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ไม่ มีคำว่ ำ "ภำษำบำลี" ในพระไตรปิ ฎก
(ตอบคำถำมที่มีคนถำมมำ)
----------------------------

ถำม สื บค้ นดูแล้ ว ไม่มีคำว่ำ "ภำษำบำลี " ในพระไตรปิ ฎก หรื อข้ อมูลทำงประวัติศ ำสตร์
อินเดียในยุคพุทธกำลเลย แล้ วทำไมในประเทศไทยทุกวันนี ้ จึงเรี ยกว่ำ ภำษำบำลี
ตอบ ขอเล่ำควำมทัว่ ไปก่อน
ก่อนยุคพระพุทธเจ้ ำ ชมพูทวีปหรื ออินเดียทุกวันนี ้มีหลำยชนชำติหลำยเผ่ำพันธุ์และมี
ภำษำพูดภำษำเขียนมำกมำย ในยุคพระพุทธเจ้ ำ พระองค์ประสูติและอำศัยอยู่ในเขตภำคเหนือ
ของอินเดียทุกวันนี ้ คือ แคว้ นมคธ โกศล เป็ นหลัก ซึง่ 2 แคว้ นนี ้เป็ นรัฐใหญ่ มีหลำยภำษำพูด
เช่นกัน
พระพุทธเจ้ ำตรัสได้ หลำยภำษำ ไปเมืองไหน ก็คงตรัสภำษำพื ้นเมืองแห่งนัน้ ๆ สื่อสำร
กับชำวบ้ ำนได้ แบบสบำย ๆ และภำษำที่ใช้ กนั เป็ นส่วนมำกในมคธ คงเป็ นภำษำพื ้น ๆ บ้ ำน ๆ ที่
ชำวบ้ ำนทัว่ ไปพูดคุยกัน ภำษำนี ้คงใช้ กนั แพร่ หลำยในเขตแดนเมืองมคธและใกล้ เคียง คนสมัย
โน้ น จะเรี ยกภำษำนี ้ว่ำ ภำษำอะไร ยำกจะบอกได้ แต่คนยุคหลังในสมัยต่อมำเรี ยกว่ำ ภำษำ
มำคธี ภำษำมคธ คือ ภำษำที่พูดกันในดินแดนมคธ
ในกำรทำสังคำยนำครัง้ ที่ 1 หลังกำรเสด็จดับขันธ์ ปริ นิพพำนของพระพุทธเจ้ ำ 3 เดือน
พระสงฆ์ นำโดยพระเถระผู้ใหญ่ คือพระมหำกัสสปะเถระ ได้ ประชุมสงฆ์ มำร่ วมกันสรุ ป และ
ทบทวนสอบทำนคำสอนของพระพุทธเจ้ ำให้ ตรงกันว่ำ พระพุทธเจ้ ำสอนอะไรไว้ บ้ ำง (ขณะนัน้
คำสอนของพระพุทธเจ้ำจะเรี ยกกันว่ำ พระธรรมวิ นยั ยังไม่เรี ยกว่ำ พระไตรปิ ฎก)
สังคำยนำครัง้ นี ้ ทำที่ถ ้ำสัตตบรรณคูหำบนภูเขำในเมืองรำชคฤห์ แคว้ นมคธ (ใช้ เวลำ
สอบทำนทบทวนกัน ถึ ง 7 เดื อ นจึ ง เสร็ จ สมบูร ณ์ ) แล้ ว ก็ ช่ ว ยกัน จ ำไว้ ใ นรู ป แบบที่ เ รี ย กว่ ำ
มุขปำฐะ (จำด้วยใจและกล่ำวเป็ นเสียงออกมำทำงปำกอย่ำงคล่องแคล่วและแม่นยำ)
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ภำษำที่ใช้ ตรวจทำนและจดจำคำสอนของพระพุทธเจ้ ำในสังคำยนำครัง้ นี ้ ไม่น่ำจะเป็ น
ภำษำอื่น นอกจำกภำษำของแคว้ นมคธ (แต่เรำจะระบุว่ำ ภำษำอะไรแน่ก็คงยำก จึงเดำและ
เรี ยกรวมไปว่ำเป็ น ภำษำมคธ คงไม่ใช่ภำษำนอกเมืองมคธ)
หลั ง เสร็ จ สิ น้ กำรสั ง คำยนำครั ง้ นี ้ พระสงฆ์ ไ ด้ แบ่ ง กลุ่ ม ช่ ว ยกั น จ ำค ำสอนของ
พระพุทธเจ้ ำเป็ นคณะ ๆ เรี ยกว่ำ คณภำณกะ (กลุ่มนักท่อง/นักสวด) คือแบ่งพระเป็ นกลุ่ม ๆ
ตำมสำยครู อำจำรย์ ของตน ให้ ช่วยกันจำคำสอนของพระพุทธเจ้ ำไว้ และนำไปสอนต่อ ๆ กันไป
แบบปำกต่อปำก เช่น คณะนี ้มี 500 รู ปนี ้ ต้ องท่องจำคำสอนของพระพุทธเจ้ ำให้ ได้ 200 สูตร
คณะนี ้ 500 รูป ให้ ทรงจำคำสอนให้ ได้ สกั 300 สูตร เป็ นต้ น (คงมี กำรประชุมสงฆ์ แต่ละคณะมำ
นัง่ ทบทวนสอบทำนกันอยู่บ่อย ๆ เป็ นระยะ ๆ เป็ นปกติ ทกุ ๆ ปี /แต่เรำไม่เห็นหลักฐำนเอกสำร
ประวัติศำสตร์ ในเรื ่องนี)้
ภำษำที่ใช้ จำคำสอนของพระพุทธเจ้ ำไว้ หลังสังคำยนำครัง้ ที่ 1 นี ้ เชื่อว่ำ คงจะมีกำรปรับ
ถ้ อยคำสำนวนพอสมควร เพื่อให้ กระชับ จำได้ ง่ำย ส่งต่อกันได้ ง่ำยด้ วย คงจะตัดคำที่เป็ นภำษำ
พูด ภำษำตลำดทั่วไปที่ ร้ ู สึกรก ๆ ออกจำนวนไม่น้อย (กำรปรั บเปลี่ ยนถ้ อยคำสำนวนตรงนี ้
อำจจะบอกได้ ว่ำ เริ่ มจะเป็ นไวยำกรณ์ภำษำขึ ้นมำบ้ ำงแล้ ว คือมีกำรปรับระบบภำษำ ปรับคำ
เพื่อให้ จำได้ ง่ำย ส่งต่อให้ คนรุ่ นต่อไปได้ ง่ำย (แนะนำให้ลองไปอ่ำนและฝึ กจำพระสูตรต่ำง ๆ
เช่น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อำทิ ตตปริ ยำยสูตร อนัตตลักขณสูตร เป็ นต้น จะเห็นว่ำในพระ
สูตรต่ำง ๆ คำบำลี จะเป็ นประโยคง่ำย ๆ ใช้คำซ้ ำ ๆ ไม่ซบั ซ้อน ทัง้ นี ้เพือ่ ให้จำได้ง่ำย สอบทำน
กันได้ง่ำย แต่ก็ยงั ไม่มีสิ่งทีเ่ รี ยกว่ำ ตำรำไวยำกรณ์ บำลี เกิ ดขึ้นในช่วงนี ้ เพรำะคนยุคนี ้รู้ภำษำนี ้
ดี อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็ นต้องมี ตำรำมำอธิ บำยระเบี ยบกำรใช้ภำษำใด ๆ)
ต่อมำมีกำรทำสังคำยนำครัง้ ที่ 2 (รำวปี พ.ศ.100 กว่ำ ๆ) และมีกำรสังคำยนำครัง้ ที่ 3
(ประมำณปี พ.ศ.200-300) ที่จดั ขึ ้นในอินเดีย
ผลจำกกำรทำสังคำยนำครั ง้ ที่ 3 เสร็จสิน้
พระสงฆ์ เริ่ มแยกสำนักกันแบบเด็ดขำด (ไม่ทำสังฆกรรมร่ วมกัน) (คนที ่ม ำบวชใน
พระพุทธศำสนำมำจำกหลำยสำย หลำยพืน้ เพ หลำยวรรณะ หลำยเมื อง หลำยภำษำพูด และ
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พระสงฆ์ ที่มีพืน้ เพเดิ มเป็ นพรำหมณ์ เป็ นปรำชญ์ ที่เก่งภำษำสันสกฤตก็มีมำก) มีพระสงฆ์กลุ่ม
ใหญ่บำงกลุ่ม (เอกสำรฝ่ ำยบำลีเรำเรี ยกว่ ำ มหำสังฆิกะ) รวมกลุ่มกันทำสังคำยนำขึ ้นเอง
ต่ำงหำก (บำงเอกสำรนับเป็ นครัง้ ที่ 4 ในอินเดีย) และตกลงกันเขียนคำสอนของพระพุทธเจ้ ำไว้
ด้ วยภำษำสันสกฤต สอน อธิบำยคำสอนของพระพุทธเจ้ ำด้ วยภำษำสันสกฤต (ซึ่ งเป็ นภำษำใน
คัมภี ร์พระเวทของศำสนำพรำหมณ์ -ฮิ นดู แต่คงมี กำรปรับปรุงสำนวนและรู ปแบบคำศัพท์ ต่ำง
ๆ เช่นกัน คงไม่ใช่เหมื อนภำษำสันสกฤตแบบคัมภี ร์พระเวททัง้ หมด) กลุ่มสงฆ์มหำสังฆิกะได้
จำรึกคำสอนของพระพุทธเจ้ ำเป็ นภำษำสันสกฤตลงใบลำนและได้ จำรึกไว้ ในแผ่นทองคำด้ วย
(ในสมัยพระพุทธเจ้ำ ยังทรงพระชนม์ ชีพอยู่ มี กลุ่มพระภิ กษุ ที่มีพื้นเพเป็ นพรำหมณ์
เชี ่ยวชำญภำษำสันสกฤต ทูลขออนุญำตพระพุทธเจ้ำเพือ่ จะสอนชำวบ้ำนด้วยภำษำสัน สกฤต
เพรำะรู้ สึกว่ำ เท่ ขลัง อลังกำร และศักดิ์ สิทธิ์ แต่พระพุทธเจ้ำไม่ทรงอนุญำต เพรำะสันสกฤต
เป็ นภำษำที ่จำรึ ก คัมภี ร์ของพรำหมณ์ กลุ่มพรำหมณ์ ถือว่ำเป็ นของสูงสงวนไว้เฉพำะวรรณะ
ตนเอง มี ข้อห้ำมสำหรับคนทัว่ ไปในกำรเรี ยนรู้ ถ้อยคำภำษำสันสกฤตเข้ำใจยำก ออกเสี ยงไม่
ง่ ำ ยนัก ชำวบ้ำ นไม่ ไ ด้ใ ช้สื่อ สำรกันในชี วิ ต ประจ ำวัน พระพุท ธเจ้ ำ ตรั ส ให้ส อนธรรมะของ
พระองค์ ด้วยภำษำของชำวบ้ำน ภำษำธรรมดำ ๆ ภำษำท้องถิ่ นของชำวบ้ำนเท่ำนัน้ ห้ำมใช้
ภำษำสันสกฤตสอน ถ้ำพระภิ กษุ รูปใดสอนเป็ นสันสกฤต ปรับอำบัติ (พระองค์ คงเกรงว่ำ
ชำวบ้ำนจะสับสนและเข้ำใจยำก จะทำให้คำสอนของพระองค์ ไม่แพร่ ห ลำย และพระองค์ ไม่
ต้องกำรให้มีระบบถื อวรรณะในสังคมอิ นเดี ยด้วย)
กลุ่มพระภิกษุ มหำสังฆิกะใช้ อกั ษรอะไรเขียนคำสอนของพระพุทธเจ้ ำเป็ นสันสกฤตใน
กำรสังคำยนำครัง้ นี ้ ยำกจะบอกได้ เดำเอำว่ำ น่ำจะเป็ นอักษรพรำหมี อักษรเทวนำครี หรื อ
อักษรโบรำณอื่ น ๆ ที่ เรำไม่พบในปั จจุบัน นี แ้ ล้ ว เพรำะปรั บเปลี่ ย นรู ปแบบหรื อสูญ หำยไป
หมดแล้ ว (แต่ถ้ำค้ นพบแผ่นทองคำที่ใช้ จำรึกคำสอนของพระพุทธเจ้ ำที่ว่ำนี ้ได้ น่ำจะได้ คำตอบ
ที่ชดั เจนขึ ้น)
คณะสงฆ์ มหำสังฆิกะกลุ่มนี ้เองที่นำมำสู่กำรเกิดเป็ นนิกำยใหญ่ ที่เรี ยกว่ำ มหำยำน
และนิกำยย่อยอื่น ๆ ในทิเบต จีน ญี่ปนุ่ ฯลฯ ในสมัยต่อมำจนถึงทุกวันนี ้
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ลังกำ
เกำะลังกำ ศรี ลงั กำ สีหฬ หรื อ สิงหล ได้ รับพระพุทธศำสนำนับแต่เสร็จสิ ้นกำรสังคำยนำ
ครัง้ ที่ 3 (ที่มีกำรส่งพระภิกษุไปเผยแผ่ศำสนำหลำยสำย รวมถึงสำยที่มำทำงไทย มอญ พม่ำ
ด้ วย) (คิ ดว่ำ น่ำจะมี พระภิ กษุเดิ นทำงไปเผยแผ่พระพุทธศำสนำทีล่ งั กำก่อนหน้ำนัน้ บ้ำงแล้ว
แต่อำจจะยังไม่ประสบผลสำเร็ จอย่ำงยิ่ งใหญ่พอ จึงไม่มีกำรจดเป็ นหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์
ไว้ หรื อมี กำรจดไว้ แต่เอกสำรสูญหำยไปหมดแล้ว)
ในลังกำ มีกำรทำสังคำยนำหลำยครั ง้ เมื่อมีกำรจัดทำสังคำยนำครัง้ ที่ 2 รำวปี พ.ศ.
400 กว่ำ ๆ พระสงฆ์สมัย นันได้
้ ตกลงกันว่ำ ให้ มีกำรจำรึ ก คำสอนของพระพุทธเจ้ ำลงสื่อวัสดุ
ภำยนอกอื่น ๆ เช่น ใบลำน แผ่นหิน แผ่นกระดำน ไม่ควรใช้ วิธีแบบมุขปำฐะเพียงอย่ำงเดียวอีก
แล้ ว เพรำะท่ำนมองไปถึงกำลไกลข้ ำงหน้ ำว่ำ ในอนำคต (ยุคพวกเรำนี ้เอง) จะหำคนที่จะทรง
จำคำสอนของพระพุทธเจ้ ำไว้ ได้ แบบไม่ผิดพลำดได้ ยำก อำจพำกันจำผิด ๆ และส่งต่อข้ อมูลคำ
สอนให้ กันแบบผิด ๆ เพี ้ยน ๆ ได้ นับแต่นนมำ
ั ้ เรำจึงได้ รับรู้ กันว่ำ คำสอนของพระพุทธเจ้ ำ
ต้ นฉบับที่นำสืบต่อกันมำจำกกำรสังคำยำนำครัง้ ที่ 1 ได้ รับกำรเขียนลงวัสดุต่ำง ๆ เช่น ใบลำน
(ในครั้งนี ้ ตัวอักษรคงเป็ นอักษรสี หฬโบรำณ) และภำษำที่จำรึ กนี ้เป็ นภำษำบำลี พระไตรปิ ฎก
ตำมที่เรำรู้จกั กันทุกวันนี ้นี่เอง
ประเทศไทย
ประเทศไทย ได้ รับพระพุทธศำสนำจำกหลำยทำงและรับ เข้ ำมำหลำยรอบ เข้ ำมำทำง
เมืองมอญก็หลำยรอบ (หัวเมืองชำยทะเลฝั่ งอันดำมัน เช่น มะริ ด ทวำย ตะนำวศรี เมำะตะมะ
เมำะลำเลิง) ทำงภำคใต้ สดุ ก็หลำยรอบ เข้ ำมำทำงอ่ำวไทย รำชบุรี อู่ทอง ก็มี เข้ ำมำทำงพม่ำ
ล้ ำนนำ ก็มี และไทยเรำก็ ได้ รับ จำกทำงเขมร,จำมปำ (เวียตนำมใต้ ) และลำวด้ วย (ลำวรับ
พระพุทธศำสนำต่อจำกเขมรและจำมปำอีกที ยุคหลังมำลำวก็รับจำกล้ำนนำและจำกไทยด้วย)
สรุ ปคือประเทศไทยรับพระพุทธศำสนำเข้ ำมำหลำยทำงหลำยรอบ รับเรื่ อย ๆ จนมำมีหลักฐำน
ชัดขึ ้นในยุคสุโขทัยว่ำต้ นแหล่งมำจำกลังกำ
ตอบคำถำม ไม่ มีคำว่ ำ "ภำษำบำลี" ในพระไตรปิ ฎก
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แต่ก่อนหน้ ำนัน้ เชื่อว่ำ เรำได้ รับคติธรรมเนียมและสันสกฤตของพรำหมณ์มำหลำยรอบ
แล้ วเช่นกัน และพระพุทธศำสนำแบบมหำยำนที่ ใช้ สันสกฤต ก็ น่ำจะเข้ ำมำในดินแดนไทย
ไล่เลี่ยกันกับแบบเถรวำท หรื อบำงที พระพุทธศำสนำแบบมหำยำนอำจมำล่วงหน้ ำก่อนแล้ ว
ด้ วยตัง้ แต่เกิดคณะมหำสังฆิกะ เพียงแต่ได้ รับควำมนิยมน้ อยและมีระยะเวลำสัน้ ๆ เท่ำนัน้
(ลองศึ กษำตำนำนมูลสำสนำ สำนวนล้ำนนำ-แปล โดยเฉพำะช่วงที ่กล่ำวถึ ง คณะสงฆ์ วดั ป่ ำ
แดงมหำวิ หำร กับ วัดสวนดอก เชี ยงใหม่ จะเห็นร่ องรอยนี ้ /แม้เหตุกำรณ์ นี้จะเป็ นเรื ่ องระยะ
หลังก็ตำม)
เขมร
ดินแดนเขมรนัน้ พรำหมณ์เข้ ำมำนำนมำกแล้ ว และใช้ สนั สกฤตเป็ น ภำษำพิธีกรรมต่ำง
ๆ คนเขมรจึงรู้ สันสกฤตดีและถ่ำยทอดมำถึงคนไทยผ่ำนคติกำรปกครองแบบระบบเทวรำชำ
ด้ วย ผ่ำนกำรติดต่อค้ ำขำยและกำรแต่งงำนระหว่ำงกันด้ วย คนไทย (กลุ่มชนที ่ผสมผสำนกัน
หลำยเชื ้อชำติ ในแผ่นดิ นที ่เรี ยกว่ำประเทศไทยทุกวันนี ้) จึงรับคติพรำหมณ์ และสันสกฤตไว้
ตังแต่
้ สมัยที่ยงั ไม่มีอำณำจักรเด่น ๆ แบบอำณำจักรสุโขทัย (ตำมแบบเรี ยนประวัติศำสตร์ ไทย
ปั จจุบนั )
พิจำรณำคำแปลบำลีเป็ นภำษำไทย
เมื่ อ พิจำรณำดู ก ำรสะสมคำพูดและภำษำของคนในแผ่ น ดิน นี ้ เรำจะเห็ น ว่ ำ คนใน
ดินแดนไทยนี ้รับคติพรำหมณ์และสันสกฤตมำก่อนนำนแล้ วและใช้ คำภำษำสันสกฤตปะปนอยู่
ในชีวิตประจำวันจนกลำยเป็ นควำมเคยชินเป็ นปกติธรรมดำอยู่แล้ ว ดังนัน้ เมื่อพระพุทธศำสนำ
เถรวำทและบำลี เข้ ำมำในภำยหลัง เวลำคนไทยครั ง้ กระโน้ น แปลภำษำบำลี เป็ นภำษำไทย
หลำย ๆ คำ จึงแปลออกเป็ นคำสันกฤต (ที่กลำยเป็ นไทยแล้ ว) ไม่ได้ แปลเป็ น คำภำษำไทยแท้ ๆ
ทังนี
้ ้เพรำะคำสันสกฤตเป็ นคำที่คนที่ร้ ู จกั กันดีอยู่ก่อนแล้ วในสมัยโน้ น นัน่ เอง เช่น แปล สตฺถำ
ว่ำ พระศำสดำ แปล รตฺติ ว่ำ รำตรี แปล อิตฺถี ว่ำ สตรี แปล ภิกฺขุนี ว่ำ ภิกษุณี แปล
อจฺฉรำ ว่ำ อัปสร แปล รสิ ว่ำ รั สมี แปล ขตฺตยิ ว่ำ กษัตริย์ ฯลฯ ซึง่ คำแปลพวกนี ้ล้ วนเป็ น
ตอบคำถำม ไม่ มีคำว่ ำ "ภำษำบำลี" ในพระไตรปิ ฎก
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ภำษำสันสกฤตหรื อดัดแปลงมำจำกสันสกฤต ถ้ ำคนไทยไม่ค้ นุ ชินกับสันสกฤตมำก่อน จะแปล
เป็ นสันสกฤตไม่ได้ ถึงแปลไปก็จะไม่เข้ ำใจควำมหมำยดีพอ
ย้ อนไปที่เกำะลังกำ
เมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้ ำได้ รับกำรเขียนลงวัสดุเช่น ใบลำน แผ่นหิน ผืนผ้ ำ หนังสัตว์
ฝำผนังต่ำง ๆ และเผยแพร่ ไปยังดินแดนต่ำง ๆ แล้ ว ก็มีปัญหำสำหรับคนต่ำงเมืองที่ไม่ได้ พูด
ภำษำแบบนี ้มำก่อน ยำกที่จะเข้ ำใจคำสอนของพระพุทธเจ้ ำได้ พระสงฆ์รุ่นต่อ ๆ มำซึง่ ส่วนมำก
เป็ นชำวลังกำ (ในรำวปี พ.ศ. 900-1100 เป็ นต้ นมำ) จึงคิดว่ำ ทำอย่ำงไรจะช่วยให้ คนใน
ท้ องถิ่นอ่ำนพระไตรปิ ฎกและคัมภีร์อธิบำยพระไตรปิ ฎกต่ำง ๆ ได้ ง่ำยขึ ้น ทำอย่ำงไรให้ ชำวพุทธ
มีควำมรู้ในคัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำได้ ดีขึ ้น ท่ำนจึงทำตำรำประเภท "ไวยำกรณ์" ขึ ้นมำ ตำรำ
บำลีไวยำกรณ์จงึ เกิดขึ ้นในยุคนี ้
เนื่ องจำกภำษำสันสกฤตมี มำนำนแล้ ว และมี กำรพัฒนำระบบไวยำกรณ์ ของภำษำ
ตัวเองไว้ ดีมำกจนเป็ นที่แพร่หลำยอยู่แล้ วในขณะนัน้ พระภิกษุที่ทำตำรำไวยำกรณ์บำลีก็เรี ยนรู้
สันสกฤตมำเป็ นอย่ำงดี ดังนัน้ จึงได้ รับอิทธิ พลและนำหลักกำรหลำยอย่ำ งจำกไวยำกรณ์
สันสกฤตมำใช้ (แต่ไม่ได้ นำมำทังหมด)
้
คือนำมำบำงอย่ำงแล้ วพัฒนำปรับให้ เป็ นไวยำกรณ์ ใน
แบบเฉพำะของตน เพื่อให้ เพียงพอสำหรั บกำรจะเรี ยนรู้ บำลีคือคำสอนของพระพุทธเจ้ ำ ได้
(ชินวจนยุตฺต หิ=กฎเกณฑ์ ทำงภำษำที่เหมำะควรกับพระพุทธดำรัส /อันนี ้เป็ นสูตร ๆ หนึ่ งใน
คัมภี ร์ไวยำกรณ์ กจั จำยนะ)
เรื่ องอิทธิพลจำกสันสกฤตสู่บำลีนี ้ พิจำรณำได้ จำกเรื่ องตำรำไวยำกรณ์ บำลีประเภทมี
สูตร เช่น สูตรบำลี ไวยำกรณ์ ในกัจจำยนะ หลำยสูตรตรงกับสันสกฤตเลย แต่ปรับเป็ นคำบำลี
เท่ำนัน้ (ถ้ำไม่มีสูตรสันสกฤตให้รู้เห็นมำก่อน จะทำสูตรไวยำกรณ์ บำลี ให้ตรงสูตรไวยำกรณ์
สันสกฤตแบบตรงกันเป๊ ะ ๆ คงเป็ นไปได้ยำกมำก)
ปั จจุบัน เรำยังค้ นหำตำรำไวยำกรณ์ บำลีแบบสันสกฤตเพื่ออธิ บำยพระไตรปิ ฎกของ
พระสงฆ์กลุ่มมหำสังฆิกะ (ที่พฒ
ั นำต่อมำเป็ นมหำยำน) เมื่อครัง้ หลังสังคำยนำครัง้ ที่ 3 ไม่ได้
ตอบคำถำม ไม่ มีคำว่ ำ "ภำษำบำลี" ในพระไตรปิ ฎก
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โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกพบต้ นฉบับที่จำรึ กลงแผ่นทองคำ เรำอำจได้ ข้อสรุ ปว่ำ สูตรไวยำกรณ์
ภำษำบำลี ทุก วัน นี ้ เรำเอำแบบอย่ ำ งมำจำกไวยำกรณ์ สัน สกฤตแท้ ๆ หรื อ ว่ ำ เอำมำจำก
ไวยำกรณ์บำลีแบบสันสกฤตที่พระสงฆ์พทุ ธมหำยำนยุคนันท่
้ ำนทำไว้ หรื อว่ำผสมผสำนนำมำ
จำกสองแหล่ง
ไวยำกรณ์ บำลีเล่ มแรก
ตำรำไวยำกรณ์ บำลีเล่มแรกคือคัมภีร์อะไร ไม่อำจระบุชดั ได้ บำงท่ำนก็ว่ำ นิรุตติปิฎก
และมหำนิรุตติ จูฬนิรุตติ น่ำจะเป็ นฉบับแรก ๆ แต่หำต้ นฉบับไม่ได้ บำงทีอำจมีตำรำไวยำกรณ์
อื่นที่เรำไม่ร้ ู จกั ชื่อที่ใช้ เรี ยน ท่องจำและสอนกันในบำงวัดโดยที่ไม่ได้ เขียนลงวัสดุใบลำนหรื อ
เขียนลงใบลำนเหมือนกัน แต่หมดสภำพไป ไม่แพร่หลำย ไม่โด่งดังพอก็เป็ นได้
สำหรับตำรำไวยำกรณ์บำลีเล่มที่ร้ ูจกั กันแพร่ หลำยเป็ นอย่ำงดีเล่มแรก ๆ และยังคงมีอยู่
มำจนกระทัง่ ทุกวันนี ้ คือ ตำรำไวยำกรณ์ บำลีช่ ือกัจจำยนะ ซึง่ ผู้แต่งน่ำจะเป็ นพระภิกษุชำว
อินเดียหรื อลังกำที่ร้ ู บำลีและภำษำสันสกฤตเป็ นอย่ำงดี ท่ำนสร้ ำงตำรำนี ้ขึ ้นมำเพื่อใช้ สอนคน
ในท้ องถิ่นให้ มีพื ้นควำมรู้ทำงภำษำจนพอจะเข้ ำใจพระไตรปิ ฎกได้ แบบง่ำย ๆ
คนไทยนำเข้ ำตำรำนี ้ นำมำจัดเรี ยงลำดับเนื ้อหำใหม่ และเรี ยกตำรำนี ้ว่ำ มูลกัจจำยน์
หรื อ กัจจำยนมูล ที่คนในดินแดนไทยนี ้เรี ยนรู้กนั ตังแต่
้ ยคุ ก่อนมีอำณำจักรสุโขทัย ล้ ำนนำ
อยุธยำ สืบเรื่ อยมำจนถึงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นในรัชกำลที่ 5 และรัชกำลที่ 6
ไวยำกรณ์ บำลีแบบมีสูตร
ไวยำกรณ์ บำลีดงเดิ
ั ้ ม เช่น ไวยำกรณ์ กัจจำยนะ ท่ำนจะทำเป็ นสูตรสัน้ ๆ ไว้ แล้ ว ค่อย
ขยำยควำมกันเมื่อเรี ยนกับครู อำจำรย์ จึงเรี ยกไวยำกรณ์แบบนี ้ว่ำ ไวยำกรณ์ บำลีแบบมีสูตร
ตัวอย่ำงสูตรไวยำกรณ์กจั จำยนะ เช่นสูตรที่ 1 ว่ำ อตฺโถ อกฺขรสญฺญำโต แปลว่ำ สิ่งต่ำง ๆ ใน
โลกนี ้ คนเรำจะสื่อสำรรู้ ควำมกันได้ ก็โดยอำศัยเครื่ องมือสำคัญคือ อักษร (อักษรนี ้ แปลว่ำ
เสียงหรื อตัวหนังสือก็ได้)
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ทำไมจึงสร้ ำง"สูตรไวยำกรณ์ บำลี" ขึน้ มำ
สูตรทำงไวยำกรณ์ จะมีลกั ษณะเป็ นคำสัน้ ๆ ย่อ ๆ แต่อมควำมไว้ ได้ อย่ำงกว้ ำงขวำง
และชัดเจน เหตุผลที่สร้ ำงสูตรไวยำกรณ์บำลีขึ ้นมำ เพื่อประหยัดเวลำในกำรศึกษำ เพรำะสมัย
โบรำณ เครื่ องเขียน สื่อบันทึกที่คงทนถำวร เช่น ใบลำน ทำยำก หำยำก จึงต้ องคิดสร้ ำงสูตรสัน้
ๆ เน้ นให้ กระชับ (เสี ยงในสูตร ถ้ำทำให้เป็ นเสี ยงสอดคล้องกันได้ยิ่งดี ) เพื่อให้ จำกันได้ ง่ำย
ถ่ำยทอดกันได้ ง่ำย แล้ วขยำยควำมกันอีกทีเมื่อมีกำรเรี ยนกำรสอน
ผู้สร้ ำงสูตรไวยำกรณ์ ได้ ต้ องเป็ นผู้ที่ร้ ู ภำษำอย่ำงลึกซึ ้งและกว้ ำงขวำง จึงจะสำมำรถ
กลัน่ หัวใจสำคัญของเนื ้อหำทังหมดแล้
้
วสรุปย่อเป็ นสูตรสัน้ ๆ ได้
ตรงนี ้ให้เรำนึกเปรี ยบเที ยบกับ สิ่ งที ่เรี ยกว่ำ “หัวใจ” นี ่นนั่ ที ่คนไทยนิ ยมทำกันทุกวันนี ้
เช่ น หัว ใจพระอภิ ธ รรม เรำก็ ย่ อ เป็ น สัง วิ ธำ ปุ กะ ยะ ปะ) ซึ่ ง เป็ นค ำย่ อ ของคัมภี ร์ พระ
อภิ ธรรม สูตรไวยำกรณ์ บำลี ก็เช่นกัน ใช้คำย่อ ๆ สัน้ ๆ แต่กินควำมได้กว้ำงขวำง ครอบคลุม
และชัดเจนเพียงพอ
ยุคต่อมำ ในรำวปี พ.ศ. 1600-1800 มีกำรพัฒนำไวยำกรณ์ บำลีขึ ้นมำอีกเล่มหนึ่ง ชื่อ
โมคคั ลลำนะ โดยพระภิกษุ ลังกำ ไวยำกรณ์ โมคคัลลำนะ นำระบบ วิธีกำรและกำรอธิ บำย
ไวยำกรณ์ มำจำกสันสกฤตค่อนข้ ำงมำก มำกยิ่งกว่ำ ไวยำกรณ์ กัจจำยนะ แต่กำรอธิบำยตำม
แนวทำงของโมคคัลลำนะช่วยให้ ควำมกระจ่ำงแจ้ งได้ อย่ำงมีเหตุมีผลที่หมำะสมในหลำย ๆ
เรื่ องที่คมั ภีร์ไวยำกรณ์กจั จำยนะยังทำได้ ไม่ชดั เจนพอ
ในช่วงปี พ.ศ. 1700-1800 พระภิกษุชำวพม่ำ ได้ พฒ
ั นำตำรำไวยำกรณ์ บำลีขึ ้นมำใหม่
เล่มหนึ่ง เรี ยกชื่ อว่ำ สั ททนี ติ ซึ่งกล่ำวกันว่ำ เป็ นไวยำกรณ์ บำลี ที่ใหญ่ ที่สุด ครบถ้ วน และ
สมบูร ณ์ ที่สุด (เมื ่ อ เที ย บกับ 2 ต ำรำไวยำกรณ์ ส องเล่ ม ก่ อ นหน้ำ นี ้ ) บำงสูต รก็ เ หมื อ นกับ
ไวยำกรณ์เล่มก่อน ๆ หลำย ๆ สูตรก็ไม่เหมือน เพรำะผู้แต่งสร้ ำงสูตรขึ ้นใหม่เพื่อให้ ชดั เจนและ
ครอบคลุมยิ่งขึ ้น
ทังคั
้ มภีร์ไวยำกรณ์โมคคัลลำนะและสัททนีติ ไม่มีกำรเรี ยนกำรสอนอย่ำงเป็ นทำงกำรใน
ประเทศไทย คงมีกำรศึกษำกันเองในหมู่ผ้ สู นใจจำนวนน้ อยเท่ำนัน้
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ไวยำกรณ์ บำลีแบบไม่ มีสูตร
ในประเทศไทย สมเด็จพระมหำสมณเจ้ ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส (พระรำชโอรสใน
หลวงรั ช กำลที ่ 4/น้อ งยำเธอในหลวงรั ช กำลที ่ 5) เคยเรี ยนบำลี ตัง้ แต่เป็ นเด็กในวังและได้
อุปสมบทเข้ ำมำเรี ยนบำลี เพิ่มเติมอีก จนเมื่อมีอำยุพรรษำมำกขึ ้น ได้ รับบริ หำรงำนคณะสงฆ์
พระองค์ได้ เสด็จไปตำมหัวเมืองต่ำง ๆ ได้ พบเห็นพระภิกษุสำมเณรเรี ยนบำลีตำมวัดต่ำง ๆ แล้ ว
ทรงเห็นปั ญหำกำรเรี ยนบำลีในสมัยนันที
้ ่ยำกลำบำก (ตำรำมี นอ้ ย ครู สอนน้อย สือ่ อุปกรณ์ จด
บันทึ ก มี น้อย วิ ธีกำรเรี ยนรู้ ยุ่งยำก เริ่ มต้นก็ เรี ยนไวยำกรณ์ แบบบำลี เป็ นบำลี เลย ไม่ มีกำร
จัดระบบห้องเรี ยน และเรี ยนกันแบบตำมมี ตำมเกิ ด ตำมควำมสะดวกและควำมพอใจของ
อำจำรย์ สอน กำรปิ ดกำรปิ ดไม่แน่นอน) สำนักเรี ยนหนึ่ง ๆ ถ้ ำมีผ้ เู รี ยน 100 คน จะมีผ้ เู รี ยนจบ
แค่ 1-2 คน หรื อไม่มีคนเรี ยนจบหลักสูตรเลยก็ได้ ในรุ่ นนัน้ ต้ องใช้ เวลำเรี ยนนำนมำก เสียเวลำ
มำก และเพี ้ยนไปก็มำก คือเรี ยนบำลีเพื่อควำมขลังหรื อเรี ยนไวยำกรณ์ บำลีกัจจำยนะเพื่อไป
เน้ นทำเครื่ องรำงของขลังก็มำก พระองค์ จึงได้ ปรับปรุ งกำรเรี ยนบำลี ขึ ้นใหม่ ให้ มีระบบกำรจัด
ชันเรี
้ ยน (มี ห้องเรี ยน มี กำรวัดผลที ่เป็ นระบบ เปลี ่ยนระบบกำรสอบแบบปำกเปล่ำเป็ นเขี ยน
คำตอบเพื ่อจะได้มีควำมชำนำญในภำษำไทยด้วย ฯลฯ) พระองค์ ได้ ทรงเรี ยบเรี ยงตำรำเรี ยน
บำลีไวยำกรณ์แบบย่อ ๆ เพื่อปูพื ้นฐำนในระดับเบื ้องต้ นโดยมีพระประสงค์จะให้ ผ้ เู รี ยน สำมำรถ
เรี ยนรู้ ภำษำบำลีได้ แบบรวดเร็ ว แปลบำลีได้ อย่ำงรวดเร็ ว เพื่อจะได้ มีกำลังใจกำรศึกษำเรี ยนรู้
คัมภีร์บำลีอื่น ๆ ต่อไป ตำรำเรี ยนบำลีที่ทรงนิพนธ์ ขึ ้นนี เ้ รี ยกว่ำ “แบบเรี ยนบำลีไวยำกรณ์
สมเด็จพระมหำสมณเจ้ ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส" เป็ นตำรำไวยำกรณ์ บำลีแบบไม่
มีสูตร เน้ นเขียนอธิบำยหลักกำรทำงภำษำไปเลย ต่อมำคณะสงฆ์ ได้ ใช้ แบบเรี ยนนี เ้ ป็ น
หนังสือหลักในกำรสอบบำลีสนำมหลวงในระดับชันต้
้ น (ประโยค 1-2 และประโยค 3) จึงเรี ยก
แบบเรี ยนบำลีนี ้ว่ำ "หนังสือเรี ยนบำลีสนำมหลวง" ซึง่ พระภิกษุสำมเณรในประเทศไทยใช้ เรี ยน
ตังแต่
้ ประมำณปี พ.ศ. 2454 เป็ นต้ นมำจนถึงทุกวันนี ้
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///ควำมเห็นส่ วนตัว-ธฤญเดชำ ลิภำ///
“แท้ จริ ง ไวยำกรณ์ บำลีที่สมเด็จพระมหำสมณเจ้ ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ทรง
นิพนธ์ ขึ ้นนัน้ พระองค์ มีพระประสงค์ เพื่อให้ เป็ นพื ้นฐำนในระดับเบื ้องต้ นเท่ำนัน้ เมื่อเรี ยนจบ
บำลีพื ้นฐำนนี ้แล้ ว ต้ องมีกำรต่อยอดไปเรี ยนไวยำกรณ์ บำลีที่มีเนื ้อหำกว้ ำงขวำงและละเอียด
ลึกซึ ้งกว่ำนัน้ กล่ำวคือ ต้ องไปเรี ยนไวยำกรณ์บำลีกจั จำยนะ โมคคัลลำนะ และ สัททนีติ ต่อไป
นัน่ เอง ไม่ใช่เรี ยนหนังสือเรี ยนบำลีชนต้
ั ้ นของพระองค์จบแล้ วก็พำกันหยุดอยู่เพียงแค่นนั ้
เรื่ องนี ้ นับเป็ นสิ่งที่น่ำเสียดำย ด้ วยหำคนที่เข้ ำใจพระดำริ และพระประสงค์ ของ
สมเด็จพระมหำสมณเจ้ ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ได้ ยำกมำก ดังนัน้ หลังพระองค์
สิน้ พระชนม์ ในปี พ.ศ.2464 ผู้ ท่ ีรับช่ วงงำนกำรศึกษำบำลี ต่อจำกพระองค์ จึงไม่ ได้
พัฒนำกำรศึกษำบำลีให้ มีควำมก้ ำวหน้ ำทันสมัยให้ มำกยิ่งกว่ ำที่เป็ นอยู่ขณะนัน้ ได้
ผลกระทบที่ ส ำคัญ อย่ ำ งหนึ่ง จำกกำรมี ตำรำเรี ย นไวยำกรณ์ บ ำลี ฉ บับ ย่ อ ของบำลี
สนำมหลวงนี ้ คือ ทำให้ พระภิกษุสำมเณรทังประเทศค่
้
อย ๆ เลิกเรี ยนมูลกัจจำยน์ที่เคยเรี ยนกัน
มำแต่เดิมตังแต่
้ สมัยยังไม่มีอำณำจักรสุโขทัย และหลังจำกนัน้ ก็แทบไม่มีคนเรี ยนบำลี
มูลกัจจำยน์ สืบต่อมำอี กเลย จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2499 เริ่ มมี ผ้ ูรือ้ ฟื ้ นกำรเรี ยนมูลกัจจำยน์
ขึ ้นมำ โดยนำเข้ ำครูผ้ สู อนจำกต่ำงประเทศ และมีผ้ สู นใจเรี ยนพอควร เช่น ที่วดั ท่ำมะโอ ลำปำง
ในช่วงปี พ.ศ. 2510-2535 จะเฟื่ องฟูที่สุด (ปั จ จุบัน กำรเรี ย นกำรสอนซบเซำแล้ว ) และใน
ปั จจุบนั มีสอนบำลีแบบดังเดิ
้ มที่วดั วิหำรธรรม อุดรธำนี, วัดหำดใหญ่สิตำรำม สงขลำ, วัดจำก
แดง สมุทรปรำกำร, วัดสุทธำโภชน์ เขตลำดกระบัง กรุ งเทพฯ (4 วัดนี ้ มี กำรเรี ยนกำรสอนอยู่
แต่ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่ำจะต่อเนื ่องยำวนำนแค่ไหน) เพรำะกำรเรี ยนแบบนี ้ เป็ นกำรเรี ยน
กำรสอนแบบทำกันเอง ไม่มีกำรส่งเสริ มสนับสนุนรับรองจำกองค์กรปกครองระดับสูงของคณะ
สงฆ์ จึงมีกำรเปิ ด ๆ ปิ ด ๆ ไปตำมอำจำรย์ผ้ สู อน ปั ญหำสำคัญอีกอย่ำงคือผู้เรี ยนจำเป็ นต้ อง
เรี ยนบำลีหลำยหลักสูตรในขณะเดี ยวกัน กล่ำวคือต้ องเรี ยนบำลีสนำมหลวงเพื่อสอบให้ ได้ วุฒิ
กำรศึกษำที่เป็ นทำงกำร และต้ องเรี ยนบำลีดงเดิ
ั ้ มเพื่อสืบทอดประเพณีและฝึ กควำมเชี่ยวชำญ
สำหรับศึกษำพระไตรปิ ฎก (ที่ไม่มีวฒ
ุ ิรับรองตำมกฎหมำย) ไปด้ วย
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ผู้รับผิดชอบงำนกำรศึกษำบำลี ของไทยที่รับหน้ ำที่ ต่อ ๆ กันมำ จำกสมเด็จพระมหำ
สมณเจ้ ำฯ เมื่อไม่เข้ ำใจพระดำริ และพระประสงค์ ของพระองค์ อีกทังยั
้ งมีควำมเกรงใจในหมู่
พระสงฆ์ ด้วยกันเองด้ วย จึงไม่มีกำรปรับปรุ งพัฒนำหลักสูตรกำรเรี ยนบำลีให้ มีควำมทันสมัย
ก้ ำวหน้ ำยิ่งขึ ้น จวบจนกระทั่งทุกวันนี ้ จึงทำกันได้ เพียงรักษำระบบและรู ปแบบที่สมเด็จพระ
มหำสมณเจ้ ำฯ ทรงวำงฐำนไว้ เมื่อ 100 กว่ำปี ที่แล้ วเท่ำนัน้ ไม่มีกำรทบทวนผลดีผลเสียของ
กำรศึกษำบำลีที่เป็ นอยู่ ไม่มีกำรพัฒนำกำรศึกษำบำลีให้ ดียิ่งขึ ้นกว่ำ 100 ปี ที่แล้ วเลย ถ้ ำจะ
กล่ำวว่ำ นี่คือกำรแช่แข็งกำรศึกษำบำลีก็คงไม่ผิดประกำรใด”

เริ่มใช้ คำ “ภำษำบำลี” ในควำมหมำยว่ ำเป็ น “ภำษำ ๆ หนึ่ง" กันเมื่อใด
จำกที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น พอสรุ ปได้ ว่ำ เรำเรี ยกภำษำที่จำรึ กคำสอนของพระพุทธเจ้ ำว่ำ
"ภำษำบำลี" นี ้ นับแต่เริ่ มมีไวยำกรณ์บำลีขึ ้นมำเล่มแรก ๆ นัน่ เอง และในสมัยแรก ๆ ท่ำนคงจะ
ให้ ควำมหมำยตำรำของท่ำนว่ำ "ไวยำกรณ์ /ระเบียบกฎเกณฑ์ ทำงภำษำเพื่อควำมเข้ ำใจ
พระบำลี” (“พระบำลี ” ในทีน่ ี ้ ในสมัยแรก ๆ หมำยถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ำเท่ำนัน้ เมื ่อมี กำร
อ้ำงอิ ง กำรอธิ บำยข้อควำมในพระไตรปิ ฎกของพระอรรถกถำจำรย์ ) ต่อมำจึงมี กำรอธิ บำย
ควำมหมำยใหม่เพิ่มเข้ ำมำว่ำ บำลี เป็ นภำษำที ่รักษำคำสอนพระพุทธเจ้ำ (พุทฺธวจน ปำเลตี ติ
ปำลิ )
สรุ ปว่ำ คำว่ำ “บำลี/ปำลิ/ปำฬิ ” มี 2 ควำมหมำย คือ พระบำลี หมำยถึง คำสอน/พระ
ด ำรั ส ของพระพุท ธเจ้ ำ และ ภำษำบำลี ภำษำที่ รั ก ษำค ำสอนพระพุ ท ธเจ้ ำ และค ำว่ ำ
“ไวยำกรณ์ บำลี” ก็มี 2 ควำมหมำยเช่นกัน คือ ระเบียบกฎเกณฑ์ ทำงภำษำเพื่อควำมเข้ ำใจ
พระบำลีคือพระดำรัสของพระพุทธเจ้ ำ และ ระเบียบกฎเกณฑ์ทำงภำษำบำลี
ไม่ มีภำษำที่มีช่ ือเรี ยกว่ ำ "ภำษำบำลี" ในอินเดียสมัยพุทธกำล
ถ้ ำใครจะบอกว่ำ ไม่มีภำษำที่มีชื่อเรี ยกว่ำ "ภำษำบำลี" ในอินเดียสมัยพุทธกำล ก็คงพูด
ได้ ไม่แปลกอะไร เพรำะเขำไม่ได้ เรี ยกว่ำ ภำษำบำลีมำแต่ต้น เขำจะเรี ยกเป็ นภำษำอะไรไม่
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ทรำบแน่ชดั แต่คนยุคหลังได้ เรี ยกแบบรวม ๆ ว่ำ ภำษำมำคธี = ภำษำชำวมคธ (ภำษำที่มีกำร
พูดกันในรัฐมคธและรัฐใกล้ เคียง) ของคนยุคโน้ น
บำลี เป็ นภำษำประดิษฐ์ ?
ถ้ ำใครจะบอกว่ำ “ในอินเดียสมัยพุทธกำล ไม่มีคำและภำษำพูดตำมรู ปแบบที่ปรำกฎ
ในพระไตรปิ ฎกบำลี” อันนี ้ ย่อมไม่ถกู ต้ องอย่ำงแน่นอน เพรำะถ้ ำไม่มีภำษำพูดแบบนี ้กันแล้ ว
เขำจะจำและเขียนสืบต่อกันมำได้ อย่ำงไร คนที่จำและเขียนบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้ ำไว้ นี ้
ไปเอำภำษำนี ้มำจำกไหน
ถ้ ำคิดว่ำ ภำษำนี ้ไม่มีคนใช้ สื่อสำรกันจริ งในยุคนัน้ แต่ เป็ นภำษำที่ประดิษฐ์ แต่งกันขึ ้น
ใหม่ เรำต้ องไม่ลืมว่ำ คัมภีร์ทำงพระพุทธศำสนำมีมำกกว่ำ 1,000 คัมภีร์ ภำษำที่ใช้ ในคัมภีร์
เหล่ำนีค้ น ๆ เดียวคงไม่สำมำรถประดิษฐ์ และแต่งได้ มำกขนำดนัน้ ต้ องมีหลำยคนช่วยกัน
ประดิษฐ์ และเนื ้อหำและถ้ อยคำก็คงจะไม่สอดคล้ องไปในแนวทำงเดีย วกันกับที่ปรำกฏมีอยู่
ในพระไตรปิ ฎก อรรถกถำ ฏีกำ สัททำวิเสสต่ำง ๆ อย่ำงแน่นอน เมื่อมีคนประดิษฐ์ หลำยคน
เนื ้อหำและถ้ อยคำจะต้ องแตกต่ำงกันไปอย่ำงมำกมำย แต่นี่ตรงกันข้ ำม เนื ้อหำถ้ อยคำต่ำง ๆ
ในคัม ภี ร์ เ หล่ำ นี ล้ ้ ว นสอดคล้ อ งและเป็ น ไปในแนวทำงเดี ยวกัน ทัง้ หมด มี แ ตกต่ ำ งกั นเพียง
เล็กน้ อยเท่ำนัน้ (ซึ่ งน่ำจะเป็ นเพรำะกำรเขี ยนคัดลอกสืบต่อกันมำในระยะหลังมำกกว่ำ) ดังนัน้
ประเด็นที่ว่ำ บำลีเป็ นภำษำประดิษฐ์ นี ้ จึงตกไป
บำลี เป็ นมรดกทำงปั ญญำของมนุษย์ ท่ ยี อดเยี่ยมที่สุด
ไม่ว่ำจะเรี ยกหรื อไม่เรี ยกภำษำนี ้ว่ำอย่ำงไรก็ตำม ภำษำอันเก่ำแก่ที่บนั ทึกรักษำพระ
พุทธดำรัสคือพระไตรปิ ฎกที่ชำวพุทธแต่ละยุค ในแต่ละประเทศช่วยกันรักษำ ถ่ำยทอดสืบต่อ ๆ
กันมำนี ้นัน้ มีคุณค่ำและประโยชน์ อย่ำงยิ่งใหญ่ที่สุดต่อมวลมนุษย์ นับเป็ นมรดกทำงปั ญญำ
ของมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่ำมรดกใด ๆ ทังสิ
้ ้นในโลกนี ้ จึงควรที่มนุษย์ ผ้ มู ีศรัทธำและปั ญญำ
จะต้ องช่วยกันรักษำ เรี ยนรู้ และส่งต่อให้ อนุชนภำยหน้ ำให้ ช่วยกันสืบต่อไปให้ ยำวนำนที่สุด
เพื่อประโยชน์และควำมสุขของมนุษย์ทงมวลนั
ั้
น่ เอง
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ทำไม จึงไม่ พบคนที่พูดภำษำบำลีแบบพระไตรปิ ฎกในอินเดียทุกวันนี ้
ภำษำแต่ ล ะภำษำไม่ หยุด นิ่ง มี พัฒ นำกำร มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงอยู่เ สมอ ทัง้ ค ำศัพท์
รู ปแบบกำรเขียน ตัวอักษร กำรออกเสียง กำรพูด หรื อแม้ กระทัง่ ควำมหมำยก็ปรับเปลี่ยนไป
ตำมสมัยนิยมได้ ภำษำบำลีหรื อภำษำมคธที่ใช้ สื่อสำรพูดคุยในแผ่นดินอินเดียนี ้ก็เช่นเดียวกัน
ในระยะเวลำต่อ ๆ มำ มีกำรผสมผสำนปะปนกับภำษำอื่น ๆ ด้ วย จะให้ คงเดิมเป็ นภำษำเดียว
แบบหมดจดตลอดไป ย่อมเป็ นไปไม่ได้ และอำจด้ วยเหตุผลอื่น ๆ ทำงสังคมด้ วย เช่น กำร
เปลี่ยนแปลงผู้ปกครอง กำรเปลี่ยนแปลงศำสนำของคนในอินเดีย สงครำม โรคร้ ำยแรงระบำด
ภัย พิบัติ กำรอพยพของผู้ค น ฯลฯ ดัง นัน้ เรำจึง ไม่ พบกลุ่ม ชนที่ พูด ภำษำแบบที่ ป รำกฎใน
พระไตรปิ ฎกของพระพุทธศำสนำเถรวำทในประเทศอินเดียทุกวันนี ้

หมำยเหตุ
1. เอกสำรนี ้ อธิบำยด้ วยภำษำพูดแบบง่ำย ๆ ไม่ทำงกำรนัก เล่ำจำกควำมจำเป็ นหลัก
อำจมีข้อผิดพลำดอยู่บ้ำง ดังนัน้ หำกจะนำไปอ้ ำงอิง โปรดตรวจสอบให้ แน่นอนก่อน
2. กำรเรี ยนภำษำบำลี โดยเพิ่มควำมสนใจในเรื่ อง ภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ รัฐศำสตร์
ประเพณี ชำติพนั ธุ์เผ่ำชน พัฒนำกำรทำงสังคม ฯลฯ ด้ วย จะทำให้ เรี ยนบำลีสนุกและท้ ำทำย
ยิ่งขึ ้น
ธฤญเดชำ ลิภำ
มหำบำลีวิชชำลัย
3 พฤษภำคม 2561
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