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 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปริวรรตและแปลคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ ขณัฑะท่ี 2 
เฉพาะส่วนท่ีวา่ดว้ย ประวรัชยาวสัตุ  โปษธวสัตุ  ประวารณาวสัตุ วรษาวสัตุ จรมวสัตุและสงัฆเภทวสัตุ โดยศึกษา
วเิคราะห์เน้ือหาในคมัภีร์พร้อมทั้งศึกษาความคลา้ยคลึงและความแตกต่างกบัคมัภีร์พระไตรปิฎกของนิกายเถรวาท 
 ผลจากการปริวรรตและแปลคมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุ พบว่า ภาษาสันสกฤตท่ีใช้ในการ
ประพนัธ์มูลสรวาติวาทวนิยวสัตุนั้นส่วนใหญ่เป็นภาษาสันสกฤตแบบแผน แต่มีการผสมของภาษาปรากฤตหรือ
ภาษาถ่ินอยู ่ ซ่ึงปรากฏอยูใ่นรูปของค าศพัท์ซ่ึงผสมอยูท่ั้งในร้อยแกว้และร้อยกรองท่ีกระจดักระจายอยูท่ัว่คมัภีร์ 
ซ่ึงบางค าศัพท์นั้ นผูว้ิจัยมม่สามารถให้ความหมายมด้ จึงถือว่าเป็นคัมภีร์สันสกฤตแบบผสม มีรูปแบบการ
ประพนัธ์ในคมัภีร์นั้นเป็นแบบผสมกนัระหวา่งร้อยกรองกบัร้อยแกว้เป็นระยะ 
 ในส่วนท่ีเป็นเน้ือหาพระวินัย พบว่า เน้ือหาพระวินัยส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึงกบัคมัภีร์อรรถกา
พระวนิยัมากกวา่พระวนิยัปิฎก และมีการจดัเรียงเน้ือหาท่ีมม่ตรงกบัคมัภีร์อ่ืนๆ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก ผูป้ระพนัธ์
จงใจเรียงล าดบัอย่างน้ีเอง หรือตอ้งการเรียงล าดับตามการคน้พบตน้ฉบับคมัภีร์ ท่ีถูกคน้พบท่ีหมู่บ้านกิลกิต                    
จึงเรียงล าดบัเช่นนั้น  ในดา้นของสภาพสังคมพบวา่ สังคมท่ีเร่ิมเขา้สู่การเปล่ียนแปลงทุกดา้น แต่ภายในสังคมมี
ระบบวรรณะเขา้มามีบทบาทในสงัคมทุกภาคส่วน  
 ส่วนในดา้นสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาพบว่า มีการแสดงถึงสถานการณ์พระพุทธศาสนาใน
ช่วงเวลาท่ีประพนัธ์คมัภีร์วา่ สงัคมสงฆม์ดเ้กิดการแตกแยกอยา่งมาก มม่มีความสามคัคี มม่มีความเอ้ืออาทรต่อกนั 
อยู่กนัเป็นพวกๆ ในขณะท่ีพวกพราหมณ์หรือฤษีนอกศาสนากลบัมีความเอ้ืออาทรมากกว่า จึงท าให้บางนิกาย
ยอมรับเอาลทัธิค าสอนของพราหมณ์เขา้มาเป็นค าสอนของตน 
 ผลสรุปของวิทยานิพนธ์น้ีช้ีให้เห็นว่า คมัภีร์มูลสรวาสติวาทวินยวสัตุถึงเป็นคมัภีร์พระวินัยท่ีมี
ความส าคญัต่อภิกษุสงฆ ์ทั้งกล่าวถึงเร่ืองราวอ่ืนๆ ทั้งน้ีก็ดว้ยจุดประสงคห์ลกัมุ่งเนน้แสดงให้เห็นถึงหลกัค าสอน
อนัเป็นหัวใจหลกัของพระพุทธศาสนาคือ การมม่ท าบาปทั้งปวง การบ าเพ็ญกุศล และการท าจิตใจให้บริสุทธ์ิ             
ผอ่งแผว้ 
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 BOONKERD CHARERNNAEW : A CRITICAL STUDY OF THE MŪLASARVĀSTI- 
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 This thesis entitled “A Critical Study of the Mūlasarvāstivādavinayavastu 
with special reference to Pravrajyāvastu Poṣadhavastu Pravāraṇāvastu Varṣāvastu 
Carmavastu and Saṃghabhedavastu” aims to transliterate and to translate the just 
mentioned Buddhist Sanskrit text of Sarvāstivādin sect in order to compare the 
similarity and the difference between this text and Tipiṭaka of Early Theravāda 
Buddhism. 
 The findings of the study are as follows; in the term of language, Standard 
Sanskrit was mostly utilized all over the text, but only some portions were Mixed or 
Hybrid Sanskrit.  The localized Sanskrit can be entirely noticed in words used in both 
prose and verse in which some of them were hardly interpreted and understood. 
 In the term of Vinaya or Monks‟ disciplines, most details of Vinaya in the 
Mūlasarvāstivādavinayavastu are different from the early Vinayapiṭaka, but quite 
similar to its commentaries. Moreover, the sequences of the former are different from 
the latter. The reasons why it was so are that either the author would like to do at his 
own will or to follow the order of the original manuscripts found at Gilgit village. In the 
term of social reflection, it is evident that the society at that time was changing in all 
dimensions. However, the Caste system was still influential to all social groups. 
 In the term of the status of Buddhism, it is noteworthy that the situation and 
the status of Buddhism shown in the text were in schism. Sangha or Monks‟ Order 
was divided into different sects. There was no unity of Sangha and kindness to each 
other, whereas in the same time Brahmanism or priests other than monks were quite 
better than them in the term of kindness. Therefore, some of Buddhist sects accepted 
and adopted some teachings of Brahmanas into texts as their own teachings. 
 To conclude, the result of the study indicates that the Mūlasarvāstivāda- 
vinayavastu was very significant text for Sangha or monks‟ Order in the term of how 
to follow the Buddhist disciplines. Furthermore, the stories of Buddha, disciples and 
other historical persons were there. All these were to point out the heart of Buddhism, 
i.e. „Do no all evils, Do all good deeds and Purify your mind‟. 
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กติติกรรมประกาศ 

 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากบุคคลผูมี้ความส าคญัต่อผูว้ิจยัหลาย
ท่าน จึงขอระบุนามเพื่อแสดงความขอบพระคุณและขอบคุณ ดงัน้ี 
 ขอเจริญพรขอบคุณเป็นพิเศษในความเมตตาอนุเคราะห์ของผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิรพฒัน์ 
ประพนัธ์วทิยา อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม ผูใ้หค้  าปรึกษา ตรวจส านวนการแปล และทว้งติงส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการวิจยั  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมบติั มัง่มีสุขศิริ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
ผูค้อยช้ีแนะแนวทางและประเด็นอนัเป็นประโยชน์ต่อการวจิยัจนกระทัง่วทิยานิพนธ์ส าเร็จลงได ้
 ขอเจริญพรขอบคุณในความเมตตาอนุเคราะห์ของรองศาสตราจารย ์ดร.ส าเนียง เล่ือมใส 
อาจารย ์ดร.ชยัณรงค ์กล่ินน้อย อาจารยผ์ูใ้ห้ความรู้ดา้นสันสกฤตแก่ผูว้ิจยั  ตลอดจนคณาจารยทุ์กท่าน
ในภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี ท่ีไม่ไดเ้อ่ยนามผูใ้ห้ค  าแนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
งานวจิยั 
 กราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พระสุธีธรรมานุวตัร (เทียบ สิริญาโณ) ท่ีเมตตา
เป็นกรรมการสอบวทิยานิพนธ์และไดเ้สนอแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัเป็นอยา่งมาก 
 ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณประวทิย ์ธงชยัระววีฒัน์ คุณนฤมล เดชวฒันธรรม และครอบครัว
ท่ีช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษา  สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยศลปากร ท่ีสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจยั และอีกหลายท่านท่ีคอยช่วยเหลือสนบัสนุนและให้ก าลงัใจในการท าวิจยัแก่ผูว้ิจยั
มาโดยตลอด  
 อน่ึง คุณงามความดีและคุณประโยชน์ท่ีเกิดจากการท าวทิยานิพนธ์คร้ังน้ี ผูว้จิยัขอนอ้มถวาย
เป็นสักการบูชาแด่พระเดชพระคุณพระเทพปริยติัวิธาน (บุศย์ โกวิโท) องค์อุปัชฌาย์ของผู ้วิจ ัย                          
พระเดชพระคุณพระราชปริยติัเวที (สุชาติ กิตติปญฺโญ) รองเจา้คณะกรุงเทพมหานคร ผูมี้พระคุณอนั
ยิง่ใหญ่ต่อผูว้จิยั ตลอดจนท่านผูเ้ป็นบุพการีและผูมี้อุปการคุณทุกท่าน 
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