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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “คัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกา ภาค ๑:
การแปลและการศึกษาวิเคราะห์ ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณค่าของคัมภีร์วิมติวิ
โนทนีฎีกาที่มีการศึกษาพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า ในด้านคุณค่าของคัมภีร์วิมติวิโนทนี
ฎีกาที่มีต่อการศึกษาพระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น คุณค่าในด้านการอธิบายหลักธรรมใน
พระวินัย คือ เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามทาตามข้อที่ทรงอนุญาต ด้านการสื่อความหมาย
เชิงอุปมา-อุปมัย เช่น ความรักเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ เหมือนดอกอุบลในน้า เพราะอาศัย
เหตุนั้น ๒ ประการ คือน้าและเปลือกตม ด้านความสามัคคีในหมู่คณะ พระตถาคตทรงบัญญัติ
พระวินัยได้มีจุดมุ่งหมายของการบัญญัติไว้เพื่อความสามัคคีของคณะสงฆ์โดยส่วนรวม ด้าน
ความมีระเบียบวินัย พระวินัยเป็นกฎสาหรับฝึกอบรมกายวาจา พระวินัยนี้เปรียบเหมือนด้าย
ร้อยดอกไม้อันควบคุมดอกไม้ไว้ไม่ให้กระจัดกระจาย เพราะเหตุรักษาสงฆ์ให้ตั้งอยู่ในความดี
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Abstract
In this article, an attempt was purposely made to analyze its value
towards Buddhist studies. In this research, it was found that Furthermore,
analyzing value and the influence of the Vimativinodanīṭīkā scripture on the
Buddhist education are divided into value of explaining the vinaya, except the
ones that the Buddha prohibited and he allowed. In the aspects of
interpretation based on metaphors such as love is caused by the 2 reasons
same as a lotus under the water because it relies on 2 reasons that is water
and Shelly marsh. Likewise, The Buddha established the rules in purpose for
the unity among the monks publicly. Whereas, in the aspect of discipline or
the vinaya, for training physically and mentally is like a hundreds of flowers
thread controlling flower from getting scattered because of the reason from
maintaining the sanghas goodness.
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๑. บทนา
คัมภีร์ฎีกาเป็นคัมภีร์ที่อธิบายลีนัตถบท (บทที่มีเนื้อความซับซ้อน) ในคัมภีร์อรรถ
กถาที่เป็นพระวินัยและพระสูตรเท่านั้น คัมภีร์ฎีกาส่วนนี้เรียกว่า ปุราณฎีกา, อภินวฎีกา ส่วน
คัมภีร์ที่อธิบายพระอภิธรรม เรียกว่า อภิธัมมฎีกา โดยแยกเป็น มูลฎีกา และอนุฎีกา อีกอย่าง
หนึ่ง คัมภีร์ฎีกา เป็นวรรณกรรมภาษาบาลี ที่แต่งเพื่ออธิบายความในคัมภีร์อรรถกถาของพระ
อรรถกถาจารย์ที่ได้ไขความในพระไตรปิฎกไว้ คัมภีร์ชั้นฎีกาจัดเป็นคัมภีร์ที่มีความสาคัญ
รองลงมาจากคัมภีร์อรรถกถาที่ขยายความในพระไตรปิฎก เรียกว่า คัมภีร์ชั้นสาม คัมภีร์ฎีกามี
ความแตกต่างกับคัมภีร์อรรถกถา (คัมภีร์ชั้นสอง) ที่วัต ถุประสงค์ในการแต่งฎีกานั้น ทาเพื่อ
อธิบายเนื้อความในคัมภีร์รุ่น อรรถกถา หรือฎีกาด้วยกันเอง คัมภีร์ฎีกานี้มีผู้แต่งจานวนมาก
และมีหลายคัมภีร์ ส่วนใหญ่ชื่อคัมภีร์ชั้นฎีกาจะมีคาว่า ฎีกา และตามด้วยชื่อคัมภีร์อรรถกถาที่
อธิบายความ ซึ่ งส่วนใหญ่จะมีค า ทีปนี โชติกา ปกาสินี หรือ คัณฐิ ลงท้า ย ๒ ซึ่ งคาลงท้า ย
เหล่านั้นรวมแปลว่า ให้ความกระจ่าง (อธิบายความในอรรถกถาให้กระจ่าง) คัมภีร์ชั้นฎีกา
จัดเป็นแหล่งความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่มีความสาคัญรองลงมาจากคัมภีร์ชั้นอรรถกถา
ส่วนคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกา๓ เป็นคัมภีร์ที่พระมหาเถระผู้มีนามว่า กัสสปะแห่ง
แคว้นโจฬะ อินเดียตอนใต้ หรืออีกนามหนึ่งเรียกว่าพระมหาเถระโจฬิยกัสสปะ เป็นผู้รจนาขึ้น
เพื่ออธิบายอรรถกถาพระวินัย ที่ยังไม่ชัดเจน ให้ชัดเจนขึ้น คัมภีร์นี้ แบ่งเป็น ๒ ภาค ซึ่งเป็น
อีก คั ม ภี ร์หนึ่ง ที่ มีค วามสาคั ญ ไม่ด้อ ยไปกว่า คั มภี ร์ อื่ นๆ เพราะได้ แ สดงข้ อ วินิจฉั ยต่ า งๆ ที่
เกี่ยวกับพระวินัยบัญญัติ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในวินัยฎีกา เช่น สารัตถทีปนี ๔ หรือแสดงไว้แล้วแต่
ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ พ อ ดั ง นั้ น จึ ง กล่ า วได้ ว่ า เป็ น คั ม ภี ร์ ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นเพชรน้ าเอกแห่ ง
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีประโยชน์ต่อการศึกษาพระวินัยเป็นอย่างยิ่ง และในเนื้อหาคัมภีร์นี้ได้
แสดงองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องพาหิรนิทาน มูลเหตุแห่งการสังคายนาครั้งที่ ๑-๒-๓ และการ
สังคายนาครั้งที่ ๑-๒-๓ ไว้ ซึ่งถือว่าเป็นการอธิบายการบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สาคัญ
ของพระพุทธศาสนาในอดีต
นอกจากนี้แล้วคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกานี้ ผู้รจนาแต่งไว้เพื่อแก้บทที่ซับซ้อน หรือ
บทที่ยังไม่กระจ่างชัด ให้ชัดเจน รวมทั้งเป็นการแต่งอธิบายเพิ่มเติมข้อความบางที่ในหนังสื อ
๒

คาลงท้ายดังกล่าวบางคานามาจากคัมภีร์อรรถกถา ซึ่งคัมภีร์ชั้นฎีกาใดที่ไม่ได้แต่งชื่อ
คัมภีร์ขึ้นใหม่ ก็จะใช้คาว่า ฎีกา นาหน้า ตามด้วยชื่อคัมภีร์ชั้นอรรถกถาที่นามาขยายความ เช่น ฎีกาสา
รัตถทีปนี เป็นต้น.
๓
พร รัตนสุวรรณ และคณะ (ปริวรรต), วิมติวิโนทนีฏีกา (ปฐโม ภาโค), (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๓), หน้า (๑๙).
๔
เรื่องเดียวกัน, หน้า ก.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๗๘ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

อรรถกถาสมันฺตปาสาทิ ก าภาคที่ ๑ และ ภาคที่ ๒ ให้ก ระจ่า งชั ดขึ้ น ซึ่ ง ในปัจจุบันนี้
หลักสูตรการศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทย โดยแม่กองบาลีสนามหลวงก็ได้ใช้หนังสืออรรถ
กถาสมันฺตปาสาทิก าทั้ง ๒ ภาค เป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนชั้น ป.ธ. ๗-๘ และใน
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในยุคปัจจุบันนี้ หนังสือวิมติวิโนทนีฎีกานี้ ก็ได้ปรากฏต่อสายตา
ของเหล่านักปราชญ์ผู้มีความรู้ในด้านภาษาบาลีระดับหนึ่งแล้ว ส่วนในประเทศไทยของเรานี้
ท่านอาจารย์พร รัตนสุวรรณ ปรารถนาบาเพ็ญประโยชน์ระยะยาว และปรารถนาเห็นความ
ยั่งยืนอย่างถาวรแห่งพระสัทธรรม จึงได้ปรารภให้สร้างคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาขึ้นมา และ
คณะทางานแห่งมูลนิธิของท่านก็ได้ร่วมกันสรรสร้างจัดแต่งจนจบภาคภาษาบาลีบริบูรณ์ และ
ได้มอบให้เป็นศาสนสมบัติแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเผยแผ่แก่เหล่า
ชนผู้ หวัง ความเจริ ญ สื บต่ อ ไป อนึ่ ง คั ม ภี ร์ วิม ติ วิโ นทนี ฎี ก านี้ แม้ ว่ า จะเป็น คั ม ภี ร์ ที่ มี
ความสาคัญต่อพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท แต่ในประเทศไทยยังไม่มีผู้ที่แปล หรือปริวรรตมา
เป็นรูปของภาษาไทย จะมีอยู่ก็เพียงเป็นรูปของภาษาบาลีอักษรไทยเท่านั้น เพราะเหตุที่คัมภีร์
นี้เป็นคัมภีร์ที่แต่งขึ้นมาอธิบายขยายไขข้อความของอรรถกถาพระวินัย เพื่อให้มีเนื้อความ
ชั ด เจนเข้ า ใจง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น และง่ า ยต่ อ การวิ นิ จ ฉั ย ในด้ า นพระวิ นั ย อี ก ทั้ ง ทางด้ า นเนื้ อ หา
ไวยากรณ์ ความสัมพันธ์ และความอลังการภาษาบาลีที่ท่านแต่งไว้นั้น มีคุณค่าต่อการศึกษา
ภาษาบาลีเป็นอย่างมาก และเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พระธรรมวินัย แก่อนุชนรุ่นหลังผู้
ที่มีศรัทธาศึกษาในพระพุทธศาสนาสืบๆ ไป ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ฉะนั้น จึงจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องปริวรรตและแปลมาเป็นภาษาไทย
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อแปลคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกา ภาค ๑ จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย
๒.๒ เพื่อศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกา ในด้านประวัติผู้แต่ง สมัยที่แต่ง
โครงสร้างคัมภีร์ เนื้อหา ไวยากรณ์ สานวนภาษาและความสัมพันธ์กับคัมภีร์อื่นๆ
๒.๓ เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ของคั ม ภี ร์ วิ ม ติ วิ โ นทนี ฎี ก าที่ มี ต่ อ การศึ ก ษา
พระพุทธศาสนา
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จัยเรื่ อ ง “คั ม ภีร์ วิม ติ วิโนทนีฎี ก า ภาคที่ ๑: การแปล และการศึ ก ษา
วิเคราะห์” ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาประมวลองค์ความรู้เนื้อหาคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกา ภาคที่ ๑
ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
มีวิธีดาเนินการศึกษา ดังนี้
๑) แหล่งข้อมูล คือ เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ คัมภีร์วิมติวิ
โนทนีฎีกา ซึ่งอาจารย์พร รัตนสุวรรณ ได้ปริวรรตจากต้นฉบับสังคายนาครั้งที่ ๖ ที่เป็นอักษร
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พม่า ให้เป็นภาษาบาลีอักษรไทย และได้จัดพิมพ์เป็นภาษาบาลีอักษรไทย โดยมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๘
๒) เครื่องมือการแปล ผู้วิจัยได้นาหนังสือที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับคัมภีร์วิมติวิโนทนี
ฎีกา ภาคที่ ๑ ทั้งที่เป็นภาษาบาลีและภาษาไทยเช่น พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด
ศัพท์วิเคราะห์ ของพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร: เลี่ยง
เชียง ๒๕๕๐
๓) วิธีการแปล ผู้วิจัยได้ทาการแปลคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกา ภาคที่ ๑ ที่เป็นภาษา
บาลีรวมทั้งหมด ๔๖๘ หน้า ให้มีเนื้อความเป็นภาษาไทย โดยนาต้นฉบับคัมภีร์วิมติวิโนทนี
ฎีกา ภาคที่ ๑ ฉบับภาษาบาลีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาแปลโดยอรรถ
(แปลเก็บเนื้อหา)
๔) วิเคราะห์คัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกา ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ในด้านคุณค่าที่มีต่อ
การศึกษาพระพุทธศาสนา
๔. ผลการวิจัย
๔.๑ การแปลคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกา ภาคที่ ๑ จากภาษาบาลีเป็นภาษาไทย
ผู้วิจัยได้ทาการแปลคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกา ภาคที่ ๑ จากภาษาบาลีอักษรไทยเป็น
ภาษาไทย โดยแบ่งออกเป็น คันถารัมภกถา คันถารัมภกถาวรรณนา พาหิรนิทานกถา เวรัญช
กัณฑวรรณนา ปาราชิกกัณฑวรรณนา สังฆาทิเสสกัณฑวรรณนา อนิยตกัณฑวรรณนา และนิส
สัคคีย์กัณฑวรรณนา รวมทั้งหมด ๔๖๘ หน้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว๕
๔.๒ วิเคราะห์คัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกา ในด้านประวัติผู้แต่ง สมัยที่แต่งโครงสร้าง
คัมภีร์ เนื้อหา ไวยากรณ์ สานวนภาษาและความสัมพันธ์กับคัมภีร์อื่นๆ
คัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกาเป็นคัมภีร์ฎีกาว่าด้วยการขัดความสงสัยที่เกี่ยวกับพระวินัย
มีลักษณะเด่น คือ แต่งไว้เพื่อแก้บ ทที่ซับซ้อน หรือ บทที่ยังไม่กระจ่างชัด ให้ชัดเจน รวมทั้ง
เป็นการแต่งอธิบายเพิ่มเติมข้อความบางที่ ในอรรถกถาสมันตสาทิกาทั้งภาคที่ ๑ และภาคที่
๒ ให้กระจ่างชัดขึ้นซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นหลักสูตรการศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทย โดยแม่
กองบาลี ส นามหลวง ก็ ไ ด้ ใ ช้ ห นั ง สือ สมนฺต ปาสาทิ ก า นาม วิ น ยฏฺ ฐ กถา ภาคภาษาบาลี
อักษรไทย ทั้ง ๒ ภาค เป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนชั้น ป.ธ. ๗-๘ ในยุคปัจจุบัน รจนา
โดยพระมหาเถระผู้มีนามว่ากัสสปะ ๖ แห่งแคว้นโจฬะ อินเดียตอนใต้ของชมพูทวีปประมาณ

๕
๖

วิมติ.ฎีกา. (บาลี) ๑/๑-๔๖๘.
พร รัตนสุวรรณ และคณะ (ปริวรรต), วิมติวิโนทนีฎีกา (ปฐโม ภาโค), หน้า ๑๙.

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๘๐ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

พ.ศ. ๑๖๐๐-๑๗๐๐๗ มีโครงสร้างจัดเป็นหมวดว่าด้วยการแต่งคัมภีร์ คือมีพรรณนาการ
เริ่มต้นในการแต่งคัมภีร์ โดยแต่งเป็นคาถา หรือที่เรียกว่า การไหว้ครูนั่นเอง เป็นการนอมน้อม
พระรัตนตรัยและครูอาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ มี การจัดเป็นหมวด
ว่าด้วยเรื่องและกัณฑ์เช่น (๑) พาหิรนิทานกถา (๒) เวรัญชกัณฑ์พรรณนา (๓) ปาราชิกกัณฑ์
(๔) สังฆาทิเสสกัณฑ์ (๕) อนิยตกัณฑ์ (๖) นิสสัคคิยกัณฑ์๘
องค์ ค วามรู้ ใ นคั ม ภี ร์ วิ ม ติ วิ โ นทนี ฎี ก า แบ่ ง เป็ น ๑) ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ มี ก าร
กล่าวถึงมูลเหตุแห่งการสังคายนาครั้งที่ ๑-๒-๓ และการสังคายนาครั้งที่ ๑-๒-๓ ไว้ ซึ่งถือว่า
เป็นการอธิบายการบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สาคัญของพระพุทธศาสนาในอดีต ๒) ด้าน
สื บ ต่ อ อายุ พ ระพุ ท ธศาสนาคื อ ชาวพุ ท ธทั่ ว ไปนิ ย มซื้ อ คั ม ภี ร์ ถ วายในวั น ส าคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันทอดกฐิน หรือผ้าป่าเป็นต้น เพราะถือว่าได้บุญมาก เนื่องจากคัมภีร์
เหล่านั้นได้บรรจุคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ เมื่อประชาชนเปิดอ่านตนเองก็ได้
บุญแล้ว ๓) ด้านเพิ่มความเข้าพระวินัยของสงฆ์ พระมหาเถระโจฬิยกัสสปะได้แต่งเกี่ ยวกับ
ในด้านพระวินัยของสงฆ์ เป็นการอธิบายแก้อรรถกถาว่าด้วยวินัย คือ (๑) ปาราชิก ๔ (๒)
สัง ฆาทิเสส ๑๓ คื อ (๓) อนิยต ๒ คือ (๔) นิสสัค คีย์ปาจิตตี ย์ ๓๐ ข้อ เป็นกฎหมายของ
พระภิกษุ เป็นเครื่องควบคุมความประพฤติการปฏิบัติตนของภิกษุให้เป็นนักบวชที่น่าเคารพ
เลื่อมใส ทาให้ผู้พบเห็นเกิดความศรัทธาชื่นชมดังพระพุทธพจน์ว่า ธรรมวินัยที่เราแสดงไว้แล้ว
และบัญญัติไว้แล้ว จักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย ในเมื่อเราล่วงลับไปแล้ว ๙ เมื่อพระธรรม
คัมภีร์ยังอยู่ ก็คือ พระศาสดายังทรงมีพระชนม์อยู่
วิเคราะห์ภาษาในคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกา แบ่งออกเป็น วิธีการใช้นามศัพท์ คือ
(นามนาม คุณนาม และสัพพนาม) มีเครื่องประกอบสาคัญ คือ เพศ คานาม (ลิงค์) จานวน
คานาม (วจนะ) และการผันคา (วิภัตติ) ในคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกามีวิธีแจกคานามวิภัตตินาม ๗
วิภัตติเช่น ปฐมาวิภัตติ การผันคาในปฐมาวิภัตติ๑๐ ได้แก่ ปญฺจสติกฺขนฺธเก อาคต สุภทฺทกณฺฑ
อิธ อาเนตฺวา วิตฺถาเรตพฺพ แปลว่า สุภัททกัณฑ์ ที่มาแล้วในปัญจสติขันธกะ ท่านนามาแล้วใน
ที่นี้พึงให้พิสดารแล๑๑ วิธีการใช้กิริยาศัพท์คือ กิริยาอาการบอกให้รู้ความเคลื่อนไหว เช่น ยืน

๗

หอพระสมุดวชิรญาณ, บาญชีคัมภีร์ภาษาบาลี และ ภาษาสันสกฤต, (พระนคร: โรง
พิมพ์โสภณ พิพรรณธนากร, ๒๔๖๔), หน้า ๓.
๘
วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๑/๖๖๐/๔๖๘.
๙
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๓๔.
๑๐
สมิทธิพล เนตรนิมิตร,ผศ.ดร., บาลีศึกษาในอรรถกถาธรรมบท, (กรุงเทพ- มหานคร:
บริษัท เอมี่เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๑๙๓-๑๙๔.
๑๑
วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑/๑๖.

พระมหาวีรธิษณ์ วรินโฺ ท

~ ๘๑ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทา พูด คิด ของประธาน เรียกว่า กิริ ยาอาขยาต๑๒ ในประโยคบาลี
ประธานที่เคลื่อนไหวหลายครั้งจึงมีกิริยาหลายตัวในประโยคหนึ่ง การเคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย
ใช้เป็นกิริยาคุมประโยคเช่น สามเณโร ชานิตฺวา ปิวนฺโต สีลเภท อาปชฺชติ แปลว่า สามเณร
รู้อยู่ เมื่อดื่ม (สุรา) ย่อมศีลขาด๑๓ วิธีการใช้อัพยยศัพท์คาบาลีที่ไม่ต้องผันคา ไม่แจกรูปด้วย
วิภัตตินาม ๗ วิภัตติ เรียกว่า อัพยยศัพท์ คาที่ไม่ผันรูปด้วยวิภัตตินาม มี ๓ ชนิด ได้แก่ เป็น
อุปสรรคบ้าง เป็นนิบาตบ้าง และ เป็นปัจจัยบ้าง ๑๔ คือ อุปสรรคประเภทตามธาตุ ใช้กับ
ธาตุบางตัวเพื่ อเสริม ความให้ชัดยิ่ง ขึ้นเช่น สุตฺต สุตฺตานุโ ลมญฺจ นีหรึสุ แปลว่า ภิก ษุ
ทั้งหลาย นาออกไปแล้วซึ่งสูตร และสุตตานุโลม๑๕
รูปแบบการประพันธ์ในคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกา โดยพระมหาเถระโจฬิยกัสสปะผู้
แต่งได้แต่งมีลักษณะรูปแบบการประพันธ์คัมภีร์ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ (๑) รูปแบบ
การประพันธ์คัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกาแบบร้อยแก้ว หมายถึง คัชชะ แปลว่า ร้อยแก้ว ๑๖ ความ
เรียง เรียก จุณ ณิ ยะ บ้า ง หมายถึ ง คั ม ภี ร์ วิม ติ วิโ นทนีฎี ก าเป็นต้ นที่ ไม่ มี คาถา คั ช ชะมี ๑
ประเภท คือ ๑) อาขยายิกะ เรื่องจริงที่กล่าวถึงเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ชีวประวัติ
เป็นต้น ๑) กถา เรื่องที่แต่งจากจินตนาการ เช่น นิทาน เป็นต้น (๒) รูปแบบการประพันธ์
คัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกาแบบร้อยกรอง หมายถึง ปัชชะ แปลว่า ร้อยกรอง ๑๗ เรียก คาถาบ้าง ที่
ประพันธ์ด้วยคาถาล้วนๆ มีบทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ในพระบาลีเรียกว่า คาถา ในสัท
ทศาสตร์เรียกว่า ฉันท์ หรือ ฉันทลักษณ์ หรือตาราฉันท์ บทประพันธ์ประเภทนี้ ท่านผู้รจนา
นิยมใช้คาศัพท์ที่มีเสียงไพเราะมักระวังเรื่อง สิถิล ธนิต ตลอดจนคณะฉันท์ต่างๆ โดยมาก
รจนาขึ้นเพื่อใช้ขับขาน ย่อความ ท่องจา และสาธยายเป็นต้น
วิเคราะห์ค วามสัม พั น ธ์ในคั ม ภี ร์ วิม ติ วิโ นทนี ฎี ก ากั บคั ม ภี ร์ อื่ นๆ แบ่ง ออกเป็ น
ความสัมพันธ์กับพระไตรปิฎก พระมหาเถระโจฬิยกัสสปะผู้แต่งคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกามีความ
เชี่ยวชาญคั ม ภี ร์ พ ระพุ ทธศาสนา ทั้ ง พระไตรปิฎ กและอรรถกถา ผู้แ ต่ ง ได้ ยกข้ อ ความใน
พระไตรปิฎกมาอธิบายในคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกาเพื่อความสมบูรณ์ในปัญหาข้อนั้นๆ เช่ น ใน

๑๒

ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์, พันตรี, การแต่งบาลี ๑-๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑.
๑๓
วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๑/๔๒/๑๔๔.
๑๔
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโวรส, บาลีไวยากรณ์ วจีวิภาค ภาคที่
๒ นาม และอัพยยศัพท์ หลักสูตรเปรียญธรรมตรี, หน้า ๙๒.
๑๕
วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๑/๔๕/๑๕๓.
๑๖
พระคันธสาราภิวงศ์ (แปลและอธิบาย), สุโพธาลังการมัญชรี, (กรุงเทพมหานคร: ห้าง
หุ้นส่วนจากัด ไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๖), หน้า ๑๔.
๑๗
พระคันธสาราภิวงศ์ (แปลและอธิบาย), สุโพธาลังการมัญชรี, หน้า ๑๔

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๘๒ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

พระบาลี๑๘ ท่า นกล่าวไว้ด้วยคาว่า ปาราชิก ข้อ ที่ ๑ ทรงบัญญิ ตที่ ไหน เป็นต้นฯ วาระ ๘
เหล่านี้ คือบัญญัติวาร กถาปัตติวาร วิปัตติวาร สังคหวาร สมุฏฐานวาร อธิกรณวาร สมถวาร
(และ) สมุจจยวาร ๑๙ ความสัม พันธ์ร ะหว่างอรรถกถากับคัม ภีร์ วิมติ วิโ นทนีฎี กาเช่น ค าว่า
วาหะนั้นนั่นแล ท่านกล่าวไว้ว่าในอรรถกถาสุตตนิบาต ๒๐เป็นต้นว่า เอก สกฏ (๑ เกวียน) ๒๑
ความสัมพั นธ์ร ะหว่างฎีก ากับคั มภี ร์วิม ติวิโ นทนีฎี ก าด้ วยกั น เช่น ในวินยฎีก าชื่อ สารั ตถ
ทีปนี๒๒ ท่านกล่าวไว้ว่า เพราะในโบราณอรรถกถาทั้งหลายนาคาแม้ที่กล่าวไว้ก่อนมาย่อคาที่
เนิ่นช้าในที่นั้นๆ เช่นนั้นให้สั้นเข้าเหมือนวิตถารกถา ๒๓ ความสัมพันธ์ระหว่างวิสุทธิมรรคกับ
คัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกา เช่น ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า นั่งกระโหย่ง ๒๔ พระอนาคามี
และพระอรหันต์ไม่พึงยกโทษให้เพื่อความสารวมต่อไป พระอริยบุคคลที่เหลือก็ไม่พึงยกโทษให้
แม้ โ ดยโทษ เพราะเหตุ นั้ น ท่ า นจึ ง กล่ า วว่ า ถ้ า ท่ า นไม่ ย อมยกโทษให้ ๒๕ โดยพระมหา
เถระโจฬิยกัสสปะยกหลักฐานจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคมาสนับสนุนแนวการอธิบายไว้ตามสมควร
วิเคราะห์ศั พท์ในคัมภีร์ วิมติ วิโนทนีฎีกา แบ่ง ออกเป็น วิเคราะห์ศั พท์ในพาหิร
นิทานกถาเช่น วิเคราะห์ศัพท์ว่า กรุณ า มีอธิบายว่า ธรรมชาติใด ย่อมจากัด อธิบายว่า ย่อม
ซัดไป คือปราบทุกข์ของสัตว์อื่น เหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อกรุณา ๒๖ ในเวรัญชกัณฑวรรณนา
เช่น วิเคราะห์ศัพท์ว่า สเทวมนุสฺสา มีอธิบายว่า มนุษย์นั้นด้วย พร้อมกับเทวดาด้วย เพราะ
เหตุนั้น ชื่อว่าพร้อมทั้งเทวดาและมนุ ษย์๒๗ ในปาราชิกกัณฑวรรณนาเช่น วิเคราะห์ศัพท์ว่า
คนฺธพฺพา มีอธิบายว่า นักร้องทั้งหลาย ชื่อว่านักประโคม ๒๘ ในสังฆาทิเสสกัณฑวรรณนาเช่น
วิเคราะห์ศัพท์ว่า บิณฺฑปาโต มีอธิบายว่าการตก ได้แก่ การตกไปพร้อมของก้อนข้าว ที่ผู้อื่นให้
ตกไปอยู่ในบาตร ชื่อว่า บิณฑบาต ๒๙ ในอนิยตกัณฑวรรณนาเช่น วิเคราะห์ศัพท์ว่า กมฺม มี

๑๘

วิ.ป. (บาลี) ๘/๑/๑.
วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑/๒๒.
๒๐
ส.นิ.อ. (บาลี) ๒/๓๐๗.
๒๑
วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑/๓๖.
๒๒
สารตฺถ.ฏีกา (บาลี) ๑/๒๙.
๒๓
วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑/๙.
๒๔
วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๒๗๕.
๒๕
วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑๓/๑๐๗.
๒๖
วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑/๓.
๒๗
วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๑/๑/๘๑.
๒๘
วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๑/๒๘/๑๒๖.
๒๙
วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๑/๒๙๐/๓๔๒.
๑๙

พระมหาวีรธิษณ์ วรินโฺ ท

~ ๘๓ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

อธิบายว่า กรรม คือ อัชฌาจารมีเมถุนธรรมเป็นต้นนั้น ชื่อว่า กัมมะ ๓๐ และในนิสสัคคีย์กัณฑ
วรรณนาเช่นวิเคราะห์ศัพท์ว่า โคตรมกเจติย มีอธิบายว่า วิหารที่สร้างไว้ที่เจดีย์ของโคตมก
ยักษ์ ท่านเรียกว่า ชื่อว่า โคตรมกเจดีย์เป็ นต้น๓๑ พระมหาเถระโจฬิยกัสสปะผู้แต่งคัมภีร์ได้
แต่ง เรื่อ งการวิ เคราะห์ศั พ ท์ เท่ า ที่ ส ารวจมาผู้วิจัยมี ค วามเห็นว่า มี ม ากพอสมควร มี ก าร
วิเคราะห์ศัพท์ได้ถูกต้องตามหลักภาษาบาลี เพื่อการอธิบายขยายเนื้อหาของศัพท์ให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๔.๓ วิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ของคั ม ภี ร์ วิ ม ติ วิ โ นทนี ฎี ก าที่ มี ต่ อ การศึ ก ษา
พระพุทธศาสนา
วิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ของคั ม ภี ร์ วิ ม ติ วิ โ นทนี ฎี ก าภาคที่ ๑ ที่ มี ต่ อ การศึ ก ษา
พระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน คือ
๑) ด้านการอธิบายหลักธรรมในพระวินัยเป็นปาฏิโมกขสังวรศีล คือ ความ
สารวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม ทาตามข้อที่ทรงอนุญาต ไม่ล่วงละเมิด
สิกขาบทบัญญัติ รวมทั้งสิกขาบท ในส่วนพระวินัยเฉพาะในคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกาภาคที่ ๑ มี
๔๙ สิกขาบท คือ (๑) ปาราชิก ๔ สิกขาบท (๒) สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท (๓) อนิยต ๒
สิกขาบท (๔) นิสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ สิกขาบท๓๒ การยึดถือพระวินัยเป็นคาสอนแทนองค์
ศาสดา คือ วินัยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธามากขึ้น
๒) ด้านการสื่อความหมายเชิงอุปมา-อุปมัยเช่น บทว่า เป็นปาราชิก คือ ต้น
ตาลมียอดด้วนแล้ว ไม่อาจจะงอกอีกฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น มีความอยากอันลามก อันความ
อยากครอบงาแล้ว พูดอวดอุตริมนุสสธรรม อันไม่มีอยู่ อันไม่เป็นจริง ย่อมไม่เป็นสมณะ ไม่
เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า เป็นปาราชิก พระ
อรรถกถาจารย์อธิบายว่า ตาลที่บุคคลตัดยอดแล้ว (ตาลยอดด้วน) ชื่อว่า ไม่เป็นที่ตั้ง เพราะ
ไม่เป็นเหตุแห่งใบและผลเป็นต้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า ตอของต้นตาล (ที่ถูกตัดรากถอนโคน
แล้ว) เหมือนตอของต้นตาล คือ เหมือนตอของต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนแล้ว๓๓
๓) ด้านความสามัคคีในหมู่คณะในคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกาในภาค ที่ ๑ มี ๔๙
สิกขาบท พระตถาคตเมื่อทรงบัญญั ติพระวินัยได้มีจุดมุ่งหมายของการบัญญัติไว้เพื่อความ
สามัคคีในหมู่คณะโดยอาศัยประโยชน์ ๑๐ ประการเช่น เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ เพื่อความ

๓๐

วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๑/๔๔๔-๔๔๕/๓๙๕.
วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๑/๔๕๙/๔๐๐.
๓๒
วิ.อ. (บาลี) ๒/๖๐๒/๒๑๕, วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๑/๖๐๒/๔๔๙.
๓๓
วิมติ.ฏีกา (บาลี) ๑/๓/๘๗.
๓๑

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๘๔ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ผาสุกแห่งสงฆ์๓๔ พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสาคัญของพระวินัยจึงทรงบัญญัติสิกขาบท
ขึ้นเพื่อความตั้งมั่นแห่งคณะสงฆ์ และเพื่อความสามัคคีแห่งคณะสงฆ์เป็นต้น
๔) คุ ณค่า ในด้า นความมีร ะเบียบวินัยในคัมภีร์ วิมติ วิโนทนีฎีก า ภาคที่ ๑
วินัย หมายถึง กฎสาหรับฝึกอบรมกายวาจา เพราะเป็นเครื่องป้องกันความประพฤติที่ไม่
เหมาะสมทางกายและทางวาจา๓๕ พระวินัยนี้เปรียบเหมือนด้ายร้อยดอกไม้อันควบคุมดอกไม้
ไว้ไม่ให้กระจัดกระจาย เพราะเหตุรักษาสงฆ์ให้ตั้งอยู่เป็นอันดี นาให้เกิดศรัทธาเลื่อมใส
เหมือนดอกไม้ต่างนานาพรรณ อันช่างผู้ฉลาดจัดให้เข้าระเบียบวางไว้ในพานย่อมเป็นของน่าดู
น่าชมเช่นเดียวกับพระวินัยซึ่งเป็นระเบียบแบบแผนข้อห้ามข้อบังคับข้อปฏิบัติที่กาหนดไว้
สาหรับให้พุทธบริษัท คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เพื่อเป็นการควบคุมความประพฤติทั้ง
ทางกาย วาจา และใจ ให้มีความสะอาดบริสุทธิ์
๕) ด้านที่เป็นผลทางพระวินัย พระวินัยหรือศีล ถ้าพระสงฆ์ทุกรูปรักษา
พระวินัยหรือศีลแล้วโดยรวมนั้นก็จะสามารถส่งผลดีให้เกิดความเป็นอยู่ที่ สงบเรียบร้อย มี
ความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต ถ้าบุคคลรักษาพระวินัยหรือ ศีลให้ดีในเบื้องต้นแล้วก็จะมี
อานิสงส์ตามมาเช่นกิตติศัพท์อันดีงามย่อมกระฉ่อนไป และหลังจากตายแล้ว ย่อมไปบังเกิดใน
สุคติโลกสวรรค์เป็นต้น๓๖
๕. สรุปและข้อเสนอแนะ
๕.๑ สรุป
คัม ภี ร์ วิม ติ วิ โ นทนีฎี ก า ภาคที่ ๑ เป็นคั ม ภี ร์ ฎี กาว่า ด้ วยการขจัดความสงสัยที่
เกี่ยวกับพระวินัยที่แต่งไว้เพื่อแก้บทที่ซับซ้อนในอรรถกถาสมันตปาสาทิกาทั้งภาคที่ ๑ และ
ภาคที่ ๒ รจนาโดยพระมหาเถระผู้มีนามว่ากัสสปะ แห่งแคว้นโจฬะ อินเดียตอนใต้ มีองค์
ความรู้หลายด้าน เช่น ด้านประวั ติศาสตร์ ด้านสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ด้านเพิ่มความ
เข้าใจพระวินัยของสงฆ์ ภาษาที่ใช้ในคัมภีร์วิมติวิโนทนีฎีกา แบ่งออกเป็น วิธีการใช้นามศัพท์
วิธีการใช้กิริยาศัพท์ และวิธีการใช้อัพยยศัพท์เป็นต้น มีรูปแบบการประพันธ์ ๒ ส่วน คือ ๑.
การประพันธ์แบบร้อยแก้ว ๒. การประพันธ์แบบร้อยกรองมีความ สัมพันธ์กับคัมภีร์อื่นๆ ทั้ง
พระไตรปิฎกอรรถกถา ฎีกาและ วิสุทธิมรรค ในด้านคุณค่าที่มีต่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
คือ ๑. ด้านการอธิบายหลักธรรมในพระวินัยคือ เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามทาตามข้อที่ทรง
อนุญาต ๒.ด้านการสื่อความหมายเชิงอุปมา-อุปมัย เช่น ความรักเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ
เหมือนดอกอุบลในน้า เพราะอาศัยเหตุนั้น ๒ ประการ คือน้าและเปลือกตม ๓.ด้านความ
๓๔

วิ.จู. (ไทย) ๗/๕๒๓/๒๑๓, วิ.ป. (ไทย) ๘/๓๓๔/๕๐๒.
วิ.อ. (ไทย) ๑/๑๘/๒๐.
๓๖
วิ. ม. (ไทย) ๕/๒๘๕/๙๙.
๓๕

พระมหาวีรธิษณ์ วรินโฺ ท

~ ๘๕ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

สามัคคีในหมู่คณะ พระตถาคตทรงบัญ ญัติพระวินัยได้มีจุดมุ่งหมายของการบัญญัติไว้เพื่ อ
ความสามัคคีของคณะสงฆ์โดยส่วนรวม ๔.ด้านความมีระเบียบวินัย พระวินัยเป็นกฎสาหรับ
ฝึกอบรมกายวาจา พระวินัยนี้เปรียบเหมือนด้ายร้อยดอกไม้อันควบคุมดอกไม้ไว้ไม่ให้กระจัด
กระจาย เพราะเหตุรักษาสงฆ์ให้ตั้งอยู่ใน ความดี
๕.๒ ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง คัมภีร์วิมติวิโนทนีฏีกา ภาค ๑: การแปลและการศึกษาวิเคราะห์
ในครั้งนี้ ยังมีประเด็นที่เป็นสาระสาคัญที่น่าสนใจศึกษาค้นคว้า เพื่อเป็นความรู้ต่อจากคัมภีร์วิ
มติวิโนทนีฎีกา ภาคที่ ๑ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการอธิบายขยายพระวินัย ดังนี้ คัมภีร์วิมติวิ
โนทนีฏีกา ภาค ๒: การแปลและการศึกษาวิเคราะห์

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๘๖ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
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