วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๓๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
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The Vinayavinicchayaṭīkā, Patha-mabhāga:
A Translation and An Analytical Study
ชานาญ เกิดช่อ Chamnarn Kerdchor๑
บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “คัมภีร์วินยวินิจฉยฏีกา ปฐมภาค:
การแปลและศึกษาวิเคราะห์” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑) เพื่อแปลคัมภีร์วินยวินิจฉย
ฎีกา ปฐมภาคจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย ๒) เพื่อศึกษาโครงสร้าง ภาษา ความสัมพันธ์
และศัพท์ของคัมภีร์วินยวินิจฉยฎีกา ปฐมภาค และ ๓) เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาคัญของ
คัมภีร์วินยวินิจฉยฎีกา ปฐมภาค ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างของคัมภีร์วินยวินิจฉยฏีกา
พระวาจิสสรเถระชาวศรีลังกา รจนาขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๗๐๐ เพื่ออธิบาย
ความแห่งอรรถกถาวินยวินิจฉยะของพระพุทธทัตตเถระชาวอินเดีย มีลักษณะการเรียบ
เรียงแบบร้อยแก้วผสมร้อยกรอง มีสานวนโดดเด่นคือการใช้คาสมาสเป็นชุดยาว มีการใช้
ภาษาตรงตามหลักบาลีไวยากรณ์ มีเนื้อหาสัมพันธ์กับพระวินัยปิฎก มีการกล่าวถึงศัพท์
วิเคราะห์จานวนมาก มีเนื้อหาสาคัญกล่าวถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิกขาบทที่เป็นปาราชิก
สังฆาทิเสส อนิยต นิสสัคคีย์ และปาจิตตีย์ โดยอธิบายความไปตามลาดับอรรถกถาวินย
วินิจฉยะที่เป็นต้นแบบและอ้างอิงเนื้อหาจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสส
คาสาคัญ: วินยวินิจฉยฏีกา ปฐมภาค การแปล การศึกษาวิเคราะห์
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Abstract
This article is a part of the dissertation entitled "the Vinayavinicchayaṭīkā,
Patha-mabhāga: a Translation and an Analytical Study” which contains three
objectives: 1) to translate the Vinayavinicchayaṭīkā (subcommentary),
Pathamabhāga from Pali language into Thai language. 2) to study structure,
language, relationship and vocabularies in the Vinaya-vinicchayaṭīkā,
Pathamabhāga, and 3) to analyze the essential contents of the Vinayavinicchayaṭīkā, Pathamabhāga.
From the studies, it found that the structure of the
Vinayavinicchayaṭīkā has been written by a Sri Lankan monk, Ven. Vacissara
Thera about circa 1700 BC to explain the Vinayavinicchaya commentary, which
composed by the Indian famous monk, Ven. Buddha-datta Thera. This
Vinayavinicchayaṭīkā, Pathamabhāga contains the characteristics of prose as
well as verse mixed together with the use of notable words that are of a
compound word length. The language that used based on Pali grammar in
which its contents related to the Vinayapitaka. Furthermore, there mention
many lexical analysis as well as the essential contents are discussed the
principles of Pārājika (Defeat), Saṅghādisesa (Formal Meeting), Aniyata
(Undetermined), Nissaggiya (Forfeiture) and Pācittiya (Expiation). The
explanation of which is respectively mentioned in the Vinayavinicchaya
commentary with the reference to the Vinayapitaka, commentaries,
subcommentaries and extra-literary Works called Visuddhimagga.
Keywords: Vinayavinicchayaṭīkā, Pathamabhāga, Translation, Analytical Study
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๑. บทนา
พระพุทธศาสนา โดยทั่วไปหมายรวมทั้งหลักธรรม พระสงฆ์ องค์กร ศาสนสถาน
และศาสนวั ต ถุ แต่ เมื่ อเจาะจงความตามรู ป ศัพ ท์ ย่ อ มหมายถึ ง ค าสั่ ง สอนของพระพุ ท ธเจ้ า
พระพุ ท ธศาสนาจะยื น ยงสถาพรได้ ก็ ด้ ว ยการธ ารงรั ก ษาพระพุ ท ธพจน์ คื อ ค าสั่ ง สอนของ
พระพุทธเจ้า อันได้แก่พระธรรมวินัยนั่นเอง ซึ่งพระพุทธองค์ทรงประทานมอบให้เป็นศาสดาแทน
พระองค์ก่อนจะเสด็จปรินิพพานว่า “อานนท์บางทีพวกเธออาจจะคิดว่า ปาพจน์มีพระศาสดา
ล่วงลับไปแล้ว พวกเราไม่มีศาสดา ข้อนี้พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว
บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย หลังจากเราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย” พระพุทธ
พจน์จึงเป็นทั้งพระพุทธศาสนาคือคาตรัสสอนของพระพุทธเจ้าและที่ธารงสถิตพระศาสดา โดย
ทรงไว้และประกาศพระธรรมวินัยแทนพระพุทธองค์ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ด้วย
ภาษามคธ ดังคาที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ในคัมภีร์สัมโมหวิโนทนี อภิธัมมปิฎก วิภังคอรรถ
กถาว่า แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อตรัสพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกตามระเบียบแห่งพระบาลี
พระองค์ก็ทรงแสดงด้วยภาษามคธ คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการบันทึกรักษาไว้ด้วยภาษา
มคธ เมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายออกไปสู่ประเทศที่ประชาชนไม่มีพื้นความรู้ทางภาษามคธ
กุลบุตรที่เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจาเป็นต้องเรียนรู้ภาษามคธเพื่อจะได้ศึกษา
คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ด้วยภาษามคธ ภาษามคธที่ใช้รองรับรักษาพระธรรมวินัย
นั้นในกาลต่อมาถูกเรียกว่า ภาษาบาลี เพราะเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งพระธรรมวินัย
วิธีรักษาพระพุทธพจน์ ก็คือการรวบรวมคาสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วจัด
หมวดหมู่ให้กาหนดจดจาได้ง่าย และซักซ้อมทบทวนกันจนลงตัว แล้วสวดสาธยายพร้อมกันแสดง
ความยอมรับเป็นแบบแผนเพื่อทรงจาสืบต่อกันมา วิธีการนี้เรียกว่า สังคายนา หรือ สังคีติ ซึ่งแปล
ตามตัวอักษรว่า การสวดพร้อมกัน
พระพุทธพจน์เดิมเรียกว่า พรหมจรรย์ ขยายเป็นพระธรรมวินัย และขยายต่ อมา
จนกระทั่งยุติเป็นพระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนา หมายถึงคัมภีร์หรือตาราที่
บรรจุคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า (และของพระสาวกสาคัญบางรูป) รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ ดุจ
เดียวกับตะกร้าอันเป็นภาชนะสาหรับใส่รวมของต่างๆ ไว้ คือ (๑) พระวินัยปิฎก ว่าด้วยวินัย หรือ
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมและการดาเนินกิจการต่างๆ ของ
ภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ (๒) พระสุตตันตปิฎก ว่าด้วยพระสูตรหรือเทศนาที่ตรัสแก่บุคคลต่างๆ ใน
เวลาและสถานที่แตกต่างกัน เป็นรูปคาสนทนาโต้ตอบบ้าง คาบรรยายธรรมบ้าง เป็นรูปร้อยกรอง
บ้าง ร้อยแก้วบ้าง ร้อยแก้วผสมร้อยกรองบ้าง ตลอดถึงเทศนาของพระสาวกสาคัญบางรูป (๓)
พระอภิธรรมปิฎก ว่าด้วยหลักธรรมต่างๆ ที่อธิบายในแง่วิชาการล้วนๆ ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือ
เหตุการณ์ ส่วนมากเป็นคาสอนด้านจิตวิทยาและอภิปรัชญาในพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎก
บาลี ข องพระพุ ท ธศาสนาฝ่ า ยเถรวาทเป็ น ที่ ย อมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปว่ า เป็ น บั น ทึ ก ค าสอนของ
พระพุทธเจ้าที่เก่า แก่ที่สุด ดั้งเดิมที่สุ ด สมบูรณ์ที่สุด และถูกต้องแม่นยาที่ สุด ที่ยังคงมีอยู่ใน
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ปัจจุบัน ในฐานะที่เป็นแหล่งอ้างอิงขั้นสุดท้ายสูงสุด พระไตรปิฎก ใช้เป็นมาตรฐานหรือเกณฑ์
ตัดสินว่าคาสอนหรือวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นของพระพุทธศาสนาจริงหรือไม่ ดังนั้นจึงเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของชาวพุทธทุกคนที่จะรักษาปกป้องพระไตรปิฎก ซึ่งมีความสาคัญ
อย่ า งยิ่ งยวดต่ อการอยู่ รอดของพระพุ ท ธศาสนา และดั ง นั้น จึ ง หมายถึง ต่ อประโยชน์ สุ ขของ
ชาวโลกด้วย๒
พระไตรปิฎกมีความสาคัญยิ่งยวดดังกล่าวแล้วนั้น แต่ทว่าพระวินัยปิฎกนับได้ว่ามี
ความสาคัญยิ่งกว่าทุกปิฎก เพราะพระวินัยเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาดารงอยู่ได้นานหรือไม่นาน
ดังพระดารัสในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ สรุปความว่า พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ คือ พระพุทธเจ้า
วิปัสสี พระพุทธเจ้าสิขี และพระพุทธเจ้าเวสสภู ทรงผ่อนคลายที่จะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก่
สาวก นวังคสัตถุศาสน์มีสุตตะเป็นต้น๓ ของพระองค์จึงมีไม่มาก ทั้งมิได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แก่
สาวก ไม่มีการแสดงปาติโมกข์ เมื่อหมดพระพุทธเจ้าและสาวกผู้ตรัสรู้ตามแล้ว สาวกชั้นหลังๆ
ต่างชื่อ ต่างโคตร ต่างชาติวรรณะ ได้เข้ามาบวชจากต่างตระกูล เธอเหล่านั้นพาให้พรหมจรรย์
(ศาสนา) สูญสิ้นไปเร็วพลัน เหมือนดอกไม้นานาพรรณกองอยู่บนแผ่นกระดาน ยังไม่ร้อยด้วยด้าย
ย่อมถูกลมพัดกระจัดกระจายไป ฉะนั้น ส่วนพระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ คือ พระพุทธเจ้ากกุสันธะ
พระพุทธเจ้าโกนาคมนะ และพระพุทธเจ้ากัสสปะ ไม่ทรงผ่อนคลายที่จะทรงแสดงธรรมโดย
พิสดารแก่สาวก นวังคสัตถุศาสตร์มีสุตตะเป็นต้นของพระองค์จึงมีมาก ทั้งทรงบัญญัติสิกขาบทไว้
แก่สาวก มีการแสดงปาติโมกข์ เมื่อหมดพระพุทธเจ้าและสาวกผู้ตรัสรู้ตามแล้ว สาวกชั้นหลังๆ
ต่างชื่อ ต่างโคตร ต่างชาติวรรณะ ได้เข้ามาบวชจากต่างตระกูล เธอเหล่านั้นพาให้พรหมจรรย์
ดารงอยู่นาน เหมือนดอกไม้นานาพรรณกองอยู่บนแผ่นกระดานเอาด้ายร้อยไว้ย่อมไม่ถูกลมพัด
กระจัดกระจายไป ฉะนั้น๔ วินัยนับว่าเป็นรากแก้ว เป็นอายุของพระพุทธศาสนา ดังมติที่ประชุม
สงฆ์ในคราวปฐมสังคายนาว่า พระมหากัส สปเถระได้ปรึกษาภิกษุทั้งหลายว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย
พวกเราจะสังคายนาอะไรก่อน พระธรรมหรือพระวินัย ภิกษุทั้งหลายเรียนว่า ข้าแต่ท่านพระ
มหากัสสปะ ชื่อว่าพระวินัยเป็นอายุของพระพุทธศาสนา เมื่อพระวินัยยังตั้งอยู่ พระพุทธศาสนา
จัดว่ายังดารงอยู่ เพราะฉะนั้น พวกเราจะสังคายนาพระวินัยก่อน ๕
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๒๒/๘๙-๙๙.
๔
วิ.มหา. (บาลี) ๑/๑๙-๒๐/๙-๑๑, วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๙-๒๐/๑๑-๑๒.
๕
วิ.ม.อ. (บาลี) ๑/๑๒-๑๓.

ชำนำญ เกิดช่อ

~ ๔๓ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และปกรณ์วิเสสเพื่อไขความพระวินัยตามลาดับชั้นมาแต่โบราณ
กล่าวเฉพาะคัมภีร์ฎีกาของพระวินัยปิฎกแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ฎีกาที่ไขความวินัยอรรถ
กถาไปตามลาดับพยัญชนะ อธิบายสมันตปาสาทิกาอรรถกถาโดยตรง มี ๕ คัมภีร์ ดังนี้ (๑) วชิร
พุทธิ รจนาโดยพระวชิรพุทธิเถระ (๒) สารัตถทีปนี รจนาโดยพระสารีบุตรเถระชาวศรีลังกา ราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๖ (๓) วิมติวิโนทนี รจนาโดยพระกัสสปเถระชาวชมพูทวีป (๔) กังขาวิตรณีฎีกา
(กังขาวิตรณีฎีกาเก่า) ไขความกังขา-วิตรณีซึ่งเป็นอรรถกถาของสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์
(เทฺวมาติกา) รจนาโดยพระเถระชาวศรีลังการูปหนึ่ง (๕) วินยัตถมัญชุสา (กังขาวิตรณีฎีกาใหม่)
รจนาโดยพระพุทธนาคเถระศิษย์ของพระสารีบุตรเถระผู้รจนาสารัตถทีปนี ๒) ฎีกาที่ไขความ
อรรถกถาประเภทอิสระ (อรรถกถาอิสระ หมายถึงอรรถกถาที่ไม่ได้อธิบายพระบาลีตามลาดับบท
พยัญชนะ ที่เรียกว่า สังเขปอรรถกถาหรือสังคหอรรถกถา) มี ๗ คัมภีร์ ดังนี้ (๑) วินยสังคหฎีกา
(ฎีกาเก่า) ไขความวินยสังคหอรรถกถา ในคัมภีร์คันถวงศ์ ระบุว่า รจนาโดยพระสารีบุตรเถระ ผู้
รจนาสารัตถทีปนี (๒) วินยาลังการะ (วินยสังคหฎีกาใหม่) ความวินยสังคหอรรถกถา รจนาโดย
พระติเปฏกาลังการเถระ (๓) ขุททสิกขาฎีกา (ฎีกาเก่า) ไขความคัมภีร์ขุททสิกขา ในคัมภีร์คันถ
วงศ์ระบุว่า รจนาโดยพระวาจิสสรเถระ ส่วนในคัมภีร์สาสนวงศ์ ระบุว่า รจนาโดยพระมหาย
สเถระ (๔) สุมังคลัปปสาทนี (ขุททสิกขา ฎีกาใหม่) ไขความคัมภีร์ขุททสิกขา รจนาโดยพระสังฆ
รักขิตมหาสามิเถระ ศิษย์ของพระสารีบุตรเถระ ผู้รจนาสารัตถทีปนี (๕) มูลสิกขาฎีกา ไขความ
คัมภีร์มูลสิกขา ในคัมภีร์คันถวงศ์ระบุว่า รจนาโดยพระวาจิสสรเถระ ส่วนในคัมภีร์ปิฏกัตต่อตะไม
ระบุว่า รจนาโดยพระวิมลสารเถระแห่งเมืองอนุราธปุระ (๖) วินยัตถสารสันทีปนี ไขความคัมภีร์
วินยวินิจฉยะของพระพุทธทัตตเถระในคัมภีร์คันถวงศ์ระบุว่า รจนาโดยพระวาจิสสรเถระ ใน
คัมภีร์ปิฏกัตต่อตะไมระบุว่า รจนาโดยพระมหาอุปติสสเถระ แต่ในคันถารัมถะของคัมภีร์วินยัตถ
สารสันทีปนีเองระบุว่า รจนาโดยพระเถระรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรเถระผู้รจนาสา
รัตถทีปนี (๗) ลีนัตถัปปกาสินี ไขความคัมภีร์อุตตรวินิจฉยะของพระพุทธทัตตเถระเช่นกัน ใน
คัมภีร์คันถวงส์ระบุว่า รจนาโดยพระวาจิสสรเถระ ส่วนในคัมภีร์ปิฏกัตต่อตะไมระบุว่า รจนาโดย
พระมหาอุปติสสเถระ๖
คัมภีร์วินยวินิจฉยฎีกา มีชื่อเรียกว่า วินยัตถสารสันทีปนี เป็นฎีกาไขความอรรถกถา
ประเภทอิสระคืออธิบายคัมภี ร์วินยวินิจฉยอรรถกถาซึ่งรจนาโดยพระพุทธทัตตเถระ เชื่อกันว่า
พระวาจิสสรเถระ แห่งนิกายมหาวิหารชาวศรีลังกา ซึ่งเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรชาวศรีลังกา
ผู้รจนาสารัตถทีปนี รจนาไว้ เมื่อพุท ธศตวรรษที่ ๑๗ ในสมัยของพระเจ้าวิชัย พาหุที่ ๓๗ อนึ่ ง
เนื่องจากในคาปรารภระบุ เพียงว่า “ท่านผู้แต่งเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรผู้รจนาสารัตถทีปนี ”
โดยไม่ได้ระบุนามไว้ ทั้งในคาลงท้ายของคัมภีร์ก็ไม่มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้แต่งไว้แต่อย่างใด
๖

วิ.ฏีกา (บาลี) ๑/(๑๓)-(๑๕).
Malalasekera, G.P., Dictionary of Pali Proper Names vol. ΙΙ, (New Delhi:
Chaudhary Offset Process , 2003), pp. 849-850.
๗

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๔๔ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น การยากที่ จ ะสั น นิ ษ ฐานว่ า เป็ น ศิษ ย์ ท่ า นไหน อาจารย์ ผู้ รจนาคั ม ภี ร์ คัน ถวงศ์
สันนิษฐานว่า เป็นพระวาจิสสรเถระ ส่วนอาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์ปิฏกัตต่อตะไมสันนิษฐานว่า เป็น
พระมหาอุปติสสเถระ ท่านผู้รจนาจะเป็นพระวาจิสสรเถระหรือพระมหาอุปติสสะ ก็เป็นพระเถระ
ชา วศ รี ลั ง กา แ ละ เป็ น ศิ ษ ย์ ของ พร ะส า รี บุ ต รเถร ะ ชา ว ลั ง กา ผู้ รจ น าส ารั ต ถที ป นี
ทั้งสองท่าน สาหรับวิธีการรจนาของท่านนั้นได้อาศัยคัมภีร์อธิบายวินัยฉบับโบราณ ที่เขียนด้วย
ภาษาสิงหลเป็นต้นแบบ ทั้งนี้โดยได้รับการอาราธนาจากพระสุมังคลเถระและพระเถระอื่นๆ อีก
หลายรูป ส่วนรูปแบบการอธิบายก็คือ อธิบายไปตามลาดับบทที่มีอยู่ในตัวคัมภีร์วินยวินิจฉยะ
นั่นเอง๘ เนื้อหากล่าวถึงคันถารัมภกถา ปรารภเกี่ยวกับการรจนาวินยวินิจฉยฎีกา คันถารัมภกถา
วัณณนา อธิบายคาปรารภของวินยวินิจฉยะ ปาราชิกกถา อธิบายปาราชิกของฝ่ายภิกษุสงฆ์
สังฆาทิเสสกถา อธิบายสังฆาทิเสสของฝ่ายภิกษุสงฆ์ อนิยตกถา อธิบายอนิยตของฝ่ายภิกษุสงฆ์
นิสสัคคิยกถา อธิบายนิสสัคคีย์ของฝ่ายภิกษุสงฆ์ ปาจิตติยกถา อธิบายปาจิตตีย์ของฝ่ายภิกษุสงฆ์
รูปแบบการประพันธ์มีลักษณะผสมกันระหว่างร้อยกรองและร้อยแก้ว โดยมีร้อยกรอง(คาถา)
จานวน ๖๔ คาถา ส่วนที่เหลือเป็นร้อยแก้ว มีเนื้อหาตามต้นฉบับพิมพ์ภาษาบาลี จานวน ๔๙๙
หน้า
คัมภีร์วินยวินิจฉัยฎีกานี้มีความสาคัญต่อพระพุทธศาสนา เพราะเป็นคัมภีร์ที่ใช้
อธิบายพระวินัยของพระภิกษุเพื่อตัดสินว่าอย่างไหนถูกต้องและควรปฏิบัติอย่างไร ประหนึ่ง
เส้นด้ายอีกเส้นหนึ่งเพื่อใช้ร้อยรัดจัดระเบียบความประพฤติของภิกษุสงฆ์เพื่อให้เป็นสงฆ์ที่งดงาม
และธารงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ยืนยงสถาพรสืบไป อย่ างไรก็ดี คัมภีร์นี้ยังไม่มีผู้ใดแปลเป็น
ภาษาไทยและศึกษาเชิงงานวิจัยให้เห็นถึงโครงสร้าง ภาษา ความสัมพันธ์ ศัพท์วิเคราะห์และ
เนื้อหาสาคัญของคัมภีร์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัย จึงประสงค์ที่จะแปลคัมภีร์วินยวินิจฉยฎีกา ที่
แต่งโดย พระวาจิ สสรเถระ ซึ่ง เป็น ศิษย์ ของพระสารีบุ ตรเถระผู้รจนาคัม ภีร์ส ารัต ถทีป นีและ
ปริวรรตจัดพิมพ์เป็นภาษาบาลีอักษรไทยโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๔๔ โดยแปลเป็นภาษาไทย เพื่อสะดวกแก่ผู้ใคร่ศึกษา แล้วน ามาศึกษาโครงสร้าง ภาษา
ความสัมพันธ์ ศัพท์ และวิเคราะห์เนื้อหาสาคัญของคัมภีร์วินยวินิจฉยฎีกา ปฐมภาค

๒. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอน
การวิจัย ดังต่อไปนี้
๒.๑ แปลเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ คัมภีร์วินยวินิจฉยฎีกา
ปฐมภาค ภาษาบาลีอักษรไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๔ โดยแปลภาษา
บาลีเป็นภาษาไทย
๘

วิ.ฏีกา (บาลี) ๑/(๒๓).

ชำนำญ เกิดช่อ

~ ๔๕ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒.๒ ศึกษาคัมภีร์วินยวินิจฉยฎีกา ปฐมภาค ในด้านโครงสร้าง ภาษา ความสัมพันธ์
และศัพท์
๒.๓ วิเคราะห์คัมภีร์วินยวินิจฉยฎีกา ปฐมภาค ในด้านเนื้อหาสาคัญ
๒.๔ รวบรวมข้อมูลเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ คัมภีร์สารัตถ
ที ป นี วิ ม ติ วิ โ นทนี กั ง ขาวิ ต รณี วิ น ยวิ นิ จ ฉยะ ตลอดถึ ง คั ม ภี ร์ อ รรถกถา ฎี ก า ปกรณ์ วิ เ สส
วิทยานิพนธ์ หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒.๕ ขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา
๒.๖ สรุปและนาเสนอผลการวิจัย

๓. ผลการวิจัย
การแปลคัม ภีร์วิ นยวินิ จฉยฏีกา ปฐมภาคจากภาษาบาลีเป็ นภาษาไทย ผู้วิ จัยได้
ดาเนินการแปลเป็นภาษาไทยโดยเทียบเคียงเนื้อหาบางส่วนจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ต้นฉบับภาษาบาลี
๙
๔๙๙ หน้า แปลเป็นภาษาไทยได้ ๓๙๑ หน้า
๓.๑ โครงสร้างของคัมภีร์วินยวินิจฉยฏีกาปฐมภาค กล่าวถึงความหมาย ลักษณะ
เด่น ความเป็นมาของคัมภีร์ รูปแบบของคัมภีร์ สรุปได้ดังนี้
คัมภีร์วินยวินิจฉยฏีกา หมายถึง คัมภีร์ฎีกาที่อธิบายคัมภีร์อรรถกถาวินยวินิจฉยะ
๑๐
ซึ่งมีเนื้อหาแจกแจงจาแนกพระวินัยโดยการอธิบายความพิเศษ , ลักษณะเด่นของคัมภีร์วิ นย
วินิจฉยฎีกา สรุปได้ดังนี้ ๑) อธิบายความตามลาดับบทในอรรถกถาวินยวินิจฉยะ ๒) อ้างอิง
พระไตรปิ ฎ กมาสนั บ สนุ น การอธิ บ ายจ านวนมาก ๓) อ้ า งอิ ง อรรถกถาสมั น ตปาสาทิ ก ามา
สนับสนุนการอธิบายจานวนมาก ๔) เดินเรื่องกระชับตามแนวอรรถกถาวินยวินิจฉยะ ๕) ใช้
คาสมาสเป็นชุดยาว, ความเป็น มาของคัมภีร์คือ เป็นฎีกาอธิบายความในอรรถกถาวินยวินิจฉยะ
ของพระพุทธ-ทัตตเถระชาวอินเดีย รจนาโดยพระวาจิสสรเถระชาวศรีลังกา เมื่อพุทธศตวรรษที่
๑๗ ในสมัยของพระเจ้าวิชัยพาหุที่ ๓ ประเทศศรีลังกา โดยท่านได้รับการอาราธนาให้รจนาจาก
พระเถระชาวศรีลังกาในสมัยนั้น คือ พระสุมังคลเถระ พระพุทธมิตตเถระ พระมหากัสสปะเถระ
พระธรรมกิตติเถระ และพระวาณิชภาณุ ท่านได้อาศัยคัมภีร์อธิบายวินัยฉบับโบราณที่เขียนด้วย
ภาษาสิ งหล รวมถึง อรรถกถาสมั นตปาสาทิ กา และฎีกาสารัต ถที ป นีเป็ นต้ นแบบ อธิ บ ายไป
๙

ดูสานวนการแปลใน นายชานาญ เกิดช่อ , “คัมภีร์วินยวินิจฉยฏีกา ปฐมภาค: การแปล
และศึกษาวิเคราะห์”, ดุษฎีนิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). หน้า ๑๙-๔๐๙, สาเหตุที่จานวนหน้าการแปลน้อยกว่าต้นฉบับ ภาษาบาลี
เนื่องจากขนาดและชนิดของตัวอักษรต่างกัน-ผู้วิจัยและแปล.
๑๐
วิ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑-๕/๑๗.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๔๖ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตามล าดั บ บทที่ มี อยู่ ใ นตั ว คัม ภี ร์อ รรถกถาวิ น ยวิ นิ จ ฉยะ มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัยดาเนินการจัดพิมพ์คัมภีร์วินยวินิจฉยฏีกานี้เป็น ๒ เล่ม คือ วินยวินิจฉยฎีกาปฐมภาค
และวินยวินิจฉยฎีกาทุติยภาค, มีรูปแบบการแต่งเป็นทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง คือ มีร้อยกรอง
(คาถา) จานวน ๖๔ คาถา โดยเป็นอินทรวิเชียรฉันท์ อุเปนทรวิเชียรฉันท์ อุปชาติฉันท์ ปัฐยาวัตร
ฉันท์ และปัฐยาอริยาฉันท์
ภาษาในคัมภีร์วินยวินิจฉยฏีกาปฐมภาค กล่าวถึงการใช้นามศัพท์ เช่น ตสฺส ปณาโม
๑๑
นาม ปณามกิริยา-นิปฺผาทิกา เจตนา , แปลว่า เจตนาอันยังการกระทาความนอบน้อมให้สาเร็จ
ชื่อว่า ความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยนั้น การใช้กิริยาศัพท์ เช่น ‘‘ปวิฏฺ ’’นฺติอาทินา ตาย ตาย
๑๒
กิริยาย อุปลกฺขิโต ขโณ คเหตพฺโพ แปลว่าขณะอันท่านกาหนดแล้วด้วยการกระทานั้นๆ พึง
ถือเอาด้วยคาว่า ปวิฏฺ เป็นต้น, การใช้อัพพยศัพท์ เช่น โมโร อุฑฺเฑตฺวา อนฺโตคาเม วา อนฺ
๑๓
โตวตฺถุมฺหิ วา ฉทนปิฏฺเ วา นิลียติ, รกฺขติ แปลว่า นกยูงบินขึ้น (โผขึ้น) จับอยู่ภายในบ้าน
หรือภายในที่อยู่ หรือบนหลังคา, ยังรักษาอยู่
ความสั ม พั น ธ์ ใ นคั ม ภี ร์ วิ น ยวิ นิ จ ฉยฏี ก าปฐมภาค กล่ า วถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสส คือ สัมพันธ์กับพระไตรปิฎก เช่น เนื้อหาว่า “โย
ปน ภิกฺขุ ภิกฺขูน สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน สิกฺข อปจฺจกฺขาย ทุพฺพลฺย อนาวิกตฺวา เมถุน ธมฺม ปฏิ
๑๔
เสเวยฺย, อนฺตมโส ติรจฺฉานคตายปิ, ปาราชิโก โหติ อสวาโส” แปลว่า อนึ่ง ภิกษุใดถึงพร้อม
ด้วยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลาย ไม่บอกคืนสิกขา ไม่เปิดเผยความท้อแท้ เสพเมถุนธรรม
โดยที่สุดแม้กับสัตว์ ดิรัจฉานตัวเมีย ภิกษุนั้นเป็นปาราชิก หาสังวาสมิได้ สัมพันธ์กับเนื้อหาในพระ
๑๕
วินัยปิฎก มหาวิภังค์ , สัมพันธ์กับอรรถกถา เช่น เนื้อหาว่า “ยทา ปน สรีร อุทฺธุมาตก โหติ
กุถิต นีลมกฺขิกาสมากิณฺณ กิมิกุลสมากุล นวหิ วณมุเขหิ ปคฺฆริต ปุพฺพกุณปภาเวน อุปคนฺตุมฺปิ
อสกฺกุเณยฺย, ตทา ปาราชิกวตฺถุญฺจ ถุลฺลจฺจย-วตฺถุญฺจ ชหติ, ตาทิเส สรีเร ยตฺถ กตฺถจิ อุปกฺกมโต
๑๖
ทุกฺกฏเมว”
แปลว่า ก็ ในกาลใด ร่างกายพองขึ้น เปื่อย คลาคล่าไปด้วยแมลงวันหัวเขียว
เกลื่อนกล่นด้วยหมู่หนอน อันใครๆ ไม่สามารถเพื่อจะเข้าไปใกล้ได้ เพราะเป็นศพที่มีน้าหนองไหล
ออกจากปากแผลทั้ ง เก้ า แห่ ง ในกาลนั้ น ร่ า งกายนั้ น ย่ อ มละวั ต ถุ แ ห่ ง ปาราชิ ก และวั ต ถุ
แห่งถุลลัจจัย, ภิกษุเมื่อพยายามอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในร่างกายเช่นนั้น ต้องอาบัติทุกกฏเท่านั้น

๑๑

วิ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑-๕/๕.
วิ.ฏีกา (บาลี) ๑/๗/๒๒.
๑๓
วิ.ฏีกา (บาลี) ๑/๗๘/๖๒.
๑๔
วิ.ฏีกา (บาลี) ๑/๖/๒๒.
๑๕
วิ.มหา. (บาลี) ๑/๔๔/๓๐.
๑๖
วิ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๔/๒๙.
๑๒

ชำนำญ เกิดช่อ

~ ๔๗ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๗

สัมพันธ์กับเนื้อหาในอรรถกถาสมันต-ปาสาทิกา , สัมพันธ์กับฎีกา เช่น เนื้อหาว่า น จ ภิกฺขเว
๑๘
รตฺตจิตฺเตน องฺคชาต ฉุปิตพฺพ, โย ฉุเปยฺย, อาปตฺติ ถุลฺลจฺจยสฺส” แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
มีจิตกาหนัดไม่พึงจับองค์กาเนิด(แม่โค) รูปใดจับ ต้องอาบัติถุลลัจจัย สัมพันธ์กับเนื้อหาในฎีกาสา
๑๙
๒๐
รัตถทีปนี , สัมพันธ์กับปกรณ์วิเสส เช่น เนื้อหาว่า “อิติปิ โส ภควา อรห สมฺมา-สมฺพุทฺโธ”
แปลว่า แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาค พระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดย
๒๑
ชอบ สัมพันธ์กับเนื้อหาในปกรณวิเสสวิสุทธิมรรค ศัพท์ในคัมภีร์วินยวินิจฉยฏีกาปฐมภาค
กล่าวถึงศัพท์วิเคราะห์ในปาราชิกกถา เช่น ราคปริยุฏฺ าเนน สทิสภาวาปตฺติยา มิถุนาน อิท
เมถุน ฯ๒๒ กรรมนี้เป็นกรรมของคนคู่ เพราะถึงความเป็นคนมีลักษณะเหมือนกัน เหตุมีความกลุ้ม
รุมด้วยราคะ ชื่อว่า เมถุน, ในสังฆาทิเสสกถา เช่น โอทปตฺตกินี นาม ‘‘อิท อุทก วิย สสฏฺ า
อเภชฺชา โหถา’’ติ วตฺวา เอกสฺมึ อุทกปตฺเต ปุริเสน สทฺธึ หตฺถ โอตาเรตฺวา ภริยภาว นีโต มาตุคา
โม วุจฺจติ ฯ ๒๓ มาตุคามผู้อันมารดาบิดากล่าวว่า พวกเธอทั้งสองจงปรองดอง ไม่แตกแยกกัน
เหมื อนกับ น้านี้เถิด แล้ วจั บมือร่ว มกับชายจุ่ มลงในภาชนะน้ าใบหนึ่ง นาไปเป็ นภรรยา ท่า น
เรียกว่า ภรรยาที่เข้าพิธีสมรส, ในอนิยตกถา เช่น ตสฺสา อสฺสาโท รโห-นิสชฺชสฺสาโท ฯ๒๔ ความ
ยินดีในการนั่งในที่ลับนั้น ชื่อว่า รโหนิสัชชัสสาทะ, ในนิสสัคคิยกถา เช่น โลหมาสโกติ ตมฺพ -โลหา
ทีหิ กตมาสโก ฯ ๒๕ มาสกที่ทาด้วยแร่ทองแดงเป็นต้น ชื่อว่า โลหมาสก, ในปาจิตติยกถา เช่น
ภวนฺติ อหุวุญฺจาติ ภูตา ฯ๒๖ ที่ชื่อว่า ภูตะ เพราะอรรถว่า เกิดอยู่ด้วย เติบโตขึ้นอยู่ด้วย
๓.๒ เนื้อหาสาคัญของคัมภีร์วินยวินิจฉยฏีกา ปฐมภาค กล่าวถึงเนื้อหาสาคัญใน
ปาราชิกกถา สังฆาทิเสสกถา อนิยตกถา นิสสัคคิยกถา และปาจิตติยกถา สรุปได้ดังนี้
ในปฐมปาราชิก พระวาจิสสรเถระกล่า วยกพระพุทธบัญญัติห้ามภิกษุเสพเมถุนแล้ว
กล่าวอธิบายความแห่งอรรถกถาวินยวินิจฉยะไปตามลาดับ เช่น กล่าวถึงมรรค ๓ อย่าง, มรรค
๓๐ อย่าง, กรณีภิกษุถูกแกล้งให้เสพเมถุน, การบอกคืนสิกขา ๖ อย่าง, วัตถุปาราชิกที่แปรสภาพ
เป็นวัตถุทุกกฏ (ร่างกายเปื่อยเน่า), ภิกษุผู้ไม่ต้องอาบัติ ๖ จาพวก

๑๗

วิ.มหา.อ. (บาลี) ๑/๕๙/๒๘๔.
วิ.ฏีกา (บาลี) ๑/๒๓/๓๓, ๒๖/๓๔.
๑๙
สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๒/๖๐/๑๑๑.
๒๐
วิ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑-๕/๑๓.
๒๑
วิสุทฺธิ. (บาลี) ๑/๑๒๔/๒๑๖.
๒๒
วิ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๑/๒๘.
๒๓
วิ.ฏีกา (บาลี) ๑/๓๖๘/๑๖๐.
๒๔
วิ.ฏีกา (บาลี) ๑/๕๔๒-๕๔๓/๒๒๓.
๒๕
วิ.ฏีกา (บาลี) ๑/๖๙๘/๒๗๕.
๒๖
วิ.ฏีกา (บาลี) ๑/๙๙๕/๓๔๗.
๑๘

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๔๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ในทุติยปาราชิก พระวาจิสสรเถระกล่าวอธิบายคาในพุทธบัญญัติบางคา พร้อมกับ
กล่าวอธิบายความอรรถกถาวินยวินิจฉยะไปตามลาดับ เช่น กล่าวถึงอวหาร ๕ อย่าง, เกณฑ์การ
ตัดสินคดีการลัก ๕ อย่าง, ทรัพย์ ๓๐ ประเภท, ทุกกฏ ๘ อย่าง, ทุกกฏที่มีความพยายาม ๕
อย่าง, วิสาสบุคคล ๕ จาพวก, องค์ประกอบให้ต้องอาบัติทุติยปาราชิก ๕ อย่าง, ภิกษุผู้ไม่ต้อง
อาบัติ ๑๐ จาพวก
ในตติยปาราชิก พระวาจิสสรเถระกล่าวอธิบายพุทธบัญญัติบางคา พร้อมกับกล่าว
อธิบายความอรรถกถาวินยวินิจฉยะไปตามลาดับ เช่น กล่าวถึงชีวิตินทรีย์ที่เป็นปัจจุบัน ๓ อย่าง,
โยชนา ๒ อย่าง, ภิกษุผู้ไม่ต้องอาบัติ ๗ จาพวก
ในจตุตถปาราชิก พระวาจิสสรเถระกล่าวอธิบายพุทธบัญญัติบางคา พร้อมกับกล่าว
อธิบายความอรรถกถาวินยวินิจฉยะไปตามลาดับ เช่น อุตริมนุสสธรรม ๑๐ อย่าง, ความสาคัญว่า
ได้บรรลุ (อธิมานะ), เหตุให้เกิดอาบัติ ๖ อย่าง, ปาราชิก ๔ อย่างเฉพาะภิกษุณี, บุคคลอาภัพ ๑๑
จาพวก, บัณเฑาะก์ ๕ จาพวก, อุภโตพยัญชนก ๒ จาพวก, คนลักเพศ ๓ จาพวก, ภิกษุผู้ไม่ต้อง
อาบัติ ๖ จาพวก
ในสังฆาทิเสสกถา พระวาจิสสรเถระกล่าวอธิบายไปตามลาดับ เช่น ความกาหนัด
๑๑ อย่าง, น้าอสุจิ ๑๐ อย่าง, ความประสงค์ในการทาน้าอสุจิให้เคลื่อน ๑๐ อย่าง, ๔) เครื่อง
ดนตรี ๕ ชนิด, เหตุให้ต้องอาบัติ สิกขาบทว่า ด้ว ยการบ าเรอตนด้ว ยกาม ๕ อย่าง, หญิง ๑๐
จาพวก, ภรรยา ๑๐ จาพวก, เลศ ๑๐ อย่าง และ วิธา(ความถือตัว) ๓ อย่าง
ในอนิยตกถา พระวาจิสสรเถระกล่าวอธิบายไปตามลาดับ เช่น ภิกษุผู้ไม่ต้องอาบัติ
๖ จาพวก, ความแตกต่างของอนิยตข้อที่ ๑ กับอนิยตข้อที่ ๒
ในนิสสัคคิยกถา พระวาจิสสรเถระกล่าวอธิบายไปตามลาดับ เช่น จีวร ๖ ชนิด, ที่
เก็บจีวร ๑๕ แห่ง, มาสก ๓ อย่าง, ด้าย ๖ ชนิด
ในปาจิตติยกถา พระวาจิสสรเถระกล่าวอธิบายไปตามลาดับ เช่น อักโกสวัตถุ ๑๐
อย่าง, ดิน ๒ ชนิด, เตียง ๔ ชนิด, ฟูก ๕ ชนิด, คุณสมบัติสาหรับภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุณี ๘ อย่าง,
ภัตรที่ไม่เป็นเดน ๗ อย่าง, โภชนะประณีต ๙ อย่าง, การปวารณาเภสัช ๓ อย่าง, ยาโลณะโสวีรกะ
๓.๓ การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาส าคั ญ ในที่ นี้ ข อกล่ า วถึ ง เฉพาะปาราชิ ก กถาและ
สังฆาทิเสสกถาเพราะเป็นบทบัญญัติที่มีโทษหนัก(ครุกาบัติ) ดังนี้
๑) การวิเคราะห์เนื้อหาสาคัญในปาราชิกกถา๒๗
การเสพเมถุนในปฐมปาราชิก คือการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ทวารเบา
และปาก ระหว่างภิกษุกับบุคคลต้องห้ามต่อไปนี้ คือ (๑) หญิง ๓ จาพวก (มนุษย์ อมนุษย์ และ
สัตว์ดิรัจฉาน) (๒) อุภโตพยัญชนก คนสองเพศ ๓ จาพวก (มนุษย์ อมนุษย์ และสัตว์ดิรัจฉาน)
๒๗

วิเคราะห์ตามข้อมูลในคัมภีร์นี้, ดูรายละเอียดใน วิ.ฏีกา (บาลี) ๑/๖-๓๘/๒๑-๔๒.

ชำนำญ เกิดช่อ

~ ๔๙ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๓) บัณเฑาะก์ กะเทย ๓ จาพวก (มนุษย์ อมนุษย์ และสัตว์ดิรัจฉาน) และ (๔) บุรุษ ๓ จาพวก
(มนุษย์ อมนุษย์ และสัตว์ดิรัจฉาน) ทั้งนี้การมีเพศสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นปาราชิกได้ต้องเกิดจาก
เจตนาในการมีเพศสัมพันธ์ และมีการสอดองคชาตเข้าไปถูกต้องอวัยวะนั้นๆ ในบริเวณที่เปียกแม้
เพียงเมล็ดงา หากมีกรณีเกิดการกลั่นแกล้งกัน เช่น มีการบังคับข่มขืนให้ภิกษุมีเพศสัมพันธ์โดย
ภิกษุไม่มีเจตนา ให้พิจารณาจิตของภิกษุนั้นว่า มีความยินดีใน ๓ ขณะ คือ (๑) ขณะที่สอดเข้าไป
(๒) ขณะที่หยุดอยู่ (๓) ขณะที่ถอนออก หรือไม่ ถ้ายินดี เป็นปาราชิก ถ้าไม่ยินดี ไม่เป็นปาราชิก ,
แม้ภิกษุจาพวกพิเศษที่มีหลังอ่อน สามารถมีเพศสัมพันธ์กับตัวเอง เช่น เอาปากตนอมองคชา
ตของตน หรือ เอาองคชาตตนสอดไปในทวารหนักของตน ก็ต้องปาราชิกเหมือนกัน , ปาราชิกข้อ
ที่ ๑ เรื่องการเสพเมถุนหรือการมีเพศสัมพันธ์นี้ พระพุทธองค์ไม่มีข้อยกเว้นหรืออนุโลมใดๆ มีแต่
ทรงบัญญัติเพิ่ม เช่น กรณีซากศพ กรณีใส่ถุงยาง เป็นต้น ก็ต้องปาราชิกเหมือนกันทั้งสิ้น , มีเพียง
๖ จาพวกเท่านั้นที่ไม่ต้องปาราชิกเพราะการมีเพศสัมพันธ์ คือ (๑) ภิกษุไม่รู้สึกตัว (๒) ภิกษุไม่
ยินดี (๓) ภิกษุวิกลจริต (๔) ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน (๕) ภิกษุผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา และ (๖)
ภิกษุต้นบัญญัติ (ผู้เป็นต้นเหตุให้ทรงบัญญัติคือ พระสุทิน กลันทบุตร) ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงหรือ
ป้องกันการทาผิดศีลข้อนี้ ภิกษุควรอยู่ให้ห่างจากสตรี หรือหากจาเป็นต้องอยู่ใกล้ ควรต้องมีสติ
ระมัดระวังตัวให้มาก
๒๘

๒) วิเคราะห์เนื้อหาสาคัญในสังฆาทิเสสกถา
สังฆาทิเสส ๑๓ ข้อ ถือว่าเป็นบัญญัติที่มีโทษหนักรองจากปาราชิก ส่วนมาก
เนื้อหากล่าวถึงองค์ประกอบที่เอื้อและคืบก้าวไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ เช่น การทาน้าอสุจิให้เคลื่อน
การพูดคาชั่วหยาบ (แทะโลมสาว) การจับต้องกายหญิง เป็นต้น และในตอนท้ายๆ กล่าวถึงการ
สร้ า งกุ ฏิ การท าลายสงฆ์ ความเป็ น ผู้ ว่ า ยากสอนยาก ซึ่ ง เป็ น ภั ย ต่ อ ความมั่ น คงของ
พระพุทธศาสนา, ในสังคมไทยปัจจุบัน อาบัติสังฆาทิเสสค่อนข้างเสี่ยงที่ภิกษุจะทาการล่วงละเมิด
เพราะความสะดวกในการใช้เครื่องมือสื่อสาร ทาให้ติดต่อสตรีได้ง่ายและไวขึ้น อันเป็นช่องทางให้
ละเมิดอาบัติหมวดสังฆาทิเสสหลายข้อได้อย่างง่ายดาย เช่น การทาน้าอสุจิให้เคลื่อน การพูดจา
แทะโลมสาว เป็นต้น, ทางแก้นั้น คณะสงฆ์ควรอบรมสั่งสอนให้พึงระวังในอาบัติสังฆาทิ เสสเป็น
พิเศษ และหาทางแก้ให้เมื่อทาผิดศีลไปแล้วโดยแนะนาให้ไปอยู่ปริวาสกรรม และสร้างสังคมแห่ง
การมีสานึกรับผิดชอบ ปรับปรุงตน ทั้งนี้พุทธบริษัทโดยเฉพาะสตรีพึงระวังตนเมื่อต้องพบและ
สนทนากับภิกษุ ฝ่ายภิกษุเองต้องมีสติและระมัดระวังเป็นพิเศษ

๒๘

๒๒๒.

วิเคราะห์ตามข้อมูลในคัมภีร์น,ี้ ดูรายละเอียดใน วิ.ฏีกา (บาลี) ๑/๓๒๕-๕๔๑/๑๓๗-

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๕๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๔. บทสรุป
คัม ภีร์วิ น ยวิ นิ จ ฉยฏีกา รจนาโดยพระวิ จิส สรเถระชาวศรีลั งกา ราวพุท ธศักราช
๑๗๐๐ ในสมัยของพระเจ้าวิชัยพาหุที่ ๓ ประเทศศรีลังกา เป็นคัมภีร์อธิบายอรรถกถาวินยวินิจฉ
ยะของพระพุทธทัตตเถระชาวอินเดีย ต้นฉบับคัมภีร์วินยวินิจฉยฏีกา ตีพิมพ์เป็นภาษาบาลีโดย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๔ มีจานวน ๒ เล่ม คือ คัมภีร์วินยวินิจฉยฏีกา
ปฐมภาค และทุติยภาค, เฉพาะคัมภีร์วินยวินิจฉยฏีกา ปฐมภาค มีจานวนต้นฉบับภาษาบาลี
๔๙๙ หน้า แปลเป็นภาษาไทยได้ ๓๙๑ หน้า สานวนการแปลนี้เป็นองค์ความรู้สาคัญเนื่องจาก
เป็นสานวนแรก การศึกษาโครงสร้างของคัมภีร์ได้ทราบลักษณะเด่นคือการใช้คาสมาสเป็นชุดยาว
ทราบรูปแบบการรจนาคัมภีร์ฎีกาพระวินัยที่ครอบคลุม เชื่อมโยงพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา
และปกรณ์วิเสส ประหนึ่งลายแทงสาคัญสาหรับการวินิจฉัยพระวินัยและแนวทางในการรจนา
คัมภีร์แนวฎีกาสาหรับอนุชน สรุปเนื้อหาโดยรวมของคัมภีร์ วินยวินิจฉยฏีกา ปฐมภาค กล่าวถึง
การอธิบายศัพท์และหลักเกณฑ์การวินิจฉัยพระวินัยเช่นกับหนังสือแนวฎีกาทั่วไป ต่างกันแต่
คัมภีร์วินยวินิจฉยฏีกา ปฐมภาคนี้จะอธิบายแบบสั้น กระชับใจความตามอรรถกถาวินยวินิจฉยะที่
เป็นต้นฉบับ

ชำนำญ เกิดช่อ

~ ๕๑ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
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