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ความเป็นมาและความหมายของสัททาวิเสส 

  ค�าว่า สัททาวิเสส ปรากฏใช้เป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ ๑ โดยพบหลักฐานการใช้ค�านี้ใน

จดหมายเหตุพงศาวดารเรื่องการสังคายนาพระไตรปิฎก สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

เมือ่พุทธศกัราช ๒๓๓๑ ณ วดัพระศรสีรรเพชญ์ (วดัมหาธาตยุวุราชรงัสฤษฎิใ์นปัจจบุนั) ซึง่การสงัคายนา

ในครั้งนั้นได้แบ่งคณะจัดท�าออกเป็น ๔ กอง คือ

  ๑. กองพระวินัย

  ๒. กองพระสูตร

  ๓. กองพระปรมัตถ์ หรือพระอภิธรรม

  ๔. กองพระสัททาวิเสส

  ค�าว่า “สัททาวิเสส” ไม่มีอธิบายไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานของไทย ถ้ากล่าวตาม

รูปศัพท์แล้วจัดเป็นศัพท์สมาสของค�าสองค�า คือ สัททา กับ วิเสส โดยสัททา มาจากรูปศัพท์ภาษาบาลี

ว่า สททฺ ซึง่โดยทัว่ไปแปลว่า”เสยีง” หรอื “ศพัท์” แต่ในทีน่ีแ้ปลว่า “ไวยากรณ์” เช่นค�าว่า สททฺานุสาสน 

(แปลว่า คัมภร์ีไวยากรณ์) สทฺทวทิ ู(แปลว่า ผูรู้้ไวยากรณ์) หรอื สททฺนตี ิ(แปลว่า ระเบยีบแห่งไวยากรณ์) 

แม้ในภาษาสันสกฤตก็ปรากฏรูปค�าที่คล้ายคลึงกันว่า ศพฺท ในค�าว่า ศพฺทานุศาสน หรือ ศพฺทศาสฺตร 

โดยเหตุที่ในภาษาไทยมีลักษณะส�าคัญประการหนึ่งคือ ไม่นิยมออกเสียงหนักในพยางค์สุดท้าย เมื่อน�า

ค�าบาลีบางค�ามาใช้ เช่น วิถิ กวิ อคฺคิ หรือมุนิ จึงได้แผลงรูปและออกเสียงยาวเป็น วิถี กวี อัคคี มุนี 

เป็นต้น ดังนั้นค�าบาลีว่า สทฺท จึงมีรูปเป็น สัททา ส่วนค�าว่า “วิเสส” ยังคงรูปเดิมของภาษาบาลี  

โดยแปลว่า วิเศษ ดังนั้น ค�าว่า สัททาวิเสส จึงแปลว่า “ไวยา-กรณ์พิเศษ” คือไวยากรณ์ที่เป็นอุปการะ

ส�าคัญในการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์พระไตรปิฎก
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สัททาวิเสสและกลุ่มคัมภีร์เพื่อการศึกษาพระไตรปิฎก

 สัททาวิเสส คือ กลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีที่ว่าด้วยหลักภาษาในพระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์พื้นฐาน

แห่งความเข้าใจภาษาบาลีตลอดจนการเรียนรู้ และวินิจฉัยข้ออรรถข้อธรรมในพระไตรปิฎก ปัจจุบัน 

ในหอสมุดแห่งชาติปรากฏบัญชีรายชื่อกลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส ๑๕๓ คัมภีร์ ซึ่งรวมทั้งคัมภีร์ภาษาบาลี

และสันสกฤตที่ต่งในประเทศศรีลังกา พม่า และไทย โดยเฉพาะในประเทศพม่ามีรายชื่อคัมภีร์สัททา- 

วิเสสที่แต่งเฉพาะในประเทศ ที่เป็นภาษาบาลีจ�านวน ๑๓๔ คัมภีร์

  ตามความจริง สัททาวิเสสหมายความถึงกลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์เป็นหลัก แต่ยังมีคัมภีร์อื่น ๆ ที่ว่า

ด้วยหลักภาษาซึ่งไม่ได้จัดเป็นไวยากรณ์อีก เมื่อรวมกลุ่มคัมภีร์ทั้งหมดที่เป็นอุปการะในการศึกษา 

พระไตรปิฎก สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเภท คือ

   ๑. กลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์หรือสัททาวิเสส คือ คัมภีร์แสดงหลักของภาษาบาลี เช่น กัจจายน-

ไวยากรณ์ โมคคัลลานไวยากรณ์ และสัททนีติปกรณ์ เป็นต้น

   ๒. กลุ่มคัมภีร์นิฆัณฑุ คือ คัมภีร์ประเภทพจนานุกรมศัพท์ เช่น คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา และ

คัมภีร์เอกักขรโกศ เป็นต้น

   ๓. กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ คือ คัมภีร์ว่าด้วยระเบียบในการวางค�าครุ ลหุ เป็นแบบต่าง ๆ  เช่น

คัมภีร์วุตโตทัย คัมภีร์ฉันโทมัญชรี เป็นต้น

   ๔. กลุ่มคัมภีร์เกฏุกะ คือ คัมภีร์ว่าด้วยการแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความไพเราะ 

เช่น คัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นต้น

กลุ่มคัมภีร์สัททาวิเสส

 เนื่องจากหลักภาษาเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่ควรศึกษาเรียนรู้ก่อนเรื่องอื่น ๆ  ทั้งหมด คัมภีร์สัททาวิเสส

จึงเป็นต�าราพื้นฐานของการศึกษาภาษาบาลี เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจหลักภาษาได้ถูกต้องคัมภีร์ 

สัททาวิเสสมีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

  คัมภีร์สัททาวิเสส ที่ละเอียดและบริบูรณ์ ซึ่งแต่งโดยบุรพาจารย์ในยุคก่อนมีองค์ประกอบส�าคัญ 

๓ ประการ ได้แก่ ๑) สูตร คือ กฎหรือข้อบังคับให้ปฏิบัติตาม ๒) วุตต ิคือ ค�าอธิบาย และ ๓) อุทาหรณ ์

คือ ตัวอย่าง แต่คัมภีร์ดังกล่าวที่แต่งมาแต่โบราณได้สูญหายไปแล้วหลายคัมภีร์ เช่น นิรุตติปิฎก ของ

พระมหากัจจายนะผูเ้ป็นพระมหาสาวก, จฬูนริตุตขิองพระยมกเถระ, โพธสิตัตไวยากรณ์ (ไวยากรณ์ของ
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พระโพธิสัตว์) และสัพพคุณากรไวยากรณ์ (ไวยากรณ์ของพระสัพพคุณากร)คัมภีร์เหล่านี้มีการอ้างไว้ใน

คัมภีร์สัททนีติปกรณ์ ซึ่งประพันธ์โดยพระอัคควงศ์ (พระเถระชาวพม่าในสมัยพุกามประมาณ 

พุทธศตวรรษที่ ๑๗) และยังพบในคัมภีร์พุทธิปปสาทนี ซึ่งเป็นคัมภีร์ฎีกาของคัมภีร์พุทธปสาทนะ  

ที่ประพันธ์โดยพระราหุล (พระเถระชาวสิงหลในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๐) คัมภีร์ไวยากรณ์ดังกล่าว 

ได้สูญหายไปตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี ๒๐ โดยสันนิษฐานว่าเป็นเพราะมีไวยากรณ์ฉบับอื่น ๆ ที่ละเอียด

สมบูรณ์กว่าจึงไม่นิยมใช้ศึกษา ต่อมาจึงสูญหายไปตามกาลเวลา

  อนึ่ง คัมภีร์สัททาวิเสสที่แต่งไว้อย่างสมบูรณ์ คือเพียบพร้อมด้วย สูตร วุตติ และอุทาหรณ ์

เป็นเอกเทศทีป่รากฏอยูจ่นถงึปัจจบุนัมหีลายคมัภร์ีด้วยกนั จ�าแนกได้เป็น ๓ กลุ่ม คอื ก) กลุ่มกจัจายน-

ไวยากรณ์ ข) กลุ่มโมคคัลลานไวยากรณ์ ค) กลุ่มสัททนีติปกรณ์

 ก. กลุ่มกัจจายนไวยากรณ์

 คัมภร์ีกจัจายนไวยากรณ์ เป็นคัมภร์ีสทัทาวเิสสฉบบัเก่าดัง้เดมิทีส่ดุ เท่าทีม่สีบืทอดมาถงึปัจจบุนั 

โดยมีทัศนะเกี่ยวกับผู้แต่งคัมภีร์ฉบับนี้ต่างกันเป็น ๓ ทัศนะ คือ

  ทัศนะที่ ๑ กล่าวว่า พระมหากัจจายนะในสมัยพุทธกาลเป็นผู้รจนา ความเชื่อนี้ปรากฏครั้งแรก

ในอรรถกถาอปทาน ที่แต่งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐ และมตินี้เป็นที่ยอมรับของคัมภีร์ไวยากรณ์ที่ 

แต่งขึ้นในช่วง ๑,๐๐๐ ปี ที่ผ่านมา อันได้แก่คัมภีร์นยาสะ ที่แต่งในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๕ คัมภีร์ 

ปทรปูสทิธฎิกีา ทีแ่ต่งในราวพทุธศตวรรษที ่๑๖ คมัภร์ีนยาสปัปทปิีกา ซึง่เป็นฎกีาเก่าของคมัภร์ีนยาสะ 

ที่แต่งในรัชสมัยพระเจ้าจะสวา(พ.ศ. ๑๗๗๘-๑๗๙๔) และคัมภีร์สัททนีติปกรณ์ที่แต่งในรัชสมัยพระเจ้า

จะสวาเช่นกัน

  ทัศนะที่ ๒ เห็นว่า พระมหากัจจายนะได้รจนาเฉพาะสูตรไว้ ต่อมามีบุคคลอื่นได้รจนาวุตติและ

อุทาหรณ์ เพื่ออธิบายคัมภีร์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทัศนะนี้พบในคัมภีร์กัจจายนเภทฎีกาใหม่ ซึ่งแต่งโดย 

พระอตุตมสกิขะ พระเถระชาวพม่าในพทุธศกัราช ๒๒๑๓ โดยมข้ีอความกล่าวว่า “ พระมหากจัจายนะ

แต่งสูตร พระสังฆนันทีแต่งวุตติ พระพรหมทัตแต่งอุทาหรณ์ คัมภีร์นยาสะแต่งโดยพระวิมลพุทธิ” 

  ทัศนะที่ ๓ เห็นว่า พระกัจจายนะในสมัยหลังพุทธกาลรจนา ในราวพุทธศตวรรษที่ ๖ ซึ่งตรงกับ

รชัสมัยของพระเจ้าสกมนัธาต ุหรอืในสมยัทีร่าชวงศ์ของพระองค์เรืองอ�านาจ คอืประมาณพทุธศตวรรษ

ที่ ๖ ถึง ศตวรรษท่ี ๙ ตามทัศนะนี้เช่ือว่า พระกัจจายนะผู้รจนาเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่มีชื่อพ้องกับ 

พระมหากัจจายนะในสมัยพุทธกาล ซึ่งเกิดภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานหลายร้อยปี สันนิษฐานว่า
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คงเป็นชาวสงิหลหรือชาวอนิเดยีใต้ (แคว้นโจฬะ) แต่งคมัภร์ีมีชือ่ตามผูแ้ต่ง เช่นเดยีวกบัคมัภร์ีโมคคลัลาน-

ไวยากรณ์ที่แต่งโดยพระเถระชื่อว่าโมคคัลลานะ เป็นต้น

  กจัจายนไวยากรณ์มคีมัภร์ีอรรถาธิบายรายละเอยีดหรือแต่งสรุปเนือ้หาอยูน่บัร้อยฉบบั ส่วนใหญ่

ยังไม่มีการพิมพ์เผยแพร่ ในที่นี้ได้น�ารายชื่อคัมภีร์ไวยากรณ์กัจจายนะ ที่แต่งในอินเดีย ศรีลังกา และ

พม่ามาแสดงโดยสงัเขปพร้อมประวตัโิดยย่อ แต่คดัเฉพาะคมัภร์ีท่ีได้รบัการอ้างองิไว้ในปกรณ์นัน้ ๆ  หรือ

ที่มีพิมพ์เผยแพร่บ้างแล้ว ดังนี้

 คัมภีร์ไวยากรณ์สายกัจจายนะที่แต่งขึ้นในอินเดียและศรีลังกา

   ๑. กัจจายนธาตุมัญชุสา เป็นผลงานของพระสีลวงศ์ชาวสิงหล แต่งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 

๑๖ โดยน�าเอาธาตุทั้งหลายในกัจจายนไวยากรณ์มาจัดเป็นหมวดหมู่

   ๒. นยาสะ หรือมขุมตัตทปีน ีเป็นผลงานของพระวชริพทุธชิาวสงิหล แต่งในช่วงพทุธศตวรรษ

ที่ ๑๕ ว่าด้วยการอธิบายสูตรกัจจายนไวยากรณ์ โดยเน้นการบอกลักษณะของสูตรและแสดงวิธีการ

ประกอบศัพท์ตามกฎที่กล่าวไว้ในสูตรนั้น ๆ

   ๓. ปทรูปสิทธิ เป็นผลงานของพระพุทธัปปิยะชาวทมิฬ แต่งในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕ 

ถึงต้นศตวรรษที่ ๑๖ ณ แคว้นโจฬะ ทางตอนใต้ของอินเดีย โดยคัมภีร์น�าสูตรของกัจจายนไวยากรณ ์

มาจัดล�าดับใหม่ ให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพิ่มสาระส�าคัญของหลักภาษา

   ๔. ปทรปูสทิธฎิกีา เป็นการอธบิายขยายความสาระของปทรปูสทิธ ิซ่ึงพระพทุธปัปิยะได้แต่ง

ขึ้นเอง

   ๕. อักขรมาลา เป็นผลงานของพระนาคเสน ชาวสิงหล แต่งในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓  

กล่าวถึงอักขรบาลีและสิงหล โดยประพันธ์เป็นคาถาภาษาบาลี

   ๖. อัตถพยาขยาน เป็นผลงานของพระจูพุทธะ ชาวสิงหล แต่งในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ โดย

อธิบายขยายความกัจจายนไวยากรณ์อย่างละเอียด

 คัมภีร์ไวยากรณ์สายกัจจายนะที่แต่งในประเทศพม่า

   ๑.  กจัจายนเภทะ เป็นผลงานของพระมหายสะชาวเมอืงสะเล กล่าวสรุปกฏไวยากรณ์ท่ีกล่าว

ไว้ในกัจจายนไวยากรณ์ โดยประพันธ์เป็นคาถา (ไม่ปรากฏปีที่แต่ง)

   ๒.  กัจจายนวัณณนา เป็นผลงานของพระมหาวิชิตาวี แต่งขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๒๑
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   ๓.  กัจจายนสาระ เป็นผลงานของพระยสะในสมัยพุกาม ประพันธ์เป็นคาถา อธิบายสาระ

ส�าคญัของกจัจายนไวยากรณ์ โดยจ�าแนกเป็นสามญัญนเิทศ อาขยาตนเิทศ กติก์นเิทศ สมาสนเิทศ และ

ตัทธิตนิเทศ (ไม่ปรากฏปีที่แต่ง)

   ๔.  คนัถาภรณะ เป็นผลงานของพระอริยวงศ์ แต่งขึน้ในรัชสมัยพระเจ้านรปติทีท่รงครองราชย์

ประมาณปลายศตวรรษที่ ๑๙ โดยประพันธ์เป็นคาถา กล่าวถึงศัพท์นิบาตล้วน ๆ

   ๕.  ธาตวัตถสังคหะ เป็นผลงานของพระวิสุทธาจาระ อดีตเจ้าอาวาสวัดวิสุทธาราม  

เมืองมันดเลย์ แต่งประมวลธาตุและความหมายของธาตุ โดยเรียงล�าดับตัวอักษร เป็นงานประพันธ์ที่มี

คาถาถึง ๔๔๕ บท และผู้ประพันธ์ยังแต่งนิสสัยของธาตวัตถสังคหะไว้ด้วย

   ๖.  มหาคัณฐัฏฐิ เป็นผลงานของพระมหามังคละ กล่าวถึงวิธีสัมพันธ์ศัพท์นิบาตโดยพิสดาร 

เป็นแบบร้อยแก้วและไม่ปรากฏปีที่แต่ง

   ๗. มุขมัตตสาระ เป็นผลงานของพระคุณสาคร แต่งขึ้นสมัยพุกาม เป็นคัมภีร์ประมวลสาระ

ส�าคัญของนยาสะมาประพันธ์เป็นคาถา แต่ไม่ปรากฏปีที่แต่ง

   ๘.  มขุมตัตสารฎกีา เป็นผลงานของพระคณุสาครอกีเร่ืองหนึง่ แต่งอธบิายขยายความคมัภร์ี

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�านิคมคาถาได้กล่าวถึงเรื่องที่แต่งในรัชสมัยพระเจ้า

ปรากรมพาห ุหลงัจากทีพ่ระองค์ทรงก�าจดัภกิษนุอกรีดมกัประพฤติผิดศลีธรรม และทรงยงัพระศาสนา

ให้ด�ารงมั่นในประเทศศรีลังกา 

  ตามประวัติศาสตร์ศรีลังกาที่กล่าวไว้ในคัมภีร์มหาวงศ์เป็นต้นแสดงว่า พระเจ้าปรากรมพาหุที่ ๑ 

เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา โดยโปรดฯให้สึกพระอลัชชีที่ปลอมบวชเข้ามาเพื่อ

แสวงหาลาภสกัการะ แล้วทรงโปรดฯให้รวมนกิายสงฆ์ทีแ่ตกแยกกนัเป็นเวลานานเข้ามาเป็นหนึง่เดยีวกนั

ในพุทธศักราช ๑๗๐๘ ด้วยเหตุดังกล่าว พระโมคคัลลานเถระจึงแต่งโมคคัลลานไวยากรณ์นี้ 

หลังพุทธศักราช ๑๗๐๘ 
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  คัมภีร์นี้มี ๗ ปริเฉท กับ ๖ ภาณวาร (๑ ภาณวาร มี ๒๕๐ คาถา หรือ ๘,๐๐๐ พยางค์) ท่านผู้

ประพันธ์ได้แต่งโดยอาศัยไวยากรณ์สันสกฤตชื่อจานทระเป็นหลัก และอาศัยไวยากรณ์สันสกฤตอ่ืน ๆ 

มีปาณนิิเป็นต้น แต่ส่วนมากอาศยัตามมตขิองคมัภร์ีจานทระ จงึมข้ีอกล่าวแย้งกบัคมัภร์ีปาณนิใินบางแห่ง 

แม้แต่คัมภีร์อธิบายคัมภีร์โมคคัลลานไวยากรณ์ ชื่อวุตติวิวรณปัญจิกาก็แต่งโดยท่านเดียวกัน ปราชญ ์

ทั้งหลายจึงสรรเสริญไวยากรณ์เล่มนี้ว่าเป็นต�าราไวยากรณ์บาลีที่ดีเลิศ เพราะมีระเบียบและค�าอธิบาย

เป็นสมานฉันท์ไม่ขัดแย้งกัน ซึ่งต่างจากกัจจายนไวยากรณ์ที่มีคัมภีร์แต่งอธิบายต่าง ๆ  กล่าวแย้งกันเอง

  นอกจากนี ้บางท่านกล่าวว่า คมัภร์ีอภธิานนปัปทปิีกา กเ็ป็นผลงานของพระโมคคลัลานะเช่นกนั 

เพราะปรากฏชือ่ผูแ้ต่งตรงกนั และแต่งในรชัสมยัพระเจ้าปรากรมพาหทุี ่๑ เช่นกนั แต่ความเหน็ดังกล่าว

ไม่ถูกต้อง เพราะประวัติของพระเถระทั้งสองแตกต่างกัน ดังนี้

  ๑. สถานที่พัก พระโมคคัลลานะผู้แต่งไวยากรณ์พ�านักอยู่ท่ีวัดถูปาราม เมืองอนุราธบุรี  

ส่วนพระโมคคัลลานะผู้แต่งอภิธานนัปปทีปิกา พ�านักที่วัดมหาเชตวัน เมืองโปโรนนุวะ

  ๒. นิกาย พระโมคคัลลานะรูปแรกเป็นพระสงฆ์นิกายอุตตรมูล ส่วนรูปหลังเป็นพระสงฆ ์

นิกายสโรคาม

  ๓. ความเห็น พระโมคคัลลานะรูปแรกมักเห็นแย้งกับกัจจายนไวยากรณ์ แต่รูปหลังมักเห็น

ตามมติของกัจจายนไวยากรณ์

  คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีสายโมคคัลลนไวยากรณ์ ตามหลักฐานที่พบในปัจจุบันมีอยู่หลายฉบับ  

คือ :-

   ๑.  นิรุตติทีปนี เป็นผลงานขอพระญาณธชะ (ชาวพม่าเรียกท่านว่าแลดีสยาดอ ตามชื่อวัด 

ทีพ่�านกั) คมัภร์ีนีแ้ต่งในพทุธศกัราช ๒๔๔๖ โดยน�าโมคคลัลานไวยากรณ์มาจดัล�าดบัสตูรใหม่และเขยีน

อธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น พร้อมทั้งน�าอุทาหรณ์จากพระไตรปิฎกมาแสดงไว้เป็นสาธกของกฎไวยากรณ์ 

ในสูตรนัน้ ๆ  และท่านยงัแต่งคมัภีร์แปลนริตุติทปีนี ซ่ึงแปลเฉพาะศพัท์ยาก ๆ เท่านัน้โดยให้ชือ่ว่า นริตุติ-

ทีปนีนิสสัย ในพุทธศักราช ๒๔๔๘

   ๒.  ปทสาธนะ เป็นผลงานของพระปิยทัสสี ศิษย์ของพระโมคคัลลานะผู้แต่งโมคคัลลาน-

ไวยากรณ์ คัมภีร์น้ีเป็นไวยากรณ์ร่วมสมัย ผู้แต่งได้ประมวลเนื้อหาสาระในโมคคัลลานไวยากรณ์อย่าง

กระชับสั้น ๆ โดยน�าสูตรมาเรียงล�าดับใหม่ตามอุทาหรณ์เพื่อให้ประกอบรูปศัพท์ได้ง่ายข้ึน คล้ายกับ

คัมภีร์พาลาวตารที่กล่าวสรุปเนื้อหาของกัจจายนไวยากรณ์
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   ๓.  ปโยคสิทธิ เป็นผลงานของพระสังฆรักขิตะ คัมภีร์นี้ได้น�าเนื้อหาสาระของโมคคัลลาน-

ไวยากรณ์มาจัดหมวดหมู่เสียใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งอธิบายขยายความและแสดงอุทาหรณ์เพิ่ม  

เหมือนกับปทรูปสิทธิปกรณ์ที่ขยายความของกัจจายนไวยากรณ์

   ๔.  โมคคัลลานปัญจิกา ผลงานอีกเล่มหนึ่งของพระโมคคัลลานะ เป็นคัมภีร์ฎีกาที่อธิบาย

ความของโมคคัลลานไวยากรณ์

   ๕.  สัมพันธจินตา ผลงานของพระสังฆรักขิตะ แต่งร่วมสมัยกับปโยคสิทธิ เป็นคัมภีร์อธิบาย

วาจก ๔ และการก ๖ โดยพิสดาร ตามแนวค�าอธิบายของโมคคัลลานไวยากรณ์

   ๖.  สารัตถวิลาสินี หรือ โมคคัลลานปัญจิกาฎีกา เป็นผลงานของพระสังฆรักขิตะ คัมภีร์นี้

เป็นฎีกาของโมคคัลลานปัญจิกา เป็นต้น

 ค. กลุ่มคัมภีร์ไวยากรณ์สายสัททนีติปกรณ์

  คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีสัททนีติปกรณ์ รจนาโดยพระอัคควังสะ พระเถระชาวพม่าในสมัยพุกาม  

มีชีวติอยูใ่นรชัสมยัของพระเจ้าจะสวา ท่านเป็น ๑ ใน ๓ พระเถระผูแ้ตกฉานในพระปรยิตัธิรรมในยคุนัน้ 

(ใน ๓ ท่าน ประกอบด้วย พระมหาอัคคบัณฑิตเถระ พระอัคคบัณฑิตผู้เป็นศิษย์ และพระอัคควังสเถระ

ผูเ้ป็นหลานของพระอคัคบัณฑิต) ในคมัภร์ีสาสนลงัการะและสาสนวังสปทปิีกา ระบไุว้ว่าพระอคัควงัส-

เถระรจนาคัมภีร์สัททนีติระหว่าง พ.ศ. ๑๖๓๕-๑๗๐๑ ส่วนในคัมภีร์ปิฏกัตต่อตะมาย ระบุว่า คัมภีร์นี้

รจนาระหว่าง พ.ศ. ๑๗๗๗-๑๗๙๓ ในสมัยของพระเจ้าจะสวา แต่ในตัวคัมภีร์สัทนีติเองไม่ได้ก�าหนด

ศักราชที่รจนาไว้ 

  คัมภร์ีสทัทนติี ได้รบัการยกย่องยอมรับจากนกัไวยากรณ์เป็นจ�านวนมาก ทัง้ในประเทศพม่าและ

ศรลีงักา และวิธีการรจนาคมัภีร์สทัทนีตน้ีิ ท่านผูร้จนาได้ยดึหลกัการใช้ภาษาในพระไตรปิฎกและอรรถกถา 

เป็นหลัก พร้อมกับน�าเอามติของพระเถราจารย์ต่าง ๆ มาเพิ่มเติมตามความเหมาะสม คัมภีร์สัททนีติ-

ปกรณ์ 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�า
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  การจัดคัมภีร์สัททนีติออกเป็น ๓ ภาคนี้ น่าจะเป็นการด�าเนินการตามแนวการจัดแบ่งในคัมภีร์

ไวยากรณ์สันสกฤตที่ชื่อ ปาณินิ ที่มีการจัดแบ่งเนื้อหาไว้เป็น ๕ ภาคนั้น มีเรื่องของสูตรที่เรียกว่า  

สตุตปาฐะ (สตุตมาลา), เรือ่งของธาต ุเรยีกว่า ธาตปุาฐะ (ธาตมุาลา) และเรือ่งของบท เรยีกว่า คณปาฐะ 

(ปทมาลา) ประกอบอยู่ด้วย

  อนึ่ง คัมภีร์สัททนีติ ทั้ง ๓ ภาค ของพระอัคควังสเถระนี้ นักไวยากรณ์ภาษาบาลีปัจจุบัน ถือว่า

เป็นวทิยานพินธ์ทีย่ิง่ใหญ่แห่งยคุ อาจกล่าวได้ว่า เป็นวทิยานพินธ์ภาษาบาลีทีส่มบรูณ์แบบ ซ่ึงยงัไม่เคย

มผีูใ้ดท�าได้แม้ในปัจจบัุน นับว่าเป็นวรรณกรรมชิน้เอกทีผู่ร้จนา ได้ใช้ความวิรยิะอตุสาหะอย่างใหญ่หลวง 

จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้ปรากฏในบวรพระพุทธศาสนา ดังที่ท่านเขียนไว้ใน สุตตมาลา สูตรที่ ๖๔๗ 

ว่า

  “ความพยายามอย่างยิ่งใหญ่ที่ข้าพเจ้า ได้กระท�าไว้ในคัมภีร์น้ี ก็เพื่อให้เกิดประโยชน ์

อย่างใหญ่หลวงแก่พระศาสนาโดยแท้”

คัมภีร์บาลีไวยากรณ์สายสัททนีติ

  ไวยากรณ์บาลทีีแ่ต่งอธบิายสทัทนตีปิกรณ์ มเีพียงฉบบัเดยีวเท่าน้ัน คอื สัททนติีฎกีา เป็นผลงาน

ของพระปัญญาสามิ แต่งในระหว่างพุทธศักราช ๒๓๙๕-๒๔๒๐ โดยประมาณ เป็นคัมภีร์ที่แต่งโดยถอด

ความมาจากค�าอธิบายภาษาพม่า ในคัมภีร์สัททนีตินิสสัย ซ่ึงแต่งโดยพระชัมพุชะผู้แปลและอธิบาย 

สทัทนติีปกรณ์โดยละเอยีด คมัภีร์สทัทนตีฎิกีานีย้งัไม่มีการจดัพมิพ์เผยแพร่จนถงึปัจจบุนั ส่วนสทัทนีติ-

นิสสัยได้รับการพมิพ์เผยแพร่แล้ว โดยกระทรวงมหาดไทยและการศาสนาของประเทศพม่า ซึง่มทีัง้หมด 

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 ได้ถือเอาไวยากรณ์ท่ีต้ังสูตร

เป็นเอกเทศ ไม่ใช้สูตรจากไวยากรณ์ที่มีอยู่เดิม คัมภีร์สัททสังคหะก็มีสูตรเป็นเอกเทศกว่า ๔,๐๐๐ สูตร 

แต่งโดยเจ้าโภลาย ผูค้รองนครยอ และเป็นมหาอ�ามาตย์ทีป่รกึษาราชการในรชัสมยัพระเจ้ามนิดง (พ.ศ. 

๒๓๕๗-๒๔๒๑) คัมภีร์น้ีก็แต่งอาศัยไวยากรณ์สันสกฤตหลาย ๆ คัมภีร์ แต่เน้นคัมภีร์สิทธานตเกามุที

เป็นหลัก มีหลักฐานเป็นจารึกอยู่ในใบลาน และยังไม่มีการจัดพิมพ์เผยแพร่
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กลุ่มคัมภีร์นิฆัณฑุ

  คัมภีร์นิฆัณฑุ หรือ นิฆัณฎุ เป็นต�าราประมวลศัพท์และเพศทางไวยากรณ์ ที่มีอยู่ประจ�าในศัพท์

นั้น ๆ เท่าที่พบในปัจจุบันมี ๒ คัมภีร์ คือ ๑. อภิธานัปปทีปิกา และ ๒. เอกักขรโกศ

   ๑. คัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา แต่งโดยพระโมคคัลลานะ พระเถระชาวสิงหลในรัชสมัยพระเจ้า

ปรักกมพาหุท่ี ๑ ท่านพ�านักอยู่ท่ีวัดเชตวัน ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงโปรด ฯ ให้สร้างถวายในเมือง 

โปโรนนรุวะ คัมภีร์นี้มีคาถาทั้งหมด ๑๒๑๒ บท(รวมนิคมคาถา) มีค�าอธิบายภาษาบาลีในเวลาต่อมา ๒ 

ฉบับ คือ

    ๑.๑ อภิธานัปปทีปิกาฎีกา แต่งโดยมหาอ�ามาตย์ผู้ด�ารงต�าแหน่งสิริมหาจตุรังคพลใน 

รัชสมัยพระเจ้าสีหสูระ ผู้แต่งได้เน้นการแยกรากศัพท์และแสดงรูปวิเคราะห์ศัพท์ในอภินัปปทีปิกา  

โดยอาศยัคัมภีร์ไวยากรณ์บาล ีคอื กจัจายนไวยากรณ์ โมคคลัลานไวยากรณ์ ฯลฯ พร้อมทัง้คมัภร์ีนฆัิณฑุ

ของฝ่ายสันสกฤต เช่น อมรโกศ รตนโกศ รตนมาลา และจินตามณิฎีกา เป็นต้น

    ๑.๒ อภิธานัปปทีปิกาสูจิ แต่งโดยพระสุภูติ พระเถระชาวสิงหล ผู้ด�ารงสมณศักดิ์ที ่

ปวรเนรุตติกาจริยมหาวิภาวี ในพุทธศักราช ๒๔๓๖ โดยน�าบทในอภิธานัปปทีปิกามาล�าดับตามอักษร 

พร้อมกับน�ารูปวิเคราะห์ ที่กล่าวไว้ในอภิธานัปปทีปิกาฎีกามาแสดงไว้ในคัมภีร์นี้ด้วย นอกจากนี้ ผู้แต่ง

ยังได้เพิ่มเติมข้อวินิจฉัยทางไวยากรณ์ โดยน�ามาจากกัจจายนไวยากรณ์ เป็นต้น

กลุ่มคัมภีร์ฉันทลักษณ์ 

  ฉนัทลกัษณ์ คือคมัภร์ีว่าด้วยระเบียบในการวางค�าคร ุลห ุเป็นแบบต่าง ๆ  เท่าทีป่รากฏม ี๓ คมัภร์ี 

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�าอธิบายเป็นภาษาบาลี ๗ ฉบับ

   ๒.  คัมภีร์ฉันโทมัญชรี แต่งโดยพระวิสุทธาจาระ พระเถระชาวพม่า เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม 

เมืองมันดเลย์ ราวพุทธศักราช ๒๔๓๙ มีคัมภีร์อธิบายเป็นภาษาบาลีชื่อ ฉันโทสารมัญชุสา แต่งโดย 

พระญาณินทะชาวเมืองหงสาวดี ผู้เป็นศิษย์ของพระวิสุทธาจาระ
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   ๓.  คัมภีร์ฉันทวุตติปปทีป แต่งโดยพระญาณมงคล พระเถระชาวไทย ไม่ปรากฏปีท่ีแต่ง  

ผู้แต่งนิยมประพันธ์คาถา ๑๒ พยางค์ไว้ในคัมภีร์ ปัจจุบันได้มีการปริวรรตจากอักษรขอมเป็นต้นฉบับ

พิมพ์ดีดไว้เท่านั้น

กลุ่มคัมภีร์เกฏุกะ

  คัมภีร์เกฏุกะ หรือ อลังการ เป็นคัมภีร์ว่าด้วยการตกแต่งเสียงและความหมายให้ภาษามีความ

ไพเราะ เป็นผลงานของพระสังฆรักขิตะ เป็นคาถาทั้งหมด ๓๖๗ บท และมีค�าอธิบายเป็นภาษาบาลี ๒ 

ฉบับ คือ

   ๑.  ฉบับฎีกาเก่า พระสังฆรักขิตะเป็นผู้รจนา จึงมีชื่อว่า มหาสามิฎีกา คือฎีกาของพระมหา

สามิ (มหาสามิเป็นสมณศักดิ์ของศรีลังกาเทียบเท่าพระสังฆราช)

   ๒.  ฉบับฎีกาใหม่ สันนิษฐานว่าพระเถระชาวพม่าชื่อ พระธรรมกิตติรัตนปัชโชตะเป็นผู้แต่ง 

ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๗ โดยปริวรรตจากค�าอธิบายสุโพธาลังการ ที่พระสังฆรักขิตะแต่งเป็นภาษา

สิงหล จึงมีชื่อว่า นิสสยฎีกา คือ ฎีกาที่ปริวรรตมาจากคัมภีร์นิสสัย

บทสรุป

 จากทีก่ล่าวมานี ้เพือ่แสดงให้เหน็ว่า ประวตัคิมัภร์ีสทัทาวเิสส มคีวามเป็นมาอย่างไร และสทัทา- 

วิเสสและกลุ่มคัมภีร์ทั้ง 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�าครุ ลหุ เป็นแบบต่าง ๆ เช่น คัมภีร์วุตโตทัย คัมภีร์

ฉันโทมัญชรี เป็นต้น (๔) กลุ่มคัมภีร์เกฏุกะ คือ คัมภีร์ว่าด้วยการแต่งเสียงและความหมายให้ภาษา 

มีความไพเราะ เช่น คมัภร์ีสโุพธาลงัการ เป็นต้น ทัง้ ๔ กลุม่ ล้วนเป็นผูมี้ส่วนช่วยธ�ารงรักษาพระสทัธรรม

ค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มั่นคงสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน. 
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