ประวัติคัมภีร์สัททาวิเสส
พระมหาสุรชัย วราสโภ, ดร.
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส

ความเป็นมาและความหมายของสัททาวิเสส
ค�ำว่า สัททาวิเสส ปรากฏใช้เป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๑ โดยพบหลักฐานการใช้ค�ำนี้ใน
จดหมายเหตุพงศาวดารเรื่องการสังคายนาพระไตรปิฎก สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
เมือ่ พุทธศักราช ๒๓๓๑ ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิใ์ นปัจจุบนั ) ซึง่ การสังคายนา
ในครั้งนั้นได้แบ่งคณะจัดท�ำออกเป็น ๔ กอง คือ
		 ๑. กองพระวินัย
		 ๒. กองพระสูตร
		 ๓. กองพระปรมัตถ์ หรือพระอภิธรรม
		 ๔. กองพระสัททาวิเสส
ค�ำว่า “สัททาวิเสส” ไม่มีอธิบายไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานของไทย ถ้ากล่าวตาม
รูปศัพท์แล้วจัดเป็นศัพท์สมาสของค�ำสองค�ำ คือ สัททา กับ วิเสส โดยสัททา มาจากรูปศัพท์ภาษาบาลี
ว่า สทฺท ซึง่ โดยทัว่ ไปแปลว่า”เสียง” หรือ “ศัพท์” แต่ในทีน่ แี้ ปลว่า “ไวยากรณ์” เช่นค�ำว่า สทฺทานุสาสน
(แปลว่า คัมภีรไ์ วยากรณ์) สทฺทวิทู (แปลว่า ผูร้ ไู้ วยากรณ์) หรือ สทฺทนีติ (แปลว่า ระเบียบแห่งไวยากรณ์)
แม้ในภาษาสันสกฤตก็ปรากฏรูปค�ำที่คล้ายคลึงกันว่า ศพฺท ในค�ำว่า ศพฺทานุศาสน หรือ ศพฺทศาสฺตร
โดยเหตุที่ในภาษาไทยมีลักษณะส�ำคัญประการหนึ่งคือ ไม่นิยมออกเสียงหนักในพยางค์สุดท้าย เมื่อน�ำ
ค�ำบาลีบางค�ำมาใช้ เช่น วิถิ กวิ อคฺคิ หรือมุนิ จึงได้แผลงรูปและออกเสียงยาวเป็น วิถี กวี อัคคี มุนี
เป็นต้น ดังนั้นค�ำบาลีว่า สทฺท จึงมีรูปเป็น สัททา ส่วนค�ำว่า “วิเสส” ยังคงรูปเดิมของภาษาบาลี
โดยแปลว่า วิเศษ ดังนั้น ค�ำว่า สัททาวิเสส จึงแปลว่า “ไวยา-กรณ์พิเศษ” คือไวยากรณ์ที่เป็นอุปการะ
ส�ำคัญในการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์พระไตรปิฎก
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สัททาวิเสสและกลุ่มคัมภีร์เพื่อการศึกษาพระไตรปิฎก
สัททาวิเสส คือ กลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีที่ว่าด้วยหลักภาษาในพระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์พื้นฐาน
แห่งความเข้าใจภาษาบาลีตลอดจนการเรียนรู้ และวินิจฉัยข้ออรรถข้อธรรมในพระไตรปิฎก ปัจจุบัน
ในหอสมุดแห่งชาติปรากฏบัญชีรายชื่อกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ๑๕๓ คัมภีร์ ซึ่งรวมทั้งคัมภีร์ภาษาบาลี
และสันสกฤตที่ต่งในประเทศศรีลังกา พม่า และไทย โดยเฉพาะในประเทศพม่ามีรายชื่อคัมภีร์สัททาวิเสสที่แต่งเฉพาะในประเทศ ที่เป็นภาษาบาลีจ�ำนวน ๑๓๔ คัมภีร์
ตามความจริง สัททาวิเสสหมายความถึงกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์เป็นหลัก แต่ยังมีคัมภีร์อื่น ๆ ที่ว่า
ด้วยหลักภาษาซึ่งไม่ได้จัดเป็นไวยากรณ์อีก เมื่อรวมกลุ่มคัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นอุปการะในการศึกษา
พระไตรปิฎก สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท คือ
		 ๑. กลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์หรือสัททาวิเสส คือ คัมภีร์แสดงหลักของภาษาบาลี เช่น กัจจายนไวยากรณ์ โมคคัลลานไวยากรณ์ และสัททนีติปกรณ์ เป็นต้น
		 ๒. กลุ่มคัมภีร์นิฆัณฑุ คือ คัมภีร์ประเภทพจนานุกรมศัพท์ เช่น คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา และ
คัมภีร์เอกักขรโกศ เป็นต้น
		 ๓. กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ คือ คัมภีร์ว่าด้วยระเบียบในการวางค�ำครุ ลหุ เป็นแบบต่าง ๆ เช่น
คัมภีร์วุตโตทัย คัมภีร์ฉันโทมัญชรี เป็นต้น
		 ๔. กลุ่มคัมภีร์เกฏุกะ คือ คัมภีร์ว่าด้วยการแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความไพเราะ
เช่น คัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น

กลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส
เนื่องจากหลักภาษาเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งที่ควรศึกษาเรียนรู้ก่อนเรื่องอื่น ๆ ทั้งหมด คัมภีร์สัททาวิเสส
จึงเป็นต�ำราพื้นฐานของการศึกษาภาษาบาลี เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจหลักภาษาได้ถูกต้องคัมภีร์
สัททาวิเสสมีประวัติโดยสังเขป ดังนี้
คัมภีร์สัททาวิเสส ที่ละเอียดและบริบูรณ์ ซึ่งแต่งโดยบุรพาจารย์ในยุคก่อนมีองค์ประกอบส�ำคัญ
๓ ประการ ได้แก่ ๑) สูตร คือ กฎหรือข้อบังคับให้ปฏิบัติตาม ๒) วุตติ คือ ค�ำอธิบาย และ ๓) อุทาหรณ์
คือ ตัวอย่าง แต่คัมภีร์ดังกล่าวที่แต่งมาแต่โบราณได้สูญหายไปแล้วหลายคัมภีร์ เช่น นิรุตติปิฎก ของ
พระมหากัจจายนะผูเ้ ป็นพระมหาสาวก, จูฬนิรตุ ติของพระยมกเถระ, โพธิสตั ตไวยากรณ์ (ไวยากรณ์ของ
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พระโพธิสัตว์) และสัพพคุณากรไวยากรณ์ (ไวยากรณ์ของพระสัพพคุณากร)คัมภีร์เหล่านี้มีการอ้างไว้ใน
คั ม ภี ร ์ สั ท ทนี ติ ป กรณ์ ซึ่ ง ประพั น ธ์ โ ดยพระอั ค ควงศ์ (พระเถระชาวพม่ า ในสมั ย พุ ก ามประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๑๗) และยังพบในคัมภีร์พุทธิปปสาทนี ซึ่งเป็นคัมภีร์ฎีกาของคัมภีร์พุทธปสาทนะ
ที่ประพันธ์โดยพระราหุล (พระเถระชาวสิงหลในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๐) คัมภีร์ไวยากรณ์ดังกล่าว
ได้สูญหายไปตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๐ โดยสันนิษฐานว่าเป็นเพราะมีไวยากรณ์ฉบับอื่น ๆ ที่ละเอียด
สมบูรณ์กว่าจึงไม่นิยมใช้ศึกษา ต่อมาจึงสูญหายไปตามกาลเวลา
อนึ่ง คัมภีร์สัททาวิเสสที่แต่งไว้อย่างสมบูรณ์ คือเพียบพร้อมด้วย สูตร วุตติ และอุทาหรณ์
เป็นเอกเทศทีป่ รากฏอยูจ่ นถึงปัจจุบนั มีหลายคัมภีรด์ ว้ ยกัน จ�ำแนกได้เป็น ๓ กลุม่ คือ ก) กลุม่ กัจจายนไวยากรณ์ ข) กลุ่มโมคคัลลานไวยากรณ์ ค) กลุ่มสัททนีติปกรณ์
ก. กลุ่มกัจจายนไวยากรณ์
คัมภีรก์ จั จายนไวยากรณ์ เป็นคัมภีรส์ ทั ทาวิเสสฉบับเก่าดัง้ เดิมทีส่ ดุ เท่าทีม่ สี บื ทอดมาถึงปัจจุบนั
โดยมีทัศนะเกี่ยวกับผู้แต่งคัมภีร์ฉบับนี้ต่างกันเป็น ๓ ทัศนะ คือ
ทัศนะที่ ๑ กล่าวว่า พระมหากัจจายนะในสมัยพุทธกาลเป็นผู้รจนา ความเชื่อนี้ปรากฏครั้งแรก
ในอรรถกถาอปทาน ที่แต่งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ และมตินี้เป็นที่ยอมรับของคัมภีร์ไวยากรณ์ที่
แต่งขึ้นในช่วง ๑,๐๐๐ ปี ที่ผ่านมา อันได้แก่คัมภีร์นยาสะ ที่แต่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ คัมภีร์
ปทรูปสิทธิฎกี า ทีแ่ ต่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ คัมภีรน์ ยาสัปปทีปกิ า ซึง่ เป็นฎีกาเก่าของคัมภีรน์ ยาสะ
ที่แต่งในรัชสมัยพระเจ้าจะสวา(พ.ศ. ๑๗๗๘-๑๗๙๔) และคัมภีร์สัททนีติปกรณ์ที่แต่งในรัชสมัยพระเจ้า
จะสวาเช่นกัน
ทัศนะที่ ๒ เห็นว่า พระมหากัจจายนะได้รจนาเฉพาะสูตรไว้ ต่อมามีบุคคลอื่นได้รจนาวุตติและ
อุทาหรณ์ เพื่ออธิบายคัมภีร์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทัศนะนี้พบในคัมภีร์กัจจายนเภทฎีกาใหม่ ซึ่งแต่งโดย
พระอุตตมสิกขะ พระเถระชาวพม่าในพุทธศักราช ๒๒๑๓ โดยมีขอ้ ความกล่าวว่า “ พระมหากัจจายนะ
แต่งสูตร พระสังฆนันทีแต่งวุตติ พระพรหมทัตแต่งอุทาหรณ์ คัมภีร์นยาสะแต่งโดยพระวิมลพุทธิ”
ทัศนะที่ ๓ เห็นว่า พระกัจจายนะในสมัยหลังพุทธกาลรจนา ในราวพุทธศตวรรษที่ ๖ ซึ่งตรงกับ
รัชสมัยของพระเจ้าสกมันธาตุ หรือในสมัยทีร่ าชวงศ์ของพระองค์เรืองอ�ำนาจ คือประมาณพุทธศตวรรษ
ที่ ๖ ถึง ศตวรรษที่ ๙ ตามทัศนะนี้เชื่อว่า พระกัจจายนะผู้รจนาเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีชื่อพ้องกับ
พระมหากัจจายนะในสมัยพุทธกาล ซึ่งเกิดภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานหลายร้อยปี สันนิษฐานว่า
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คงเป็นชาวสิงหลหรือชาวอินเดียใต้ (แคว้นโจฬะ) แต่งคัมภีรม์ ชี อื่ ตามผูแ้ ต่ง เช่นเดียวกับคัมภีรโ์ มคคัลลานไวยากรณ์ที่แต่งโดยพระเถระชื่อว่าโมคคัลลานะ เป็นต้น
กัจจายนไวยากรณ์มคี มั ภีรอ์ รรถาธิบายรายละเอียดหรือแต่งสรุปเนือ้ หาอยูน่ บั ร้อยฉบับ ส่วนใหญ่
ยังไม่มีการพิมพ์เผยแพร่ ในที่นี้ได้น�ำรายชื่อคัมภีร์ไวยากรณ์กัจจายนะ ที่แต่งในอินเดีย ศรีลังกา และ
พม่ามาแสดงโดยสังเขปพร้อมประวัตโิ ดยย่อ แต่คดั เฉพาะคัมภีรท์ ไี่ ด้รบั การอ้างอิงไว้ในปกรณ์นนั้ ๆ หรือ
ที่มีพิมพ์เผยแพร่บ้างแล้ว ดังนี้
คัมภีร์ไวยากรณ์สายกัจจายนะที่แต่งขึ้นในอินเดียและศรีลังกา
		 ๑. กัจจายนธาตุมัญชุสา เป็นผลงานของพระสีลวงศ์ชาวสิงหล แต่งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่
๑๖ โดยน�ำเอาธาตุทั้งหลายในกัจจายนไวยากรณ์มาจัดเป็นหมวดหมู่
		 ๒. นยาสะ หรือมุขมัตตทีปนี เป็นผลงานของพระวชิรพุทธิชาวสิงหล แต่งในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๕ ว่าด้วยการอธิบายสูตรกัจจายนไวยากรณ์ โดยเน้นการบอกลักษณะของสูตรและแสดงวิธีการ
ประกอบศัพท์ตามกฎที่กล่าวไว้ในสูตรนั้น ๆ
		 ๓. ปทรูปสิทธิ เป็นผลงานของพระพุทธัปปิยะชาวทมิฬ แต่งในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕
ถึงต้นศตวรรษที่ ๑๖ ณ แคว้นโจฬะ ทางตอนใต้ของอินเดีย โดยคัมภีร์น�ำสูตรของกัจจายนไวยากรณ์
มาจัดล�ำดับใหม่ ให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพิ่มสาระส�ำคัญของหลักภาษา
		 ๔. ปทรูปสิทธิฎกี า เป็นการอธิบายขยายความสาระของปทรูปสิทธิ ซึง่ พระพุทธัปปิยะได้แต่ง
ขึ้นเอง
		 ๕. อักขรมาลา เป็นผลงานของพระนาคเสน ชาวสิงหล แต่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓
กล่าวถึงอักขรบาลีและสิงหล โดยประพันธ์เป็นคาถาภาษาบาลี
		 ๖. อัตถพยาขยาน เป็นผลงานของพระจูพุทธะ ชาวสิงหล แต่งในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ โดย
อธิบายขยายความกัจจายนไวยากรณ์อย่างละเอียด
คัมภีร์ไวยากรณ์สายกัจจายนะที่แต่งในประเทศพม่า
		 ๑. กัจจายนเภทะ เป็นผลงานของพระมหายสะชาวเมืองสะเล กล่าวสรุปกฏไวยากรณ์ทกี่ ล่าว
ไว้ในกัจจายนไวยากรณ์ โดยประพันธ์เป็นคาถา (ไม่ปรากฏปีที่แต่ง)
		 ๒. กัจจายนวัณณนา เป็นผลงานของพระมหาวิชิตาวี แต่งขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๒๑
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		 ๓. กัจจายนสาระ เป็นผลงานของพระยสะในสมัยพุกาม ประพันธ์เป็นคาถา อธิบายสาระ
ส�ำคัญของกัจจายนไวยากรณ์ โดยจ�ำแนกเป็นสามัญญนิเทศ อาขยาตนิเทศ กิตก์นเิ ทศ สมาสนิเทศ และ
ตัทธิตนิเทศ (ไม่ปรากฏปีที่แต่ง)
		 ๔. คันถาภรณะ เป็นผลงานของพระอริยวงศ์ แต่งขึน้ ในรัชสมัยพระเจ้านรปติทท่ี รงครองราชย์
ประมาณปลายศตวรรษที่ ๑๙ โดยประพันธ์เป็นคาถา กล่าวถึงศัพท์นิบาตล้วน ๆ
		 ๕. ธาตวั ต ถสั ง คหะ เป็ น ผลงานของพระวิ สุ ท ธาจาระ อดี ต เจ้ า อาวาสวั ด วิ สุ ท ธาราม
เมืองมันดเลย์ แต่งประมวลธาตุและความหมายของธาตุ โดยเรียงล�ำดับตัวอักษร เป็นงานประพันธ์ที่มี
คาถาถึง ๔๔๕ บท และผู้ประพันธ์ยังแต่งนิสสัยของธาตวัตถสังคหะไว้ด้วย
		 ๖. มหาคัณฐัฏฐิ เป็นผลงานของพระมหามังคละ กล่าวถึงวิธีสัมพันธ์ศัพท์นิบาตโดยพิสดาร
เป็นแบบร้อยแก้วและไม่ปรากฏปีที่แต่ง
		 ๗. มุขมัตตสาระ เป็นผลงานของพระคุณสาคร แต่งขึ้นสมัยพุกาม เป็นคัมภีร์ประมวลสาระ
ส�ำคัญของนยาสะมาประพันธ์เป็นคาถา แต่ไม่ปรากฏปีที่แต่ง
		 ๘. มุขมัตตสารฎีกา เป็นผลงานของพระคุณสาครอีกเรือ่ งหนึง่ แต่งอธิบายขยายความคัมภีร์
มุขมัตตสาระ
		 ๙. สัททัตถเภทจินตา เป็นผลงานของพระสัทธรรมสิริ แสดงประเภทแห่งศัพท์และประเภท
แห่งเนื้อความ เป็นคาถาประพันธ์ ๔๐๐ บท และไม่ปรากฏปีที่แต่ง
		 ๑๐. สุตตนิเทศ เป็นผลงานของพระสัทธัมมโชติปาละ แต่งอธิบายความหมายของสูตรใน
กัจจายนไวยากรณ์ แต่งขึ้นในพุทธศักราช ๑๙๙๐ (เป็นต้น)
ข. กลุ่มโมคคัลลานไวยากรณ์
คัมภีร์โมคคัลลานไวยากรณ์เป็นผลงานของพระโมคคัลลานเถระ ซึ่งเป็นชาวสิงหลในรัชสมัย
พระเจ้าปรักกมพาหุที่ ๑ (พ.ศ. ๑๖๙๖-๑๗๒๙) ในค�ำนิคมคาถาได้กล่าวถึงเรื่องที่แต่งในรัชสมัยพระเจ้า
ปรากรมพาหุ หลังจากทีพ่ ระองค์ทรงก�ำจัดภิกษุนอกรีดมักประพฤติผดิ ศีลธรรม และทรงยังพระศาสนา
ให้ด�ำรงมั่นในประเทศศรีลังกา
ตามประวัติศาสตร์ศรีลังกาที่กล่าวไว้ในคัมภีร์มหาวงศ์เป็นต้นแสดงว่า พระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑
เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา โดยโปรดฯให้สึกพระอลัชชีที่ปลอมบวชเข้ามาเพื่อ
แสวงหาลาภสักการะ แล้วทรงโปรดฯให้รวมนิกายสงฆ์ทแี่ ตกแยกกันเป็นเวลานานเข้ามาเป็นหนึง่ เดียวกัน
ในพุ ท ธศั ก ราช ๑๗๐๘ ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว พระโมคคั ล ลานเถระจึ ง แต่ ง โมคคั ล ลานไวยากรณ์ นี้
หลังพุทธศักราช ๑๗๐๘
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คัมภีร์นี้มี ๗ ปริเฉท กับ ๖ ภาณวาร (๑ ภาณวาร มี ๒๕๐ คาถา หรือ ๘,๐๐๐ พยางค์) ท่านผู้
ประพันธ์ได้แต่งโดยอาศัยไวยากรณ์สันสกฤตชื่อจานทระเป็นหลัก และอาศัยไวยากรณ์สันสกฤตอื่น ๆ
มีปาณินเิ ป็นต้น แต่สว่ นมากอาศัยตามมติของคัมภีรจ์ านทระ จึงมีขอ้ กล่าวแย้งกับคัมภีรป์ าณินใิ นบางแห่ง
แม้แต่คัมภีร์อธิบายคัมภีร์โมคคัลลานไวยากรณ์ ชื่อวุตติวิวรณปัญจิกาก็แต่งโดยท่านเดียวกัน ปราชญ์
ทั้งหลายจึงสรรเสริญไวยากรณ์เล่มนี้ว่าเป็นต�ำราไวยากรณ์บาลีที่ดีเลิศ เพราะมีระเบียบและค�ำอธิบาย
เป็นสมานฉันท์ไม่ขัดแย้งกัน ซึ่งต่างจากกัจจายนไวยากรณ์ที่มีคัมภีร์แต่งอธิบายต่าง ๆ กล่าวแย้งกันเอง
นอกจากนี้ บางท่านกล่าวว่า คัมภีรอ์ ภิธานนัปปทีปกิ า ก็เป็นผลงานของพระโมคคัลลานะเช่นกัน
เพราะปรากฏชือ่ ผูแ้ ต่งตรงกัน และแต่งในรัชสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ เช่นกัน แต่ความเห็นดังกล่าว
ไม่ถูกต้อง เพราะประวัติของพระเถระทั้งสองแตกต่างกัน ดังนี้
		 ๑. สถานที่พัก พระโมคคัลลานะผู้แต่งไวยากรณ์พ�ำนักอยู่ที่วัดถูปาราม เมืองอนุราธบุรี
ส่วนพระโมคคัลลานะผู้แต่งอภิธานนัปปทีปิกา พ�ำนักที่วัดมหาเชตวัน เมืองโปโรนนุวะ
		 ๒. นิกาย พระโมคคัลลานะรูปแรกเป็นพระสงฆ์นิกายอุตตรมูล ส่วนรูปหลังเป็นพระสงฆ์
นิกายสโรคาม
		 ๓. ความเห็น พระโมคคัลลานะรูปแรกมักเห็นแย้งกับกัจจายนไวยากรณ์ แต่รูปหลังมักเห็น
ตามมติของกัจจายนไวยากรณ์
คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีสายโมคคัลลนไวยากรณ์ ตามหลักฐานที่พบในปัจจุบันมีอยู่หลายฉบับ
คือ :		 ๑. นิรุตติทีปนี เป็นผลงานขอพระญาณธชะ (ชาวพม่าเรียกท่านว่าแลดีสยาดอ ตามชื่อวัด
ทีพ่ ำ� นัก) คัมภีรน์ แี้ ต่งในพุทธศักราช ๒๔๔๖ โดยน�ำโมคคัลลานไวยากรณ์มาจัดล�ำดับสูตรใหม่และเขียน
อธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น พร้อมทั้งน�ำอุทาหรณ์จากพระไตรปิฎกมาแสดงไว้เป็นสาธกของกฎไวยากรณ์
ในสูตรนัน้ ๆ และท่านยังแต่งคัมภีรแ์ ปลนิรตุ ติทปี นี ซึง่ แปลเฉพาะศัพท์ยาก ๆเท่านัน้ โดยให้ชอื่ ว่า นิรตุ ติทีปนีนิสสัย ในพุทธศักราช ๒๔๔๘
		 ๒. ปทสาธนะ เป็นผลงานของพระปิยทัสสี ศิษย์ของพระโมคคัลลานะผู้แต่งโมคคัลลานไวยากรณ์ คัมภีร์นี้เป็นไวยากรณ์ร่วมสมัย ผู้แต่งได้ประมวลเนื้อหาสาระในโมคคัลลานไวยากรณ์อย่าง
กระชับสั้น ๆ โดยน�ำสูตรมาเรียงล�ำดับใหม่ตามอุทาหรณ์เพื่อให้ประกอบรูปศัพท์ได้ง่ายขึ้น คล้ายกับ
คัมภีร์พาลาวตารที่กล่าวสรุปเนื้อหาของกัจจายนไวยากรณ์
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		 ๓. ปโยคสิทธิ เป็นผลงานของพระสังฆรักขิตะ คัมภีร์นี้ได้น�ำเนื้อหาสาระของโมคคัลลานไวยากรณ์มาจัดหมวดหมู่เสียใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งอธิบายขยายความและแสดงอุทาหรณ์เพิ่ม
เหมือนกับปทรูปสิทธิปกรณ์ที่ขยายความของกัจจายนไวยากรณ์
		 ๔. โมคคัลลานปัญจิกา ผลงานอีกเล่มหนึ่งของพระโมคคัลลานะ เป็นคัมภีร์ฎีกาที่อธิบาย
ความของโมคคัลลานไวยากรณ์
		 ๕. สัมพันธจินตา ผลงานของพระสังฆรักขิตะ แต่งร่วมสมัยกับปโยคสิทธิ เป็นคัมภีร์อธิบาย
วาจก ๔ และการก ๖ โดยพิสดาร ตามแนวค�ำอธิบายของโมคคัลลานไวยากรณ์
		 ๖. สารัตถวิลาสินี หรือ โมคคัลลานปัญจิกาฎีกา เป็นผลงานของพระสังฆรักขิตะ คัมภีร์นี้
เป็นฎีกาของโมคคัลลานปัญจิกา เป็นต้น
ค. กลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์สายสัททนีติปกรณ์
คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีสัททนีติปกรณ์ รจนาโดยพระอัคควังสะ พระเถระชาวพม่าในสมัยพุกาม
มีชวี ติ อยูใ่ นรัชสมัยของพระเจ้าจะสวา ท่านเป็น ๑ ใน ๓ พระเถระผูแ้ ตกฉานในพระปริยตั ธิ รรมในยุคนัน้
(ใน ๓ ท่าน ประกอบด้วย พระมหาอัคคบัณฑิตเถระ พระอัคคบัณฑิตผู้เป็นศิษย์ และพระอัคควังสเถระ
ผูเ้ ป็นหลานของพระอัคคบัณฑิต) ในคัมภีรส์ าสนลังการะและสาสนวังสปทีปกิ า ระบุไว้วา่ พระอัคควังสเถระรจนาคัมภีร์สัททนีติระหว่าง พ.ศ. ๑๖๓๕-๑๗๐๑ ส่วนในคัมภีร์ปิฏกัตต่อตะมาย ระบุว่า คัมภีร์นี้
รจนาระหว่าง พ.ศ. ๑๗๗๗-๑๗๙๓ ในสมัยของพระเจ้าจะสวา แต่ในตัวคัมภีร์สัทนีติเองไม่ได้ก�ำหนด
ศักราชที่รจนาไว้
คัมภีรส์ ทั ทนีติ ได้รบั การยกย่องยอมรับจากนักไวยากรณ์เป็นจ�ำนวนมาก ทัง้ ในประเทศพม่าและ
ศรีลงั กา และวิธกี ารรจนาคัมภีรส์ ทั ทนีตนิ ี้ ท่านผูร้ จนาได้ยดึ หลักการใช้ภาษาในพระไตรปิฎกและอรรถกถา
เป็นหลัก พร้อมกับน�ำเอามติของพระเถราจารย์ต่าง ๆ มาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม คัมภีร์สัททนีติปกรณ์ มี ๓ ภาค คือ ปทมาลา, ธาตุมาลา, สุตตมาลา
		 ๑. คัมภีร์สัททนีติปทมาลา ว่าด้วยเรื่องของบทต่าง ๆ เป็นคัมภีร์หลักการใช้ศัพท์, อรรถและ
แบบแจกต่าง ๆ พร้อมทั้งการวิเคราะห์วิจารณ์ และวินิจฉัยบทนามและบทอาขยาต
		 ๒. คัมภีร์สัททนีติธาตุมาลา ว่าด้วยเรื่องของธาตุต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบหรือแบบวิธีการ
ใช้ธาตุ ช่วยวินิจฉัยรากศัพท์ในพระไตรปิฎกได้อย่างถูกต้องตามพุทธประสงค์
		 ๓. คัมภีร์สัททนีติสุตตมาลา ว่าด้วยสูตรการประกอบรูปศัพท์ เป็นคัมภีร์แสดงกฎระเบียบ
ข้อบังคับในการสร้างค�ำ
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การจัดคัมภีร์สัททนีติออกเป็น ๓ ภาคนี้ น่าจะเป็นการด�ำเนินการตามแนวการจัดแบ่งในคัมภีร์
ไวยากรณ์สันสกฤตที่ชื่อ ปาณินิ ที่มีการจัดแบ่งเนื้อหาไว้เป็น ๕ ภาคนั้น มีเรื่องของสูตรที่เรียกว่า
สุตตปาฐะ (สุตตมาลา), เรือ่ งของธาตุ เรียกว่า ธาตุปาฐะ (ธาตุมาลา) และเรือ่ งของบท เรียกว่า คณปาฐะ
(ปทมาลา) ประกอบอยู่ด้วย
อนึ่ง คัมภีร์สัททนีติ ทั้ง ๓ ภาค ของพระอัคควังสเถระนี้ นักไวยากรณ์ภาษาบาลีปัจจุบัน ถือว่า
เป็นวิทยานิพนธ์ทยี่ งิ่ ใหญ่แห่งยุค อาจกล่าวได้วา่ เป็นวิทยานิพนธ์ภาษาบาลีทสี่ มบูรณ์แบบ ซึง่ ยังไม่เคย
มีผใู้ ดท�ำได้แม้ในปัจจุบนั นับว่าเป็นวรรณกรรมชิน้ เอกทีผ่ รู้ จนา ได้ใช้ความวิรยิ ะอุตสาหะอย่างใหญ่หลวง
จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้ปรากฏในบวรพระพุทธศาสนา ดังที่ท่านเขียนไว้ใน สุตตมาลา สูตรที่ ๖๔๗
ว่า
“ความพยายามอย่างยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้า ได้กระท�ำไว้ในคัมภีร์นี้ ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์
อย่างใหญ่หลวงแก่พระศาสนาโดยแท้”

คัมภีร์บาลีไวยากรณ์สายสัททนีติ
ไวยากรณ์บาลีทแี่ ต่งอธิบายสัททนีตปิ กรณ์ มีเพียงฉบับเดียวเท่านัน้ คือ สัททนีตฎิ กี า เป็นผลงาน
ของพระปัญญาสามิ แต่งในระหว่างพุทธศักราช ๒๓๙๕-๒๔๒๐ โดยประมาณ เป็นคัมภีร์ที่แต่งโดยถอด
ความมาจากค�ำอธิบายภาษาพม่า ในคัมภีร์สัททนีตินิสสัย ซึ่งแต่งโดยพระชัมพุชะผู้แปลและอธิบาย
สัททนีตปิ กรณ์โดยละเอียด คัมภีรส์ ทั ทนีตฎิ กี านีย้ งั ไม่มกี ารจัดพิมพ์เผยแพร่จนถึงปัจจุบนั ส่วนสัททนีต-ิ
นิสสัยได้รบั การพิมพ์เผยแพร่แล้ว โดยกระทรวงมหาดไทยและการศาสนาของประเทศพม่า ซึง่ มีทงั้ หมด
๖ เล่ม แยกออกเป็นการอธิบายคัมภีร์สัททนีติปกรณ์ ๓ ภาค ๆ ละ ๒ เล่ม
ใน Pali Literature and Language, W. Geiger จัดผลงานคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีเป็น ๓ สาย คือ
สายกัจจายนะ สายโมคคัลลานะ และสายสัททนีติ แต่นักวิชาการชาวพม่าแบ่งเป็น ๔ สาย โดยมีคัมภีร์
สัททสังคหะเพิ่มมาอีกหนึ่งสาย เพราะเห็นว่าการแบ่งสายไวยากรณ์บาลี ได้ถือเอาไวยากรณ์ที่ตั้งสูตร
เป็นเอกเทศ ไม่ใช้สูตรจากไวยากรณ์ที่มีอยู่เดิม คัมภีร์สัททสังคหะก็มีสูตรเป็นเอกเทศกว่า ๔,๐๐๐ สูตร
แต่งโดยเจ้าโภลาย ผูค้ รองนครยอ และเป็นมหาอ�ำมาตย์ทปี่ รึกษาราชการในรัชสมัยพระเจ้ามินดง (พ.ศ.
๒๓๕๗-๒๔๒๑) คัมภีร์นี้ก็แต่งอาศัยไวยากรณ์สันสกฤตหลาย ๆ คัมภีร์ แต่เน้นคัมภีร์สิทธานตเกามุที
เป็นหลัก มีหลักฐานเป็นจารึกอยู่ในใบลาน และยังไม่มีการจัดพิมพ์เผยแพร่
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สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำ�ปี ๒๕๕๙

กลุ่มคัมภีร์นิฆัณฑุ
คัมภีร์นิฆัณฑุ หรือ นิฆัณฎุ เป็นต�ำราประมวลศัพท์และเพศทางไวยากรณ์ ที่มีอยู่ประจ�ำในศัพท์
นั้น ๆ เท่าที่พบในปัจจุบันมี ๒ คัมภีร์ คือ ๑. อภิธานัปปทีปิกา และ ๒. เอกักขรโกศ
		 ๑. คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา แต่งโดยพระโมคคัลลานะ พระเถระชาวสิงหลในรัชสมัยพระเจ้า
ปรักกมพาหุที่ ๑ ท่านพ�ำนักอยู่ที่วัดเชตวัน ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงโปรด ฯ ให้สร้างถวายในเมือง
โปโรนนรุวะ คัมภีร์นี้มีคาถาทั้งหมด ๑๒๑๒ บท(รวมนิคมคาถา) มีค�ำอธิบายภาษาบาลีในเวลาต่อมา ๒
ฉบับ คือ
			 ๑.๑ อภิธานัปปทีปิกาฎีกา แต่งโดยมหาอ�ำมาตย์ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสิริมหาจตุรังคพลใน
รัชสมัยพระเจ้าสีหสูระ ผู้แต่งได้เน้นการแยกรากศัพท์และแสดงรูปวิเคราะห์ศัพท์ในอภินัปปทีปิกา
โดยอาศัยคัมภีรไ์ วยากรณ์บาลี คือ กัจจายนไวยากรณ์ โมคคัลลานไวยากรณ์ ฯลฯ พร้อมทัง้ คัมภีรน์ ฆิ ณ
ั ฑุ
ของฝ่ายสันสกฤต เช่น อมรโกศ รตนโกศ รตนมาลา และจินตามณิฎีกา เป็นต้น
			 ๑.๒ อภิธานัปปทีปิกาสูจิ แต่งโดยพระสุภูติ พระเถระชาวสิงหล ผู้ด�ำรงสมณศักดิ์ที่
ปวรเนรุตติกาจริยมหาวิภาวี ในพุทธศักราช ๒๔๓๖ โดยน�ำบทในอภิธานัปปทีปิกามาล�ำดับตามอักษร
พร้อมกับน�ำรูปวิเคราะห์ ที่กล่าวไว้ในอภิธานัปปทีปิกาฎีกามาแสดงไว้ในคัมภีร์นี้ด้วย นอกจากนี้ ผู้แต่ง
ยังได้เพิ่มเติมข้อวินิจฉัยทางไวยากรณ์ โดยน�ำมาจากกัจจายนไวยากรณ์ เป็นต้น

กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์
ฉันทลักษณ์ คือคัมภีรว์ า่ ด้วยระเบียบในการวางค�ำครุ ลหุ เป็นแบบต่าง ๆ เท่าทีป่ รากฏมี ๓ คัมภีร์
คือ ๑. คัมภีร์วุตโตทัยมัญชรี ๒. คัมภีร์ฉันโทมัญชรี ๓. คัมภีร์ฉันทวุตติปปทีป ดังนี้
		 ๑. คัมภีร์วุตโตทัยมัญชรี แต่งโดยพระสังฆรักขิตะ พระเถระชาวสิงหล ผู้เป็นพระสังฆราช
ในรัชสมัยของพระเจ้าวิชัยพาหุที่ ๓ แห่งประเทศศรีลังกาในราวพุทธศักราช ๑๗๗๙ คัมภีร์วุตโตทัย
เป็นบทคาถา ๑๓๗ บท แสดงฉันท์ ๒๖ ชนิด และคาถา ๑๐๘ ประเภท ว่าด้วยกฏเกณฑ์ของฉันท์ที่เป็น
วรรณพฤติและมาตราพฤติ มีค�ำอธิบายเป็นภาษาบาลี ๗ ฉบับ
		 ๒. คัมภีร์ฉันโทมัญชรี แต่งโดยพระวิสุทธาจาระ พระเถระชาวพม่า เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม
เมืองมันดเลย์ ราวพุทธศักราช ๒๔๓๙ มีคัมภีร์อธิบายเป็นภาษาบาลีชื่อ ฉันโทสารมัญชุสา แต่งโดย
พระญาณินทะชาวเมืองหงสาวดี ผู้เป็นศิษย์ของพระวิสุทธาจาระ
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		 ๓. คัมภีร์ฉันทวุตติปปทีป แต่งโดยพระญาณมงคล พระเถระชาวไทย ไม่ปรากฏปีที่แต่ง
ผู้แต่งนิยมประพันธ์คาถา ๑๒ พยางค์ไว้ในคัมภีร์ ปัจจุบันได้มีการปริวรรตจากอักษรขอมเป็นต้นฉบับ
พิมพ์ดีดไว้เท่านั้น

กลุ่มคัมภีร์เกฏุกะ
คัมภีร์เกฏุกะ หรือ อลังการ เป็นคัมภีร์ว่าด้วยการตกแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความ
ไพเราะ เป็นผลงานของพระสังฆรักขิตะ เป็นคาถาทั้งหมด ๓๖๗ บท และมีค�ำอธิบายเป็นภาษาบาลี ๒
ฉบับ คือ
		 ๑. ฉบับฎีกาเก่า พระสังฆรักขิตะเป็นผู้รจนา จึงมีชื่อว่า มหาสามิฎีกา คือฎีกาของพระมหา
สามิ (มหาสามิเป็นสมณศักดิ์ของศรีลังกาเทียบเท่าพระสังฆราช)
		 ๒. ฉบับฎีกาใหม่ สันนิษฐานว่าพระเถระชาวพม่าชื่อ พระธรรมกิตติรัตนปัชโชตะเป็นผู้แต่ง
ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๗ โดยปริวรรตจากค�ำอธิบายสุโพธาลังการ ที่พระสังฆรักขิตะแต่งเป็นภาษา
สิงหล จึงมีชื่อว่า นิสสยฎีกา คือ ฎีกาที่ปริวรรตมาจากคัมภีร์นิสสัย

บทสรุป
จากทีก่ ล่าวมานี้ เพือ่ แสดงให้เห็นว่า ประวัตคิ มั ภีรส์ ทั ทาวิเสส มีความเป็นมาอย่างไร และสัททาวิเสสและกลุ่มคัมภีร์ทั้ง ๔ กอง คือ กองวินัย กองพระสูตร กองพระปรมัตถ์หรืออภิธรรม และกอง
พระสัททาวิเสส เพื่อการศึกษาพระไตรปิฎก ในบทความนี้จะกล่าวเฉพาะกองสัททาวิเสส ซึ่งสามารถ
แบ่งย่อย ๔ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์หรือสัททาวิเสส คือ คัมภีร์แสดงหลักของภาษาบาลี เช่น
กัจจายนไวยากรณ์ โมคคัลลานไวยากรณ์ และสัททนีติปกรณ์ เป็นต้น (๒) กลุ่มคัมภีร์นิฆัณฑุ คือ คัมภีร์
ประเภทพจนานุกรมศัพท์ เช่น คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา และคัมภีร์เอกักขรโกศ เป็นต้น (๓) กลุ่มคัมภีร์
ฉันทลักษณ์ คือ คัมภีร์ว่าด้วยระเบียบในการวางค�ำครุ ลหุ เป็นแบบต่าง ๆ เช่น คัมภีร์วุตโตทัย คัมภีร์
ฉันโทมัญชรี เป็นต้น (๔) กลุ่มคัมภีร์เกฏุกะ คือ คัมภีร์ว่าด้วยการแต่งเสียงและความหมายให้ภาษา
มีความไพเราะ เช่น คัมภีรส์ โุ พธาลังการ เป็นต้น ทัง้ ๔ กลุม่ ล้วนเป็นผูม้ สี ว่ นช่วยธ�ำรงรักษาพระสัทธรรม
ค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มั่นคงสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน.
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