวภิงัค ์ เป็นชื่อคมัภรีท์ีป่ระมวลสกิขาบทจากท ัง้ ๒ วภิงัค ์

มาไวด้ว้ยกนั

 ข. คือ ขนัธกะ เป็นชื่อคมัภรีท์ีป่ระมวลสกิขาบททีม่านอกพระปาตโิมกข ์ ท ัง้ในส่วนของมหาวรรคและ 

จูฬวรรคเขา้ไวด้ว้ยกนั

 ป. คอื ปรวิาร เป็นชื่อคมัภรีส่์วนประกอบ หรอืภาคผนวก

  ซึง่การจดัแบง่ดงักลา่วนี้ สมาคมบาลปีกรณท์ีพ่มิพพ์ระไตรปิฎกขึ้นทีป่ระเทศองักฤษกแ็บง่พระวนิยัปิฎก

ออกเป็น ๓ ส่วน คอื 

  ๑.  สุตตวภิงัค ์หมายถงึ ส่วนแห่งศีลท ัง้ของภกิษุและภกิษุณี

  ๒.  ขนัธกะ หมายถงึ ส่วนแห่งศีลและวตัรปฏบิตัทิ ัง้ในมหาวรรคและจลุวรรค

  ๓. ปรวิาร หมายถงึ ตวัขอ้ปฏบิตัเิบด็เตลด็ในพระวนิยั 

 จงึเหน็ไดว้่า แมก้ารจดัแบ่งจะแปลกไป แต่ก็มไิดท้ �าใหพ้ระวนิยัปิฎก มคีวามผดิพลาด หรือบกพร่อง 

แต่ประการใด เพราะต่างกม็ตีน้ฉบบัทีต่รงกนั เพยีงแต่การเรยีกชื่อ หวัขอ้ และวธิกีารแบง่หวัขอ้เท่านัน้ ทีต่่างกนั

ออกไป
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 ๒. พระสตุตนัตปิฎก

  พระสุตตนัตปิฎก คอื คมัภรีท์ีป่ระมวลพระพทุธพจนห์มวดพระสูตร คอืพระธรรมเทศนา ค�าบรรยาย หรอื

ค�าอธบิายต่าง ๆ ทีต่รสัยกัเยื้องเทศนาใหเ้หมาะสมจรติอธัยาศยับคุคล เรยีกวา่ “เทสนาโวหาร” 

  พระสุตตนัตปิฎก เป็นทีร่วมของพระพทุธพจนท์ีเ่กี่ยวกบัเทศนาธรรม ๆ ซึง่ประกอบดว้ย เน้ือหาสาระ 

บคุคล เหตกุารณ ์สถานที ่ โอกาส และมเีรื่องราวประกอบ ตลอดจนบทประพนัธ ์ชาดก หรอืเรื่องราวอดตีชาติ

ของพระโคตมพทุธเจา้ เมือ่กลา่วโดยรวมกค็อื ค�าสอนทีป่ระกอบดว้ยองค ์๙ ทีเ่รยีกวา่ นวงัคสตัถศุาสน ์นัน่เอง 

หลกัค�าสอนในพระสุตตนัตปิฎก นบัเป็นธรรมขนัธไ์ด ้๒๑,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์23

 พระสุตตนัตปิฎก แบ่งออกเป็นหมวดย่อยที่เรียกว่าคมัภีร ์ ๕ คมัภีร ์ คือ ทีฆนิกาย มชัฌิมนิกาย  

สงัยตุตนิกาย องัคตุรนิกาย และขุททกนิกาย24 ใชอ้กัษรย่อวา่ ท ีม สงั องั ขุ อกัษรย่อท ัง้ ๕ ค�านี้ เรยีกกนัวา่ 

หวัใจพระสูตร

 ๑) ทฆีนิกาย (ท)ี เป็นนิกายแรกในพระสุตตนัตปิฎกของพระไตรปิฎกภาษาบาล ี เป็นชมุนุมพระสูตรทีม่ี

ขนาดยาว ๓๔ สูตร ครอบคลมุพระไตรปิฎกเลม่ที ่๙-๑๑ แบง่เป็น ๓ วรรค คอื (๑) สลีขนัธวรรค มพีระสูตร

ขนาดยาว ๑๓ สูตร หลายสูตรกลา่วถงึจลุศีล มชัฌมิศีล มหาศีล เป็นตน้ (๒) มหาวรรค มพีระสูตรยาว ๑๐ สูตร 

ส่วนมากชื่อเริ่มดว้ย มหา เช่น มหาปรนิิพพานสูตร มหาสตปิฏัฐานสูตร เป็นตน้ และ (๓) ปาฏกิวรรค มพีระสูตร

ยาว ๑๑ สูตร เริ่มดว้ยปาฏกิสูตร และมอีกีหลายสูตรมชีื่อเสยีงเช่น จกักวตัตสูิตร อคัคญัญสูตร สงิคาลกสูตร 

สงัคตีสูิตร เป็นตน้

 ๒) มชัฌมินิกาย (ม) ชมุชนพระสูตรทีม่ขีนาดปานกลาง จดัเป็น ๓ ปณัณาสก ์๓ เลม่ ม ี๑๕๒ สูตร 

  ๓)  สงัยตุตนิกาย (ส �) ชมุนุมพระสูตรทีจ่ดัรวมเขา้เป็นกลุม่ ๆ เรยีกวา่สงัยุตตห์นึ่ง ๆ ตามเรื่องทีเ่นื่องกนั 

หรอืตามหวัขอ้หรอืบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้งรวม ๕๖ สงัยุตต ์ม ี๗,๗๖๒ สูตร 

  ๔)  องัคตุตรนิกาย (อ�) ชมุนุมพระสูตรทีจ่ดัรวมเขา้เป็นหมวด ๆ เรยีกวา่นิบาตหน่ึง ๆ ตามล �าดบัจ�านวน

หวัขอ้ธรรม จดัเป็น ๑๑ นิบาต (หมวด ๑ ถงึ หมวด ๑๑) รวมเขา้เป็น ๕ เลม่ หมวดธรรม ม ี๙,๕๕๗ สูตร 

  ๕)  ขุททกนิกาย (ข)ุ ชมุนุมพระสูตร ขอ้ธรรม ค�าอธบิายและเรื่องราวเบด็เตลด็ รวมคมัภรีท์ีจ่ดัเขา้ไมไ่ด ้

ในนิกายสีข่า้งตน้ มที ัง้หมด ๑๕ คมัภรี ์จดัเป็น ๙ เลม่ คอื ขทุทกปาฐะ ธรรมบท อทุาน อติวุิตตกะ สุตตนิบาต 

(๑ เลม่) วมิานวตัถ ุ เปตวตัถ ุ เถรคาถา เถรคีาถา (๑ เลม่) ชาดก (๒ เลม่) นิทเทส (มหานิทเทส ๑ เลม่,  

จูฬนิทเทส ๑ เลม่) ปฏสิมัภทิามรรค (๑ เลม่) อปทาน (๑, ๒/๓ เลม่) พทุธวงศ ์จรยิาปิฎก (๑/๓ เลม่)

 23 พระธรรมกติตวิงศ ์(ทองด ีสุรเตโช), พจนานุกรมเพือ่การศึกษาพทุธศาสน ์ชดุ ค�าวดั, (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์
เลีย่งเชยีง, ๒๕๕๖), หนา้ ๑๑๙๔. 
 24 นิกายในศาสนาพทุธ (Schools of Buddhism) หมายถงึ หมวด, หมู,่ พวก นิยมใชใ้น ๒ ความหมาย คอืความหมาย
หนึ่งเป็นชื่อเรยีกคมัภรีพ์ระสุตตนัตปิฎก ทีแ่ยกออกเป็น ๕ หมวด คอื ทฆีนิกาย มชัฌมินิกาย สงัยุตตนิกาย องัคุตตรนิกาย  
ขทุทกนิกาย อกีความหมายหนึ่ง เป็นชื่อเรยีกคณะนกับวชในศาสนาเดยีวกนั แต่แยกไปเป็นพวก ๆ ตามความเหน็ทีไ่มต่รงกนั 
ซึง่มใีนทกุศาสนา ในพระพทุธศาสนากอ็ย่างเช่น ทกัษณินิกาย กบั อตุรนิกาย หรอื มหานิกาย กบัธรรมยุตนิิกาย 
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14 พระไตรปิฎกศึกษา

 ๓. พระอภธิรรมปิฎก 

  พระอภธิรรมปิฎก คอื คมัภรีท์ีป่ระมวลพระพทุธพจนห์มวดพระอภธิรรมอนัเป็นหลกัธรรมและค�าอธบิาย

ทีเ่ป็นเนื้อหาแสดงธรรมลว้น ๆ เรยีกวา่ “ปรมตัถเทสนา” ไมเ่กี่ยวกบับคุคลหรอืเหตกุารณ ์สถานที ่แบง่เป็น ๗ 

คมัภรี ์(จดัพมิพเ์ป็น ๑๒ เลม่) คอื

   ๑)  ธมัมสงัคณี หรอื สงัคณี (ส�) รวมขอ้ธรรมเขา้เป็นหมวดหมูแ่ลว้อธบิายเป็นประเภท ๆ 

   ๒)  วภิงัค ์(ว)ิ อธบิายขอ้ธรรมทีร่วมเป็นหมวดหมู ่(เรยีกวภิงัคห์นึ่ง ๆ ) แยกแยะออกชี้แจงวนิิจฉยัโดย

ละเอยีด 

   ๓)  ธาตกุถา (ธา) สงเคราะหข์อ้ธรรมต่าง ๆ เขา้ในขนัธ ์อายตนะ ธาต ุ(ครึ่งเลม่)

   ๔)  ปคุคลบญัญตั ิ (ป)ุ บญัญตัคิวามหมายบคุคลประเภทต่างๆตามคุณธรรมทีม่อียู่ในบคุคลนัน้ ๆ  

(ครึ่งเลม่)

   ๕)  กถาวตัถ ุ(ก) แถลงวนิิจฉยัทศันะต่าง ๆ  ทีข่ดัแยง้กนัระหวา่งนิกายท ัง้หลาย ในสมยัตตยิสงัคายนา 

   ๖)  ยมก (ย) ยกหวัขอ้ธรรมขึ้นวนิิจฉยัดว้ยวธิถีามตอบโดยตัง้ค�าถามยอ้นกนัเป็นคู่ ๆ

   ๗)  ปฏัฐาน (ป) หรอื มหาปกรณ ์อธบิายปจัจยั ๒๔ โดยพสิดาร 

  อนึ่ง ๓ ปิฎกนี้ สงเคราะหเ์ขา้ในปาพจน ์ ๒ คอื พระสุตตนัตปิฎกและพระอภธิรรมปิฎก จดัเป็นธรรม  

ส่วนพระวนิยัปิฎก จดัเป็นวนิยั25

 ก. โครงสรา้งและเน้ือหาพระวนิยัปิฎก

 ๑)  โครงสรา้งรวมพระวนิยัปิฎก

 25 พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตโฺต), พจนานุกรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรม, หนา้ ๘๗-๘๘. 
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15บทที ่๑ ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัพระไตรปิฎก

 ๒)  โครงสรา้งรายละเอยีดหมวดย่อยพระวนิยัปิฎก

 ๓)  เน้ือหาโดยสงัเขปของพระวนิยัปิฎก

  พระวินัยปิฎก เป็นคมัภรีท์ี่ประมวลพทุธพจนห์มวดพระวนิยั ไดแ้ก่ พระพทุธบญัญตัิเกี่ยวกบัความ

ประพฤต ิความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและการด�าเนินกจิการต่าง ๆ ของภกิษุสงฆแ์ละภกิษุณีสงฆ ์ เพือ่ใหเ้กดิ

ความเรยีบรอ้ยเสมอกนัในแต่ละส่วน ซึง่จะเป็นพื้นฐานทีด่ ี ส �าหรบัการพฒันาคุณภาพจติและการเจรญิปญัญา 

แบง่เป็น ๕ คมัภรี ์มที ัง้หมดจ�านวน ๘ เลม่ ดงัน้ี

 เลม่ ๑ มหาวภิงัค ์ภาค ๑ วา่ดว้ยสกิขาบทในปาตโิมกขฝ่์ายภกิษุสงฆ ์(กฎหรอืขอ้บงัคบัทีเ่ป็นหลกัใหญ่

ส�าหรบัพระภกิษุ) ๑๙ ขอ้แรกซึง่อยู่ในระดบัอาบตัหินกัหรอืความผดิสถานหนกั คอื ปาราชกิ สงัฆาทเิสส และ

อนิยต

 เลม่ ๒ มหาวภิงัค ์ภาค ๒ วา่ดว้ยสกิขาบทในปาตโิมกขฝ่์ายภกิษุสงฆข์อ้ทีเ่หลอื ซึง่อยู่ในระดบัอาบตัเิบา

หรอืความผดิสถานเบา คอื ต ัง้แต่นิสสคัคยิปาจติตยี ์จนครบ สกิขาบท ๒๒๗ หรอืศีล ๒๒๗

 เลม่ ๓ ภกิขนุีวภิงัค ์วา่ดว้ยสกิขาบท ๓๑๑ ของภกิษุณี

 (๓ เลม่นี้ มชีื่อเรยีกรวมวา่ สุตตวภิงัค)์

 เลม่ ๔ มหาวรรค ภาค ๑ วา่ดว้ยสกิขาบทนอกปาตโิมกข ์(ระเบยีบขอ้บงัคบัท ัว่ไปเกี่ยวกบัความเป็นอยู่

และการด�าเนินกจิการของภกิษุสงฆ)์ ตอนตน้ ม ี๔ ขนัธกะ (หมวด) คอื เรื่องก�าเนิดภกิษุสงฆแ์ละการอปุสมบท 

อโุบสถ การจ�าพรรษา และปวารณา

 เลม่ ๕ มหาวรรค ภาค ๒ วา่ดว้ยสกิขาบทนอกปาตโิมกขต์อนตน้ (ต่อ) ม ี๖ ขนัธกะ (หมวด) คอืเรื่อง

เครื่องหนงั เภสชั กฐนิ จวีร นิคคหกรรม และการทะเลาะววิาทและสามคัคี

 เลม่ ๖ จูฬวรรค ภาค ๑ วา่ดว้ยสกิขาบทนอกปาตโิมกขต์อนปลายม ี๔ ขนัธกะ คอืเรื่องนิคคหกรรม 

วุฎฐานวธิ ีและการระงบัอธกิรณ์
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16 พระไตรปิฎกศึกษา

 เลม่ ๗ จูฬวรรค ภาค ๒ วา่ดว้ยสกิขาบทนอกปาตโิมกขต์อนปลาย (ต่อ) ม ี๘ ขนัธกะ คอื เรื่องขอ้บญัญตัิ

ปลกีย่อย เรื่องเสนาสนะ สงัฆเภท วตัรต่างๆ การงดสวดปาตโิมกข ์ เรื่องภกิษุณี เรื่องสงัคายนาคร ัง้ที ่ ๑ และ 

คร ัง้ที ่๒

 (๔ เลม่นี้มชีื่อเรยีกรวมวา่ ขนัธกะ)

 เลม่ ๘ ปรวิาร เป็นคู่มอืถามตอบ ซกัซอ้มความรูพ้ระวนิยั

 ขอ้ปฏิบตัิที่เรียกว่าสิกขาบทเหล่าน้ีเกิดขึ้นจากสาเหตุแห่งบุคคล เหตุการณ์ และสภาพแวดลอ้มที่ 

แตกต่างกนั ทรงวางโทษหนกั-เบาตามอาการที่เกิดขึ้น เมือ่มกีารรวบรวม รอ้ยกรองพระวนิยัปิฎกขึ้น จงึจดั 

ล �าดบัใหม่ตามชื่ออาบตัิเป็นอาทกิมัม ์ ปาจติตีย ์ มหาวรรค จุลวรรค และบริวาร คมัภรีเ์หล่าน้ีประกอบดว้ย 

รูปแบบและเน้ือหาตามลกัษณะบทบาทและหนา้ทีข่องคมัภรีท์ีแ่ตกต่างกนั พระพทุธโฆสาจารย ์ ไดส้รุปเน้ือหา 

แห่งพระไตรปิฎก เป็นค�าเรยีกย่อพรอ้มความหมายไว ้ดงัน้ี

   ๑.  อาณาเทสนา การแสดงธรรมเป็นขอ้บงัคบั มบีทลงโทษ

   ๒.  ยถาปราธสาสนะ การสอนตามความผดิ หรอืตามโทษนัน้ๆ

  ๓. สงัวราสงัวรกถา การกลา่ววา่ดว้ยการส�ารวมและไมส่ �ารวม

   ๔. อธสิลีสกิขา การศึกษาเกี่ยวกบัศีลระดบัสูง

   ๕. วตีกิกมปหาน การละหรอืการประหานกเิลสอย่างหยาบทีท่ �าใหล้ะเมดิศีล

 ข. โครงสรา้งและเน้ือหาพระสตุตนัตปิฎก

 ๑) โครงสรา้งพระสตุตนัตปิฎก

 

(๘) เถรคาถา  (๙) เถรคีาถา
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  ๒) โครงสรา้งรายละเอยีดหมวดย่อยพระสตุตนัตปิฎก

รายละเอยีดหน่วยย่อยพระสตุตนัตปิฎก ช่ือย่อ

ทฆีนิกาย เลม่ ๙-๑๑

มชัฌมินิกาย เลม่ ๑๒-๑๔

สงัยุตตนิกาย เลม่ ๑๕-๑๙

องัคุตตรนิกาย เลม่ ๒๐-๒๔

ขทุทกนิกาย เลม่ ๒๕-๓๓

พระสูตรทีม่ขีนาดยาว ม ี๓๔ สูตร สูตร

พระสูตรทีม่ขีนาดกลาง ม ี๑๕๒ สูตร

พระสูตรเป็นขอ้ๆ เป็นนิบาต ม ี๙,๕๕๗ สูตร

 พระสูตรเบด็เตลด็, ภาษติสาวก, ชาดก
มที ัง้หมด ๑๕ คมัภรี์

พระสูตรทีป่ระมวลเป็นเรื่อง ๆ ม ี๗,๗๖๒ สูตร

โครงสรา้งพระสตุตนัตปิฎก

ท.ี

ม.

ส�.

อ �.

ข.ุ

 

 

 ๓) เน้ือหาโดยสงัเขปของพระสตุตนัตปิฎก

 พระสตุตนัตปิฎก คอื คมัภรีท์ีป่ระมวลพทุธพจนห์มวดพระสูตร ไดแ้ก่พระธรรมเทศนา ค�าบรรยายหรอื

การอธบิายธรรมต่าง ๆ ทีต่รสัแสดงใหเ้หมาะกบับคุคลและโอกาส ตลอดจนบทประพนัธ ์เรื่องเลา่ และเรื่องราว

ท ัง้หลายทีเ่ป็นช ัน้เดมิในพระพทุธศาสนา แบง่เป็น ๕ นิกาย มที ัง้หมดจ�านวน ๒๕ เลม่ ดงัน้ี

 ๑)  ทีฆนิกาย แปลว่า หมวดยาว ชมุนุมพระสูตรทีม่ขีนาดยาว หมายถงึหมวดทีร่วบรวมพระสูตรทีม่ ี

ขนาดยาว ในหมวดน้ี มพีระสูตรท ัง้หมด ๓๔ พระสูตร จดัเป็นเลม่หนงัสอืได ้๓ เลม่26 มเีน้ือหาโดยย่อดงัต่อไปน้ี

 เลม่ ๙ สลีขนัธวรรค มพีระสูตรขนาดยาว ๑๓ พระสูตร เริ่มดว้ย พรหมชาลสูตร (หลายสูตร กลา่วถงึ

ความถงึพรอ้มดว้ยสลีขนัธ ์ซึง่บางทกีจ็ �าแนกเป็นจูฬศีล มชัฌมิศีล มหาศีล จงึเรยีกวา่ สลีขนัธวรรค)

 เลม่ ๑๐ มหาวรรค มพีระสูตรขนาดยาว ๑๐ พระสูตร ส่วนมากชือ่เริม่ดว้ย “มหา” เช่น มหาปรนิิพพานสูตร 

มหาสมยสูตร มหาสตปิฏัฐานสูตร เป็นตน้

 เลม่ ๑๑ ปาฏกิวรรค มพีระสูตรขนาดยาว ๑๑ พระสูตร เริ่มดว้ยปาฏกิสูตร หลายสูตรเป็นทีรู่จ้กักนั 

แพร่หลาย เช่น จกักวตัตสูิตร อคัคญัญสูตร สงิคาลกสูตร และสงัคตีสูิตร

 ๒)  มชัฌิมนิกาย แปลว่า หมวดปานกลาง หมายถงึหมวดที่รวบรวมพระสูตรที่มขีนาดปานกลางไว ้

ส่วนหนึ่ง ไมส่ ัน้เกนิไป ไมย่าวเกนิไป ในหมวดนี้ มพีระสูตรรวมท ัง้หมด ๑๕๒ พระสูตร จดัเป็นเลม่หนงัสอืได ้

จ�านวน ๓ เลม่ มเีนื้อหาโดยย่อดงัต่อไปนี้

 26 พฒัน ์เพง็ผลา, ประวตัวิรรณคดีบาล,ี พมิพค์ร ัง้ที ่๕, (กรุงเทพมหานคร : ส�านกัพมิพม์หาวทิยาลยัรามค�าแหง, ๒๕๔๖), 
หนา้ ๖๒. 

โครงสรา้งพระอภธิรรมปิฎก
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 เลม่ ๑๒ มลูปณัณาสก ์ (บ ัน้ตน้) มพีระสูตรขนาดกลาง ๕๐ พระสูตร บางพระสูตรอาจจะคุน้ชื่อ เช่น  

ธมัมทายาทสูตร สมัมาทฏิฐสูิตร สตปิฏัฐานสูตร รถวนิีตสูตร วมีงัสกสูตร

 เลม่ ๑๓ มชัฌมิปณัณาสก ์(บ ัน้กลาง) ชดุพระสูตรขนาดกลาง ๕๐ พระสูตร ทีคุ่น้ชื่อ เช่น เสขปฎปิทาสูตร 

ชวีกสูตร อปุาลวิาทสูตร อภยราชกมุารสูตร มาคณัฑยิสูตร รฏัฐปาลสูตร โพธิราชกมุารสูตร องัคุลมิาลสูตร  

ธมัมเจตยิสูตร วาเสฎฐสูตร

 เลม่ ๑๔ อปุรปิณัณาสก ์(บ ัน้ปลาย) มพีระสูตรขนาดกลาง ๕๒ พระสูตร มเีน้ือหาหลากหลายในแต่ละสูตร 

เช่น เทวทหสูตร โคปกโมคคลัลานสูตร สปัปรุสิสูตร มหาจตัตารสีกสูตร อานาปานสตสูิตร กายคตาสตสูิตร  

ภทัเทกรตัตสูตร จูฬกมัมวภิงัคสูตร สจัจวภิงัคสูตร ปณุโณวาทสูตร สฬายตนวภิงัคสูตร อนิทรยีภาวนาสูตร

 ๓)  สงัยตุตนิกาย แปลวา่ หมวดประมวล คอื การประมวลเรื่องประเภทเดยีวกนัไวเ้ป็นหมวดหมูเ่ดยีวกนั 

เรยีกวา่ สงัยุตหน่ึง ๆ ตามเรื่องทีเ่น่ืองกนั หรอืตามหวัขอ้หรอืบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้ง รวม ๕๖ สงัยุต ม ี ๗,๗๖๒  

พระสูตร จดัเป็นเลม่หนงัสอืไดจ้ �านวน ๕ เลม่ ดงัมเีนื้อหาโดยย่อดงัต่อไปนี้

 เลม่ ๑๕ สคาถวรรค รวมพระคาถาภาษติ ค�ารอ้ยกรองทีต่รสัแสดงและตรสัตอบบคุคลต่าง ๆ  เช่น เทวดา 

มาร ภกิษุณี พราหมณ ์พระเจา้โกศล เป็นตน้ จดัเป็นกลุม่เรื่องตามบคุคลและสถานที ่ม ี๑๑ สงัยุต

 เลม่ ๑๖ นิทานวรรค ครึ่งเลม่แรกวา่ดว้ยปจัจยั คอืปฎจิจสมปุบาท นอกนัน้ มเีรื่องธาต ุการบรรลธุรรม 

สงัสารวฎั ลาภสกัการะ เป็นตน้ ม ี๑๐ สงัยุต

 เลม่ ๑๗ ขนัธวารวรรค วา่ดว้ยเรื่องขนัธ ์๕ ในแงม่มุต่าง ๆ มเีรื่องเบด็เตลด็รวมท ัง้เรื่องสมาธ ิและทฎิฐ ิ

ต่าง ๆ ปะปนอยู่บา้ง ม ี๑๓ สงัยุต

 เลม่ ๑๘ สฬายตนวรรค เกอืบครึ่งเลม่หลงัวา่ดว้ยอายตนะ ๖ ตามแนวไตรลกัษณ ์ เรื่องอืน่มเีบญจศีล  

ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึอสงัขตะ อนัตคาหกิทฏิฐ ิเป็นตน้

 เลม่ ๑๙ มหาวารวรรค วา่ดว้ยโพธปิกัขยิธรรม ๓๗ ประการ แต่เรยีงล �าดบัเป็นมรรค (พรอ้มท ัง้องคธ์รรม

ก่อนมรรค) โพชฌงค ์สตปิฏัฐาน อนิทรยี ์สมัมปัปธาน พละ อทิธบิาท รวมท ัง้เรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น นิวรณ ์สงัโยชน ์

อรยิสจั ฌาน ตลอดถงึองคค์ุณพระโสดาบนัและอานิสงสก์ารบรรลโุสดาปตัตผิล จดัเป็น ๑๒ สงัยุต

 ๔)  องัคตุตรนิกาย แปลวา่ หมวดยิง่ดว้ยองค ์ คอืจดัล �าดบัองคธ์รรมไวเ้ป็นหมวด ๆ ตามล �าดบัตวัเลข 

เป็นชมุนุมพระสูตรทีเ่พิม่จ�านวนขึ้นทลีะหน่วย จดัรวมเขา้เป็นหมวด ๆ เรยีกวา่ นิบาตหนึ่ง ๆ ตามล �าดบัจ�านวน

หวัขอ้ธรรม รวม ๑๑ นิบาต หรอื ๑๑ หมวดธรรม ม ี๙,๕๕๗ พระสูตร จดัเป็นเลม่หนงัสอืไดจ้ �านวน ๕ เลม่  

มเีนื้อหาโดยย่อดงัต่อไปนี้

 เลม่ ๒๐ เอกก-ทกุ-ตกินิบาต วา่ดว้ยธรรมหมวด ๑ เช่น ธรรมเอก (คอืธรรมทีเ่ป็นหนึ่ง) ทีฝึ่กอบรมแลว้ 

เหมาะแก่การใชง้าน ไดแ้ก่ จติ, องคคุ์ณภายในอนัเป็นหน่ึงทีเ่ป็นไปเพือ่ประโยชนย์ิง่ใหญ่ ไดแ้ก่ ความไมป่ระมาท 

ฯลฯ รวมท ัง้เรื่องเอตทคัคะ หมวด ๒ เช่น สุข ๒ สบิสามชดุ, คนพาล ๒, บณัฑติ ๒, ปฎสินัถาร ๒, ฤทธิ์ ๒ ฯลฯ 

และหมวด ๓ เช่น มารดาบดิามฐีานะต่อบตุร ๓ อย่าง, ความเมา ๓, อธปิไตย ๓, สกิขา ๓ ฯลฯ
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 เลม่ ๒๑ จตกุกนิบาต วา่ดว้ยธรรมหมวด ๔ เช่น อรยิธมัม ์หรอื อารยธรรม ๔, พทุธบรษิทั ๔, ปธาน ๔, 

อคต ิ๔, จกัร ๔, สงัคหวตัถ ุ๔ ฯลฯ

 เลม่ ๒๒ ปญัจก-ฉกักนิบาต วา่ดว้ยธรรมหมวด ๕ เช่น พละ ๕, นิวรณ ์ ๕, อภณิหปจัจเวกขณ ์ ๕,  

นกัรบ ๕ ฯลฯ และ หมวด ๖ เช่น สาราณียธรรม ๖, อนุตตรยิะ ๖, คารวตา ๖, อภพัพฐาน ๖, ฯลฯ

 เลม่ ๒๓ สตัตก-อฎัฐก-นวกนิบาต วา่ดว้ยธรรมหมวด ๗ เช่น อรยิทรพัย ์๗, อนุสยั ๗, อปรหิานิยธรรม 

๗, สปัปรุิสธรรม ๗, กลัยาณมติตธรรม ๗, ภรรยา ๗,ฯลฯ หมวด ๘ เช่น โลกธรรม ๘, คุณสมบตัขิอง 

พระภกิษุทีจ่ะเป็นทูต ๘, ทาน ๘,ทานวตัถ ุ๘, การบ�าเพญ็บญุกริยิาวตัถ ุ๓ ในระดบัต่าง ๆ ๘, สปัปรุสิธรรม ๘, 

ทฏิฐธมัมกิตัถสมัปรายกิตัถธรรม ๘ ฯลฯ และหมวด ๙ เช่น อาฆาตวตัถ ุ๙, อนุปพุพนิโรธ ๙, อนุปพุพวหิาร ๙, 

นิพพานทนัตา ๙ ฯลฯ

 เลม่ ๒๔ ทสก-เอกาทสกนิบาต วา่ดว้ยธรรมหมวด ๑๐ เช่น สงัโยชน ์๑๐, สญัญา ๑๐, นาถกรณธรรม 

๑๐, วฑัฒธิรรม ๑๐ ฯลฯ และหมวด ๑๑ เช่น ธรรมทีเ่กดิจากกนัตามธรรมดาไมต่อ้งเจตนา ๑๑, อานิสงสเ์มตตา 

๑๑ ฯลฯ

 ในองัคุตตรนิกาย มขีอ้ธรรมหลากหลาย ต ัง้แต่ทฏิฐธมัมกิตัถะ ถงึปรมตัถะ ท ัง้ส �าหรบับรรพชติและคฤหสัถ ์

กระจายกนัอยู่โดยเรยีงตามจ�านวน

 ๕)  ขุททกนิกาย แปลว่า ชุมนุมพระสูตรหมวดเลก็นอ้ย รวบรวมหวัขอ้ธรรมที่ไม่จดัเขา้ใน ๔ นิกาย 

ขา้งตน้ จดัรวมเขา้เป็นนิกายน้ี ประกอบดว้ยชมุนุมพระสูตร คาถาภาษติ ค�าอธบิาย และเรื่องราวเบด็เตลด็ที ่

ไมไ่ดจ้ดัเขา้ใน ๔ นิกายแรก แบง่เป็น ๑๕ คมัภรี ์จดัเป็นเลม่หนงัสอืไดจ้ �านวน ๙ เลม่ มเีน้ือหาโดยย่อดงัต่อไปน้ี

  เลม่ที ่๒๕ รวมคมัภรีย่์อย ๕ คอื ขทุทกปาฐะ ธรรมบท อทุาน อติวุิตตกะ สุตตนิบาต 

 ๑.  ขุททกปาฐะ รวมบทสวดย่อย ๆ บทสวดเลก็ ๆ นอ้ย ๆ เช่น มงคลสูตร รตนสูตร กรณียเมตตสูตร 

ฯล แบง่ออกเป็น ๙ ส่วน คอื 

  ๑)  สรณคมนะ (การถงึสรณะ) เป็นบทสวดถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นที่พึ่ง ที่ระลกึ 

รวม ๓ คร ัง้ (พทุธฺ� สรณ� คจฉฺาม ิถงึ ตตยิมปิฺ สงฆฺ� สรณ� คจฉฺาม)ิ

  ๒)  ทสสกิขาบท (สกิขาบท ๑๐) เป็นบทสมาทานศีล (ส�าหรบัสามเณร) คือเวน้จากการฆ่าสตัว,์  

ลกัทรพัย,์ ประพฤตลิว่งพรหมจรรย,์ พดูปด, ดืม่สุราเมรยั, บรโิภคอาหารในเวลาวกิาล (เทีย่งแลว้ไปจนถงึเวลา

รุ่งอรุณ), ฟ้อนร�าขบัรอ้ง ประโคมดูการเลน่, ทดัทรงระเบยีบดอกไมข้องหอม ตกแต่งประดบัประดา, ทีน่ ัง่ทีน่อน

สูงใหญ่, รบัทองและเงนิ

  ๓)  อาการ ๓๒ คอื ผม, ขน, เลบ็, ฟนั, หนงั, เนื้อ, เอน็, กระดูก, เยือ่ในกระดูก, มา้ม, หวัใจ, ตบั, 

พงัผดื, ไต, ปอด, ใสใ้หญ่, ใสน้อ้ย, อาหารใหม,่ อาหารเก่า, ด,ี เสมหะ, หนอง, เลอืด, เหงือ่, มนัขน้, น�า้ตา,  

เปลวมนั, น�า้ลาย, น�า้มกู, ไขขอ้, มตูร, มนัสมอง

  ๔)  ปญัหาของสามเณร อะไรชื่อวา่หนึ่ง สตัวเ์ป็นอยู่ไดด้ว้ยอาหาร อะไรชื่อวา่สอง นามและรูป ฯลฯ
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    ๕)  มงคลสูตร เลา่เรื่องของพระผูม้พีระภาคตรสัตอบปญัหาของเทวดา ผูม้าถามว่าอะไรเป็นมงคล  

โดยตรสัชี้ไปทีข่อ้ประพฤตปิฏบิตัทิ ัง้สิ้น รวม ๓๘ ประการ มไิดท้รงชี้ไปทีม่งคลภายนอก หรอืโชคลางอะไรเลย  

มเีนื้อหาสงัเขปดงัน้ี (๑) การไมค่บคนพาล (๒) การคบแต่บณัฑติ (๓) การบูชาคนทีค่วรบูชา (๔) การอยู่ในถิน่ที่

เหมาะสม (๕) การไดส้รา้งบญุไวใ้นปางก่อน (๖) การตัง้ตนไวช้อบ (๗) ความเป็นพหูสูต (๘) ความเป็นผูม้ศิีลปะ 

(๙) วนิยัทีศึ่กษามาด ี(๑๐) วาจาสุภาษติ (๑๑) การบ�ารุงมารดาบดิา (๑๒) การสงเคราะหบ์ตุร (๑๓) การสงเคราะห์

ภรรยา (๑๔) การงานที่ไม่อากูล (๑๕) การใหท้าน (๑๖) การประพฤติธรรม (๑๗) การสงเคราะหญ์าต ิ 

(๑๘) การงานทีไ่มม่โีทษ (๑๙) การงดเวน้จากบาป (๒๐) การเวน้จากการดืม่น�า้เมา (๒๑) ความไมป่ระมาทในธรรม 

(๒๒) ความเคารพ (๒๓) ความถอ่มตน (๒๔) ความสนัโดษ (๒๕) ความกตญัญู (๒๖) การฟงัธรรมตามกาล  

(๒๗) ความอดทน (๒๘) ความเป็นคนว่าง่าย (๒๙) การพบเห็นสมณะ (๓๐) การสนทนาธรรมตามกาล  

(๓๑) การเผาผลาญบาป (๓๒) การประพฤตพิรหมจรรย ์ (๓๓) การเหน็อรยิสจั (๓๔) การท�านิพพานใหแ้จง้  

(๓๕) จติของผูท้ีถ่กูโลกธรรมกระทบแลว้ไมห่ว ัน่ไหว (๓๖) จติไมเ่ศรา้โศก (๓๗) จติปราศจากธุล ี(๓๘) จติเกษม

    ๖)  รตนสูตร เป็นบทสวดพรรณนาคุณพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ และอา้งสจัจวาจา อ�านวย 

สวสัดมิงคล.

  ๗)  ตโิรกฑุฑกณัฑ ์ในทีบ่างแห่งเรยีกตโิรกฑุฑสูตร ค�าวา่กณัฑ ์กแ็ปลวา่ หมวด ตโิรกฑุฑะ แปลวา่ 

“นอกฝา” เป็นเรื่องพรรณนาถงึผูล้่วงลบัไปแลว้ว่า การอุทศิส่วนกุศลไปให ้ ย่อมเขา้ถงึคือส�าเร็จแก่ผูล้่วงลบั 

เหลา่นัน้โดย ควรแก่ฐานะ

  ๘)  นิธกิณัฑ ์วา่ดว้ยเรื่องขมุทรพัย ์การฝงัทรพัยไ์วใ้นดนิไมย่ ัง่ยนื อาจถกูคนลกัขดุไป หรอื ดนิเลือ่น

เคลือ่นทีไ่ป หรอืฝงัแลว้จ�าไมไ่ด ้ เมือ่สิ้นบญุ สิง่ท ัง้หมดนัน้กพ็นิาศ แต่ขมุทรพัยค์อืบญุ (อนัเกดิแต่การบ�าเพญ็

คุณงามความด)ี เป็นขมุทรพัยท์ี่ใครจะช่วงชิงไม่ได ้ เป็นของติดตวัไปเสมอ และอาจใหส้ �าเร็จประสงคต์ ัง้แต่ 

อย่างต�า่ถงึอย่างสูง

  ๙)  กรณียเมตตสูตร พรรณนาถงึการแผ่เมตตาไปในสตัวท์กุประเภทใหม้คีวามสุขท ัว่หนา้กนั

 ๒.  ธมัมบท เป็นบทแห่งธรรม หรอืเสนอในรูปบทรอ้ยกรองแห่งธรรม ทีเ่ป็น “ปชัชะ” ม ี๔๒๓ คาถา

 ๓.  อทุาน เป็นพระสูตรแสดงคาถาพทุธอทุาน มคีวามน�าเป็นรอ้ยแกว้ ทีเ่ป็น “คชัชะ” ม ี๘๐ เรื่อง

 ๔.  อติิวุตตกะ เป็นพระสูตรที่ไม่ขึ้นตน้ดว้ย “เอวมฺเม สุต�” แต่เชื่อมความเขา้สู่พระคาถาดว้ยค�าว่า  

“อติ ิวจฺุจต”ิ ม ี๑๑๒ สูตร

 ๕.  สุตตนิบาต ชุมนุมพระสูตรซึ่งเป็นคาถาลว้น ๆ ที่เป็น “ปชัชะ” หรือมรีอ้ยแกว้เฉพาะส่วนที่เป็น 

ความน�า ม ี๗๑ พระสูตร

 เลม่ที ่๒๖ มคีมัภรีย่์อย ๔ ซึง่เป็นบทประพนัรอ้ยกรองทีเ่ป็น “ปชัชะ” คอืคาถาลว้น ไดแ้ก่

 ๑.  วมิานวตัถ ุ เป็นเรื่องเกิดในสวรรค ์ อยู่วมิาน เล่าถงึการท�าความดขีองตนในอดตีที่ท �าใหไ้ดไ้ปเกิด 

เช่นนัน้ ม ี๘๕ เรื่อง

 ๒.  เปตวตัถ ุเป็นเรื่องเกดิเป็นเปรต เลา่ถงึกรรมช ัว่ในอดตีของเปรตเอง ม ี๕๑ เรื่อง
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 ๓. เถรคาถา เป็นค�ารอ้ยกรองของพระอรหนัตเ์ถระท ัง้หลาย ๒๖๔ องค ์ทีก่ลา่วแสดงความรูส้กึสงบประณีต

ในการบรรลธุรรม เป็นตน้

 ๔.  เถรคีาถา เป็นค�ารอ้ยกรองของพระอรหนัตเถรที ัง้หลาย ๗๓ องค ์ทีแ่สดงความรูส้กึเช่นนัน้

  เล่ม ๒๗ ชาดก ภาค ๑ รวมบทรอ้ยกรอง ที่พระพทุธเจา้ตรสัเล่าเรื่อง เมือ่คร ัง้ยงัเป็นพระโพธิสตัว ์

ในพระชาตต่ิาง ๆ  และมคีาถาภาษติของผูอ้ืน่ปนอยู่บา้ง ภาคแรก ต ัง้แต่เรือ่งทีม่คี �ารอ้ยกรองบทเดยีว (เอกกนิบาต) 

ถงึเรื่องทีม่คี �ากรอ้ยกรอง ๔๐ (จตัตาฬสีนิบาต) รวม ๕๒๕ เรื่อง

  เลม่ ๒๘ ชาดก ภาค ๒ รวมบทรอ้ยกรอง อย่างในภาค ๑ นัน้เพิม่อกี แต่เป็นเรื่องอย่างยาว ต ัง้แต่เรื่อง 

มบีทรอ้ยกรอง ๕๐ (ปญัญาสนิบาต) ถงึเรื่องมคี�ารอ้ยกรองมากมาย (มหานิบาต) จบลงดว้ยมหาเวสสนัดรชาดก

ซึง่มคี�ารอ้ยกรอง ๑,๐๐๐ บท ทีเ่รยีกวา่ ๑,๐๐ คาถา หรอืคาถา ๑,๐๐๐ ภาคนี้ม ี ๒๒ เรื่อง รวมท ัง้สองภาค 

มที ัง้หมด ๕๔๗ ชาดก

  เลม่ ๒๙ มหานิทเทส เป็นภาษติของพระสารบีตุร อธบิายขยายความพระสูตร ๑๖ สูตร ในอฎัฐกวรรค

แห่งสุตตนิบาต

 เลม่ ๓๐ จูฬนิทเทส เป็นภาษติของพระสารบีตุร อธบิายขยายความพระสูตร ๑๖ สูตรในปารายนวรรค 

และขคัควสิาณสูตรในอรุควรรคแห่งสุตตนิบาต

  เลม่ ๓๑ ปฏสิมัภทิามรรค ภาษติของพระสารบีตุร อธบิายขอ้ธรรมทีล่กึซึ้ง เช่นเรื่องญาณ ทฏิฐ ิอนิทรยี ์

วโิมกข ์เป็นตน้อย่างพสิดารอนัป็นทางแห่งปญัญาแตกฉาน

 เลม่ ๓๒ อปทาน ภาค ๑ บทรอ้ยกรอง (คาถา) แสดงประวตัพิระอรหนัตโ์ดยเฉพาะในอดตีชาต ิเริ่มดว้ย

พทุธอปทาน (ประวตัขิองพระพทุธเจา้) ปจัเจกพทุธอปทาน (เรื่องราวของพระปจัเจกพทุธเจา้) ต่อดว้ยเถรอปทาน 

(อตัตประวตัแิห่งพระอรหนัตเถระ) เริ่มทีพ่ระสารบีตุร พระมหาโมคคลัลานะ พระมหากสัสปะ พระอนุรุทธะ ฯลฯ 

พระอานนท ์ต่อเรื่อยไปจนจบภาค ๑ รวม ๔๑๐ องค์

  เลม่ ๓๓ อปทาน ภาค ๒ บทรอ้ยกรองทีแ่สดงอตัตประวตัพิระอรหนัตเถระ ต่ออกีจนถงึองคท์ี ่๕๕๐

  ต่อจากนัน้ เป็นเถรอีปทาน บทรอ้ยกรองทีแ่สดงเรื่องราวของพระอรหนัตเถร ี๔๐ เรื่อง เริ่มดว้ยพระเถรี

ทีไ่มคุ่น้นาม ๑๖ องค ์ต่อดว้ยพระเถรทีีส่ �าคญั คอืพระมหาปชาบดโีคตม ีพระเขมา พระอบุลวรรณา พระปฏาจารา 

ฯลฯ พระยโสธรา และท่านอืน่ ๆ ต่อไปจนจบ

  เมือ่จบอปทานแลว้ ทา้ยเลม่ที ่ ๓๓ เป็นคมัภรีพ์ทุธวงส ์ เป็นคาถาประพนัธแ์สดงเรื่องของพระพทุธเจา้ 

ในอดีต ๒๔ พระองค ์ ที่พระพุทธเจา้พระองคป์จัจุบนัคร ัง้เป็นพระโพธิสตัวเ์คยไดท้รงเฝ้า ฯล และไดร้บั 

พทุธพยากรณ ์จนถงึประวตัขิองพระองคเ์อง รวมเป็นพระพทุธเจา้ ๒๕ พระองค ์จบแลว้มคีมัภรีส์ ัน้ ๆ  ชือ่จรยิาปิฎก 

เป็นทา้ยสุด แสดงพทุธจรยิาในอดตีชาต ิ๓๕ เรื่องทีก่ลา่วแลว้ในชาดก แต่เลา่ดว้ยค�ารอ้ยกรองใหมท่ีช่ี้ตวัอย่าง

การบ�าเพญ็บารมบีางขอ้

  คมัภรีข์ทุทกนิกาย เมือ่มองโดยภาพรวม ก็จะเหน็ลกัษณะที่กล่าวว่าเป็นที่ชุมนุมของคมัภรีป์ลกีย่อย

เบด็เตลด็ ๑๕ คมัภรี ์ทกุคมัภรีม์คีวามส�าคญัและลกึซึ้งมาก อกี ๓ เลม่ (เลม่ ๒๘, ๒๙, ๓๐) คอื นิทเทส และ
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ปฏสิมัภทิามรรค เป็นค�าอธบิายของพระสาวก (พระสารบีตุรเถระ) ทีไ่ขความพระพทุธพจนท์ีม่อียู่แลว้ในคมัภรี์

ขา้งตน้ (ถอืไดว้า่เป็นตน้แบบของอรรถกถา) ทีเ่หลอืจากนัน้อกี ๘ คมัภรี ์ลว้นเป็นค�ารอ้ยกรองทีมุ่ง่แสดงตวัอย่าง

ของการท�าความด ีใหค้วามไพเราะ งดงาม เรา้ศรทัธา เป็นตน้

  พระสุตตนัตปิฎกท ัง้หมด เป็นประมวลค�าสอนค�าบรรยายธรรมต่าง ๆ  ของพระพทุธองคท์ีต่รสัยกัเยื้องให ้

เหมาะกบับคุคลและโอกาส แต่เมือ่วา่โดยลกัษณะของพระสูตรแลว้ พระอรรถกถาจารยไ์ดแ้สดงไวใ้นอรรถกถา

สมนัตปาสาทกิา สุมงัคลวลิาสนิี และอตัถสาลนิี เป็น ๕ ลกัษณะ คอื “เทสนา (การแสดง) สาสนะ (ค�าสงัสอน) 

กถา (ค�าบรรยาย) สกิขา (การศึกษา) ปหานะ (การละ)”27

 ๑.  โวหารเทศนา การแสดงโดยโวหาร เป็นค�าส ัง่สอนเชงิโวหาร การเทศนาโดยบญัญตั ิ เป็นการชี้แจง 

ส ัง่สอนประกอบดว้ยเหตผุลสจัธรรมเพือ่โนม้นา้วใจผูอ่้าน ผูฟ้งั พระสุตตนัตปิฎก พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกวา่ 

โวหารเทสนา เพราะพระผูม้พีระภาคผูฉ้ลาดในโวหาร ทรงแสดงไวโ้ดยความเป็นผูม้ากดว้ยโวหาร

 ๒.  ยถานุโลมสาสนะ การส ัง่สอนโดยอนุโลมตามอปุนิสยัของผูฟ้งั เพราะเหตทุีส่ตัวท์ ัง้หลายมอีธัยาศยั 

นิสยั อปุนิสยั อนุสยั จรยิาและอธมิตุตทิีแ่ตกต่างกนัตามสมควร พระสุตตนัตปิฎก พระผูม้พีระภาคตรสัเรยีกวา่  

ยถานุโลมสาสน ์เพราะพระผูม้พีระภาคไดท้รงส ัง่สอนอนุโลมตามอธัยาศยัของผูฟ้งั

 ๓.  ทฏิฐวินิิเวฐนกถา ค�าบรรยายคลายทฏิฐ ิ เพราะอรรถว่าการคลายทฏิฐ ิ พระสุตตนัตปิฎก พระผูม้ ี

พระภาคตรสัเรยีกว่า ทฏิฐวินิิเวหนกถา เพราะในปิฎกน้ี พระผูม้พีระภาคตรสัความคลีค่ลายทฏิฐอินัเป็นฝ่าย 

ตรงกนัขา้มกบั ทฏิฐ ิ๖๒28 ไวแ้ลว้ 

 ๔.  อธิจิตตสกิขา สกิขาคือจิตอนัยิ่ง ขอ้ปฏบิตัิส �าหรบัฝึกหดัอบรมจิตเพื่อใหเ้กิดคุณธรรมเช่นสมาธิ 

อย่างสูง เพราะพระผูม้พีระภาคตรสัอธจิติตสกิขาไวใ้นพระสุตตนัตปิฎก

 ๕.  วกิขมัภนปหานะ การละกเิลสดว้ยการขม่ และการละกเิลสคอืตณัหาและทฏิฐอินัพระผูม้พีระภาคเจา้

ทรงแสดงในพระสุตตนัตปิฎกน้ี เพราะพระผูม้พีระภาคตรสัอนุสยปหานะไวใ้นพระอภธิรรม เพราะปญัญา 

เป็นปฏปิกัษต่์ออนุสยักเิลส และตรสัสมจุเฉทปหานะ คอืการละกเิลสท ัง้ไดอ้ย่างเดด็ขาด ไวใ้นปิฎกนี้

 ค. โครงสรา้งและเน้ือหาพระอภธิรรมปิฎก

 ๑) โครงสรา้งพระอภธิรรมปิฎก

 27 อภ.ิส �.อ.(ไทย) ๑/๔๓-๔๔.  
 28 ทฏิฐ ิ๖๒ ดูรายละเอยีดใน พรหมชาลสูตร อา้งใน ท.ีส.ี(ไทย) ๙/๑-๑๔๙/๑-๔๗. 
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 ๒) โครงสรา้งรายละเอยีดหมวดย่อยพระอภธิรรมปิฎก

รายละเอยีดหน่วยย่อยพระอภธิรรมปิฎก ช่ือย่อ

ธมัมสงัคณี เลม่ ๓๔

วภิงัค ์เลม่ ๓๕

ธาตกุถา ปคุคลบญัญตั ิเลม่ ๓๖ 

กถาวตัถ ุเลม่ ๓๗

ยมก  เลม่ ๓๘-๓๙

กลุม่ธรรมะเป็นหวัขอ้ลว้น ๆ

แยกกลุม่ธรรมะเพือ่ใหช้ดัเชน

การถาม-ตอบหลกัธรรม ๒๑๙ ขอ้

หวัขอ้วา่ดว้ยธรรมเป็นคู่ ๆ

เรื่องธาต ุและการบญัญตับิคุคล

โครงสรา้งพระอภธิรรมปิฎก

ส�.

ว.ิ

ธา.ปุ

ก.

ย.

ปฏัฐาน  เลม่ ๔๐-๔๕ ธรรมะทีเ่ป็นปจัจยัเกื้อกูลกนั ๒๔ อย่าง ป.

 

 

  ๓) เน้ือหาโดยสงัเขปของพระอภธิรรมปิฎก

 พระอภธิรรมปิฎก คือ คมัภรีท์ี่ประมวลพุทธพจนห์มวดพระอภธิรรม มาไวเ้ป็นหมวดหมู่ในปิฎกน้ี  

กลา่วคอืหลกัธรรมและค�าอธบิายทีเ่ป็นเน้ือหาธรรมะลว้น ๆ  ไมเ่กี่ยวดว้ยบคุคลหรอืเหตกุารณ ์แบง่เป็น ๗ คมัภรี ์

มที ัง้หมดจ�านวน ๑๒ เลม่ มลี �าดบัเลม่ ชื่อคมัภรี ์และเน้ือหาโดยย่อดงัต่อไปนี้ 

 เลม่ ๓๔ธมัมสงัคณี สงัคณี หรอืธมัมสงัคณีปกรณ ์คอืคมัภรีท์ีร่วบรวมหวัขอ้ธรรมหรอืเน้ือหาของอภธิรรม

เป็นหมวดหมู ่หรอืคมัภรีท์ีแ่สดงการนบัจ�านวนสภาวธรรม29 ทีเ่รยีกวา่ “มาตกิา”30 ไวเ้ป็นเบื้องตน้ อนัเป็นหวัขอ้

 29 อภ.ิส �.(ไทย) ๓๔/บทน�า/(๙) 
 30 มาตกิา คอืแมบ่ท แมแ่บบ หรอืหวัขอ้ธรรม (มาตา วยิาต ิมาตกิา ฯ บทเหลา่ใดเหมอืนแม ่หรอืเหมอืนคลองส่งน�า้  
เหตนุ ัน้ บทเหลา่นัน้ชื่อวา่ มาตกิา ไดแ้ก่ กสุลา ธมมฺา เป็นตน้) ในการยกขึ้นมาเพือ่อธบิายหวัขอ้ธรรมตามมาตกิา ทีย่กขึ้นแสดง 
เรยีกวา่ ตกิะ บา้ง ทกุะ บา้ง ในมาตกิา ๒ ประเภทนัน้ คอื ติกมาติกา หมายถงึ หวัขอ้ธรรมทีแ่สดงปรมตัถธรรมโดยแบ่ง 
เป็นหมวด หมวดละ ๓ หวัขอ้ เรยีกวา่ ตกิะ มที ัง้หมด ๒๒ ตกิะ รวมเป็น ๖๖ บท และ ทกุมาตกิา หมายถงึ หวัขอ้ธรรมที ่
ทรงแสดงปรมตัถธรรมโดยแบง่เป็นหมวด หมวดละ ๒ หวัขอ้ ฯ ทกุมาตกิา แบง่ออกเป็น ๒ ประเภท คอื ก. อภธิมัมทกุมาตกิา 
ม ี ๑๐๐ ทกุะ คอื เหตทุกุะ จนถงึ สรณทกุะ เป็นทีสุ่ด และ ข. สุตตนัตทกุมาตกิา ม ี ๔๒ ทกุะ คอื วชิชาภาคทีกุะ จนถงึ  
ขเยญาณทกุะ เป็นทีสุ่ด รวมเป็น ๒๘๔ บท รวมท ัง้ตกิมาตกิาและทกุมาตกิาท ัง้หมด ม ี๓๕๐ บท มาตกิา ๓๕๐ บท ม ีกสุลา  
ธมมฺา เป็นตน้ ซึง่เป็นอทุเทส เหลา่น้ี ชื่อวา่มาตกิานัน้เพราะเป็นฐานใหอ้ทุเทสเกดิข ัน้ เหมอืนแมท่ีเ่ป็นฐานใหลู้กเกดิขึ้น หรอื 
อกีนยัหน่ึง กสุลา ธมมฺา เป็นตน้ชือ่วา่มาตกิา เพราะเป็นเหมอืนกบัคลองส่งน�า้ ตามธรรมวา่คลองส่งน�า้น้ีย่อมส่งน�า้ไปสู่สระโบกขรณี 
สวน นา ฉนัใด เมือ่วา่โดยเนื้อความเกี่ยวเนื่องกนัแลว้ มาตกิาบท กย่็อมสงเคราะหเ์ขา้ในอทุเทสเป็นตน้ ฉนันัน้ 
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ทีเ่ป็นกระทูธ้รรมหรอืแมบ่ท (มาตกิา) เท่ากบัเป็นแก่นหรอืสาระส�าคญัของธมัมสงัคณี แต่มย่ีอมาก จงึจ�าเป็นตอ้ง

มหีวัขอ้อืน่ ๆ ต่อ ๆ ไปอกี ๔ กณัฑ ์เพือ่ช่วยขยายความหวัขอ้ธรรมแลว้อธบิายเป็นประเภท ๆ จากนัน้จงึน�าไป

แสดงขยายออกเป็น ๔ หวัขอ้ใหญ่ ทีเ่รยีกวา่ “กณัฑ”์ หรอื “ปรจิเฉท” ดงัต่อไปนี้ 

  ๑.  จติตปุปาทกณัฑ ์ คือกณัฑท์ีแ่สดงความเกิดขึ้นของจติและเจตสกิอย่างพสิดาร หรือ “จติตวภิตัต”ิ  

(การจ�าแจกจติ) เป็นค�าอธบิายเรื่องจติวา่เกดิขึ้นอย่างไร เป็นค�าอธบิายเพยีงบางส่วนของมาตกิาหรอืแมบ่ทเฉพาะ

ทีเ่กี่ยวกบัจติกบัธรรมะทีเ่น่ืองดว้ยจติ (ทีเ่รยีกวา่เจตสกิ) จดัวา่เป็นค�าอธบิาย ทีพ่สิดารทีสุ่ดกวา่หวัขอ้ทกุ ๆ  หวัขอ้ 

  ๒.  รูปกณัฑ ์ คือกณัฑท์ีแ่สดงรูปอย่างพสิดาร หรอื “รูปวภิตัต”ิ (การจ�าแนกรูป) โดยเอกกนยั จนถงึ  

เอกาทสกนยั 

  ๓.  นิกเขปกณัฑ ์กณัฑท์ีจ่ �าแนกตกิมาตกิะและทกุมาตกิารวมกนัอย่างกลาง ๆ  ดว้ยวธิกีารทีไ่มย่่อไมพ่สิดาร

จนเกนิไป หรอื “นิกเขปราส”ิ (การจ�าแนกกองธรรมทีต่ ัง้ไว)้ 

  ๔.  อฏัฐกถากณัฑ ์ กณัฑท์ีแ่สดงเพือ่เกบ็องคธ์รรมของตกิะและทกุะท ัง้หมด ยกเวน้สุตตนัตกิทกุะ หรอื 

“อตัถทุธาระ” (การยกอรรถขึ้นแสดง)31 เป็นกณัฑท์ีน่�าเอาเนื้อความของปิฎกท ัง้ ๓ ซึง่เป็นพทุธพจน ์แลว้จ�าแนก

  เลม่ ๓๕ วภิงัค ์อธบิายขอ้ธรรมทีร่วมเป็นหมวดหมู ่(เรยีกวภิงัคห์นึ่ง ๆ) แยกแยะออกชี้แจงวนิิจฉยัโดย

ละเอยีด เป็นการยกหลกัธรรมส�าคญั ๆ ขึ้นมาแจกแจง แยกแยะ อธบิายกระจายออกใหเ้หน็ทกุแง ่และวนิิจฉยั

จนชดัเจนจบไปเป็นเรื่อง ๆ รวมอธบิายท ัง้หมด ๑๘ เรื่อง คอื ขนัธ ์๕ อายตนะ ๑๒ ธาต ุ๑๘ อรยิสจั ๔ อนิทรยี ์

๒๒ ปฏจิจสมปุบาท ๑๒ สติปฏัฐาน ๔ สมัมปัปธาน ๔ อทิธิบาท ๔ โพชฌงค ์ ๗ มรรคมอีงค ์ ๘ ฌาน  

อปัปมญัญา ศีล ๕ ปฏสิมัภทิา ๔ ญาณประเภทต่างๆ และเบด็เตลด็วา่ดว้ยอกศุลธรรมต่าง ๆ อธบิายเรื่องใด  

กเ็รยีกวา่วภิงัคข์องเรื่องนัน้ ๆ เช่น อธบิายขนัธ ์๕ กเ็รยีกวา่ ขนัธวภิงัค ์เป็นตน้ รวมม ี๑๘ วภิงัค ์

 เลม่ ๓๖ ธาตกุถา สงเคราะหข์อ้ธรรมต่าง ๆ เขา้ในขนัธ ์ อายตนะ ธาต ุ เป็นการน�าขอ้ธรรมในมาตกิา 

ท ัง้หลายและขอ้ธรรมอืน่ ๆ อกี ๑๒๕ อย่างมาจดัเขา้ในขนัธ ์๕ อายตนะ ๑๒ และธาต ุ๑๘ วา่ขอ้ใดจดัเขา้ไดห้รอื

ไมไ่ดใ้นอย่างไหน ๆ และปคุคลบญัญตั ิคอื การบญัญตัคิวามหมายของชื่อทีใ่ชเ้รยีกบคุคลต่าง ๆ ตามคุณธรรม 

เช่นวา่ “โสดาบนั” ไดแ้ก่ บคุคลผูล้ะสงัโยชน ์๓ ไดแ้ลว้ ดงัน้ีเป็นตน้

 เล่ม ๓๗ กถาวตัถุ เป็นคมัภีร์ที่เรียบเรียงโดยพระสงัคีติกาจารยใ์นสมยัสงัคายนาคร ัง้ที่ ๓ ม ี 

พระโมคคลัลบีตุรตสิสเถระเป็นประธาน เรยีบเรยีงขึ้นเพือ่แกค้วามเหน็ผดิของนิกายต่าง ๆ ในพระพทุธศาสนา

คร ัง้น ัน้ ซึ่งไดแ้ตกแยกกนัออกไปแลว้ถงึ ๑๘ นิกาย เช่นความเห็นว่าพระอรหนัตเ์สื่อมจากอรหตัตผลได ้ 

เป็นพระอรหนัตพ์รอ้มกบัการเกดิได ้ ทกุอย่างเกดิจากกรรม เป็นตน้ ประพนัธเ์ป็นค�าปจุฉา-วสิชันา มที ัง้หมด 

๒๑๙ กถา

 เลม่ ๓๘ ยมก ภาค ๑ เป็นคมัภรีอ์ธบิายหลกัธรรมส�าคญัใหเ้หน็ความหมายและขอบเขตอย่างชดัเจน และ

ทดสอบความรูอ้ย่างลกึซึ้ง ดว้ยวธิตี ัง้ค�าถามยอ้นกนัเป็นคู่ ๆ  (ยมก แปลวา่ คู่) เช่นถามวา่ธรรมท ัง้ปวงทีเ่ป็นกศุล 

 31 สมเดจ็พระญาณสงัวรสมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรนิายก, ความเขา้ใจเรื่องอภธิรรม, อา้งแลว้. 
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เป็นกศุลมลู หรอืวา่ธรรมท ัง้ปวงทีเ่ป็นกศุลมลู เป็นกศุล, รูป (ท ัง้หมด) เป็นรูปขนัธ ์ หรอืวา่รูปขนัธ ์ (ท ัง้หมด)  

เป็นรูป, ทกุข ์(ท ัง้หมด) เป็นทกุขสจั หรอืวา่ทกุขสจั (ท ัง้หมด) เป็นทกุข ์หลกัธรรมทีน่�ามาอธบิายในเลม่นี้ม ี๗ 

คอื มลู (เช่นกศุลมลู) ขนัธ ์ อายตนะ ธาต ุ สจัจะ สงัขาร อนุสยั ถาม-ตอบอธบิายเรื่องใด กเ็รยีกวา่ยมกของ 

เรื่องนัน้ ๆ เช่น มลูยมก ขนัธยมก เป็นตน้ เลม่นี้ ม ี๗ ยมก

 เลม่ ๓๙ ยมก ภาค ๒ เป็นการถาม-ตอบอธบิายหลกัธรรมเพิม่เตมิจากภาค ๑ อกี ๓ เรื่อง คอื จติตยมก 

ธมัมยมก (กศุล-อกศุล-อพัยากตธรรม) อนิทรยียมก บรรจบเป็น ๑๐ ยมก

 เลม่ ๔๐ ปฏัฐาน ภาค ๑ ปฏัฐาน เป็นคมัภรีอ์ธบิายปจัจยั ๒๔ โดยพสิดาร แสดงความสมัพนัธอ์งิอาศยั

เป็นปจัจยัแก่กนัแห่งธรรมท ัง้หลายในดา้นต่าง ๆ ธรรมทีน่�ามาอธบิายกเ็ป็นขอ้ธรรมทีม่ใีนมาตกิาคอืแมบ่ทหรอื

บทสรุปธรรมซึง่กลา่วไวแ้ลว้ในตน้คมัภรีส์งัคณีนัน่เอง แต่อธิบายเฉพาะ ๑๒๒ มาตกิาแรกทีเ่รยีกว่าอภธิรรม

มาตกิา

 ปฏัฐานเล่มแรกน้ี อธิบายความหมายของปจัจยั ๒๔ เป็นการปูพื้นความเขา้ใจเบื้องตน้ก่อน จากนัน้  

จงึเขา้สู่เน้ือหาของเลม่ คืออนุโลมตกิปฏัฐาน อธิบายความเป็นปจัจยัแก่กนัแห่งธรรมท ัง้หลายในแม่บทชดุ ๓  

(ตกิมาตกิา) โดยปจัจยั ๒๔ นัน้ เช่นวา่กศุลธรรมเป็นปจัจยัแก่กศุลธรรมโดยอปุนิสสยปจัจยัอย่างไร กศุลธรรม

เป็นปจัจยัแก่อกศุลธรรม โดยอปุนิสสยปจัจยัอย่างไร อกศุลธรรมเป็นปจัจยัแก่กศุลธรรม โดยอปุนิสสยปจัจยั

อย่างไร กศุลธรรมเป็นปจัจยัแก่อกศุลธรรมโดยอารมัมณปจัจยัอย่างไร ฯลฯ (เลม่นี้ อธบิายแต่ในเชงิอนุโลมคอื

ตามนยัปกต ิไมอ่ธบิายตามนยัปฏเิสธ จงึเรยีกวา่ อนุโลมปฏัฐาน)

 เลม่ ๔๑ ปฏัฐาน ภาค ๒ อนุโลมตกิปฏัฐาน (ต่อ) คอือธบิายความเป็นปจัจยัแก่กนัแห่งธรรมท ัง้หลาย 

ในแมบ่ทชดุ ๓ ต่อจากเลม่ ๔๐ เช่นอดตีธรรม เป็นปจัจยัแก่ปจัจบุนันธรรมโดยอารมัมณปจัจยั (พจิารณารูป 

เสยีง เป็นตน้ทีด่บัเป็นอดตีไปแลว้วา่เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา เกดิความโทมนสัขึ้น ฯลฯ) เป็นตน้

 เลม่ ๔๒ ปฏัฐาน ภาค ๓ อนุโลมทกุปฏัฐาน เป็นการอธบิายความเป็นปจัจยัแก่กนัแห่งธรรมท ัง้หลาย 

ในแมบ่ทชดุ ๒ (ทกุมาตกิา) เช่นโลกยีธรรมเป็นปจัจยัแก่โลกยีธรรม โดยอารมัมณปจัจยั (รูปายตนะเป็นปจัจยั

แก่จกัขวุญิญาณ ฯลฯ) ดงัน้ี เป็นตน้

 เลม่ ๔๓ ปฏัฐาน ภาค ๔ อนุโลมทกุปฏัฐาน (ต่อ)

 เล่ม ๔๔ ปฏัฐาน ภาค ๕ ยงัเป็นอนุโลมปฏัฐาน แต่เป็นการอธิบายความเป็นปจัจยัแก่กนัแห่งธรรม 

ท ัง้หลายในแมบ่ทต่าง ๆ ขา้มชดุกนัไปมา ประกอบดว้ยอนุโลมทกุตกิปฏัฐาน ธรรมในแมบ่ทชดุ ๒ (ทกุมาตกิา) 

โยงกบัธรรมในแมบ่ทชดุ ๓ (ตกิมาตกิา) เช่นอธบิาย “กศุลธรรมทีเ่ป็นโลกตุตรธรรมเป็นปจัจยัแก่กศุลธรรมทีเ่ป็น

โลกยีธรรมโดยอธปิตปิจัจยั” เป็นอย่างไร เป็นตน้ อนุโลมตกิทกุปฏัฐาน ธรรมในแมบ่ทชดุ ๓ (ตกิมาตกิา) กบั

ธรรมในแมบ่ทชดุ ๒ (ทกุมาตกิา) อนุโลมตกิตกิปฏัฐาน ธรรมในแมบ่ทชดุ ๓ (ตกิมาตกิา) กบัธรรมในแมบ่ทชดุ 

๓ โยงระหวา่งต่างชดุกนั เช่นอธบิายวา่ “กศุลธรรมทีเ่ป็นอดตีธรรม เป็นปจัจยัแก่อกศุลธรรมทีเ่ป็นปจัจบุนัธรรม” 

เป็นอย่างไร เป็นตน้ อนุโลมทกุทกุปฏัฐาน ธรรมในแมบ่ทชดุ ๒ (ทกุมาตกิา) กบัธรรมในแมบ่ทชดุ ๒ (ทกุมาตกิา) 

โยงระหวา่งต่างชดุกนั เช่น ชดุ โลกยีโลกตุตระ กบัชดุสงัขตะ อสงัขตะ เป็นตน้
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 เล่ม ๔๕ ปฏัฐาน ภาค ๖ เป็นปจัจนียปฏัฐาน คืออธิบายความเป็นปจัจยัแก่กนัแห่งธรรมท ัง้หลาย 

อย่างเลม่ก่อน ๆ นัน่เอง แต่อธบิายแงป่ฏเิสธ แยกเป็นปจัจนียปฏัฐาน คอื ปฏเิสธ+ปฏเิสธ เช่นวา่ธรรมทีไ่มใ่ช่

กศุล อาศยัธรรมทีไ่มใ่ช่กศุล เกดิขึ้นโดยเหตปุจัจยัเป็นอย่างไร อนุโลมปจัจนียปฏัฐาน คอือนุโลม+ปฏเิสธ เช่น

ว่า อาศยัโลกิยธรรม ธรรมทีไ่ม่ใช่โลกุตตรธรรมเกิดขึ้นโดยเหตปุจัจยัเป็นอย่างไร ปจัจนียานุโลมปฏัฐาน คือ 

ปฏเิสธ+อนุโลม เช่นวา่อาศยัธรรมทีไ่มใ่ช่กศุล ธรรมทีเ่ป็นอกศุล เกดิขึ้นโดยเหตปุจัจยัเป็นอย่างไร และในท ัง้ ๓ 

แบบน้ี แต่ละแบบจะอธบิายโดยใชธ้รรมในแมบ่ทชดุ ๓ แลว้ต่อดว้ยชดุ ๒ แลว้ขา้มชดุระหวา่งชดุ ๒ กบัชดุ ๓ 

ชดุ ๓ กบัชดุ ๒ ชดุ ๓ กบัชดุ ๓ ชดุ ๒ กบัชดุ ๒ จนครบท ัง้หมดเหมอืนกนั ดงันัน้ แต่ละแบบ จงึแยกซอย

ละเอยีดออกไปเป็น ติก–ทุก-ทุกติก-ติกทุก–ติกติก-ทุกทุก-ตามล �าดบั (เขยีนใหเ้ต็มเป็น ปจัจนียติกปฏัฐาน  

ปจัจนียทกุปฏัฐาน ปจัจนีย ทกุตกิปฏัฐาน ฯลฯ ดงัน้ีเรื่อยไปจนถงึทา้ยสุด คอืปจัจนียานุโลมทกุทกุปฏัฐาน)

 คมัภรีป์ฏัฐานนี้ ท่านอธบิายค่อนขา้งละเอยีดเฉพาะเลม่ตน้ ๆ เท่านัน้ เลม่หลงั ๆ ท่านแสดงไวแ้ต่หวัขอ้

หรอืแนว และทิ้งไวใ้หผู้เ้ขา้ใจแนวนัน้แลว้เอาไปแจกแจงโดยพสิดารเอง โดยเฉพาะเลม่สุดทา้ย คอืภาค ๖ แสดง

ไวย่้นย่อทีสุ่ด แมก้ระนัน้ กย็งัเป็นหนงัสอืถงึ ๖ เลม่ หรอื ๓,๓๒๐ หนา้กระดาษพมิพ ์ ถา้อธบิายโดยพสิดาร

ท ัง้หมด จะเป็นเล่มหนงัสอือกีจ�านวนมากมายหลายเท่าตวั ท่านจึงเรียกปฏัฐานอกีชื่อหน่ึงว่า “มหาปกรณ์”  

แปลวา่ ต�าราใหญ่ ใหญ่ท ัง้โดยขนาดและโดยความส�าคญั

 พระอภธิรรมปิฎก เป็นปิฎกซึ่งประมวลค�าสอนเกี่ยวกบัปรมตัถธรรม (คือจิต เจตสกิ รูป นิพพาน)  

พระอรรถกถาจารยไ์ดแ้สดงสรุปเกี่ยวกบัลกัษณะของพระอภธิรรมปิฎก เป็น ๕ ลกัษณะ32 คอื “เทสนา สาสนะ 

กถา สกิขา ปหาน” ดงัน้ี

 ๑.  ปรมตัถเทสนา เป็นการเทศนาโดยปรมตัถ ์เพราะพระผูม้พีระภาคเจา้ผูฉ้ลาดในปรมตัถ ์ทรงแสดงไว ้

โดยความเป็นผูม้ากดว้ยปรมตัถธรรม 

 ๒.  ยถาธมัมสาสนะ เป็นการส ัง่สอนตามสภาวแห่งธรรม เพราะเหตทุีส่ตัวท์ ัง้หลายมคีวามส�าคญัในสภาวะ

สกัว่ากองแห่งธรรมว่า เรา ของเรา ตามสภาวธรรม พระผูม้พีระภาคเจา้ไดท้รงส ัง่สอนแลว้ตามสภาวะธรรมที่

ปรากฏในขณะนัน้ ๆ ในพระอภธิรรมปิฎกนี้

 ๓.  นามรูปปรจิเฉทกถา เป็นค�าบรรยายก�าหนดนามรูป เพราะพระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัถงึการก�าหนดนาม

และรูป อนัเป็นปฏปิกัษต่์อธรรมมรีาคะเป็นตน้ไวแ้ลว้ในพระอภธิรรมปิฎกนี้ 

 ๔.  อธิปญัญาสกิขา สกิขาคือปญัญาอนัยิ่ง ขอ้ปฏบิตัิส �าหรบัฝึกอบรมปญัญา เพื่อใหเ้กิดความรูแ้จง้ 

อย่างสูง พระผูม้พีระภาคตรสัอธปิญัญาสกิขาไวโ้ดยพเิศษในพระอภธิรรมปิฎก

 ๕.  อนุสยปหานะ การประหานหรอืการละกเิลสอย่างละเอยีด อนัพระผูม้พีระภาคเจา้ทรงแสดงในอภธิรรม

ปิฎกนี้ เพราะปญัญาเป็นขา้ศึกต่ออนุสยักเิลส 

 32 อภ.ิส �.อ.(ไทย) ๑/๔๓-๔๔.
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๑.๕ สาระส�าคญัของอรรถกถา ฎกีา อนุฎกีา และโยชนา
 ค�าสอนของพระพทุธเจา้นอกจากที่ไดร้บัการจดัหมวดหมู่สงัคายนาดว้ยมขุปาฐะและมกีารบนัทกึเป็น 

ลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นช ัน้ตน้ทีเ่รยีกวา่คมัภรีพ์ระไตรปิฎกอนัเป็นภาษาบาลลีว้น ซึง่เรยีกวา่ บาลพีระไตรปิฎก 

 การจดัล �าดบัความส�าคญัของเรื่องทีค่วรศึกษาในพระพทุธศาสนาเถรวาท พระพทุธพจนค์อืพระไตรปิฎก

อยู่อนัดบัทีห่นึ่ง ในสมยัต่อ ๆ มาไดม้กีารรจนาคมัภรีอ์ธบิายขึ้นมาอกีมากมาย ซึง่จดัเป็นคมัภรีร์ะดบัรองลงมา

จากพระไตรปิฎกตามล �าดบั คอื อรรถกถา ฎกีา อนุฎกีา และคมัภรีอ์ืน่ ๆ นอกจากนี้ ท ัง้น้ีเพือ่อธบิายขยายความ

ค�าสอนในคมัภรีช์ ัน้ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งอกีดว้ย การจดัล �าดบัช ัน้ตามความส�าคญัของคมัภรีท์างพระพทุธศาสนา 

ทีม่กีารยอมรบักนัในปจัจบุนั แบง่ไดเ้ป็น ๒ สาย คอื

 ๑. การจดัล�าดบัคมัภรีส์ายพระไตรปิฎก จดัไวเ้ป็น ๔ ล �าดบัช ัน้ ดงัน้ี33

   ๑)  พระไตรปิฎก คอื บาลพีระไตรปิฎก ไดแ้ก่พทุธพจน ์คอื ค�าสอนของพระพทุธเจา้

   ๒)  อรรถกถา คอืคมัภรีอ์ธบิายบาลหีรอือธบิายความในพระไตรปิฎก 

   ๓)  ฎกีา คอื คมัภรีอ์ธบิายอรรถกถาหรอือธบิายความต่อจากอรรถกถา 

  ๔)  อนุฎกีา คอื คมัภรีอ์ธบิายขยายความของฎกีาอกีทอดหนึ่ง 

 การจดัเรยีงล �าดบัช ัน้ของคมัภรีท์างพระพทุธศาสนาสายพระไตรปิฎกนี้ ยดึกาลเวลาเป็นเกณฑ ์กลา่วคอื 

พระไตรปิฎกหรอืบาลพีระไตรปิฎก เป็นสิง่ทีม่มีาก่อน คอืมมีาต ัง้แต่คร ัง้พทุธกาล จงึจดัเป็นหลกัฐานส�าคญัช ัน้ 

ที่หน่ึง อรรถกถา คือคมัภรีอ์ธิบายบาลหีรืออธิบายความในพระไตรปิฎก ซึ่งมามขีึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อ 

ประมาณ พ.ศ.๙๕๖ จงึนบัเป็นหลกัฐานส�าคญัช ัน้ทีส่อง ฎกีา คอืคมัภรีอ์ธบิายอรรถกถาหรอืขยายความต่อจาก

อรรถกถา ไดเ้กิดขึ้นมาเมือ่ประมาณ พ.ศ.๑๕๘๗ จงึนบัเป็นหลกัฐานส�าคญัช ัน้ทีส่าม และอนุฎกีาเป็นคมัภรี ์

อธบิายขยายความของฎกีาอกีทอดหนึ่ง จงึนบัเป็นหลกัฐานส�าคญัเป็นล �าดบัทีส่ี่34

 ๒. การจดัล�าดบัคมัภรีน์อกสายพระไตรปิฎก สามารถจดัไดด้งัน้ี

  ๑)  ปกรณว์เิสส 

  ๒)  ตพัพนิิมตุ หรอืคมัภรีค์นัถนัตระ

 การจดัล �าดบัคมัภรีน์อกสายพระไตรปิฎกน้ีเป็นการจดัล �าดบัคมัภรีท์ีม่ชีือ่อย่างอืน่นอกจากคมัภรีห์ลกัสาย

พระไตรปิฎกท ัง้ ๔ คมัภรีด์งักลา่วขา้งตน้ ส่วนใหญ่เป็นคมัภรีท์ีท่่านรจนาขึ้นเพือ่อธบิายขอ้ธรรมในพระไตรปิฎก

หรอืคมัภรีส์ายพระไตรปิฎกเฉพาะเรื่อง มมีากมายหลายประเภท เช่น คมัภรีป์กรณว์เิสส หรอืคมัภรีอ์ืน่ ๆ เช่น 

คมัภรีโ์ยชนา เป็นตน้ คมัภรีน์อกสายพระไตรปิฎกนี้ ท่านเรยีกรวมกนัวา่ “ตพัพนิิมตุ”35 หรอืคมัภรีค์นัถนัตระ 

 33 พระธรรมปิฎก (ป.อ.), รูจ้กัพระไตรปิฎกเพือ่เป็นชาวพทุธที่แท,้ พมิพค์ร ัง้ที ่๒, (กรุงเทพมหานคร : เอดสินั เพรส 
โพรดกัส,์ ๒๕๔๓), หนา้ ๙๗.  
 34 สุชพี ปญุญานุภาพ, พระไตรปิฎกฉบบัสาหรบัประชาชน, พมิพค์ร ัง้ที ่๑๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพมิพม์หามกฎุ- 
ราชวทิยาลยั, ๒๕๓๙), หนา้ ๑.
 35 ข.ุธ.อ.(บาล)ี ๑/๓.  
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แปลวา่ คมัภรีท์ีพ่น้หรอืนอกเหนือจากคมัภรีห์ลกัท ัง้ ๔ คอืพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎกีา และอนุฎกีา ในทีน้ี่ 

จะอธบิายคมัภรีอ์รรถกถา ฎกีา อนุฎกีา ปกรณว์เิสส และคมัภรีต์พัพนิิมตุมโียชนาเป็นตน้ 

 ๑.๕.๑ อรรถกถา

 คมัภรีอ์รรถกถาเป็นคมัภรีส์ �าคญัทางพระพทุธศาสนาช ัน้ที่สองรองลงมาจากพระไตรปิฎก การรจนา 

อรรถกถานัน้ท่านมุง่อธบิายเนื้อหาในพระไตรปิฎกทีย่งัไมช่ดัเจนใหช้ดัเจนยิง่ขึ้นท ัง้โดยอรรถ (ความหมาย) และ

พยญัชนะ (อกัษรหรอืค�า) การรจนาไมไ่ดม้กีารจดัไวเ้ป็นหมวดหมู ่แต่จะอธบิายปะปนกนัไปตามล�าดบัของค�าบาลี

ทีป่รากฏ มที ัง้เรื่องราวส ัน้ ๆ และเรื่องราวยาว ๆ อาจารยผู์แ้ต่งอรรถกถาเหลา่นัน้เรยีกวา่ “อรรถกถาจารย”์

 นอกจากน้ี อรรถกถา ยงัหมายถงึถอ้ยค�าทีเ่รยีกวา่ “กถามรรค” ซึง่ท �าหนา้ทีอ่ธบิายบาลพีทุธพจน ์ (คอื 

พระไตรปิฎก) เริ่มมมีาต ัง้แต่สมยัพทุธกาลแลว้ สมดว้ยกบัค�าทีพ่ระธรรมปาลเถระแห่งอนิเดยีใต ้ผูม้ชีวีติอยู่ใน

ราวพทุธศตวรรษที ่ ๑๖ กลา่วไวว้่า “ป�มสงฺคีตยิ � ยา อฏฺ�กถา สงฺคีตาต ิ วจเนน สา ภควโต ธรมานกาเลปี  
อฏ�ฺกถา ส�วชิฺชต”ิ36 แปลวา่ อรรถกถาทีพ่ระสงัคตีกิาจารยร์อ้ยกรองไว ้เมือ่คราวปฐมสงัคายนา คอื อรรถกถา

ทีม่าแต่สมยัทีพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ยงัทรงพระชนมอ์ยู่ 

 อรรถกถาจึงมกี�าเนิดที่มาท ัง้จากที่พระพุทธเจา้ทรงอธิบายไวเ้อง และเหล่าสาวกมพีระสารีบุตรเถระ  

เป็นตน้อธบิายไว ้ไดร้บัการน�าสบืต่อคู่กนัมากบัพระไตรปิฎกและน�าสู่เกาะสงิหล (ประเทศศรลีงักา) โดยพระมหา

มหนิทเถระพระโอรสในพระเจา้อโศกมหาราชแห่งชมพูทวปี (อนิเดยี) ภายหลงัสงัคายนาคร ัง้ที่ ๓ แลว้แปล 

เรียบเรียงเป็นภาษาสงิหลพรอ้มท ัง้พระไตรปิฎกไวโ้ดยพระเถระผูแ้ตกฉานในพระไตรปิฎกชาวสงิหล ต่อมา 

พระพทุธโฆสาจารย ์ ชาวชมพทูวปีไดเ้ดนิทางจากชมพทูวปีมาแปลเรยีบเรยีงอรรถกถาภาษาสงิหลกลบัเป็นภาษา

บาลมีคธ ณ เกาะสงิหล แลว้รกัษาสบืต่อกนัมาจนถงึปจัจบุนั

 อรรถกถา จ�าแนกประเภทตามพระไตรปิฎกไดเ้ป็น ๓ หมวด คือ อรรถกถาพระวนิยัปิฎก อรรถกถา 

พระสุตตนัตปิฎก และอรรถกถาพระอภธิรรมปิฎก

 ๑.  อรรถกถาพระวนิยัปิฎก คือ คมัภรีคู่์มอืศึกษาพระวนิยัปิฎกที่รจนาขึ้นเพื่ออธิบายขยายความใน 

พระวนิยัปิฎกทีย่งัไม่ชดัเจนใหช้ดัเจนยิง่ขึ้น มมีากมายหลายคมัภรี ์ ส่วนใหญ่เป็นภาษาสงิหลโบราณ ตน้ฉบบั 

ไดสู้ญหายไปหมดแลว้ คมัภรีอ์รรถกถาพระวนิยัปิฎกทีพ่ระอรรถกถาจารยร์จนาขึ้นเพือ่อธบิายขยายความในคมัภรี์

พระวนิยัปิฎกทีค่วรทราบ เช่น สมนัตปาสาทกิา คู่มอืศึกษาพระวนิยัปิฎกท ัง้ ๕ คมัภรี ์คอื มหาวภิงัค ์ภกิขณีุวภิงัค ์

มหาวรรค จูฬวรรค และปรวิาร 

 ๒.  อรรถกถาพระสุตตนัตปิฎก หรอือรรถกถาพระสูตร คอื คมัภรีคู่์มอืศึกษาพระสุตตนัตปิฎกทีร่จนาขึ้น

เพื่ออธิบายขยายความในพระสุตตนัตปิฎกที่ยงัไม่ชดัเจนใหม้เีน้ือความชดัเจนยิ่งขึ้น มมีากมายหลายคมัภรี ์ 

คมัภรีอ์รรถกถาพระสุตตนัตปิฎกทีพ่ระอรรถกถาจารยร์จนาขึ้นเพือ่อธบิายขยายความในคมัภรีพ์ระสุตตนัตปิฎก

ทีค่วรทราบ เช่น สุมงัคลวลิาสนิี คู่มอืศึกษาทฆีนิกาย ปปญัจสูทนี คู่มอืศึกษามชัฌมินิกาย สารตัถปกาสนิี คู่มอื

 36 อนุฏกีา.(บาล)ี ๑/๑๓. 
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ศึกษาสงัยุตตนิกาย มโนรถปูรณี คู่มอืศึกษาองัคุตตรนิกาย ปรมตัถโชตกิา คู่มอืศึกษาขทุทกปาฐะ ธรรมบท  

และสุตตนิบาต ขทุทกนิกาย ธมัมปทฏัฐกถา (ปรมตัถโชตกิา) คู่มอืศึกษาธรรมบท ขทุทกนิกาย ปรมตัถทปีนี  

คู่มอืศึกษาอทุาน อติวุิตตกะ วมิานวตัถ ุ เปตวตัถ ุ เถรคาถา (เอกนิบาต, มหานิบาต) เถรคีาถา และจรยิาปิฎก  

ขุททกนิกายชาตกฏัฐกถา (อรรถกถาชาดก) คู่มอืศึกษาชาดก ขุททกนิกาย สทัธมัมปชัโชติกา คู่มอืศึกษา 

ขทุทกนิกาย (ภาค ๑ มหานิทเทส ภาค ๒ จูฬนิทเทส) สทัธมัมปกาสนิี คู่มอืศึกษาปฏสิมัภทิามรรค ขทุทกนิกาย 

(ภาค ๑-๒) วสุิทธชนวลิาสนิี คู่มอืศึกษาอปทาน ขทุทกนิกาย (ภาค ๑-๒) มธุรตัถวลิาสนิี คู่มอืศึกษาพทุธวงศ ์ 

ขทุทกนิกาย

 ๓.  อรรถกถาพระอภธิรรมปิฎก คอื คมัภรีคู่์มอืศึกษาพระอภธิรรมปิฎกทีร่จนาขึ้นเพือ่อธบิายขยายความ

เน้ือหาสาระทีส่ลบัซบัซอ้นเขา้ใจยากในพระอภธิรรมปิฎกใหช้ดัเจนและเจา้ใจไดง้า่ยขึ้น มมีากมายหลายคมัภรี ์

คมัภรีอ์รรถกถาพระอภธิรรมปิฎกทีพ่ระอรรถกถาจารยร์จนาขึ้นเพือ่อธบิายขยายความในคมัภรีพ์ระอภธิรรมปิฎก

ทีค่วรทราบ เช่น อฏัฐสาลนิี คู่มอืศึกษาธมัมสงัคณี สมัโมหวโินทนี คู่มอืศึกษาวภิงัค ์ปญัจปัปกรณฏัฐกถา คู่มอื

ศึกษากถาวตัถ ุปคุคลบญัญตั ิธาตกุถา ยมก และปฏัฐาน 

 ๑.๕.๒ ฎกีา

 ฎกีา คอืวรรณกรรมภาษาบาล ีทีแ่ต่งเพือ่อธบิายความในคมัภรีอ์รรถกถาของอรรถกถาจารยท์ีไ่ดไ้ขความ

ในพระไตรปิฎกไว ้ คมัภรีช์ ัน้ฎกีาจดัเป็นคมัภรีท์ี่มคีวามส�าคญัรองลงมาจากคมัภรีอ์รรถกถาที่ขยายความใน 

พระไตรปิฎก เรยีกวา่ คมัภรีช์ ัน้สาม คมัภรีฎ์กีามคีวามแตกต่างกบัคมัภรีอ์รรถกถา (คมัภรีช์ ัน้สอง) ทีว่ตัถปุระสงค์

ในการแต่งฎกีานัน้ท �าเพือ่อธบิายเนื้อความในคมัภรีรุ่์นอรรถกถา หรอืฎกีาดว้ยกนัเอง

 คมัภรีฎ์กีามผูีแ้ต่งจ�านวนมาก เรยีกว่า “พระฎกีาจารย”์ และมหีลายคมัภรี ์ ส่วนใหญ่ชื่อคมัภรีช์ ัน้ฎกีา 

จะมคี�าวา่ ฎกีา และตามดว้ยชื่อคมัภรีอ์รรถกถาทีอ่ธบิายความ ซึง่ส่วนใหญ่จะมคี�า “ทปีนี โชตกิา ปกาสนิี หรอื 

คณัฐ”ิ ลงทา้ย ซึง่ค�าลงทา้ยเหลา่นัน้รวมแปลวา่ ใหค้วามกระจ่าง (อธบิายความในอรรถกถาใหก้ระจ่าง) คมัภรี ์

ช ัน้ฎกีาจดัเป็นแหลง่ความรูท้างพระพทุธศาสนาทีม่คีวามส�าคญัรองลงมาจากคมัภรีช์ ัน้อรรถกถา

  ค�าวา่ ฎกีา นี้มรูีปศพัทม์าจากค�าในภาษาบาลวีา่ ฏกีา ซึง่มรูีปวเิคราะหว์า่ “ฏกียีต ิชานิยต ิอฏ�ฺกถายตโฺถ 

เอตายาติ = ฎกีา” แปลว่า เรียกว่า ฎกีา เพราะเป็นคมัภรีท์ีใ่หรู้ค้วามหมายของคมัภรีอ์รรถกถา คมัภรีฎ์กีา 

ฝ่ายเถรวาทในระยะแรกหมายเฉพาะคมัภรีท์ีอ่ธบิายอรรถกถาของพระไตรปิฎก แต่ภายหลงัมคีวามหมายกวา้งขึ้น 

คอืหมายถงึคมัภรีท์ีอ่ธบิายความหมายของคมัภรีใ์ดทีไ่มใ่ช่พระไตรปิฎก เช่น ฎกีาพงศาวดารบาล ีฎกีาของต�ารา

ไวยากรณแ์ละการประพนัธ ์ฎกีาคมัภรีม์ลินิทปญัหา เป็นตน้ 

 พระธรรมปาละ อธิบายถงึความส�าคญัหรือหนา้ที่ของฎกีาไวว้่า ฎกีาในสมยัอนุราธปุระ มลีกัษณะที ่

เรยีกวา่ “ลนีตัถปกาสนา” มลีกัษณะเป็นการอธบิายความหมายของค�าและความทีก่ �ากวมเท่านัน้ ไมม่วีตัถปุระสงค์

ทีจ่ะพรรณนารวมหลายสิง่หลายอย่างในเวลาเดยีวกนัอย่าง “ส�วณฺณนา” 

 ฎกีา เป็นคมัภรีร์องจากอรรถกถา หมายเอามลูฎกีา ฎกีาเดมิ หรอืปรุาณฎกีา ฎกีาเก่า แบง่เป็น ๓ คมัภรี ์

คอื หนงัสอืบาลฎีกีาวนิยั ฎกีาพระสูตร และฎกีาพระอภธิรรม
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 ก. ฎกีาวนิยั หนงัสอืบาลฎีกีาวนิยั มจี �านวน ๑๐ คมัภรี ์คอื

   ๑)  สารตัถทปีนี ฎกีาวนิยั เป็นฎกีาของสมนัตปาสาทกิา พระสารบีตุร ชาวลงักา แต่ง

   ๒)  วมิตวิโินทนี หรอื วมิตวิโินทนีฎกีา ฎกีาวนิยั เป็นฎกีาอธบิายศพัท ์และประโยคในสมนัตปาสาทกิา 

พระมหากสัสปะ แห่งอทุมุพรครีวีหิาร ประเทศลงักา แต่ง

   ๓)  วชิรพุทธิ หรือ วชิรพุทธฎกีา ฎกีาวนิยั ฎกีาอธิบายศพัท ์ และประโยค ในสมนัตปาสาทกิา  

พระวชริพทุธ ิแต่ง

   ๔)  วนิยตัถมญัชสุา ฎกีาปาฏโิมกข ์พระพทุธนาคะ แต่ง

   ๕)  สุมงัคลปกาสนิี ฎกีาขทุทกฎกีา

   ๖)  วนิยตัถสารสนัทปีนี ฎกีาวนิยัวนิิจฉยสงัคหะ

   ๗)  ลนีตัถปกาสนา ฎกีาอตุตรวนิยวนิิจฉยั พระเรวตะ แต่งทีเ่มอืงพกุาม มชีื่อเก่าเรยีกวา่ อรมิทัทนะ

  ๘)  วนิยวมิตจิเฉทนี นวฎกีามลูสกิขา

  ๙)  อนุตตานทปีนี ฎกีาปาลมิตุตกวนิยววินิจฉยสงัคหะ

   ๑๐) วนิยาลงัการ ฎกีาปาลมิตุตกวนิยวนิิจฉยสงัคหะ พระตปิิฎกลงัการเถระ แต่งทีพ่มา่

 ฎกีาพระสูตร หนงัสอืบาลฎีกีาพระสูตร มจี�านวน ๗ คมัภรี ์คอื

   ๑)  ลนีตัถปกาสนา ฎกีาทฆีนิกาย พระธรรมปาละ แต่ง

  ๒)  ลนีตัถปกาสนา ฎกีามชัฌมินิกาย พระธรรมปาละ แต่ง

  ๓)  ลนีตัถปกาสนา ฎกีาสงัยุตตนิกาย พระธรรมปาละ แต่ง

  ๔)  ลนีตัถปกาสนา ฎกีานิบาตชาดก

  ๕)  ปรมตัถมญัชูสา มหาฎกีาวสุิทธมรรค พระธรรมปาละ แต่ง

  ๖)  สงัขปตัถโชตนี จูฬฎกีาวสุิทธมิรรค

  ๗)  ฎกีาสจัจสงัเขป ท่านอาจารยว์าจสิสระ แต่งทีล่งักา

 ฎกีาพระอภธิรรม หนงัสอืบาลฎีกีาพระอภธิรรม มจี�านวน ๒๗ คมัภรี ์คอื

   ๑) ลนีตัถโชตนา มลูฎกีาธรรมสงัคณี พระอานนัทาจารย ์แต่งทีล่งักา

  ๒) ลนีตัถโชตนา อนุฎกีาธรรมสงัคณี

  ๓) ลนีตัถโชตนา มลูฎกีาวภิงัค ์พระอานนัทาจารย ์แต่งทีล่งักา

  ๔) ลนีตัถปการสนิี อนุฎกีาวภิงัค์

   ๕) ลนีตัถปกาสนิี มลูฎกีาธาตกุถา พระอานนัทาจารย ์แต่งทีล่งักา

  ๖) ลนีตัถปกาสนิี อนุฎกีาธาตกุถา

  ๗) ลนีตัถโชตนา มลูฎกีาปคุคลบญัญตั ิพระอานนัทาจารย ์แต่งทีล่งักา

  ๘) ลนีตัถปกาสนิี อนุฎกีาปคคลบญัญตัิ

   ๙)  ลนีตัถโชตนา มลูฎกีากถาวตัถ ุพระอานนัทาจารย ์แต่งทีล่งักา
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  ๑๐) ลนีตัถปกาสนีี อนุฎกีากถาวตัถุ

  ๑๑) ลนีตัถดชตนา มลูฎกีายมก พระอานนัทาจารย ์แต่งทีล่งักา

  ๑๒) ลนีตัถปกาสนิี อนุฎกีายมก

  ๑๓) ลนีตัถโชตนา มลูฎกีาปฏัฐาน พระอานนัทาจารย ์แต่งทีล่งักา

  ๑๔) ลนีตัถปกาสนิี อนุฎกีาปฏัฐาน

  ๑๕) มธุสารตัถทปีนี ฎกีาอธิบายความแห่งมลูฎกีา พระอานนัทเถระ พระเถระชาวพม่าแต่งทีเ่มอืง 

หงสาวด ีประเทศพมา่

  ๑๖) โปราณฎกีาอภธิมีมาวตาร

  ๑๗) อภธิมัมตัถวกิาสนี ฎกีาอภธิมัมาวตาร พระสุมงัคละ แต่ง

  ๑๘) อภธิมัมตัถวภิาวนีิ ฎกีาอภธิมัมตัถสงัคหะ เป็นวรรณกรรมสมยักลางรุ่นหลงั คมัภรีน้ี์ไทย 

เรยีกส ัน้ ๆ วา่ “ฎกีาสงัคหะ” แต่พมา่เรยีกเป็นค�าส ัน้ ๆ วา่ “วภิาวนิี” และเรยีกอกีชื่อหนึ่งวา่ “ฎกีาจอ” แปลวา่ 

“ฎกีาเรอืงนาม” ฎกีาชื่อดงั พระสุมงัคละ หรอืสุมงัคลาจารย ์พระเถระชาวลงักาเป็นผูแ้ต่ง ทีเ่มอืงปลุตัถนิคร คอื 

เมอืงโปโลนารุวะ ประเทศลงักา ใชเ้วลาแต่ง ๒๔ วนั จบ ในประเทศไทยใชเ้ป็นแบบเรยีนบาลปีระโยค ป.ธ. ๙

  ๑๙) ปรมตัถมญัชสุา อนุฎกีาอภธิมัมตัถสงัคหะ

  ๒๐) มณิสารมญัชสุา นวฎกีาอภธิมัมตัถสงัคหะ คมัภรีน้ี์เป็นกญุแจหรอืหวัใจของอภธิมัมตัถวภิาวนีิ 

พระอรยิวงัสะ เมอืงสกายพมา่ภาคเหนือ แต่ง

  ๒๑) สงัเขปวณัณนา ฎกีาอภธิมัมตัถสุงัคหะ พระโชตะปาละ หรอื สทัธมัมโชตปิาละ ผูแ้ต่งวสุิทธมิรรค

คนัถ ีเป็นผูแ้ต่ง

  ๒๒) อเผคคุสารตัถทปีนี จูฬฎกีาอภธิมัมตัถสงัคหะ พระมหาสุวณัณทปีเถระ แต่งทีพ่มา่

  ๒๓) มขุมตัตกถา โปราณฎกีาปรมตัถวนิิจฉยั

  ๒๔) ฎกีาปรมตัถวนิิจฉยั

  ๒๕) ฎกีาเขมปกรณ พระเขมกะ แต่ง

  ๒๖) ลนีตัถปกาสนิี โปราณฎกีานามรูปปรจิเฉท

  ๒๗)  ปรมตัถทปีนีฎกีา เป็นคมัภรีอ์ธบิายอภธิมัมตัถสงัคหะและอภธิมัมตัถวภิาวนิี เป็น วรรณกรรม 

ภาษาบาลรุ่ีนปจัจบุนั ดา้นความเหน็ในอภธิมัมตัถวภิาวนิีทกุปรจิเฉท และไดร้ะบชุื่ออภธิมัมตัถวภิาวนิีรวม ๑๗๔ 

ครัง้ ท่านอาจารยเ์ลด ีคอื อู ญาณะ หรอื ญาณธชะ พมา่เหนือเป็นผูแ้ต่ง

 ๑.๕.๓ อนุฎกีา

 อนุฎกีา คอืปกรณท์ีอ่าจารยท์ ัง้หลายแต่งแกห้รอือธบิายเพิม่เตมิฎกีา ซึง่อนุฎกีานี้นบัเป็นหลกัฐานช ัน้ ๔ 

รองจากพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎกีา เช่น อนุฎกีาวมิตวิโินทนี ของพระวนิยั เป็นตน้ ในบางกรณีอนุฎกีา  

เรยีกตามค�าศพัทเ์ฉพาะตามภาษาบาลวีา่ อภนิวฎกีา ทีแ่ปลวา่ ฎกีาใหม ่

01. ����� - 1 (1-40).indd   31 3/11/2022   2:07:55 PM



32 พระไตรปิฎกศึกษา

 ผูร้จนาอนุฎกีา เรยีกว่า “พระอนุฎกีาจารย”์ ในช ัน้น้ีมกัไม่ระบนุามตรง ๆ เหมอืนพระอรรถกถาจารย ์ 

โดยผูศึ้กษาในเวลาต่อมามกัเรยีกท่านผูร้จนาคมัภรีฎ์กีาอย่างรวม ๆ  วา่ อนุฎกีาจารย ์ซึง่ท่านเหลา่น้ีไดแ้สดงภาวะ

ความเป็นปราชญใ์นทางภาษาบาลอีธบิายความของคมัภรีอ์รรถกถา และฎกีาเป็นล �าดบั

 อนุฎกีา แบง่เป็น ๓ ประเภทตามสายแห่งพระไตรปิฎก คอื อนุฎกีาพระวนิยัปิฎก อนุฎกีาพระสุตตนัตปิฎก 

และอนุฎกีาพระอภธิรรมปิฎก ดงัน้ี

  ๑.  อนุฎกีาพระวนิยัปิฎก มรีายชื่อคมัภรีด์งันี้  (๑) วนิยัลกัขาฎกีา พระมนุินทโฆสะ แต่งทีป่ระเทศพมา่ 

(๒) ขทุทกสกิขาฎกีา เรยีกวา่ สุมงัคลปสาทนีฎกีา กไ็ด ้พระสงัฆรกัขติ แต่งทีเ่มอืงวชิยัปรุะ และ (๓) มลูสกิขา

ฎกีา เรยีกวา่ วมิตจิเฉทฎกีา กไ็ด ้พระสมนัตคุณสาคระ แต่งทีเ่มอืงวชิยัปรุะ 

  ๒.  อนุฎกีาพระสุตตนัตปิฎก มรีายชื่อคมัภรีด์งัน้ี (๑) เอกงัคุตตรฎกีา คมัภรีใ์หม่ พระสารีบุตร  

ชาวลงักา แต่งที่ลงักา (๒) ทุกงัคุตตรฎกีา คมัภรีใ์หม่ พระสารีบุตร แต่ง (๓) ติกงัคุตตรฎกีา คมัภรีใ์หม ่ 

พระสารบีตุรเถระ แต่ง (๔) จตกุงัคุตตรฎกีา คมัภรีใ์หม ่พระสารบีตุร แต่ง (๕) ปญัจกุงัคุตตรฎกีา คมัภรีใ์หม ่

พระสารีบุตร แต่ง (๖) ฉกักงัคุตตรฎกีา คมัภรีใ์หม่ พระสารีบุตร แต่ง (๗) สตัตงัคุตตรฎกีา คมัภรีใ์หม ่ 

พระสารบีตุร แต่ง (๘) อฏัฐงัคุตตรฎกีา คมัภรีใ์หม ่ พระสารบีตุร แต่ง (๙) นวงัคุตตรฎกีาใหม ่พระสารบีตุร  

แต่ง (๑๐) ทสงัคุตตรฎกีา คมัภรีใ์หม ่พระสารบีตุร แต่ง (๑๑) เอกาทสงัคุตตรฎกี าคมัภรีใ์หม ่พระสารบีตุร ีแต่ง 

(๑) ธมัมปทฏัฐกถา คมัภรีใ์หม ่พระวรสมัโพธชธ ิแต่งทีป่คุนัจ ีประเทศพมา่ (๑๓) เปฏกาลงัการฎกีา คมัภรีใ์หม ่

พระสงัฆราช ญาณวงัสะ ธรรมเสนาบดแีต่งทีพ่มา่

  ๓.  อนุฎกีาพระอภธิรรม มรีายชื่อคมัภรี ์ดงัน้ี (๑) อภธิมัมตัถวภิาวนิีฎกีา คมัภรีใ์หม ่พระสุมงัคละ 

แต่งที่ลงักา (๒) ปรมตัถวนิิจฉยฎกีา คมัภรีใ์หม่ ไม่ปรากฏนามผูแ้ต่ง (๓) นามรูปปริจเฉทฎกีาคมัภรีใ์หม ่ 

ไมป่รากฏนามผูแ้ต่ง (๔) อภธิมัมาวตารฎกีา คมัภรีใ์หม ่พระสุมงัคละ แต่งทีล่งักา (๕) สจัจสงัเขปฎกีา คมัภรีใ์หม ่

เรยีกวา่ สารตัถสาลนิีฎกีา กไ็ด ้ไมป่รากฏนามผูแ้ต่ง

  ๑.๕.๔ ปกรณ์วเิสส

 ยุคต่อจากอนุฎกีาเป็นตน้ไป ถอืไดว้า่เป็นการเปลีย่นแปลงแนวการบนัทกึหลกัธรรมค�าสอนของพระพทุธเจา้ 

จากการรจนาคมัภรีอ์ธิบายขอ้ความในพระไตรปิฎกมาเป็นการรจนาเพือ่แสดงภูมคิวามรู ้ ความคิดเหน็ หรือ 

การศึกษาคน้ควา้และรวบรวมจากคมัภรีต่์าง ๆ  มอีสิระในการรจนา โดยก�าหนดเน้ือหาเป็นของตนเองได ้ลกัษณะ

การรจนาคมัภรีใ์นลกัษณะทีก่ลา่วมาจงึเรยีกวา่ ปกรณว์เิสส ซึง่สามารถอธบิายเป็นขอ้ไดด้งันี้

  ๑)  ปกรณว์เิสส เป็นคมัภรีห์รอืต�าราหรอืหนงัสอืทีแ่ตกต่างออกไปทีร่จนาขึ้นเพือ่อธบิายขยายความ 

ขอ้ธรรมบางขอ้ ซึง่เป็นผลงานอสิระของพระเถระผูแ้ตกฉานในพระธรรมวนิยั ทีไ่ดเ้รยีบเรยีงขึ้นตามโครงเรื่อง 

ทีท่่านจดัวางเอง หรอืเกดิจากเหตกุารณพ์เิศษ เช่น การตอบค�าถามชี้แจงขอ้สงสยัของผูอ้ืน่เป็นตน้ 

  ๒)  ปกรณว์เิสส คอืหนงัสอืทีร่จนาขึ้นเพือ่อธบิายธรรมะในพระพทุธศาสนา โดยไมไ่ดอ้ธบิายคมัภรี ์

เลม่ใดเลม่หน่ึงโดยเฉพาะ หรอืคอืหนงัสอืทีท่่านรจนาแสดงภมูรูิ ้ภมูธิรรมและความคดิเหน็ หรอืคน้ควา้จากคมัภรี์

ต่าง ๆ ตามแนวคดิทีเ่กดิขึ้นเองเป็นอสิระ และก�าหนดเนื้อหาเอง 
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  ๓)  ปกรณว์เิสส จงึหมายถงึ คมัภรีห์รอืหนงัสอืทีพ่เิศษ หรอืแตกต่างไปจากคมัภรีท์ ัง้หลายทีม่อียู่เดมิ 

ทีไ่มไ่ดร้จนาอธบิายธรรมะตามคมัภรีใ์ดคมัภรีห์น่ึงโดยเฉพาะอย่างอรรถกถา ฎกีา และอนุฎกีา หากแต่เป็นคมัภรี์

หรอืหนงัสอืทีท่่านรจนาขึ้น เพือ่แสดงความคดิเหน็อนัเป็นภมูรูิห้รอืภมูธิรรมของท่าน โดยการศึกษาคน้ควา้และ

รวบรวมจากคมัภรีต่์าง ๆ โดยก�าหนดประเดน็หรอืเนื้อหาไดต้ามความประสงคข์องตนเอง 

 คมัภรีป์กรณว์เิสสมหีลายคมัภรี ์แบง่ตามยุคสมยัเป็น ๓ สมยั คอื

  ๑) ปกรณว์เิสสก่อนสมยัอรรถกถา คมัภรีป์กรณว์เิสสทีร่จนาขึ้นก่อนสมยัอรรถกถา ไดแ้ก่ คมัภรี ์

มลินิทปญัหา (แต่งโดยพระจฬุาภยมหาเถระ) เป็นเรื่องการสนทนาโตต้อบปญัหา ระหวา่งพระเจา้มลินิทเ์ป็นผูถ้าม 

กบัพระนาคเสนเป็นผูต้อบ คมัภรีเ์ปฏโกปเทส และเนตตปิกรณ ์ (แต่โดยพระมหากจัจายนะ) เป็นคมัภรีอ์ธบิาย

ขยายธรรมะตามแนวการเขยีนผูแ้ต่งเอง 

  ๒) ปกรณ์วเิสสสมยัอรรถกถา คมัภรีป์กรณ์วเิสสที่รจนาขึ้นสมยัอรรถกถา ไดแ้ก่ คมัภรีป์กรณ์ 

วสุิทธมิรรค ซึง่เป็นคมัภรีอ์ธบิายเรื่องศีล สมาธ ิและปญัญาทีพ่ระพทุธโฆษาจารย ์ไดแ้ต่งเรยีบเรยีงตามโครงเรื่อง

ทีท่่านตัง้ขึ้นเอง ไม่ใช่เป็นอรรถกถาอธิบายพระไตรปิฎก แต่ไดร้บัการยอมรบัและนบัถอืมากเหมอืนอรรถกถา 

เรยีกไดว้า่เป็นคมัภรีร์ะดบัอรรถกถา

  ๓) ปกรณว์เิสสสมยัหลงัอรรถกถา คมัภรีป์กรณวเิสสทีร่จนาขึ้นสมยัหลงัอรรถกถา ไดแ้ก่ คมัภรีป์กรณ์

วเิสสปชัชุมธุ (แต่งโดยพระพุทธปัปิยเถระ) เป็นบทสรรเสริญพระพุทธคุณในดา้นต่างๆ คมัภีรช์ินาลงัการ  

(แต่งโดยพระพทุธรกัขติเถระ) เป็นการพรรณนาประวตัขิองพระพทุธเจา้ต ัง้แต่ประสูตจินถงึปรนิิพพานตามคตขิอง

เถรวาท คมัภรีช์นิจรติ เป็นวรรณคดปีระเภทกาพยห์รอืล �าน�า ทีก่ลา่วถงึประวตัขิองพระพทุธเจา้ต ัง้แต่อดตีชาต ิ

ที่เกิดเป็นสุเมธดาบสในสมยัพระพทุธเจา้ทปีงักรจนมาถงึชาติสุดทา้ยเกิดเป็นพระเวสสนัดรแลว้อยู่ในสวรรค ์

ช ัน้ดุสติมาเกิดเป็นเจา้ชายสทิธตัถะออกบวชตรสัรู ้ ประกาศพระศาสนา กระท ัง่ปรินิพพาน คมัภรีร์สวาหนีิ 

เป็นหนงัสอืรวมเรื่องส ัน้ทีพ่ระอรหนัตแ์ต่โบราณเลา่ต่อเนื่องกนัมาเป็นภาษาสงิหล คมัภรีต์ลกฏาหคาถา เป็นงาน

ประพนัธร์อ้ยกรองฉนัท ์๙๘ บท มเีน้ือเรือ่งแสดงถงึความเขา้ใจธรรมะของพระกลัยาณิยะซึง่ไดถ้กูลงโทษประหาร

ดว้ยการถูกตม้ในกระทะน�า้มนัเดอืด โทษฐานประพฤติตนเป็นชูก้บัพระสนมของพระเจา้กละนิติสสะกษตัริย ์

แห่งเมอืงเกลณิยะ คมัภรีป์ญัจคตทิปีนา เป็นงานประพนัธป์ระเภทฉนัท ์มเีนื้อหากลา่วถงึผลกรรมทีท่ �าใหค้นเรา

ไดเ้กดิในคตทิีแ่ตกต่างกนั

  คมัภรีป์กรณว์เิสสก�าหนดตามลกัษณะเนื้อหา และแบบวธิกีารรจนาเป็น ๖ ประเภท คอื37

  ๑.  ธรรมวนิยัสงัเขป เป็นคมัภีรท์ี่อธิบายความบาลใีนพระไตรปิฎกอย่างย่นย่อหรืออธิบายแบบ 

รวบยอดแทนการอธบิายเป็นปิฎก ๆ  อย่างอรรถกถา เมือ่ก�าหนดชัน้แลว้คงเป็นอรรถกถานัน่เอง ไดแ้ก่ มลินิทปญัหา 

วสุิทธมิรรค และวมิตุตมิรรค

 37 คณาจารย ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, วรรณคดีบาล ีฉบบัปรบัปรุง, พมิพค์ร ัง้ที ่๒, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพมิพม์หาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๙), หนา้ ๑๐๑-๑๐๒. 
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  ๒.  ธรรมวภิงัค ์ เป็นคมัภีรท์ี่แสดงหลกัและวิธีวิเคราะหแ์จกแจงพระธรรมและพระวินยั ไดแ้ก่  

เนตตปิกรณ ์เนตตอิรรถกถา และเนตตวิภิาวนิี 

  ๓.  ธรรมวนิยัสดุด ี หรอืพทุธาทภิถิตุ ิ เป็นคมัภรีป์ระเภทบทอศิรวาทในปจัจบุนัวา่ดว้ยการสรรเสรญิ

คุณของพระรตันตรยั คอืพระพทุธคุณ ไดแ้ก่ พระมหาปรุสิลกัษณะ ๓๒ ประการ และ อนุพยญัชนะ ๘๐ ประการ 

ไดแ้ก่ ปชัชมุธุ นมสัการปาฐะ ชนิาลงัการ ชนิจรติ พรรณนาประวตัขิองพระพทุธเจา้คลา้ยกบัคมัภรีพ์ทุธจรติ 

ของสนัสกฤต 

  ๔.  วงัสปกรณ์ เป็นคมัภรีท์ีก่ลา่วถงึต�านาน ประวตัศิาสตร ์ ประวตับิคุคล เป็นตน้ เช่น มหาวงศ ์

พงศาวดารลงักา ทาฐาวงศ ์หรอืทนัตวงศ ์วา่ดว้ยประวตัพิระทนัตธาตขุองพระพทุธเจา้ทีม่าประดษิฐานในประเทศ

ศรลีงักา สาสนวงัสปัปทปิีกา หรอืศาสนวงศ ์วา่ดว้ยประวตัศิาสตรพ์ทุธศาสนา 

  ๕.  โลกศาสตร์ เป็นคมัภีร์ที่กล่าวถึงก�าเนิดโลก ดวงดาวและจกัรวาล ไดแ้ก่ จกักวาฬทีปนี  

โลกปัปทปีกสาร 

  ๖.  สงัขยาปกรณ ์เป็นคมัภรีท์ีก่ลา่วถงึการนบั ช ัง่ ตวง วดั ไดแ้ก่ สงัขยาปกาสกะ สงัขยาปกาสกฎกีา 

  ๑.๕.๕ ตพัพนิิมตุ 

 ตพัพนิิมตุ หรอืคนัถนัตระ แปลวา่ พน้จากคมัภรีเ์หลา่นัน้ หรอืคมัภรีอ์ืน่ทีพ่น้หรอืนอกเหนือจากนัน้38 

หมายถงึกลุม่คมัภรีข์องพระพทุธศาสนาทีน่อกเหนือจากคมัภรีพ์ระไตรปิฎก อรรถกถา ฎกีา และ อนุฎกีา แต่มี

ความเกี่ยวขอ้งกบัคมัภรีเ์หลา่น้ีหรอืเป็นคมัภรีท์ีร่จนาขึ้นเพือ่อธบิายเรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็นการเฉพาะ กลุม่คมัภรี์

อืน่ ๆ นี้ ท่านเรยีกชื่อวา่ “ตพัพนิิมตุ” หรอื “ตพัพนิิมตุต”์ บา้ง “คนัถนัตระ” บา้ง คมัภรีอ์ืน่ ๆ ทีไ่มใ่ช่คมัภรี ์

พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎกีา อนุฎกีา และปกรณว์เิสสทีไ่ดก้ลา่วแลว้ เช่น โยชนา มธุ กนิฏฐะ (คมัภรีน์ิ้วกอ้ย) 

คณัฐ ีทปีนี นิสสยะ สารตัถะ สตัถศาสตร ์เป็นตน้ ในทีน่ี้  จงึน�ามาเพือ่ศึกษาเป็นตวัอย่าง ๑ คมัภรี ์คอื โยชนา 

 โยชนา หรืออรรถโยชนา คือคมัภรีแ์นะน�าการประกอบเน้ือความเขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหเ้กิดความชดัเจน 

ท ัง้ในดา้นไวยากรณแ์ละดา้นความหมาย ถอืกนัวา่เป็นเครื่องมอืเพือ่ช่วยใหศึ้กษาคมัภรีอ์รรถกถาและฎกีานัน้ ๆ  

ไดส้ะดวกขึ้น เทยีบไดก้บัหนงัสอืคู่มอือธบิาย อรรถกถาและฎกีาทีท่่านนิยมแต่งคมัภรีโ์ยชนาประกอบส่วนใหญ่

จะเป็นคมัภรีท์ีส่ �าคญั มชีื่อเสยีง เป็นทีย่อมรบักนัวา่ดที ัง้เนื้อหาสาระและกระบวนการรจนา 

 โยชนามมีากในไทยและพมา่ เป็นหนงัสอืคู่มอืประกอบการศึกษาคมัภรีอ์รรถกถาและฎกีา ทีไ่ดร้บัยกย่อง

วา่มเีนื้อหาสาระดแีละมภีาษาสละสลวยถกูตอ้งตามแบบแผนของไวยากรณ์

 คมัภรีอ์รรถโยชนาเท่าทีส่ �ารวจแลว้พบวา่ เป็นผลงานของพระญาณกติตชิาวลา้นนาเพยีงรูปเดยีว ซึง่มชีวีติ

อยู่ในพทุธศตวรรษที ่๒๐ มจี�านวน ๗ เรื่อง ทีเ่หลอืเป็นคมัภรีท์ีร่จนาขึ้นในลงักาและพมา่ มเีนื้อหาครอบคลมุ

คมัภรีส์ายพระไตรปิฎก และนอกสายพระไตรปิฎก ไดแ้ก่ กลุม่ปกรณว์เิสส และสทัทาวเิสส จ�านวนมาก

 38 พระพรหมคุณาภรณ ์(ป.อ.ปยุตโฺต), พระไตรปิฎก: สิง่ที่ชาวพทุธตอ้งรู,้ พมิพค์ร ัง้ที ่๑๕, (กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ ์
บรษิทัสหธรรมกิ จ�ากดั, ๒๕๕๖), หนา้ ๕๓. 
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35บทที ่๑ ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัพระไตรปิฎก

 อรรถโยชนาจงึเป็นคมัภรีช์ี้วดัระดบัความเชี่ยวชาญการใชภ้าษาบาล ี ซึง่ตอ้งวเิคราะหจ์�าแนกธาต ุ ปจัจยั  

วธิปีระกอบค�า อา้งสูตรไวยากรณจ์ากคมัภรีก์จัจายนะ และสทัทนีต ิและแหลง่ทีม่าจากพระบาล ีอรรถกถา และ

ฎกีา รวมท ัง้สะทอ้นภาพพฤตกิรรมการศึกษาคมัภรีท์ีน่ิยมศึกษาคน้ควา้ในยุคนัน้ 

 โยชนา คือคมัภีรท์ี่รจนาขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของศพัทแ์ละความสมัพนัธใ์นประโยคของภาษา  

ช่วยในการแปลคมัภรีอ์รรถกถาและฎกีาใหช้ดัเจนยิ่งขึ้น อาจารยบ์างท่านระบุว่า โยชนา เป็นคมัภรีป์ระเภท 

อรรถกถา บางคร ัง้เรยีกวา่ อรรถโยชนา 

 โยชนา เป็นคมัภรีท์ีร่จนาขึ้นเพือ่ขยายเน้ือความทีล่ ี้ลบัในเรือ่งไวยากรณศ์พัทแ์ละความสมัพนัธใ์นประโยค

ของภาษา อนัเป็นอุปกรณ์ในการแปลคมัภีรอ์รรถกถาและฎีกาไดอ้ย่างชดัเจน คมัภีรโ์ยชนาเป็นคมัภีรท์ี่ม ี

ความส�าคญัต่อการศึกษาค�าสอนพระพทุธศาสนา เพราะเป็นคมัภรีท์ีไ่ดอ้ธบิายขยายความใหแ้จ่มแจง้

 โยชนานี้ แบง่ตามคมัภรีพ์ระไตรปิฎกไดเ้ป็น ๓ หมวด คอื 

  ๑.  โยชนาพระวินยัปิฎก เป็นคมัภีรคู่์มือศึกษาเกี่ยวกบัการอธิบายบทและประโยคเป็นตน้ของ 

อรรถกถาพระวนิยัปิฎก ทีย่งัไมช่ดัเจนใหช้ดัเจนยิง่ขึ้นโดยวธิงีา่ย ๆ เช่น วนิยโยชนา ปาราชกิกณัฑอตัถโยชนา 

ปาจติตยิาทอิตัถโยชนา ขทุทกสกิขาโยชนา วนิยวนิิจฉยโยชนา โยชนาวนิยวนิิจฉยสงัคหะ สมนัตปาสาทกิาโยชนา 

  ๒.  โยชนาพระสุตตนัตปิฎก เป็นคมัภรีคู่์มอืศึกษาเกี่ยวกบัการอธิบายบทและประโยคเป็นตน้ของ 

อรรถกถาพระสุตตนัตปิฎกทีย่งัไมช่ดัเจนใหช้ดัเจนยิง่ขึ้นโดยวธิงีา่ย ๆ  เช่น นิธกิณัฑสุตตอตัถโยชนา ธมัมปทฏัฐ-

กถาคาถาโยชนา ตลุตัถโยชนา และ ปจัจเวกขณโยชนา 

  ๓.  โยชนาพระอภธิรรมปิฎก เป็นคมัภรีคู่์มอืศึกษาเกี่ยวกบัการอธิบายบทและประโยคเป็นตน้ของ 

อรรถกถาพระอภธิรรมปิฎกทีย่งัไมช่ดัเจนใหช้ดัเจนยิง่ขึ้นโดยวธิงีา่ย ๆ เช่น อฏัฐสาลนีิโยชนา (พระญาณกติต ิ

แต่ง) อฏัฐสาลนีิอรรถกถาโยชนา (พระสริิมงัคลาจารย ์ แต่ง) สมัโมหวโินทนีโยชนา (พระญาณกิตติ แต่ง)  

สมัโมหวโินทนีอรรถกถาโยชนา (พระสริมิงัคลาจารย ์แต่ง) ธาตกุถาโยชนา (พระญาณกติต ิแต่ง) ธาตกุถามลูฎกีา

โยชนา (พระสารทสัสี หรือ ปุพพาราม สยาดอ แต่ง) สงัคหโยชนา (พระกวธิชะ แต่ง) ธาตุวตัถโุยชนา  

(พระกวธิชะ แต่ง) ปคุคลบญัญตัโิยชนา (พระญาณกติต ิแต่ง) กถาวตัถโุยชนา (พระญาณกติต ิแต่ง) ยมกโยชนา 

(พระญาณกติต ิแต่ง) ปฏัฐานโยชนา(พระญาณกติต ิแต่ง) อภธิมัมตัถวภิสนีโยชนา (พระญาณกติต ิแต่ง) 

สรุปทา้ยบท
 ค�าส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ในยุคแรก เรยีกวา่พรหมจรรย ์บา้ง พระธรรมวนิยั บา้ง จนกระท ัง่การสงัคายนา

คร ัง้ ๓ จงึแยกเนื้อทีเ่กี่ยวกบัปรมตัถธรรมออกมาเป็นอกีหมวดหนึ่ง เรยีกวา่พระอภธิรรมปิฎก จงึปรากฏมคี�าวา่ 

ตปิิฎก� หรอื เตปิฏก� (ไตรปิฎก) ต ัง้แต่นัน้เป็นตน้มา 

 พระไตรปิฎก คือคมัภรีห์รือปกรณ์ที่บนัทกึค�าสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจา้และพระสาวกที่ถูกน�ามา 

จดัไวเ้ป็นหมวดหมูต่่าง ๆ โดยประกอบดว้ยเน้ือหาใจความหลกั ๆ อยู่ ๓ หมวด คอื พระวนิยัปิฎก พระสุตตนัต-

ปิฎก พระอภธิรรมปิฎก ซึง่ค�าสอนทีป่รากฏใน ๓ ปิฎกนัน้เป็นธรรมะทีพ่ระองคไ์ดท้รงแสดงไวต้ลอด ๔๕ พรรษา 
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36 พระไตรปิฎกศึกษา

และพระสาวกไดศึ้กษาสบืทอดจดัจ�า ต ัง้แต่สมยัพทุธกาล จนกระถงึปจัจบุนั พทุธบรษิทัควรศึกษาพระไตรปิฎก

โดยตรง และควรศึกษาอรรถกถา ทีอ่ธบิายเนื้อความของพระไตรปิฎก เพือ่เป็นหลกัในการตรวจสอบขอ้ปฏบิตัิ

วา่ ตรงกบัค�าสอนหรอืไม ่ถา้ไมต่รงไมค่วรถอืเอาและปฏบิตัติาม โดยค�าวา่ พระไตรปิฎก มคีวามหมายวา่ ๓ คมัภรี ์

ซึง่ค�าวา่ พระ เป็นค�าทีย่กย่องหรอืแสดงความเคารพ ส่วนค�าวา่ ไตร หรอื ต ิแปลตรงตวัวา่ สาม และค�าวา่ ปิฎก 

แปลวา่ ต�ารา, คมัภรี,์ ตะกรา้ หรอืภาชนะ โดยรวมๆ กห็มายถงึเป็นการรวมค�าสอนขององคพ์ระพทุธเจา้เอาไว ้

เป็นหมวดหมูเ่พือ่ไมใ่หก้ระจดักระจาย เหมอืนการน�าตะกรา้ หรอืกระจาดมารองไวเ้ป็นภาชนะนัน่เอง

 หมวดหมู่โครงสรา้งพระไตรปิฎกม ี ๓ หมวด ไดแ้ก่ พระวนิยัปิฎก ว่าดว้ยพระวนิยัสกิขาบทต่าง ๆ  

ของภกิษุและภกิษุณี พระสุตตนัตปิฎก ว่าดว้ยพระสูตรซึง่เป็นพระธรรมเทศนาของพระสมัมาสมัพทุธเจา้และ 

พระอรหนัตสาวก ที่แสดงแก่บุคคลต่างช ัน้วรรณะและการศึกษา ต่างกรรมต่างวาระกนั มที ัง้ที่เป็นรอ้ยแกว้ 

และรอ้ยกรอง และ พระอภธิรรมปิฎก วา่ดว้ยพระอภธิรรมหรอืปรมตัถธรรม อธบิายดว้ยหลกัสภาวธรรมลว้น ๆ  

โดยไมอ่า้งองิเหตกุารณแ์ละบคุคล ซึง่พระไตรปิฎกน้ีนอกจากจะมคีวามส�าคญัต่อคนไทยและชาวพทุธท ัง้หลายแลว้ 

ยงัมคีวามส�าคญัอย่างยิ่งต่อการมอียู่ของพระพุทธศาสนาอีกดว้ย เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรสงวนและ 

รกัษาไวเ้พื่อสบืต่อใหลู้กหลานเราไดเ้ห็นและศึกษาถงึแก่นแทข้องพระธรรมค�าสอนอย่างแทจ้ริง และเพื่อให ้

พระพทุธศาสนาคงอยู่ต่อไปไดอ้กีตราบนานเท่านาน และการน�าธรรมะของพทุธองคม์าปฏบิตัย่ิอมท�าใหเ้ราไดร้บั

ท ัง้พระธรรมค�าสอนและคุณธรรมอย่างเตม็เป่ียมในการด�าเนินชวีติต่อไปจวบจนถงึวนัสิ้นลมหายใจนัน่เอง

 ล �าดบัคมัภรีท์างพระพทุธศาสนา นิยมจดัเป็น ๒ สาย คอื คมัภรีส์ายพระไตรปิฎก และคมัภรีน์อกสาย

พระไตรปิฎก คมัภรีส์ายพระไตรปิฎก ทีน่ิยมกนัโดยท ัว่ไปนัน้จดัเรยีงล �าดบัช ัน้ได ้ คอื (๑) พระไตรปิฎก หรอื 

พระบาล ี (๒) อรรถกถา คอืคมัภรีท์ีอ่ธบิายบาล ีหรอือธบิายขยายความในพระไตรปิฎก (๓) ฎกีา คอื คมัภรีท์ี่

อธบิายอรรถกถาหรอืขยายความต่อจากอรรถกถา (๔) อนุฎกีา คอืคมัภรีท์ีอ่ธบิายขยายความของฎกีาอกีต่อหนึ่ง 

ตามคตโิบราณทีท่่านถอืกนัมาใหแ้ยกเพยีงแค่ ๓ ช ัน้ คอื พระไตรปิฎก (บาล)ี อรรถกถา ฎกีาและอนุฎกีาเท่านัน้ 

ต่อจากนัน้ไปท่านจดัรวมอยู่ในกลุ่มคมัภรีต์พัพนิิมตุ หรือคนัถนัตระท ัง้หมด คือคมัภรีท์ี่พน้หรือนอกเหนือ 

จากนัน้ ส่วนคมัภรีน์อกสายพระไตรปิฎก นิยมจดัไวเ้ป็น ๒ ช ัน้ คอื (๑) ช ัน้ปกรณว์เิสส (๒) ช ัน้ตพัพนิิมตุ หรอื

คนัถนัตระ
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ค�าถามทา้ยบท
ตอนที่ ๑ ค�าช้ีแจง : ขอ้สอบมีลกัษณะเป็นแบบอตันยั มีท ัง้หมด ๑๐ ขอ้ใหนิ้สติท�าทกุขอ้ดงัต่อไปน้ี

 ๑. ผูศึ้กษาจงใหน้ิยามความหมายและอธบิายค�าศพัท ์ดงัต่อไปนี้ 

  ก. ปิฎก    ข. พระวนิยัปิฎก  ค. พระสุตตนัตปิฎก  ง. พระอภธิรรมปิฎก

 ๒. ค�าสอนของพระพุทธเจา้มกีระจายอยู่ในคมัภีรพ์ระไตรปิฎก พระอรรถกถาจารยไ์ดป้ระมวลลกัษณะ 

พระพทุธพจนไ์ว ้ ๑๖ ประการ จงแสดงมาใหป้รากฏ ๕ ประการ และอธบิายขยายความในแต่ละประการ 

นัน้ ๆ ใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจ

 ๓. พระไตรปิฎกแบง่โครงสรา้งและเนื้อหาอย่างไร จงแสดงมาดู

 ๔. พระวนิยัปิฎกมโีครงสรา้งและเนื้อหาอย่างไร จงแสดงมาดู

 ๕. พระสุตตนัตปิฎกมโีครงสรา้งและเนื้อหาอย่างไร จงแสดงมาดู

 ๖. พระอภธิรรมปิฎกมโีครงสรา้งและเน้ือหาอย่างไร จงแสดงมาดู

 ๗. เมือ่ไดศึ้กษาเน้ือหาของพระสุตตนัตปิฎก ซึง่จ �าแนกเป็นนิกายแลว้ จงึขอใหอ้ธิบายความหมายของแต่ละ

นิกายมาพอเขา้ใจ 

 ๘. จงอธบิายการจดัล �าดบัคมัภรีใ์นพระพทุธศาสนา มาตามล �าดบั

 ๙. จงอธบิายถงึความส�าคญัของการศึกษาพระไตรปิฎก 

 ๑๐. จงใหค้วามหมายและอธบิายคมัภรีพ์ระอภธิรรมปิฎก ดงัต่อไปนี้ 

  ก. ธรรมสงัคณี   ข. วภิงัค ์ ค. ธาตกุถา   ง. ปคุคลบญัญตั ิ  

  จ. กถาวตัถ ุ   ฉ. ยมก   ช. ปฏัฐาน 

  การศึกษาคมัภรีท์างพระพทุธศาสนาไดอ้ย่างไร จงอธบิาย 

ตอนที่ ๒ ค�าช้ีแจง : ขอ้สอบมีลกัษณะเป็นแบบปรนยั ใหนิ้สติท�าเครื่องหมาย กากบาท (X) ทบัขอ้ ก ข ค  

หรอื ง ที่ถกูตอ้งที่สดุเพยีงขอ้เดียว ดงัต่อไปน้ี

 ๑. พระสุตตนัตปิฎก และพระอภธิรรมปิฎก มชีื่อเรยีกในคราวสงัคายนาคร ัง้ที ่๑ และครัง้ที ่๒ วา่

  ก. สุตตนัตธรรม   ข. สุตตนัตาภธิรรม

  ค. ตนัตาภธิรรม   ง. ธรรม

 ๒. พระไตรปิฎกจ�านวน ๔๕ เลม่ซึง่ถอืเป็นหลกัในการจดัแบง่พระไตรปิฎกในประเทศไทยสบืมาจนถงึปจัจบุนั 

เรยีกวา่พระไตรปิฎกฉบบั

  ก. รฐัสยาม     ข. สยามรฐั

  ค. รฐันิยม     ง. รฏัฐาธปิตัย์
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 ๓. หวัใจ “ตงัขะณิกะปจัจเวกขะณะ (ปะฏสิงัขา โยนิโส) คือ จ.ิ ปิ. เส. คิ. หวัใจพระอภธิรรมปิฎก คือ  

สงั.ว.ิธา.ป.ุก.ย.ป. หวัใจพระวนิยัปิฎก คอื อา.ปา.ม.จู.ป. หวัใจเหลา่นี้มขีึ้นเพือ่

  ก. บรกิรรมภาวนาใหเ้กดิความศกัดิ์สทิธิ์   ข. สะดวกต่อการท่องจ�า

  ค. เป็นอปุกรณใ์หร้ะลกึถงึ   ง. ถกูทกุขอ้

 ๔. การจะศึกษาพระไตรปิฎกไดด้นี ัน้ ผูศึ้กษาจะตอ้งรูจ้กั

  ก. โครงสรา้งพระไตรปิฎก   ข. เนื้อหาสงัเขปของพระไตรปิฎก

  ค. ถกูเฉพาะขอ้ ข    ง. ขอ้ ค. ยงัถกูตอ้งไมค่รบถว้น

 ๕. หวัใจของพระวนิยัปิฎกทีป่รากฏในคมัภรีว์ชริสงัคหะ (ซึง่พระรตันปญัญาเถระรจนาขึ้นทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ 

ใน พ.ศ. ๒๐๗๕) ขอ้ ๒๒ มวีา่ อา.ปา.ม.จู.ป. เฉพาะหวัใจขอ้วา่ อา. คอื อาทกิมัมะ หรอือาทกิมัมกิะ  

หมายถงึ

  ก. คมัภรีป์ระมวลสกิขาบททีเ่กี่ยวกบัอาบตัเิบา 

  ข. คมัภรีป์ระมวลสกิขาบททีเ่กี่ยวกบัอาบตัหินกั

  ค. คมัภรีป์ระมวลสกิขาบททีม่านอกพระปาตโิมกขต์อนตน้

  ง. คมัภรีป์ระมวลสกิขาบททีม่านอกพระปาตโิมกขต์อนปลาย

๖. รฐัธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจกัรไทย มกีฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญเป็นคู่มอืการใชพ้ระวนิยัปิฎก กม็คีมัภรี์

ปรวิารท ัง้น้ี กเ็พือ่

  ก. ใหค้รบท ัง้หลกัการและหลกัเกณฑ ์   ข. เป็นบรรทดัฐานการบญัญตัพิระวนิยั

  ค. เป็นคู่มอืซกัซอ้มความรูใ้นพระวนิยัปิฎกใหเ้ขา้ใจงา่ยขึ้น ง. เป็นคู่มอืตดัสนิการตอ้งอาบตัหินกั-เบา

 ๗. ภกิขวุภิงัค ์นัน้ มชีื่อเรยีกอกีอย่างหน่ึงวา่

  ก. วภิงัค ์     ข. มหาวภิงัค์

  ค. สุตตวภิงัค ์    ง. วภิงัคปกรณ์

 ๘. ปิฎกท ัง้ ๓ ของพระไตรปิฎกนัน้ ปิฎกทีจ่ะอนัตรธานก่อน คอืพระอภธิรรมปิฎก เพราะเหตใุด

  ก. เป็นปิฎกสุดทา้ยในปิฎกทีส่าม  ข. มเีนื้อหามาก

  ค. เรยีนรูไ้ดย้าก    ง. ไมเ่หมะแก่การทรงจ�า

 ๙. การศึกษาล �าดบัคมัภรีท์างพระพทุธศาสนามปีระโยชนอ์ย่างไร

  ก. ทราบประวตัคิวามเป็นมาของพระพทุธศาสนา      

  ข. มคีวามรูใ้นคมัภรีต่์าง ๆ เพิม่มากยิง่ขึ้น

   ค. เขา้ใจสาระพระไตรปิฎกชดัเจนมากขึ้น    

  ง. เขา้ใจความส�าคญั และความสมัพนัธข์องคมัภรีช์ ัน้ต่าง ๆ

 ๑๐. คมัภรีต์พัพนิิมตุ คอืคมัภรีเ์ช่นไร

   ก. คมัภรีอ์ืน่ ๆ ทีไ่มใ่ช่พระไตรปิฎก  ข. คมัภรีอ์ืน่ ๆ ทีไ่มใ่ช่อรรถกถา

   ค. คมัภรีอ์ืน่ ๆ ทีไ่มใ่ช่ฎกีา อนุฎกีา ง. คมัภรีอ์ืน่ ๆ ทีไ่มใ่ช่พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎกีา และอนุฎกีา
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