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(ณ) 

บทบรรณาธิการ 

 หนงัสอืเรือ่งเล่าพระไตรปิฎก ไดจ้ดัท าขึน้เนื่องในวาระพเิศษเพือ่เทดิทนูสมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ 
เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทรผ์ูเ้ป็นมหาพุทธมามกะ พระองคท์รงมคีุณูปการต่อ
พระพทุธศาสนาเป็นอนัมาก 

 บทความทีป่รากฏในหนังสอืเล่มนี้ได้รวบรวมบทความทีเ่กีย่วเนื่องกบัเรื่องเล่าพระไตรปิฎก
โดยบทความแรกได้พูดถึงถิ่นก าเนิดภาษาบาล ีซึ่งในสมยัพุทธกาลพระพุทธองค์ได้ตรสัสอนเหล่า
สาวกด้วยภาษาอะไรนัน้มนีักวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามเหน็และได้แสดงหลกัฐานต่าง  ๆ เพื่อให้
ผูส้นใจไดศ้กึษาคน้ควา้ บทความนี้ไดท้ าการวจิยัและไดเ้สนอมุมมองทางวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์เป็น
อยา่งมาก 

 บทความต่อมาไดก้ล่าวถงึการสบืทอดค าสอนจากมุขปาฐะสู่การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นครัง้แรกในรปูแบบของใบลาน และมกีารปรวิรรตเป็นภาษาทอ้งถิน่นัน้ ๆ โดยมอีกัษรขอมทีใ่ชเ้ป็น
ภาษาในการบนัทกึค าสอนพระไตรปิฎกในกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้มปีระเทศไทยและ
ประเทศกมัพชูา เป็นตน้  

 เรื่องเล่าทีส่ าคญัเกีย่วกบัประเทศไทยคอืการกล่าวถงึพระไตรปิฎกฉบบัพมิพใ์นประเทศไทย
จากรชักาลที ่1 ถงึ ปัจจุบนั ในบทความนี้ไดอ้ธบิายใหผู้อ้่านทราบถงึประวตักิารพมิพพ์ระไตรปิฎกที่
เกดิขึน้ในประเทศไทยตามวโรกาสต่าง ๆ เป็นการเล่าเรื่องทีช่วนตดิตามเหมอืนกบัเราไดย้อ้นอดตีได้
เหน็ความมุมานะอุตสาหะของพระมหากษตัรยิไ์ทยทุกพระองค์ทีท่รงเหน็ความส าคญัในการเผยแพร่
ค าสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สู่ประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนชาวไทยมโีอกาสไดศ้กึษา
พรอ้มกบัน้อมน าค าสอนมาประพฤตปิฏบิตัจินสยามประเทศไดช้ือ่ว่าดนิแดนแหง่พระพทุธศาสนา 

 ความเจรญิทางดา้นเทคโนโลย ีท าใหก้ารตพีมิพพ์ระไตรปิฎกไมไ่ดถู้กจ ากดัเฉพาะในรปูแบบ
ใบลานหรอืหนังสอืเท่านัน้ บทความนี้กล่าวถงึพระไตรปิฎกฉบบัใบลานสู่ฉบบัอเิลก็ทรอนิกสท์ าใหเ้รา
ทราบว่าเมื่อความเจรญิเกดิขึ้น งานทางด้านพระพุทธศาสนาก็สามารถน าความเจรญิเหล่านัน้มา
พฒันาใหเ้กดิความสรา้งสรรคส์ามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งลงตวั 

 เมือ่พระพทุธศาสนาไดร้บัการเผยแพรไ่ปสูด่นิแดนต่าง ๆ เพือ่ใหป้ระชาชนทอ้งถิน่ไดม้โีอกาส
ศกึษาสร้างความเขา้ใจต่อค าสอนพระไตรปิฎกจงึได้รบัการปรวิรรตและบันทกึเป็นอกัษรภาษาถิน่  



(ด) 

เชน่  อกัษรขอม มอญ สงิหล พมา่ ลาว ไทย โรมนั เทวนาคร ีเป็นตน้  นอกจากนี้พระไตรปิฎกบาลยีงั
ได้รบัการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย พม่า ศรลีังกา กมัพูชา ลาว องักฤษ จีน เป็นต้น 
บทความนี้ยงัไดถ้่ายทอดใหเ้หน็ความส าคญัของพระไตรปิฎกอกัษรโรมนั ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสนใจ
ในการศกึษาพระไตรปิฎกทีข่ยายเป็นวงกวา้งไมก่ าจดัอยูเ่ฉพาะในทวปีเอเชยีเทา่นัน้     

 ยิง่ไปกว่านัน้ในหนังสอืเล่มนี้ยงัได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวกบัพระไตรปิฎกภาษาจีนและ
พระไตรปิฎกภาษาทเิบต ซึง่เป็น 2 ใน 3 ของพระไตรปิฎกส าคญัทางพระพุทธศาสนาทีย่งัคงสบืทอด
มาถงึปัจจุบนั  เพือ่ท าใหก้ารเล่าเรือ่งพระไตรปิฎกในองคร์วมสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 ค าสอนอันล ้าค่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีทัง้ค าสอนที่เป็นปรัชญามีเหตุมีผล ท าให้
พุทธศาสนิกชนสามารถพจิารณาจนเกดิค าตอบด้วยตวัเอง มไิด้สอนเพยีงใหเ้ชื่อเท่านัน้บทความที่
กล่าวถึงพุทธปรชัญาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและบทความเรื่องชาดก : ขุมทรพัย์ในพระไตรปิฎก
สามารถพิสูจน์ให้ผู้อ่านได้รบัรู้ถึงค าสอนขององค์ศาสดาที่เปรียบเหมือนเปิดของที่คว ่า ให้หงาย       
เปิดแสงสว่างในทีม่ดื จนเราเกดิปัญญาและสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชวีติของเราได้ 

 ปัจจุบนัได้มอีงค์กรที่ท างานเพื่อการเผยแผ่ค าสอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้ามี
มากมาย ปรากฏอยู่ในหลายทีห่ลายแห่งทัว่ทุกมุมโลก ทัง้ทีเ่ป็นองคก์รภาครฐัทีใ่หก้ารสนับสนุนและ
องคก์รของเอกชนทีเ่ลง็เหน็ความส าคญัของพระไตรปิฎก ไดร้ว่มกนัสรา้งผลงานทีย่ิง่ใหญ่เป็นรปูธรรม
อนัเป็นประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา องคก์รเหล่านี้ท างานอะไรกนับา้งและตัง้อยู่ทีไ่หน ผูอ้า่นสามารถ
ศกึษาและตดิตามไดใ้นหนงัสอืฉบบันี้ 

 บทความต่าง ๆ ทีป่รากฏในหนังสอืเล่มนี้กองบรรณาธกิารหวงัอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์
และมีคุณูประการต่อผู้ที่ได้อ่านไม่มากก็น้อยและขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ค าสอนของ
พระพทุธศาสนาใหอ้ยูคู่ก่บัสงัคมไทยตราบนานเทา่นาน 

      

        

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.บารม ีอรยิะเลศิเมตตา) 
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พระไตรปิฎกภาษาจีน 

วไิลพร  สจุรติธรรมกลุ1 

1. บทน า 

การศกึษาวจิยัดา้นพุทธศาสตรใ์นต่างประเทศส่วนใหญ่ มกัใชค้มัภรีห์ลายฉบบัในการศกึษา
เทยีบเคยีง เช่น พระไตรปิฎกฉบบัภาษาบาล ีพระไตรปิฎกภาษาจนี ภาษาทเิบต หรอืภาษาสนัสกฤต 
เป็นต้น เพื่อใหเ้หน็ขอ้มูลทีร่อบด้านและครบถ้วนในประเด็นทีต่้องการศกึษาวจิยั แต่อย่างไรก็ตาม 
การศกึษาพระพุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมุ่งเน้นการศกึษาเฉพาะในคมัภรี์บาล ีเนื่องจาก
ขอ้จ ากดัหลายประการ เช่น ขอ้จ ากดัทางด้านภาษา ตลอดจนอาจมแีนวคดิที่ว่าพระไตรปิฎกฉบับ
ภาษาอื่นเป็นของฝ่ายมหายาน และมีเพียงแค่พระไตรปิฎกบาลีเท่านัน้ที่เป็นฝ่ายเถรวาท ดังนัน้        
ในบทความนี้นอกจากจะแนะน าพระไตรปิฎกภาษาจนีแลว้ จะน าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัเนื้อหาทีเ่ป็นของ
ฝ่ายเถรวาททีป่รากฏอยูใ่นพระไตรปิฎกภาษาจนีดว้ย  

พระไตรปิฎกภาษาจนีไดร้บัการศกึษาวจิยัโดยนกัวจิยัทัว่โลก เนื่องจากพระไตรปิฎกภาษาจนี
ไม่ไดเ้กบ็บนัทกึไวเ้พยีงคมัภรีข์องฝ่ายมหายานเท่านัน้  แต่ไดเ้กบ็บนัทกึเนื้อหาของคมัภรีข์องทุก ๆ 
นิกายทีไ่ดส้บืทอดเผยแผ่จากอนิเดยีมาสูเ่อเชยีกลาง ผ่านเสน้ทางสายไหมเขา้สูป่ระเทศจนี นับตัง้แต่
ราชวงศ์ฮัน่เป็นต้นมา เช่น คัมภีร์จากนิกายเถรวาท นิกายมหาสังฆิกะ  นิกายมหิงสาสกะ             
นิกายธรรมคุปต์ นิกายสรวาสติวาท นิกายมูลสรวาสติวาท นิกายสัมมิติยะ นิกายโยคาจารย์         
นิกายมาธยามกิะ นิกายวชัรยาน  เป็นต้น  ซึ่งพระไตรปิฎกภาษาจนีทีม่าจากนิกายต่าง ๆ เหล่านี้      
มคีวามส าคญัในการใช้เทยีบเคยีงกบัคมัภรี์สนัสกฤตและทเิบต  รวมไปถึงชิ้นส่วนจารกึ เปลือกไม้     
ใบลานที่ค้นพบในภาษาต่าง ๆ หากไม่มีพระไตรปิฎกภาษาจีนช่วยอ้างอิงในการเทียบเคียงแล้ว      
เป็นการยากทีจ่ะรูว้่าชิน้สว่นเหล่านัน้มเีนื้อหาอยูใ่นคมัภรีห์รอืพระสตูรใด 

พระไตรปิฎกภาษาจนี เป็นคมัภีร์ส าคญัในการศกึษาพระพุทธศาสนาในประเทศจีน ญี่ปุ่ น 
เกาหล ีและเวยีดนาม โดยถกูบนัทกึเกบ็ไวด้ว้ยตวัอกัษรจนี ซึง่ส าหรบับุคคลในชนชาตดิงักล่าวขา้งตน้ 
สามารถศึกษาท าความเข้าใจได้โดยตรงโดยไม่จ าเป็นต้องแปลเป็นภาษาของตน  ตัวอย่างเช่น 

                                                           

 1 ผูช้่วยศาสตราจารยป์ระจ าภาควชิาปรชัญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ภาษาญี่ปุ่ นมีตัวอักษรคันจิที่ได้ร ับอิทธิพลมาจากจีน  ภาษาเกาหลียุคโบราณก่อนที่จะเป็น           
ภาษาเกาหลีปัจจุบันได้ใช้หรือรับอิทธิพลมาจากภาษาจีนมาก่อน  แม้ในปัจจุบันชาวญี่ปุ่ นหรือ         
ชาวเกาหลกีม็กัมชีื่อทีป่ระกอบดว้ยอกัษรจนีอยู่ดว้ย ถงึแมว้่าการอ่านออกเสยีงอกัษรจนีตวัเดยีวกนั
ของภาษาญีปุ่่ นและภาษาเกาหลจีะออกเสยีงแตกต่างกนัไป แต่โดยสว่นใหญ่ยงัคงความหมายเดยีวกนั
อยู่ ดงันัน้ในบางครัง้ชาวญีปุ่่ น เกาหล ีและจนี จงึสามารถใชต้วัอกัษรเขยีนในการสื่อสารได ้ถงึแมจ้ะ
พดูภาษาของกนัและกนัไมไ่ดก้ต็าม ในสว่นของเวยีดนามเมือ่ไดร้บัอทิธพิลการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา
มหายาน พระเวียดนามจึงได้ศึกษาภาษาจีนเพื่อให้สามารถเรียนรู้ค าสอนของพระพุทธศาสนา
มหายาน ดว้ยเหตุนี้จงึท าใหท้ัง้สามชนชาตดิงักล่าว สามารถศกึษาพระไตรปิฎกภาษาจนีไดโ้ดยตรง
แต่กจ็ าเป็นตอ้งเรยีนรูศ้กึษาภาษาจนีโบราณ นอกจากนี้การแปลพระไตรปิฎกจนีเป็นภาษาอื่นยงัคงมี
ข้อจ ากดัทางด้านงบประมาณ ปริมาณ และข้อจ ากดัทางภาษา จึงท าให้ปัจจุบันยงัไม่มีการแปล
พระไตรปิฎกภาษาจนีทัง้ชดุเป็นภาษาอืน่ 

ในบทความนี้จะแนะน าประวตัิความเป็นมาของพระไตรปิฎกภาษาจนี ตัง้แต่ฉบบัคดัลอก
ลายมือ ฉบับพิมพ์ที่ส าคัญในแต่ละยุคตัง้แต่ราชวงศ์ซ่งจนถึงปัจจุบัน และฉบับอิเล็กทรอนิกส์       
พร้อมกบัอธิบายองค์ประกอบของพระไตรปิฎกภาษาจีนฉบบัไทโชหรอืมหาปิฎกไทโช  ตลอดจน    
การจดัหมวดหมู่และตวัอย่างพระสตูรทีอ่ยู่ในหมวดนัน้ ๆ รวมถงึพระไตรปิฎกภาษาจนีทีแ่ปลมาจาก
ภาษาบาลทีีต่พีมิพเ์ผยแพรใ่นปัจจุบนั 

2. ประวติัความเป็นมาของพระไตรปิฎกภาษาจีน 

 โดยทัว่ไปชาวจนีไม่ไดเ้รยีกคมัภรี์พระพุทธศาสนาว่า พระไตรปิฎก อย่างทีช่าวไทยคุน้เคย
เรยีกกนั โดยในยคุแรกนบัตัง้แต่ราชวงศฮ์ัน่ตะวนัออกจนถงึราชวงศส์ยุ  พระภกิษุผูร้วบรวมคมัภรีแ์ปล
ได้ขนานนามพระไตรปิฎกว่า คลงั(ปิฎก)พระสูตร หรอื (คลงั)ปิฎกพระคมัภรี์ “藏经” บ้างกเ็รยีกว่า 
กลุ่มหมวดพระสตูร หรอื กลุ่มหมวดพระคมัภรี ์หรอืพระคมัภรีพ์ระสตูรทัง้หลาย “众经” หรอืเรยีกว่า  
สรรพพระสูตร หรือ สรรพพระคมัภีร์ “一切经” ต่อมาในราชวงศ์ซ่งตอนเหนือ จึงเริ่มมีการเรียก
พระไตรปิฎกภาษาจนีว่า พระสตูรมหาปิฏก (คลงัใหญ่) หรอืพระคมัภรีม์หาปิฏก (คลงัใหญ่) “大藏经” 
ทีอ่่านออกเสยีงว่า ตา้จา้งจงิ และถูกเรยีกขานในเกาหลแีละญีปุ่่ นเช่นกนั โดยในส าเนียงญีปุ่่ นเรยีกว่า 
“ไดโซเคยีว” ในส าเนียงเกาหลเีรยีกว่า “แทจงัคยอง” และในส าเนียงเวยีดนามเรยีกว่า “ไดตงักงิ” 

 



  93 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

 2.1 ความเป็นมาของพระไตรปิฎกจากอินเดียสู่ประเทศจีน 

หลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขนัธ์ปรินิพพาน คณะสงฆ์ปรารภและท าข้อตกลงร่วมกัน     
เพือ่ด ารงไวซ้ึง่พระสทัธรรมใหย้าวนาน  พระมหากสัสปะจงึไดเ้ป็นประธานการท าสงัคายนาครัง้ที ่1  และ
มกีารสงัคายนาอีกหลายครัง้ต่อมา  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเขา้สู่ประเทศจีนนัน้เกิดขึ้นหลังจาก      
การสังคายนาครัง้ที่ 3 ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  ก่อนการสังคายนาครัง้ที่ 4 ในอินเดีย                    
ยุคพระเจ้ากนิษกะ (ค.ศ. 127-147) นับเป็นเวลาประมาณ 500 ปีหลังพุทธกาล โดยปรากฏประวตัิ       
การแปลคมัภรีพ์ระพทุธศาสนาฉบบัแรกของจนีตัง้แต่ยุคทีอ่นิเดยีเริม่มแีนวคดิมหายาน ซึง่หมายความว่า
คมัภีร์ที่ผ่านจากอินเดียสู่เส้นทางสายไหมจึงมีทัง้คมัภีร์ดัง้เดิมก่อนยุคมหายานและคมัภีร์มหายาน  
ต่อมาเมื่อในประเทศอินเดียได้มีการแบ่งแยกแนวคิดหรือนิกายที่ชดัเจนขึ้น เช่น มาธยามิกะ และ          
โยคาจารย์ เป็นต้น คมัภรี์จากนิกายเหล่านี้ได้สบืทอดส่งต่อและเดินทางผ่านเสน้ทางสายไหมไปสู่จีน
เช่นกนั  จงึกล่าวไดว้่าคมัภรีพ์ระพุทธศาสนาก่อนทีจ่ะมาเป็นพระไตรปิฎกภาษาจนีนัน้ไดร้บัการสบืทอด
แปลและรวบรวมเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี ซึ่งต่างจากในฝ่ายบาลีที่ถูกน าเข้ามาเผยแผ่ในศรีลังกา      
โดยพระมหนิทะทัง้หมดในครัง้เดยีว และไมม่กีารรบัเพือ่มาเพิม่เตมิมาจากอนิเดยีในภายหลงัอกี 

นับตัง้แต่ราชวงศฮ์ัน่เป็นตน้มา พระภกิษุต่างชาตหิลายท่านไดเ้ดนิทางมาจนี  และไดท้่องจ า
รวมไปถึงการน าคมัภีร์พระพุทธศาสนาส าคญับางฉบบัมายงัผืนแผ่นดินจีนผ่านเส้นทางสายไหม     
ผ่านเข้ามาในทางทิศตะวันตกของเมืองตุนหวง  ซึ่งมีสถานที่ส าคญัทางประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า 
ดินแดนตะวันตก (西域) เป็นพื้นที่ของเมืองใหญ่เล็กอีก 36 เมืองหรือประเทศ2 ปัจจุบัน คือ          
มณฑลซินเจียง เป็นเมืองที่มีความซับซ้อนหลากหลายทางวฒันธรรมและภาษา และเข้าสู่ประตู       
ของประเทศจนีทีเ่มอืงตุนหวง ซึง่ปัจจุบนัอยูใ่นมณฑลกานซู่  

 ในยคุราชวงศฮ์ัน่ พระกาศยปะมาตงัคะและพระธรรมรตันะเป็นพระภกิษุชาวต่างชาตคิู่แรก
ทีไ่ดร้บัการบนัทกึว่ามาถงึประเทศจนี และต่อมาไดเ้ริม่มกีารแปลคมัภรีพ์ระพุทธศาสนาโดยพระภกิษุ
ชาวพาร์เธียนามว่า อันซื่อเกา  (安世高, ค.ศ. 148-180) ซึ่งเน้นการแปลพระสูตรเถรวาท และ      
พระโลกเกษม (支婁迦讖, ค.ศ. 147-189) กไ็ด้แปลพระสตูรมหายานจ านวนมาก โดยเริม่งานแปล 

                                                           

 2 据周伟洲《丝绸之路大辞典》：西域三十六国最早出《汉书》，皆在匈奴以西，乌孙以南之

地，依次为：乌孙、龟兹、焉耆、于阗、若羌、楼兰、且末、小宛、戎卢、扜弥、渠勒、皮山、西夜、

蒲犁、依耐、莎车、疏勒、尉头、温宿、尉犁、姑墨、卑陆、乌贪訾离、卑陆后国、单桓、蒲类、蒲类

后国、 西且弥国、东且弥国、劫国、狐胡、山国、车师前国、车师后国、车师都尉国、车师后城国。 

 

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%88%E5%A5%B4
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%8C%E5%AD%99
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%8C%E5%AD%99
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%9F%E5%85%B9
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%84%89%E8%80%86
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8E%E9%98%97
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%A5%E7%BE%8C%E5%9B%BD
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BC%E5%85%B0
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%94%E6%9C%AB%E5%9C%8B
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%AE%9B
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%88%8E%E7%9B%A7
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%89%9C%E5%BC%A5
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A0%E5%8B%92
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%AE%E5%B1%B1%E5%9B%BD
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%A4%9C
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B2%E7%8A%82%E5%9C%8B
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%9D%E8%80%90
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8E%8E%E8%BD%A6%E5%9B%BD
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%96%8F%E5%8B%92%E5%9B%BD
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%89%E5%A4%B4
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A9%E5%AE%BF%E5%9B%BD
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%89%E7%8A%81%E5%9C%8B
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%91%E5%A2%A8
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%91%E9%99%86
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%8C%E8%B4%AA%E8%A8%BE%E7%A6%BB
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%91%E9%99%86%E5%90%8E%E5%9B%BD
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%95%E6%A1%93
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B2%E7%B1%BB
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B2%E7%B1%BB%E5%90%8E%E5%9B%BD
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B2%E7%B1%BB%E5%90%8E%E5%9B%BD
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E4%B8%94%E5%BC%A5%E5%9B%BD
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%9C%E4%B8%94%E5%BC%A5%E5%9B%BD
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%AB%E5%9B%BD
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%90%E8%83%A1
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%9B%BD
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BD%A6%E5%B8%88%E5%89%8D%E5%9B%BD
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BD%A6%E5%B8%88%E5%90%8E%E5%9B%BD
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BD%A6%E5%B8%88%E9%83%BD%E5%B0%89%E5%9B%BD
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BD%A6%E5%B8%88%E5%90%8E%E5%9F%8E%E5%9B%BD
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ในปี ค.ศ. 167 ที่เมอืงลัว่หยาง ท่านทัง้สองถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้บุกเบิกในการแปลพระสูตรคมัภรี์
พระพทุธศาสนาเป็นภาษาจนี  

 นอกจากนี้ย ังมีพระภิกษุต่างชาติที่เดินทางมาจีนเพื่อแปลพระสูตร และพระภิกษุจีน          
ที่เดินทางรอนแรมข้ามน ้าข้ามทะเลเพื่อไปอัญเชิญพระสูตรจากอินเดียมาแปลอีกหลายรูป เช่น         
พระ งจูซื่อสิ  (朱士行, ค.ศ. 203-282) พระภิกษุจีนที่ได้เดินทางไปถึงเมอืงโคตานแล้วพ านักทีน่ัน่     
เพื่อคัดลอกพระสูตรและส่งกลับสู่แผ่นดินจีน ; พระธรรมลักษณ์ (竺法護, ค.ศ. 237-316)                
พระเมอืงตุขารา (ปัจจุบนัอยู่ในมณฑลกานซู่) ไปตัง้รกรากเพื่อแปลพระสตูรทีตุ่นหวง; พระฝาเสีย่น     
(释法显, ค.ศ. 337-422) ไดร้บัอทิธพิลจากพระเตา้อนั 释道安 (ค.ศ. 312-385) ซึง่เป็นพระมหาเถระ
บุคคลส าคญัในการรวบรวมพระสตูรต่าง ๆ  ไดก้ล่าวว่า พระวนิัยหลากหลาย พระวนิัยสีส่่วนกไ็มค่รบ 
พระฝาเสีย่นจงึตดัสนิใจเดนิทางไปอนิเดยีเมื่ออายุราว 60 ปี เพื่อน าพระวนิัยกลบัมา ในช่วงระหว่าง   
ปี ค.ศ. 399 - 412 โดยเดนิทางออกจากฉางอนัทางบกผ่าน 13  เมอืงใหญ่ ใชร้ะยะเวลาเดนิทางไป
รวม 6 ปี พ านกัอยูท่ีอ่นิเดยี 3 ปี อยูศ่รลีงักา 2 ปี แลว้จงึเดนิทางกลบัทางทะเล   

 นอกจากนี้ ยงัมพีระภกิษุทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นการแปลและเป็นทีรู่จ้กัอกีหลายรปู ตวัอยา่งเชน่ 
พระกุมารชพี (鸠摩罗什, ค.ศ. 344-413) บิดาเป็นคนอนิเดยีแต่ภูมลิ าเนาอยู่ที่เมอืงกุฉะ ปัจจุบนั     
อยูใ่นมณฑลซนิเจยีง เดมิทา่นศกึษาพระพทุธศาสนาเถรวาท ต่อมาไดศ้กึษาพระพทุธศาสนามหายาน  
และด้วยสถานการณ์ทางการเมืองท่านได้เดินทางถึงที่ฉางอนัในปี ค .ศ. 401 และแปลคมัภีร์ถึง            
ปี ค.ศ. 409 ซึ่งท่านได้แปลคมัภรี์พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก ส านวนฉบบัแปลของท่านได้รบั
ความนิยมเป็นอยา่งมากและไดใ้ชใ้นการสวดมนตใ์นพุทธศาสนิกชนชาวจนีจนถงึปัจจุบนั  ต่อมาในยุค
ราชวงศ์ถัง พระเสวียนจัง้ (玄奘法师, ค.ศ. 602-664) ได้เดินทางไปอินเดียในปี ค.ศ. 627 ถึง        
มหาวิทยาลันนาลันทาในปี ค.ศ. 629 และศึกษาอยู่ที่นัน่เป็นเวลา 14 ปี ท่านได้เขยีนบันทึกชื่อ               
“ต้าถงัซียฺวี่จี้” (大唐西域记) ที่บนัทกึรายละเอยีดเรื่องราวของ 138 แคว้น แต่ท่านไปด้วยตนเอง   
110 แควน้ ทา่นเดนิทางกลบัจนีในปี ค.ศ. 643 เมือ่เดนิทางถงึจนีในปี ค.ศ. 645 จกัรพรรดถิงัไทจ่งได้
สรา้งหอแปลถวายและท่านจงึไดด้ าเนินการแปลนับตัง้แต่นัน้จนตลอดชวีติของท่าน ในสมยัถงัเกาจง 
พระอี้จิง (義淨, ค.ศ. 635-713) ได้เดินทางไปอินเดียไปและกลับทางเรือ โดยออกเดินทางใน            
ปี ค.ศ. 670 ใชเ้วลา 3 ปี จงึถงึอนิเดยีใต ้แลว้ศกึษาเล่าเรยีนภาษาสนัสกฤตเป็นระยะเวลา 2 ปี และ
เดนิทางต่อจนถงึเมอืงนาลนัทาในปี ค.ศ. 675 และศกึษาอยู่ทีน่ัน่เป็นเวลา 10 ปี และเดนิทางกลบัจนี
ในปี ค.ศ. 685 ขึน้ฝัง่ทีเ่มอืงกวางโจว เมื่อไปถงึลัว่หยางในปี ค.ศ. 695 จกัรพรรดนิีอู่เจ๋อเทยีนไดใ้ห้
การตอ้นรบั ท่านไดเ้ริม่แปลพระสตูรฮวาเอีย่น จนแลว้เสรจ็ปี ค.ศ. 699 เมื่อถงึยุคจกัรพรรดจิงจงในปี 
ค.ศ. 706 จงึได้สรา้งหอแปลถวาย ท่านได้ท างานแปลหนังสอืราว 56 เล่มจาก 400 เล่ม และได้รบั  
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การแต่งตัง้จากจกัรพรรดินีให้เป็นมหารฐัคุรุอกีด้วย ในบทความนี้ขอยกตวัอย่างมาเพยีงบางส่วน      
ซึ่งผู้อ่านที่สนใจสามารถศึกษาประวัติของพระผู้ทรงคุณูปการด้านการแปลรูปอื่น  ๆ เพิ่มเติมได้        
ในคมัภรีเ์กาเซงิจว้น (高僧传) 

 2.2 ประวติัพระไตรปิฎกภาษาจีนจากฉบบัเขียนคดัลอกสู่ฉบบัพิมพ ์

พระไตรปิฎกภาษาจนีมคีวามเป็นมาอยา่งยาวนาน  และพระพทุธศาสนาเขา้มาในประเทศจนี
หลงัจากทีจ่นีสามารถประดษิฐ์กระดาษได้แล้วในราว ค.ศ. 1053   ดงันัน้พระไตรปิฎกภาษาจนีจงึมี
จุดเริม่ตน้ดว้ยการคดัลอกลงในกระดาษ  โดยเขยีนลงบนกระดาษมว้นยาวหลายแผ่นต่อกนัแล้วมว้น
เป็นพบั ๆ โดยเขยีนเพียงด้านเดียว ท าให้พระสูตรมีลักษณะนามว่า 卷 ที่แปลว่าม้วน หรือ ผูก         
ซึง่ชาวจนีเชือ่กนัว่าการคดัลอกพระสตูรนัน้ไดบุ้ญมาก  จงึมกีารคดัลอกสบืต่อกนัมาจากประวตัศิาสตร์
พระภกิษุผูท้รงคุณูปการในดา้นการเดนิทางไปตะวนัตกเพื่อน าพระสูตรกลบัมา เฉกเช่น พระจูซื่อสงิ
(ค.ศ. 203-282) ซึง่เป็นพระภกิษุจนีรปูแรกทีไ่ดเ้ดนิทางไปถงึโขตานในพืน้ทีด่นิแดนตะวนัตกและพบ
พระสูตรจ านวนมาก ท่านจงึไม่ไดเ้ดนิทางไปอนิเดยีต่อ และได้ท าการคดัลอกพระสตูรลงในกระดาษ
และให้ลูกศิษย์ส่งกลับจีน ปัจจุบันได้ค้นพบพระสูตรฉบับเขียนคัดลอกมากมายในถ ้าตุนหวง       
มณฑลกานซู่ โดยถกูเกบ็ไวใ้นพพิธิภณัฑต์่าง ๆ4 

การแปลและคดัลอกพระสูตรจดัท าโดยกลุ่มบุคคลที่หลากหลาย ทัง้ผู้แปลที่เป็นพระภิกษุ
ต่างชาตริ่วมกบัพระภกิษุจนี  หรอืพระภกิษุต่างชาตทิีม่คีวามรูภ้าษาจนี  หรอืพระภกิษุจนีทีม่คีวามรู้
ทางภาษาสันสฤตและภาษาปรากฤตในเมืองเขตดินแดนตะวันตก  ท าให้มีการแปลพระสูตร          
อย่างแพร่หลายในประเทศจนี  และดว้ยเหตุนี้ท าใหพ้ระเตา้อนั 释道安 (ค.ศ. 312-385) ซึง่เป็นพระ    
ทีม่ชี ื่อเสยีงมากในยุคราชวงศ์เหนือใต ้ได้รวบรวมพระสตูรทีแ่ปลเหล่านี้ จดัท าเป็นบญัชรีายชื่อหรอื
ทะเบยีนพระสตูรทีเ่รยีกชือ่ว่า สารบญัทะเบยีนทีค่รอบคลุมพระสตูรทัง้หลาย (综理众经目录, Zōng 

lǐ zhòng jīng mùlù) ต่อมาพระเซงิโยว่释僧祐 (445-518) ไดร้วบรวมพระสตูรทีแ่ปลเพิม่เตมิในเวลา
ต่อมาท าเป็นทะเบยีนพระสตูรเชน่กนั โดยเพิม่เตมิจากของทีพ่ระเตา้อนัทีไ่ดบ้นัทกึไว ้ บญัชรีายชือ่นี้มี
ชื่อเรยีกว่า บนัทกึการรวบรวมพระไตรปิฎก (出三藏記集, Chū sānzàng jì jí) และได้มกีารบนัทกึ

                                                           

 3 ค.ศ. 105 ชาวจนีไดป้ระดษิฐก์ระดาษโดยไช่หลุ่น (蔡伦, ค.ศ. 50-120) ชาวเมอืงกุย้หยาง ปัจจบุนัมณฑลหหูนาน 
 4 中国收藏家协会，《大藏经》的由来. (n.d.). Retrieved February 7, 2021, from 

http://www.sbksc.zcxn.com/html/xsydxszm/1017_991.html. 
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บญัชรีายชื่อพระสตูรต่อมาอกีหลายฉบบัจนถงึยุคราชวงศช์งิรวมทัง้สิน้ 27 บนัทกึ5 ซึง่บนัทกึเหล่านี้         
มคีวามส าคญัทัง้ในดา้นการบนัทกึประวตัศิาสตรเ์รือ่งราวของพระสตูร และผูแ้ปลในยุคนัน้  ๆ  รวมถงึ
สามารถศกึษาเทยีบเคยีงเนื้อหาเพื่อหาพระสูตรทีสู่ญหายไปหรอืยนืยนัการมอียู่จรงิของพระสตูรได้
จากบนัทกึบญัชรีายชือ่เหล่านี้ 

ในประวตัิศาสตร์มปีรากฏเรื่องราวการรวบรวมและช าระพระไตรปิฎกฉบบัคดัลอกลายมอื
หลายครัง้ ได้แก่  ในสมยัแผ่นดนิจกัรพรรดเิหลยีงอู่ตี้ (梁武帝) แห่งเหลยีงใต้ ยุคราชวงศ์เหนือใต้ 
(ค.ศ. 464-549) โดยในปี ค.ศ. 518 มพีระราชโองการใหช้ าระรวบรวมพระไตรปิฎกฉบบัแปลทัง้หมด
รวมถงึปกรณ์วเิศษ จ านวนรวม 1,433 คมัภรี์ หรอื 3,741 ผูก ต่อมาในสมยัราชวงศ์เว่ยมกีารช าระ
พระไตรปิฎกภาษาจนี 1 ครัง้ สมยัราชวงศ์เป่ยฉี (ยุคราชวงศ์เหนือใต้) มกีารช าระอกี 1 ครัง้ และ     
ในสมยัราชวงศส์ยุมกีารช าระ 3 ครัง้ จวบจนถงึสมยัราชวงศถ์งัทีพ่ระพทุธศาสนามคีวามเจรญิรุ่งเรอืง
อย่างยิง่ มกีารช าระพระไตรปิฎกถงึ 9 ครัง้  รวมทัง้สิ้นมกีารช าระพระไตรปิฎกฉบบัคดัลอกลายมอื
ทัง้หมด 15 ครัง้6 โดยการช าระตรวจสอบพระไตรปิฎกฉบบัคดัลอกลายมอืในสมยัราชวงศ์ถงันี้เอง   
ไดก้ลายมาเป็นขอ้มลูส าคญัในการจดัพมิพพ์ระไตรปิฎกในกาลต่อมา 

นับตั ้งแต่ ราชวงศ์ซ่ ง เ ป็นต้นมา ได้มีวิวัฒนาการการพิมพ์จากแผ่นแท่นพิมพ์ไม้                  
โดยการแกะสลกัตวัอกัษรกลบัด้าน น าหมกึมาระบายที่แท่นพมิพ์ แล้วจึงน ากระดาษมาทาบพมิพ์       
ทลีะแผ่น ท าให้เริม่มพีระไตรปิฎกฉบบัพมิพ์เกดิขึ้น โดยในสมยัซ่งเหนือ จกัรพรรดิไท่จู่   宋太祖     

(ค.ศ. 960-976) ได้จดัตัง้โรงแกะสลกัแผ่นไม้แม่พมิพ์พระไตรปิฏกที่มชีื่อเรยีกว่า ฉบบัไคเป่าจ้าง         
(开宝藏) หรอืทีม่คีวามหมายว่า ฉบบัปฐมรตันปิฎก เนื่องจากจดัท าในช่วงปีไคเป่าที ่4  (开宝四年) 
หรอืในปี ค.ศ. 971 ที่เมอืงอี้โจวซึ่งปัจจุบนัคอืมณฑลเสฉวน (益州 (成都附近)) ท าการแกะสลกั   
แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 983 ในสมัยของจักรพรรดิไท่จง 宋太宗 (ค.ศ. 976-997) ใช้ระยะเวลา                
ในการแกะสลกัถึง 12 ปี โดยมแีผ่นไม้แม่พมิพ์กว่า 130,000 แผ่น ส่งจากเสฉวนมายงัเมอืงหลวง      
ซึ่งจักรพรรดิไท่จงได้จดัให้มีโรงพมิพ์ในวัดไท่ผิงซิ่งกวอ (太平兴国寺) ซึ่งอยู่ที่ทางทิศตะวันตก     
ของส านักแปล และเริม่ด าเนินกจิการการพมิพ์มาตัง้แต่นัน้มา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในประเทศ    
เกดิความวุ่นวายจงึได้ยุติการพมิพ์ลงในปี ค.ศ. 1071 และแผ่นไมแ้ม่พมิพ์ได้ถูกย้ายไปอยู่ทีส่ านัก    
เซนโซว่เซิง่ วดัเซีย่นเซิง่显圣寺的寿圣禅院  ต่อมาแควน้จิ้นบุกรุกยดึครองซ่งเหนือ ท าใหแ้ผ่นไม้
                                                           

 5 陳士強，漢傳佛教目錄學小史. (n.d.). Retrieved February 7, 2021, from 

http://enlight.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-MAG/mag256408.pdf. 
 6 เสถยีร โพธนินัทะ. (0000). ประวตัพิระไตรปิฎกฉบบัจนีพากย.์ สบืคน้เมื่อ 5 มกราคม 2564 จาก 
http://www.dharma-gateway.com/ubasok/satien/ubasok-06.htm. 
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แม่พมิพ์ทัง้หมดถูกเผาท าลายลงไปพร้อมกบัราชวงศ์ซ่งเหนือ  อย่างไรก็ตามนับเป็นความโชคดี        
ที่จกัรพรรดิไท่จงได้มอบพระไตรปิฎกชุดนี้ให้กบัญี่ปุ่ นและเกาหลีในปี ค.ศ. 988-989 และเกาหลี      
ไดจ้ดัท าแทน่พมิพไ์มแ้กะสลกัพระไตรปิฎกในปี ค.ศ. 1011-1082 แต่กระนัน้พระไตรปิฎกแทน่พมิพไ์ม้
ดงักล่าวไดถู้กเผาท าลายลงไปเช่นกนั จงึมกีารแกะสลกัใหม่อกีครัง้ในปี ค.ศ. 1236-12517 ทัง้หมดนี้
เป็นเพยีงแค่จุดเริม่ตน้ของพระไตรปิฎกภาษาจนี โดยยงัคงมกีารจดัพมิพพ์ระไตรปิฎกอกีหลายฉบบั
ในเวลาต่อมา ดงัทีจ่ะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

3. พระไตรปิฎกภาษาจีนฉบบัพิมพฉ์บบัส าคญัและฉบบัอิเลก็ทรอนิกส ์

พระไตรปิฎกภาษาจีนฉบับพิมพ์มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่าพนัปี ซึ่งเป็นระยะเวลา
ยาวนานกว่าประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีความเก่าแก่กว่าพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ใด ๆ ในโลก  
เนื่ องจากจีนเป็นชาติแรกที่พัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ และด้วยระยะเวลาที่ยาวนานเช่นนี้                  
จึงมีประวตัิศาสตร์การจดัพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาจีนหรือพระมหาปิฎกหลายครัง้ (พระไตรปิฎก
ภาษาจนีต่อไปจะเรยีกว่าพระมหาปิฎก) ท าใหม้จี านวนฉบบัของพระไตรปิฎกภาษาจนีเป็นจ านวนมาก  
นับตัง้แต่ราชวงศ์ซ่งทีเ่ริม่มกีารพมิพ์มาหลายฉบบัราว 50 ฉบบั แต่หลงเหลอืมาจนถงึปัจจุบนัไม่ถงึ    
20 ฉบบั ซึง่จะขอแนะน าเฉพาะฉบบัทีส่ าคญั ๆ ดงันี้  

3.1 พระมหาปิฎกฉบบัพิมพใ์นราชวงศซ่์ง 

3.1.1 พระมหาปิฎกฉบบัไคเป่า (开宝藏 ค.ศ. 971-1071) เป็นปฐมพระไตรปิฎกฉบบัพมิพ์   
ที่เก่าแก่ที่สุดของพระพุทธศาสนาทัง้ฝ่ายเถรวาทและมหายาน พระไตรปิฎกฉบับไคเป่าจัดท า          
ในสมยัราชวงศซ์่งมคีมัภรี ์1,076 คมัภรี ์5,048 ผกู พมิพม์าจากแท่นพมิพไ์มท้ีใ่ชเ้วลาในการแกะสลกั
รวม 12 ปี (ซึ่งได้กล่าวรายละเอยีดแลว้ในหวัขอ้ก่อนหน้านี้ ) แต่ละแผ่นมจี านวน 23 บรรทดันับจาก
ซา้ยไปขวา แต่ละบรรทดัม ี14 ตวัอกัษร เมือ่พมิพแ์ลว้ต่อกระดาษยาวเป็นมว้นหรอืมลีกัษณนามว่าผกู 
ปัจจุบนัหลงเหลอืไม่ถงึ 10 ผกู โดยเกบ็รกัษาไวท้ีห่อสมุดแห่งชาตปัิกกิง่ หอสมุดเซีย่งไฮ ้ซานซ ีและ
พพิธิภณัฑแ์ละวดัในญีปุ่่ นวดันนัเซน (南禅寺) 

3.1.2 พระมหาปิฎกฉบบัฉี้ตาน (契丹藏 ค.ศ. 1031-1054) หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า      
พระมหาปิฎกฉบบัเหลยีว เป็นชดุพระไตรปิฎกทีอ่าศยัพระมหาปิฎกไคเป่าเป็นพืน้ฐานและเพิม่เนื้อหา

                                                           

 7 向斯（2001）“中国佛经总集《大藏经》”，《紫禁城》04期 : 13-16。 
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มากขึน้8 พมิพม์าจากแทน่พมิพไ์มท้ีใ่ชเ้วลาในการแกะสลกัรวม  30 ปี แต่ละแผน่มจี านวน 24 บรรทดั  
แต่ละบรรทดัม ี15-18 ตวัอกัษร มจี านวน 5,790 ผูก พระมหาปิฎกฉบบันี้พมิพโ์ดยพระราชโองการ
กษตัรยิร์าชวงศเ์หลยีวทีป่กครองดนิแดนของมณฑลเหลยีวหนิง ประเทศจนี และในปี ค.ศ. 1063 ได้
ส่งฉบับดังกล่าวให้แก่เกาหลี โดยได้พบชิ้นส่วนบางส่วนของฉบับพิมพ์นี้ ในปี ค .ศ. 1974                    
ณ มณฑลซานซี วดัฝอกง (佛宫寺)  จากการศกึษาชิ้นส่วนท าให้ทราบว่าพระมหาปิฎกขา้งต้นม ี    
การแกะสลกัและจดัพมิพ ์ณ วดัหรหูงฝ่า (如弘法寺) ในกรงุปักกิง่9 

3.1.3 พระมหาปิฎกฉบบัจินจ้าวเฉิง (赵城金藏 ค.ศ.1149-1178) เป็นฉบบัที่คดัลอกจาก
ฉบบัไคเป่า  โดยจดัท าในราชวงศจ์นิ รชัศกตา้ติง้ (大定) ของจกัรพรรดจินิซื่อจง (金世宗) จดัท าโดย
สามเณรีนามว่าชุยฝ่าเจิน (崔法珍)10 การแกะสลักแท่นพิมพ์ได้ร ับการสนับสนุนจากศรัทธา          
ของพุทธศาสนิกชนในพืน้ที ่พระมหาปิฎกฉบบันี้มจี านวน 6,980 ผกู พมิพจ์ากแท่นพมิพไ์มแ้กะสลกั
จ านวน 168,113 แผ่น ซึ่งใช้เวลาแกะสลักทัง้สิ้นราว 30 ปี ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1149-1173 และ                 
ในปี ค.ศ. 1178  ได้น าฉบบัพมิพ์ส่งมอบไปยงักรุงปักกิง่ โดยจกัรพรรดจินิซื่อจงไดเ้หน็ความส าคญั
และน าต้นฉบับนี้ ให้แก่วัดเซิ่งอัน (聖安寺) ทางวัดจึงจัดพิธีอุปสมบทให้สามเณรีชุยฝ่าเจินรับ          
ศลีภกิษุณี และบรจิาคเงนิ 5 ลา้นในการขนสง่แผน่ไมพ้มิพท์ัง้หมดมายงัวดัเซิง่อนัเพือ่ท าการพมิพ ์  

เมื่อปี ค.ศ. 1933 ต้นฉบับที่หลงเหลืออยู่ถูกค้นพบที่วดักว่างเซิง (广胜寺) เขตจ้าวเฉิง 
มณฑลซานส ีด้วยเหตุนี้จึงเรยีกพระมหาปิฎกฉบบันี้ในนามว่าฉบบัจ้าวเฉิง ปัจจุบนัถูกเก็บรกัษา       
ทีห่อสมุดแห่งชาตกิรุงปักกิง่ จ านวน 4,183 ผูก และเกบ็ไว้ทีว่ดักว่างเซิง่ 152 ผูก  หอสมุดเซี่ยงไฮ้       
7 ผูก  หอสมุดหนานจงิ 6 ผูก และทีห่อสมุดต่าง ๆ รวม 4,330 ผูก ในปี ค.ศ. 2016 เมอืงหลนิเฟิน 
มณฑลซานซี  มีแผน 5 ปีในการคัดลอกพระมหาปิฎกฉบับจินจ้าวเฉิงจากหอสมุดแห่งชาติ                

                                                           

 8 เน้ือหาที่เพิม่เตมิ ไดแ้ก่《华严经随品赞》、《一切佛菩萨名集》、《随愿往生集》、《释摩诃衍

论》、《大日经义释》、《大日经义释演秘钞》、《释教最上乘秘密藏陀罗尼集》เป็นตน้ 
 9 จ านวนผกูไดจ้ากศลิาการจารกึเรื่องราวการสรา้งพระไตรปิฎกในวดัหยางไถซาน 周绍良（2005）房山石

经与“契丹藏”，载《北京辽金文物研究》，北京燕山出版社。 

 10 หูฉือเสยีง 扈石祥 ไดก้ล่าวว่า เจา้อาวาสวดักว่างเซิ่งได้รกัษาชุยฝ่าเจนิให้หายจากโรคร้าย  เมื่อรกัษา
หายเหน็เจา้อาวาสขมวดคิว้จงึถามถงึสาเหตุ  และไดท้ราบวา่เจา้อาวาสมคีวามปรารถนาที่จะแกะสลกัพระไตรปิฎกมา
หลายปีแลว้   เมื่อนางไดฟั้งกก็ลบัไป  นางกลบัมาพรอ้มแขนที่เหลอือยู่ขา้งเดยีวและแจง้กบัเจา้อาวาสวา่ รา่งกายและ
ชวีติของตนไดส้ละใหก้บัพระศาสนา   และแสดงเจตจ านงคอ์ย่างแรงกล้าที่จะแกะสลกัพระไตรปิฎกใหส้ าเรจ็ 扈石祥

（2007）试论《赵城金藏》的研究，中国新时期思想理论宝库——第三届中国杰出管理者年会成果汇编。 



  99 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

ซึง่แต่ละผกูจะท าการคดัลอกเป็นจ านวน 3 ชดุ โดยในเดอืนเมษายน ปี ค.ศ. 2017 ไดน้ า 100 ผกูแรก
สง่คนืวดักว่างเซิง่เรยีบรอ้ยแลว้11 

3.1.4 พระมหาปิฎกจากเมอืงฝโูจว 2 ฉบบั ได้แก่ พระมหาปิฎกฉบบัฉงหนิงว่านโซ่ว และ   
พระมหาปิฎกฉบบัผหีลู หรอืฉบบัไวโรจนะ ซึ่งถอืเป็นพระมหาปิฎกทางฝัง่ตอนใต้ของจนี มลีกัษณะ
คลา้ยกนัแต่แผน่ไมแ้มพ่มิพข์องฉบบัไวโรจนะมมีากกว่า  พระมหาปิฎกฉบบัฉงหนิงว่านโซ่ว (崇宁万

寿大藏) (ค.ศ. 1080-1104) สรา้งขึน้ในรชัสมยัพระเจา้ซ่งเสนิจง (宋神宗) ราชวงศ์ซ่งเหนือ จดัท า   
ณ วัดตงฉาน เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้น (福建福州東禪寺) รวมจ านวน 1,440 คมัภีร์ 6,108 ผูก       
ใชเ้วลาในการแกะสลกัรวม 24 ปี ในแผน่ไม ้1 แผน่ม ี30 บรรทดั แต่ละบรรทดัม ี17 ตวัอกัษร โดยเมือ่
พิมพ์เป็นแผ่นแล้วสามารถพบัได้ 5 ส่วน ส่วนละ 6 บรรทัด มีลักษณะการเข้าเล่มแบบพบัเล่ม       
คล้ายสมุดไทย  ถอืเป็นฉบบัแรกทีเ่ปลี่ยนจากรูปแบบมว้นมาเป็นรูปแบบพบั  ซึ่งต่อมาในภายหลงั    
การจดัพมิพพ์ระไตรปิฎกไดใ้ชร้ปูแบบพบันี้เรื่อยมา ส าหรบัพระมหาปิฎกฉบบัผหีลู หรอืฉบบัไวโรจนะ   
(毗卢藏) (1112-1176) สรา้งขึน้ในรชัสมยัพระเจ้าซ่งฮุยจง (宋徽宗) ณ วดัไคหยวน (开元寺) เมอืง
ฝโูจว มณฑลฝเูจีย้น โดยมเีจา้ภาพสนบัสนุนการแกะสลกัและจดัพมิพ ์มจี านวน 1,451 คมัภรี ์6,132 ผกู  

3.1.5 พระมหาปิฎกจากเมอืงหูโจว 3 ฉบบั ได้แก่ พระไตรมหาฉบบัหยวนเจวีย๋ ฉบบัจอืฝ ู
ฉบับฉี้ซา ทัง้ 3 ฉบับ ล้วนเป็นการจัดพิมพ์ด้วยการร่วมบริจาคจากจิตศรทัธามหาชนโดยมีวัด         
เป็นผู้จัดท า และใช้ชื่อวัดเป็นชื่อเรียกฉบับของพระมหาปิฎก ใน 2 ฉบับแรกมีเนื้อหาเหมือนกนั       
โดยพระมหาปิฏกฉบบัซอืชหียวนเจวีย๋ (思溪圆觉藏 ค.ศ. 1132)  หรอืเรยีกชือ่ยอ่ว่าฉบบัหยวนเจวีย๋    
(圆觉藏) หรอืฉบบัเฉียนซือช ีหรอืซือชยีุคก่อน (前思溪藏) สร้างขึ้นในรชัสมยัพระเจ้าซ่งกาวจง      
(宋高宗) โดยพุทธบรษิทัชาวหโูจว และวดัหยวนเจวีย๋ มณฑลเจอ้เจยีงร่วมจดัท า (湖州思溪(浙江

吳興)圓覺禪院) มีจ านวน 1,435 คัมภีร์ 5,480 ผูก ซึ่งฉบับสมบูรณ์ยังเก็บรักษาไว้ที่โตเกียว          
วดัโซโจจ ิ(东京增上寺) 12 ต่อมาไม่นานไดจ้ดัท าพระไตรมหาฉบบัจอืฝ ู(資福藏 ค.ศ. 1175) หรอื
ฉบบัโห้วซอืชหีรอืซอืชยีุคหลงั (后思溪藏) โดยอาศยัฉบบัหยวนเจวีย๋เป็นแม่แบบในการแกะสลกั 
จดัท าทีว่ดัธรรมรตันจอืฝ ูเมอืงหโูจว (安吉州法寶資福寺 (浙江吳興)) มจี านวนทัง้หมด 5,940 ผกู
รวม 1,459 คมัภรี ์ปัจจุบนัคงเหลอืบางสว่นเทา่นัน้ 

                                                           

 11 介子平, 两帙经卷 一段传奇——国宝《赵城金藏》的故事. (n.d.). Retrieved February 7, 2021, 

from https://www.sohu.com/a/431524779_523187. 
 12 李圆净 (1948) 历代汉文大藏经概述《南行》, 06期，上海：南行学社编印. 
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3.1.6 พระมหาปิฎกฉบับฉี้ซา (碛砂藏 ค.ศ. 1229-1322) ท าการแกะสลักและพิมพ์ที่          
วัดฉี้ซาเอีย๋นเซิ่ง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อวัดฉี้ซาฌาน (碛砂禅寺) ปัจจุบันคือ ซูโจว มณฑลเจียงซู         
(平江府 (今苏州) 碛砂延圣寺) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง  แต่เนื่องจากเกิดไฟไหม้และ         
อยู่ในช่วงเปลีย่นราชวงศท์ าใหก้ารแกะสลกัหยุดชะงกัไป 30 ปี  จนมาแลว้เสรจ็ในสมยัราชวงศห์ยวน
โดยความช่วยเหลอืของพระภกิษุนิกายวชัรยานจากอาณาจกัรซเีซี่ย พระมหาปิฎกฉบบันี้มลีกัษณะ
พิเศษ คือ มีการแทรกภาพประกอบซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพศิลปะช่างทิเบตและเนปาลเอาไว้ด้วย            
มจี านวน 1,532 คมัภรี์ 6,362 ผูก ต่อมาในปี ค.ศ.1931 มกีารคน้พบฉบบันี้ทีว่ดัไคหยวน (开元寺) 
ฝโูจว และวดัว่อหลง (卧龙寺) ในนครซอีาน ซึง่ปัจจุบนัยา้ยไปเกบ็รกัษาทีห่อสมุดซานซ ีนอกจากนี้
ย ังค้นพบที่ประเทศญี่ปุ่ น ที่ว ัดนาราไซไดจิ  (奈良西大寺) ซึ่งเก็บรักษาไว้กว่า 600 ผูก และ            
ทีโ่อซากา้อกี 4,888 ผกู (大阪 “杏雨书屋”) อกีดว้ย13 

3.2 พระมหาปิฎกฉบบัพิมพใ์นเกาหลียคุราชวงศซ่์ง 

3.2.1 พระมหาปิฎกฉบบัเกาหลพีมิพ์ครัง้แรก (高丽大藏初雕本 ค.ศ. 1011-1047-1082) 
จดัท าขึน้ในรชัสมยัของกษตัรยิ์เสีย่นจง (显宗, ค.ศ. 1010-1031) และส าเรจ็ในรชัสมยัของเหวนิจง      
(文宗, ค.ศ. 1047-1082) โดยคดัลอกท าซ ้าจากพระมหาปิฎกฉบบัไคเป่าจ านวน 2,700 ผกู ใชเ้วลา  
ในการแกะสลกัรวมกว่า 40 ปี มแีผ่นไมแ้ท่นพมิพป์ระมาณ 80,000 แผ่น แต่ไดโ้ดนท าลายไปตอนที่
กองทพัมองโกลบุกเขา้มาในราชอาณาจกัรในปี ค.ศ. 1232  ท าใหเ้หลอืเพยีง 1 ใน 3 ของทัง้หมด 
ปัจจุบนัถูกเกบ็ไวท้ีว่ดัฮนิซา (海印寺) ประเทศเกาหล ีต่อมาในปี ค.ศ. 2013 ไดร้บัการจดัพมิพใ์หม่
ในรปูแบบหนงัสอื มทีัง้สิน้ 81 เล่ม14 

3.2.2 พระมหาปิฎกฉบบัเกาหลพีมิพ์ครัง้หลงั (高丽大藏再雕本 ค.ศ. 1237-1249) หรอื    
มอีกีชื่อเรยีกหนึ่งว่า พระมหาปิฎกแปดหมื่น  โดยในรชัสมยัของกษัตรยิ์เกาจงเกาหลี (高麗高宗    
ค.ศ.1192-1259) ปรารถนาใหบุ้ญการท าพระไตรปิฎกนี้ส่งผลใหก้องก าลงัของมองโกลออกจากเกาหล ี
จึงด ารใิห้แกะสลกัแผ่นไม้พมิพ์พระมหาปิฎกอกีครัง้ในปี ค.ศ. 1237 ที่เมอืงเจียงตู มณฑลจิ้นโจว        
เขตหนานไฮ่ (江都 晉州南海縣) ใชเ้วลาในการท า 12 ปี และเสรจ็สิ้นในปี ค.ศ. 1249 โดยได้รบั   
การสนับสนุนจากรฐัมนตรชีุยยฺวี ่(崔瑀) และบุตรชายชุยหงั (崔沆)  ทีใ่นขณะนัน้เหน็ว่าเมอืงหลวง  

                                                           

 13 漢文大藏經刊刻源流表. (n.d.). Retrieved February 15, 2021, from 

http://buddhism.lib.ntu.edu.tw/DLMBS/sutra/chinese/dragon/html/intro.htm. 
 14 高丽大藏经初刻本辑刊 (全 81册). Retrieved February 15, 2021, from 

https://book.douban.com/subject/21359464/. 

http://buddhism.lib.ntu.edu.tw/DLMBS/sutra/chinese/dragon/html/intro.htm
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ไมป่ลอดภยัจงึยา้ยไปเกาะคงัฮวา (江華島) และไดท้ าพระมหาปิฎกนี้รว่มกบัคณะสงฆน์ิกายซ่านเหอ    
(善和教, Seon and Gyo Schools) ซึง่มนีักวชิาการบางส่วนเหน็ว่าฉบบัพมิพ์ครัง้หลงันี้ ไดม้กีารตรวจ
ช าระรว่มกบัฉบบัไคเป่าและฉบบัฉี้ตาน พระมหาปิฎกฉบบันี้ม ี6,568 ผกู 52,382,960 ตวัอกัษร แผน่ไม้
แท่นพมิพแ์ต่ละแผ่นมกีวา้งยาว 24x60 เซนตเิมตร มคีวามหนา 2.4-4 เซนตเิมตร หนัก 3-4 กโิลกรมั 
จ านวนรวม 81,340 แผ่น  ต่อมาในปี ค.ศ. 1398 แผ่นไมพ้ระมหาปิฎกได้ถูกยา้ยไปเกบ็ไวใ้นอาคาร    
4 หลงัของวดัฮนิซา (海印寺) เพื่อความปลอดภยัจากการรุกรานของทหารญีปุ่่ นและไดเ้กบ็รกัษาไว้   
ทีน่ัน่มาจนถงึปัจจุบนั โดยพระมหาปิฎกถูกจดัใหเ้ป็นสมบตัขิองชาตเิกาหลใีนปี ค.ศ. 1962 และไดร้บั
การยกยอ่งเป็นมรดกโลกจาก UNESCO และในปี ค.ศ. 2004 ต่อมาในปี ค.ศ.2007 สมาคมพระมหาปิฎก
เกาหลีได้ท าการรวบรวมพระมหาปิฎกฉบับเกาหลีจากทัว่ทุกมุมโลกมาท าการช าระตรวจสอบและ     
พมิพเ์ป็นพระมหาปิฎกฉบบัเกาหลใีนปัจจุบนั จ านวน 88 เล่ม15 

3.3 พระมหาปิฎกฉบบัพิมพใ์นราชวงศห์ยวน 

ราชวงศ์หยวนเป็นยุคทีช่าวมองโกลครอบครองจกัรวรรดจินี  พระเจ้าหยวนซื่อจู่ (元世祖) 
หรือ กุบไลข่าน ย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงปักกิ่ง ท่านให้ความสนใจพระพุทธศาสนาวัชรยานหรือ        
ตนัตรมนตรยาน ในรชัสมยัของทา่นมพีระมหาปิฎกทีส่ าคญั 2 ฉบบั โดยมฉีบบัราชวงศซ์่งเป็นพืน้ฐาน 

3.3.1 พระมหาปิฎกฉบับผู่หนิง (普宁藏 ค.ศ.  1269-1290) จัดพิมพ์ ณ วัดผูหนิง           
มณฑลเจ้อเจียง โดยผู้ศรทัธาในนิกายเมฆขาว (白云宗) ฉบับนี้มี 1,594 คมัภีร์ 6,327 ผูก และ
เนื่องจากอทิธพิลของมองโกลท าใหม้คีมัภรีข์องนิกายวชัรยานเพิม่เตมิเขา้มา ปัจจุบนัยงัมฉีบบัสมบรูณ์
เกบ็รกัษาไวท้ีว่ดัโซโจจ ิ(东京增上寺) เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น16 

3.3.2 พระมหาปิฎกฉบบัหงฝ่า (弘法藏 ค.ศ. 1277-1294) จดัพมิพ ์ณ วดัหงฝ่า กรุงปักกิง่ 
จ านวน 1,654 คมัภีร์ 7,182 ผูก ซึ่งกุบไลข่านได้มรีาชโองการให้ท าทะเบียนพระมหาปิฎกฉบบันี้        
(至元法宝勘同总录) ขึ้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1984 ได้ค้นพบฉบับนี้ที่หลงเหลืออยู่ ณ วัดจื้อฮว่า          
(智化寺) ในกรงุปักกิง่ 17 

                                                           

 15 高丽大藏经 高丽大藏经简介 送卡新闻. Retrieved February 15, 2021, from 

https://www.daka5837.com/tiyuxinwen/44.html. 
 16（日）梶浦晋（译）刘建（1999）：普宁寺版大藏经略考《佛学研究》08期 : 219-225。 
 17 弘法藏, 中国百科全书 (佛教篇). (n.d.). Retrieved February 15, 2021, from 

https://foxue.bmcx.com/hongfacang__foxued/. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Buddhism#Seon
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3.4 พระมหาปิฎกฉบบัพิมพใ์นราชวงศห์มิง 

 ในราชวงศ์หมงิมกีารพมิพ์พระมหาปิฎกหลายฉบบั มทีัง้ส่วนที่จดัท าจากการบรจิาคจาก     
จติศรทัธาของประชาชน  และส่วนทีจ่ดัท าโดยทุนทรพัยข์องฮ่องเต ้ซึง่ในยุคพระเจา้หมงิเฉิงจู่ (明成

祖) มีการจัดขึ้นจ านวน 2 ฉบับ คือ พระมหาปิฎกหย่งเล่อฉบบัเหนือและฉบบัใต้ โดยฉบบัใต้ท า          
ทีห่นานจงิในขณะทีฉ่บบัเหนือท าทีเ่ป่ยจงิหรอืกรงุปักกิง่ 

 3.4.1 ฉบบัทีท่ าดว้ยทนุทรพัยฮ์่องเต ้ 

 พระมหาปิฎกฉบบัหงอูห่นานจัง้ (洪武南藏 ค.ศ. 1372-1399) หรอืฉบบัใตช้ดุพมิพค์รัง้แรก 
(初刻南藏) เป็นฉบบัแรกที่สร้างขึ้นในสมยัราชวงศ์หมิง โดยราชโองการของหมิงไท่จู่ (明太祖) 
จัดท าที่นครหนานจิง มีจ านวน 1,600 คัมภีร์ 7,000 ผูก ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1934 ฉบับพิมพ์นี้           
ถูกคน้พบทีม่ณฑลเสฉวน วดัซ่างกู่ (四川省崇庆县上古寺) และได้มอบใหห้อสมุดแห่งชาตปัิกกิง่
ดูแลรกัษา  ดว้ยเหตุทีพ่ระมหาปิฎกฉบบันี้ไดถู้กเผาท าลายไปในปี ค.ศ. 1408 พระเจา้หมงิเฉิงจู่จงึมี
พระราชโองการใหแ้กะสลกัและจดัพมิพ ์พระมหาปิฎกฉบบัหยง่เล่อหนานจัง้ (永乐南藏 ค.ศ. 1412-
1417) หรอืฉบบัใตช้ดุพมิพค์รัง้หลงั (再刻南藏) ขึน้ ณ หนานจงิ วดัตา้เป้าเอนิ มณฑลเจยีงซ ู(南京

大报恩寺) มจี านวน 1,610 คมัภรี ์6,942 ผกู เนื่องจากมรีาคาไม่แพง แต่ละวดัสามารถจดัหามไีวไ้ด ้
จึงเป็นฉบับที่แพร่หลายมาก 18 จากนั ้นไม่นานมีพระราชโองการให้ช าระพิมพ์ พระมหาปิฎก             
ฉบบัหย่งเล่อเป่ยจัง้ (永乐北藏  ค.ศ.1421-1440) หรอืพระมหาปิฎกฉบบัเหนือ (北藏) ทีน่ครปักกิง่ 
เมื่อครัง้ย้ายวงัไปที่กรุงปักกิ่งเพื่อเป็นสริิมงคล ซึ่งเป็นฉบบัที่มคีวามประณีตกว่าฉบบัใต้ มจี านวน 
1,662 คมัภรี ์6,924 ผกู ปัจจุบนัถกูเกบ็รกัษาไวท้ีว่ดัจูฉ้ง (祝崇寺) 

3.4.2 ฉบบัทีไ่ดม้าจากเงนิบรจิาคของประชาชน 

พระมหาปิฎกฉบับอู่หลิน (武林藏 ค.ศ. 1522-1566) เป็นฉบับท าซ ้าหรือฉบับคัดลอก       
ของพระมหาปิฎกฉบับฉี้ซาและฉบับใต้ชุดพิมพ์ครัง้แรก จัดท าที่อู่หลิน มณฑลเจ้อเจียง ค้นพบ
บางส่วนในปี ค.ศ. 1982 ทีเ่มอืงหงัโจว มณฑลเจอ้เจยีง  อกีฉบบัคอื พระมหาปิฎกฉบบัเจยีซิง่ (嘉兴

藏 ค.ศ. 1589-1676) หรือฉบับจิ้งซาน (径山藏) จัดท าแกะสลักที่จิ้งซาน มณฑลเจ้อเจียง และ        
สง่ต่อไปทีว่ดัเจยีซิง่เลิง่เอีอ๋น (嘉兴楞严寺) โดยฉบบันี้อาศยัพระมหาปิฎกฉบบัเหนือเป็นพืน้ฐานและ
เทยีบช าระกบัฉบบัใต ้และยงัเพิม่ส่วนคมัภรีต์่อเนื่องหรอืคมัภรีน์อกพระไตรปิฎก (续藏) จงึถอืไดว้่า

                                                           

 18 何梅（2001）“明《初刻南藏》研究”,《闽南佛学院学报》, 厦门 : 闽南佛学院学报编辑部。 
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เป็นฉบบัทีส่มบูรณ์และมปีรมิาณมากทีสุ่ด มจี านวน 2,090 คมัภรี์ 12,600 ผูก และยงัเป็นฉบบัแรก    
ที่มีการเข้าเล่มแบบเย็บเล่มหนังสือที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมที่เป็นแบบพับคล้ายสมุดไทย          
โดยในหนึ่งหน้าแบ่งเป็นครึง่บนครึ่งล่าง แต่ละครึ่งหน้าม ี10 บรรทดั แต่ละบรรทดัม ี20 ตวัอกัษร 
ยิง่กว่านัน้ในท้ายเล่มจะเขยีนค าอธิษฐานจติรายนามเจ้าภาพ เวลา และสถานที่ที่แกะสลกั  รวมถึง
ปัจจยัทีใ่ชใ้นการจดัท า พระมหาปิฎกฉบบัสมบรูณ์ยงัมเีกบ็รกัษาไวท้ีว่ดัเจยีซิง่ กรงุปักกิง่ (北平嘉兴

寺) วดัเซีย่นฉิ่ง เขตตงถงิซซีาน (洞庭西山显庆寺) 

 3.5 พระมหาปิฎกฉบบัพิมพใ์นราชวงศชิ์งและสาธารณรฐัประชาชนจีน 

3.5.1 พระมหาปิฎกฉบบัชงิหลงจัง้ (清龙藏  ค.ศ. 1735-1738) หรอืฉบบัหลงจัง้ (龙藏)   
พระเจ้าชงิซื่อจง (清世宗) ในรชัสมยัยงเจิ้ง (雍正) ปีที ่13 (ค.ศ. 1735) มพีระราชโองการใหช้ าระ
และพิมพ์ที่กรุงปักกิ่ง แล้วเสร็จในรชัสมยัของพระเจ้าเฉียนหลง ปีที่ 3 (ค.ศ. 1738) จึงเรียกกนั         
ในอีกชื่อว่า เฉียนหลงต้าจัง้จิง (乾隆大藏经) จัดท าที่วัดเฉียนเหลียง กรุงปักกิ่ง ซึ่งได้สร้าง            
หอพระไตรปิฎกเตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ในครัง้นี้ ในปี ค .ศ. 1733 มีบุคลากรในการจัดท าทัง้สิ้น         
860 คน พระมหาปิฎกฉบบันี้ประกอบดว้ย 2 สว่น สว่นแรกอาศยัพระมหาปิฎกฉบบัเหนือเป็นพื้นฐาน 
ส่วนที ่2 คอืส่วนทีเ่พิม่เตมิจากฉบบัเหนือ (續藏) มจี านวน 1,669 คมัภรี์ 7,168 ผูก สรา้งจากแผ่น
แท่นพิมพ์ไม้จ านวนทัง้สิ้น 79,036 แผ่น แผ่นแท่นพิมพ์ไม้ปัจจุบันถูกเก็บรกัษาไว้ที่ว ัดป๋อหลิน       
กรงุปักกิง่ (柏林寺)  ฉบบัพมิพเ์กบ็รกัษาทีก่รงุปักกิง่และพพิธิภณัฑก์ูก้งไตห้วนั นบัเป็นพระไตรปิฎก
ภาษาจนีฉบบัสุดทา้ยทีไ่ดร้บัการอุปถมัภ์การจดัสรา้งโดยราชส านกั  และไดม้กีารจดัพมิพข์ึน้ใหมใ่นปี 
ค.ศ. 2002-2004 จ านวน 168 เล่ม ปัจจุบันสามารถจัดหาได้ในราคา 28,800 หยวน หรือ            
144,000 บาทโดยประมาณ19 

3.5.2 พระมหาปิฎกฉบับผินเจียจัง้ (频伽藏 ค.ศ. 1909-1913) หรือมีอีกชื่อเรียกว่า         
ฉบับชิงจัง้ (清藏) จัดท าโดยผินเจียวิหาร เซี่ยงไฮ้ อาศยัพระมหาปิฎกฉบับหงเจี้ยว (弘教藏)20      

                                                           

 19 乾隆简介,《乾隆版大藏经》简介. Retrieved March 5, 2021, from 

http://www.lyyouth.org/mrgs/2050.html. 
    乾隆大藏經全 168冊. (n.d.). Retrieved March 5, 2021, from 

https://bookssearching.pixnet.net/blog/post/31995929. 
 20 จดัท าในปี ค.ศ. 1880-1885  ช าระเทยีบกบัพระมหาปิฎก 4 ฉบบั ไดแ้ก่ ฉบบัเกาหล ีจอืฝ ูผูห่นิง และ
เจยีซิง่《高丽藏》、《资福藏》、《普宁藏》和《嘉兴藏》 
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ของญี่ปุ่ นเป็นพืน้ฐาน ลกัษณะเป็นเล่มหนังสอื แต่ละหน้าม ี40 บรรทดั แต่ละบรรทดัม ี45 ตวัอกัษร     
มจี านวน 8,416 ผกู 413 เล่ม  

3.5.3 พระมหาปิฎกฉบับจงหัว (中华大藏经  ค.ศ. 1984-ปัจจุบัน) ในปี ค.ศ. 1982         
ส านักพิมพ์เป่ยจิงจงหัวซูจุ๋ยได้จัดคณะบรรณาธิการในการจัดท าพระไตรปิฎกชุดนี้  โดยอาศัย         
พระมหาปิฎกฉบบัจ้าวเฉิงเป็นพืน้ฐานและช าระตรวจเทยีบกบัฉบบัเกาหลแีละฉบบัอื่นอกี 8 ฉบบั 21     
มจี านวน 220 เล่ม 23,000 ผกู จดัพมิพโ์ดยส านักพมิพเ์ป่ยจงิจงหวัซจูุ๋ย กรุงปักกิง่ (北京中华书局) 
ปัจจุบนัสามารถจดัหาไดใ้นราคา 32,000 หยวน หรอื 160,000 บาทโดยประมาณ 

3.6 พระมหาปิฎกฉบบัพิมพปั์จจบุนัท่ีนิยมและฉบบัอิเลก็ทรอนิกส ์

3.6.1 พระมหาปิฎกฉบบัไทโช (大正新脩大藏經) หรอืพระไตรปิฎกภาษาจนีฉบบัไทโช  มี
ชื่อเรยีกว่า ตา้เจิ้งซนิซวิตา้จา้งจงิ (Dàzhèng Xīnxīu Dàzàngjīng) หรอืมชีื่อย่อว่า ตา้เจิ้งจา้ง (大正

藏) หรอืชือ่ทีเ่รยีกในส าเนียงญีปุ่่ นว่า ไทโช ชนิช ูไดโซเคยีว หรอืยอ่ว่า ไทชนิเคยีว Japanese: Taishō 

Shinshū Daizōkyō; lit. “Taishō Revised Tripiṭaka”22 เป็นชุดพระไตรปิฎกที่ได้รบัการเรียบเรียง
โดยนกัวชิาการญีปุ่่ น โดยเป็นพระไตรปิฎกภาษาจนีฉบบัทีเ่ป็นทีน่ิยมและใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย  

พระไตรปิฎกภาษาจีนฉบับมหาปิฎกไทโชชุดนี้จดัท าในปี ค.ศ. 1924 โดยศาสตราจารย์     
ทากากูซุ จุนจโิรและสมาคมวาตานาเบะ ไกเคยีคุจดัพมิพ์พระมหาปิฎก (高楠順次郎和渡邊海旭

組織大正一切經刊行會)  มีโอโนะ เกนเมียวและคณะ (小野玄妙等人)  เ ป็นบรรณาธิการ
รบัผดิชอบช าระตรวจสอบต้นฉบบัและเรยีบเรยีงแล้วเสรจ็ในปี ค.ศ. 193423 พระไตรปิฎกฉบบันี้ได้
อาศัยพระมหาปิฎกฉบับเกาหลีชุดแกะสลักพิมพ์หลังเป็นฉบับหลักแล้วตรวจช าระเทียบกับ             
พระมหาปิฎกตน้ฉบบัอื่น เช่น พระมหาปิฎกฉบบัฉี้ตาน พระมหาปิฎกฉบบัจนิจา้วเฉิง พระมหาปิฎก
ฉบบัราชวงศห์ยวน  พระมหาปิฎกฉบบัราชวงศห์มงิ  พระมหาปิฎกฉบบัราชวงศ์ชงิ เป็นตน้  ถงึแมว้่า
ขอ้มลูในการจดัท าไดอ้ยา่งสมบรูณ์ แต่การรปูแบบการจดัพมิพย์งัมคีวามผดิพลาดอยู ่ สมาคมจดัพมิพ์
พระมหาปิฎกฉบับปรับปรุง (大正新修大藏經刊行會)  จึงได้ท าการแก้ไขรูปแบบการพิมพ์             

                                                           

 21 《房山云居寺石经》、《资福藏》、《影宋碛砂藏》《普宁藏》、《永乐南藏》、         

《径山藏》、《清藏》及《高丽藏》 
 22 J. Takakusu & K. Watanabe (eds.). (1924). The Taisho shinshu daizokyo (100 volumes). Tokyo: 

Taisho shinshu daizokyo kanko kai. 
 23 刘德有，马兴国 (1992) 《中日文化交流事典》，沈阳：辽宁教育出版社。 
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ทีผ่ดิพลาดและพมิพ์ใหม่ในปีค.ศ. 1960 ทัง้หมด 100 เล่ม โดยรูปแบบ 1 หน้าประกอบด้วย 3 ส่วน    
ส่วนละ 29 บรรทัด บรรทัดละ 16 ตัวอักษร  24  ปัจจุบันสามารถจัดหาได้ในราคาประมาณ           
33,000 หยวน หรอื 165,000 บาทโดยประมาณ 

3.6.2 พระมหาปิฎกฉบับอิเล็กทรอนิกส์  พระไตรปิฎกภาษาจีนฉบับไทโช หรือ                 
พระมหาปิฎกไทโช ได้ถูกน ามาแปลงเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า            
ในปัจจุบนัโดยแบ่งเป็น 2 ระบบ  

1) ระบบ SAT (The SAT Daizōkyō Text Database) จดัท าโดยคณะมนุษยแ์ละสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัโตเกยีว  ประเทศญีปุ่่ น ซึง่เริม่จดัท าในวนัที ่17 มนีาคม ค.ศ. 1998 โดยน า
พระมหาปิฎกไทโช 1-85 เล่มลงในระบบ SAT ซึง่เวอรช์ัน่แรก คอื SAT 2007 และเวอร์
ชัน่ล่าสุดคอื SAT 2018 โดยมรีปูแบบแสดงเป็นระดบับรรทดั และมฟัีงกช์ัน่ในการสบืคน้
ค า หรอืการสบืหาแบบระบุเล่มหน้า หรอืขอ้25 

2) ระบบ CBETA ซึง่มชีือ่ยอ่มาจาก Chinese Buddhist Electronic Text Association จดัท า
โดยสมาคมคัมภีร์พระพุทธศาสนาจีนอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไต้หวัน ร่วมกับสถาบัน      
พุทธศาสตรศ์กึษาจงหวั (Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies) สถาบนัศลิปศาสตร์
ฝากู่ (Dharma Drum Institute of Liberal Arts) โดยมีมูลนิธิโพธิและมูลนิธิการศึกษา       
ซแีลนด์ไทเปเป็นผูส้นบัสนุน  เริม่จดัท าตัง้แต่ 15 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1998  และไดร้วบรวม
เป็นระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้เสรจ็ในปี ค.ศ. 2003 ในเล่มที ่1-55 และเสรจ็สมบรูณ์ทัง้หมด 
88 เล่ม ในปี ค.ศ. 2008 หลังจากนัน้จึงได้รวบรวมคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่ส าคัญ
นอกเหนือจากฉบบัมหาปิฎกไทโชมาจนถึงปัจจุบนั ซึ่งเวอร์ชัน่แรก คอื V1.0 CBETA 
2004 และเวอรช์ัน่ล่าสดุคอื V 5.8 CBETA 2018 
 ระบบ CBETA สามารถใชง้านได้สะดวก มกีารแสดงเนื้อหาเป็นย่อหน้าท าใหง้่าย  
ต่อการอ่านและท าความเขา้ใจ นอกจากนี้ยงัมฟัีงกช์ัน่ต่าง ๆ ในการแสดงผลเลขบรรทดั
ทกุบรรทดั หรอืแสดงเฉพาะยอ่หน้า ตลอดจนมฟัีงกช์ัน่ในการสบืคน้ในระดบัค า ทีส่ามารถ
ก าหนดขอบเขตการเลอืกเป็นแบบเฉพาะหมวดหรอืในพระมหาปิฎกทัง้หมดกไ็ด ้ รวมถงึ
การสบืหาระบุเล่มหน้า หรอืขอ้ และการแสดงผลจ านวนค าที่ปรากฏในพระมหาปิฎก    
ฉบับไทโชทัง้หมด รวมถึงสถิติเป็นกราฟที่แยกจ านวนค าที่ปรากฏแต่ละหมวดคมัภีร์  

                                                           

 24 中国文字学会（2015）《中国文字学报》第 6辑. 北京：商务印书馆。 

 25 SAT. Retrieved February 5, 2021 from https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT/index_en.html. 
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จ านวนค าทีค่น้หาจ าแนกตามปีอายุคมัภรีว์่าค าทีค่น้หาถูกแปลในยุคใดมากทีสุ่ด จ านวน
ค าทีค่น้หาจ าแนกตามผูแ้ปลซึง่สามารถทราบว่าค านัน้ใครใชแ้ปลมากทีสุ่ด26 

4. องคป์ระกอบของพระไตรปิฎกภาษาจีนฉบบัไทโชหรือพระมหาปิฎกฉบบัไทโช 

 การรวบรวมและจดัเรยีงหมวดหมูใ่นแต่ละฉบบัมคีวามแตกต่างกนัตามยุคตามสมยั เนื่องจาก
ความไม่สงบจากสงครามในประวัติศาสตร์ประเทศจีนท าให้แทบไม่หลงเหลือหลักฐานต่าง ๆ              
ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มเีพยีงฉบบัมหาปิฎกไทโชทีค่งความสมบรูณ์ทีสุ่ดและมกีารตรวจช าระจากหลากหลาย
ฉบบัท าใหเ้ป็นทีน่ิยมใชก้นัในปัจจุบนั  จงึท าใหส้ามารถทราบหลกัการการรวบรวมจดัเรยีงหมวดหมู่
หรอืองคป์ระกอบของพระมหาปิฎกไทโชชดุนี้ 

พระไตรปิฎกภาษาจนีฉบบัไทโชหรอืพระมหาปิฎกไทโช มจี านวน 100 เล่ม 13,520 ผกู 80,634 หน้า 
จ านวนตวัอกัษรมากกว่าลา้นตวัอกัษร  แบ่งไดเ้ป็น 3  สว่นใหญ่ คอื  

1) เล่มที่  1-55 เป็นคัมภีร์พระพุทธศาสนาจีน จ านวนรวม  55 เล่ม โดยเล่มที่ 1-21           
เป็นพระสตูรหมวดต่าง ๆ เล่มที ่22-24 เป็นพระวนิยั เล่มที ่25-32 เป็นศาสตรน์ิพนธจ์าก
การเขยีนของคนัถรจนาจารย์ในอนิเดีย  เล่มที ่33-55 เป็นศาสตร์นิพนธ์จากการเขยีน   
ของคนัถรจนาจารยจ์นี 

2) เล่มที่  56-85 เป็นคมัภีร์พระพุทธศาสนาญี่ปุ่ นที่เขียนด้วยอักษรจีนโบราณ จ านวน      
รวม 30 เล่ม 

3) เล่มที ่86-97 เป็นภาพวาดพระพุทธเจา้และพระโพธสิตัว์เป็นจ านวนมาก และเล่มที ่98-
100 เป็นแคตตาล็อกหรอืทะเบยีนหนังสอืพระพุทธศาสนาที่เป็นที่รูจ้กัในญี่ปุ่ น จ านวน   
รวม 15 เล่ม27 

โดยในจ านวน 100 เล่ม  สามารถจดัหมวดหมูไ่ดเ้ป็น 30 หมวดหมู ่ โดยจะอธบิายในรปูแบบ
ตารางเพือ่งา่ยต่อความเขา้ใจ  ตามตารางดา้นล่าง 

 

 

                                                           

 26 CBETA. Retrieved February 5, 2021, from https://www.cbeta.org/. 
 27 王宁（2014）《民俗典籍文字研究》， 第 14辑，北京：商务印书馆。 
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ตารางที ่1 
ตารางหมวดหมูแ่ละเลขเล่มของพระไตรปิฎกภาษาจนีฉบบัมหาปิฎกไทโช    

No. Volume Ch Name Sanskrit Description 

1 T01–02 阿含部 

Āhán bù 

Āgama  หมวดอาคมะ ประกอบดว้ย ทรีฆอาคมะ 
มธัยมอาคมะ สงัยกุตอาคมะ 
เอโกตตรอาคมะ ซึง่เป็นคมัภรีค์ูข่นานที่
สามารถเทยีบกบัสตุตนัปิฎกของบาลไีด ้
และมพีระสตูรปกณิณะ 
ทีเ่ป็นพระสตูรเดีย่วทีแ่ปลโดยผูแ้ปล 
ทีต่่างกนัหรอืมตีน้ฉบบัทีต่่างกนัอกีมาก 

2 T03–04 本緣部
Běnyuán bù 

Jātaka หมวดชาดก กล่าวถงึ อดตีชาตขิอง
พระพทุธเจา้ โพธสิตัว ์มพีระสตูรส าคญั 
เชน่ ชาดก  ธรรมบท อปุมยสตูร       
พทุธกตเวทสีตูร เป็นตน้ 

3 T05–08 般若部 

Bōrě bù 

Prajñapāramitā หมวดปรชัญา มพีระสตูรใหญ่ 
ชือ่มหาปรชัญาปารมติาสตูร ทีก่ล่าวถงึ
การบ าเพญ็บารมขีองพระโพธสิตัว ์
หลกัศนูยตา และมสีตูรปกณิณะ เชน่ 
วชัรปรชัญาปารมติาสตูร หฤทยัสตูร 
กรนุิกราชปรชัญาปารมติาสตูร 
มหายานปารม ี6 อธยัรธศัตกิา 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%80gama_(Buddhism)
https://en.wikipedia.org/wiki/J%C4%81taka
https://en.wikipedia.org/wiki/Praj%C3%B1ap%C4%81ramit%C4%81
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No. Volume Ch Name Sanskrit Description 

4 T09a 法華部 

Fǎhuá bù 

Saddharma 

Puṇḍarīka 

หมวดสทัธรรมปุณฑรกิ หมายถงึ 
บวัอนับรสิทุธิ ์มพีระสตูรใหญ่ชือ่ 
สทัธรรมปุณฑรกิสตูร กลา่วถงึการบรรลุ
พทุธภาวะและใคร ๆ กอ็าจจะเขา้ถงึ
ความเป็นพทุธะไดเ้ฉกเชน่ดอกบวัทีอ่ยู่
ทา่มกลางโคลนตม  มสีตูรปกณิณะ เชน่ 
อนิวรรตธรรมจกัรสตูร วชัรสมาธสิตูร 
มหาธรรมเภรสีตูร 
สมนัตภทัรโพธสิตัวจรยิธรรมธยานสตูร 

5 T09b–10 華嚴部
Huáyán bù 

Avataṃsaka  หมวดอวตงัสกะ พระสตูรส าคญัคอื 
พทุธาวตงัสกมหาไวปุลยสตูร กล่าวถงึ
นามของพระโพธสิตัวแ์ละการวถิขีอง 
พระโพธสิตัว ์เชน่ ศรทัธา 10 ด ารง 10 
จรยิา10 อทุศิ 10 ทศภมู ิ10 มฉีบบั
ส าคญั 3 ฉบบั คอื อวตงัสกสตูร 40 ผกู 
60 ผกู และ 80 ผกู และมสีตูรปกณิณะ
ยอ่ย ๆ อกีหลายสตูร  

6 T11–12a 寶積部 

Bǎojī bù 

Ratnakūṭa หมวดรตันกฎู หมายถงึ การรวบรวม
ธรรมรตันะ ซึง่หมายเอาพระสตูร 
ทีเ่กีย่วกบัการบ าเพญ็ปฏบิตั ิ
ของพระโพธสิตัวอ์งคต์่างๆ การพยากรณ์
การเป็นพระพทุธเจา้และพทุธเกษตร   
พระสตูรส าคญัคอื สขุาวตวียหูสตูร 
อมติพระสตูร กวนอนิฝู่ เหมนิผิน่ 
มญัชศุรพีทุธเกษตรสตูร 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saddharma_Pu%E1%B9%87%E1%B8%8Dar%C4%ABka
https://en.wikipedia.org/wiki/Saddharma_Pu%E1%B9%87%E1%B8%8Dar%C4%ABka
https://en.wikipedia.org/wiki/Avatamsaka_Sutra
https://en.wikipedia.org/wiki/Mah%C4%81ratnak%C5%AB%E1%B9%ADa_S%C5%ABtra
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7 T12b 涅槃部
Nièpán bù 

Nirvāṇa หมวดปรนิิรวาณ มพีระสตูรใหญ่ 
ชือ่มหาปรนิิรวาณสตูร 40 ผกู กล่าวถงึ
พระนิพพาน  การมอียูอ่ยา่งพเิศษ 
ธรรมกายและหน่อเนื้อพทุธางกรู 
มสีตูรปกณิณะ เชน่ มหากรณุาสตูร 
มหามายาสตูร มหาเมฆสตูร 
อนัตรภาวสตูร 

8 T13 大集部 

Dàjí bù 

Mahāsannipāta หมวดมหาสนันปิาต มพีระสตูรใหญ่คอื 
มหาไวปุลยมหาสงัคฎสตูร กลา่วถงึ
พระพทุธเจา้และพระโพธสิตัวเ์ทศน์สอน
ขณะลอยบนอากาศทา่มกลาง 
ทีป่ระชมุใหญ่ในกามภพและรปูภพ 
มสีตูรปกณิณะ เชน่ 
กษติคิรรภโพธสิตัวมลูปณิธานสตูร 
ทศจกัรกษติคิรรภสตูร 
ปรตัยตุปันนสมาธสิตูร 

9 T14–17 經集部 

Jīngjí bù 

Sūtrasannipāta หมวดสตูรสนันิปาต เป็นการรวมกนั 
ของพระสตูรทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบั 
หมวดรตันกฎูและมหาสนันปิาต แต่เป็น
พระสตูรขนาดสัน้ เชน่ พระสตูร 42 บท 
กศุลกรรมบถสตูร อฐัมงคลสตูร 
ศรูงัคมสมาธสิตูร ลงักาวตารสตูร 
วมิลกรีตนิิรเทศสตูร อาณาปนสมาธสิตูร 
โยคาจารภมูสิตูร สวุรรณพรภาโสสตูร  
ตถาครรภสตูร 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nirvana_Sutra
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10 T18–21 密教部 

Mìjiào bù 

Tantra หมวดตนัตระ เป็นพระสตูร 
นิกายตนัตระยาน เชน่ ศรูงัคมสตูร 
มหากรณุาธารณีสตูร 
อษุณีษวชิยธารณสีตูร 
ภยัพบิตัมิงคลสตูร ธารณีสมจุจยสตูร  

11 T22–24 律部 

Lǜ bù 

Vinaya  หมวดพระวนิยั เป็นพระวนิยัของนิกาย
ต่าง ๆ ในยคุสงัคายนาครัง้ที ่2-3 
(รายละเอยีดดา้นลา่งตาราง) และ      
พระสตูรทีเ่กีย่วกบัศลี เชน่ 
พรหมชาลสตูร อบุาสกศลีสตูร 
พระโพธสิตัวศ์ลี 
โพธสิตัวเ์กยรูมลูกรรมสตูร สงัฆกรรม 

12 T25–26a 釋經論部
Shìjīnglùn bù 

Sūtravyākaraṇa หมวดสตูรวยากรณ  เป็นศาสตรน์ิพนธ์
ของพระในอนิเดยี อธบิายขยายความ
พระสตูรคลา้ยอรรถกถา เชน่ 
มหาปรชัญาปารมโิตปเทศ 
พทุธภมูสิตูรศาสตร ์ทศภมูสิตูรศาสตร ์
ทศด ารงศาสตร ์ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร
มาตรกา 

13 T26b–29 毗曇部 

Pítán bù 

Abhidharma หมวดอภธิรรม เป็นอภธิรรมของนิกาย
ต่าง ๆ ในยคุแตกนิกายสงัคายนาครัง้ที ่2 
และ 3 ซึง่มคีวามเหมอืนกบัพระอภธิรรม
บาลบีางสว่น เชน่  
อภธิรรมโกศภาษยศาสตร ์
อภธิรรมมหาวภิาษาศาสตร ์ 
อภธิรรมจติศาสตร ์อภธิรรมปรกรณ์ 
อภธิรรมวญิญาณกายศาสตร ์ของนิกาย
สรวาสตวิาทนิ สารปีุตราภธิรรมของ
นิกายธรรมคปุต ์ อภธิรรมฌานปรสฐานะ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tantra
https://en.wikipedia.org/wiki/Vinaya
https://en.wikipedia.org/wiki/Abhidharma
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14 T30a 中觀部類
Zhōngguān 

bùlèi 

Mādhyamaka  หมวดมาธยมกะ มคีวามหมายคอื 
ทางสายกลาง หรอืทีส่ดุกลาง ปฏเิสธ
ทวภิาค เน้นค าสอนเรือ่งศนูยตา มคีมัภรี์
ส าคญัคอื มลูมธัยมการกิา 
ทวาทศนิกายศาสตร ์ ศตศาสตร ์ซึง่เป็น
ศาสตรน์ิพนธข์องนาคารชนุ   

15 T30b–31 瑜伽部類
Yújiā bùlèi 

Yogācāra หมวดโยคาจาระ หรอืวชิญานวาท 
มแีนวคดิว่าทีส่ดุของทกุสรรพสิง่มเีพยีง
วญิญาณ  และมวีญิญาณที ่7 และ 8 
อาลยวญิญาณ ทีน่อกเหนือจากบาล ี
พระสตูรเป็นการบรรยายค าสอน 
ของพระศรอีรยิเมตไตรย 
และมพีระอสงัคะเป็นคนบนัทกึ และมี
ศษิยค์อืพระวสพุนัธ ุพระธรรมปาละ 
เป็นตน้ มคีมัภรีส์ าคญั เชน่ โยคาจาร
ภมูศิาสตร ์วมิศตกิาวชิญปตมิาตรตาสทิธ ิ
วชิญปตมิาตรตาสทิธ ิตรงิศกิา วชิญปติ
มาตรตา พทุธธาตุศาสตร ์

16 T32 論集部 

Lùnjí bù 

Śāstra หมวดศาสตร ์ เป็นหมวดคมัภรีท์ีร่วบรวม
เอาศาสตรน์ิพนธจ์ากคนัถรจนาจารย์
อนิเดยีหรอืแถบทางเหนือของอนิเดยี 
เชน่ นาคเสนภกิษุสตูร (มลินิทปัญหา)  
วมิตุตมิรรค (วุสทุธมิรรค)  
เหตุวทิยานยายทวารศาตร ์
วคิรหวยาวรตนี ตตัตวสทิธ ิ มหายาน
ศรทัโธตปาทศาสตร ์

https://en.wikipedia.org/wiki/M%C4%81dhyamaka
https://en.wikipedia.org/wiki/Yog%C4%81c%C4%81ra
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17 T33–39 經疏部
Jīngshū bù 

Sūtravibhāṣa หมวดอรรถกถาพระสตูร ทีอ่ธบิาย 
พระสตูรส าคญัของมหายาน 
โดยคนัถรจนาจารยจ์นี  เชน่ อรรถกถา
ของวชัรปรชัญาปารมติาสตูร 
วชัรสมาธสิตูร สทัธรรมปุณฑรกิสตูร 
อวตงัสกสตูร อมติพระสตูร 
สขุาวตวียหูสตูร สวุรรณประภาสตูร  
วมิลตรีตทินิรเทศสตูร 

18 T40a 律疏部 

Lǜshū bù 

Vinayavibhāṣa หมวดอรรถกถาพระวนิยั  แต่ไมไ่ดม้ี
อรรถกถาของพระวนิยัทกุนิกาย มเีพยีง
บางนิกาย สว่นใหญ่จะเป็นอรรถกถา 
พระวนิยันิกายธรรมคปุต ์จตรุอธัยายวนิยั 
ซึง่เป็นพระวนิยัทีใ่ชใ้นการอปุสมบท 
พระในจนี และอรรถกถาอืน่ทีเ่กีย่วกบัศลี
และวนิยั เชน่ พรหมชาลสตูร โพธสิตัวศ์ลี  
สงัฆกรรม ภกิษุณีกรรม 

19 T40b–

44a 
論疏部

Lùnshū bù 

Śāstravibhāṣa หมวดศาสตรวภิาษหรอืฎกีา คอื เป็น 
การอธบิายอรรถกถา และอธบิายศาสตร์
นิพนธข์องคนัถรจนาจารยอ์นิเดยี 
อกีต่อหนึ่ง ซึง่ผูเ้ขยีนคอื 
คนัถรจนาจารยจ์นี สว่นใหญ่เป็นฎกีา
อรรถกถาอภธิรรมโกศภาษยศาสตร ์และ
ฎกีาอธบิายศาสตรน์ิพนธต์่าง ๆ เชน่ 
วชัรปรชัญาปารมติาศาสตร ์
มลูมธัยมการกิา ทวาทศนิกายศาสตร ์ 
ศตศาสตร ์วชิญาปตมิาตรตาสทิธ ิ
โยคาจารศาสตร ์สทัธรรมปุณฑรกิศาสตร ์
มหายานศรทัโธตปาทศาสตร ์
เหตุวทิยานยายทวารศาตร ์
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20 T44b–48 諸宗部
Zhūzōng bù 

Sarvasamaya ค าสอนของนิกายต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นนิกาย 
ทีเ่กดิขึน้ในอนิเดยีและในจนี เชน่ 
ภกิษุสกิขา กรรมะ 
(นิกายมลูสรวาสตวิาทนิ) 
ตรศีาสตรอ์ธบิาย (นิกายมธัยมกิ) 
อธบิายอษฎวญิญาณ (นิกายโยคาจาระ) 
วชัรจุตเิหตุ  (นิกายมนตรยาน) 
สตูรของเว่ยหลาง วปัิสสนาจติ 
(นิกายเซน) มหาสมถะวปัิสสนา 
สขุาวดทีศปรศินา (นิกายเทยีนไถ) 
อวตงัสกะพทุธเอกยาน สาครมทุราสมาธ ิ
(นิกายอวตงัสกะ) 

21 T49–52 史傳部
Shǐchuán bù 

 

หมวดประวตัศิาสตร ์ประกอบดว้ย  
พทุธประวตั ิสมยเภโท อโศกสตูร บนัทกึ
รตันตรยัประวตัพิระเถระและพระสตูร  
ประวตัภิกิษุณี บนัทกึชวีประวตัพิระ 
ผูม้คีณูุปการจนีราชวงศเ์หนือใต ้
ราชวงศซ์่ง ราชวงศห์มงิ  บนัทกึประวตัิ
การเดนิทางดนิแดนตะวนัตกเพือ่น า 
พระธรรมกลบัมราชวงศถ์งั 
(พระถงัซมัจัง๋) ประวตัพิระมหาเถระ
นิกายเทยีนไถราชวงศส์ยุ 
ประวตัพิระถงัซมัจัง๋ 
ประวตัพิระวดัฉือเอนิราชวงศถ์งั 
ประวตัผิูไ้ปสูด่นิแดนสขุาวด ี
บนัทกึเขาอูไ่ถซาน 
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22 T53–54a 事彙部
Shìhuì bù 

 

หมวดสารานุกรม  เป็นสารานุกรมและ
รวมถงึพจนานุกรม เชน่ พทุธธรรม 
ในพระสตูรพระวนิยั 
ประวตัพิระราชวงศซ์่ง 
ภาษาสนัสกฤต 1,000 ตวั 
เทยีบสนัสกฤตจนี แปลภาษาสนัสกฤต 
แปลนามศพัท ์ชือ่พระสตูรแปลโดยเสยีง 

 
23 

T54b 外教部
Wàijiào bù 

 

คมัภรีน์อกพระพทุธศาสนา เชน่ 
เต๋าสูต่ะวนัตกสตูร บนัทกึบนแผน่ศลิา  
บทสรรเสรญิครสิตศ์าสนา บทสรรเสรญิ
ศาสนามณุ ี

24 T55 目錄部 

Mùlù bù 

 

บญัชรีายชือ่หรอืทะเบยีนสารบญัพระสตูร 
เชน่ ทะเบยีนครอบคลุมพระสตูรทัง้หลาย  
บนัทกึทะเบยีนการรวบรวมพระไตรปิฎก  
บนัทกึทะเบยีนพระสตูรราชวงศถ์งั  
ทะเบยีนคมัภรีพ์ระฉางเสีย่วน ามา 
ทะเบยีนคมัภรีพ์ระฮุ่ยเจิง้น ามา 
ทะเบยีนพระญีปุ่่ นทีม่าจนีในราชวงศถ์งั 

25 T56–83 續經疏部
Xùjīngshū bù 

 

ฎกีาขยายความอรรถกถาพระสตูร
เพิม่เตมิ  โดยคนัถรจนาจารยญ์ีปุ่่ น  

26 T84 悉曇部 

Xītán bù 

Siddhaṃ หมวดสทิธมั  เป็นคมัภรีท์ีพ่ระกไูกภกิษุ
ชาวญีปุ่่ น (空海) ผูเ้รยีนภาษาสนัสกฤต
และศาสนาพทุธไปจากจนีไดน้ าคมัภรี์
พระพทุธศาสนาทีเ่ป็นอกัษรสทิธมัอกัษร
แบบหนึ่งของอนิเดยีตอนเหนือไปญีปุ่่ น
และปรวิรรตเป็นอกัษรญีปุ่่ น 
(คมัภรีห์ายาก) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Siddha%E1%B9%83_script
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27 T85a 古逸部 

Gǔyì bù 

 

หมวดโบราณ สว่นใหญ่เป็นคมัภรีท์ีอ่ยูใ่น
ถ ้าตุนหวง เป็นอรรถถาหรอืฎกีา 
ของพระสตูรส าคญัของมหายาน เชน่  
ฎกีาหรอือรรถกถาอธบิาย 
วชัรปรชัญาปารมติา สทัธรรมปุณฑรกิ  

28 T85b 疑似部 

Yísì bù 

 

หมวดเรือ่งสงสยั เชน่ คณุบดิามารดาสตูร  
ยดือายสุตูร ตถาคตเขา้ถงึธรรมสตูร 
บุญสรรเสรญิสงฆส์ตูร  นวโพธสิตัวส์ตูร  
พระพทุธมารดาสตูร  80 ปรศินาสตูร   
บุญบาปกฎแหง่กรรมสตูร  

29 T86–97 圖像部
Túxiàng bù 

 

หมวดภาพ เป็นการอธบิายลกัษณะ
พืน้ฐานงานดา้นศลิปะ 
ทางพระพทุธศาสนา 
เป็นภาพพระพทุธเจา้และพระโพธสิตัว์
เป็นจ านวนมาก 

30 T98–100 昭和法寶 

總目錄
Zhāohé 

fǎbǎo 

zǒngmùlù 

 

หมวดทะเบยีนธรรมรตันะโชวะ 
เป็นทะเบยีนหรอืบญัชรีายชือ่หนงัสอื
พระพทุธศาสนาทีรู่จ้กัในญีปุ่่ น   

 ทีม่า : https://en.wikipedia.org/wiki/Taishō Tripiṭaka  
 หมายเหตุ : ผูเ้ขยีนเรยีบเรยีงค าอธบิายภาษาไทย 

จากตารางดา้นบน จะเหน็ไดว้่าเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นพระสตูรและศาสตรน์ิพนธ์ของมหายาน  
กล่าวคอื พระสูตรมหายาน และศาสตร์นิพนธ์ต่าง ๆ  โดยเป็นพระสูตรมหายานนับตัง้แต่หมวดที ่3 
เป็นต้นมา ในเล่มที ่5-21 มพีระสูตรทีส่ าคญัของมหายานทีปั่จจุบนัยงัคงนิยมใชส้วดมนต์และศกึษา
ค้นคว้า เช่น สัทธรรมปุณฑริกสูตร อตังสกสูตร อมิตพระสูตร ลังกาวตารสูตร ศูร ังคมสูตร               
มหาปรชัญาปารมติาสตูร  วชัรปรชัญาปารมติาสตูร  หฤทยัสตูร 
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ศาสตรน์ิพนธน์บัตัง้แต่หมวดที ่12 เป็นตน้มา ในเล่มที ่25-32 เป็นศาสตรน์ิพนธจ์ากการเขยีน
ของพระภกิษุในอนิเดยี เล่มที ่33-55 เป็นศาสตร์นิพนธ์จากการเขยีนของพระภกิษุจนี เล่มที ่56-85 
เป็นคมัภีร์พระพุทธศาสนาญี่ปุ่ น  ดงันัน้ จึงเห็นได้อย่างชดัเจนว่าในพระมหาปิฎกฉบบัไทโชมิได้
รวบรวมเฉพาะพระสตูรทีเ่กดิขึน้ในการสงัคายนาครัง้ที ่1-3 หรอืพุทธวจนะเท่านัน้  แต่ยงัรวบรวมเอา
ศาสตรน์ิพนธข์องบุคคลยคุหลงัทัง้ในและนอกอนิเดยี   

แต่ถึงกระนัน้ พระมหาปิฎกฉบบัไทโชมไิด้มเีพยีงคมัภีร์มหายานเท่านัน้ ในพระมหาปิฎก
ฉบบัไทโชยงัมคีมัภีร์ที่สามารถเทียบเคยีงได้กบัพระไตรปิฎกบาลี ได้แก่หมวดที่ 1 คมัภีร์อาคมะ  
หมวดที่ 2 คมัภีร์อดีตชาติของพระสมัมาสมัพุทธเจ้าที่สามารถเทยีบเคยีงได้กบัชาดก หมวดที่  11       
ที่เป็นพระวินัยนิกายต่าง ๆ และหมวดที่  13 คือ พระอภิธรรม ซึ่งเป็นพระอภิธรรมของนิกาย               
สรวาสตวิาทนิ   

ในหมวดที ่1 คมัภรีอ์าคมะจ านวน 2 เล่ม ถอืเป็นคมัภรีพ์ระพทุธศาสนาดัง้เดมิสามารถเทยีบ
ได้กบัสุตตนัตปิฎกบาลี  กล่าวคอื พระสุตตนัตปิฎกบาลีทัง้ 4 นิกาย คอื ทฆีนิกาย มชัฌิมนิกาย      
สงัยตุตนิกาย องัคตุตรนิกาย ซึง่สามารถเทยีบไดต้ามตารางดา้นล่าง 

ตารางที ่2 
ตารางเปรยีบเทยีบคมัภรีน์ิกายะและคมัภรีอ์าคมะ 

นิกายะ  Nikāya ในพระไตรปิฏกบาลี อาคมะ Āgama ในพระมหาปิฎกจีน 

Dīgha Nikāya (DN)           ทฆีนิกาย Dīrgha-Āgama (DA)           ทรีฆอาคมะ 

Majjhima Nikāya (MN)   มชัฌมินิกาย 

Saṃyutta Nikāya (SN)      สงัยตุตนิกาย 

Madhyama Āgama (MA)    มธัยมอาคมะ 
Saṃyukta Āgama (SA)        สงัยกุตอาคมะ    

Aṅguttara Nikāya (AN)    องัคตุตรนิกาย   Ekottara Āgama (EA)          เอโกตตรอาคมะ   

ทีม่า : พระมหาพงศศ์กัดิ ์ฐานิโย (2558, น. 167) 

โดยที่พระสูตรในคมัภีร์อาคมะมีจ านวนแตกต่างจากคมัภีร์นิกายะบ้าง ซึ่งปกติการแปล    
คมัภีร์อาคมะเหมือนกบัคมัภีร์นิกายะ คือ แปลหลายพระสูตรในหมวดเดียวกนัในคราวเดียวกนั         
แต่มบีา้งทีเ่ป็นการแปลพระสตูรเดีย่ว ๆ จากนกัแปลทีม่าจากต่างยคุกนัซึง่อาจไดต้น้ฉบบัมาจากนิกาย
ทีต่่างกนั จากการวจิยัเปรยีบเทยีบคมัภรีท์ัง้สองประเภทนี้พบว่ามคีวามคลา้ยคลงึกนัมากและปรมิาณ
เนื้อหาโดยส่วนใหญ่แตกต่างกนัไม่มาก แต่เนื่องจากลกัษณะตวัอกัษรจนีทีห่นึ่งตวัอกัษรสามารถแทน
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ค าในภาษาไทยหลายตวัอกัษร  ท าใหแ้มจ้ะมคีวามยาวเพยีงแค ่2 เล่ม กอ็าจเทยีบเทา่กบัพระไตรปิฎก
บาล ี15 เล่ม 

ในหมวดที่ 11 พระวินัยจ านวน 3 เล่ม ประกอบด้วยพระวินัยหลายนิกาย นอกจาก              
ศลีพระโพธสิตัวข์องนิกายมหายานแลว้  ยงัมพีระวนิยัจาก 6 นิกาย  ดงันี้ 

1) พระวนิัยปิฎกสายนิกายมหาสงัฆกิะ มชีื่อเรยีกว่า มหาสงัฆกิวนิัย หรอืพระวนิัยมหาเซงิฉี 
(摩訶僧祇律) แปลเป็นภาษาจีนในปี ค.ศ. 416-418 โดยพระธรรมาจารย์ฝาเสี่ยน          
(法显) ซึง่ไดน้ าตน้ฉบบัมาจากอนิเดยีและไดท้ าการแปลรว่มกบัพระพทุธภทัระ (佛陀跋

陀罗)   
2) พระวนิยัปิฎกของนิกายสพัพตัถกิวาท  (ภาษาสนัสกฤตเรยีกสรวาสตวิาทนิ) มชีือ่เรยีกว่า 

ทศภาณวารวนิัย หรอื พระวนิัยฉือซ่ง หรอืพระวนิัยสบิบท (十誦律) แปลเป็นภาษาจนี   
ในปี ค.ศ. 404-409 โดยกมุารชพีและคณะเป็นผูแ้ปล 

3) พระวนิัยปิฎกของนิกายธรรมคุปต์ มชีื่อเรยีกว่า จตุรอธัยายวนิัย หรอื พระวนิัยซื่อเฟิน 
หรอืพระวนิัยสีส่่วน (四分律) ปัจจุบนัเหลอืแต่ฉบบัภาษาจนีทีแ่ปลในปี ค.ศ. 410-412 
โดยพระพทุธยสัสะและพระจฝูอเนี่ยน 

4) พระวนิัยปิฎกของนิกายมหงิสาสกะ  มชีื่อเรยีกว่า ปัญจอธัยายวนิัย พระวนิัยอู่เฟิน หรอื
พระวินัยห้าส่วน (五分律 ปัจจุบนัเหลือแต่ฉบบัภาษาจีน ซึ่งแปลในปี ค.ศ. 422-423    
โดยพระพทุธชวีะ (佛陀什) รว่มกบัพระจเูตา้เซงิ (竺道生)  

5) พระวนิยัปิฎกของนิกายมลูสพัพตัถกิวาท (根本説一切有部律) ฉบบัภาษาจนี แปลโดย
พระอีจ้งิในปี ค.ศ. 695-713 

6) พระวนิัยปิฎกของนิกายกาศยปียะหรอืกสัสปิยา ทีแ่ยกมาจากนิกายสรวาสตวิาทนิ มชีื่อ
เรยีกว่า ปาฏโิมกขศ์ลีสูตร (解脫戒經) แปลโดย โคตรมะปรชัญารุจิ (瞿曇般若流支) 
ชว่งปี ค.ศ. 516-543 

7) พระวินัยปิฎกของนิกายวิภัชวาทิน สมนัตปาสาทิกาวิภาษา หรือพระวินัยอรรถกถา    
ซ่านเจี้ยน (善見律毘婆沙) ซึง่เป็นอรรถกถาพระวนิัยปิฎกบาล ีฉบบัภาษาจนีแปลโดย
พระสงัฆภทัระ (僧伽跋陀罗) ในปี ค.ศ. 416-418 (พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, 2558, 
น. 13-54) 
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5. พระไตรปิฎกภาษาจีนท่ีแปลจากภาษาบาลีหรอืพระไตรปิฎกบาลีท่ีแปลเป็น
ภาษาจีน 

นอกจากพระไตรปิฎกภาษาจีนที่แปลมาจากสนัสกฤตและภาษาในเอเชยีกลางแล้ว  ยงัมี       
การแปลพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีสู่ภาษาจีน  โดยพระไตรปิฎกภาษาบาลีเ ป็นที่รู้จ ัก                    
ในประเทศญี่ปุ่ นในศตวรรษที่ 19 เนื่องจากนักวิชาการชาวญี่ปุ่ นได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้          
ในประเทศตะวนัตก ท าใหไ้ดรู้จ้กัพระไตรปิฎกบาลอีกัษรโรมนัฉบบัสมาคมบาลปีกรณ์ขององักฤษหรอื
มีชื่อย่อว่า ฉบับ PTS (Pāli Text Society)  ซึ่งต่อมาได้มีการแปลพระไตรปิฎกบาลีฉบบันี้มาเป็น
ภาษาญีปุ่่ นทีม่ชี ือ่เรยีกว่า พระไตรปิฎกสายใตห้รอืนนัเดนไดโซเคยีว (南傳大藏經) จ านวน 70 เล่ม  

จดัท าขึน้ในปี ค.ศ. 1935-1941 โดยสมาคมร าลกึการท างานของศาสตราจารยท์ากากซูุ จุนจโิร 
(高楠順次郎博士功績紀念會) ซึ่งเป็นการรวมตวักนัของคณะลูกศษิย์ของศาสตราจารย์ทากากซูุ 
แห่งมหาวทิยาลยัโตเกยีว  ดว้ยความตัง้ใจทีจ่ะท าความปรารถนาของอาจารย์ทีจ่ะแปลพระไตรปิฎก
บาลีเป็นภาษาญี่ปุ่ นให้ส าเร็จ โดยมีคณะท างานแปลรวม 50 ท่าน ซึ่งส่วนหนึ่ งเป็นเพื่อน                 
ของศาสตราจารยท์ากากซูุ และลกูศษิยท์ีศ่กึษาบาลกีบัทา่น28 

ต่อมาพระไตรปิฎกบาลเีป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ในหมู่พระภกิษุสงฆแ์ละนักวชิาการชาวไตห้วนัและ
จนี จงึท าใหไ้ดม้แีนวความคดิการแปลพระไตรปิฎกบาลเีป็นภาษาจนีทัง้ในจนีและไตห้วนั  ซึง่ปัจจุบนั
มผีูด้ าเนินการจดัท าทัง้สิน้ 4 ฉบบั   

5.1 พระไตรปิฎกสายใต้แปลจีนฉบบัหยวนเฮิง元亨寺版《汉译·南传大藏经》 

ในปี ค.ศ.1990-1998  คณะกรรมการวัดหยวนเฮิง เขตเกาสง แห่งไต้หวัน  ได้จัดตัง้
คณะกรรมการแปลและเรยีบเรยีงจดัท าพระไตรปิฎกสายใตเ้ป็นภาษาจนีวดัหยวนเฮงิ (元亨寺汉译

南传大藏经编译委员会编) โดยแปลเป็นภาษาจีนตวัอกัษรแบบเต็ม และเป็นส านวนจีนโบราณ 
จ านวนทัง้สิ้น 70 เล่ม จ านวนอกัษรกว่า 14 ล้านตวัอกัษร   เนื้อหาประกอบด้วยพระสุตตนัตปิฎก    
พระวินัยปิฎก พระอภิธรรมปิฎก และคมัภีร์ส าคญัทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เช่น มลิินทปัญหา    

                                                           

 28 日本南传大藏經的翻译. Retrieved February 5, 2021, from 

http://palimagga.blogspot.com/2013/09/blog-post_327.html. 
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ทปีวงัสะ มหาวงัสะ วสิทุธมิรรค เป็นตน้29 โดยไดแ้ปลจากฉบบัภาษาญีปุ่่ นซึง่ไมไ่ดแ้ปลจากภาษาบาลี
โดยตรง เนื่องจากนักวชิาการในไตห้วนัในยคุนัน้ยงัมผีูค้วามรูท้างดา้นภาษาบาลจี านวนจ ากดั  ต่อมา
นักวิชาการไต้หวันและจีนที่ศึกษาภาษาโบราณในประเทศตะวนัตกมีมากขึ้น  ท าให้มีผู้มีความรู้      
ภาษาบาลใีนไต้หวนัและจนีเพิม่มากขึ้น  จึงได้เริม่จดัท าการแปลพระไตรปิฎกบาลเีป็นจนีโดยตรง    
มากขึน้ในปัจจุบนั 

5.2 พระไตรปิฎกบาลีฉบบั PKU-DCI (北大-法胜 巴利佛典) (PKU-DCI Pali Series) 

 ในปี ค.ศ. 2009 อัครศาสตราจารย์ต้วนฉิง (北京大学博雅讲席教授段晴教授) จาก
มหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของท่านปรมาจารย์จี้เซี่ยนหลิน (季羡林先生)             
ที่ปรารถนาจะแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นภาษาจีน  ด้วยทราบว่าฉบับหยวนเฮิงยังคงมี
ขอ้บกพร่องอยู่ จงึเป็นทีม่าของการถอืก าเนิดขึน้ของโครงการแปลพระไตรปิฎกบาลเีป็นจนีระหว่าง
มหาวทิยาลยัปักกิง่ (PKU) กบัสถาบนั DCI วดัพระธรรมกาย โดยมอีคัรศาสตราจารยต์ว้นฉิงหวัหน้า
ศนูยว์จิยัใบลานและคมัภรีพ์ระพุทธศาสนาบาลสีนัสกฤต มหาวทิยาลยัปักกิง่เป็นประธานคณะท างาน
ฝ่ายจนีและมพีระครปูลดัสวุฒันโพธคิุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) ผูอ้ านวยการสถาบนั DCI เป็นประธาน
คณะท างานฝ่ายไทย  

 ดว้ยความทุ่มเทในการแปลของคณะมหาวทิยาลยัปักกิง่ และความละเอยีดในการตรวจทาน
ความถูกต้องและการให้ค าแนะน าของคณะฝ่ายไทย ซึ่งคณะฝ่ายไทยมีพระมหาเปรียญธรรม 9 
ประโยค หลายรปูเป็นคณะผูร้่วมตรวจทาน  ในตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี จงึท าใหพ้ระสุตตนัตปิฎก
ทฆีนิกายแปลจนี 34 พระสูตรได้ตพีมิพ์เผยแพร่ในลกัษณะเล่มใหญ่เล่มเดยีว ในปี ค.ศ. 2012 หรอื 
พ.ศ. 2555 โดยส านักพิมพ์จงซีซูจุ๋ยหรือส านักพิมพ์จีนตะวันตก  ในขณะที่พระสุตตันตปิฎก        
มัชฌิมนิกายแปลจีน จ านวน 152 พระสูตรได้ตีพิมพ์ในลักษณะเล่มใหญ่เล่มเดียวเช่นกัน                   
ในปี ค.ศ. 2021 หรือ พ.ศ. 2564 ซึ่งพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายนอกจากจะได้ร ับการตีพิมพ์             
เป็นครัง้ที ่2 เนื่องจากไม่เพยีงพอต่อความต้องการของผูอ้่านชาวจนีแลว้ ยงัไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ
กลุ่มคมัภรีโ์บราณและรางวลัรองชนะเลศิหนงัสอืขายดอีนัดบัสองในงานนิทรรศการอกีดว้ย 

 

                                                           

 29 佛教导航, 《台湾元亨寺：汉译南传大藏经》. Retrieved February 25, 2021, from 

http://www.fjdh.cn/wumin/2013/02/102805212501.html. 
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 ลกัษณะเฉพาะของพระไตรปิฎกแปลฉบบั PKU-DCI ทีม่คีวามโดดเด่นกว่าฉบบัอืน่ ๆ มดีงันี้ 

1) เป็นการแปลจากภาษาบาลโีดยตรง ไมผ่า่นภาษาอืน่ 
2) แปลโดยทมีอาจารยแ์ละนิสติของมหาวทิยาลยัชัน้น าในดา้นการเรยีนการสอนภาษาบาลี

ของจนี 
3) ผ่านการตรวจทานความถูกต้องจากพระเปรียญธรรมประโยค 9 ที่มีความเชี่ยวชาญ       

ในภาษาบาลีมาก ซึ่งถือเป็นการท างานประสานระหว่างนักวิชาการสูงสุดทางโลกกบั
นักวิชาการสูงสุดทางธรรม  นอกจากนี้ ในการตรวจทานยังได้ศึกษาการแปลจาก         
ฉบบัแปลภาษาอืน่ประกอบดว้ย เชน่ ฉบบัแปลภาษาไทย องักฤษและญีปุ่่ น  

4) ผลงานการแปลทีอ่อกมาสามารถถ่ายทอดความหมายดัง้เดมิของภาษาบาลไีวไ้ดด้ ีอกีทัง้
ยังใช้ภาษาจีนที่เ ป็นปัจจุบันที่เข้าใจง่าย ท าให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอ่านแล ะ                    
การท าความเขา้ใจของผูอ้า่น 

5) รูปแบบของหนังสอืเป็นงานวชิาการทีม่กีารอธบิายอา้งองิและสบืคน้จากแหล่งขอ้มูลอื่น
เพิม่เตมิ เพื่อใหผู้อ้่านเขา้ใจชดัเจนยิง่ขึน้ และค าส าคญัทีส่ามารถสบืยอ้นไดถ้งึภาษาบาลี
ต้นฉบับ  อีกทัง้ยังมีการเทียบเคียงกับค าแปลแบบจีนโบราณ ดังนั ้นงานแปล                    
ฉบบั PKU-DCI นี้จงึถอืไดว้่ามปีระโยชน์ต่อการศกึษาทางดา้นวชิาการอยา่งยิง่ 

6) ใชต้้นฉบบัภาษาบาลฉีบบัสมาคมบาลปีกรณ์ร่วมกบัฉบบัโครงการพระไตรปิฎกวชิาการ   
ที่มีการตรวจช าระเทียบกบัใบลานฉบับอื่น ซึ่งเป็นผลให้สามารถรกัษาและถ่ายทอด
ความหมายดัง้เดมิของพทุธวจนะไดอ้ยา่งสมบรูณ์ยิง่ยวด 

5.3 ชุดคมัภีรพ์ทุธบาลีหรือพระไตรปิฎกบาลีฉบบัวิทยาลยัสงฆ์หางโจว (巴利佛典译丛) 

 นอกจากมหาวทิยาลยัปักกิง่ทีไ่ดท้ าการแปลพระไตรปิฎกบาลแีลว้  ยงัมคีณะพระภกิษุสงฆ์
จากวทิยาลยัสงฆ์หางโจว  ในมณฑลเจอ้เจยีง  โดยพระธรรมาจารย์ฮุ่ยอนิ (慧音法师) ได้แปลจาก
ต้นฉบบับาลฉีบบัฉัฎฐสงัคตีหิรอืฉัฎฐสงัคายนาของพม่าเป็นภาษาจนีปัจจุบนัดว้ยจนีอกัษรย่อ  และ
ตรวจทานโดยพระธรรมจารย์ฮุ่ยกวนั วดัหลงิอิน่ (灵隐寺) เป็นผูต้รวจทานด้วยการเทยีบเคยีงกบั
ฉบบัแปลญี่ปุ่ นของศาสตราจารย์เกยีรติคุณ จากมหาวิทยาลยัโคโมซาวะ (驹译大学, 荣休教授) 
และฉบบัแปลญี่ปุ่ นของอาจารย์คาตายามะ อจิโิร (片山一良先生) เจ้าอาวาสคางากูจ ินิกายโซโต
เซนหรอืนิกายเฉาตงฌาน 曹洞宗花宾寺 จากนัน้ได้ใหค้ณะพระภกิษุผูร้่วมจดัท า ได้ตรวจส านวน
ภาษา  โดยการจดัพมิพข์องพระสตุตนัตปิฎกทฆีนิกายแปลจนี 34 พระสตูร แบ่งเป็น 3 เล่ม ฉบบัแรก
ตพีมิพใ์นปี ค.ศ. 2015 ส านักพมิพจ์ง้เจี้ยวเหวนิฮว่า หรอืส านักพมิพศ์าสนาและวฒันธรรม ในขณะที่
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พระสุตตนัตปิฎกมชัฌมินิกายแปลจนีไดแ้บ่งพมิพเ์ป็น 3 เล่มเช่นกนั โดยเล่มละ 50 พระสตูร ยกเวน้
เล่มสุดทา้ย 52 พระสูตร โดยเล่มแรกตพีมิพ์ในปี ค.ศ. 2017 ณ ปัจจุบนัตพีมิพ์มาเพยีง 2 เล่มแรก     
ซึ่งในเล่มนี้พระธรรมาจารย์ฮุ่ยกวนัได้ร่วมเป็นผูแ้ปลด้วย  และตรวจทานจากฉบบัแปลภาษาญี่ปุ่ น
ดว้ยกนักบัพระธรรมาจารยฮ์ุ่ยอนิ 

5.4 ฉบบัอิเลก็ทรอนิกสข์องจวงชุนเจียงหรือฉบบัคมัภีรจ์ตนิุกายแปลจีน (汉译四部) 

ปัจจุบันนักวิชาการชาวไต้หวันที่มีนามว่า Zhuang Chun Jiang (庄春江) ได้ท าการแปล
พระไตรปิฎกบาลเีป็นจนีตวัเตม็ลงบนเว็บไซด ์https://agama.buddhason.org/ ในหวัขอ้ทีว่่า แปลจนี 
4 คมัภรีน์ิกาย จากการท าความศกึษาเขา้ใจพระบาลดีว้ยตนเอง (汉译四部, 简易巴利经文解读自

学) ปัจจุบนัมผีลงานแปลทฆีนิกาย มชัฌมินิกาย สงัยตุนิกาย และองัคตุตรนิกาย30 โดยจวงชนุเจยีงได้
ใหค้ าอธบิายเพิม่เตมิในงานแปลของเขาถงึส่วนทีเ่ทยีบเคยีงกบัอาคมะไดเ้พื่อช่วยในการแปลของเขา 
แต่เขายอมรบัว่าการศกึษาคมัภรีอ์าคมะนัน้  บางทคี าแปลจนีโบราณในคมัภรีอ์าคมะกย็ากมาก และ
เป็นการแปลมาจากภาษาอนิเดยีอกีท ี การแปลภาษาบาลที าใหเ้ขาเขา้ใจสิง่ทีพ่ระพุทธเจา้สือ่มากขึน้  
นอกจากนี้จวงชนุเจยีงไดอ้าศยัฉบบัแปลภาษาอืน่เขา้มาชว่ยในงานแปลของเขาอกีดว้ย   

6. สรปุ   

 พระไตรปิฎกภาษาจีนมปีระวตัิความเป็นมาที่ยาวนาน  และผ่านความทุ่มเทของผู้คนที่มี     
จิตศรัทธาจ านวนมาก  นับตัง้แต่พระภิกษุชาวต่างชาติผู้ที่เรียนรู้ ท่องจ า อุทิศตนเดินทางจาก       
บ้านเกดิเมอืงนอนสู่ประเทศจนี และได้แปลสิง่ทีท่่องมาเป็นภาษาจนีร่วมกบัชาวทอ้งถิน่ เมื่อพ านัก     
ทีจ่นีเป็นเวลานาน มคีวามสามารถทางภาษาจนีจงึแปลดว้ยตวัทา่นเอง หรอืพระภกิษุชาวจนีทีเ่ดนิทาง
รอนแรมขา้มทะเลทรายไปอนิเดยีเพือ่น าพระคมัภรีก์ลบัมาในหลายยุคหลายสมยั  อุทศิชวีติแมไ้มรู่ว้่า
จะเอาชวีติกลบัมาถงึแผ่นดนิจนีไดห้รอืไม่  เมื่อกลบัมากย็งัคงท างานอย่างทุ่มเทในการแปลพระสูตร
เหล่านัน้  ตลอดจนขัน้ตอนการแปลยงัต้องอาศยัผูค้นและก าลงัทรพัยอ์กีมากมาย และเมื่อแปลเสรจ็    
ผูม้จีติศรทัธาและมคีวามรูท้ ัง้หลายไดทุ้่มเทกนัในการคดัลอกพระสตูรเพื่อเผยแผ่ไปในวงกวา้ง เมื่อมี
ววิฒันาการการพมิพใ์นราชวงศซ์่งจงึมกีารแกะสลกัแผน่แทน่พมิพไ์ม ้ซึง่การแกะสลกัเหล่านี้ตอ้งอาศยั
ฝีมอืและความอดทน กล่าวคอืต้องแกะสลกักลบัด้านและหากแกะสลกัผดิแมต้วัเดยีวกต็้องแกะใหม่    

                                                           

 30 汉译四部 , 简易巴利经文解读自学. (n.d.). Retrieved February 25, 2021, from 

https://agama.buddhason.org/. 
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ทัง้แผ่น  ความทุ่มเทเหล่านี้ไม่ได้ท าเพยีงแค่หลกัรอ้ยแผ่น แต่จดัท ากนัเป็นหลกัหมื่นแผ่น ใชเ้วลา      
ที่ทุ่มเทในการท างานหลายสบิปี  บางฉบบัใช้เวลาเกอืบครึ่งชวีติ  เมื่อท าเสร็จแล้วในสถานการณ์       
ที่เสี่ยงต่อภัยบ้านเมือง สงคราม และอัคคีภัย ซึ่งยังต้องมีผู้คนอีกจ านวนมากที่พยายามรักษา        
ธรรมรัตนะนี้ ไว้ด้วยชีวิต จึงท าให้พระไตรปิฎกดังกล่าวยังคงหลงเหลือสืบทอดมาจนปัจจุบัน            
ยิง่ระยะเวลาและความทุ่มเทในการท าพระไตรปิฎกมากเพยีงใด การอ่านพระไตรปิฎกเหล่านี้ไดห้มด
หรอืเขา้ใจอย่างถ่องแทก้็ยิง่ไม่ได้งา่ยไปกว่ากนัเลย  ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน  การท าความเขา้ใจ 
การสนับสนุนการพิมพ์เผยแพร่ การเทศนาสัง่สอน ล้วนเป็นบุญมหาศาลที่จะรักษาและยืดอายุ
พระพุทธศาสนานี้ไว้ใหก้บัคนรุ่นหลงัสืบไป  ผูเ้ขยีนจงึขออนุโมทนาบุญกบัท่านผูอ้่านทีอ่่านเรื่องเล่า
พระไตรปิฎกแปลจนีมาจนจบบรรทดัสดุทา้ยนี้ดว้ย 
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