คัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกา: การแปลและการวิเคราะห์
The Pãthikavaggaṭĩkã: Translation and Anylysis
พระมหาทิวากร อาภทฺโท
Phramahatiwakorn Ābhaddo (Deeprai) ๑
บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อแปลคัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกา
จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย (๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกาในด้านประวัติผู้แต่ง
สมัยที่แต่ง โครงสร้างคัมภีร์ เนื้อหา ไวยากรณ์ สานวนภาษาและความสัมพันธ์กับคัมภีร์อื่นๆ (๓)
เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของคัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกาที่มีต่อการศึกษาพระพุทธศาสนา ผลการวิจัย
พบว่า คัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกานี้แต่งโดยพระธรรมปาลเถระ อธิบายคัมภีร์สุมังคลวิลาสินี ทีฆนิกาย
ปาถิกวรรค เพื่อแก้คาศัพท์ และอธิบายความให้มีความชัดเจน มีการใช้ภาษา ลีลาการแต่งตาม
หลักไวยากรณ์มีความสัมพันธ์กับพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฏก พระอภิธรรมปิฎก อรรถกถา
และ ปกรณ์วิเสส วิสุทธิมรรค คุณค่าของคัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกามีความสาคัญต่อหลักคาสอนของ
พระพุทธศาสนาเป็น อย่างมาก เพราะเป็นคัมภีร์ที่อธิบายขยายความของคัมภีร์อรรถกถา และ
คัมภีร์อื่นๆ ทั้ง ในด้านหลั กเกณฑ์ท างภาษา อธิบายความหมายของศัพ ท์อย่างละเอียดทั้ ง
ความหมายของไวยากรณ์ ซึ่งนับว่ามีคุณค่าต่ออนุชนรุ่นหลัง
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Abstract
In this article, an attempt was purposely made: 1) to translate the
scripture named Pãthikavaggaṭĩkã from Pãlĩ language to Thai language, 2) to
analyze the scripture named Pãthikavaggaṭĩkã in terms of the author’s history,
period of compilation, structures of scripture, contents, grammar, literary styles
and its relation with other scriptures, and 3) to analytically study its value
towards Buddhist studies. In the research, it was found that Pãthikavaggaṭĩkã was
actually compiled by a Buddhist monk called Dhammapãla; it was deliberately
written to give further explanation of Sumaṇgalavilãsinĩ, Dhĩghanikãya of
Pãthikavagga in terms of technical terms and its language usage and literary styles
were in accordance with perfect grammatical rules wherein the relation with
Vinayapiṭaka, Suttantapiṭaka, Abhidhammapiṭaka, commentary, literary works and
Visuddhimagga was in lie with. As far as Pãthikavaggaṭĩkã is concerned, its value is
of utmost significant aspects towards Buddhism because it gave further
explanation to the commentary and other scriptures in many ways such as
language criteria etc. it extraordinarily provided the explanation of some
technical terms both in meanings and grammatical rules. Suffice it to say that it
considerably provides certain value to new generations.
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๑. บทนา
พระไตรปิ ฎ ก เป็ น คั ม ภี ร์ ส าคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนาที่ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรและ
พุทธศาสนิกชนใช้ศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้รู้ทั่วถึงพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ พระไตรปิฎกจึงเรียกว่า พระปริยัติสัทธรรม
เพราะเป็นปทัฏฐานให้เกิดมีพระปฏิบัติสัทธรรมคือ ศีล สมาธิ ปัญญา และพระปฏิเวธสัทธรรม
คื อ มรรค ผล นิ พ พานเป็ น ที่ สุ ด พระไตรปิ ฎกนั้ น เป็ น ภาษามคธซึ่ ง สมบู ร ณ์ ด้ ว ยอรรถและ
พยัญชนะ และอักขรวิธีของภาษามคธที่จะเป็นแนวทางให้เข้าใจอรรถ คือ ความหมายของภาษา
มคธได้ เ ป็ น อย่ า งดี ผู้ ที่ จ ะเรี ย นรู้ พ ระไตรปิ ฎกได้ นั้ น ต้ อ งเรี ย นรู้ อัก ขรวิ ธี ของภาษามคธ วิ ธี
การศึกษาพระไตรปิฎกก็ด้วยการทรงจาไว้ โดยนักศึกษาต้องทาความเข้าใจความหมายของภาษา
มคธให้ถูกต้องเสียก่อน และการที่จะเรียนรู้พระไตรปิฎกให้แตกฉานและเชี่ยวชาญได้นั้ นจะต้อง
เรียนรู้อรรถกถา และฎีกาซึ่งเป็นคัมภีร์อธิบายความของพระไตรปิฎกนั้นๆ การที่พระภิกษุ
สามเณรได้มีการศึกษาเล่าเรียนรวมทั้งการสอบความรู้ในพระไตรปิฎกนั้น ซึ่งเรียกว่า สอบพระ
ปริยัติธรรมสนามหลวง แผนกบาลี จนกระทั่งยึดถือเป็นธรรมเนียมในประเทศไทยสืบต่อมาจนทุ ก
วันนี้๒
ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในพระไตรปิฎกดังกล่าวนี้ ได้มีการแปลพระไตรปิฎก
ซึ่งเป็นภาษามคธมาเป็นภาษาไทยตั้งแต่โบราณกาลแล้ว เฉพาะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โปรดให้มีการแปลพระไตรปิฎกและอาราธนา
พระมหาเถรานุเถระเข้าไปถวายพระธรรมเทศนาในพระบรมมหาราชวัง โดยเรียบเรียงพระธรรม
เทศนานี้ให้เป็นการแปลพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา แบบแปลร้อย คือการยกพระบาลี
ขึ้นมาตั้งเป็นนิกเขปบทแล้วนาเอาอรรถกถามาขยายเพื่อให้ได้ใจความสละสลวย โดยผ่านการ
ตรวจของคณะกรรมการซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธาน เพื่อให้พระธรรมเทศนาที่ถวาย
เป็นที่ถูกต้องตรงตามพระพุทธพจน์๓
การศึกษาพระปริยัติศาสนาอันปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา เป็น
ต้น ได้โดยละเอียดถูกต้องไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากพุทธประสงค์ เมื่อนาไปปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบและนาไปเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องย่อมได้รับสันติสุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ทั้งยังเป็นเหตุให้พระ
ศาสนาดารงตั้งมั่นอยู่ได้นาน ดังข้อความปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาพระวินัยว่า เมื่อไม่มีปริยัติ
ปฏิเวธก็มี ไม่ได้ เมื่อปริยัติ ยังมีอยู่ ปฏิเวธต้ องมีแน่น อน ๔ และพระอรรถกถาจารย์ได้แสดง

๒

มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย , พระสุ ต ตั น ตปิ ฎ ก เล่ ม ที่ ๑๑,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), คาปรารภ หน้า (๑).
๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑, คาปรารภ
หน้า (๒).
๔
น หิ ปริยตฺติยา อสติ ปฏิเวโธ อตฺถิ นาปิ ปริยตฺติยา สติ ปฏิเวโธ น โหติ; วิ.อ. (บาลี) ๓/๔๙๙.
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ความเห็นเกี่ยวกับพระปริยัติศาสนาไว้ว่า พระปริยัติ เป็นมูลรากของพระศาสนาของพระมเหสีเจ้า
เพราะว่า ความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม จะยั่งยืนอยู่ได้เพราะพระปริยัติเป็นประมาณ๕
พระอรรถกถาจารย์ผู้รู้พุทธาธิบายทั้งโดยอรรถะและ พยัญชนะแห่งพระพุทธวจนะ
ได้อรรถาธิบายพระพุทธวจนะที่เป็นบาลีพระไตรปิฎก ส่วนที่ยากต่อการเข้าใจให้เกิดความเข้าใจ
ง่ายขึ้นสาหรับผู้ศึกษา จึงเกิดลาดับคัมภีร์อธิบายลดหลั่นกันลงมาตามลาดับชั้น จัดเป็นคัมภีร์
สาคัญทางพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา โยชนา ทีปนี
ปกรณ์วิเสส และคัมภีร์สัททาวิเสส๖ คัมภีร์อรรถกถาเป็นต้นเหล่านี้ เป็นคัมภีร์ที่อธิบายทั้งในรูป
ศัพท์ประโยค ไวยากรณ์ และสภาวธรรม ตลอดจนเรื่องราวต่างๆ ที่มิได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก
ซึ่งจะทาให้เกิดความรู้ในพระไตรปิฎกได้อย่างถูกต้องตรงตามพุทธประสงค์ คัมภีร์เหล่านี้ถูก
บันทึกไว้ด้วยภาษามคธ ภาษามคธ จึงได้ชื่อว่า ภาษาบาลี คาว่า ปาลิ หรือ ปาฬิ มาจาก ปา
ธาตุ ในอรรถ รกฺขเณ คือ รักษา, ลง ฬิ ปัจจัย๗ หมายถึงบันทึกรักษาคาสอนของพระพุทธองค์ไว้
จึงกล่าวได้ว่า การศึกษาคาสอนของพระพุทธองค์ที่นับว่าเป็นการศึกษาที่ใกล้เคียงพุทธดารัสที่สุด
คือ การศึกษาพระพุทธพจน์จากภาษาบาลี
ภาษามคธในสมัยพุทธกาลเป็นภาษากลางที่ประชาชนทั่วไปนิยมใช้สื่อกันเป็นภาษา
ท้องถิ่น ประชาชนจึงที่นิยมใช้ภาษามคธเป็นภาษากลางในการสื่อสาร เพราะแคว้นมคธเป็น
มหาอานาจที่แผ่แสนยานุภาพไปทั่วชมพูทวีป เหมือนภาษาอังกฤษที่นิยมใช้ทั่วโลกในปัจจุบัน
พระพุทธองค์จึงทรงแสดงธรรมด้วยภาษามคธอย่างเดียว เพื่อให้พุทธธรรมเผยแผ่ไปสู่ประชาชน
ทั่วไปทุกภูมิภาพไม่จากัดชนชั้นวรรณะ และทรงห้ามการสาธยายธรรมเป็นภาษาสันสกฤตดัง
ปรากฏในคัมภีร์จูฬวรรคว่า ภิกษุทั้งหลาย ไม่พึงยกพระพุทธพจน์ โดยภาษาสันสกฤต ภิกษุใดยก
ภิกษุนั้น ต้องอาบัติทุกกฎ ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เล่าเรียนพุทธพจน์ด้วยภาษาของตน๘
ส่วนคัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกา รจนาโดยพระธรรมปาละแห่งวัดพทรติตถะ เมืองอนุ
ราธะ ในสีหฬทวีปทางอินเดียตอนใต้ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๙๕๐ – ๑๐๐๐ ปี๙ เมื่อบวชแล้วได้ตั้งใจ
๕

มูลก ปริยตฺตีว สาสนสฺส มเหสิโน ปริยตฺติปฺปมาณา หิ จิร สทฺธมฺมสณฺฐิติ ; อ้างใน
พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล, อาสีติกปูชา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ธรรมสภา จากัด, ๒๕๔๓), หน้า
๑๘๘.
๖
ดูรายละเอียดใน สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกฉบับสาหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งที่
๑๗, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๑-๒๕.
๗
พระมหาสมปอง มุทิโต, อภิธานวรรณนา, (กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศ์ปริ้นติ้ง
จากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๖๖๘.
๘
น ภิกฺขเว พุทฺธวจน ฉนฺ ทโส อาโรเปตพฺพ. โย อาโรเปยฺย, อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส.
อนุชานามิ ภิกฺขเว สกาย นิรุตฺติยา พุทฺธวจน ปริยาปุณิตุนฺติ; วิ.จู. (บาลี) ๗ /๒๘๕/๓๕, วิ.จู. (ไทย)
๗ /๒๘๕/๗๑.
๙
พระอุดรคณาธิการ (ชวินทร์ สระคา), ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย, พิมพ์
ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๔๐๖.
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ศึกษาพระพุทธศาสนาจนมีความรู้แตกฉานเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก พระธรรมปาลเถระได้เขียน
ผลงานไว้ทั้งอรรถกถาพระไตรปิฎก และคัมภีร์ฎีกาและมหาฎีกา จึงได้รับการยกย่องว่า เป็นพระ
นักแต่งคัมภีร์เพียงท่านเดียวที่เป็นทั้งพระอรรถกถาจารย์ และพระฎีกาจารย์ในเวลาเดียวกัน ๑๐
คัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกานี้ เป็นคัมภีร์ที่แต่ งขึ้นมาอธิบายขยายความคัมภีร์สุมังคลวิลาสินี ทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรคอรรถกถา๑๑ คาว่า ปาฏิกวรรคหรือปาถิกวรรค แปลว่า หมวดว่าด้วยปาถิกสูตร ชื่อ
หมวดตั้งตามชื่อ พระสูตรที่ ๑ ของวรรคนี้ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๑ สูตร คือ
(๑) ปาฏิกสูตร
(๒) อุทุมพริกสูตร
(๓) จักกวัตติสูตร
(๔) อัคคัญญสูตร
(๕) สัมปสาทนียสูตร
(๖) ปาสาทิกสูตร
(๗) ลักขณสูตร
(๘) สิงคาลกสูตร
(๙) อาฏานาฏิยสูตร
(๑๐) สังคีติสูตร
๑๒
(๑๑) ทสุตตรสูตร
คัมภีร์ปาถิกวัคคฏีกานี้๑๓ ได้อธิบายคัมภีร์สุมังคลวิลาสินี ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคอ
รรถกถา มีทั้งหมด ๑๑ สูตร เช่น ในปาถิกสูตร คาว่า ปาถิกสูตร แปลว่า พระสูตรว่าด้วยนักบวช
เปลือยชื่อปาถิกบุตร๑๔ ซึ่งเป็นนักบวชเปลือยคนที่ ๓ ในจานวนนักบวชเปลือย ๓ คนที่ปรากฏใน
พระสูตรนี้ นักบวช เปลือยอีก ๒ คน คือ (๑) โกรักขัตติยะ (๒) กฬารมัชฌกะ ชื่อนี้จึงตั้งตามชื่อ
บุคคลที่ปรากฏในพระสูตร จากการตรวจสอบเรื่องนี้ในปาฎิกวรรคอรรถกถา พบว่า เรื่องนี้เป็น
พระประสงค์โดยตรง กล่าวคือ ในตอนเช้าตรู่ของวันนั้น ทรงตรวจดูหมู่สัตว์ผู้มีอุปนิสัยสมควร
เสด็จไปโปรด ซึ่งเป็นพุทธกิจประจาวันอย่างหนึ่ง ปรากฏว่า ภัคควโคตรปริพาชก อยู่ในข่ายพระ
ญาณ ของพระองค์ว่า เขาจะทูลถามเรื่องนี้ และเมื่อพระองค์ทรงเล่าให้ฟัง เขาจะเกิดความ
เลื่อมใส๑๕ แม้เขาจะไม่สามารถทาลาย กิเลสให้หมดสิ้นได้ แต่ก็เป็นปัจจัยให้บรรลุธรรมชัน้ สูง
ต่อไปได้๑๖
๑๐

สิริ เพ็ชรไชย, แนะนาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา เล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์มูลนิธิภูมิ พโลภิกขุ, ๒๕๔๑), หน้า ๔๘.
๑๑
พร รัตนสุวรรณ และคณะ (ปริวรรต), สุมงฺคลวิลาสินิยา นาม ทีฆานิกายฏฺฐกถาย
ปาฏิกวคฺควณฺณนา (ตติโย ภาโค), (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๒), หน้า ๑-๒๖๘.
๑๒
ที.ปา. (บาลี) ๑๑/๓๔๐/๒๔๑.,ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๐/๓๖๗.
๑๓
พร รัตนสุวรรณ และคณะ (ปริวรรต), ปาฏิกวคฺคฏีกา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
วิญญาณ, ๒๕๓๒), หน้า ๑-๓๖๘.
๑๔
อเจลปาถิกปุตตฺ วตฺถุวณฺณนา. ที.ปา.ฎีกา. (บาลี) ๑๕/๘.
๑๕
ที.ปา.อ. (บาลี) ๑/๑.
๑๖
ที.ปา.อ. (บาลี) ๔๘/๑๖.
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คัมภีร์ปาถิกวัคคฏีกานี้ แม้ว่าจะเป็นคัมภีร์ที่มีความสาคัญต่อพระพุทธศาสนา
เพราะเป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นเพื่ออธิบายขยายความของพระไตรปิฎกและอรรถกถา ให้มีความ
ชัดเจน และเข้าใจง่ายทั้งด้านเนื้อหา ภาษา และมีคุณค่าต่อการศึกษาดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
อย่ า งไรก็ดี เนื่ อ งจากคั ม ภีร์ ป าถิก วั คคฎี กานี้ ยั ง เป็ น ภาษาบาลี อ ยู่ ยั ง ไม่ มี ผู้ ใ ดได้ แ ปลเป็ น
ภาษาไทย และศึกษาวิเคราะห์ในเชิงงานวิจัยเพื่อให้ท ราบถึงเนื้อหา ภาษาและคุณค่าของคัมภีร์
ตลอดทั้งมีความสัมพันธ์กับคัมภีร์อื่นๆ อย่างไรบ้าง
ดังนั้น คัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกา ที่แต่งโดยพระธัมมปาลเถระ แห่งประเทศอินเดี ย
และปริวรรตจัดพิมพ์เป็นภาษาบาลีอักษรไทยโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นคัมภีร์ที่มีสารัตถะประโยชน์ทั้งด้านเนื้อหา ภาษาและคุณค่าต่อการประพฤติ
ปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน และประสงค์ที่จะแปลคัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกานี้ที่เป็นภาษาบาลีเป็น
ภาษาไทย เพื่อสะดวกแก่ผู้ใคร่ศึกษา และนามาศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา ภาษา และคุณค่าของ
คัมภีร์ปาถิกวัคคฏีกา ว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง เชื่อว่า
จะเป็นประโยชน์แก่การศึกษา และประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนอย่างไพศาลทั้งในกาล
ปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าต่อไป

๒. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอน
ของการวิจัยดังต่อไปนี้
การเตรียมต้นฉบับ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบและค้นหาตันฉบับคัมภีร์ปาถิกวรรคฎีกา ฉบับ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย ตรวจชาระและจัดพิมพ์โดยคณะกรรมการตรวจชาระ
คัมภีร์มูลนิธิ พร รัตนสุวรรณ ที่มอบให้ฝ่ายคัมภีร์พุทธศาสตร์ กองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
แปลเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกาและ
คัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกาภาษาบาลีอักษรไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๖ โดยการแปล
จากภาษาบาลีอักษรไทยให้เป็นภาษาไทย
๑) วิธีการแปล การแปลคัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกาฉบับพิมพ์ภาษาบาลีอักษรไทย ผู้วิจัย
ได้เทียบเคียงกับพระไตรปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๑๑ และทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคอรรถกถา
ภาษาไทยและภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนังสือที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยแปล
ได้แก่ คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา ฉบับภาษาบาลีแปลเป็นไทย พ.ศ. ๒๔๕๖, คัมภีร์ปทรูปสิทธิมัญชรี
พระคันธ-สาราภิวงศ์ แปลและอธิบาย พ.ศ. ๒๕๔๗, คัมภ์สัททนีติธาตุมาลา พระอัคควังสะเถระ
พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร, นายจารูญ ธรรมดา แปล, คัมภีร์กัจจายนวัณณนา พระวิชิตาวี รจนา
พระมหานิมิตร ธมฺมสารโร ปริวรรต และคัมภีร์ที่ใช้เป็นคู่มือการแปลอื่นๆ
๒) วิ ธี วิ เคราะห์ ศัพ ท์ และความหมายของศัพ ท์ ผู้ วิ จัย ได้ ต รวจสอบเนื้ อหาจาก
พระไตรปิฎกและอรรถกถา เทียบเคียงกับคาแปลในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา, คัมภีร์สัททนีติธาตุ
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~ ๕๒ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

มาลา, คัมภีร์กัจจายนวัณณนา เพื่อให้การแปลและการตีความสมบูรณ์ครบถ้วน วิเคราะห์คัมภีร์
ปาถิกวัคคฎีกา ในด้านเนื้อหา ภาษา และความสัมพันธ์และศัพท์ของคัมภีร์ วิเคราะห์คัมภีร์
ปาถิกวัคคฎีกา ในด้านคุณค่าของคัมภีร์ปาถิกวัคคฏีกาที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
๓) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ บทความ หนังสือ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔) สรุปและนาเสนอผลการวิจยั

๓. ผลการวิจัย
การแปลคั ม ภี ร์ป าถิ ก วั ค คฎี ก า ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การแปลเป็ น ภาษาไทยโดยการ
เทียบเคียงกับอรรถกถาภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทลัย และคัมภีร์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับ
คัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกาจนเสร็จสมบูรณ์
ประวัติและความเป็นมาของคัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกา แต่งโดยพระธรรมปาลเถระ ท่าน
เกิดที่เมืองพัทรติตถะ แห่งอาณาจักรปัลลวะของชนชาติทมิฬ ทางอินเดียตอนใต้ อธิบายคัมภีร์
สุมังคลวิลาสินี ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคอรรถกถา ๑๑ สูตร เช่น ปาถิกสูตร เป็นต้น ชื่อเรื่องนี้ตั้ง
ตามชื่อบุคคลที่ปรากฏในพระสูตร มี ลักษณะเด่นคือ เป็นฎีกาทีฆนิกาย ชื่อ ลีนัตถปกาสินี หรือ
ลีนัตถวัณณนาท่านแต่งขึ้นเพื่อแก้คาศัพท์ และอธิบายความในอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี ที่แต่ง
โดยพระพุทธโฆสาจารย์ เพื่ออธิบายความหมวดทีฆนิกาย ในพระสุตตันตปิฎก เป็นคัมภีร์ที่มี
ความส าคั ญ ต่ อ พระพุ ท ธศาสนา เพราะเป็ น คั ม ภี ร์ ที่ แ ต่ ง ขึ้ น เพื่ อ อธิ บ ายขยายความของ
พระไตรปิฎกและอรรถกถา ให้มีความชัดเจน ได้แก่ ปาถิกวัคคฎีกาอันเป็นวรรณาแห่งปาถิกวัค
คอรรถกถา รูปแบบในคัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกา มีการจัดเป็น ๓ ตอน คือ ตอนที่ ๑ การจัดเป็น
หมวดว่าด้วยนิทานกถา เป็นธรรมเนียมในการแต่งคัมภีร์พระธรรมปาละเถระได้แต่งคาถาการ
เริ่มต้นของคัมภีร์ หรือที่เรียกว่าการไหว้ครู เป็นการนอมน้อมพระรัตนตรัยและครูอาอาจารย์
ทั้งหลาย ตอนที่ ๒ การจัดเป็นหมวดว่าด้วยพระสูตรต่างๆ แบ่งออกเป็น ๑๑ พระสูตรเช่น ปาถิก
สูตร พระสูตรว่าด้วยนักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตรมีการจัดเป็น ๖ หมวด คือ ๑) สุนักขัตตวัตถุ
วัณณนา ๒) โกรขัตติยวัตถุวัณณนา ๓) อเจลกฬารมัฏฏกวัตถุวัณณนา ๔) อเจลปาถิกปุตตวัตถุ
วัณณนาพรรณนา ๕) อิทธิปาฏิหาริยกถาวัณณนา ๖) อัคคัญญปัญญัตติกถาวัณณนาเป็นต้น ตอน
ที่ ๓ การจัดเป็นหมวดว่าด้วยนิคมกถา พระธรรมปาลเถระได้แต่งคาลงท้าย โดยจะพรรณนาเรื่อง
ต่างๆ ไว้ในบทลงท้าย ที่เรียกว่า นิคมวรรณนา๑๗
การใช้ภาษาในคัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกา โดยแบ่งออกเป็น (๑) วิธีการใช้นามศัพท์ คือ
นามศัพท์ (นามนาม คุณนาม และสัพพนาม) มีเครื่องประกอบสาคัญ คือ เพศ คานาม (ลิงค์)
๑๗

พร รัตนสุวรรณ และคณะ (ปริวรรต), ปาฏิกวคฺคฏีกา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
วิญญาณ, ๒๕๓๒), หน้า (๒๒)-(๕๔).
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จานวนคานาม (วจนะ) และการผันคา (วิภัตติ) ในคัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกามีวิธีแจกคานามวิภัตตินาม
๗ วิภัตติเป็นต้น (๒)วิธีการใช้กิริยาศัพท์ คือ กิริยาอาการบอกให้รู้ความเคลื่อนไหว เช่น ยืน เดิน
นั่ง นอน กิน ดื่ม ทา พูด คิด ของประธาน เรียกว่า กิริยา ในประโยคบาลีประธานที่เคลื่อนไหว
หลายครั้งจึงมีกิริยาหลายตัวในประโยคหนึ่ง การเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายใช้เป็นกิริยาคุมประโยค
กิริยาคุมพากย์ที่มาจากกิริยาอาขยาต คุมพากย์ได้ทุกตัวเป็นต้น (๓) วิธีการใช้อัพยยศัพ ท์ คือ
คาบาลีที่ไม่ต้องผันคา ไม่แจกรูปด้วยวิภัตตินาม ๗ วิภัตติ เรียกว่า อัพยยศัพท์ คาที่ไม่ผันรูปด้วย
วิภัตตินาม มี ๓ ชนิด ได้แก่ เป็นอุปสรรคบ้าง เป็นนิบาตบ้าง และ เป็นปัจจัยบ้างเป็นต้น (๔)
วิธีการใช้สานวนโวหาร โดยพระธรรมปาลเถระผู้แต่งได้แต่งสานวนโวหารมีลักษณะการประพันธ์
ของคัมภีร์ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ ๑. การประพันธ์แบบร้อยแก้ว หมายถึง คัชชะ แปลว่า ร้อย
แก้ว ความเรียง เรียก จุณณิยะ บ้าง หมายถึง การเรียงความที่ไม่มีคาถา ๒. การประพันธ์แบบ
ร้อยกรอง หมายถึง ปัชชะ แปลว่า ร้อยกรอง เรียก คาถาบ้าง หมายถึง ที่ป ระพันธ์ด้วยคาถา
ล้วนๆ มีบทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ในพระบาลีเรียกว่า คาถา ในสัททศาสตร์เรียกว่า ฉันท์ หรือ
ฉันทลักษณ์ หรือตาราฉันท์ บทประพันธ์ประเภทนี้ ท่านผู้รจนานิยมใช้คาศัพท์ที่มีเสียงไพเราะมัก
ระวังเรื่อง สิถิล ธนิต ตลอดจนคณะฉันท์ต่างๆ โดยมากรจนาขึ้นเพื่อใช้ขับขาน ย่อความ ท่องจา
และสาธยายเป็นต้น
คัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกากับความสัมพันธ์ในคัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกากับคัมภีร์อื่นๆ โดยพระ
ธรรมปาละเถระผู้ แ ต่ ง คั ม ภี ร์ ป าถิ ก วั ค คฎี ก ามี ค วามเชี่ ย วชาญคั ม ภี ร์ พ ระพุ ท ธศาสนา ทั้ ง
พระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกา ผู้แต่งได้ยกข้อความในพระไตรปิฎกมาอธิบายในคัมภีร์ปาถิก
วัคคฎีกาเพื่อความสมบูรณ์ในเนื้อหาข้อนั้นๆ
คุณค่าของคัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกามีความสาคัญต่อหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา
เป็น อย่างมาก เพราะเป็นคัมภีร์ที่อธิบายขยายความของคัมภีร์อรรถกถา และคัมภีร์อื่นๆ ทั้ง ใน
ด้านหลักธรรมคาสอนและหลักเกณฑ์ ทางภาษา การวิเคราะห์อธิบายความหมายของคาหรือ
ความหมาย อย่า งละเอียดด้วยวิธีการหลายอย่ าง เช่ น การวิเคราะห์ไ วยากรณ์ การแสดง
ความหมาย แบบพจนานุกรม การเปรียบเทียบความคิดของอาจารย์และคัมภีร์ต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง การยกอุทาหรณ์อุปมาอุปมัย วิธีการอธิบายหลายแบบอย่างในเวลาเดียวกัน
คัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกาอธิบายคาหรือข้อความบางตอนที่พระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้
ยังไม่สมบูรณ์ จึงได้แต่ งคัม ภีร์ฎีกา อธิบ ายเพิ่ม เติม คาหรือข้อความที่ พระฎีกาจารย์ถือว่า มี
ความหมายกากวมไม่สมบูรณ์ มี ๘ ประการ คือ ๑) การอธิบายความหมายทางไวยากรณ์ที่ยังไม่
กระจ่ายชัด เช่น “ปฐวิโต สญฺชานาติ” ในอรรถกถาอธิบายว่า ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกับ
“ปฐวีติ สญฺชานาติ” คาอธิบายนี้กากวม ฎีกาแก้ว่า ปฐวิโต ซึ่งมีลักษณะไวยากรณ์เป็นวิภัตติที่ ๕
๒) อธิบายคาที่ใช้แทนชื่ออาจารย์บางท่านหรือบางกลุ่ม โดยไม่ระบุชื่อให้ชัดเจน ตามที่ได้กล่าว
มาแล้วว่า มีหลายครั้งที่พระอรรถกถาจารย์เสนอความคิดเห็นของอาจารย์ บางท่านหรือบางกลุ่ม
โดยไม่ระบุชื่อให้ชัดเจน กล่าวอ้างถึงด้วยคาว่า อปเร หรือ เกจิ เท่านั้น ๓) คาสรรพนามในอรรถ
กถา พระอรรถกถาจารย์ ได้พยายามเขียนอธิบาย ให้กระชับไม่รุงรังเกินไป วิธีหนึ่งที่ช่วยให้งานไม่

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
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เยิ่นเย้อ คือ การใช้สรรพนามแทนคานาม ที่เห็นว่าน่าจะแทนได้ วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไป รวมทั้ง
ในสมัยพุทธกาลด้วย คาสรรพนาม ใดในอรรถกถาที่อาจมีความหมายกากวม คือ ตีความหมายได้
หลายอย่างไม่แน่นอน ๔) การอธิบายคานามที่มีความหมายได้หลายอย่าง ถ้าคานามที่ใช้ในอรรถ
กถา อาจ ตีความหมายได้หลายอย่าง ในฎีกาจะถือเป็นคากากวมที่ต้องอธิบาย เช่น คาว่า
“สัจจะ” พระธรรมปาละอธิบายในที่แห่งหนึ่งว่า พระพุทธโฆษะใช้คาว่า สัจจะ ในความหมายถึง
อริย สั จ แต่ในอีกที่ หนึ่ ง พระธรรมปาละอธิ บ ายว่ า พระพุ ทธโฆษะใช้ คาว่ า สั จ จะ ในที่ นั้ น ใน
ความหมายว่า วจีสัจจะ ๕) การอธิบายคาที่ควรอธิบายขยายความเพิ่มเติมโดยใช้อุทาหรณ์ เช่น
คาว่า “คิริพฺพช” ใน มัชฌิมนิกาย พระพุทธโฆษะอธิบายว่าหมายถึง “สมนฺตโต ปน คิริปริกฺ
เขเปน สณฺฑิตตฺตา ที่ชื่อว่า คิริพพชะ เพราะที่ตั้งแวดล้อมด้วยภูเขา ” ในฎีกา พระธรรมปาละ
อธิบายเพิ่มว่า ภูเขาที่ล้อมรอบสถานที่ที่ชื่อว่า คิริพพชะ คือ ภูเขาคิชฌกูฏ ปัณฑวะ อิสิคิลิ และเว
ภาระ คาอธิบายนี้ทาให้ความหมายของคาว่า คิริพพชะ ชัดเจนขึ้นและทาให้ไม่เกิดความเข้าใจ
ผิดคิดว่าคาอธิบายของพระพุทธโฆษะเป็นเพียงการอธิบายตามรูปศัพท์เท่านั้ น ในที่นี้ เห็นได้
ชัดเจนว่ามีความถูกต้องตามความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ด้วย ๖) การอธิบายคาว่า อาทิ ในการยก
อุทาหรณ์ประกอบคาอธิบาย พระอรรถกถาจารย์ไม่ได้ให้ตัวอย่างทั้งหมด แต่ให้เพียงสองสาม
ตัวอย่าง แล้วลงท้ายคาอธิบายว่า อาทิ-เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ พระธรรมปาละจะเพิ่มเติมตัวอย่าง
ที่เหลือทั้งหมด ซึ่งนอกจาก จะช่วยให้คาอธิบายในอรรถกถาชัดเจนขึ้นแล้ว ยังทาให้คาอธิบายใน
อรรถกถานั้น สมบูรณ์ ๗) คัมภีร์ที่อ้างอิงที่ไม่ได้ระบุชื่อ พระอรรถกถาจารย์อ้างอิงหลักฐาน
ยืนยันคาอธิบายของท่านจากบางตอน ในพระไตรปิฎกหรือจากคัมภีร์ป กรณ์วิเสสต่างๆ โดยไม่ได้
ระบุชื่อคัมภีร์หรือแหล่งที่มาของความคิดนั้น กล่าวแต่เพียงว่า “วุตฺต เหต – เพราะว่ามีคากล่าว
ว่า....” ในฎีกาพระธรรมปาละจะทาหน้าที่ระบุชื่อแหล่งที่มานั้นให้ ชัดเจน ๘) การอธิบายคาที่มี
ความหมายยาก การเลือกคาอธิบายคาเหล่านี้ขึ้นอยู่ กับดุลยพินิจ ของฎีกาจารย์เอง อย่างไรก็
ตามในการอธิบายความหมายของคาที่มีความหมายยากนี้โดยทั่วไป ได้ใช้วิธีการอธิบายแบบต่างๆ
เหมือนอย่างในอรรถกถา เช่น การอธิบาย ความหมายของไวยากรณ์ การให้คาจากัดความ การ
เปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมย เป็นต้น คาอธิบายขยายความในคัมภีร์ฎีกาที่พระฎีกาจารย์ได้
อธิบายให้เห็นนั้น นับว่ามี คุณค่าสาหรับอนุชนรุ่นหลัง
๔. สรุป
คัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกามีลักษณะเช่นเดียวกับคัมภีร์ฎีกา มีจุดหมายสาคัญเพื่ออธิบาย
คาในอรรถกถาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และจะอธิบายเฉพาะข้อความที่ยากหรือไม่ชัดเจนมากกว่า
อย่างอื่นถือว่าเป็นคัมภีร์ที่พยายามอธิบายความหมายให้ง่ายขึ้น หรือชัดเจนขึ้น เพราะในอรรถ
กถาจะอธิบาย พระไตรปิฎกในมุมต่างๆ อย่างกว้างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับพัฒนาการด้านความคิด
ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ แต่ในคัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกา อธิบายอรรถกถาโดยเลือกคา
หรื อความที่ ย ากในอรรถกถาขึ้ น อธิ บ ายให้เข้า ใจง่ า ย ไม่ ใช่ อธิ บ ายความหมายของคาทุ กค า
พัฒนาการของศัพท์และความหมายหลายแง่มุม แต่โดยรวมแล้ว คัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกาเป็นคัมภีร์

พระมหาทิวากร อาภทฺโท
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หนึ่งที่เป็นคู่มือหรือกุญแจในการศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะในยุคปัจจุบัน
คัมภีร์ปาถิกวัคคฎีกาอธิบายความหมายของคัมภีร์ในชั้นอรรถกถาและคัมภีร์อื่นๆ หายากเต็มทีจึง
ทาให้คัมภีร์ฎีกาที่พระฎีกาจารย์ได้แต่งไว้มีคุณค่าอย่างมาก
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