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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) 
บรรณาธกิาร 
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พระไตรปิฎกทิเบต 

Kawasaki Shinjō1 (ผูเ้ขยีน)2 
เมธ ีพทิกัษ์ธรีะธรรม3 (ผูแ้ปลและเรยีบเรยีง) 

ค าน าของผูแ้ปล 

 บทแปลนี้ แปลจากบทความวิชาการภาษาญี่ปุ่ นชื่อว่า チベット訳大蔵経4  เขยีนโดย
ศาสตราจารย์ Kawasaki Shinjō แห่งมหาวทิยาลยัโตโย ซึ่งตพีมิพ์ลงในหนังสอืปรชัญาอนิเดยีและ
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 ผูแ้ปลขอขอบคุณ ศ.Kawasaki และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายทีไ่ดอ้นุญาตใหเ้ผยแพรบ่ทความชิน้นี้
ในภาคภาษาไทย ซึ่งเป็นบทความทีม่คีุณค่าในการศกึษาพระไตรปิฎกทเิบตส าหรบัผู้เริม่ต้นศึกษา
อย่างมาก หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ผู้อ่านชาวไทยจะได้รบัประโยชน์ทางวิชาการจากบทแปลนี้ไม่มาก       
กน้็อย 

 อนึ่ง เพื่อให้บทความนี้มปีระโยชน์สูงสุดต่อผู้ศึกษาเบื้องต้น นอกจากจะท าการแปลและ   
เรยีบเรยีงเนื้อหาใหมแ่ลว้ ผูแ้ปลไดเ้พิม่เตมิขอ้มลูบางสว่นทีท่ าใหเ้หน็ภาพหรอืท าใหเ้ขา้ใจความหมาย
ได้ชัดเจนขึ้น อาทิ ตารางเปรียบเทียบหมวดในพระไตรปิฎกระหว่างฉบับปักกิ่งและฉบับเดเก         
การขยายความเนื้อหาในเชงิอรรถโดยใชค้ าว่า “ผูแ้ปล” 

                                                           

 1 ผู้แปล: ในการเขียนชื่อบุคคลชาวญี่ปุ่ นตลอดบทความน้ีจะใช้รูปแบบตามแนวทางการเรียกของญี่ปุ่ น
กล่าวคอื ชื่อแรกเป็นนามสกุล สว่นหลงัเป็นชื่อของบุคคล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับทความตน้ฉบบัในการเรยีก ชื่อบุคคล 
และจะทบัศพัทช์ื่อและนามสกุลภาษาญี่ปุ่ นเป็นอกัษรโรมนั  
 2 ผูแ้ปล: 川崎信定   
 3 นกัวจิยั ศูนยพ์ทุธศาสตรศ์กึษา DCI  
 4 ผู้แปล: ในกรณีชื่อบทความภาษาญี่ปุ่ น หากแปลตามรูปศพัท์จะแปลว่า “พระไตรปิฎกแปลภาคทิเบต”   
แต่ผูแ้ปลปรบัชื่อเพื่อใหง้า่ยต่อการสื่อสารวา่ “พระไตรปิฎกทเิบต” 
 5 ผู้แปล: ชื่อหนังสือภาษาญี่ปุ่ น  インド哲学仏教学への誘い: 菅沼晃博士古稀記念論文集. พิมพ์      
ในปี ค.ศ. 2005 โดยส านกัพมิพ ์4. 
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1. ความเป็นมาของพระไตรปิฎกทิเบตยคุแรก 

 พระไตรปิฎกเป็นคมัภีร์ศกัดิส์ทิธิข์องพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่รู้จกักนัดี มีจุดเริ่มต้นจาก
ประเทศอนิเดียโบราณสบืทอดต่อเนื่องเรื่อยมาจนเผยแผ่ไปยงัประเทศต่าง ๆ โดยปกติโครงสรา้ง
พระไตรปิฎกแบ่งออกเป็นสามสว่นดงันี้ คอื พระสตูร พระวนิยั และพระอภธิรรม (แต่ทางพระไตรปิฎก
บาลจีะเรยีงเป็น พระวนิยั พระสตูร และพระอภธิรรม)  

 พระไตรปิฎกทเิบตทีเ่ราจะกล่าวถงึในทีน่ี้จะแตกต่างออกไป โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คอื 
ส่วนที่เกี่ยวกบัพระสูตรเรยีกว่า กนัควิ བཀའ་འགྱུར་6 และส่วนคมัภีร์ประเภทศาสตร์เรยีกว่า เตนควิ 
བསྟན་འགྱུར་7 

 กนัควิ แปลว่า การแปลค าสอนของพระสมัมาสมัพทุธเจา้ หมายความว่าทางทเิบตไดแ้ปลจาก  
คมัภรีท์ีบ่รรจุค าสอนในสว่นทีเ่ป็นพทุธวจนะออกมาเป็นภาษาทเิบต  ซึง่สว่นทีเ่ป็นพทุธวจนะ หมายถงึ
พระสตูรและพระวนิยั 

 เตนควิ แปลว่า การแปลศาสตร ์ค าว่า “ศาสตร”์ ในทีน่ี้กค็อืคมัภรีก์ลุ่มพระอภธิรรม และคมัภรี์
ประเภทอรรถาธบิายต่าง ๆ (Commentaries) 

 ใ นก รณี ที่ เ รีย ก ว่ า  กันจู ร์  甘殊爾 (Kanjur)  แล ะ  เตนจู ร์  丹殊爾  (Tanjur)  นั ้น 
เป็นเพราะได้รบัอทิธพิล มาจากส าเนียงภาษาทเิบตในแถบมณฑลชงิไห่青海 และมณฑลซื่อชวน 
(หรอืเป็นทีรู่จ้กักนัในชื่อ เสฉวน)  四川 นอกจากนัน้ในปัจจุบนัประเทศจนีไดม้กีารเปลีย่นตวัอกัษรจนี
จาก殊 เป็น 珠 ซึง่เป็นเพราะมคีวามหมายทีใ่กลเ้คยีงกว่า8 

                                                           

 6 ผูแ้ปล: bka’ ’gyur. ในการถอดเสยีงอกัษรทเิบตเป็นโรมนัในบทแปลน้ี ใช้หลกัการถอดเสยีงตาม Turrell 

V. Wylie หรือเรียกว่า Wylie Transliteration. ค าว่า bka’ แปลว่า word, speech ส่วนค าว่า ’gyur แปลว่า to be 

translated (อ้างอิงจาก A Tibetan-English dictionary : with special reference to the prevailing dialects. To which is 

added an English-Tibetan vocabulary. By H. Jäschke) 
 7 ผูแ้ปล: bstan ’gyur. ค าวา่ bstan แปลวา่ doctrine สว่นค าวา่ ’gyur แปลวา่ to be translated. 
 8 ผูแ้ปล: อกัษร殊 แปลวา่ พเิศษ สว่นอกัษร 珠 แปลวา่ รตันะ 



            เรื่องเล่าพระไตรปฎิก  126 

 ในปลายครสิตศ์ตวรรษที ่7 จนถงึชว่งกลางครสิตศ์ตวรรษที ่8 พระราชาตรซิงเทเซน ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་

བཙན་9 โปรดอาราธนาให้พระบัณฑิตจากอินเดียและโลซาวะนักแปลคัมภีร์ชาวทิเบต  ལོ་ཙཱ་བ་10           
ร่วมประสานท างานดา้นคมัภรีพุ์ทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็น มหาวยตุปัตต1ิ1 คมัภรีอ์รรถาธบิายมหาวยตุปัตต1ิ2 
และบญัชรีายชื่อคมัภีร์ต่าง ๆ ได้ปรากฏขึ้นเป็นระลอกจากความร่วมแรงร่วมใจของท่านทัง้หลาย
เหล่านัน้ 

 บญัชรีายชื่อคมัภีร์ที่เก่าที่สุดที่พบเห็นได้ในปัจจุบนัคอื เทนการมะ དཀའ་ཆག་ལན་དཀར་མ་13      
มีกว่า 730 รายชื่อคัมภีร์ และในจ านวนดังกล่าวมีอยู่ 30 คัมภีร์ที่ไม่พบเห็นต้นฉบับสันสกฤต 
แต่พบว่ามกีารแปลไปเป็นภาษาจนี14  

 หลงัผา่นพน้ยคุมดืแหง่พทุธศาสนาในชว่งรชัสมยัพระราชาลางทรมะ གླང་དར་མ་15 พทุธศาสนา
ได้เริ่มกลับมา ฟ้ืนฟูด้านพระวินัยขึ้นอีกครัง้บริเวณแถบขมั ཁམས་སྐད་16 ราวคริสต์ศตวรรษที่ 11 

                                                           

 9 ผูแ้ปล: khri srong lde brtsan 
 10 ผูแ้ปล: lo tsA ba แปลวา่ Bilingual หรอื Eyes of the world 
 11 ผู้แปล:  bye brag tu rtogs par byed pa chen po  翻訳名議大集  หมายถึง  พจนานุกรมที่ รวบรวม 
ค าศพัทท์เิบตทีก่ าหนดแลว้ว่าตรงกบัค าศพัทข์องสนัสกฤตค าใดพรอ้มทัง้ใหค้วามหมาย ค าศพัทท์ีใ่ชใ้นมหา วยตุปัตต ิ
เรยีกว่า “ศพัท์ที่ก าหนดแล้ว (skad gsar bcad)” เพราะว่าได้ก าหนดเป็นมาตรฐานไว้แล้ว ถือเป็นแบบแผนในการใช้    
ในการแปลคัมภีร์ หลังจากนั ้นเป็นต้นมาก็ได้ใช้ค าศัพท์เหล่า น้ีในการแปลคัมภีร์ และแม้แต่คัมภีร์ที่ได้ร ับ                 
การแปลไปก่อนแลว้ กไ็ดร้บัการปรบัแกโ้ดยใช้ศพัทท์ีอ่ยูใ่นมหาวยตุปัตตเิช่นกนั 
 12 ผู้แปล: sgra sbyor bam po gnyis pa二巻翻訳語釈 เป็นการน าค าศพัท์ใน มหาวยุตปัตติ มาวิเคราะห์ 
ความหมายมปีรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกทเิบตฉบบัปักกิง่ เลขที่ 5832 อกีทัง้ยงัอยู่ในคมัภรีท์ี่ Paul Pelliot  น ามาจาก
ถ ้าตุนหวง แต่ไมส่มบูรณ์ 
 13 ผูแ้ปล: ldan dkar ma หรอืเรยีกอกีชื่อวา่ ལྷན་དཀར་མ་ lhan dkar ma 
 14 ผูแ้ปล: บญัชรีายชื่อคมัภรีม์ดีงัน้ี 
 1. บัญชีเทนการมะ ได้ร ับการสร้างขึ้นจากท่านกะวะปัลเซค སྐ་བ་དཔལ་བརྡེགས (ska wa dpal brtsegs)         
ท่านนัมเข่ญิงโป ནམ་མཁའྲི་སྲིང་པྲོ (nam mkha’i snying po) ท่านโขนลุยวงัโปสุงวะ འཁྲོན་ཀླུའྲི་དབང་པྲོ་སྲུང་བ་ (‘khon klu’i 

dbang po srung ba) ในพระราชวงัเทนการ หรอืเรยีกวา่ lhan dkar ดงันัน้มชีื่อเรยีกอกีแบบวา่ บญัช ีlhan dkar ma 
 2. บญัชชีมิผมุะ མཆྲིམས་ཕུ་མ་ (mchims phu ma) ยงัไมพ่บในปัจจบุนั 
 3. บญัชผีงัถงัมะ དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ་ (’phang thang ma) ในปัจจบุนัไดม้กีารคน้พบและมกีารจดัพมิพอ์อกมา 
 15 ผูแ้ปล: glang dar ma 
 16 ผูแ้ปล: khams 
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ซึง่ต่อมาไดเ้รยีกชว่งก่อนฟ้ืนฟูว่า “ยคุแรก སྔ་དར་”17 และเรยีกยคุหลงัฟ้ืนฟูว่า “ยคุหลงั ཕྲི་དར་”18 อกีทัง้
ไดม้กีารสบืสานงานดา้นการแปลคมัภรีท์ีย่งัไม่ไดแ้ปลออกมา น างานเหล่านี้สง่ทอดกระจายเกบ็รกัษา
ไวใ้นวดัทัว่ทเิบตซึง่ท าใหม้จี านวนเพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ ตามล าดบั 

 ท่านจอมเทนรกิรลั19 ท่านชมิซมัเบ่จงั མཆྲིམས་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་20ท่านอฺวีปะโลซลั དབུས་པ་བྲོ་

གསལ་21 ทา่นโซนมัโวเซล22, ทา่นเกยีงโรจงัชบุบุม རྒྱང་རྲོ་བྱང་ཆུབ་འབུམ་23 ไดร้วบรวมคมัภรีจ์ากวดัต่าง ๆ 
ในทเิบต ท าการคดัลอกและได้น าไปประดษิฐานไว้ทีโ่บสถ์มญัชุศรโีพธสิตัว์ ณ วดันาร์ถงั སྣར་ཐང་24 

แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ ส่วนที่เป็นพุทธวจนะที่เรียกว่า กันคิว และอีกส่วนเรียกว่า  เตนคิว              
ทัง้ไดจ้ดัท าบญัชรีายชือ่คมัภรีท์ัง้สองสว่นนี้ไว ้โดยพระไตรปิฎกฉบบันี้เรยีกว่า “ฉบบันารถ์งัเกา่”25  

 กนัคิว 

 – สายตะวนัออก 

 ท่านเคไวโลโดร དགྡེ་བའྲི ་བྲོ ་གྲོས་26 ได้ใช้พระไตรปิฎกฉบับนาร์ถัง เก่า เ ป็นต้นฉบับ                     
ในการคดัลอกเกบ็ไวท้ีว่ดัเซลคุงถงั ཚལ་གུང་ཐང་27 จงึเรยีกฉบบันี้ว่า “เซลปะกนัควิ ཚལ་པ་བཀའ་འགྱུར་”28 
ซึง่ต่อมาเป็นตน้ฉบบัของฉบบัคดัลอกทัง้หลายรวมทัง้ฉบบัพมิพข์องกนัควิในสายตะวนัออก 

 

 

                                                           

 17 ผูแ้ปล: snga dar 
 18 ผูแ้ปล: phyi dar 
 19 ผูแ้ปล: bcom ldan rig ral มชีื่อเตม็วา่ จอมเทนรกิเป่รลัทร ีབཅྲོམ་ལན་རྲིག་པའྲི་རལ་གྲི་ bcom ldan rig pa'i ral gri 
 20 ผูแ้ปล: mchims ’jam pa’ i dbyangs 
 21 ผูแ้ปล: dbus pa blo gsal 
 22 ผูแ้ปล: bsod rnams ’od gsal 
 23 ผูแ้ปล: rgyang ro byang chub ’bum 
 24 ผูแ้ปล: snar thang 
 25 ผูแ้ปล: พระไตรปิฎกฉบบันารถ์งัเก่าเป็นฉบบัลายมอืมใิช่ฉบบัพมิพ ์
 26 ผูแ้ปล: dge ba’i blo gros 
 27 ผูแ้ปล: tshal gung thang 
 28 ผูแ้ปล: tshal pa bka’ ’gyur 
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 – สายตะวนัตก 

 1. ฉบบัเถมปังมะ ཐྡེམ་སྤངས་མ་29 (สายตะวนัตก 1) ซึ่งพระราชาแห่งเคยีลเซ རྒྱལ་རྡེ་30 ได้ใช้   
กนัควิฉบบันารถ์งัเกา่เป็นตน้ฉบบั น ามาท าการเรยีบเรยีงใหม ่ 

 2. ฉบบัเชลการ ์ཤྡེལ་དཀར་31 (London Manuscript (Ms) : สายตะวนัตก 2)  

 เตนคิว 

 ทางส่วนของเตนควิ ไดม้พีระชื่อว่า บุตน-รนิเชนดรุบ བུ་སྲོན་རྲིན་ཆྡེན་གྲུབ་32 น าฉบบันารถ์งัเก่า 
ใ ช้ เ ป็ น  ต้ น ฉ บับ ใ น ก า ร ต ร ว จ ช า ร ะ  เ ส ร็ จ แ ล้ ว น า ไ ป ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น ที่ วัด ช ะ ลุ  ཞ ་ ལུ ་ 33 
หลังจากนัน้จึงกลายเป็นต้นฉบับของ เตนคิวเรียกว่า “ฉบับเสลขงัแห่งวัดชะลุ ཞ་ལུ་གསྡེར་ཁང་34” 
และต่อมาปีคริสต์ศักราช 1362 ท่านบุตนได้เพิ่มเติมข้อมูลอีกครัง้โดยการคัดลอกอีกฉบับแยก
น าไปไวท้ีพ่ระราชวงัชงิวะตกัเซ འཕྲིང་བ་སག་རྡེ་35 ของยารล์ุงชงเคยีส ์ཡར་ཀླུང་འཕྲོངས་རྒྱས་36 ดงันัน้เตนควิ
ฉบบัคดัลอกนี้จงึถกูเรยีกว่า “ฉบบัชองเกยีส”์ 

2. พระไตรปิฎกทิเบตฉบบัพิมพ ์

 กนัควิฉบบัทีท่ าดว้ยแท่นพมิพไ์มฉ้บบัแรกของชาวทเิบต ไดพ้มิพข์ึน้เมื่อครสิต์ศกัราช 1621 
ภายใต้การดูแลของท่านเชอกีวังชุก  གར་དབང་ཆྲོས་ཀྲི ་དབང་ཕྱུག་ 37 เ ป็นผู้สืบทอดล าดับที่  6                    

                                                           

 29 ผูแ้ปล: them spangs ma 

 30 ผูแ้ปล: rgyal rtse 

 31 ผูแ้ปล: shel dkar 
 32 ผูแ้ปล: bu ston rin chen grub, 1290-1364 
 33 ผูแ้ปล: zha lu บางทีเ่ขยีนวา่ zhwa lu 
 34 ผูแ้ปล: zha lu gser khang 

 35 ผูแ้ปล: ’phying ba stag rtse 
 36 ผูแ้ปล: yar klung-’phyongs rgyas 

 37 ผูแ้ปล: gar dbang chos kyi dbang phyug 
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ขององค์กรรมปะ (karmapa) สายหมวกแดง38โดยการอุปถมัภ์จากเจ้าแคว้นจงัสะถมั འཇང་ས་ཐམ་39 
หลังจากนัน้ราว 40 ปี ฉบับดังกล่าวนี้ได้เรียกว่า “ฉบับจัง” บ้างก็เรียกว่า “ฉบับลิถัง (Li thang)” 
เพราะว่ าน าไป เก็บไว้ที่ลิถัง ในมณฑลซื่ อชวนด้วยน ้ ามือของทหารออยรัต -มองโกล 40                         
ฉบบันี้มเีฉพาะสว่นของกนัควิ ตน้ฉบบัมาจากสายตะวนัออก คอื เซลปะกนัควิ41  

 เมื่อพจิารณาพระไตรปิฎกฉบบัทเิบตทัง้กลุ่มสายลายมือ (manuscript) เองและฉบบัพมิพ์      
ที่ถ่ายทอดต่อกนัจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่าค่อนข้างซับซ้อน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงฉบับซึ่งเรามักจะ
น ามาค้นคว้าวิจยัหรอือ้างองิได้ ได้แก่ ฉบบัปักกิง่ ฉบบันาร์ถงัใหม่ ฉบบัเดเก སྡེ་དགྡེ་42 ฉบบัโจเน      
ཅྲོ་ནྡེ་43 และฉบบัลาซา ལྷ་ས་44 

 ก) ฉบบัปักก่ิง 

 – กนัควิ 

 ในความเป็นจรงิก่อนหน้าฉบบัลถิงักว่าสองรอ้ยปีไดม้กีารจดัพมิพด์ว้ยแท่นพมิพ์ไมค้รัง้แรก
ของ กนัควิ โดยฮ่องเต้พระองค์ที ่3 แห่งราชวงศ์หมงิ ณ กรุงปักกิง่ กล่าวคอื ได้จดัท าขึน้ในรชัสมยั
ของพระจกัรพรรดหิยง่เล่อ (永楽) ในปีหยง่เล่อที ่8 ตรงกบัปีครสิตศ์กัราช 1410 ณ กรงุปักกิง่ ทัง้หมด 
106 เล่ม เรยีกชดุนี้ว่า “ฉบบัหยง่เล่อ” ตน้ฉบบัคอืเซลปะกนัควิสายตะวนัออก45  

 หลงัจากนัน้ ไดพ้มิพอ์กีครัง้โดยท าการปรบัปรุงแกไ้ขและใชพ้มิพเ์ดมิพมิพใ์นปีครสิต์ศกัราช 
1605  ต่อมาในปีครสิต์ศกัราช 1606 ในรชัสมยัพระจกัรพรรดวิ่านลี ่(萬曆) ฮ่องเตพ้ระองคท์ี ่14 แห่ง
ราชวงศห์มงิไดม้กีารเพิม่เตมิเขา้ไปอกี 42 เล่ม และไดพ้มิพเ์ผยแพรเ่รยีกชดุนี้ว่า “ฉบบัว่านลี”่ 

                                                           

 38 ผูแ้ปล: ในบางที่หากกล่าวโดยละเอยีดจะเรยีก Sharmapa ซึ่งหมายถงึ Karmapa สายหมวกแดง เพราะ
ดัง้เดมิตามสายจารตี Karmapa จะใชห้มวกสดี า 
 39 ผูแ้ปล: ’jang sa tham, 麗江 
 40 ผูแ้ปล: ไดย้า้ยไปอยูท่ี่วดั byams pa gling ซึง่เป็นวดัของนิกายเกลุก ทหารมองโกลคอื dar rgyal bo shog 

thus เป็นหลานของ gu shri khan (1582-1655) ซึง่คมุทพัในช่วงนัน้ 
 41 ผูแ้ปล: ไดม้กีารเกบ็ไวท้ี ่Naritasan Bukkyo Kenkyujo และที ่Berlin เป็นฉบบัภาพ 
 42 ผูแ้ปล: sde dge 
 43 ผูแ้ปล: co ne 
 44 ผูแ้ปล: lha sa 
 45 ผูแ้ปล: ฉบบัน้ีในปัจจุบนัมกีารรายงานใหท้ราบว่าอยู่ในราชวงัโปตาละ วดัเซละ 五台山 และ Harvard 

University 
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 ต่อมาในช่วงปีคริสต์ศกัราช 1684-1692 รชัสมยัพระจักรพรรดิองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์ชิง     
พระนามว่า คังซี (康煕) “ฉบับคังซีกันคิว” ได้เสร็จสมบูรณ์ขึ้น  ในเวลาต่อมาฉบับคังซีกันคิว
ไดพ้มิพใ์หมอ่กี 4 ครัง้ ไดแ้ก ่ปีครสิตศ์กัราช 1700, 1717-1720, 1737 (ฉบบัเฉียนหลง乾隆版) 

 – เตนควิ 

 ในส่วนของเตนควิ เริม่พมิพด์ว้ยแท่นพมิพไ์มเ้ป็นครัง้แรกทีก่รุงปักกิง่ ในปียงเจิ้งที ่2 (雍正) 
ตรงกบัปีคริสต์ศกัราช 1724 โดยองค์ดาไลลามะล าดับที่ 5 ได้น าต้นฉบับจากวัดชะลุที่ท่านบุตน
เป็นคนเรยีบเรยีงใชเ้ป็นตน้ฉบบั และใชฉ้บบัคดัลอกอืน่ ๆ เป็นตวัเทยีบเคยีงในการช าระดว้ย 

 – ฉบบัปักกิง่ของมหาวทิยาลยัโอตานิ  

 ท่าน  Teramoto Enga
46 ได้อัญเชิญพระไตร ปิฎกทิเบตฉบับ ปักกิ่ งสู่ประ เทศญี่ปุ่ น

เก็บรักษาไว้ที่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยโอตานิ ต่อมาได้น ามาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มในปีโชวะ 30             
(ปีครสิต์ศกัราช 1955) โดยศูนย์วิจยัพระไตรปิฎกทเิบตที่ถูกจดัตัง้ขึ้น โดย Dr. Suzuki Daisetsu

47    
ตวัเล่มเป็นหนังสอืแผ่นภาพขนาดใหญ่ รวมทัง้หมด 168 เล่ม โดยเนื้อหาสว่นของกนัควิเป็นฉบบัคงัซ ี   
ปีครสิต์ศกัราช 1684 ส่วนเตนควิเป็นฉบบัยงเจิ้งปีครสิต์ศกัราช 1724 (และได้น างานประพนัธ์ของ 
ท่านซองขะปะทัง้หมดทีเ่ป็นคมัภรีน์อกพระไตรปิฎกผนวกรวมไวเ้ป็นล าดบัสดุทา้ย) นักวชิาการญีปุ่่ น
เรียกพระไตรปิฎกชุดนี้ว่า “พระไตรปิฎกทิเบตฉบับปักกิ่ง” ถือเป็นต าราอ้างอิงทางพุทธศาสนา          
ทีม่คีา่ประมาณมไิด ้

 ข) ฉบบันารถ์งั  

 ท่านโปละเน่ เซอธ์นัมโตปเกยี ཕྲོ་ལྷ་ནས་བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱས་48 ไดร้บับญัชาจากองคด์าไลลามะ  
ที่ 7 ด้วยเหตุนี้พระไตรปิฎกนาร์ถงัฉบบัพมิพ์จึงปรากฏขึ้น โดยกระบวนการท าในส่วนของกนัควิ      
                                                           

 46 ผูแ้ปล: 寺本婉雅 เป็นพระรปูที ่3 ชาวญี่ปุ่ นสายนิชฮิองกนัจไิปศกึษาที่ประเทศทเิบต 
 47 ผู้แปล: 鈴木大拙 เราอาจจะรู้จ ักในชื่อภาษาอังกฤษ คือ D.T. Suzuki (Daisetsu Teitaro Suzuki) 
เ ป็นนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนามหายาน โดยเฉพาะสาย เซนและสายชิน  ไ ด้น าความรู้ ด้ าน
เหล่าน้ีถ่ายทอดสู่โลกตะวันตก มีผลงานการแปลคัมภีร์โบราณทางพุทธศาสนาทัง้พากย์ญี่ปุ่ นและอังกฤษ 
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารยท์ีม่หาวทิยาลยัโอตานิในปี ค.ศ. 1921 ไดก่้อตัง้ศูนยว์จิยัพระไตปิฎกทเิบต 西蔵大蔵経研
究会 และก่อตัง้วารสารวชิาการพุทธภาคภาษาองักฤษมีชื่อว่า Eastern Buddhist เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สงักดั
มหาวทิยาลยัโอตานิ 
 48 ผูแ้ปล: pho lha nas bsod nams stobs rgyas, 1689-1747 
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อยู่ในช่วงปีคริสต์ศักราช 1730-1732 ส่วนเตนคิวอยู่ในช่วงปีคริสต์ศักราช 1741-1742 โดยใช้
พระไตรปิฎกนารถ์งัฉบบัลายมอืเป็นตน้ฉบบั 

 ฉบบันี้เรยีกว่า “ฉบบันาร์ถงั” เพราะว่าได้เก็บรกัษาในวดันาร์ถงัที่ตัง้อยู่ในเขตซงั གཙང་49 
ทางฝัง่ตะวนัตกของทเิบต แต่ในวดันาร์ถงักม็ฉีบบันาร์ถงัเก่าเกบ็ไว้อยู่ ดงันัน้จงึมอียู่ทัง้ 2 รูปแบบ
ด้วยกนั กล่าวคอื ฉบบัที่เป็นลายมอืเรยีกว่า “ฉบบันาร์ถงัเก่า” ส่วนที่เราเรยีกกนัว่า “ฉบบันาร์ถงั”     
ในปัจจุบนันัน้เป็นฉบบัพมิพ ์

 อนึ่ง ในประเทศญี่ปุ่ น  มหาวิทยาลัยโตเกียวมีพระไตรปิฎกฉบับนาร์ถังทัง้ 2 รูปแบบ 
แต่มหาวทิยาลยัเกยีวโต โตโยบุงโคะ มหาวทิยาลยัไทโช นารติะซงัและทีอ่ื่นมแีต่ฉบบัพมิพเ์กบ็รกัษา
ไวซ้ึง่อกัขระมคีวามไมช่ดั จงึท าใหอ้า่นไดอ้ยา่งยากล าบาก 

 ส่วนกนัควิได้ถูกพมิพ์ใหม่ในชุด Śatapiṭaka Series โดยท่าน Raghu Vīra ในชุดพมิพ์ใหม่นี้
ตวัอกัษรมคีวามชดัเจนมาก ท าใหส้ามารถน ามาเปรยีบเทยีบเพือ่การคน้ควา้ไดง้า่ยขึน้ 

 ค) ฉบบัเดเก  

 ในสมัยของราชา เตนปะเซริง  བསྟན་པ་ཚེ་རྲིང་50 แห่งอาณาจักรเดเกแคว้นขัม  ཁམས་51 

ซึ่งอยู่ทางฝั ่ง  ตะวันออกของทิเบต ได้นิมนต์ท่านสีตุ โชกีย์จุ ง เน  སྲི ་ཏུ་ཆྲོས་ཀྲི ་འབྱུང་གནས་ 52 
ซึ่งเป็นพระทีม่ชี ื่อเสยีงสายกรรมปะ เป็นผูช้ าระในส่วนกนัควิช่วงปีครสิต์ศกัราช 1729-1733 และม ี  
การจดัพมิพข์ึน้ 

 ส่วนเตนคิวได้ท่านชุเชนซุลตริมรินเชน  ཞུ་ཆྡེན་ཚུལ་ཁྲིམས་རྲིན་ཆྡེན་53 เป็นผู้ช าระในช่วง               
ปีครสิตศ์กัราช 1737-1744 และมกีารจดัพมิพข์ึน้ 

                                                           

 49 ผูแ้ปล: gtsang 
 50 ผูแ้ปล: bstan pa tshe ring, 1678-1738 
 51 ผูแ้ปล: khams 
 52 ผูแ้ปล: si tu chos kyi ’byung gnas, 1699/1700-1774 
 53 ผูแ้ปล: zhu chen tshul khrims rin chen, 1697-1774 
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 ในการช าระส่วนของกนัควิ มกีารใชฉ้บบัของสายตะวนัออกคอื“ฉบบัจงัหรอืทีเ่รยีกว่าลิถัง”
เป็นต้นฉบบั แล้วน าฉบบั เซลปะและเถมปังมะ (สายตะวนัตก) เป็นตวัร่วมช าระ ส่วนของเตนควิ 
ไดน้ าฉบบัจงัของทา่นบุตนเป็นตน้ฉบบั และไดน้ าฉบบัอืน่ ๆ มารว่มช าระ54   

  ง) ฉบบัโจเน  

 วัด โ จ เ น 55 ตั ้ง อ ยู่ ใ น เ ข ตอัม โ ดด้ า นทิศต ะ วัน อ อก เฉี ย ง เ หนื อ ข อ ง ทิ เ บ ต  ได้ มี                               
การจดัพมิพพ์ระไตรปิฎกทเิบตในสว่นของกนัควิช่วงปีชว่งครสิต์ศกัราช 1733-1743, และส่วนเตนควิ
ในช่วงปีครสิต์ศกัราช 1753-1773ในกรณีของกนัควิ สนันิษฐานว่า มรีากฐานมาจากฉบบัจงั (ลถิงั) 
ซึ่งเป็นของสายตะวันออก  แต่ก็มีส่วนผสมของฉบับปักกิ่งและฉบับเดเก ดังนั ้นต้นฉบับที่ใช้              
ของฉบบัโจเน ยงัเป็นประเดน็ทีต่อ้งรอการคน้ควา้ตรวจสอบในรายละเอยีดต่อไป 

 จ) ฉบบัลาซา 

 ด้วยด าริของดาไลลามะองค์ที่  13 ท่านถุบเตนเกียโซ ཐུབ་བསན་རྒྱ་མཚོ་56 ฉบับลาซา
ซึ่งพมิพ์เฉพาะ ในส่วนของกนัควิได้พมิพ์เสร็จสิ้นในปีครสิต์ศกัราช 1934 ภายหลงัท่านมรณภาพ     
ไปแล้ว ในสมยันัน้การพิมพ์ ด้วยแท่นพิมพ์โลหะได้มีขึ้นแล้วในทิเบต ดังนัน้ท่าน Tada Tōkan

57       
ไดเ้สนอแนะการใชเ้ทคโนโลยกีารพมิพ์ สมยัใหม่ในการจดัท าพระไตรปิฎก แต่ท่านดาไลลามะเหน็ว่า
ควรรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมที่ได้รกัษาพุทธวจนะสืบทอดต่อกนัมา ดังนัน้จึงตัดสินใจ
ใชแ้ทน่พมิพไ์มแ้บบเดมิ 

                                                           

 54 ผูแ้ปล: Kawaguchi Ekai 河口慧海 ไดอ้ญัเชญิพระไตรปิฎกทิเบตในส่วนกนัควิมาไวท้ี่โตโยบุงโคะ และ
ส่ ว น เตนคิว ไ ว้ ที่ คณ ะ อักษ ร ศ า ส ต ร์ ม ห า วิท ย า ลัย โ ต เ กี ย ว  ท่ า น  Tada Tōkan 多田等観 ไ ด้ อัญ เ ชิญ                              
ทัง้สองส่วน น้ีมาเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยโตโฮคุ และทางเซไคเซเทนได้รวบรวมเน้ือหา 3 หมวดจากเตนคิว                
ของ มหาวทิยาลยัโตเกยีว ไดแ้ก่ มาธยมกิะ จติตมาตร (วชิญาณวาท) และประมาณ น ามาจดัท าการพมิพใ์หม่อีกครัง้ 
ใน ปัจจุบันได้มี ในรูปแบบแผ่นซีดี  Microfiche ของ  Koyasan ส่วนประ เทศอิน เดียและไต้หวันก็ ไ ด้ท า  
การพมิพใ์หมข่ึน้มา 
 55 ผูแ้ปล: ภาษาจนีเรยีกว่า卓尼 ปัจจุบนัถอืเป็นหน่ึงในเทศมณฑลของเขตการปกครองตนเองของชนชาติ
ทเิบต กานหนาน ในมณฑลกานซู่ 
 56 ผูแ้ปล: thub bstan rgya mtsho 
 57 ผูแ้ปล: 多田等観  
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 มีพระที่เป็นผู้ร ับผิดชอบ 2 รูป ในการท าต้นฉบับโดยน าเอาฉบับโบราณซึ่งสันนิษฐาน
ว่าเป็นฉบบัพมิพค์รัง้แรกของนารถ์งัและอกีฉบบัคอืฉบบัเดเกน ามาช าระ ทีแ่ตกต่างกไ็ดใ้ชอ้กัษรสแีดง 
ซึ่งองค์ดาไลลามะมีความพอใจเป็นอย่างมาก ทัง้หมดนี้เป็นเป็นเหตุการณ์ที่ เล่าโดยท่าน Tada 
เกีย่วกบัการท าพระไตรปิฎกฉบบัลาซาในชว่งเวลานัน้ 

 ดว้ยเหตุนี้ท าใหส้ามารถทราบไดว้่าฉบบัลาซานัน้มคีวามตัง้ใจเอาฉบบันารถ์งัเป็นตวัตน้ฉบบั 

 ส่วนในรายละเอียดทางกายภาพของพระไตรปิฎกข้างต้นนัน้  หากพิจารณาตามที่เห็น        
โดยภาพรวม ประการแรก ในกรณีของสีหมึก กันคิวจะพิมพ์ด้วยหมึกแดง ส่วนของ เตนคิว
พิมพ์ด้วยหมึกด า 2) ในกรณีของจ านวนบรรทดั ทางฉบับปักกิ่ง ในหนึ่งใบลานประกอบไปด้วย          
8 บรรทัด  ทัง้ในส่วนของกันคิวและ เตนคิว หากเป็นฉบับอื่นในหนึ่ งใบลานจะมี 7 บรรทัด 
แต่ละฉบับก็จะมีลักษณะของอักษรที่เ ป็นเอกลักษณ์ ถ้าคุ้นเคยกับลักษณะเฉพาะเหล่านี้  
กจ็ะสามารถแยกไดว้่าฉบบัใดเป็นฉบบัใด 

 หากพจิารณาตามสายของฉบบัพมิพส์ามารถแบ่งออกเป็น 3 สายคอื 

 1. ในสายของตะวนัออกตวัแทนกค็อื ฉบบัปักกิง่ ซึง่ใชต้น้ฉบบัคอื ฉบบัเซลปะ 
 2. ฉบบันารถ์งัใชฉ้บบัของเถมปังมะ (สายตะวนัตก) 
 3. สายลูกผสมทีใ่ชต้น้ฉบบัทัง้ตะวนัออกและตะวนัตกคอื ฉบบัเดเก ซึง่ใชท้ัง้ฉบบัเถมปังมะ
และฉบบัจงั 

 นอกเหนือจาก  5 ฉบับข้างต้นแล้วก็ยังมีฉบับอื่นอีก เช่น ฉบับ Urga (1908-10)58             
ฉบบั sku ‘bum  ฉบบั chamdo

59, ฉบบั Punaka
60 ซึง่โดยรวมแลว้มกีว่า 10 ฉบบั ซึง่ไม่สมบูรณ์บา้ง 

ไม่ทราบรายละเอยีด ของขอ้มลูฉบบันัน้ ๆ บา้ง ส่วนการจดัเรยีบเรยีงหมวดหมู่ในพระไตรปิฎกทเิบต
ก็มีความแตกต่างกันในแต่ละฉบับ  อาทิ ฉบับปักกิ่งและฉบับลาซา หมวดของตันตระได้ร ับ             
การจดัเรยีงไวเ้ป็นล าดบัแรก ต่อมาจะเป็นพระสตูร และพระวนิัย ไล่เรยีงกนัตามล าดบั แต่ฉบบัเดเก
และฉบบัโจเน จดัหมวดพระวนิยัไวเ้ป็นล าดบัแรก ต่อมาจะเป็นพระสตูรและตนัตระ  

                                                           

 58 ผู้ แปล :  เ ฉพาะ  bka’ ‘gyur เท่ านั ้น .  Bethlenfalvy G.  A Catalogue of the Urga Kanjur in the Prof. 

Raghuvira Collection at the International Academy of Indian Culture, śatapiṭaka Series 246. New Delhi, 1980. 
 59 ผูแ้ปล: ภาษาทเิบต ཆབ་མདྲོ་ chab mdo สว่นภาษาจนีเรยีกวา่ 昌都 ออกเสยีงวา่ ชางตู 
 60 ผูแ้ปล: ฉบบั Punaka เป็นของประเทศภฏูาน แต่ในรายละเอยีดนัน้ยงัไมท่ราบชดัเจน 
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3. คมัภีรน์อกพระไตรปิฎก 

 ในคัมภีร์โบราณของทิเบตมีทัง้พระไตรปิฎกและคัมภีร์ที่อยู่นอกปิฎก ที่เรียกว่าคัมภีร์       
นอกพระไตรปิฎก หมายถึงคมัภีร์ทางพุทธศาสนาที่ชาวทเิบตรจนาขึ้นเพิม่เติมซึ่งหลงเหลือมาถงึ
ปัจจุบันมมีากพอสมควรทีเดียว เช่น สิ่งที่เรียกว่ากาบุม བཀའ་འབུམ་61  หรืออาจจะเรียกว่า สุงบุม     
གསུང་འབུམ་62  หมายถงึ การรวบรวมงานประพนัธ์ของพระทีม่ชี ื่อเสยีงของทางทเิบตเอง ยกตวัอย่าง
เช่น บุตนสุงบุม คอื การรวบรวมผลงานของท่านบุตนทีไ่ดร้จนาไว้  นอกเหนือจากนี้ยงัมกีารรวบรวม
ผลงานดา้นประวตัศิาสตรข์องนิกายหรอืหลกัธรรมของนิกายและอืน่ ๆ 

 อาจารย์  KAWAGUCHI Ekai, TERAMOTO Enga, NOMI Yutaka และท่าน TADA 

Tōkan ได้อัญเชิญคัมภีร์ที่มีคุณค่าทัง้หลายเหล่านี้  มาเก็บรักษาไว้ที่ญี่ปุ่ น อีกทัง้ยังได้มีการท า       
บญัชรีายชือ่คมัภรีร์วมทัง้ดรรชนี เพือ่ความสะดวกในการคน้ควา้อกีดว้ย 

 ตวัอย่างบญัชีรายช่ือคมัภีรแ์ละดรรชีค้นหา 

1. บญัชรีายชือ่คมัภรีพ์ระพทุธศาสนาทเิบตฉบบัมหาวทิยาลยัโทโฮกุ 
(東北大学蔵版 西蔵撰述仏典目録) 

2. บญัชรีายชือ่คมัภรีท์เิบต ณ มหาวทิยาลยัโตเกยีว 
(東京大学所蔵チベット文献目録) 

3. ดรรชนีบญัชรีายชือ่คมัภรีพ์ระพทุธศาสนาทเิบต ณ หอสมดุมหาวทิยาลยัโอตานิ 
(大谷大学図書館所蔵西蔵文献目録索引) 

4. บญัชรีายชือ่เอกสารภาษาทเิบต ณ มหาวทิยาลยัรวิโกกุ 
(龍谷大学所蔵チベット語資料目録) 

5. Musashi Tachikawa ed. : A Catalogue of the United States Library of Congress 

Collection of Tibetan Literature in Microfiche.  ( The International Institute for 

Buddhist Studies, Tokyo, Part 1, 1983; Part 2, 1986). 
6. Chizuko Yoshimizu ed. : Descriptive Catalogue of the Naritasan Institute 

Collection of Tibetan Works, Vol.I (Naritasan,1989). 

                                                           

 61 ผูแ้ปล: bka’ ’bum 
 62 ผูแ้ปล: gsung ’bum 
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7. บญัชรีายชือ่และดรรชนีรวมพระไตรปิฎกทเิบต 
(西蔵大蔵経総目録・索引) 

8. บญัชรีายชือ่พระไตรปิฎกทเิบตเตนจรู ์ณ หอสมดุมหาวทิยาลยัโอตานิ 
(大谷大学図書館蔵・西蔵大蔵経丹殊爾勘同目録) 

9. “A Comparative List of the Bkaḥ-ḥgyur Division of the Cone, Peking Sde-dge and 

Snar-thang Editions”, Memories of Taisho University, No.44 (1959). 
10. บญัชรีายชือ่พระไตรปิฎกทเิบตฉบบัลาซา ณ มหาวทิยาลยัโตเกยีว 

(東京大学所蔵ラサ版チベット大蔵経目) 

 

รายการอ้างอิง 

池田巧，中西純一，山中勝次. (2003).『活きている文化遺産デルゲパルカン―チベッ

ト大蔵経木版印刷所の歴史と現在』. 東京：明石書店. 

今枝由郎. (1989). チベット大蔵経の編集と開版. In長尾雅人, 高崎 直道ほうか (Eds.),

『チベット仏教 / 岩波講座東洋思想』11(pp. 325-350). 東京：岩波書店. 

御牧克己. (1987). チベット語仏典概説. In長野泰彦＆立川武蔵 (Eds.),『チベットの言

語と文化』. 東京：冬樹社. 

山口瑞鳳. (1988). 『チベット』下. 東京：東京大学出版会. 

渡辺章悟. (1995).『大般若と理趣分のすべて』. 東京：北辰堂. 
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ภาคผนวก 

ตารางที ่1 
พระไตรปิฎกทเิบตทัง้ 5 ฉบบั และสถานทีเ่กบ็รกัษา 

 กนัคิว เตนคิว 

ฉบบัปักกิง่ 影印北京版西蔵大蔵経 

(โตเกยีว, เกยีวโต, 鈴木学術財団) 
影印北京版西蔵大蔵経 

(โตเกยีว, เกยีวโต, 鈴木学術財団) 

ฉบบัเดเก 1. Microfiche 

(หอ้งสมดุ Koyasan University) 

  

1. Microfiche (หอ้งสมดุ Koyasan    

    University) 
2. Deruge-Ban Chibetto Daizokyo: 
Tokyo Daigaku Bungakubu shozo.   
Ronshobu Tokyo Daigaku. Indo 

Tetsugaku Indo Bungaku 
Kenkyushitsu. 
(デルゲ版チベット大蔵経論疏部

เลอืกเฉพาะในสว่นของมาธยมกิะ, 
จติตมาตร(=วชิญาณวาท) และประมาณ) 

ฉบบัโจเน โตโยบุงโคะ Microfiche (USA, The Institute for 

Advanced Studies of World 
Religions; abbr. IASWR) 

ฉบบันารถ์งั โตโยบุงโคะ, Microfiche (USA, 
IASWR) 

โตโยบุงโคะ 

ฉบบัลาซา Tokyo Daigaku Bungakubu, 
Microfiche (USA, IASWR) 

– 
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ตารางที ่2 
การแบ่งหวัขอ้ในพระไตรปิฎกฉบบัปักกิง่เปรยีบเทยีบกบัฉบบัเดเก 

 ฉบบัปักก่ิง ฉบบัเดเก 

กนัคิว   

1 rgyud 1-729 (หมวดตนัตระ) ’dul ba 1-7 (พระวนิยั) 

2 sher phyin 730-759  
(หมวดปรชัญาปารมติา) 

sher phyin 8-43 

3 dkon brtsegs 760 (หมวดรตันกฏู) phal chen 44 

4 phal chen 761 (หมวดอวตงัสกะ) dkon brtsegs 45-93 

5 mdo sna tshogs 762-1029  
(พระสตูร) 

mdo sde 94-359 

6 ’dul ba 1030-1055 (พระวนิยั) rgyud ’bum 360-827 

  rnying rgyud 828-844 

  dus ’khor ’grel bshad 845  

  gzungs ’dus 846-1103 

เตนคิว   

7 bstod tshogs 2001-2063 
(hymns) 

bstod tshogs 1109-1179 

8 rgyud ’grel 2064-5183 
(คมัภรีอ์รรถาธบิายตนัตระ) 

rgyud 1180-3785 

 (mdo ’grel) 
(คมัภรีอ์รรถาธบิายพระสตูร) 

 

9 sher phyin 5184-5223  
(หมวดปรชัญาปารมติา) 

sher phyin 3786-3823 
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 ฉบบัปักก่ิง ฉบบัเดเก 

10 dbu ma 5524-5480 (หมวดมาธยมกิะ) dbu ma 3824-3980 

11 mdo tshogs ’grel pa 5481-5520 
(หมวดอรรถาธบิายพระสตูร) 

mdo ’grel 3981-4019 

12 sems tsam 5521-5586 
(หมวดจติตมาตร-วชิญาณวาท) 

sems tsam 4020-4085 

13 mngon pa’i bstan bcos 5587-5604 
(พระอภธิรรม) 

mngon pa 4086-4103 

14 ’dul ba’i ’grel pa 5605-5649 
(คมัภรีอ์รรถาธบิายพระวนิยั) 

’dul ba 4104-4149 

15 skyes rabs 5650-5657 
(หมวดชาดก) 

skyes rabs 4150-4157 

16 spring yig 5658-5699 
(หมวดเลขา) 

spring yig 4158-4202 

17 tshad ma 5700-5766 (หมวดประมาณ) tshad ma 4203-4268 

18 sgra rig pa 5767-5794 
(หมวดไวยากรณ์) 

sgra mdo 4269-4305 

19 gso ba rig pa 5795-5801 
(หมวดจกิติสา) 

gso rig pa 4306-4312 

20 bzo rig pa 5802-5819 
(หมวดศลิปะ) 

bzo rig pa 4313-4237 

21 thun mong ba lugs kyi bstan bcos 
5820-5831 
(common gnomics) 

thun mong ba lugs kyi bstan bcos 
4328-4345 

22 ngo mtshar bstan bcos 5832-5962 
(various texts) 

sna tshogs 4346-4464 
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 ฉบบัปักก่ิง ฉบบัเดเก 

23 dkar chag (บญัชรีายชือ่คมัภรี)์ jo bo’i chos chung 4465-4567 
ผลงานของทา่นอตศีะ 

24  dkar chag 

 

ภาพคมัภีรใ์บลานในพระไตรปิฎกทิเบตฉบบัต่าง ๆ 

 

คมัภรีพ์ระวนิยัวสัตุ พระไตรปิฎกทเิบตฉบบัเดเก ภาพโดย ดร.ประภากร พนสัดษิฐ ์

 

พระไตรปิฎกทเิบตฉบบัปักกิง่ ภาพโดย ดร.ประภากร พนสัดษิฐ ์
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