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ความส าคัญของภาษาบาลี 
โดย นายธฤญเดชา ลิภา มหาบาลีวิชชาลัย 

พุทฺธวจน  เตปิฏก  ปาเลตตีิ ปาลิ  

ภาษาใด รักษาไว้ซึ่งพระด ารัสของพระพุทธเจ้าคือพระไตรปิฎก ภาษานั้น ชือ่ว่า ภาษาบาลี 

ชาวชมพูทวีปมีหลายชาติพันธุ์และสื่อสารกันหลายภาษา เฉพาะในรัฐมคธซึ่งเป็นรัฐท่ีใหญ่

และเข้มแข็งในสมัยพุทธกาล มีกลุ่มคนท่ีพูดภาษาท้องถิ่นหลายภาษา และมีภาษาหนึ่งท่ีใช้พูดกัน

อย่างแพร่หลายทั้งในระดับชาวบ้านและชนชั้นสูงต่าง ๆ ในรัฐมคธและรัฐใกล้เคียง คนสมัยหลัง

เรียกภาษานี้ว่า มาคธี-ภาษามคธ (ภาษาท่ีใชพู้ดกันในรัฐมคธ) 

ภาษามคธนี้ ได้รับอิทธิพลและผสมผสานกับภาษาถิ่นอื่นๆ ในสมัยนั้นและในสมัยต่อ ๆ มา 

ปัจจุบันเจือจางผสมปนเปไปเป็นภาษาถิ่นอื่น ๆ ของอินเดียจนไม่เหลือสภาพภาษามคธแบบดั้งเดิม 

แล้ว แม้จะยังมีค าศัพท์ท่ีมีความเหมือนและคล้ายคลึงกันอยู่ไม่น้อย แต่ก็ไม่อาจบอกได้ว่า นี่คือ

ภาษามคธแบบเดิม เพราะภาษาพูดของมนุษย์ย่อมมีการแปรเปลี่ยนไปอยู่เสมอ ท้ังรูปค า ส าเนียง 

ความหมาย รวมท้ังวิธีการเขียนและอักขระท่ีใช้เขียนด้วย 

พระพุทธเจ้าทรงใชภ้าษาของชาวมคธนี้เป็นภาษาหลักในการเผยแพร่ค าสอนของพระองค์ 

เพราะเป็นภาษาท่ีออกเสียงง่าย เข้าใจง่าย และใช้กันแพร่หลาย (ในรัฐมคธและรัฐใกล้เคียงอื่น ๆ 

ในสมัยนั้น) ไม่มีข้อจ ากัดหรือการหวงห้ามว่าภาษานี้ใช้ได้เฉพาะกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งเหมือน

ภาษาสันสกฤตท่ีมีข้อห้ามและจ ากัดการใช้เฉพาะชนบางกลุ่มบางพวก  

เมื่อพระภิกษุในพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ก็น าภาษานี้

ไปเผยแพรด่้วย แต่คงไม่ได้น ารูปแบบและข้อก าหนดทางภาษาไปด้วยท้ังหมด คงจะมีการตัดทอน

หรือปรับแต่งบ้าง เพื่อให้กระชับและเหมาะสมกับการจ าและสืบทอดค าสอนของพระพุทธเจ้าตาม

วิธีมุขปาฐะ (จ ำด้วยใจและทบทวนด้วยปำกเปล่ำ) แม้ค าสอนของพระพุทธเจ้าจะได้รับการแปล

เป็นภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ แต่ชาวพุทธสมัยโบราณก็เป่ียมด้วยวิสัยทัศน์ จึงไม่ทิ้งบาลตี้นฉบับ คือ

ช่วยกันรักษาภาษาต้นฉบับนีเ้อาไวเ้พ่ือตรวจสอบเทียบเคียงอยูเ่สมอ ๆ  

พระพุทธศาสนาในอินเดียเสื่อมโทรมลงเป็นระยะ ๆ ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ และในราวปี 

พ.ศ. 800-1,100  พระภิกษุชาวอินเดียรูปหนึ่งชื่อพุทธโฆสะไปประเทศลังกา (สีหฬ) ไดจ้ัดการ
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รวบรวม เลือกสรร และแปลคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ จากภาษาท้องถิ่น (ภาษาสีหฬใน

สมัยนั้น) กลับมาเป็นภาษามคธ  

ในระยะเวลาต่อมา คนท่ีพูดภาษามคธนี้ค่อย ๆ หมดอิทธิพลในระดับรัฐ ภาษานี้จึงค่อย ๆ 

ถูกกลืนกลายเลือนหายผสมปนเปไปเป็นภาษาอ่ืน ๆ แม้คัมภีร์ต าราทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ท่ี

อยู่ในอินเดียก็ถูกท าลายและหายสาบสูญไปในสมัยต่อ ๆ มา แต่ต้นฉบับค าสอนทาง

พระพุทธศาสนาในลังกายังไดร้ับการรักษาเป็นอย่างดีและได้มีการคัดลอกและส่งต่อมายังภูมิภาคที่

เป็นประเทศเมียนม่าร์ ไทย เขมร สิบสองปันนา ในปัจจุบันเป็นระยะ ๆ ด้วย 

เพราะภาษาท่ีว่านี้ ไม่มีคนพูดกันแล้วในประเทศอินเดียในสมัยต่อมาจนถึงปัจจุบัน และ

ภาษานีใ้ชบ้ันทึกค าสอนของพระพุทธเจ้า ชาวพุทธในยุคต่อมาจึงเรียกว่า ปาฬิ/ปาลิ (พระบาฬี/

พระบาลี) และภายหลังคนจึงเรียกว่า ภาษาบาลี ซึ่งแปลว่า ภาษาท่ีรักษาค าสอนของพระพุทธเจ้า  

เพราะภาษานีร้ักษาค าสอนของพระพุทธเจ้า ชาวพุทธในประเทศต่าง ๆ จึงถือเป็น

ภาระธุระอย่างส าคัญยิ่งในการดูแลรักษา ถ่ายทอด ส่งต่อ และศึกษาภาษานี้เพื่อจะไดเ้ข้าใจว่า 

พระพุทธเจ้าสอนอะไร แล้วน ามาปฏิบัติตามเพ่ือให้ชีวิตของตนเองได้บรรลุถึงประโยชน์ท่ีควรจะ

ไดร้ับในโอกาสท่ีได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพทุธศาสนา   

           คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาท้ังพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และสัททาวิเสสต่าง ๆ ของ

กลุ่มประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท ได้แก่ ประเทศไทย พม่า ศรีลังกา เขมร ลาว มี

จุดทีผ่ิดแผกแตกต่างกันน้อยมาก เรียกได้ว่า บรรพชนของประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ต่างมี

ความสามารถในการรักษาพระบาลีนี้ได้ดีไม่แพ้กัน มกีารติดต่อสัมพันธ ์ศึกษาและตรวจทานความ

ถูกต้องของบาลีฉบับต่าง ๆ ในประเทศของตนเองกับต้นฉบับบาลขีองกลุ่มประเทศเถรวาทด้วยกัน

เป็นระยะ ๆ อยู่เสมอ  

ความส าคัญของภาษาบาลี 

๑. ความส าคัญต่อพระพุทธศาสนา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ค าสอนของพระพุทธเจ้า ได้รับ

การรักษาและสืบต่อกันมาในรูปแบบของภาษาท่ีคนยุคปัจจุบันเรียกว่าภาษาบาลี ค าสอน

ของพระพุทธเจ้าในรูปแบบภาษาบาลีนี้ ชาวพุทธในประเทศต่าง ๆ ได้ศึกษาและแปลเป็น

ภาษาท้องถิ่นของตนเร่ือยมา  ในบางครั้งก็อาจมีการแปลผิดพลาดได้และค าสอนของ
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พระพุทธเจ้าท่ีแปลเป็นภาษาท้องถิ่นนั้น ความหมายอาจจะแปรเปลี่ยนไปและไม่ตรงกับ

ความเป็นจริงดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ก็ได้ ท้ังนีเ้พราะความนิยมทางภาษาของคนใน

ท้องถิ่นนั้น ๆ ท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปอยู่เสมอ ๆ แต่ถ้ามีต้นฉบับบาลีไว้ คนยุคต่อ ๆ ไป

สามารถศึกษาและตรวจทานกับต้นฉบับบาลีได้เสมอ ท าให้ความรู้ต่าง ๆ ทาง

พระพุทธศาสนามีความมั่นคงและแน่นอนกว่าการรักษาค าสอนของพระพุทธเจ้าด้วยภาษา

ท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว ตัวอย่ำงค ำสอนของพระพุทธเจ้ำท่ีรักษำไว้ด้วยรูปแบบภำษำบำลี

เช่น 

                      (บาลี) ทุนฺนิคฺคหสฺส ลหุโน   ยตถฺกามนิปาติโน 

                               จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ    จติฺต  ทนฺต  สุขาวห  

                        (แปล) กำรฝึกจิต (อันข่มได้ยำก,เกิดและดับเร็ว,   

                                มีธรรมชำติไหลไปตำมควำมอยำกในสิ่งต่ำงๆ)  

                                เป็นสิ่งดี, จิตที่ได้รับกำรฝึกแล้ว น ำควำมสุขมำให้ 
(ค าแปลนั้น คนในท้องถิ่นนั้น ๆ จะแปลออกเป็นส านวนอย่างไรก็ได้ แต่ต้นฉบับค าสอนของ

พระพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลีนั้นยังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) 

๒. ความส าคัญต่อความเป็นชาวพุทธ ในพิธีสังฆกรรมส าคัญ ๆ ทางพระพุทธศาสนา ล้วน

ต้องใช้ภาษาบาลี สังฆกรรมนั้น ๆ จึงจะส าเร็จได้ เช่น เวลาผู้ชายบวชเป็นพระภิกษุ พิธีใน

การบวชทุกขั้นตอนจะต้องใช้ภาษาบาลี ต้องท าเป็นภาษาบาลี ถ้าไม่มีภาษาบาลี การบวช

ของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาก็จะไม่สมบูรณ์  แม้พิธีผูกสีมา (สร้างโบสถ์) ก็

ต้องใช้ภาษาบาลี ถ้าไม่มีภาษาบาลี (หรือแม้มีภาษาบาลี แต่ใช้ผิด ๆ) ก็จะไม่สามารถเป็น

โบสถ์ทีส่ามารถใชป้ระกอบพธีิบวชพระภิกษุได ้ฯลฯ 

๓. ความส าคัญต่อตัวบุคคล เนื่องจากค าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการออกแบบระบบและ

สภาพแวดล้อมทางสังคมในรูปแบบท่ีเน้นพรหมวิหารธรรมอย่างสมบูรณ์ทุกระดับ เป็น

สภาพแวดล้อมท่ีมุ่งให้เกื้อกูลต่อการการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้บรรลุถึงขีดสูงสุด 

และเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความเข้าใจชีวิต เข้าใจโลกอย่างจริง

แท้ และมุ่งให้ผู้ปฏิบัติตามหลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวงคือหมดสิ้นโลภะ โทสะ โมหะโดยสิ้นเชิง 

ถ้าบุคคลต่าง ๆ ได้รับค าสอนท่ีถูกต้อง (ท่ีสืบทอดและตรวจทานความถูกต้องมาด้วยภาษา

บาลี) การปฏิบัติของบุคคลนั้น ๆ ก็จะตรง มั่นคงและสามารถบรรลุผลส าเร็จไดจ้ริง 
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๔. ความส าคัญต่อประเทศไทย บรรพชนมนุษย์ในดินแดนท่ีเรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบันนี้ 

ได้นับถือพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีปฏิบัติของชาว

ไทยจึงแนบแน่นกับพระพุทธศาสนาในแทบทุกมิติตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น การท าบุญวันเกิด 

การสร้างวัด พิธีท าบุญในวันต่าง ๆ วันครบรอบอายุต่าง ๆ การท าบุญบ้าน การท าบุญใน

พิธีแต่งงาน การตั้งชื่อ-นามสกุล ตั้งชื่ออาคารสถานท่ีต่าง ๆ การออกแบบศิลปะต่าง ๆ 

ออกแบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ ฯลฯ ค าสอนของพระพุทธเจ้าได้หล่อหลอมให้ชาวไทยมีความ

งดงามท้ังด้านจิตใจและการด ารงชีพเสมอมา ชาวไทยจึงมักได้รับการเรียกขานว่า เป็นผู้มี

ใจบุญ เป็นคนมีเมตตา และเรียกประเทศไทยว่า สยามเมืองยิ้ม อันเป็นผลจากการได้สัมผัส

เกี่ยวข้องขัดเกลาผ่านทางพระพุทธศาสนาตลอดมาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง 

เมื่อชาวพุทธเห็นว่า ภาษาบาลีคือภาษาท่ีบันทึกและรักษาค าสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้

แล้ว จึงเป็นหน้าท่ีของชาวพุทธทุกคนท่ีจะต้องเรียนรู้ภาษาบาลีให้เข้าใจและน ามาปฏิบัติให้ได้ 

พร้อม ๆ กันนั้น หากผู้ใดมีความสามารถมากเพียงพอก็ต้องท าหน้าท่ีเผยแพร่บอกสอนภาษาบาลีนี้

ให้อนุชนคนรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย 

ถ้าจะเปรียบเทียบกับร่างกายของคนเราแล้ว ภาษาบาลีก็เปรียบเหมือนเลือดในร่างกาย 

เลือดของพระพุทธศาสนาคือภาษาบาลี ถ้าร่างกายคนเราขาดเลือด เลือดมีปัญหา หรือกระแส

เลือดติดเชื้อร้าย ก็ยากที่ร่างกายนี้จะอยู่ได้เป็นปกติ เช่นกัน ถ้าพระพุทธศาสนาขาดภาษาบาลีหรือ

ชาวพุทธไม่รู้ภาษาบาลีดีพอ ก็ยากท่ีพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ ดังนั้นชาวพุทธทุกคนจึงต้องควรได้

เรียนภาษาบาลี เรียนไปตลอดชีวิต เรียนโดยไม่ท้อแท้ ไม่เหนื่อยหน่าย เรียนให้ตรงต่อจุดมุ่งหมาย

ของพระพุทธศาสนา นี่แหละจึงจะถือว่าเป็นพุทธศาสนทายาทท่ีดี เพราะชาวพุทธทุกคนล้วนเป็น

พุทธศาสนทายาทท้ังนั้น ไม่ใช่ไปจ ากัดว่า คนท่ีบวชเท่านั้นจึงจะเป็นศาสนทายาท ชาวพุทธทุกคน

มีหน้าท่ีและสามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ สามารถส่งต่อพระพุทธศาสนาสู่คนรุ่นต่อไปได้ 

และสามารถศึกษาและเข้าถึงประโยชน์ท่ีตนเองพึงได้รับจากพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติด้วย

ตนเองไดทุ้กคน 

 


