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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนา คาว่า ไตรปิฎก แปลว่า ปิฎก 3
ซึ่งภาษาบาลี เรียกว่า ติปิฏก หรือ เตปิฏก ได้แก่ พระวินัยปิฎก พระสุ ตตันตปิฎก และพระ
อภิธรรมปิฎ ก เป็ นคัมภีร์ ที่รวบรวมคาสอนของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกสาคัญบางรูปเป็น
หมวดหมู่ ตามมติของนักวิชาการ เช่น Wilhelm Geiger (1978:9-10)1 กล่าวว่า
“การรวบรวมพระไตรปิฎกอยู่ในช่วงประมาณ 483 ปีก่อนคริสตกาล
หลังการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ประชุมกันที่เมืองราชคฤห์ พัฒนามาอีก
100 ปีที่เมืองเวสาลี สาเหตุหลักเกิดขึ้นจากทัศนคติบางอย่างที่ผิดพลาด ซึ่ง
เป็นอันตรายและบั่นทอนวินัย การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 3 ประชุมกัน
ภายใต้การอุป ถัมภ์ ของพระเจ้า อโศกประมาณปี 264-227 ก่อนคริส ตกาล
การประชุมกันในครั้งนี้จึงมีการรวบรวมพระไตรปิฎกขึ้นและเกี่ยวเนื่องเป็นพิเศษ
กับการเกิดอภิธรรม เพราะส่วนใหญ่เชื่อว่า พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระได้แต่ง
คัมภีร์กถาวัตถุปกรณ์ในการประชุมครั้งนี้”

ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะพระวินัยปิฎก ดังที่

K.R. Norman (1983:18)

ได้กล่าวว่า

“พระวินัยปิฎกมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 1.สุตตวิภังค์ เป็นส่วนประกอบของมหาวิภังค์ หรือเรียก
ได้ อี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า ภิ ก ขุ วิ ภั ง ค์ และ ภิ ก ขุ นี วิ ภั ง ค์ ประกอบด้ ว ยบทบั ญ ญั ติ หรื อ สิ ก ขาบท
ในปาฏิโมกขสุตตะของภิกษุและภิกษุณี 2.ขันธกะ เป็นส่วนประกอบของมหาวรรคและจุลวรรค ว่า

1
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ด้วยสิกขาบทนอกปาฏิโมกขสุตตะตอนต้น 10 ขันธกะ และตอนปลาย 12 ขันธกะ และ 3.
ปริวาร เป็นคู่มือบรรจุคาถามคาตอบสาหรับซ้อมความรู้เรื่องวินัย”2
ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะส่วนที่เรียกว่า สุตตวิภังค์ ดังที่ สุภาพรรณ ณ บางช้าง
(2526:45-48) กล่าวว่า “การที่เรียกหมวดที่กล่าวถึงบทบัญญัติในปาฏิ โมกขสุตตะของภิกษุและ
ภิกษุณีว่า มหาวิภังค์และภิก ขุ นี วิภังค์ หรือเรียกรวมกั นว่า สุตตวิ ภังค์ ก็เพราะหมวดนี้มิได้ มี
เฉพาะตัวบทบัญญัติเท่านั้น แต่ยังมีการวิเคราะห์ (วิภังค์) ที่มาของบทบัญญัติ เหตุการณ์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความหมายของแต่ละคาในบทบัญญัติ สรุปได้ว่าแต่ละสิกขาบทประกอบด้วย
เนื้อหาสาคัญ 6 เรื่อง คือ
1) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้พระพุ ทธเจ้าต้องทรงบัญญัติสิกขาบทนั้น ๆ เรียก
ส่วนนี้ว่า นิทาน หรือ ปกรณ์
2) การประชุมสงฆ์วินิจฉั ยปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อแรกนั้น พระพุทธเจ้าทรงอธิบายถึง
ประโยชน์ของการบัญญัติสิกขาบท 10 ประการ แล้วจึงบัญญัติสิกขาบทที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
3) เล่ า เรื่ อ งการประพฤติ ผิ ด จากข้ อ วิ นั ย ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงบั ญ ญั ติ ไ ว้ พระภิ ก ษุ ผู้
ประพฤติผิดพยายามอ้างหลีกเลี่ยงกฎ เช่น อ้างว่าสิ่งที่ตนทามิได้ตรงกับข้อกาหนดห้าม
4) การประชุม สงฆ์บั ญ ญัติ อนุ สิ ก ขาบท คื อ ก าหนดเพิ่ มเติม ลงในสิ กขาบทเดิม ให้
ละเอียดครอบคลุมความประพฤติผิดในเรื่องนั้น ๆ ได้ทั้งหมด
5) สิกขาบทวิภังค์ หรือ ปทภาชนีย์ คือ การอธิบายคาแต่ละคาของสิกขาบทเสมือน
เป็นอรรถกถา นักวิชาการต่างประเทศ เรียกตอนนี้ว่า Old Commentary ถือว่าเป็นอรรถกถา
รุ่นแรกในคัมภีร์พุทธศาสนา
6) ตัวอย่างเรื่ องการประพฤติผิดวินัย เน้นที่การวินิจฉัยว่า คดีที่มีปัญหาเป็นอาบัติ
หรือไม่ ถ้าเป็นอาบัติขนาดหนัก กลาง หรือเบา แก้ไขได้หรือไม่ได้”
ตัวอย่างเช่น ในปาราชิกสิกขาบทที่ 2 ที่ว่าด้วยการห้ามลักทรัพย์ มีเนื้อความทั้ง
สิกขาบท โดยย่อ ดังนี้
เริ่มแรกกล่าวเล่าเรื่องพระภิกษุ ชื่อ ธนิยะ ผู้ก่ออธิกรณเรื่องกุฏิที่อาศัยเพราะสร้างเป็น
กุฏิเล็ก ๆ มุงบังด้วยหญ้า ก็มีคนหาฟืนหาหญ้ามารื้อถอนไปในเวลาที่ท่านไปบิณฑบาต ท่านจึงสร้าง
กุฏิด้วยดินหลังใหญ่สวยงาม แต่พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า ไม่สมควรแก่บรรพชิต ท่านจึงคิดสร้างกุฏิ
ด้วยไม้แล้วจึงได้ไปขอไม้จากพนักงานรักษาไม้ เจ้าพนักงานอธิบายว่าไม้เหล่านั้นเป็นของหลวง จักให้
ได้ต่อเมื่อมีพระบรมราชานุญาตพระราชทานแก่พระธนิยะ พระธนิยะจึงตอบว่าพระเจ้าแผ่นดินได้
2
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พระราชทานไม้เหล่านั้นแก่ท่านแล้ว เจ้าพนักงานจึงมอบไม้ ให้ ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบเรื่อง
จึงให้ นิ มนต์พระธนิ ย ะมาไต่ส วน ตรัส ถามว่า พระองค์ ได้ถวายไม้แด่พระธนิยะเมื่อไร พระธนิยะ
กราบทูลว่า “เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จเถลิงราชสมบัติใหม่ ๆ ครั้งนั้นพระองค์ทรงประกาศว่า “หญ้า
ไม้ และน้า ข้าพเจ้าถวายแล้วแก่สมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย ขอสมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย
โปรดใช้ส อยเถิด ” พระเจ้ าแผ่ น ดินทรงต าหนิพระธนิย ะว่า จงใจขโมยของหลวงด้ว ยเลศนัย แต่
เนื่องจากท่านเป็นภิกษุ พระองค์จึงทรงงดเว้นการลงโทษ พระพุทธเจ้ าทรงทราบเรื่องจึงโปรดให้
ประชุมคณะสงฆ์ ทรงอธิบายถึงประโยชน์ของการบัญญัติวินัยสาหรับสงฆ์ 10 ประการ3 แล้ว
บัญญัติวินัยที่เกี่ยวข้องกับการขโมยว่า4

“โย ปน ภิ กฺ ขุ อทิ นฺ น เถยฺ ย สงฺ ข าต อาทิ เ ยยฺ ย ... อยมฺ ปิ ปาราชิ โ ก
โหติ อสวาโสติ”
“อนึ่ง ภิกษุใด ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมย...
แม้ภิกษุนี้ ต้องอาบัติปาราชิกหาสังวาสไม่ได้”
ต่อจากนั้น มีเรื่องการพยายามหลีกเลี่ยงข้อวินัย เล่าว่า พระภิกษุพวกหนึ่งไปลักห่อผ้า
ของช่างย้อมนามาแบ่งกัน เมื่อมีผู้ทักท้วง พระภิกษุพวกนั้นก็อ้างว่า สิ่งที่ตนทาไม่ผิดจากข้อบัญญัติ
เรื่องการขโมย เพราะข้อบัญญัติกาหนดเฉพาะการขโมยในเขตบ้านเท่านั้นไม่ได้บัญญัติไปถึงการขโมย
ในปุา บริเวณลานผ้าที่พวกตนไปเอาผ้านั้นไม่อยู่ในเขตบ้าน พวกตนจึงไม่ผิดต่อข้อบัญญัติ เมื่อ
พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่ อง จึงประชุมคณะสงฆ์อีกครั้งหนึ่งแล้วเพิ่มเติมข้อบัญญัติเดิมให้มีขอบเขต
กว้างขวางและชัดเจนยิ่งขึ้น เรียกว่า อนุบัญญัติ ดังความว่า5
“โย ปน ภิ กฺ ขุ คามา วา อรญฺ า วา อทิ นฺ น เถยฺ ย สงฺ ข าต
อาทิเยยฺย ...”
“อนึ่ง ภิกษุใด ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมย
จากบ้านก็ดี จากปุาก็ดี...”
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จากนั้นจะเป็น สิกขาบทวิภังค์ หรือ ปทภาชนีย์ ที่มีการอธิบายความหมายของคา
แต่ละคาในบทบัญญัติหรือปาฏิโมกขสุตตะนั้นไปตามลาดับบท ดังตัวอย่างการอธิบายคาว่า โย ปน
และคาว่า คามา จากคาที่ขีดเส้นใต้ไว้ข้างต้น ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างการอธิบายคาว่า “โย ปน”6
“โย ปนาติ โย ยาทิโ ส ยถายุตฺโ ต ยถาชจฺโ จ ยถานาโม ยถาโคตฺโ ต
ยถาสีโล ยถาวิหารี ยถาโคจโร เถโร วา นโว วา มชฺฌิโม วา เอโส วุจฺจติ โย
ปนาติ”
“คาว่า โย ปน ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด มีการประกอบ(งาน)อย่างใด
มีชาติอย่างใด มีชื่ออย่างใด มีโคตรอย่างใด มีปกติอย่างใด มีธรรมเครื่องอยู่อย่างใด
มี อ ารมณ์ อ ย่ า งใด เป็ น เถระก็ ต าม เป็ น นวกะก็ ต าม เป็ น มั ช ฌิ ม ะก็ ต าม ผู้ นี้
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า “อนึ่ง..ใด”
ตัวอย่างการอธิบายคาว่า “คาโม7 (จากบทตั้ง คือ คามา)”
“คาโม นาม เอกกุ ฏิ โ กปิ คาโม ทฺ วิ กุ ฏิ โ กปิ คาโม ติ กุ ฏิ โ กปิ คาโม
จตุ กฺ กุ ฏิ โ กปิ คาโม สมนุ สฺ โ สปิ คาโม อมนุ สฺ โ สปิ คาโม ปริ กฺ ขิ ตฺ โ ตปิ คาโม
อปริกฺขิตฺโตปิ คาโม โคนิสาทินิวิฏฺโ ปิ คาโม โยปิ สตฺโถ อติเรกจตุมฺมาสนิวิฏฺโ
โสปิ วุจฺจติ คาโม”
“ที่ชื่อว่า บ้าน มีอธิบายว่า บ้านมีกระท่อมหลังเดียวก็ดี มีกระท่อม 2
หลังก็ดี มีกระท่อม 3 หลังก็ดี มีกระท่อม 4 หลังก็ดี มีคนอยู่ก็ดี ไม่มีคนอยู่ก็ดี
แม้ที่เขาล้อมไว้ก็ดี แม้ที่เขาไม่ได้ล้อมไว้ก็ดี แม้ที่เขาสร้างดุจเป็นที่เลี้ยงโคก็ดี แม้หมู่
เกวียนที่อาศัยอยู่เกิน 4 เดือนก็ดี แม้ที่นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า บ้าน”

หลังจากนั้น เป็นตัวอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นจริง อันเป็นปัญหาที่พระพุทธเจ้าต้องทรงวินิจฉัย
ว่า การกระทานั้น ๆ ต้องอาบัติหรือไม่ ถ้าต้องอาบัติ จะต้องอาบัติใด ตัวอย่างเช่น บุรุษผู้หนึ่งเดิน
ทางไกลไปกับ ภิ กษุรู ป หนึ่ ง เมื่ อจะผ่ านด่านเก็ บภาษี บุรุษนั้น ได้ห ย่อนพลอยมี ราคาในย่ามของ
พระภิกษุ โดยที่พระภิกษุนั้นไม่ทราบ เมื่อพ้นด่านเก็บภาษีแล้ว พระภิกษุจึงเห็นพลอย เกิดสงสัยว่า
6
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ท่านต้องถูกปรับอาบัติเป็นปาราชิกหรือไม่ พระพุทธเจ้าให้ภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมวินิจฉัย ภิกษุได้
วินิจฉัยตรงกันว่า ภิกษุรูปนั้นมิได้ประพฤติผิดเพราะไม่มีเจตนา หรือมีเรื่องภิกษุลักเสนาสนะของ
พระภิ กษุ อื่น เช่น ลั ก เตีย ง ฟู ก หมอน บานประตู บานหน้ าต่ าง ไม้ก ลอน ในแต่ ล ะเรื่ อ ง
พระพุทธเจ้าทรงไต่สวนภิกษุผู้ลักว่า มีเจตนาในการลักหรือไม่ เมื่อสารภาพว่า มีเจตนา พระองค์ก็
ทรงวินิจฉัยปรับอาบัติเป็นปาราชิก”
จากเนื้อหาสาคัญทั้ง 6 ข้อของแต่ละสิกขาบทดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจะเน้นศึกษา
เฉพาะส่วนที่ 5 คือ สิกขาบทวิภังค์ หรือ ปทภาชนีย์ ที่อธิบายคาหรือกลุ่มคาในปาฏิโมกขสุตตะ
จานวน 150 ข้อเท่านั้น สิกขาบทเหล่านี้เป็นสิกขาบทดั้งเดิม มีการนามาสาธยายในวันอุโบสถทุก
กึ่งเดือน คือ ในวัน ขึ้น 15 ค่า และแรม 14 ค่า หรือ 15 ค่า ดังมีห ลั กฐานปรากฏในทุติย
ปัณณาสก์ ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย8
ในสมัยหลัง เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปยังดินแดนต่าง ๆ ด้วยกาลเวลาที่ล่วงไป เกิด
ปัญหาในการทาความเข้าใจเนื้อหาในพระไตรปิฎกรวมถึงคาและไวยากรณ์ ดังนั้นจาเป็นจะต้องอาศัย
การอธิบาย การตีความโดยอรรถกถาจารย์ คัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฎกนั้น ซึง่ แต่งโดยอรรถกถาจารย์
ผู้ทรงความรู้ เรียกว่า คัมภีร์อรรถกถา
ในกรณีของพระวินัยปิฎกก็เช่นเดียวกัน มีอรรถกถาชื่อว่า สมันตปาสาทิกา ผู้รจนา
คัมภีร์นี้คือพระพุทธโฆษะ ถือว่าเป็นอรรถกถาพระวินัยปิฎกเล่มแรก แต่งขึ้นตามคาอาราธนาของ
พระพุทธสิริ ระหว่าง ค.ศ. 429-430 (สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2526:292-3)
ชื่อ สมันตปาสาทิกา นี้แปลว่า (อรรถกถา) ที่ก่อให้เกิดความเลื่อมใสรอบด้าน มาจาก
สมนฺต “โดยรอบ” + ปาสาทิกา “นามาซึ่งความเลื่อมใส” ดังข้อความตอนท้ายของปฐมปาราชิก
ได้แสดงความดีเด่นของเนื้อหาในคัมภีร์นี้ อันสะท้อนความมุ่งหมายในการรจนาของพระพุทธโฆษะ
ดังนี้9
“ตตฺรีท สมนฺตปาสาทิกาย
อาจริยปรมฺปรโต
ปรสมยวิวชฺชนโต
พฺย ฺชนปริโสธนโต
สิกฺขาปทวินิจฺฉยโต
8
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สมนฺตปาสาทิกตฺตสฺมึ
นิทานวตฺถุปฺปเภททีปนโต
สกสมยวิสุทฺธิโต เจว
ปทตฺถโต ปาลิโยชนากฺกมโต
วิภงฺคนยเภททสฺสนโต

6
สมฺปสฺสต น ทิสฺสติ
วิ ฺ ูนมย ตสฺมา
สวณฺณนา ปวตฺตา
วุตฺตสฺส โลกนาเถน

กิ ฺจิ อปาสาทิก ยโต เอตฺถ
สมนฺตปาสาทิกาเตฺวว
วินยสฺส เวเนยฺยทมนกุสเลน
โลกมนุกมฺปมาเนนาติ”

“เพราะเหตุที่ในสมันตปาสาทิกานี้ ย่อมไม่ปรากฏคาสักน้อย
หนึ่ ง ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเลื่ อ มใส แก่ วิ ญ ญู ช นทั้ ง หลาย
ผู้ พิ จ ารณาอยู่ โ ดยล าดั บ สื บ ๆ แห่ ง อาจารย์ โดยแสดง
ประเภทแห่ ง นิ ท านและวั ต ถุ โดยเว้ น ลั ท ธิ อื่ น โดยความ
บริ สุ ท ธิ์ แ ห่ ง ลั ท ธิ ต น โดยช าระพยั ญ ชนะให้ ห มดจด โดย
เนื้ อความแห่ งบท โดยลาดับแห่งพระบาลีและโยชนา โดย
วินิจฉัยในสิกขาบท โดยแสดงประเภทแห่งนัยในคัมภีร์วิภังค์
ฉะนั้ น สั งวรรณนาแห่ ง พระวิ นัย ซึ่ งพระผู้ เ ป็น ที่พึ่ งแห่ ง โลก
ผู้อนุเคราะห์โลก ผู้ฉลาดในการฝึกเวไนยสัตว์ได้ตรัสไว้แล้วนี้
จึงเป็นไปโดยชื่อว่า “สมันตปาสาทิกา” แล

จากความมุ่งหมายดังกล่าว รวมกับคาอาราธนาของพระพุทธสิริ จึงทาให้พระพุทธโฆษะ
แต่งสมันตปาสาทิกานี้ขึ้น เพื่ออธิบายความในพระวินัยปิฎกทั้งหมด ไม่ได้เน้นการอธิบายปาฏิโมกขสุตตะเท่านั้น นอกจากสมันตปาสาทิกาแล้ว เชื่อกันว่าพระพุทธโฆษะได้แต่งอรรถกถาอีกเล่มหนึ่งใน
สมัยหลัง อธิบายเฉพาะปาฏิโมกขสุตตะเท่านั้น อรรถกถาดังกล่าวชื่อว่า กังขาวิตรณี แต่งขึ้นตามคา
อาราธนาของพระโสณเถระ
ชื่อ กั งขาวิ ต รณี นี้ แปลว่ า (อรรถกถา) ที่ช่ ว ยให้ ข้ ามพ้น ความสงสั ย มาจาก กงฺ ข า
“เคลือบแคลง,สงสัย” + วิตรณี “ข้ามพ้น” ในคาลงท้ายของกังขาวิตรณี มีข้อความระบุถึงความ
ตั้งใจของพระพุทธโฆษะที่ต้องการให้ภิกษุทั้งหลายก้าวพ้นความสงสัยในพระปาติโมกข์เมื่อได้อ่าน
อรรถกถานี้แล้ว ความว่า10

“วณฺณน ปาติโมกฺขสฺส
โสณตฺเถเรน ยาจิโต
วินเย ชาตกงฺขาน
กงฺขาวิตรณตฺถิโก”
“ข้าพเจ้าต้องการจะช่วยถ่ายถอนความสงสัยให้
แก่พระภิกษุทั้งหลายผู้เกิดความสงสัยในพระวินัย ”
10
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แต่มีนักวิชาการต่างประเทศ ได้ให้ข้อสังเกตว่า สมันตปาสาทิกาและกังขาวิตรณีนั้น
อาจจะไม่ได้แต่งโดยผู้แต่งคนเดียวกันก็เป็นได้ น่าจะแต่งในเวลาที่ต่างกัน และยังระบุว่า กังขาวิตรณี
น่าจะแต่งภายหลังสมันตปาสาทิกา เพราะในขณะที่กังขาวิตรณีอ้างถึงสมันตปาสาทิกา แต่สมันตปา
สาทิกากลับไม่มีข้อความใดๆ ระบุถึงกังขาวิตรณีเลย ดูเหมือนว่ากังขาวิตรณีมีจุดประสงค์ในการแต่ง
เพื่อให้ความรู้โดยสังเขปเกี่ยวกับพระวินัยในเชิงปฏิบัติแก่พระภิกษุสงฆ์ (Von Hinüber, Oskar.
2000:110-111)
เนื่องจากยังไม่มีการวิจัย เกี่ยวข้องกับการศึกษาเปรียบเทียบสัททาธิบายในมหาวิภังค์
สมันตปาสาทิกาและกังขาวิตรณี มาก่อน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงจะศึกษาเปรียบเทียบสัททาธิบายในทั้ง 3 คัมภีร์
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึ ก ษารู ป แบบและกลวิ ธี ก ารอธิ บ ายศั พ ท์ ใ นมหาวิ ภั ง ค์ สมั น ตปาสาทิ ก า และ
กังขาวิตรณี
2. เปรียบเทียบรูปแบบและกลวิธีการอธิบายศัพท์ในคัมภีร์ดังกล่าว
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบและกลวิธีการอธิบายศัพท์ในคัมภีร์ดังกล่าว

1.3 สมมติฐานการวิจัย
สั ท ทาธิ บ ายในมหาวิ ภั ง ค์ ที่ เ รี ย กว่ า ปทภาชนี ย์ อั น เป็ น อรรถกถารุ่ น แรกอยู่ ใ น
พระวิ นั ย ปิ ฎ ก มี ค วามแตกต่ า งจากอรรถกถาพระวิ นั ย รุ่ น หลั ง ได้ แ ก่ สมั น ตปาสาทิ ก า และ
กังขาวิตรณี ในด้านรูปแบบ เนื้อหา กลวิธี แม้จะมีความสัมพันธ์กัน สันนิษฐานว่า ความแตกต่าง
ดังกล่าวเกิดจากความมุ่งหมายในการสัททาธิบายและสมัยในการแต่งคัมภีร์ทั้ง 3
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษานี้จากัดขอบเขตศึกษาเฉพาะปทภาชนีย์ ของปาฏิโมกขสุตตะ 150

ข้อใน

มหาวิภังค์ สมันตปาสาทิกา และกังขาวิตรณีเท่านั้น ปาฏิโมกขสุ ตตะ ในงานวิจัยนี้ หมายถึง
ปาฏิโมกขสุตตะในภิกขุวิภังค์ 150 ข้อเท่านั้น ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษาสิกขาบททั้ง 227 ข้อ และไม่ได้
ศึกษาภิกขุนีวิภังค์ เนื่องจากสัททาธิบายปาฏิโมกขสุตตะที่เกินจากข้อ 150 เป็นข้อความสั้นเกินไป
เป็นสิกขาบทเล็กน้อย ส่วนภิกขุนีวิภังค์มีสัททาธิบายในทานองเดียวกับภิกขุวิภังค์
สัททาธิบายในกรณีของภิกขุวิภังค์จึงเพียงพอและเป็นแนวเทียบให้แก่ภิกขุนีวิภังค์ได้

การศึกษา
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1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
สัททาธิ บ าย หมายถึง การอธิบายคาศัพท์ ห รื อกลุ่ มคาศัพท์ จากปาฏิโ มกขสุ ตตะ


ที่ถูกนามาอธิบายในมหาวิภังค์ สมันตปาสาทิกา และกังขาวิตรณี และเนื่องจากยังไม่มีการศึกษา
เปรียบเทียบสัททาธิบายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเปรียบเทียบสัททาธิบายดังกล่าว
โดยแยกประเด็นการศึกษาวิเคราะห์ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านรูปแบบ ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
การน าเสนอการอธิบ ายของแต่ล ะคัมภีร์ ว่ามีลั กษณะอย่างไร 2) ด้า นเนื้อหา ศึกษาวิ เคราะห์
เกี่ยวกับการตีความหมาย ไวยากรณ์และวากยสัมพันธ์ 3) ด้านกลวิธี ศึกษาวิเคราะห์ ว่ามีวิธีการ
อธิบายอย่างไรบ้าง
ปทภาชนีย์11 หมายถึง การแจกแจงคาต่อคาไปตามลาดับบทที่อธิบายสิกขาบทหรือ
บทบัญญัติว่าในมหาวิภังค์ มีลักษณะอย่างไร ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้คาว่า สัททาธิบาย
ในมหาวิ ภั ง ค์ แทนการใช้ ค าว่ า สั ท ทาธิ บ ายในปทภาชนี ย์ เพราะเนื่ อ งจากปทภาชนี ย์ เ ป็ น
ส่วนประกอบในมหาวิภังค์นั่นเอง
ดังตัวอย่างปาฏิโมกขสุตตะ เมถุนสิกขาบท ปาราชิกข้อที่ 1

ว่าด้วยการห้ามภิกษุ

เสพเมถุน โดยที่สุดแม้ในเดรัจฉานตัวเมีย12

“(1) โย ปน ภิกฺขุ ภิกฺขูน สิกฺขาขาสาชีวสมาปนฺโน สิกฺข อปฺปจฺจกฺขาย
ทุพฺพลฺ ย อนาวิกตฺว า (2) เมถุน ธมฺม ปฏิเสเวยฺย อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายปิ
ปาราชิโก โหติ อสวาโส. ”
“(1) อนึ่ง ภิกษุ ใด ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพ(ธรรมเนียมการเลี้ยงชีพ)
ร่วมกันของภิกษุทั้งหลายไม่กล่าวคืนสิกขา ไม่ทาให้แจ้งความเป็นผู้ท้อแท้ พึงเสพ
(2) ซึ่ ง เมถุ น ธรรม โดยที่ สุ ด แม้ ใ นเดรั จ ฉาน ภิ ก ษุ นั้ น ต้ อ งอาบั ติ ป าราชิ ก
หาสังวาสไม่ได้”

สัททาธิบาย มาจากคาว่า สทฺท+อธิปฺปาโย
ในปทานานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ความหมายของ “สทฺท” หมายถึง sound, noise, voice ,
a word ส่วน “อธิปฺปาโย” หมายถึง intention, wish, meaning, thought.


11

Hinüber Oskar Von “A Handbook of Pāli Literature,”(Berlin New York: Walter de
Gruyter,2000),p.1
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จากสิกขาบทข้างต้น ผู้วิจัยได้ขีดเส้นใต้ไว้ที่ 2 กลุ่มคา คือ
กลุ่ ม ค าที่ 1 คื อ โย ปน “อนึ่ ง ..ใด” ที่ มี ก ารยกมาอธิ บ ายในส่ ว นที่ เ รี ย กว่ า
ปทภาชนีย13์ เพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้ คือ
“โย ปนาติ โย ยาทิโ ส ยถายุตฺโ ต ยถาชจฺโ จ ยถานาโม ยถาโคตฺโ ต
ยถาสีโ ล ยถาวิห ารี ยถาโคจโร เถโร วา นโว วา มชฺฌิโ ม วา เอโส วุจฺจติ
โย ปนาติ”
“คาว่า โย ปน ความว่า ผู้ใด คือ ผู้เช่นใด มีการประกอบ(งาน)อย่างใด
มีชาติอย่างใด มีชื่ออย่างใด มีโคตรอย่างใด มีปกติอย่างใด มีธรรมเครื่องอยู่อย่างใด
มี อ ารมณ์ อ ย่ า งใด เป็ น เถระก็ ต าม เป็ น นวกะก็ ต าม เป็ น มั ช ฌิ ม ะก็ ต าม ผู้ นี้
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่า “อนึ่ง..ใด”
ผู้วิจั ย พบว่า ลั กษณะการยกคาจากปาฏิโมกขสุ ตตะ มาอธิบายเช่นนี้ มีลั กษณะที่
คล้ายคลึงกันกับคัมภีร์มหานิทเทส ดังตัวอย่างในกามสุตตนิทเทส พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย
มหานิทเทส เล่มที่ 21 ข้อที่ 11 หน้าที่ 6 ดังต่อไปนี้ คือ
“โย กาเม ปริวชฺเชติ

โสม วิสตฺติก โลเก

สปฺปสฺเสว ปทา สิโร

สโต สมติวตฺตติ

“พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

ผู้ใด ย่อมเว้นขาดซึง่ กามทั้งหลาย เหมือนบุคคลหลีกเลี่ยงหัวของ
งูด้วยการก้าวเท้าหลบ ผู้นั้นเป็นผู้มีสติ ย่อมล่วงพ้นตัณหาอันชื่อว่า
วิสัตติกานี้ ในโลกเสียได้
โย กาเม ปริ วชฺเชตีติ โยติ โย ยาทิโ ส ยถายุตฺโ ต ยถาวิหิ โต ยถาปกาโร
ยณฺ านปฺปตฺโต ยธมฺมสมนฺนาคโต ขตฺติโย วา พฺราหฺมโณ วา เวสฺโส วา สุทฺโท
วา คหฏฺโ วา ปพฺพชิโต วา เทโว วา มนุสฺโส วา”
คาว่า โย ในคาว่า โย กาเม ปริวชฺเชติ มีความว่า ผู้ใด เป็นเช่นใด มีการ
ประกอบ(งาน)อย่างใด ผู้ตระเตรียมอย่างใด ผู้มีประการอย่างใด ผู้ถึงฐานะใด ผู้
ประกอบด้วยธรรมใด เป็นกษัตริย์ เป็นพราหมณ์ เป็นแพศย์ เป็นศูทร เป็นคฤหัสถ์
เป็นบรรพชิต เป็นเทวดา หรือเป็นมนุษย์”
13
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จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีการยกกลุ่มคาในคาถาบาทแรกมาเป็นบทตั้งแล้ว
ยังมีการอธิบายคาว่า โย ในบทตั้งนั้นต่อไปอีกด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การอธิบายในปทภาชนีย์
และในมหานิทเทสมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
กลุ่มคาที่ 2

คือ เมถุน ธมฺม “ซึ่งเมถุนธรรม”14 ที่ประกอบด้วยทุติยาวิภัตติ

แต่ เมื่ อ มีก ารยกค า ๆ นี้ มาอธิ บ าย มี การเปลี่ ย นแปลงรู ปวิ ภัต ติ เป็ นปฐมาวิ ภัต ติ และมี ก ารใช้
“นาม” ต่อท้ายคาดังกล่าว ดังข้อความต่อไปนี้ คือ
“เมถุน ธมฺโ ม นาม โย โส อสทฺธ มฺโ ม คามธมฺโ ม วสลธมฺโ ม ทุฏฺ ุลฺ ล
โอทกนฺติก รหสฺส ทฺวย ทฺวยสมาปตฺติ เอโส เมถุนธมฺโม นาม”
“ที่ชื่อว่า เมถุนธรรม มีอธิบายว่า ธรรมของคนไม่ดี ประเพณีของชาวบ้าน
มรรยาทของคนชั้นต่า ธรรมอันชั่วหยาบ ธรรมอันมีน้าเป็นที่สุด กิจที่ควรซ่อนเร้น
ธรรมอันคนเป็นคู่ ๆ พึงประพฤติรว่ มกัน ชื่อว่า เมถุนธรรม”
หมายเหตุ: ทั้ง 2 กลุ่มคานี้เป็นเพียงตัวอย่างการยกคาจากปาฏิโมกขสุตตะมาอธิบาย
ในส่วนที่เรียกว่า ปทภาชนีย์ เท่านั้น
สมันตปาสาทิกา หมายถึง อรรถกถาพระวินัยปิฎกทั้งหมด แบ่งเป็น 2 ภาค คือ
ภาคที่ 1 อธิบายปาราชิก 4 ข้อ ภาคที่ 2 อธิบายตั้งแต่สังฆาทิเสส 13 ข้อ จนถึงอธิกรณสมถะ
7 ข้อ
กังขาวิตรณี หมายถึง อรรถกถาเฉพาะปาฏิโมกขสุตตะ
1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ผู้วิจัยจะใช้ชื่อเรียกแทนคาอธิบายส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ
1.1 สิกขาบท 150 ข้อ คือ ปาราชิก 4 ข้อ สังฆาทิเสส 13 ข้อ นิสสัคคีย์ 30 ข้อ
ปาจิตตีย์ 92 ข้อ ปาฏิเทสนียะ 4 ข้อ และอธิกรณสมถะ 7 ข้อ
เรียกว่า “ปาฏิโมกขสุตตะ”
1.2 คาอธิบายปาฏิโมกขสุตตะในมหาวิภังค์
เรียกว่า “ปทภาชนีย”์
1.3 อรรถกถาพระวินัยปิฎกทั้งหมด
เรียกว่า “สมันตปาสาทิกา”
14
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1.4 อรรถกถาเฉพาะปาฏิโมกขสุตตะ
เรียกว่า “กังขาวิตรณี”
2. ค าเฉพาะบางค าที่ เ ป็ น ชื่ อ คั ม ภี ร์ ผู้ วิ จั ย ใช้ ค าทั บ ศั พ ท์ แ บบภาษาบาลี เช่ น
คัมภีร์มหานิทเทส
3. สั ท ทาธิ บ ายค าศั พ ท์ ห รื อ กลุ่ ม ค าศั พ ท์ ผู้ วิ จั ย ใช้ ชื่ อ เรี ย กแทนโดยรวมว่ า
“คาหรือกลุ่มคา”
4. พระวินัยปิฎกภาษาบาลี ใช้ฉบับสยามรัฐ ของมหามกุฏราชวิทยาลัย ฉบับที่พิมพ์
ปีพุทธศักราช 2552 สมันตปาสาทิกา หรือ อรรถกถาพระวินัยใช้ฉบับสยามรัฐ
ของมหามกุฏราชวิทยาลัย ฉบับ ที่พิมพ์พุทธศักราช 2535

กังขาวิตรณีอรรถกถา

ปาฏิโมกขสุตตะใช้ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับที่พิมพ์พุทธศักราช 2539
ส่วนคาแปลภาษาไทยทั้ง 3 คัมภีร์นั้นผู้วิจัยได้ เน้นการแปลเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย
แบบการแปลโดยอรรถ และจะไม่มีการแปลคาหรือกลุ่มคาในบทตั้งที่ยกมาอธิบาย
แต่จะระบุเล่ม ข้อ และหน้าของภาษาบาลีไว้เท่านั้น

5. อักษรย่อของคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ใช้ในการอ้างอิง
วิ.มหาวิ.

วินัยปิฎกมหาวิภังค์

พระไตรปิฏกเล่มที่ 1-2

วิ.มหา.อ.

วินัยปิฎกมหาวิภังค์อรรถกถา

สมันตปาสาทิกาภาคที่ 1-2

องฺ.ติก.

อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต

พระไตรปิฎกเล่มที่ 20

กงฺขา.อ.

กังขาวิตรณีอรรถกถา

อรรถกถาปาฏิโมกขสุตตะ

วิธีการอ้างอิงวินัยปิฎกมหาวิภังค์ แสดงอักษรย่อ เล่มที/่ ข้อที/่ หน้าที่
เช่น วิ.มหาวิ. 1/33/51
วิธีการอ้างอิงสมันตปาสาทิกา แสดงอักษรย่อ เล่มที/่ หน้าที่
เช่น มหาวิ.อ. 2/40
วิธีการอ้างอิงกังขาวิตรณี แสดงอักษรย่อ หน้าที่
เช่น กงฺขา.อ.40
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1.7 วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการสัททาธิบายปาฏิโมกขสุตตะ 150 ข้อที่ปรากฏใน
คัมภีร์ ได้แก่ พระวินัยปิฎกมหาวิภังค์ สมันตปาสาทิกา และกังขาวิตรณี โดยเริ่มจาก บทที่ 2
สัททาธิบายในมหาวิภังค์ บทที่ 3 สัททาธิบายในสมันตปาสาทิกา บทที่ 4
สัททาธิบายใน
กังขาวิตรณี บทที่ 5 การอภิปรายผลและสรุปการศึกษาสัททาธิบายในมหาวิภังค์ สมันตปาสาทิกา
และกังขาวิตรณี
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีสัททาธิบายในปทภาชนีย์ในมหาวิภังค์
2. เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีสัททาธิบายในสมันตปาสาทิกา
3. เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีสัททาธิบายในกังขาวิตรณี
4. เข้าใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสัททาธิบายในทั้ง 3 คัมภีร์

บทที่ 2
สัททาธิบายในมหาวิภังค์
ในวินัยปิฎกมหาวิภังค์ มีส่วนสาคัญที่เรียกว่า สุตตวิภังค์ หรือ ปาฏิโมกขสุตตะ ดังที่
ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 และในปาฏิโมกขสุตตะ อันเป็นบทบัญญัติที่พระภิกษุหรือภิกษุณีจะต้อง
ปฏิบัติตาม ต่อจากปาฏิโมกขสุตตะมีการอธิบายแจกแจง จากัดความคาที่อยู่ในปาฏิโมกขสุตตะ คา
ต่อคาตามลาดับ ที่เรียกว่า ปทภาชนีย1์
ในบทที่ 2 นี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจรูปแบบของสัททาธิบายในมหาวิภังค์ว่ามีลักษณะ
อย่ า งไร มี ก ารอธิ บ ายทุ ก ค าในปาฏิ โ มกขสุ ต ตะหรื อ ไม่ และมี ค าประเภทไหนบ้ า งที่ ไ ม่ ป รา กฏ
มีเนื้อหาเน้น อย่างไร ใช้กลวิธีอย่างไร ผู้วิจัยจึงแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ คือ
ด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหา และด้านกลวิธี
2.1 ด้านรูปแบบ
ปทภาชนี ย์ เ ป็ น การอธิ บ าย ปรากฏต่ อ ท้ า ยหลั ง จากปาฏิ โ มกขสุ ต ตะแต่ ล ะข้ อ
การสัททาธิบายเป็นไปตามลาดับคาในปาฏิโมกขสุตตะ แต่ไม่ได้อธิบายทุก คา มีการยกเว้นไม่อธิบาย
คาบางประเภทดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป และไม่อธิบายคาที่ได้อธิบายแล้วในสิกขาบทนั้น ๆ
ตัวอย่างเช่น
ในปาราชิกข้อที่ 1 เมถุนสิกขาบท ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุนแม้กับเดรัจฉานตัวเมีย
มีข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง คือ ในสิกขาบทนี้ มีคาว่า ภิกฺขุ “ภิกษุ” ที่เป็นปฐมาวิภัตติ และ
ภิกฺขูนํ “แก่ภิกษุทั้งหลาย” ที่เป็ นจตุตถีวิภัตติ และคาว่า สิกฺขา “สิกขา” ที่อยู่ในคาสมาส
“สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน” กับ สิกฺขํ “ซึ่งสิกขา” ที่เป็นทุติยาวิภัตติ เมื่อมีการอธิบายคาใดคาหนึ่ง
แล้วจะไม่อธิบายซ้าอีก เนื่องจากอยู่ในสิกขาบทเดียวกัน
ในกรณี ที่ สิ ก ขาบทนั้ น มี ค าสมาส ไม่ จ าเป็ น ว่ า ปทภาชนี ย์ จ ะต้ อ งอธิ บ ายทุ ก ศั พ ท์
โดยมาก จะยกศั พ ท์ เ พี ย งตั ว ใดตั ว หนึ่ ง มาอธิ บ ายที่ จ าเป็ น เท่ า นั้ น ดั ง ตั ว อย่ า งเช่ น ค าว่ า


เป็นคาสมาสระหว่าง สิกฺขาสาชีวํ กับ สมาปนฺโน
สิกฺขาสาชีวํ เป็นสมาหารทวันทสมาส มีรูปวิเคราะห์ว่า “สิกฺขา จ สาชีวญฺจ สิกฺขาสาชีว (สิกขาและ
สาชี พ ) และเมื่ อ น ามาสมาสกั บ ค าว่ า สมาปนฺ โ น จะเป็ น ทุ ติ ย าตั ป ปุ ริ ส สมาส มี รู ป วิ เ คราะห์ ว่ า
“สิกฺขาสาชีว สมาปนฺโน” “ผู้เข้าถึงซึ่งสิกขาและสาชีพ”
1

Hinüber Oskar Von “A Handbook of Pāli Literature,”(Berlin New York: Walter de
Gruyter,2000),p.13
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สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน “ผู้เข้าถึงซึ่งสิกขาและสาชีพ” ในปทภาชนีย์อธิบายคาว่า สิกฺขา
และ สาชีว ไม่อธิบายคาว่า สมฺปนฺโน
ส่วนอีกประการหนึ่ง ที่เป็นรูปแบบสัททาธิบายเด่นในปทภาชนีย์ คือ ในบางกรณีที่คา
สองคาแจกวิภัตติ โดยคาหนึ่งเป็นคาขยายของอีกคาหนึ่ง เมื่อจะยกมาอธิบาย จะมีการเปลี่ยนคาที่
แจกวิภัตติเหล่า นั้น เข้า เป็ นสมาสกล่ าวคือเป็นบทเดียวแล้ว จึง อธิบาย ตัวอย่างเช่น เมถุน ธมฺม
“ซึ่งธรรมอันเป็นของคนคู่” นามาสมาสเป็นคาเดียวกัน คือ เมถุนธมฺโม “เมถุนธรรม ธรรมของคน
คู”่ แล้วจึงนาไปอธิบาย
นอกจากนี้ ศัพท์จ าพวกนิบาต เช่น ปน “ก็, แต่ว่า ” โข “แล” เจ “หากว่า ”
รวมทั้งอุปสัคที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของบท ผู้วิจัย พบว่า ปทภาชนีย์จะไม่อธิบายศัพท์เหล่านี้เลย
นอกจากการยกคาต่อคาจากบทตั้งในปาฏิโมกขสุตตะ มีการยกวลีหรือประโยคในบทตั้งมาอธิบาย
โดยรวมอย่างละเอียด ไม่แยกอธิบายเป็นคา ๆ ต่างจากลักษณะการยกวลีหรือประโยคจากบทตั้งมา
อธิบายในอรรถกถายุคหลังที่นิยมอธิบายแจกแจงทีละคา2
2.2 ด้านเนื้อหา
2.2.1 การอธิบายเกี่ยวกับการต้องอาบัติ
ในปทภาชนีย์ เนื้อหาของคาอธิบายปาฏิโมกขสุตตะนั้น เกี่ยวกับการต้องอาบัติ
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ปาราชิก 4 สังฆาทิเสส 13 นิสสัคคิยปาจิตตีย์ 30 ปาจิตตีย์ 92
ปาฏิเทสนียะ 4 นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงชนิดของอาบัติที่เรียกว่า ถุลลัจจัย และทุกกฎ ซึ่งเป็น
ลหุกาบัติ
จากการศึกษาสัททาธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับอาบัติในปทภาชนีย์ ผู้วิจัยพบว่า
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี กรณีแรกเป็นการสัททาธิบายการต้องอาบัติประเภทเดียวที่ตรงกับปาฏิ
โมกขสุตตะ ในกรณีนี้ ได้แก่ การอธิบายปาราชิก 4 ซึ่งเป็นครุกาบัติ เมื่อต้องอาบัติแล้ว ตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในปาฏิโมกขสุตตะ จะต้องขาดความเป็นภิกษุ หรือภิกษุณีทั นที ไม่มี
การวินิจฉัยเนื้อหาเป็นอย่างอื่นได้
2

ดูเ พิ่ มเติ มใน พระคั น ธสาราภิ วงศ์ “สั ง วรรณนามัญ ชรี และ สั ง วรรณนานิย าม,” (กรุ งเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2545)

ไม่ เ น้ น ศึ ก ษาอนิ ย ต และเสขิ ย วั ต ร เพราะเป็ น เพี ย งสิ ก ขาบทสั้ น ๆ ส่ ว นอธิ ก รณสมถะ ไม่ มี ป ทภาชนี ย์
K.R.Norman (1983:19)



แปลว่า พ่าย เป็นชื่ออาบัติหนักที่เรียกว่า ครุกาบัติ ที่แก้ไขไม่ได้ผู้ล่วงละเมิดต้องพ่าย คือ ขาดจากความเป็น
พระภิกษุทันที
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กรณีที่สองที่ผู้วิจัยพบ คือ ในขณะที่ปาฏิโมกขสุตตะกล่าวถึงการต้องอาบัติสังฆาทิเสส
นิ ส สั คคิ ย ปาจิ ต ตีย์ ปาจิ ตตี ย์ และปาฏิเ ทสนีย ะอย่ า งใดอย่า งหนึ่ง ในแต่ ล ะข้ อ เพี ย งอาบั ติเ ดี ย ว
ในปทภาชนีย์ ได้เพิ่มการวินิจฉัยอาบัติประเภทอื่น คือ ถุลลัจจัย และทุกกฎ ซึ่งเป็นลหุกาบัติ เมื่อ
อธิบายปาฏิโมกขสุตตะข้อเหล่านั้นด้วย โดยบ่งเงื่อนไขการกระทาอันเป็นเหตุที่ต้องอาบัติถุลลัจจัย
และทุกกฎ ถ้อยความที่เป็นเงื่อนไขให้ต้องอาบัติอาจจะไม่ปรากฏในปาฏิโมกขสุตตะก็ได้ เป็นแนว
ทางการวินิจฉัยของปทภาชนีย์เอง นี้นับว่าเป็นลักษณะเด่นของสัททาธิบายด้านเนื้อหาในปทภาชนีย์
ตัวอย่าง
สังฆาทิเสสข้อที่ 6 กุฏิการสิกขาบท ว่าด้วยการห้ามสร้างกุฏิเพื่อตนด้วยการขอใหญ่
เกิน หรือไม่ให้สงฆ์แสดงที่3
“สญฺ าจิกาย ปน ภิกฺขุนา กุฏึ การยมาเนน อสฺสามิก อตฺตุทฺเทส ปมาณิกา
กาเรตพฺพา ตตฺริท ปมาณ ทีฆโส ทฺวาทส วิทตฺถิโย สุคตวิทตฺถิยา ติริย สตฺตนฺตรา
ภิกฺขู อภิเนตพฺพา วตฺถุเทสนาย เตหิ ภิกฺขูหิ วตฺถุ เทเสตพฺพ อนารมฺภ สปริกฺกมน
สารมฺ เ ภ เจ ภิ กฺ ขุ วตฺ ถุ สฺ มึ อปริ กฺ ก มเน ส าจิ ก าย กุ ฏึ กาเรยฺ ย ภิ กฺ ขู วา
อนภิเนยฺย วตฺถุเทสนาย ปมาณ วา อติกฺกาเมยฺย สงฺฆาทิเสโสติ”
“อนึ่ง ภิกษุผู้จะสร้างกุฏีไม่มีเจ้าของสร้างถวาย สร้างเป็นของส่วนตัว ด้วยการ
ขอเอาเอง พึงสร้างให้ได้ขนาด ขนาดในการสร้างนั้น ดังนี้ ยาว 12 คืบ กว้าง 7 คืบ
โดยคืบพระสุคต ต้องพาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให้ ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงพื้นที่ ไม่มี
ผู้จองไว้ เป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบ ถ้าภิกษุสร้างกุฎีด้วยการขอเอาเอง ในที่มีผู้จองไว้
เป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบ ไม่พาภิกษุทั้งหลายไปเพื่อสร้างพื้นที่ให้ หรือสร้างให้เกิน
ขนาด เป็นสังฆาทิเสส”

3

วิ.มหาวิ.1/510/137
ชื่อของสิกขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข์มี 8 อย่าง คือ 1) ปาราชิก 4 ข้อ 2) สังฆาทิเสส 13 ข้อ 3) อนิยต
2 ข้อ 4) นิสสัคคิยปาจิตตีย์ 30 ข้อ 5) ปาฏิเทสนียะ 4 ข้อ 6) ปาฏิเทสนียะ 4 ข้อ 7) เสขิยะ 75 ข้อ
8) อธิกรณสมถะ 7 ข้อ
ชื่อของอาบัติมี 7 อย่าง คือ 1) ปาราชิก 2) สังฆาทิเสส 3) ถุลลัจจัย 4) ปาจิตตีย์ 5) ปาฏิเทสนียะ 6) ทุกกฏ
7) ทุพภาสิต
ดูเพิ่มเติมใน พุทธบัญญัติ 227
เพื่อความเข้าใจวินัยของพระให้ถูกต้อง, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2549),หน้า 1-14
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ดังในปทภาชนี ย์ ยกกลุ่ มคาที่ขีดเส้นใต้ คือ ภิกฺขู วา อนภิเ นยฺย วตฺถุเ ทสนาย
ปมาณ วา อติกฺกาเมยฺย “ไม่พาภิกษุทั้งหลายไปเพื่อสร้ างพื้น ที่ให้ หรื อสร้ างให้เกิน ขนาด”
ข้างต้นมาอธิบาย ดังต่อไปนี้ คือ
“ภิ กฺ ขู วา อนภิ เ นยฺ ย วตฺ ถุ เ ทสนาย ปมาณ วา อติ กฺ ก าเมยฺ ย าติ
ตฺติทุติเยน กมฺเมน กุฏีวตฺถุ น เทสาเปตฺวา อายามโต วา วิตฺถารโต วา อนฺตมโส
เกสคฺคมตฺตมฺปิ อติกฺกาเมตฺวา กโรติ วา การาเปติ วา ปโยเค ทุกฺกฏ เอกปิณฺฑ
อนาคเต อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส ตสฺมึ ปิณฺเฑ อาคเต อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส”
“สองพากย์ ว่ า ภิ กฺ ขู วา อนภิ เ นยฺ ย วตฺ ถุ เ ทสนาย ปมาณ วา
อติกฺกาเมยฺย ความว่า ไม่ขอให้สงฆ์แสดงสถานที่สร้างกุฎีด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาก็ตาม
สร้างเองหรือใช้ให้ เขาสร้างให้เกินกาหนด แม้เพียงเส้นผมเดียว โดยส่วนยาวหรือโดย
ส่วนกว้างก็ตาม ต้องอาบัติทุกกฏในขณะที่พยายามทา ยังอิฐอีกก้อนหนึ่งจะเสร็จต้อง
อาบัติถุลลัจจัย ก้อนที่สุดเสร็จต้องอาบัติสังฆาทิเสส”
ในสิกขาบทข้อนี้ มีการวินิจฉัยการต้องอาบัติหนักเบาตามลาดับเป็น ทุกกฎ ถุลลัจจัย
และสังฆาทิเสส โดยบ่งเงื่อนไขการกระทาอันเป็นเหตุที่ต้องอาบัติ ถ้อยความที่เป็นเงื่อนไขไม่ปรากฏ
ในปาฏิโมกขสุตตะ เป็นแนววินิจฉัยของปทภาชนีย์เอง ดังตารางต่อไปนี้
ระดับอาบัติ
ทุกกฎ
ถุลลัจจัย
สังฆาทิเสส

เงื่อนไขที่ต้องอาบัติ
ไม่ขอให้สงฆ์แสดงพื้นที่ สร้างเองหรือใช้ให้คนอื่นสร้างเกินกาหนด
สร้างแล้วแต่ยังเหลืออิฐอีกก้อนหนึ่งจึงจะเสร็จ
สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว

นิสสัคคิยปาจิตตีย์
ตัวอย่าง
ปุราณจีวรสิกขาบท ข้อที่ 4 ว่าด้วยการห้ามใช้ภิกษุณีซักผ้า4
“โย ปน ภิกฺขุ อ

าติกาย ภิกฺขุนิยา ปุราณจีวร โธวาเปยฺย วา รชาเปยฺย
วา อาโกฏาเปยฺย วา นิสฺสคฺคยิ ปาจิตฺติย”
“อนึ่ง ภิกษุใด ใช้ภิกษุณีผู้ ไม่ใช่ญาติ พึงให้ซัก พึงให้ย้อม หรือ พึงให้ทุบ
จีวรเก่า ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์”
4

วิ.มหาวิ.2/42/24
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ดังในปทภาชนีย์5 มีการยกกลุ่มคา โธวาเปยฺย รชาเปยฺย อาโกฏาเปยฺย “พึงให้ซัก
พึงให้ย้อม หรือพึงให้ทุบ” มาอธิบาย ดังต่อไปนี้
“โธวาเปยฺยาติ โธวาติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส โธต นิสฺสคฺคิย โหติ

รชาเปยฺยาติ รชาติ อาณาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส รตฺต นิสฺสคฺคิย โหติ
อาโกฏาเปยฺ ย าติ อาโกเฏหี ติ อาณาเปติ อาปตฺ ติ ทุ กฺ ก ฏสฺ ส สกึ
ปาณิปฺปหาร วา มุคฺครปฺปหาร วา ทินฺเน นิสฺสคฺคิย โหติ นิสฺสชฺชิตพฺพ สงฺฆสฺส วา
คณสฺส วา ปุคฺคลสฺส วา”
“บทว่า โธวาเปยฺย ความว่า ภิกษุสั่งว่า จงซัก ต้องอาบัติทุกกฏ จีวรที่
ภิกษุณีซักแล้วเป็นนิสสัคคีย์
บทว่า รชาเปยฺย ความว่า ภิกษุสั่ งว่า จงย้อม ต้องอาบัติทุกกฎ จีว รที่
ภิกษุณีย้อมแล้วเป็นนิสสัคคีย์
บทว่า อาโกเฏยฺย ความว่า ภิกษุสั่งว่า จงทุบ ต้องอาบัติทุกกฏ เมื่อภิกษุณี
ทุบด้วยมือก็ตาม ด้วยตะลุมพุกก็ตามเพียงทีเดียว จีวรนั้นเป็นนิสสัคคีย์ คือ เป็นของจา
จะต้องเสียสละแก่สงฆ์คณะหรือบุคคล”
ในสิกขาบทข้อนี้ มีการวินิจฉัยการต้องอาบัติหนักเบาตามลาดับ มีการบ่งเงื่อนไขการ
ต้องอาบัติ ด้วยถ้อยความทีไ่ ม่ปรากฏในปาฏิโมกขสุตตะ ดังตารางต่อไปนี้
ระดับอาบัติ
เงื่อนไขที่ต้องอาบัติ
ทุกกฎ
สั่งให้ภิกษุณีซัก ย้อม ทุบจีวรเก่า
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ภิกษุณีทาตามที่สั่งนั้น

5

วิ.มหาวิ.2/43/25
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ปาจิตตีย์
ตัวอย่าง
โอวาทสิกขาบท ข้อที่ 21 ว่าด้วยการห้ามสอนภิกษุณีเมื่อไม่ได้รับมอบหมาย6
“โย ปน ภิกฺขุ อสมฺมโต ภิกฺขุนิโย โอวเทยฺย ปาจิตฺติย”
“อนึ่ ง ภิ กษุ ใ ด ไม่ไ ด้ รับ แต่ งตั้ ง พึ ง สั่ง สอน ภิก ษุ ณีทั้ ง หลาย ต้ อ งอาบั ติ
ปาจิตตีย์”
ดังในปทภาชนีย์7 ยกคาที่ขีดเส้นใต้ คือ คาว่า โอวเทยฺย “พึงสั่งสอน” ข้างต้นมา
อธิบาย ดังต่อไปนี้ คือ
“โอวเทยฺยาติ อฏฺ หิ ครุธมฺเมหิ โอวทติ อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส อ ฺเ น
ธมฺเมน โอวทติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส”
“บทว่า โอวเทยฺย ความว่า ภิกษุกล่าวสอนด้วยครุธรรม 8 ประการต้อง
อาบัติปาจิตตีย์ กล่าวสอนด้วยธรรมอย่างอื่น ต้องอาบัติทุกกฎ กล่าวสอนภิกษุณีผู้
อุปสมบทในภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวต้องอาบัติทุกกฏ”
ในสิ กขาบทข้อนี้ มีการวินิจฉัยเงื่อนไขการต้องอาบัติตามล าดับ ซึ่งเงื่อนไขทั้งสอง
ประการไม่ปรากฏในปาฏิโมกขสุตตะเลย ดังตารางต่อไปนี้
ระดับอาบัติ
ทุกกฎ
ปาจิตตีย์

6
7

วิ.มหาวิ.2/406/267
วิ.มหาวิ.2/409/269

เงื่อนไขที่ต้องอาบัติ
สอนภิกษุณีด้วยธรรมอย่างอื่น ,สอนภิกษุณีที่ภิกษุณีสงฆ์ฝ่ายเดียวอุปสมบทให้

สอนภิกษุณีด้วยครุธรรม 8 ประการ
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ปาฏิเทสนียะ
ตัวอย่าง
สิกขาบทข้อที่ 4 ว่าด้วยเมื่ออยู่ป่า ห้ามรับอาหารที่เขาไม่ได้แจ้งไว้8
“ยานิ โข ปน ตานิ อารญฺ กานิ เสนาสนานิ สาสงฺกสมฺมตานิ สปฺปฏิ
ภยานิ โย ปน ภิกฺขุ ตถารูเปสุ เสนาสเนสุ วิหรนฺโต ปุพฺเพ อปฺปฏิสํวิทิตํ ขาทนีย
วา โภชนีย วา อชฺฌาราเม สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา อคิลาโน ขาเทยฺย วา ภุ ฺเชยฺย
วา ปฏิ เ ทเสตพฺ พ เตน ภิ กฺ ขุ น า คารยฺ ห อาวุ โ ส ธมฺ ม อาปชฺ ชึ อสปฺ ป าย
ปาฏิเทสนีย ต ปฏิเทเสมีติ”
“ก็แล เสนาสนะป่าที่รู้กันว่าน่าหวาดระแวงมีภัยน่ากลัวเหล่าใดมีอยู่ อนึ่ง
ภิกษุใดไม่เป็นไข้ อยู่ในเสนาสนะเห็นปานนั้น รับของเคี้ยวหรือของฉัน ที่เขาไม่ได้
บอกให้รู้ ไว้ก่อน ด้วยมือตนเองในอารามแล้ว เคี้ยวหรือฉัน ภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่า
“ท่านทั้งหลาย กระผมต้องธรรมคื อ ปาฏิเทสนียะ เป็นธรรมที่น่าตาหนิ ไม่เป็น
สัปปายะ กระผมขอแสดงคืนธรรมนั้น”
ดังในปทภาชนีย์9 ยกคาที่ขีดเส้นใต้ คือ คาว่า อปฺปฏิสํวิทิตํ “ที่เขาไม่ได้บอกให้รู้ ”
ข้างต้นมาอธิบาย ดังต่อไปนี้ คือ
“อปฺปฏิส วิทิตํ อคิลาโน ขาทิสฺสามิ ภุ ฺชิสฺสามีติ ปฏิคฺคณฺหาติ อาปตฺติ
ทุกฺกฏสฺส อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร อาปตฺติ ปาฏิเทสนียสฺส”
“ภิกษุไม่ใช่ผู้อาพาธ รับประเคนของ ที่เขาไม่ได้บอกให้รู้ ด้วยหมายว่า จัก
//เคี้ยBUDSIR
่มา (2)
งฺโค (๒)
795
วจักฉัน 7,ต้อทีงอาบั
ติทุกวินกฏย. มหาวิ
ฉันต้อภงอาบั
ติปาฏิข้เอทสนี
ยะ หน้
ทุกาๆ 527
คากลื//น”

8
9

วิ.มหาวิ.2/795/527
วิ.มหาวิ.2/796/529
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ในสิ ก ขาบทข้ อ นี้ กล่ า วถึ ง การวิ นิ จ ฉั ย การต้ อ งอาบั ติ ทุ ก กฏและปาฏิ เ ทสนี ย ะ
ดังต่อไปนี้
ระดับอาบัติ
ทุกกฎ
ปาฏิเทสนียะ

เงื่อนไขที่ต้องอาบัติ
รับประเคนของที่เขาไม่ได้บอกให้รู้
ฉันไปแล้ว

2.2.2 การอธิบายไวยากรณ์
จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ในขณะที่สัททาธิบายในปทภาชนีย์ส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบาย จากัดความของคาที่ปรากฏในปาฏิโมกขสุตตะ ก็มีการอธิบายไวยากรณ์อยู่ด้วย โดยใช้ ศัพท์
เฉพาะทางไวยากรณ์ ที่มักพบในตาราไวยากรณ์ต่าง ๆ แต่ทว่าการอธิบายไวยากรณ์ดังกล่าวมีจานวน
น้อย พบเพียงแห่งเดียวเท่านั้น กล่าวคือ พบเฉพาะในปาราชิกข้อที่ 3 มนุสสวิคคหสิกขาบท
ว่าด้วยการห้ามมิให้ฆ่ามนุษย์เท่านั้น10 มีการใช้คาว่า อาลปนะ (คาร้องเรียก) เพื่ออธิบายข้อความ
ต่อไปนี้
“โย ปน ภิกฺขุ ส ฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคห ชีวิตา โวโรเปยฺย สตฺถหารก วาสฺส
ปริเยเสยฺย มรณวณฺณ วา สวณฺเณยฺย มรณาย วา สมาทเปยฺย อมฺโภ ปุริส กึ
ตุยฺหิมินา ปาปเกน ทุชฺชีวิเตน มตนฺเต ชีวิตา เสยฺโยติ อิติจิตฺตมโน จิตฺต สงฺกปฺโป
อเนกปริ ย าเยน มรณวณฺ ณ วา ส วณฺ เ ณยฺ ย มรณาย วา สมาทเปยฺ ย อยมฺ ปิ
ปาราชิโก โหติ อสวาโสติ”
“อนึ่ง ภิกษุใดจงใจพรากกายมนุษย์จากชีวิต หรือแสวงหาศัสตราอันจะปลิดชีวิต
ให้แก่กายมนุษย์นั้น หรือพรรณนาคุณแห่งความตาย หรือชักชวนเพื่ออันตาย ด้วยคาว่า
แน่ะนายผู้เป็นชาย จะประโยชน์อะไรแก่ท่าน ด้วยชีวิตอันแสนลาบากยากแค้นนี้ ท่าน
ตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ดังนี้ เธอมีจิตอย่างนี้ มีใจอย่างนี้ มีความหมายหลายอย่าง อย่างนี้
พรรณนาคุณในความตายก็ดี ชักชวนเพื่ออันตายก็ดี โดยหลายนัย แม้ภิกษุนี้ต้องอาบัติ
ปาราชิก หาสังวาสมิได้”

10

วิ.มหาวิ.2/180/137
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ในปทภาชนีย์11 มีการยกคาว่า อมฺโภ ปุริส “แน่ะนายผู้เป็นชาย” มาอธิบายว่า
เป็นคาร้องเรียก (อาลปน) ทางไวยากรณ์ถือว่าเป็นนิบาตประเภทหนึ่ง สามารถอยู่หน้า ท่ามกลาง
หรือท้ายบทอื่น
“อมฺโภ ปุริสาติ อาลปนาธิวจนเมต อมฺโภ ปุริสาติ”

“คาว่า อมฺโภ ปุริส ได้แก่ คาว่า แน่ะนายผู้เป็นชาย นั่นเป็นคาสาหรับเรียก
ทักทาย”
นอกจากนี้ ผู้วิจัย พบว่าปทภาชนีย์ อธิบายการใช้สานวน อญฺ ตฺร “นอกเหนือจาก
,ยกเว้น”+ คานามที่ประกอบด้วยวิภัตติที่ 5 ในปาฏิโมกขสุตตะด้วยการแทนที่ด้วยสานวนว่า
เปตฺวา + วิภัตติที่ 2 ซึ่งมีความหมายเหมือนกันทุกที่ ๆ ปรากฏการใช้สานวน อญฺ ตฺร ใน
ลักษณะดังกล่าว
ตัวอย่าง
สังฆาทิเสสข้อที่ 2 สุกกวิสสัฏฐิสิกขาบท ว่าด้วยการห้ามทาน้าอสุจิให้เคลื่อนด้วย
ความจงใจ ยกเว้นแต่ความฝัน12
“ส ฺเ จตนิ ก า สุ กฺ ก วิ ส ฏฺ ิ อญฺ ตฺ ร สุ ปิ น นฺ ต า
สงฺฆาทิเสโส”
“ภิ ก ษุจ งใจท าน้ าอสุ จิ ให้ เคลื่ อน ต้อ งอาบั ติสั งฆาทิ เสส
ยกเว้นไว้แต่ความฝัน”
มี ก ารยกค าที่ ขี ด เส้ น ใต้ ไ ว้ คื อ อ ฺ ตฺ ร สุ ปิ น นฺ ต า “ยกเว้ น ไว้ แ ต่ ค วามฝั น ”
มาอธิบายในปทภาชนีย์13 ดังข้อความต่อไปนี้ คือ
“อญฺ ตฺร สุปินนฺตาติ เปตฺวา สุปินนฺต”
“สองบทว่า ยกเว้นไว้แต่ความฝัน ความว่า ยกเว้นไว้ซึ่ง
ความฝัน”
จะเห็นได้ว่า มีการใช้ เปตฺวา แทน อญฺ ตฺร และเปลี่ยนคานามที่ต่อท้ายจาก
วิภัตติที่ 5 เป็นวิภัตติที่ 2

11

วิ.มหาวิ.1/184/137
วิ.มหาวิ.2/302/224
13
วิ.มหาวิ.2/303/224
12
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นอกจากตัวอย่างข้างต้น ปรากฏการใช้ เปตฺวา ในปทภาชนีย์แทน อญฺ ตฺร ใน
ปาฏิโมกขสุตตะ และมีการเปลี่ยนใช้คานามวิภัตติที่ 2 ต่อท้าย เปตฺวา แทนการใช้คานามวิภัตติ
ที่ 5 ต่อท้าย อญฺ ตฺร ดังตารางแสดงต่อไปนี้ คือ
ตารางแสดงการ ใช้ เปตฺวา แทน อญฺ ตฺร
ปาฏิโมกขสุตตะ-ปทภาชนีย์
คําแปล
อ ฺ ตฺ ร ภิ กฺขุ สมฺ มติ ยาติ เปตฺว า ภิ กฺ ขุ ค าว่ า อ ฺ ตฺ ร ภิ กฺ ขุ ส มฺ ม ติ ย า ความว่ า
สมฺมตึ14
ยกเว้นซึง่ ภิกษุได้รับสมมติ(หน้าที่)
อ ฺ ตฺร สมยาติ เปตฺวา สมย15
คาว่า อ ฺ ตฺร สมยา ความว่า ยกเว้นซึ่ง
สมัย
อ ฺ ตฺ ร วิ ฺ ุน า ปุ ริ ส วิ คฺ ค เหนาติ ค าว่ า อ ฺ ตฺ ร วิ ฺ ุน า ปุ ริ ส วิ คฺ ค เหน
เปตฺวา วิ ฺ ุ ปุริสวิคฺคห16
ความว่า ยกเว้นซึ่งบุรุษผู้รู้ความ
อ ฺ ตฺ ร ติ ริ ย นฺ ต รณายาติ เปตฺ ว า ค าว่ า อ ฺ ตฺ ร ติ ริ ย นฺ ต รณาย ความว่ า
ติริยนฺตรณํ17
ยกเว้นซึ่งการข้ามฟาก.
อ ฺ ตฺร ปุพฺเพ คิหิสมารมฺภาติ เปตฺวา ค าว่ า อ ฺ ตฺ ร ปุ พฺ เ พ คิ หิ ส มารมฺ ภ า
ปุพฺเพ คิหิสมารมฺภ18
ความว่า ยกเว้นซึ่งคฤหัสถ์ปรารภไว้ก่อน
อ ฺ ตฺ ร อุ ท กทนฺ ต โปณาติ เปตฺ ว า คาว่า อ ฺ ตฺร อุทกทนฺตโปณา ความว่า
อุทกทนฺตโปณ19
ยกเว้นซึ่งน้าและไม้ชาระฟัน
อ ฺ ตฺ ร ตถารู ป ปจฺ จ ยาติ เปตฺ ว า คาว่า อ ฺ ตฺร ตถารู ปปจฺจยา ความว่า
ตถารูปปจฺจย20
ยกเว้นซึ่งเหตุจาเป็นเสีย
อ ฺ ตฺ ร ตถารู ปา อจฺ จ ายิกา กรณี ยาติ ค าว่ า อ ฺ ตฺ ร ตถารู ป า อจฺ จ ายิ ก า
เปตฺวา ตถารูป อจฺจายิก กรณีย21
กรณี ย า ความว่ า ยกเว้ น ซึ่ ง กิ จ จ าเป็ น ที่
รีบด่วน เห็นปานนั้น

14

วิ.มหาวิ.2/12/10, 2/88/74, 2/166/147, 2/343/226
วิ.มหาวิ.2/55/30, 2/431/279, 2/453/292, 2/483/314, 2/491/320, 2/552/366, 2/616/402
16
วิ.มหาวิ.2/301/206
17
วิ.มหาวิ.2/458/414
18
วิ.มหาวิ.2/463/300
19
วิ.มหาวิ.2/524/345
20
วิ.มหาวิ.2/564/376
21
วิ.มหาวิ.2/748/496
15
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2.3 ด้านกลวิธี
2.3.1 การใช้ นาม และ อิติ ต่อท้ายคําหรือกลุ่มคําที่ยกมาอธิบาย
การยกคา วลี หรือประโยค จากปาฏิโมกขสุตตะมาอธิบายในปทภาชนีย์ มีการใช้
นาม และ อิติ วางไว้หลังคาหรือกลุ่มคาดังกล่าว โดยปกติเมื่อใช้ นาม “ชื่อว่า..” จะเป็นการ
อธิบายความหรือจากัดความคาใดคาหนึ่งสั้น ๆ มักจะเป็นศัพท์เฉพาะ คาที่นามาอธิบายจะแจกเป็น
ปฐมาวิภัตติ โดยไม่คานึ งว่า ในบทตั้ง จะเป็ นวิภัตติใด ส่ ว นการใช้ อิ ติ “ว่า..” จะเป็นการยก
ข้อความในบทตั้งมาอธิบายโดยคงรูปเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง22
จากการศึกษาสัททาธิบายด้านกลวิธีการใช้ นาม และ อิติ ในปทภาชนีย์ ผู้วิจัยพบว่า
มีลักษณะดังต่อไปนี้
- การใช้ นาม
ในปทภาชนีย์ ผู้วิจัยพบว่า นิยมใช้ นาม มากกว่า อิติ ในการนาคา ได้แก่
นามนาม คุณนาม สัพพนาม มาอธิบาย จากัดความ โดยเปลี่ยนรูปคาซึ่งแจกเป็นวิภัตติต่าง ๆ ใน
บทตั้ง เป็นปฐมาวิภัตติ ดังการใช้ นาม ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบการใช้ นาม
ในกรณีพิเศษกล่าวคือ ในกรณีของกริยากิตก์ที่ลง อนฺต ปัจจัย ซึ่งแจกเป็นปฐมาวิภัตติในบทตั้ง มา
อธิบายในปทภาชนีย์ โดยเปลี่ยนให้เป็นกริยาอาขยาตวัตตมานา ปฐมบุรุษ เอกพจน์ นี้เป็นกรณีที่ไม่
พบในอรรถกถาพระวินัยชั้นหลัง

- การใช้ อิติ
โดยปกติในปทภาชนีย์ ใช้การยกข้อความจากบทตั้ง กล่าวคือ จากปาฏิโมกขสุตตะ
โดยตรงตามด้วย อิติ มีน้อยกว่าการใช้ นาม ที่กล่าวแล้วข้างต้น ใช้ในกรณีการยกวลี หรือประโยค
จากบทตั้งมาอธิบ ายเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ก็พบการยกคาเดียวตามด้วย อิติ เช่นกันแต่พบน้อยมาก
ผู้วิจัยพบว่า มีลักษณะการใช้ อิติ ที่เป็นลักษณะพิเศษในปทภาชนีย์ กล่าวคือ ใช้ลักษณะเดียวกับ
นาม คือ มีการเปลี่ยนวิภัตติของคาในบทตั้งเป็นปฐมาวิภัตติ ซึ่งเป็นกรณีที่พบได้น้อยมาก

22

Mahesh A.Deokar (2008:166),Gary A.Tubb and Emery R.Boose (2007:200)
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ต่อไปนี้ เป็ น ตัว อย่ างของการใช้ นาม และ อิติ ลั กษณะต่าง ๆ ในปทภาชนี ย์
โดยแบ่งเป็นตัวอย่างกรณีทั่วไป และกรณีพิเศษ ดังนี้
ตัวอย่างกรณีทั่วไป
ปาราชิกข้อที่ 1 เมถุนธรรมสิกขาบท ว่าด้วยการห้ามภิกษุเสพเมถุน โดยที่สุดแม้ใน
เดรัจฉานตัวเมีย23
“ โย ปน ภิ กฺ ขุ ภิ กฺ ขู น สิ กฺ ข าสาชี ว สมาปนฺ โ น สิ กฺ ข อปฺ ป จฺ จ กฺ ข าย...

ปาราชิโก โหติ อสวาโส”
“อนึ่ง ภิกษุใด ผู้เข้าถึงซึ่งสิกขาและสาชีพ(ธรรมเนียมเลี้ยงชีพร่วมกัน )
ของภิกษุทั้งหลายไม่กล่าวคืนสิกขา...ภิกษุนั้นต้องอาบัติปาราชิก”
จากคาที่ขีดเส้น ใต้ ในสิกขาบทข้างต้น คือ สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน “ผู้เ ข้าถึงซึ่ง
สิกขาและสาชีพ” (2) เมถุน ธมฺมํ “ซึ่งเมถุนธรรม” มีการใช้ อิติ ต่อท้ายคาว่า สิกขา และมีการ
ใช้ นาม ต่อท้ายคาว่า สาชีวํ ในปทภาชนีย24์ ดังต่อไปนี้
“สิกฺขาติ ติสฺโส สิกฺขา อธิสีลสิกฺขา อธิจิตฺตสิกฺขา อธิป ฺ าสิกฺขา”
“คําว่า สิกฺขา ได้แก่ สิกขา 3 อย่างคือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา
อธิปัญญาสิกขา”
“สาชีว นาม ย ภควตา ป ฺ ตฺต สิกฺขาปท เอต สาชีว นาม”
“ที่ชื่อว่า สาชีพ ได้แก่ สิกขาบทใด ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว สิกขาบทนั้น
ชื่อว่า สาชีพ”
และจากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปทภาชนีย์มีการใช้ นาม และ อิติ ต่อท้าย
คาหรือกลุ่มคาที่ยกมาอธิบาย โดยนิยมเปลี่ยนแปลงรูปวิภัตติเดิมเป็นวิภัตติที่ 1 เมื่อจะใช้คาว่า
“นาม” ต่อท้ายคาหรือกลุ่มคานั้น ในขณะที่การใช้ “อิติ” นั้นไม่นิยมเปลี่ยนแปลงรูปวิภัตติเดิมเป็น
วิภัตติที่ 1 แต่จะมีบ้างในบางสิกขาบทเท่านั้น ดังที่พบว่า ในสังฆาทิเสส กายสังสัคคสิกขาบทข้อที่
225 ทุฏ ุลลวาจาสิกขาบทข้อที่ 326 อัตตกามสิกขาบทข้อที่ 427

23

วิ.มหาวิ.1/24/42
วิ.มหาวิ.1/27/42, 1/28/43, 1/33/51
25
วิ.มหาวิ.2/377/253
26
วิ.มหาวิ.2/399/274
27
วิ.มหาวิ.2/416/288
24

25

ตัวอย่างกรณีพิเศษ
ในสังฆาทิเสสข้อที่ 2,3,4 มีกลุ่มคาที่ยกมาอธิบายเหมือนกัน ดังต่อไปนี้ คือ
“โย ปน ภิกฺขุ โอติณฺโณ วิปริณเตน จิตฺเตน...สงฺฆาทิเสโส”

“อนึ่ง ภิกษุใด ถูกราคะครอบงาแล้ว มีจิตแปรปรวน...ภิกษุนั้นต้องอาบัติ
สังฆาทิเสส”
ในปทภาชนี ย์ 28 มีการยกคาที่ขีดเส้ นใต้มาอธิบาย โดยมีการเปลี่ยนแปลงวิภัตติเป็ น
วิภัตติที่ 1 และใช้ อิติ ต่อท้ายคาดังกล่าวเหมือนกันทั้ง 3 สิกขาบท ดังต่อไปนี้
“วิป ริณ ตนฺ ติ รตฺ ตมฺ ปิ จิตฺ ต วิปริ ณต ทุฏฺ มฺปิ จิตฺ ต วิ ปริ ณต มูฬฺ หมฺ ปิ

จิตฺต วิปริณต อปิจ รตฺต จิตฺต อิมสฺมึ อตฺเถ อธิปฺเปต วิปริณตนฺติ”
“บทว่า วิปริ ณ ตํ ความว่า จิตที่ ถูกราคะย้อมแล้ ว ก็แปรปรวน ที่ ถูกโทสะ
ประทุษร้ายแล้วก็แปรปรวน ที่ถูกโมหะให้ลุ่มหลงแล้วก็แปรปรวน แต่ที่ว่าแปรปรวนใน
อรรถนี้ ทรงประสงค์จิตที่ถูกราคะย้อมแล้ว”
”
ปาจิ ตตีย์ ข้อ ที่ 20

สั ปปาณกสิ ก ขาบท ว่า ด้ว ยการห้ า มเอาน้ามีตั ว สั ตว์รดหญ้ า

หรือดิน29
“โย ปน ภิกฺขุ ชานํ สปฺปาณก อุทก ติณ วา มตฺติก วา สิ ฺเจยฺย วา

สิ ฺจาเปยฺย วา ปาจิตฺติย”
“อนึ่ ง ภิกษุใด รู้ อยู่ว่าน้ามีสิ่ งชีวิตรดหรือใช้ให้ รดหญ้าหรือดินต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์”
ในปทภาชนีย์30 มีการยกคาว่า ชานํ “รู้อยู่” มาอธิบาย ดังนี้
“ชาน นาม สาม วา ชานาติ อ ฺเ วา ตสฺส อาโรเจนฺติ”
“ที่ชื่อว่า รู้อยู่ ได้แก่ รู้เอง หรือ คนอื่นบอกเธอ”

28
29

วิ.มหาวิ.2/378/253, วิ.มหาวิ.2/400/274, วิ.มหาวิ.2/417/289
วิ.มหาวิ.2/402/263

30

เรื่องเดียวกัน หน้าเดียวกัน
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นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ข้อที่ 20 ปริณตสิกขาบท ว่าด้วยการห้ามน้อมลาภสงฆ์มาเพื่อตน31
“โย ปน ภิกฺขุ ชานํ สงฺฆิก ลาภ ปริณต อตฺตโน ปริณาเมยฺย นิสฺสคฺคิย

ปาจิตฺติยนฺติ
“อนึ่ ง ภิกษุใด รู้ อยู่ว่าน้ามีสิ่ งชีวิตรดหรือใช้ให้รดหญ้าหรือดินต้องอาบัติ
ปาจิตตีย์”
ในปทภาชนีย์32 มีการยกคาว่า ชานํ “รู้อยู่” มาอธิบาย ดังนี้
“ชานาติ นาม สาม วา ชานาติ อ ฺเ วา ตสฺส อาโรเจนฺติ”
อาโรเจติ”
“ที่ชื่อว่า รู้อยู่ คือรู้เอง หรือคนอื่นบอกแก่เธอ หรือเจ้าตัวบอก”
จากอย่างตัวอย่างกรณีพิเศษข้างต้น จะเห็นได้ว่า ชานํ “รู้อยู่” ประกอบด้วยกริยา
อนฺต ปัจจัย เป็นปฐมาวิภัตติ แต่ในปทภาชนีย์ยกคานี้มาอธิบายว่า ชานาติ ประกอบด้วยกริยา
อาขยาตวัตตมานา ลักษณะเช่นนี้พบในปทภาชนีย์ทั้งหมด 8 แห่งด้วยกัน33
2.3.2 การจํากัดความโดยใช้คําไวพจน์ (เววจนหาระ)
การใช้คาไวพจน์มาอธิบายคาหรือกลุ่มคา เป็นกลวิธีหนึ่งในการอธิบายพุทธวจนะ ซึ่งใน
ที่นี้ คือ ปาฏิโมกขสุตตะ คาไวพจน์ หรือ ที่ในคัมภีร์เนตติปกรณ์ เรียกว่า เววจนหาระ34 นั้น เป็น
คาที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเหมือนกับคาที่ยกมาอธิบาย แต่ใช้ศัพท์ ต่างออกไป เพื่อไขความให้
ผู้อ่าน ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจความหมายได้อย่างถ่องแท้ จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่ า คาจากัดความ
คาว่ า ค าไวพจน์ (เววจนหาระ) ในคั ม ภี ร์อ รรถกถาบาลี ไม่ ต รงกับ ความหมายของค าพ้ อ งใน
ภาษาไทย ในบางกรณีจะมีลักษณะคล้ายการจากัดความมากกว่าเป็นคาพ้องความหมาย นอกจากนี้
31

วิ.มหาวิ.2/462/300
เรื่องเดียวกัน หน้าเดียวกัน
33
วิ.มหาวิ.2/462/300, 2/635/414, 2/639/416, 2/650/423, 2/654/425,2/669/438,2/727/479
32



โอทกนฺติก “ธรรมอันมีน้าเป็นที่สุด” หมายถึง กามกิจที่เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะต้องมีการชาระล้างร่างกายด้วยน้า ดูใน

The Pali Text Society’s Pali-English Dictionary p.166
34

ดู เ พิ่ ม เติ ม ใน จ ารู ญ ธรรมดา, “กระบวนการตี ค วามพระพุ ท ธพจน์ ต ามแนวของคั ม ภี ร์ เ นตติ , ”
(กรุงเทพมหานคร:ประยูรสาสน์ไทย,2555),หน้า 210-216
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ข้ อ ที่ น่ า สั ง เกตอี ก ประการหนึ่ ง ค าไวพจน์ จะมี รู ป ทางไวยากรณ์ เ ช่ น เดี ย วกั บ ค าในบทตั้ ง
ดังตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1
ปาราชิกข้อที่ 1 ว่าด้วยการห้ามเสพเมถุน โดยที่สุดแม้ในเดรัจฉานตัวเมีย35
“เมถุนธมฺโม นาม โย โส อสทฺธมฺโม คามธมฺโม
วสลธมฺโม ทุฏฺ ุลฺล โอทกนฺติก รหสฺส ทฺวย ทฺวยสมาปตฺติ
เอโส เมถุนธมฺโม นาม”
“ที่ชื่อว่า เมถุนธรรม มีอธิบายว่า ธรรมของ
อสัตบุรุษ ประเพณีของชาวบ้าน มรรยาทของคนชั้นต่า
ธรรมอันชั่วหยาบ ธรรมอันมีน้าเป็นที่สุด กิจที่ควรซ่อนเร้น
ธรรมอันคนเป็นคู่ ๆ พึงประพฤติร่วมกัน นี้ชื่อว่า เมถุนธรรม”
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการอธิบายความหมายของคาว่า “เมถุนธรรม” โดยใช้คา
ไวพจน์ซึ่งคัมภีร์เนตติปกรณ์ได้ยกสัททาธิบายในปทภาชนีย์ ข้อ ความนี้เป็นตัวอย่างอธิบายกลวิธีที่
เรียกว่า เววจนหาระ
ปทภาชนีย์ ยกคาจากปาฏิโมกขสุตตะที่ว่า เมถุน ธมฺม “ซึ่งธรรมอันเป็นของคนคู่ ”
มาอธิบายโดยมีการเปลี่ย นเป็น รู ปสมาส อธิบายโดยใช้คาไวพจน์ คือ อสทฺธมฺโม “ธรรมของอ
สัตบุรุ ษ” คามธมฺโม “ประเพณี ของชาวบ้า น” วสลธมฺโม “มรรยาทของคนชั้นต่ํา ” ทุฏฺ ุลฺล
“ธรรมอันชั่วหยาบ” โอทกนฺติก “ธรรมอันมีน้ําเป็นที่สุด ” รหสฺส “กิจที่ควรซ่อนเร้น ” ทฺวย
ทฺวยสมาปตฺติ “ธรรมอันคนเป็นคู่ ๆ พึงประพฤติร่วมกัน”


ตัวอย่างที่ 2
ปาราชิกข้อที่ 2 ว่าด้วยการห้ามถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ตั้งแต่ราคา 5 มาสก
ขึ้นไป36
“อาทิเยยฺยาติ อาทิเยยฺย หเรยฺย
อวหเรยฺย อริยาปถ วิโกเปยฺย านา
จาเวยฺย สงฺเกต วีตินาเมยฺย”
35
36

วิ.มหาวิ.1/33/51
วิ.มหาวิ.1/86/85
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“บทว่า พึงถือเอา คือ พึงยึดเอา
พึงเอาไป พึงเอาลง พึงยังอิริยาบถให้
กาเริบ พึงให้เคลื่อนจากที่ พึงให้ล่วงเลยเขต
หมาย”
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการอธิบายคาว่า อาทิเยยฺย “พึงถือเอา” ในบทตั้ง ด้วยการ
ใช้คาไวพจน์ คือ อาทิเยยฺย “พึงยึดเอา” (ในกรณีนี้ซ้ากับคาในบทตั้ง) ต่อจากนั้นก็ให้คาไวพจน์
อื่น ๆ ได้แก่ หเรยฺย “พึงเอาไป” อวหเรยฺย “พึงเอาลง” อริยาปถ วิโกเปยฺย “พึงยังอิริยาบถ
ให้กําเริบ” านา จาเวยฺย “พึงให้เคลื่อนจากที”่ สงฺเกต วีตินาเมยฺย “พึงให้ล่วงเลยเขตหมาย”
กริยาทั้งหมดประกอบรูปเป็นกิริยาอาขยาตสัตตมีวิภัตติ ตรงกับรูปกริยาในบทตั้ง
ตัวอย่างที่ 337
ปาราชิกข้อที่ 2
“อาทิยมาโนติ อาทิยมาโน หรมาโน อวหรมาโน
อิริยาปถ วิโกปยมาโน านา จาวยมาโน สงฺเกต
วีตินามยมาโน”
“บทว่า ถือเอาอยู่ คือ ตู่อยู่ วิ่งราวอยู่ ฉ้ออยู่
ยังอิริยาบถให้กาเริบ อยู่ ให้เคลื่อนจากที่อยู่ ให้
ล่วงเลยเขตหมายอยู่”
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการอธิบายคาว่า อาทิ ยมาโน “ถือเอาอยู่” ในบทตั้ง ด้วย
การใช้คาไวพจน์ คือ อาทิยมาโน “ยึดเอาอยู่” (ในกรณีนี้ซ้ากับคาในบทตั้ง) ต่อจากนั้นก็ให้คา
ไวพจน์อื่น ๆ ได้แก่ หรมาโน “เอาไปอยู่” อวหรมาโน “เอาลงอยู่” อริยาปถ วิโกปยมาโน “ยัง
อิริยาบถให้กําเริบ อยู่” านา จาวยมาโน “ให้เคลื่อนจากที่อยู่” สงฺเกต วีตินามยมาโน “ให้
ล่ ว งเลยเขตหมายอยู่ ” กริ ย าทั้ ง หมดประกอบรู ป เป็ น กิ ริ ย ากิ ต ก์ ป ระกอบด้ ว ย มาน ปั จ จั ย
เช่ น เดี ย วกั บ ในบทตั้ ง สงฺ เ กต วี ติ น ามยมาโน “ให้ ล่ ว งเลยเขตหมายอยู่ ” และทั้ ง หมดยั ง
ประกอบด้วยกิริยากิตก์ คือ มาน ปัจจัย ที่เน้นใช้ในปัจจุบันกาล คือ ในขณะที่ทาอยู่นั่นเอง

37

วิ.มหาวิ.1/88/86
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2.3.3 การใช้อุปมา
การใช้อุปมา เป็นกลวิธีหนึ่งที่ใช้อธิบายในปทภาชนีย์ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและเกิด
ความเข้า ใจได้ง่ายขึ้น จั ดเป็ น ภาพพจน์ประเภทหนึ่ง ดั งที่มีข้อความในรถวิ นีตสู ตร ได้ อธิบาย
ประโยชน์ของการใช้อุปมาว่า คนผู้รู้บางพวกนั้นสามารถรู้เนื้อความแห่งคําที่กล่าวแล้วด้วยอุปมา
ได้38
การใช้อุปมาในปทภาชนีย์ ผู้วิจัยพบเพียง 4 ที่เท่านั้น ได้แก่ ในปาราชิกทั้ง 4 ข้อ
ดังต่อไปนี้
ปาราชิกข้อที่ 1
“ปาราชิโก โหตีติ เสยฺยถาปิ นาม ปุริโส สีสจฺฉินฺโน
อภพฺโพ เตน สรีรพนฺธเนน ชีวิตุ เอวเมว ภิกฺขุ เมถุน
ธมฺม ปฏิเสวิตฺวา อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย เตน
วุจฺจติ ปาราชิโก โหตีติ”39
“คาว่า ปาราชิโก โหติ ความว่า บุรุษถูกตัดศีรษะแล้ว ไม่
สามารถ ที่จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการ(มีศีรษะ)ติดอยู่กับ
ร่างกาย ชื่อแม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เสพเมถุน
ธรรมแล้วย่อมไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร
เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสว่า ต้องอาบัติ
ปาราชิก”
ในตั ว อย่ า งนี้ อุ ป มาภิ ก ษุ ผู้ ต้ อ งอาบั ติ ป าราชิ ก เหมื อ นคนถู ก ตั ด ศี ร ษะไม่ ส ามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้ ผู้ต้องอาบัติปาราชิก ก็ไม่สามารถดารงสมณเพศได้ต้องขาดจากความเป็นภิกษุ

38
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ปาราชิกข้อที่ 2
“ปาราชิโก โหตีติ เสยฺยถาปิ นาม ปณฺฑุปลาโส
พนฺธนา ปวุตฺโต อภพฺโพ หริตตฺตาย เอวเมว ภิกฺขุ
ปาท วา ปาทารห วา อติเรกปาท วา อทินฺน
เถยฺยสงฺขาต อาทิยิตฺวา อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย
เตน วุจฺจติ ปาราชิโก โหตีติ”40
“คาว่า ปาราชิโก โหติ ความว่า ใบไม้เหลืองหล่นจากขั้ว
แล้ว ไม่อาจจะเป็นของเขียวสดขึ้นได้ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉัน
นั้นแล เมื่อถือเอาทรัพย์อันเขาไม่ได้ให้ ด้วยส่วนแห่ง
ความเป็นขโมย หนึ่งบาทก็ดี ควรแก่หนึ่งบาทก็ดี เกิน
กว่าหนึ่งบาทก็ดีแล้ว ย่อมไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสาย
พระศากยบุตร เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า
ต้องอาบัติปาราชิก”
ในตัวอย่างนี้ อุปมาภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิก เหมือนใบไม้เหลือง ไม่สามารถจะกลับ
เป็นใบไม้สดได้อีก ผู้ต้องอาบัติปาราชิก ก็ไม่สามารถคืนสู่ความเป็นภิกษุได้อีก
ปาราชิกข้อที่ 3
“ปาราชิโก โหตีติ เสยฺยถาปิ นาม ปุถุสิลา เทฺวธา ภินนฺ า
อปฺปฏิสนฺธิกา โหติ เอวเมว ภิกฺขุ ส ฺจิจฺจ มนุสฺสวิคฺคห ชีวิตา
โวโรเปตฺวา อสฺสมโณ โหติ อสกฺยปุตฺติโย เตน วุจฺจติ ปาราชิโก
โหตีติ”41
“คาว่า เป็นปาราชิก ความว่า ศิลาหนาแตกสองเสี่ยงแล้วเป็นของ
กลับต่อให้ติดสนิทอีกไม่ได้แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อจงใจพราก
กายมนุษย์จากชีวิตแล้ว ย่อมไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากย
บุตร เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตรัสว่า ต้องอาบัติปาราชิก”

40
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ในตัวอย่างนี้ อุปมาภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิก เหมือนศิลาที่แตกจากกันไม่สามารถต่อติด
สนิทเป็นเนื้อเดียวกันได้อีก ผูต้ ้องอาบัติปาราชิกต้องขาดจากความเป็นภิกษุฉันนั้น
ปาราชิกข้อที่ 4
“ปาราชิโก โหตีติ เสยฺยถาปิ นาม ตาโล มตฺถกจฺฉินฺโน
อภพฺโพ ปุน วิรุฬฺหิยา เอวเมว ภิกฺขุ ปาปิจฺโฉ อิจฺฉาปกโต
อสนฺต อภูต อุตฺตริมนุสฺสธมฺม อุลฺลปิตฺวา อสฺสมโณ โหติ
อสกฺยปุตฺติโย เตน วุจฺจติ ปาราชิโก โหตีติ”42
“คาว่า ปาราชิโก โหติ ความว่า ต้นตาลมียอดด้วนแล้ว ไม่
อาจจะงอกอีก ชื่อแม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เมื่อมีความอยากอัน
ลามก อันความอยากครอบงาแล้ว พูดอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไม่
มีอยู่ อันไม่เป็นจริง ย่อมไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายพระศากย
บุตร เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ต้องอาบัติ
ปาราชิก”
ในตัวอย่างนี้ อุปมาภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิก เหมือนต้นตาลยอดด้วนไม่สามารถงอกได้
อีก ผู้ต้องอาบัติปาราชิกจึงไม่สามารถเจริญในสมณธรรม ต้องขาดจากความเป็นภิกษุฉันนั้น
จากการศึกษาสัททาธิบายในมหาวิภังค์ กล่าวคือ ในปทภาชนีย์จะเห็นได้ว่า มีรูปแบบ
เป็นอรรถกถายุคแรก ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับคัมภีร์จูฬนิทเทส มหานิทเทส เน้นการอธิบายความ
การจากัดความ คาที่ปรากฏในปาฏิโมกขสุตตะโดยอธิบายคาต่อคาอย่างละเอียด พบการอธิบายทาง
ไวยากรณ์น้อย ไม่พบการอธิบายวากยสัมพันธ์ ซึ่งแตกต่างจากอรรถกถารุ่นหลัง ดังจะได้กล่าวในบท
ต่อไป ในการศึกษาสัททาธิบายในสมันตปาสาทิกา และกังขาวิตรณี
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บทที่ 3
สัททาธิบายในสมันตปาสาทิกา
ในบทที่ 2 ผู้วิจัย ได้ศึกษาสัททาธิบายในมหาวิภังค์แล้ว ในบทนี้จะกล่าวถึงสัททาธิบาย
ในสมันตปาสาทิกา ซึ่งเป็นอรรถกถาพระวินัยปิฎกทั้งหมด1 รจนาโดยพระพุทธโฆษะ ดังมีหลักฐาน
ปรากฏอยู่ในคําลงท้ายของสมันตปาสาทิกา2 ว่า
“พุทฺธโฆโสติ ครูหิ คหิตนามเธยฺเยน เถเรน กตา
อย สมนฺตปาสาทิกา นาม วินยสํวณฺณนา”
“สังวรรณนาพระวินัยชื่อว่า สมันตปาสาทิกา นี้
อันพระเถระซึ่งครูทั้งหลายขนานนามว่า พุทธโฆษะ
รจนาไว้แล้ว”
อนึ่ง คัมภีร์ชั้นอรรถกถานั้น แตกต่างจากคัมภีร์พระไตรปิฎก ในแง่เวลา คัมภีร์อรรถกถา
แต่งขึ้นภายหลังจากที่มีการรวบรวมคําสอนเป็นหมวดหมู่ ในแง่วัตถุประสงค์ เป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นเพื่อ
อธิบายความในพระไตรปิฎกให้แจ่มแจ้งทั้งอรรถและพยัญชนะ คัมภีร์อรรถกถาจัดเป็นผลงานของ
พระเถระที่เป็นอรรถกถาจารย์รุ่นหลัง ส่วนมากจะมีการระบุชื่อผู้แต่ง 3 ตามประวัติวรรณคดีบาลี
กล่าวกันว่ามีอรรถกถาจํานวนมากที่แต่งทั้งในอินเดียและลังกา แต่ทว่าในสมัยต่อมา คัมภีร์อรรถกถา
ดั้งเดิมในอินเดียได้สูญหายเหลือเพียงคัมภีร์ที่เป็นภาษาสิงหลเท่านั้น พระพุทธโฆษะจึงต้องเดินทางไป
ลังกาเพื่อที่จะปริวรรตอรรถกถาเหล่านั้นกลับมาเป็นภาษามคธอีกครั้ง ในกรณีของพระวินัยมีรายชื่อ
อรรถกถาโบราณที่ปัจจุ บันไม่เหลือต้นฉบับอีกต่ อไปแล้ว ปรากฏในสมันตปาสาทิกา ในการแต่ง
สมันตปาสาทิกาสันนิษฐานว่า พระพุทธโฆษะได้ใช้คัมภีร์อรรถกถาเหล่านั้นประกอบด้วย

ดูเพิ่มเติมใน พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), “พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ ,” (บริษัทเอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส
โปรดักส์ จํากัด,2545) หน้า 51
2
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ดูเพิ่มเติมใน พระมหาสายัญ ศรีอ่อน, “ประมาณบทและนิคมนกถาในวรรณคดีบาลี :แนวคิด รูปแบบ และ
ภาษา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2550) หน้า 32
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33
ในคําลงท้ายของสมัน ตปาสาทิกาได้ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า พระพุทธโฆษะเป็นผู้แต่ง
โดยคําอาราธนาของพระพุทธสิริ แต่งขึ้นระหว่าง ค.ศ. 429-430 หรือประมาณ พ.ศ.927-9734
โดยอาศัยเค้าโครงของคัมภีร์อื่น ๆ เป็นต้นแบบในการแต่ง เช่น คัมภีร์อรรถกถาชื่อว่า กุรุนทีเป็นต้น
ดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในอารัมภกถาของสมันตปาสาทิกา5 ว่า
“ตสฺมา อิม ปาลินยานุรูป
สวณฺณนทานิ สมารภิสฺส
อชฺเฌสน พุทฺธสิริวฺหยสฺส
เถรสฺส สมฺมาสมนุสฺสรนฺโต ฯ
สวณฺณน ต ฺจ สมารภนฺโต
ตสฺสา มหาอฏฺ กถ สรีร
กตฺวา มหาปจฺจริย ตเถว
กุรุนฺทินามาทิสุ วิสฺสุตาสุ
วินิจฺฉโย อฏฺ กถาสุ วุตฺโต
โย ยุตฺตมตฺถ อปริจฺจชนฺโต
ตโตปิ อนฺโตคธเถรวาท
สวณฺณน สมฺมสมารภิสฺส”
“สั ง วรรณนานี้ ย่ อ มไม่ อํ า นวยประโยชน์ อ ะไรแก่ ชน คื อ
พระภิกษุในเกาะอื่น เพราะท่านรจนาไว้ด้วยภาษาของชาว
สิงหล เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าระลึกถึงอยู่ด้วยดีโดยชอบซึ่ง
คําเชิญของพระเถระผู้มีนามว่า “พุทธสิริ”จักเริ่มด้วยดีซึ่ง
สังวรรณนานี้อนุรูปแก่นัยพระบาลี ณ กาลบัดนี้ และเมื่ อ
ปรารภอยู่ด้วยดี ซึ่งสังวรรณนานั้นจักทํา มหาอรรถกถาให้
เป็นเค้าโครงแห่งสังวรรณนานั้น จักไม่ละอรรถที่ควร จัก
ปรารภด้วยดีโดยชอบซึ่งสังวรรณนา ทําให้มีเถรวาทหยั่งลง
ภายใน(ยกขึ้นเป็นประเด็น) แม้จากวินิจฉัยที่ท่านกล่าวแล้ว
ในอรรถกถาชื่ อว่ามหาปัจจรีและในอรรถกถาทั้งหลายที่
ปรากฏด้วยดีมีอรรถกถาชี่อว่ากุรุนทีเป็นต้น”
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ดูเพิ่มเติมใน เสนาะ ผดุงฉัตร, “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีบาลี, ”(โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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34
ในบทที่ 3 นี้ ผู้วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์สัททาธิบายในสมันตปาสาทิกาโดยแบ่งประเด็นใน
การศึกษาออกเป็น 3 ประเด็นเช่นเดียวกับการศึกษาสัททาธิบายในมหาวิภังค์ ดังนี้
3.1 ด้านรูปแบบ
ในสมันตปาสาทิกาไม่เน้นการยกปาฏิโมกขสุตตะขึ้นมาแสดง พระพุทธโฆษะเน้นอธิบาย
ปทภาชนีย์ที่เป็นคําอธิบายของพระพุทธเจ้าที่เห็นว่ายังไม่ชัดเจน โดยได้อาศัยอรรถกถาวินัยปิฎกภาษา
สิงหลสมัยโบราณ 6 คัมภีร์6 คือ
1) มหาอรรถกถา หรือมูลอรรถกถาเป็นของภิกษุชาวมหาวิหาร เมืองอนุราธปุระ
2) มหาปัจจรี หรือ อรรถกถาแพใหญ่ ที่เรียกอย่างนี้เพราะแต่งบนแพ
3) กุรุนทีอรรถกถา แต่งที่กุรุนทีเวฬุวิหารในเกาะลังกา
4) อันธอรรถกถา แต่งที่เมืองกัญจปุระในอินเดียใต้
5) สังเขปอรรถกถา หรืออรรถกถาย่อ สันนิษฐานว่าแต่งที่อินเดียใต้
6) สังเขปอรรถกถา หรืออรรถกถาย่อ สันนิษฐานว่าแต่งที่อินเดียใต้

ดังตัวอย่างการอธิบายในปาจิตตีย์ ข้อที่ 58 ทุพพัณณกรณสิกขาบท7 ว่าด้วยการทํา
จีวรใหม่ให้เสียสี ด้วยเหตุว่าภิกษุได้จีวรใหม่ ต้องพินทุด้วยสี 3 อย่าง คือ เขียวคราม โคลน
ดําคล้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนจึงจะนุ่งห่มได้ ถ้าไม่ทําพินทุก่อนแล้วนุ่งห่มต้องปาจิตตีย์
“ในปทภาชนีย์มีการอธิบายว่า ภิกษุไม่ถือเอาวัตถุสําหรับทําให้เสียสี 3 อย่าง อย่างใด
อย่างหนึ่ง (ทําเป็นวงกลม) โดยที่สุดแม้ด้วยปลายหญ้าคา แล้วใช้จีวรใหม่ ต้องอาบัติปาจิตตีย์”
“ในสมันตปาสาทิกามีการอธิบายว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสหมายเอากัปพินทุ (จุด
เครื่องหมาย) มิได้ตรัสหมายถึงการกระทําจีวรทั้งผืนให้เสียสีด้วยสีเขียวเป็นต้น ก็แล ภิกษุเมื่อจะ
ถือเอากัปปะนั้นย้อมจีวรแล้วพึงถือเอาจุดเครื่องหมายเท่าแววตานกยูง หรือว่าหลังตัวเรือด ทีม่ ุมทั้ง 4
หรือที่มุมทั้ง 3 ทั้ง 2 หรือมุมเดียวก็ได้” และมีการอ้างถึงคัมภีร์มหาปัจจรี และคัมภีร์มหาอรรถกถา
ดังข้อความต่อไปนี้

“มหาปจฺจริย ปเฏ วา คณฺ ิย วา น วฏฺฏตีติ วุตฺต มหาอฏฺ กถาย ปน
วฏฺฏติเยวาติ วุตฺต ปาลิกปฺปกณฺณิกกปฺปาทโย ปน สพฺพตฺถ ปฏิสิทฺธา ตสฺมา เปตฺวา เอก
วฏฺฏพินฺทุ อ ฺเ น เกนจิปิ วิกาเรน กปฺโป น กาตพฺโพ8 “แต่ในมหาปัจจรีกล่าวว่า จะถือเอา
พัฒน์ เพ็งผลา,ประวัติวรรณคดีบาลี (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง,2535),หน้า 110
วิ.มหาวิ.2/619/404
8
วิ.มหาอ.2/456
6

7
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พินทุกัปปะที่ผืนผ้า หรือที่ลูกดุมไม่ควร ส่วนในมหาอรรถกถากล่าวว่า ควรแท้ ก็กัปปะที่เป็นแนว
และกัปปะที่เป็นช่อ เป็นต้นท่านห้ามไว้ในทุก ๆ อรรถกถา เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรทํากัปปะ
โดยวิการแม้อะไรอย่างอื่นเว้นจุดกลมจุดเดียว”
นอกจากนี้ มีการอ้างถึงข้อความในปทภาชนีย์อย่างชัดเจน โดยมีรูปแบบการอ้างถึง
ดังนี้ เช่น
ปทภาชเน .......ติ วุตฺต “ในปทภาชนีย์...(อันพระผู้มีพระภาคเจ้า) ตรัสไว้แล้วว่า....”
.
ปทภาชน วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพ . “พึงทราบว่า “ปทภาชนีย์.(อันพระผู้มีพระภาคเจ้า)
ตรัสไว้แล้วว่า....”
อนึ่งก่อนที่จะมีการอธิบายสิกขาบทในแต่ละข้อ จะพบข้อความเกริ่นนําในการอธิบาย
เช่น
อิทานิ สิกฺขาปทวิภงฺคสฺส อตฺถ วณฺณยิสฺสาม ย วุตฺต โย ปนาติ
โย ยาทิโ สติอ าทิ เอตฺ ถ โย ปนาติ วิ ภ ชิต พฺ พปท โย
ยาทิโสติอาทีนิ ตสฺส วิภชนปทานิ9
“บัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายจะพรรณนาเนื้อความแห่งสิกขาบทวิภังค์
คําใดที่พระผู้ มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้ วว่า โย ปนาติ โย
ยาทิโส ดังนี้ คําว่า โย ปน ในคําเหล่านี้ เป็นบทที่ต้อง
แจกแจง คําว่า โย ยาทิโส ดังนี้เป็นต้น เป็นบทที่ถูกแจก
แจงของคําว่า โย ปน นั้น”
จากนั้ น คําใดที่เห็ น ควร ต้องอธิบาย พระพุ ทธโฆษะก็จะอธิบายไปตามลํ าดับ จนจบ
ข้อความในปทภาชนีย์
นอกจากนั้น ยังมีการอธิบายด้วยการแต่งเป็นคาถาสรุปความ ดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ 4
แห่งในปฐมปาราชิก10 เช่น
“ติจีวร ฺจ ปตฺโต จ วาสี สูจิ จ พนฺธนํ
ปริสฺสาวเนนฏฺเ เต
ยุตฺตโยคสฺส ภิกฺขุโนติ”
“บริขาร 8 เหล่านี้ คือ ไตรจีวร บาตร มีด
เข็ม ประคตเอว และผ้ากรองน้ํา ย่อมควรแก่
ภิกษุผู้ประกอบความเพียร ดังนี้”
9

วิ.มหาอ.1/281
10
วิ.มหาอ.1/284, วิ.มหาอ.1/285, วิ.มหาอ.1/309,วิ.มหาอ.1/310
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จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า รูปแบบการอธิบายในสมันตปาสาทิกาผู้แต่งมีจุดประสงค์
เพื่อจะอธิบายความในปทภาชนีย์ให้ชัดเจน มีการอ้างอิงคัมภีร์ดั้งเดิมประกอบการแต่ง มีโครงสร้าง
ในการสัททาธิบายสิกขาบทแต่ละข้อชัดเจน เป็นรูปแบบเดียวกัน มีการใช้ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองใน
การสัททาธิบาย
3.2 ด้านเนื้อหา
จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า สมันตปาสาทิกามุ่งอธิบายคําในปทภาชนีย์เป็นหลัก
โดยเสริมความ อธิบายความ และจํากัดความเพิ่มเติม แต่พบว่ามีการอธิบายเนื้อหาในปาฏิโมกข
สุตตะเช่นกัน แต่เป็นส่วนน้อยเท่านั้น ในด้านเนื้อหานอกจากการอธิบายความหมายแล้วผู้วิจัยพบ
การสัททาธิบายเนื้อหาในสมันตปาสาทิกา ที่เป็นประเด็นสําคัญ ดังนี้ คือ
3.2.1 การอธิบายไวยากรณ์
จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า สมันตปาสาทิกามีการอธิบายไวยากรณ์ค่อนข้างมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับปทภาชนีย์ สันนิษฐานว่า ประเด็นเรื่องของไวยากรณ์ในสมัยของพระพุทธโฆษะ มี
ความสําคัญ หน้าที่ประการหนึ่งที่สําคัญของคัมภีร์อรรถกถาในยุคนี้ คือ การอธิบายไวยากรณ์ให้แก่ผู้
ที่ศึกษา ให้ ส ามารถเข้าใจความได้อย่างถูกต้องแม่นยํา อีกทั้งช่ว ยขจัดปัญหาความไม่เข้าใจด้าน
ไวยากรณ์ให้แก่ผู้ศึกษาอีกด้วย โดยใช้คําศัพท์เฉพาะทางไวยากรณ์ที่ปรากฏในตําราไวยากรณ์ต่าง ๆ
หัวข้อไวยากรณ์ดังจะกล่าวต่อไปนี้ เป็นประเด็นที่สมันตปาสาทิกาได้อธิบายไว้
3.2.1.1 เรื่องสนธิ11
ในกรณีที่มีการสนธิ สมันตปาสาทิกา ได้อธิบายการสนธินั้นด้วยการแยกบทที่เข้า
สนธิออกจากกันอย่างชัดเจน ที่เรียกว่า ปทัจเฉทสังวรรณนา12 (การอธิบายวิธีตัดบท) จากนั้นก็จะ
อธิบายบทแต่ละบทที่ตัดสนธิแล้วในด้านความหมายต่อไป ตัวอย่างเช่น

ในวินัยปิฎกมหาวิภังค์ปรากฏเพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือ อัตตกามปาริจริยาสิกขาบท สังฆาทิเสสข้อที่ 4 ในคํานี้
คือ เอตทคฺคนฺติ เอตํ อคฺคํ ในที่นี้มีการแปลงนิคคหิตที่ เอตํ ด้วยการลง ท พยัญชนะอาคมที่หลัง เอต ศัพท์ที่
เป็นสัพพนามนั่นเอง
12
ดูเพิ่มเติมใน สังวรรณนามัญชรี , (กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,2545),
หน้า 6-8
11
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ตัวอย่างที่ 1
ปาราชิกข้อที่ 1
เดรัจฉานตัวเมีย

เมถุนสิกขาบท ว่าด้วยการห้ามภิกษุเสพเมถุนโดยที่สุดแม้ใน

13

“ป เม เมถุนธมฺมสิกฺขาปเท ยฺวาย ภิกฺขูติ โย อย ภิกฺขุ”
“ในเมถุนธรรมสิกขาบท ปาราชิกข้อที่ 1 สองบทว่า ยฺวายํ ภิกฺขุ ตัดบทเป็น

โย อยํ ภิกฺขุ แปลว่า ภิกษุนี้ใด”
ผู้วิจัยพบว่ามีการอธิบาย สนธิ ในที่นี้ อธิบายคําว่า ยฺวายํ ตัดบทเป็น โย อยํ
เป็นสระสนธิ สระ โอ ที่คําว่า โย เมื่อมีสระมีรูปไม่เหมือนกันตามหลัง แปลงเป็น วฺ และสระ
หลังนั้น ถ้าเป็น อ และไม่มีพยัญชนะสังโยคต้องทีฆะด้วย14

มนุสสธรรม

15

ตัวอย่างที่ 2
ปาราชิกข้อที่ 4 อุตตริมนุสสธรรมสิกขาบท ว่าด้วยการห้ามภิกษุ กล่าวอวดอุตริ

“จตุตฺเถ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสิกฺขาปเท อนภิชานนฺติ น อภิชานํ”

“ในอุตตริมนุสสธรรมสิกขาบท ปาราชิกข้อที่ 4 บทว่า อนภิชานํ ตัดบทเป็น
น อภิชานํ แปลว่า รู้เฉพาะ”
ผู้วิจัยพบว่ามีการอธิบาย สนธิ ในที่นี้ อธิบายคําว่า อนภิชานํ ตัดบทเป็น น
อภิชานํ มีการย้ายอักษรหน้าเป็นหลัง หรือหลังเป็นหน้า16

13

วิ.มหา.อ.1/288
14
ดูเรื่องสระสนธิ เพิ่มเติมใน หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรมธัช ป.ธ.9), (กรุงเทพมหานคร:มหามกุฏราชวิทยาลัย
,2534), หน้า 44
15
วิ.มหา.อ.1/597
16
ดูเรื่องสระสนธิ เพิ่มเติมใน หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวี ธรมธัช ป.ธ.9), (กรุงเทพมหานคร:มหามกุฏราชวิทยาลัย
,2534), หน้า 78-79
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ตัวอย่างที่ 3 สังฆาทิเสสข้อที่ 11 เภทานุวัตตกสิกขาบทว่าด้วยห้ามเป็นพรรคพวก
ของผู้ทําสงฆ์ให้แตกกัน17
“ เอกาทสเม เภทานุ ว ตฺ ต กสิ กฺ ข าปเท สเมตายสฺ ม นฺ ต าน สงฺ เ ฆนาติ

อายสฺมนฺตาน จิตฺต สงฺเฆน สทฺธึ สเมตุ สมาคจฺฉตุ เอกีภาว ยาตูติ วุตฺตํ โหติ”
“ในเภทานุวัตตกสิกขาบท สังฆาทิเสสข้อที่ 11 คําว่า ท่านผู้มีอายุ ขอจง
ร่วม มีความว่า ท่านผู้มีอายุ ขอจงร่วม จงสมาคม จงเป็นผู้มีลัทธิอันเดียวกันกับ
ด้วยสงฆ์”
ผู้วิจัยพบว่า มีการอธิบาย สนธิ ในที่นี้ อธิบายคําว่า สเมตายสฺมนฺตานํ ตัดบท
เป็น สเมตุ อายสฺ มนฺตานํ เป็น สระสนธิ สระอุ ในคําว่า สเมตุ เมื่อมีส ระที่มีรูปไม่เหมือนกัน
ตามมา ไม่ต้องแปลงเป็น วฺ แต่ต้องลบ อุ แทน18
3.2.1.2 เรื่องอุปสัค19
ในสมันตปาสาทิกา มีการอธิบายรูปศัพท์และความหมาย ที่เรียกว่า ปทัตถสังวรรณนา
การอธิบายทางไวยากรณ์ประเภทหนึ่งที่สําคัญ คือ การอธิบายความหมายของอุปสัค ที่เรียกว่า
อุปสัคคปทัตถสังวรรณนา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ คือ
ตัวอย่างที่ 1
ปาราชิกข้อที่ 3 มนุสสวิคคหสิกขาบท ว่าด้วยการห้ามภิกษุมิให้ฆ่ามนุษย์20
“ตติ เ ย มนุ สฺ ส วิ คฺ ค หสิ กฺ ข าปเท ตตฺ ถ สนฺ ติ อุ ป สคฺ โ ค เตน สทฺ ธึ
อุสฺสุกฺกวจนเมต ส ฺจิจฺจาติ”
“ในมนุสสวิคคหสิกขาบท ปาราชิกข้อที่ 3 ศัพท์ว่า สํ ในบทว่า สญฺจิจฺจ

นั้นเป็นอุปสรรคคําว่า
อุปสรรคนั้น”

17

สญฺจิจฺจ

นี้

เป็นคําบ่งถึงบุพกาลกิริยารวมกับ

สํ

วิ.มหา.อ.2/124
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ดูเพิ่มเติมใน พระคันธสาราภิวงศ์, สังวรรณนามัญชรี, (กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,2545), หน้า 65-66
20
วิ.มหา.อ.1/533
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39
ผู้วิจัยพบว่า มีการอธิบาย อุปสัค ในที่นี้ อธิบายคําว่า สญฺจิจฺจ ว่าประกอบด้วย สํ
อุปสัคอยู่หน้า เป็นคําที่บ่งถึงบุพกาลกิริยา21 นอกจากนี้ในหนังสือกังขาโยชนาอภินวฎีกา22ที่แต่งขึโดย
พระธัมมสามี มหาเถระชาวพม่า เมื่อปี พ.ศ.2463 อธิบายเพิ่มเติมว่า
“ สญฺ จิ จฺ จ าติ

เอตฺ ถ สนฺ ติ อุ ป สคฺ โ ค สทฺ ธึ อ ตฺ ถ วาจโก จิ ติ ธาตุ
สญฺเจตนตฺถวาจโก ตฺวาปจฺจโย ปุพฺพกาลกิริยาวาจโก”
“อุป สั ค คือ สํ ในคําว่า สญฺจิจฺจ บ่งบอกถึงความประสงค์ร่ว มกัน จิ
ธาตุ บ่งบอกถึงความประสงค์จะแกล้ง ตฺวา ปัจจัย บ่งบอกบุพกาลกิริยา”
ตัวอย่างที่ 2 ปาจิตตีย์ข้อที่ 18 ห้ามนั่งนอนทับเตียงหรือตั่งที่อยู่ชั้นบน23
“ อภิ นิ สี เ ทยฺ ย อภิ นิ ป ชฺ เ ชยฺ ย าติ เอตฺ ถ อภี ติ อิ ท ปน ปทโสภนตฺ ถ

อุปสคฺคมตฺตเมว”
“ก็ คําว่า อภิ นี้ ในคําว่า อภินิสีเทยฺย อภินิปชฺเชยฺย นี้ เป็นเพียงอุปสัค
เพื่อประดับบทเท่านั้น”
ผู้วิจัยพบว่า มีการอธิบาย อุปสัค ในที่นี้ อธิบายคําว่า อภินิสีเทยฺย อภินิปชฺเชยฺย
“พึ ง นั่ ง พึ ง นอน” ว่ า ประกอบด้ ว ย อภิ ที่ เ ป็ น เพี ย งอุ ป สั ค ที่ มี เ พื่ อ ประดั บ บทเท่ า นั้ น ไม่ มี
ความหมายอื่นใดเป็นพิเศษ
นอกจากนี้คําว่า อุปสคฺโค จากตัวอย่างที่ 1 และ อุปสคฺคมตฺตํ จากตัวอย่างที่ 2 มี
วิธีใช้ต่างกัน คือ คําว่า อุปสคฺโค อธิบายรูปศัพท์ว่า บทตั้งเป็นอุปสัค ส่วนคําว่า อุปสคฺคมตฺตํ
อธิบายความหมายว่าบทตั้งเป็นอุปสัคที่มีอรรถปทปูรณัตถะ (ทําบทให้เต็ม)24

21

ดูเพิ่มเติมใน สมเด็จพระญาณสังวร, วากยสัมพันธ์, (กรุงเทพมหานคร:มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย,2553), หน้า
163-167
22
ดูเพิ่มเติมใน โรงพิมพ์วิญญาณ, กังขาโยชนาอภินวฎีกา, (กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,2557), หน้า 125
23
มหาวิ.อ.2/345
24
ดูเพิ่มเติมใน พระคันธสาราภิวงศ์, สังวรรณนามัญชรี , (กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,2545), หน้า 65-66
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3.2.1.3 ว่าด้วยเรื่องนิบาต25
ในสมั น ตปาสาทิ ก า การอธิ บ ายความหมายของนิ บ าตบท ด้ ว ยการระบุ ถึ ง
ความหมายของนิบาตบท นั้น ๆ อย่างชัดเจน ที่เรียกว่า นิปาตปทัตถสังวรรณนา ในที่นี้เป็นการ
อธิบายหน้าที่ทางไวยากรณ์ ตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างที่ 1
ปาราชิกข้อที่ 1 เมถุนสิกขาบท ว่าด้วยการห้ามภิกษุเสพเมถุนโดยที่สุดแม้ในเดรัจฉาน
ตัวเมีย26
“ป เม เมถุนธมฺมสิกฺขาปเท ปนาติ นิปาตมตฺตํ”

“ในเมถุนธรรมสิกขาบท ปาราชิกข้อที่ 1 บทว่า ปน เป็นเพียงนิบาต”
ผู้วิจัยพบว่า มีการอธิบาย
ความหมายทําบทให้เต็ม

นิบาต ในที่นี้ อธิบายคําว่า ปน ว่าเป็นเพียงนิบาตมี

ตัวอย่างที่ 2
สังฆาทิเสสข้อที่ 3 ทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท ว่าด้วยการห้ามพูดเกี้ยวหญิง27
“ตติเย ทุฏฺฐุลฺลวาจาสิกฺขาปเท ยถาตนฺติ เอตฺถ ตนฺติ นิปาตมตฺตํ”

“ในทุฏฐุลลวาจาสิกขาบท สังฆาทิเสสข้อที่ 3 คําว่า ตํ ในบทว่า ยถาตํ
เป็นเพียงนิบาต”
ผู้วิจัยพบว่า มีการอธิบาย นิบาต ในที่นี้ อธิบายคําว่า ตํ ในคําว่า ยถาตํ ว่าเป็น
เพียงนิบาตมีความหมายทําบทให้เต็ม

25

เรื่องเดียวกัน หน้า 67-68
วิ.มหา.อ.1/281
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วิ.มหา.อ.2/40
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ตัวอย่างที่ 3
ปาจิตตีย์ข้อที่ 58 ทุพพัณณกรณสิกขาบท ว่าด้วยการทําเครื่องหมายเครื่องนุ่งห่ม28
“ทุพฺพณฺณกรณสิกฺขาปเท นว ปน ภิกฺขุนาติ เอตฺถ มชฺเฌ ิตปททฺวเย
ปนาติ นิปาโต”
“ในทุพพัณณกรณสิกขาบท ปาจิตตีย์ข้อที่ 58 คําว่า ปน ที่เรียงไว้ตรง
กลางบททั้งสอง ในคําว่า “นวํ ปน ภิกฺขุนา” เป็นนิบาต”
ผู้วิจัยพบว่า ว่า มีการอธิบาย นิบาต ในที่นี้ อธิบายคําว่า ปน ที่เรียงไว้ตรง
กลางบททั้งสองในคําว่า “นวํ ปน ภิกฺขุนา” ว่าทําหน้าที่เป็นนิบาต
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่า สมันตปาสาทิกาต้องการระบุให้ผู้ศึกษาทราบว่า คํา
ใดเป็นนิบาตเท่านั้น แต่ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติม ในสมัยหลังเมื่อมีการศึกษาไวยากรณ์บาลีและแต่งตํารา
โบราณาจารย์ได้แบ่งแยกประเภท หน้าที่ของนิบาต เมื่อนําทฤษฎีดังกล่าวมาพิจารณาพบว่า คําว่า
นิปาตมตฺตํ จาก 2 ตัวอย่างแรก และคําว่า นิปาโต จากตัวอย่างที่ 3 มีวิธีใช้ต่างกัน คือ คําว่า
นิปาตมตฺตํ อธิบายความหมายว่าบทตั้งเป็นนิบาตที่มี อรรถปทปูรณัตถะ (ทําบทให้เต็ม) ส่วนคําว่า
นิปาโต อธิบายรูปศัพท์ว่าบทตั้งเป็นนิบาต29
3.2.2 อธิบายวากยสัมพันธ์
ในสมันตปาสาทิกา นอกจากมีการอธิบายไวยากรณ์แล้ว ซึ่งเป็นระดับคํา พระพุทธ
โฆษะยั ง สั ท ทาธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข องคํ า ต่ า ง ๆ ในประโยค จากการศึ ก ษาพบว่ า เมื่ อ จะ
สั ท ทาธิ บ ายเรื่ อ งวากยสั ม พั น ธ์ สมั น ตปาสาทิ ก าจะระบุ ก ารอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ คํ า ว่ า
สมฺพนฺโธ ต่อท้าย อิติ ศัพท์ หน้า อิติ ศัพท์จะเป็นสัททาธิบายวากยสัมพันธ์ ทั้งนี้ ก็ให้ผู้ศึกษา
สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของคําในปทภาชนีย์ได้อย่างถูกต้องไม่เกิดความสับสน

28
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วิ.มหา.อ.2/455
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ตัวอย่าง
ปาราชิกข้อที่ 4
อุตริมนุสสธรรม30

อุตตริมนุส สธรรมสิ กขาบท ว่าด้ว ยการห้ ามภิกษุ กล่าวอวด

“ อตฺ ตู ป นายิ ก นฺ ติ อตฺ ต นิ ต อุ ป เนติ อตฺ ต าน วา ตตฺ ถ อุ ป เนตี ติ

อตฺตูปนายิโก ต อตฺตูปนายิก เอว กตฺวา สมุทาจเรยฺยาติ สมฺพนฺโธ”
“บทว่า อตฺตูปนายิกํ มีอรรถวิเคราะห์ว่า ภิกษุย่อมน้อมอุตริมนุสสธรรมนั้นเข้า
มาในตน หรือว่า ย่อมน้อมตนเข้าไปในอุตริมนุส สธรรมนั้น ; เพราะเหตุนั้น อุตริมนุสส
ธรรมนั้น จึงชื่อว่า อัตตูปนายิกะ. (ภิกษุกล่าวอวด) อุตริมนุสสธรรมนั้น เป็นที่น้อมเข้า
มาในตน หรือว่าเป็นที่น้อมตนเข้าไปหา. เชื่อมความว่า ภิกษุทําอย่างนี้กล่าวอวด”
จากข้อความที่ขีดเส้นใต้ไว้จะเห็นว่า มีคํา สมฺพนฺโธ ต่อท้าย อิติ ศัพท์ ส่วนข้อความ
ที่อยู่หน้า อิติ เป็นการวินิจฉัย สัททาธิบายของอรรถกถาจารย์ว่าผู้ศึกษาควรเข้าใจความเพียงเท่านี้
ว่า ภิกษุทําอย่างนี้กล่าวอวด
3.2.3 อธิบายการก
นอกจากการอธิบายสัมพันธ์ โดยใช้ อิติ สมฺพนฺโธ แล้ว ในสมันตปาสาทิกา
มี
การอธิบายการกของคํา หรือกลุ่มคํานาม ที่สัมพันธ์กับกริยา มีการระบุประเภทของการกโดยใช้
ศัพท์เฉพาะทางไวยากรณ์ ศัพท์เฉพาะเหล่านี้ ผู้วิจัยพบว่า ปรากฏใช้ในตําราไวยากรณ์บาลีต่าง ๆ
เช่น สัททนีติ ด้วย แสดงให้เห็นว่า พระพุทธโฆษะน่าจะคุ้นเคยและมีความรู้ตําราไวยากรณ์โบราณ
เป็นอย่างดี แต่ทว่า ประเด็นนี้ ผู้วิจัยมิได้ศึกษา เนื่องจากอยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษา การ
อธิบายการกนี้ก็เพื่อให้ผู้ศึกษาพระวินัยเข้าใจวิภัตติได้อย่างถูกต้อง ทราบว่าคําเหล่านี้ทําหน้าที่ใดใน
ประโยคและสัมพันธ์กับกริยาอย่างไร มีการวิเคราะห์ วินิจฉัยหน้าที่ของคําในประโยค ในบางกรณี
รูปวิภัตติของคํานามเป็นอย่างหนึ่ง แต่อรรถกถาจารย์ จะให้คําวินิจฉัยแก่ผู้ศึกษาว่า คําเหล่านั้นใช้ใน
ความหมายของวิภัตติอื่น31 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการอธิบายการกในสมันตปาสาทิกา

30

วิ.มหา.อ.1/597
31
ดูเ พิ่ม เติม ใน สังวรรณนามัญ ชรี , (กรุงเทพมหานคร:มหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลัย ,2545),
หน้า 6-8

43
ตัวอย่าง
อทินนาทานสิกขาบท ปาราชิกสิกขาบทที่ 2 ว่าด้วยการห้ามถือเอาสิ่งของที่เจ้าของ
มิได้ให้32
“โย ปน ภิกฺขุ อทินฺน เถยฺยสงฺขาตํ อาทิเยยฺย ยถารูเป อทินฺนาทาเน

ราชาโน โจร คเหตฺวา หเนยฺยุ วา พนฺเธยฺยุ วา ปพฺพาเชยฺยุ วา โจโรสิ พาโลสิ
มูฬฺ โ หสิ เถโนสี ติ ตถารู ป ภิกฺ ขุ อทินฺ น อาทิ ยมาโน อยมฺปิ ปาราชิโ ก โหติ
อสํวาโสติ”
“อนึ่ง พระภิกษุใด ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้ ด้วยส่วนแห่งความเป็น
ขโมย พระราชาทั้ง หลายจั บ โจรได้แ ล้ ว พึง ประหารบ้า ง พึ งจองจํา ไว้ บ้า ง พึ ง
เนรเทศบ้างพร้อมบริภาษว่า “เจ้าเป็นโจร เจ้าเป็นคนพาล เจ้าเป็นคนหลง เจ้าเป็น
ขโมย ในเพราะถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้เช่นใด ภิกษุถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้
ให้ก็เช่นนั้น แม้ภิกษุนี้ต้องอาบัติปาราชิกหาสังวาสไม่ได้”
คําที่ขีดเส้นใต้ คือ คํา เถยฺยสงฺขาตํ “ด้วยส่วนแห่งความเป็นขโมย” เป็นคําใน

ปาฏิโ มกขสุ ตตะ สมัน ตปาสาทิกาได้นําคํานี้มาอธิบายโดยระบุการกแสดงความสั มพันธ์ของคําที่
อธิบายว่าเกี่ยวข้องกับกริยาในประโยคอย่างไร 33 ทําให้ผู้ศึกษาเข้าใจได้ว่า เถยฺยสงฺขาตํ เป็นปฐมา
วิภัตติ แต่ใช้ในความหมายของตติยาวิภัตติ34 ดังข้อความต่อไปนี้
“ เถยฺ ย ฺจ ต สงฺ ข าต ฺจ าติ เถยฺ ย สงฺ ข าต ,เถยฺ ย จิ ตฺ ต สงฺ ข าโต เอโก

จิตฺตโกฏฺ าโสติ อตฺโถ กรณตฺเถ เจต ปจฺจตฺตวจน, ตสฺมา เถยฺยสงฺขาเตนาติ
อตฺถโต ทฏฺ พฺพ”ํ
“ความเป็นขโมยด้วย ส่วนนั้นด้วยนั้น เหตุนั้น ชื่อว่าเถยยสังขาตะ อธิบาย
ว่า ส่วนแห่งจิต ส่วนหนึ่งกล่าวคือจิตคิดขโมย ก็ คําว่า เถยฺยสงฺขาตํ เป็นปฐมา
วิภัตติใช้ในความหมายตติยาวิภัตติ เพราะเหตุนั้น พึงเห็นความหมายว่า ด้วยส่วน
แห่งความเป็นขโมย”
32

วิ.มหาวิ.1/83/83
การก คือ ลักษณะของคํานามซึ่งประกอบด้วยวิภัตติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิริยาโดยมีตัวมีวิภัตติเป็นตัวบอกให้
ทราบว่าเป็นการกใด
34
กงฺขา.อ.141 อธิบายอย่างเดียวกัน
33

44
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า คําว่า เถยฺยสงฺขาตํ “ด้วยส่วนแห่งความเป็น
ขโมย”นั้ น เป็ น การอธิบ ายให้ ความหมายเพิ่มเติ ม ด้ว ยกลวิ ธีระบุถึ งการกในที่นี้ เป็นกรณการก 35
ประกอบด้วยตติยาวิภัตตินั่นเอง
นอกจากนี้ ใ นสิ ก ขาบทอื่ น ๆ ผู้ วิ จั ย ยั ง ได้ พ บกลวิ ธี ก ารระบุ ถึ ง การกใน
สมันตปาสาทิกา ดังดังต่อไปนี้ คือ
คําที่อธิบาย
สัททาธิบายเรื่องการก
36
สหธมฺมิกํ
กรณตฺเถ อุปโยควจนํ
อันสหธรรมิก
(รูปคํา)เป็นทุติยาวิภัตติ (แต่) ใช้ในความหมายตติยาวิภัตติ
คหปติสฺส37
อันคฤหัสถ์ชาย

กรณตฺเถ หิ อิท สามิวจน

ปุจฺฉิยมาโนติ38
ถูกถามอยู่

อิท หิ กรณตฺเถ ปจฺจตฺตวจน

ด้วยว่าคํานี้ (รูปคํา)เป็นฉัฏฐีวิภัตติ (แต่)ใช้ในความหมายตติยาวิภัตติ

ด้วยว่าคํานี้ (รูปคํา)เป็นปฐมาวิภัตติ (แต่)ใช้ในความหมายปฐมาวิภัตติ

สนฺติเก39
ในที่ใกล้สํานัก

ด้วยว่าคํานี้ (รูปคํา)เป็นสัตตมีวิภัตติ ใช้ในความหมายว่าอยู่ใกล้

อูนป ฺจพนฺธเนน 40
มีรอยซ่อมต่ํากว่า 5

อิตฺถมฺภูตสฺส ลกฺขเณ กรณวจน
(รูปคํา) เป็นตติยาวิภัตติ ใช้ในลักษณะบ่งอาการที่มี ที่เป็น

สมีปตฺเถ หิ อิท ภุมฺมวจนํ

สมฺปชานมุสาวาเท41

นิมิตฺตตฺเถ เจต ภุมฺมวจนํ
ในเพราะกล่าวผิดทั้งที่รู้ตัว ก็ คํานั้น (รูปคํา) เป็นสัตตมีวิภัตติ ใช้ในความหมายในเพราะ

35

ดูเพิ่มเติม ไวยากรณ์พเิ ศษ หลวงเทพดรุณานุศิษฎ์ (ทวี ธรมธัช) หน้าที่ 8
วิ.มหา.อ. 2/127
37
วิ.มหา.อ. 2/200
38
วิ.มหา.อ. 2/204
39
วิ.มหา.อ. 2/205
40
วิ.มหา.อ. 2/248,กงฺขา.อ.213
41
กงฺขา.อ.225
36

45
ทสาหานาคตํ42
ในเพราะยังเหลือ 10 วัน

อจฺจนฺตสโยควเสน ภุมฺมตฺเถ อุปโยควจนํ

กตฺติกเตมาสิปุณฺณมํ43
ในเพราะวันเพ็ญเดือน 11

ภุมฺมตฺเถ อุปโยควจน

ภูตคามปาตพฺยตาย44
ในเพราะพรากภูตคาม

นิมิตฺตตฺเถ ภุมฺมวจน
(รูปคํา)เป็นสัตตมีวิภัตตติ ใช้ในความหมายว่าในเพราะ

ม ฺจํ, ปี 45
บนเตียง,บนตั่ง

ภุมฺมตฺเถ อุปโยควจนํ
(รูปคํา)เป็นทุติยาวิภัตติ (แต่) ใช้ในความหมายสัตตมีวิภัตติ

ติริยนฺตรณาย46
เว้นซึ่งการข้ามฟาก

อุปโยคตฺเถ นิสฺสกฺกวจนํ
(รูปคํา)เป็นปัญจมีวิภัตติ (แต่)ใช้ในความหมายทุติยาวิภัตติ

สมฺปชานมุสาวาเท47
ในเพราะกล่าวเท็จทั้งที่รู้

นิมิตฺตตฺเถ ภุมฺมวจน
(รูปคํา)เป็นสัตตมีวิภัตตติ ใช้ในความหมายว่าในเพราะ

(รูปคํา)เป็นทุติยาวิภัตติ ใช้ในความหมายเป็นที่ลุล่วง

(รูปคํา)เป็นทุติยาวิภัตติ (แต่) ใช้ในความหมายสัตตมีวิภัตติ

จากการอธิบายการกข้างต้น พบว่า มีการอธิบาย 2 กรณีหลัก กล่าวคือ กรณีที่รูป
คําเป็นวิภัตติหนึ่ง แต่สัททาธิบายว่าควรใช้ในความหมายอีกวิภัตติหนึ่ง ส่วนกรณีหลัง คือ กรณีที่รูป
คําเป็นวิภัตตินั้น ที่ถูกต้องอยู่แล้ว แต่ต้องการสัททาธิบายระบุ ความหมายของการกในวิภัตตินั้น ๆ
ซึ่งปกติมีหลายความหมาย ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจถูกต้องอย่างถ่องแท้

42

วิ.มหา.อ. 2/275
เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน
44
วิ.มหา.อ. 2/316
45
วิ.มหา.อ. 2/345
46
วิ.มหา.อ. 2/380,กงฺขา.อ.252
47
กงฺขา.อ.225
43
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3.3 ด้านกลวิธี
3.3.1การใช้ นาม และ อิติ ต่อท้ายคําหรือกลุ่มคําที่ยกมาอธิบาย
ในสมันตปาสาทิกา มีกลวิธีการใช้ อิติ มากกว่า การใช้ นาม และมีข้อสังเกตที่เป็น
ลักษณะเด่นของคัมภีร์นี้ คือ ในการใช้ อิติ ศัพท์ จะใช้ในกรณีที่มีการยกวลี หรือประโยคจากปท
ภาชนีย์ขึ้นมาแล้วประกอบไว้ในอิติ โดยมีคํา เอตฺถ “ในคําว่า...นี้” อยู่หลัง อิติ เสมอ ดังตัวอย่าง
“ทุฏฺ ุลฺลา นาม อาปตฺตีติ เอตฺถ จตฺตาริ ปาราชิกานิ
อตฺถุทฺธารวเสน ทสฺสิตานิ”48
“ในคําว่า ทุฏฺฐุลฺลา นาม อาปตฺติ นี้ มีวินิจฉัยว่า
ปาราชิก 4 ข้อพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงไว้ด้วยอํานาจการ
ยกเนื้อความ”
ส่วนการใช้ นาม นั้นพบว่า มีการใช้น้อย เพราะในสมันตปาสาทิกาส่วนใหญ่จะเป็นการ
วลี หรือประโยคมาอธิบายมากกว่าการให้คําจํากัดความ หรืออธิบายความหมาย เนื่องจากการจํากัด
ความคําในปาฏิโมกขสุตตะ มีอธิบายในปทภาชนีย์อย่างแจ่มแจ้งแล้ว

3.3.2 การใช้คําไวพจน์
ในสมันตปาสาทิกา อธิบายความจากปทภาชนีย์ในมหาวิภังค์ก็จริง แต่ก็มาการยกจาก
ปาฏิโมกขสุตตะมาอธิบายด้วย จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าสมันตปาสาทิ กามักจะใช้คําไวพจน์แสดง
ความหมายของคําเหล่านั้นทุกแห่ง ซึ่งเป็นกลวิธีเด่นและพบมากในสมันตปาสาทิกา การใช้คําไวพจน์
มีตัวอย่าง เช่น
ตัวอย่าง
“หเนยฺยุนฺติ โปเถยฺยุ ฺเจว ฉินฺเทยฺยุ ฺจ49
บทว่า หเนยฺยุ คือ พึงโบยและพึงตัด”
ในขณะที่ปทภาชนีย์อธิบายคําเดียวกันนี้ โดยใช้กลวิธีต่างออกไปดังนี้


48

วิ.มหาอ.2/460
ตัวอย่างเพิ่มเติมดู วิ.มหา.อ.1/372, วิ.มหา.อ.2/45 เป็นต้น
49
วิ.มหา.อ.1/372



47
“หเนยฺยุ วาติ หตฺเถน วา ปาเทน วา กสาย วา
เวตฺเตน วา อทฺธทณฺฑเกน วา เฉชฺชาย วา หเนยฺยุ”50
“บทว่า หเนยฺยุ วา คือ พึงโบย ด้วยมือ ด้วยเท้า ด้วยแส้
ด้วยหวาย ด้วยกระบอง ด้วยการตบตี”
ในบทที่ 3 นี้ผู้วิจัยได้ศึกษาสัททาธิบายในสมันตปาสาทิกา ด้านรูปแบบ เนื้อหา และ
กลวิธี พบว่ามีลักษณะเด่น คือ ในด้านรูปแบบมีการอธิบายในรูปคาถา มีแบบสํานวนอย่างคัมภีร์ใน
รุ่นอรรถกถา ในด้านเนื้อหานอกจากอธิบายความเพิ่มเติม ขยายความ ไขความ คําในปทภาชนีย์
แล้ว ยังมีการสัททาธิบายคําในปาฏิโมกขสุตตะด้วยแต่มีจํานวนน้อย เน้นหนักที่การอธิบายไวยากรณ์
และวากยสัมพันธ์ ในด้านกลวิธี แม้จะใช้กลวิธีหลายประการแบบเดียวกับปทภาชนีย์แต่จากการ
สังเกตพบว่า การวางรูปประโยค สํานวน ต่างจากปทภาชนีย์อย่างชัดเจน อีกทั้ งมีการถึงอรรถกถา
โบราณด้วยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ ของเหล่าคัมภีร์อรรถกถาที่อยู่ในสมัยใกล้เคียงกัน นอกจากนี้
การใช้ศัพท์เฉพาะทางไวยากรณ์ในสมันตปาสาทิกาสามารถสะท้อนให้ เห็ น ถึงอิทธิพลของทฤษฎี
ไวยากรณ์อินเดียอีกด้วย ในบทต่อไปผู้วิจัยจะศึกษาสัททาธิ บายในกังขาวิตรณีเพื่อนํามาเปรียบเทียบ
ในลําดับต่อไป

50

วิ.มหาวิ.1/85/85

บทที่ 4
สัททาธิบายในกังขาวิตรณี
ในบทที่ 3 ผู้วิจัยได้กล่าวถึงสัททาธิบายในสมันตปาสาทิกาไว้แล้ว ในบทนี้จะศึกษา
สัททาธิบายในกังขาวิตรณี กังขาวิตรณี หรือที่แปลว่า อรรถกถาที่ช่วยให้ข้ามพ้นความสงสัยได้ เป็น
อรรถกถาที่ อ ธิ บ ายปาฏิ โ มกขสุ ต ตะในมหาวิ ภั ง ค์ เช่ น เดี ย วกั บ ปทภาชนี ย์ การที่ กั ง ขาวิ ต รณี
สัททาธิบายเรื่องเดียวกับปทภาชนีย์นั้นเป็นประเด็นที่มีความสาคัญควรศึกษาว่า การสัททาธิบายทั้ง
สองคั ม ภี ร์ เ หมื อ นหรื อ แตกต่ า งกั น อย่ า งไร มี ป ระเด็ น ใดบ้ า ง ที่ เ ป็ น จุ ด เด่ น ของสั ท ทาธิ บ ายใน
กังขาวิตรณี อนึ่งเกี่ยวกับผู้รจนา ตามขนบของประวัติวรรณคดีบาลี อ้างส่วนท้ายของคัมภีร์นี้ มี
หลักฐานยืนยันว่า พระพุทธโฆษะเป็นผู้แต่ง เช่นเดียวกับคัมภีร์สมันตปาสาทิกา ดังข้อความต่อไปนี้
“พุทฺธโฆโสติ ครูหิ คหิตนามเธยฺเยน เถเรน กตา
อย กงฺขาวิตรณี นาม ปาฏิโมกฺขวณฺณนา”
“สังวรรณนาปาฏิโมกข์ชื่อว่า กังขาวิตรณี นี้
อันพระเถระซึ่งครูทั้งหลายขนานนามว่า พุทธโฆษะ
รจนาไว้แล้ว”
ดั ง ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ก ล่ า วในบทที่ 1
นั ก วิ ช าการชาวต่ า งประเทศ มี ค วามเห็ น ว่ า
สมันตปาสาทิกาและกังขาวิตรณีนั้นอาจจะไม่ได้แต่งโดยผู้แต่งคนเดียวก็เป็นได้ เนื่องจากกังขาวิตรณีม
มีรายละเอียดเกี่ยวกับบุพกรณ์ บุพกิจ ซึ่งไม่มีในสมันตปาสาทิกา ทั้งยังมีการอ้างอิงสมันตปาสาทิกา
ทาให้ ทราบว่ า อย่ างน้ อ ยกังขาวิตรณี ต้องเป็นคัมภี ร์ชั้นหลั งสมัน ตปาสาทิกาอย่างแน่นอน (Von
Hinüber,Oskar. 2000:110-111)

ในบทที่ 4 นี้ ผู้วิ จัยจะศึกษาวิเคราะห์สัททาธิบายในกังขาวิตรณีโดยแบ่งประเด็นใน
การศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
4.1 ด้านรูปแบบ
กังขาวิตรณี กล่ าวถึงบุพ กรณ์ 4 บุพกิจ 5 ปัต ตกัล ละ 4 และนิทานุทเทส
(คาปฏิญญาในการสวดปาฏิโมกข์)1 และประมวลปาฏิโมกขสุตตะทุกข้อไว้ในเบื้องต้นและเรียกส่วนนี้
ว่า ภิกฺขุปาฏิโมกฺขํ
1

กงฺขา.อ.1-2
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ในการอธิบายปาฏิโมกขสุตตะข้อแรกในแต่ละอาบัติจะแสดงชื่อของหมวดอาบัติ ไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น เมถุนสิกฺขาปทวณฺณนา เป็นการบอกอาบัติปาราชิกข้อแรก ส่วนสิกขาบทที่เหลือจะ
ระบุ ล าดั บ ข้ อ ด้ ว ยปู ร ณสั ง ขยา ตั ว อย่ า งเช่ น ทุ ติ เ ย คามา วา อร ฺ า วาติ เอตฺ ถ
และสัททาธิบายถึงข้อสุดท้ายของแต่ละหมวดอาบัติ จากนั้นจะขึ้นหมวดอาบัติใหม่เป็นเช่นนี้จนจบ
สิกขาบททุกข้อ
ในการอธิบายมีลักษณะเด่นอีกประการหนึ่ง มีการอ้างอิงคัมภีร์ ได้ แก่ ปทภาชนีย์ (ใช้
ค าว่ า ปทภาชเน “ในปทภาชนี ย์ . ..”) สมั น ตปาสาทิ ก า (ใช้ ค าว่ า สมนฺ ต ปาสาทิ ก าย
“ในสมั น ตปาสาทิกา...”) และคั มภีร์อรรถถาที่ ชื่อว่า มหาอรรถกถา (ใช้คาว่า มหาอฏฺ กถาย
“ใช้ มหาอรรถกถา...”) แต่ ทว่ า ไม่ ท ราบข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ คั มภี ร์ มหาอรรถกถานี้ นอกจากนี้ จาก
การศึกษา ผู้วิจัยพบว่า รูปแบบสัททาธิบายในกังขาวิตรณี มีลักษณะสังเขปมีการยกข้อความจาก
ปทภาชนี ย์ แ ละสมั น ตปาสาทิ ก ามากล่ า วโดยย่ อ เมื่ อ ต้ อ งการให้ ผู้ ศึ ก ษา ศึ ก ษาอย่ า งละเอี ย ด
กังขาวิตรณีจะให้ไปดูถ้อยความอย่างละเอียดในสมันตปาสาทิกา โดยใช้สานวนว่า สมนฺตปาสาทิกาย
วิตฺถารวินิจฺฉโย “(พึงทราบ) การวินิจฉัยอย่างละเอียดในสมันตปาสาทิกา...” ทุกที่
อีกทั้งพบข้อความที่เหมือนกั นทั้งในปทภาชนีย์ห รือ สมันตปาสาทิ กา ในสั ททาธิ บายใน
กังขา วิตรณี กรณีนี้ ไม่มีการอ้างชื่อคัมภีร์ จึงทาให้ไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่า เป็นการยกข้อความจาก
ทั้ ง สองคั ม ภี ร์ ม าโดยตรง หรื อ เป็ น ขนบในการสั ท ทาธิ บ ายร่ ว มกั น เพราะหากเชื่ อ ว่ า ผู้ แ ต่ ง
สมันตปาสาทิกาและกังขาวิตรณีเป็นคนเดียวกัน ย่อมมีรูปแบบสัททาธิบายเหมือนกันเป็นธรรมดา
ลาดับต่อไป ผู้วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์สัททาธิบายในกังขาวิตรณีด้านเนื้อหา
4.2 ด้านเนื้อหา
4.2.1 การอธิบายเกี่ยวกับการต้องอาบัติ
ในกั ง ขาวิ ต รณี ผู้ วิ จั ย พบว่า ในการสั ท ทาธิ บ ายคา วลี หรื อ ประโยคเดีย วกั น นั้ น
นอกเหนือจากเป็นการย่อความจากปทภาชนีย์และสมันตปาสาทิกา ยังมีการอธิบายความเพิ่มเติ ม
และยังมีการวินิจฉัยอาบัติในพระปาฏิโมกข์ ซึ่งปทภาชนีย์ได้วินิจฉัยอาบัติเพิ่มเติม กังขาวิตรณียัง
ขยายความและวินิจฉัยอาบัติเพิ่มเติมต่อจากปทภาชนีย์ ดังตัวอย่าง
อนุปขัชชสิกขาบท2 ปาจิตตีย์ข้อที่ 16 ว่าด้วยการห้ามนอนแทรก
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“โย ปน ภิกฺขุ สงฺฆิเก วิห าเร ชาน ปุพฺพูปคต
ภิกฺขุ อนูปขชฺช เสยฺย กปฺเปยฺย ยสฺส สมฺพาโธ ภวิสฺสติ
โส ปกฺ ก มิ สฺ ส ตี ติ เอตเทว ปจฺ จ ย กริ ตฺ ว า อนญฺ
ปาจิตฺติย”
“อนึ่ง ภิกษุใด รู้อยู่ สําเร็จการนอนแทรกแซงภิกษุ
ผู้เข้าไปก่อนในวิหารของสงฆ์ ด้วยหมายว่า ผู้ใดมีความคับใจ,
ผู้นั้นจักหลีกไปเอง ทาความหมาย อย่างนี้เท่านั้นให้เป็นปัจจัย
หาใช่อย่างอื่นไม่ เป็นปาจิตตีย์”
ปทภาชนีย์อธิบายกลุ่ มคาที่ขีดเส้นใต้ คือ เสยฺย กปฺเปยฺย “สํา เร็จการนอน” ใน
ปาฏิโมกขสุตตะและวินิจฉัยอาบัติ ดังนี้
“เสยฺ ย กปฺ เ ปยฺ ย าติ ม ฺจ สฺ ส วา ปี สฺ ส วา
ปวิสนฺตสฺส วา นิกฺขมนฺตสฺส วา อุปจาเร เสยฺย สนฺถรติ
วา สนฺ ถ ราเปติ วา อาปตฺ ติ ทุ กฺ ก ฏสฺ ส อภิ นิ สี ท ติ วา
อภินิปชฺชติ วา อาปตฺติ ปาจิตฺติยสฺส”
“คาว่า เสยฺยํ กปฺเปยฺย ความว่า ภิกษุปูไว้เองก็ดี ให้
คนอื่ น ปู ไ ว้ ก็ ดี ซึ่ ง ที่ น อนในสถานที่ ใ กล้ เ ตี ย งก็ ดี ตั่ ง ก็ ดี
ทางเข้าออกก็ดี, ต้องอาบัติทุกกฏ นั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี ต้อง
อาบัติปาจิตตีย์”
ในสิ ก ขาบทข้อนี้ ปทภาชนี ย์ วินิจ ฉัย การต้อ งอาบั ติ ห นัก เบาตามล าดับเป็น ทุกกฎ
ปาจิตตีย์ โดยบ่งเงื่อนไขการกระทาอันเป็นเหตุที่ต้องอาบัติ กังขาวิตรณีได้อธิบายเพิ่มเติมต่อจาก
ปทภาชนีย์ดังนี้
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“เสยฺย กปฺเปยฺยาติ ตสฺส สมฺพาธ กตฺตุกามตาย
ตสฺ มึ อุป จาเร ทสสุ เสยฺยาสุ เอกมฺปิ สนฺถรนฺตสฺ ส วา
สนฺ ถ ราเปนฺ ต สฺ ส วา ทุ กฺ ก ฏ , ตตฺ ถ นิ สี ท นฺ ต สฺ ส วา
นิป ชฺช นฺตสฺส วา ปาจิตฺติย ,
เทฺวปิ กโรนฺตสฺ ส เทฺว
ปาจิตฺติยานิ, ปุนปฺปุน กโรนฺตสฺส ปโยคคณนาย ปาจิตฺติย”
“คาว่า เสยฺยํ กปฺเปยฺย ความว่า เมื่อภิกษุปูไว้เองก็ดี
ให้คนอื่นปูไว้ก็ดี ที่นอนแม้ที่หนึ่ งบนที่นอน 10 ที่ในใกล้นั้น
เพราะท าต้ อ งการท าที่ นั้ น ให้ แ คบ ต้ อ งอาบั ติ ทุ ก กฏ เป็ น
ปาจิตตีย์ เมื่อภิกษุนั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี เป็นปาจิตตีย์ เมื่อ
ภิกษุทาทั้ง 2 อย่างเป็นปาจิตตีย์ 2 วาระเมื่อทาประจาเป็น
เป็นปาจิตตีย์ด้วยการนับความพยายาม”
ในสิกขาบทข้อนี้ กังขาวิตรณีมีการวินิจฉัยการต้องอาบัติห นักเบาตามลาดับเป็น ทุกกฎ
ปาจิตตีย์ โดยบ่งเงื่อนไขเพิ่มเติมละเอียดกว่าปทภาชนีย์ ดังตารางต่อไปนี้
ระดับอาบัติ
ทุกกฎ
ปาจิตตีย์

เงื่อนไขที่ต้องอาบัติ
ภิกษุปู หรือสั่งปูที่นอนติดกับที่นอนจานวนมาก
ภิกษุปู หรือสั่งปูที่นอนติดกับที่นอนจานวนมากและภิกษุนั่งหรือนอนทับ
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อีกกรณีหนึ่ง คือ ปทภาชนีย์ และสมันตปาสาทิกา ไม่มีการวินิจฉัยแต่ในกังขาวิตรณีมี
การวินิจฉัยอาบัติ ดังตัวอย่าง
ปาฏิเทสนียะข้อที่ 4 ว่าด้วยการห้ามรับอาหารที่เขาไม่ได้แจ้งไว้ เมื่ออยู่ป่า3
“ยานิ โข ปน ตานิ อรญฺ กานิ เสนาสนานิ
สาสงฺกสมฺมตานิ สปฺปฏิ ภ ยานิ โย ปน ภิกฺขุ ตถารู เปสุ
เสนาสเนสุ วิ ห รนฺ โ ต ปุ พฺเ พ อปฺป ฏิ ส วิทิ ต ขาทนีย วา
โภชนีย วา อชฺฌาราเม สหตฺถา ปฏิคฺคเหตฺวา อคิลาโน
ขาเทยฺ ย วา ภุ ฺเชยฺย วา ปฏิเทเสตพฺพ เตน ภิกฺขุนา
คารยฺห อาวุโส ธมฺม อาปชฺชึ อสปฺปาย ปาฏิเทสนีย ต
ปฏิเทเสมีติ”
“อนึ่ง ภิกษุใดไม่เป็นไข้ อยู่ในเสนาสนะป่าที่รู้กันว่า
น่าหวาดระแวง มีภัยน่ากลัวเช่นนั้น รับของเคี้ยวหรือของฉัน
ที่ไม่ได้รับแจ้งไว้ก่อน ด้วยมือตนเองในอารามแล้ว เคี้ยวหรือ
ฉัน ภิกษุนั้นพึงแสดงคืนว่า ท่านทั้งหลาย กระผมต้องธรรม
คื อ ปาฏิ เ ทสนี ย ะ เป็ น ธรรมที่ น่ า ต าหนิ ไม่ เ ป็ น สั ป ปายะ
กระผมขอแสดงคืนธรรมนั้น”
ดังในกังขาวิตรณี ยกกลุ่มคาที่ขีดเส้นใต้ คือ ปาฏิเทสนียํ “ปาฏิเทสนียะ” ข้างต้นมา
อธิบาย ดังต่อไปนี้
“ปาฏิเทสนียนฺติ เอวรูป อนฺตมโส อารามมชฺเฌน
คจฺฉนฺเตหิ อทฺธิเกหิ ทินฺนมฺปิ อาราเม วา อารามูปจาเร
วา ปฏิ คฺ ค เหตฺ ว า อชฺ โ ฌหรนฺ ต สฺ ส ปฏิ คฺ ค หเณ ทุ กฺ ก ฏ ,
อชฺโฌหาเร อชฺโฌหาเร ปาฏิเทสนียนฺติ”
“คาว่า ปาฏิเทสนียํ ความว่า เป็นทุกกฏ ในเวลา
รับประเคน สาหรับภิกษุที่รับประเคนของเคี้ยวของฉันเห็น
ปานนั้ น จากคนเดิ น ทางไกลที่ เ ดิ น ตรงไปวั ด แล้ ว กลื น กิ น
เป็นปาฏิเทสนียะ ในทุก ๆ คาที่กลืน”
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ในสิ ก ขาบทข้ อ นี้ มี ก ารวิ นิ จ ฉั ย การต้ อ งอาบั ติ ห นั ก เบาตามล าดั บ เป็ น ทุ ก กฎ
ปาฏิเทสนียะ โดยบ่งเงื่อนไขการกระทาอันเป็นเหตุที่ต้องอาบัติ ด้วยถ้อยความที่เป็นเงื่อนไขไม่ปรากฏ
ในปาฏิโมกขสุตตะ ดังตารางต่อไปนี้
ระดับอาบัติ
ทุกกฎ
ปาฏิเทสนียะ

เงื่อนไขที่ต้องอาบัติ
รับประเคนจึงกลืนกิน
ไม่รับประเคนกลืนกินเลย

นอกไปจากนี้ลักษณะเด่นของกังขาวิตรณี คือ การชี้แนวทางในการศึกษาสิกขาบทนั้น
ด้ว ยวลี ที่เจาะจงว่า ควรไปศึกษาเพิ่มเติมจากเนื้อความในสมันตปาสาทิกา โดยจะปรากฏวลี ว่า
ตตฺถ วิตฺถารวินิจฺฉโย สมนฺตปาสาทิกายํ 4 ดังตัวอย่าง
“กถิ น เอว วุ ตฺ ต าสุ อฏฺ สุ มาติ ก าสุ อญฺ ตร
วเสน อุทฺธรียติ, ตตฺถ วิตฺถารวินิจฺฉโย สมนฺตปาสาทิกาย
วุตฺตนเยน เวทิตพฺโพ”
“กฐินที่ถูกยกขึ้น (กฐินเสียหาย) ด้วยอานาจมาติกา
อย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดามาติกา 8 ข้อ การวินิจฉัยโดย
พิส ดารในสมันตปาสาทิกานั้น บัณฑิตพึงทราบโดยพิสดาร
ตามนัยที่ถูกกล่าวไว้แล้ว”
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4.2.2 การอธิบายไวยากรณ์
จากการศึ ก ษา ผู้ วิ จั ย พบว่ า ในกั ง ขาวิ ต รณี มี ก ารอธิ บ ายเนื้ อ หาทางไวยากรณ์ ที่
เหมือนกับสมันตปาสาทิกา เช่น เรื่องอาลปนะ นิบาต สัททาธิบายในปทภาชนีย์เกี่ยวกับ สานวนการ
ใช้ อญฺ ตฺร + คานามวิภัตติที่ 5 ด้วย เปตฺวา + คานามวิภัตติที่ 2 ข้างต้นแล้ว แต่ผู้วิจัยพบว่าใน
กังขาวิตรณีนั้นยังรักษาสานวนเดิมไว้ ใช้การอธิบายเพิ่มเติมทาให้ เข้าใจความหมายได้ ง่ายขึ้นแทน
ดังตัวอย่าง
“อ ฺ ตฺร สุปินนฺตาติ ยา สุปิเน สุกฺกวิสฺสฏฺ ิ โหติ ต เปตฺวา”5
“คาว่า อ ฺ ตฺร สุปินนฺตา ความว่า การตั้งใจปล่อยน้าสุกกะใน
เพราะฝันไปอย่างใดมีอยู่ ยกเว้นการตั้งใจนั้น”
“อ ฺ ตฺร ตถารูปปฺปจฺจยาติ ปทีปุชฺชาลน วา ปตฺตปจนาทีสุ
โชติกรณ วาติ เอวรูป ปจฺจย วินา”6
“คาว่า อ ฺ ตฺร ตถารูปปจฺจยา ความว่า ยกเว้นปัจจัยเห็นปานนี้
การจุดประทีป หรือก่อไฟในเวลาระบมบาตรเป็นต้น”
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในกังขาวิตรณีนั้นมีการอธิบายความเพิ่มทาให้ผู้ศึกษา
เข้าใจความในสิ กขาบทนั้ นได้ดีขึ้น และนอกจากนี้ ในกังขาวิตรณียังปรากฏว่า มีการใช้คา วินา
“ยกเว้น” แทนคา อ ฺ ตฺร “ยกเว้น” ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า ผู้แต่งมีความประสงค์จะให้ผู้ศึกษาได้
เข้าใจถึงความหลากหลายในการใช้คานั่นเอง
การอธิบายทางไวยากรณ์ในกังขาวิตรณีที่ไม่ปรากฏในปทภาชนีย์ และสมันตปาสาทิกา
ได้แก่ การอธิบายสัพพนามพบเพียงแห่งเดียว คือ การอธิบายสัพพนามที่เป็นรูปย่อ โว ซึ่งใช้ได้
หลายวิ ภัตติ กังขาวิ ตรณีต้อ งการระบุห น้ าที่ของ โว ในประโยคนี้ใ ห้ ชัดเจนว่ามีค วามหมายเป็ น
วิภัตติใด
ตัวอย่าง
มา โว สก วินสฺสาติ ตุมฺหาก สนฺตก มา วินสฺสตุ”7
“คาว่า มา โว สกํ วินสฺส ความว่า ขอสิ่งของของท่านทั้งหลายจงอย่าเสียหาย
5

กงฺขา.อ.154
6
กงฺขา.อ.282
7
กงฺขา.อ.204
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4.3 ด้านกลวิธี
ในกังขาวิตรณีมีกลวิธีสัททาธิบายที่แตกต่างจากปทภาชนีย์ และสมันตปาสาทิกาอย่าง
ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากกังขาวิตรณี มีการกล่าวข้อความโดยสังเขปมากกว่าการขยาย
ความอีกทั้งมีการยกข้อความจากคัมภีร์อื่นมาอธิบาย ดังนั้นด้านกลวิธี ผู้วิจัยพบว่า มีประเด็นต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
4.3.1 การยกข้อความบางส่วนโดยใช้ อาทิ ศัพท์
ในกั ง ขาวิ ต รณี มี ก ารย่ อ ข้ อ ความที่ อ ยู่ ใ นปาฏิ โ มกขสุ ต ตะหรื อ สมั น ตปาสาทิ ก ามา
สัททาธิบาย แต่ทว่าไม่ได้ยกมาทั้งหมด ใช้ อาทิ ศัพท์แทน อิติ ศัพท์ ซึ่งเป็นการยกข้อความมา
ทั้งหมด ทั้งนีเ้ พื่อบ่งให้ทราบว่า ข้อความในคัมภีร์อื่นเหล่านั้นมีใจความเป็นอย่างไร ตัวอย่าง เช่น
“กึ ตุยฺหิมินาติอาทิ สวณฺณนาการนิทสฺสน”8
“คาว่า กึ ตุยฺหิมินา ดังนี้เป็นต้น เป็นการแสดงอาการคือการพรรณนา”
เอตทคฺคนฺติอาทิ ตสฺสา อตฺตกามปาริจริยาย วณฺณภาสนาการนิทสฺสน9
“คาว่า เอตทคฺคํ ดังนี้เป็นต้น เป็นการแสดงอาการคือการกล่าวพรรณนา
คุณของการบาเรอตนด้วยกาม”
เอว ฺจ โสติอาทิ อิโต ปุพฺเพ วุตฺต ฺจ อวุตฺต ฺจ สพฺพ อุตฺตานตฺถเมว10
“คาว่า เอวญฺจ โส ดังนี้เป็นต้น คาที่ได้กล่าวไว้ และยังไม่ได้กล่าวไว้
ก่อนหน้านี้ ทั้งหมดง่ายทั้งสิ้น”

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังพบว่า ในกังขาวิตรณีมีการย่อความจากสมันตปาสาทิกา 11ด้ว ย
เหมื อ นกั น โดยการใช้ อาทิ ศัพ ท์ “เป็น ต้ น ” ย่ อ ความไว้ ซึ่ งผู้ ศึ ก ษาสามารถไปสื บค้ น ดู ไ ด้ จ าก
สมันตปาสาทิกานั้นว่ามีเนื้อความโดยสมบูรณ์อย่างไร
กงฺขา.อ.149
กงฺขา.อ.158
10
กงฺขา.อ.173
8

9
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“โย ปนาติ โยโกจีติ วุตฺต โหติ ยสฺมา ปน โย โส โยโกจิ นาเมโส
อวสฺส ลิงฺคยุตฺตชาตินามโคตฺตสีลวิหารโคจรวเยสุ เอเกนากาเรน ป ายติ
ตสฺมา ต ตถา าเปตุ ต ปเภท ปกาเสนฺโต ยาทิโสติอาทิมาห ตตฺถ
ยาทิโสติ ลิ งฺควเสน ยาทิโส วา ตาทิโ ส วา โหตุ ทีโ ฆ วา รสฺ โส วา
กาโฬ วา โอทาโต วา มงฺคุรจฺฉวิ วา กิโส วา ถูโล วาติ อตฺโถ”
“บทว่า โย ปน มีอธิบายว่า ผู้ใดผู้หนึ่ง ก็เพราะภิกษุนั้นใด คือ ชื่อ
ว่าผู้ใดผู้หนึ่งนี้ ย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างหนึ่ง บรรดาลักษณะการงานที่
ประกอบชาติชื่อโคตรปรกติ ธรรมเป็น เครื่องอยู่ อารมณ์แ ละวัย ฉะนั้น
เมื่อจะทรงประกาศประเภทนั้น เพื่อให้เข้าใจบุคคลนั้นโดยอาการอย่างนั้น
จึงตรัสคาว่า ผู้เช่นใด ดังนี้เป็นต้น”
“ยาทิโสติ ลิงฺควเสน ยาทิโส วา ตาทิโส วา โหตุ ทีโฆ วา รสฺโส
วา กาโฬ วา โอทาโต วา มงฺคุรจฺฉวิ วา กิโส วา ถูโล วาติ อตฺโถ”
“บทว่า ผู้เช่นใด ความว่า ว่าโดยลักษณะ จะเป็นคนเช่นใดก็ตาม
อธิบายว่า สูงหรือเตี้ยก็ตาม ดาหรือขาวมีผิวด่างก็ตาม ผอมหรืออ้วนก็ตาม”
การย่อความที่ปรากฏในกังขาวิตรณี12
“โย ปนาติ ลิงฺคาทิเภเทน โย โกจิ”
“คาว่า โย ปน ได้แก่ บุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยความต่างกันแห่ง
ลักษณะเป็นต้น”
จากตัวอย่างข้างต้น กังขาวิตรณียกข้อความจากสมันตปาสาทิกามาบางส่วน โดยใช้
อาทิ ศัพท์ แทนที่จะกล่าวทั้งหมด โดยใช้ อิติ ศัพท์ ในที่นี้ คือ ยุตฺตชาตินามโคตฺตสีลวิหาร
โคจรวเยสุ “การงานที่ประกอบชาติชื่อโคตรปรกติ ธรรมเป็นเครื่องอยู่ อารมณ์และวัย”

11
12

วิ.มหา.อ.2/281-282
กงฺขา.อ.128
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4.3.2 การสังเขปและแนะนําเพิ่มเติมโดยอ้างคัมภีร์อื่น
ในกังขาวิตรณี สัททาธิบายส่วนใหญ่เป็นลักษณะสรุปย่อ ผู้แต่งระบุว่าข้อความใดเป็น
ข้อความย่อจะบ่งด้วยคาว่า อยเมตฺถ สงฺเขโป “ในข้อนี้ มีความย่อดังต่อไปนี้..” และเมื่อต้องการ
แนะนาให้ผู้ศึกษาดูเพิ่มเติมในคัมภีร์ใด ก็จะระบุชื่อคัมภีร์นั้นอย่างชัดเจน ดังตัวอย่างเช่น
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ข้อที่ 2 อุทโทสิตสิกขาบท ว่าด้วยกฐินเดาะ
“นิฏฺ ิตจีวรสฺมึ ภิกฺขุนา อุพฺภตสฺมึ ก ิเน เอกรตฺตมฺปิ เจ ภิกขฺ ุ
ติจีวเรน วิปฺปวเสยฺย อ ฺ ตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติยนฺติ”
“เมื่ อ จี ว รของภิ ก ษุ ส าเร็ จ แล้ ว เมื่ อ กฐิ น เดาะแล้ ว ถ้ า ภิ ก ษุ
อยู่ปราศจาก ไตรจีรแม้สิ้นราตรีหนึ่ง ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ เว้นแต่
ภิกษุได้รับสมมติ”
(วิ.มหาวิ.2/11/9)
ในกังขาวิตรณีนาคาที่ขีดเส้นใต้ คือ วิปฺปเสยฺย “อยู่ปราศจาก” มาอธิบายเพิ่มเติมดัง
ข้อความต่อไปนี้
“วิปฺ ปวเสยฺยาติ วิ ยุตฺโ ต วเสยฺ ย ,คาโม เอกูป จาโร นานูป จาโรติ
อาทินา นเยน ปาลิย วุตฺตาน คามนิคมนนิเวสนอุโทสิตอฏฺฏมาฬปาสารท
หมฺ มิย นาวาสตฺ ถเขตฺต ธ กรณอารามวิ ห ารรุ กฺ ขมู ล อชฺ โ ฌกาสปฺ ปเภทาน
ปนฺ น รสาน นิ กฺเขปฏฺ าน ยตฺถ กตฺถจิ นิกฺขิปิตฺว า เตส คามาทีน พหิ
หตฺถปาสา ติกฺกเมน อรุณ อุฏฺ าเปยฺยาติ อยเมตฺถ สงฺเขโป, วิตฺถาโร
ปน สมนฺตปาสาทิกายํ วุตฺโต”
“บทว่า วิปฺปเสยฺย ความว่า พึงอยู่ปราศ ในคาว่า วิปฺปเสยฺย นี้มี
เนื้อความสังเขปดังนี้ว่า บรรดาสถานที่เก็บ 15 แห่ง อันต่างโดยบ้าน
โรงเก็บของ หอรบ โรงกลม ปราสาท เรือนโล้น เรือ หมู่เกวียน นา ลาน
นวดข้าว สวน วิหาร โคนไม้ และที่แจ้ง อันพระอุบาลีเถระกล่าวไว้ในพระ
บาลี โดยนัยเป็นต้นว่า “บ้านมีอุปจารเดียวกัน ต่างอุปจารกัน” ภิกษุเก็บจีวร
ไว้ในที่ใดที่หนึ่งแล้ว ยังอรุณให้ตั้งขึ้น ในเพราะล่วงหัตถบาส ภายนอกบ้าน
เป็นต้น เหล่านั้น ส่วนความพิสดารท่านกล่าวไว้แล้วในสมันตปาสาทิกา”
(กงฺขา.อ./189)
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จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่า กังขาวิตรณี ใช้คาว่า อยเมตฺถ สงฺเขโป “ในคาว่า
วิปฺปเสยฺย มีความสังเขปหรือความโดยย่อดังต่อไปนี้ ” มาอธิบายเพิ่มเติมจากปาฏิโมกขสุตตะ แล้ว
ยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า วิตฺถาโร ปน สมนฺตปาสาทิกายํ วุตฺโต “ส่วนใจความโดยละเอียดได้กล่าว
แล้วในสมันตปาสาทิกา กลวิธีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์กันระหว่างทั้ ง 2 คัมภีร์ อีกทั้งยังทา
ให้สรุปได้ว่า กังขาวิตรณีควรแต่งภายหลังสมันตปาสาทิกา
จากการศึกษาวิเคราะห์สัททาธิบายในกังขาวิตรณี สามารถสรุปได้ว่า โดยส่ว นใหญ่
กังขาวิตรณี มีกลวิธีคล้ายคลึงกับคัมภีร์อื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นของกังขาวิตรณี
คือ การย่อความ การยกข้อความจากคัมภีร์อื่น มาอธิบายเพิ่มเติม หรืออธิบายความ วินิจฉัยความ
เพิ่มเติม ในกรณีที่ปทภาชนีย์ และสมันตปาสาทิกายังไม่ได้กล่าวถึง ในบทต่อไป ผู้วิจัยจะอภิปราย
ผลและสรุปการศึกษาสัททาธิบายในมหาวิภังค์ สมันตปาสาทิกา และกังขาวิตรณี

บทที่ 5
การอภิปรายผลและสรุปการศึกษาสัททาธิบายในมหาวิภังค์ สมันตปาสาทิกา และกังขาวิตรณี
ปาฏิโมกขสุตตะ (ปาฏิโมกข์) หรือ สิกขาบท เป็นข้อกาหนดที่ภิกษุ หรือภิกษุณี ต้อง
ปฏิ บั ติ ตาม ดั ง ที่ กล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้น ปาฏิ โ มกข์ มี ส่ ว นที่ เป็ น ค าอธิ บ ายอยู่ ในมหาวิ ภั ง ค์ที่ ชื่ อ ว่ า
ปทภาชนีย์ ถือว่าเป็นอรรถกถารุ่นแรกที่อยู่ในพระไตรปิฎก ต่อมา สันนิษฐานว่า น่าจะมีคัมภีร์ที่
อธิบ ายปาฏิ โมกข์ ปทภาชนี ย์ หรือแม้ว่าแต่พระวินัยปิฎ กทั้งหมดรจนาขึ้นในอินเดีย และลั งกา
แต่ทว่าอรรถกถาโบราณเหล่านั้น ปัจจุบันได้สูญหายไปหมดสิ้น ทาให้การศึกษาวรรณคดีในสายพระ
วินัยที่เป็นภาษาบาลี ขาดหายไป ในช่วงราวคริสตวรรษที่ 5 มีคัมภีร์อรรถกถาพระวินัยปิฎก 2
คัมภีร์ที่มีความสาคัญ คือ สมันตปาสาทิกา และกังขาวิตรณี
สมันตปาสาทิกา ดังที่ได้กล่าวแล้ว มุ่งสัททาธิบายพระวินัยปิฎกทั้งหมด ในขณะที่
กั ง ขาวิ ต รณี มุ่ ง สั ท ทาธิ บ ายเพี ย งแต่ ป าฏิ โ มกข์ เ ท่ า นั้ น ซึ่ ง ตรงกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารแต่ ง ของ
ปทภาชนีย์ ในบทที่ 5 นี้ ผู้วิจัยจะอภิปรายผลการศึกษาสัททาธิบายของทั้ง 3 คัมภีร์ ในด้าน
ต่าง ๆ 3
ด้าน คือ ด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหา และด้านกลวิธี เปรียบเทียบกัน เพื่อให้เห็น
ความสัมพันธ์ของคัมภีร์ทั้ง 3 ได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมขึ้น
5.1 ด้านรูปแบบ
สัททาธิบายทั้ง 3 คัมภีร์ มีรูปแบบที่คล้ายกัน คือ การอธิบายความไปตามลาดับ แต่
ไม่อ ธิบ ายทุก คา จากการศึ กษา จะพบว่า รูป แบบในการอธิบ ายค า วลี ประโยค ที่ ปรากฏใน
ปาฏิโมกข์ ปทภาชนี ย์ เป็น ส่ วนที่อธิบายละเอียดที่สุ ด แต่ไม่พบการอ้างถึงคัมภีร์อื่น เป็นการ
อธิ บ ายปาฏิ โ มกข์ โ ดยตรง (ดู ร ายละเอี ย ด ข้ อ ที่ 2.1) ผู้ วิ จั ย พบว่ า ปทภาชนี ย์ เ น้ น อธิ บ าย
ปาฏิโมกข์คิดเป็นร้อยละ 76 สมันตปาสาทิกาคิดเป็นร้อยละ 7 ส่วนกังขาวิตรณีคิดเป็นร้อยละ 17
ตามแผนภูมิดังนี้
กังขาวิตรณี, 17%
สมันตปาสาทิกา
7%

ปทภาชนีย์

สมันตปาสาทิกา
กังขาวิตรณี
ปทภาชนีย์
76%
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ในขณะที่ ส มั น ตปาสาทิ ก า เน้ น การอธิ บ ายปทภาชนี ย์ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ มี ก ารอ้ า งถึ ง
ปทภาชนี ย์ ไว้ อย่ างชั ดเจน รวมถึง คั มภี ร์อ รรถกถาโบราณอื่ น ๆ ด้ ว ย แทบจะไม่มี การกล่ าวถึ ง
ปาฏิโ มกข์ มีเพีย งบางประเด็น หรื อบางคาเท่ านั้น ที่ส มั นตปาสาทิกาขยายความจากปทภาชนี ย์
เพิ่มเติม (ดูรายละเอียด ข้อที่ 3.1) ผู้วิจัยพบว่า สมันตปาสาทิกาอธิบายปาฏิโมกข์ คิดเป็นร้อยละ
-36 อธิบายปทภาชนีย์ 64 ตามแผนภูมิดังนี้

ปาฏิโมกข์,
36%
ปาฏิโมกข์

ปทภาชนีย์
ปทภาชนีย,์
64%

ส่วนกังขาวิตรณี มีรูปแบบการสัททาธิบายที่เด่นชัด คือ การย่อความ(การสังเขป) และ
มีการอ้า งถึง ปทภาชนี ย์ สมัน ตปาสาทิก า ในการสั ททาธิบายอย่างชัดเจน ข้ อความหลายส่ ว น
ในกังขาวิตรณีตรงกับปทภาชนีย์ และสมันตปาสาทิกา นี้แสดงให้เห็นว่า กังขาวิตรณี มีปทภาชนี ย์
สมั น ตปาสาทิ ก า เป็ น แบบอย่ า งในการสั ท ทาธิ บ าย (ดู ร ายละเอี ย ด ข้ อ ที่ 4.1) ผู้ วิ จั ย พบว่ า
กั ง ขาวิ ต รณี อ ธิ บ ายปาฏิ โ มกข์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 95
อธิ บ ายปทภาชนี ย์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5
ตามแผนภูมิดังนี้
ปทภาชนีย์
5%

ปาฏิโมกข์
ปทภาชนีย์

ปาฏิโมกข์
95%
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5.2 ด้านเนื้อหา
ในปทภาชนีย์ มีลักษณะเด่นเกี่ยวกับการวินิจฉัยการต้องอาบัติ ดังมีข้อสังเกตว่า มีการ
วินิจฉัยนอกเหนือไปจากปาฏิโมกข์ โดยระดับความหนักเบาของอาบัติ มีการสัททาธิบายให้ผู้ศึกษาได้
ทราบถึงรายละเอียดในการต้องอาบัตินั้น มีการอธิบายทางไวยากรณ์ แต่ไม่พบการอธิบายด้าน
วากยสั ม พั น ธ์ (ดูร ายละเอีย ด ข้ อ ที่ 2.2) สมันตปาสาทิกามีลั กษณะเด่ นเกี่ยวกั บการอธิ บายทาง
ไวยากรณ์ และวากยสัมพันธ์ (ดูรายละเอียด ข้อที่ 3.2) ในขณะที่กังขาวิตรณี พบว่ามีการวินิจฉัย
นอกเหนือไปจากปาฏิโมกข์ โดยระดับความหนักเบาของอาบัติ และมีอธิบายทางไวยากรณ์ และ
วากยสัมพันธ์ (ดูรายละเอียด ข้อที่ 4.2)
5.3 ด้านกลวิธี
ในปทภาชนีย์ มีกลวิธี ที่เป็นลักษณะเด่น คือ การใช้ นาม และ อิติ ต่อท้ายคาหรือ
กลุ่มคาที่ยกมาอธิบาย ผู้วิจัยพบว่า มีการใช้ นาม มากกว่า อิติ (ดูรายละเอียด ข้อที่ 2.3.1) การ
ขยายความ อธิบายความเพิ่มเติม โดยใช้คาไวพจน์ (ดูรายละเอียด ข้อที่ 2.3.2) และการใช้อุปมา
(ดูรายละเอียด ข้อที่ 2.3.3) ส่วนในสมันตปาสาทิกา มีกลวิธีที่เป็นลักษณะเด่นคือ การใช้ นาม และ
อิติ ต่อท้ายคาหรือกลุ่มคาที่ยกมาอธิบาย ผู้วิจัยพบว่า มีการใช้ อิติ มากกว่า นาม (ดูรายละเอียด
ข้อที่ 3.3.1) การใช้คาไวพจน์ (ดูรายละเอียด ข้อที่ 3.3.2) ในขณะที่กังขาวิตรณี มีการยกข้อความ
บางส่วนโดยใช้ อาทิ ศัพท์ (ดูรายละเอียดข้อที่ 4.3.1) การสังเขปและแนะนาเพิ่มเติมโดยอ้างคัมภีร์
อื่น (ดูรายละเอียด ข้อที่ 4.3.2)
ข้อเสนอแนะ
งานวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ จ ากั ด ขอบเขตการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บสั ท ทาธิ บ ายในมหาวิ ภั ง ค์
สมันตปาสาทิกา และกังขาวิตรณี เฉพาะปาฏิโมกขสุตตะ 150 ข้อของภิกษุเท่านั้น โดยแบ่ง
ประเด็นการศึกษาในด้านรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธี สาหรับผู้สนใจศึกษาต่อ ก็สามารถศึกษาจาก
ปาฏิโมกขสุตตะของภิกษุณีได้ ซึ่งจะทาให้เข้าใจรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธี ว่าเหมือน หรือต่างกัน
อย่างไร
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
พระมหานิรันดร์ เชื้อชิด เกิดวันที่ 13 ตุลาคม 2523 ที่จังหวัดเชียงใหม่ สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเปรียญธรรม 9 ประโยค จากสานักงานพระพุทธศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปีการศึกษา 2553
และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต ที่คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2554
ระหว่ า งการศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาจากมู ล นิ ธิ คี ต าอาศรม
แห่งประเทศไทย ประจาปี 2557
ปัจจุบัน เป็ น อา จารย์ ส อนพระปริ ยั ติ ธ รรมแผนกบาลี ประจ าวิ ช าแปล มคธ เป็ น ไท ย
(อภิธัมมัตถวิภาวินี) ชั้นประโยค ป.ธ.9 ประจาสานักเรียนวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
เป็นกรรมการคุมสอบแผนกธรรมสนามหลวง และบาลีสนามหลวง
เป็ น พระวิทยากรอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ กรุงเทพมหานคร และโครงการ
ปฏิบัติธรรมวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

