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ไม่มีค ำว่ำ "ภำษำบำลี" ในพระไตรปิฎก  
(ตอบค ำถำมที่มีคนถำมมำ) 

---------------------------- 

ถำม สืบค้นดูแล้ว ไม่มีค ำว่ำ "ภำษำบำลี" ในพระไตรปิฎก หรือข้อมูลทำงประวัติศำสตร์

อินเดียในยคุพทุธกำลเลย แล้วท ำไมในประเทศไทยทกุวนันี ้จงึเรียกว่ำ ภำษำบำลี 

ตอบ ขอเล่ำควำมทัว่ไปก่อน 

ก่อนยุคพระพทุธเจ้ำ ชมพทูวีปหรืออินเดียทุกวนันีมี้หลำยชนชำติหลำยเผ่ำพนัธุ์และมี

ภำษำพดูภำษำเขียนมำกมำย ในยคุพระพทุธเจ้ำ พระองค์ประสตูิและอำศยัอยู่ในเขตภำคเหนือ

ของอินเดียทกุวนันี ้คือ แคว้นมคธ โกศล เป็นหลกั ซึง่ 2 แคว้นนีเ้ป็นรัฐใหญ่ มีหลำยภำษำพดู

เช่นกนั  

พระพทุธเจ้ำตรัสได้หลำยภำษำ ไปเมืองไหน ก็คงตรัสภำษำพืน้เมืองแห่งนัน้ ๆ ส่ือสำร

กบัชำวบ้ำนได้แบบสบำย ๆ และภำษำท่ีใช้กนัเป็นส่วนมำกในมคธ คงเป็นภำษำพืน้ ๆ บ้ำน ๆ ท่ี

ชำวบ้ำนทัว่ไปพดูคยุกนั  ภำษำนีค้งใช้กนัแพร่หลำยในเขตแดนเมืองมคธและใกล้เคียง คนสมยั

โน้น จะเรียกภำษำนีว้่ำ ภำษำอะไร ยำกจะบอกได้ แต่คนยุคหลงัในสมยัต่อมำเรียกว่ำ ภำษำ
มำคธี ภำษำมคธ คือ ภำษำที่พูดกันในดนิแดนมคธ  

ในกำรท ำสงัคำยนำครัง้ท่ี 1 หลงักำรเสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพำนของพระพุทธเจ้ำ 3 เดือน 

พระสงฆ์น ำโดยพระเถระผู้ ใหญ่คือพระมหำกัสสปะเถระ ได้ประชุมสงฆ์มำร่วมกันสรุปและ

ทบทวนสอบทำนค ำสอนของพระพทุธเจ้ำให้ตรงกันว่ำ พระพทุธเจ้ำสอนอะไรไว้บ้ำง (ขณะนัน้

ค ำสอนของพระพทุธเจ้ำจะเรียกกนัว่ำ พระธรรมวินยั ยงัไม่เรียกว่ำ พระไตรปิฎก) 

สงัคำยนำครัง้นี ้ท ำท่ีถ ำ้สตัตบรรณคูหำบนภูเขำในเมืองรำชคฤห์ แคว้นมคธ (ใช้เวลำ

สอบทำนทบทวนกันถึง 7 เดือนจึงเสร็จสมบูรณ์)  แล้วก็ช่วยกันจ ำไว้ในรูปแบบท่ีเรียกว่ำ        

มุขปำฐะ (จ ำดว้ยใจและกล่ำวเป็นเสียงออกมำทำงปำกอย่ำงคล่องแคล่วและแม่นย ำ) 
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ภำษำท่ีใช้ตรวจทำนและจดจ ำค ำสอนของพระพทุธเจ้ำในสงัคำยนำครัง้นี ้ไม่น่ำจะเป็น

ภำษำอ่ืน นอกจำกภำษำของแคว้นมคธ (แต่เรำจะระบุว่ำ ภำษำอะไรแน่ก็คงยำก จึงเดำและ

เรียกรวมไปว่ำเป็น ภำษำมคธ คงไม่ใช่ภำษำนอกเมืองมคธ) 

หลังเสร็จสิ น้กำรสังคำยนำครัง้นี  ้ พระสงฆ์ได้แบ่งกลุ่มช่วยกันจ ำค ำสอนของ

พระพทุธเจ้ำเป็นคณะ ๆ เรียกว่ำ คณภำณกะ (กลุ่มนกัท่อง/นกัสวด) คือแบ่งพระเป็นกลุ่ม ๆ 

ตำมสำยครูอำจำรย์ของตน ให้ช่วยกนัจ ำค ำสอนของพระพทุธเจ้ำไว้และน ำไปสอนต่อ ๆ กนัไป

แบบปำกต่อปำก  เช่น คณะนีมี้ 500 รูปนี ้ต้องท่องจ ำค ำสอนของพระพทุธเจ้ำให้ได้ 200 สตูร 

คณะนี ้500 รูป ให้ทรงจ ำค ำสอนให้ได้สกั 300 สตูร เป็นต้น (คงมีกำรประชมุสงฆ์แต่ละคณะมำ

นัง่ทบทวนสอบทำนกนัอยู่บ่อย ๆ เป็นระยะ ๆ เป็นปกติทกุ ๆ ปี/แต่เรำไม่เห็นหลกัฐำนเอกสำร

ประวติัศำสตร์ในเร่ืองนี)้ 

ภำษำท่ีใช้จ ำค ำสอนของพระพทุธเจ้ำไว้หลงัสงัคำยนำครัง้ท่ี 1 นี ้เช่ือว่ำ คงจะมีกำรปรับ

ถ้อยค ำส ำนวนพอสมควร เพ่ือให้กระชบั จ ำได้ง่ำย ส่งต่อกนัได้ง่ำยด้วย คงจะตดัค ำท่ีเป็นภำษำ

พูดภำษำตลำดทั่วไปท่ีรู้สึกรก ๆ ออกจ ำนวนไม่น้อย (กำรปรับเปล่ียนถ้อยค ำส ำนวนตรงนี ้

อำจจะบอกได้ว่ำ เร่ิมจะเป็นไวยำกรณ์ภำษำขึน้มำบ้ำงแล้ว คือมีกำรปรับระบบภำษำ ปรับค ำ

เพ่ือให้จ ำได้ง่ำย ส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้ง่ำย (แนะน ำให้ลองไปอ่ำนและฝึกจ ำพระสูตรต่ำง ๆ 

เช่น ธัมมจกักปัปวตัตนสูตร อำทิตตปริยำยสูตร อนตัตลกัขณสูตร  เป็นต้น จะเห็นว่ำในพระ

สูตรต่ำง ๆ ค ำบำลีจะเป็นประโยคง่ำย ๆ ใช้ค ำซ ้ำ ๆ ไม่ซบัซ้อน ทัง้นี้เพือ่ใหจ้ ำได้ง่ำย สอบทำน

กนัได้ง่ำย แต่ก็ยงัไม่มีส่ิงทีเ่รียกว่ำ ต ำรำไวยำกรณ์บำลีเกิดข้ึนในช่วงนี้ เพรำะคนยคุนี้รู้ภำษำนี้

ดีอยู่แลว้ จึงไม่จ ำเป็นตอ้งมีต ำรำมำอธิบำยระเบียบกำรใชภ้ำษำใด ๆ)  

ต่อมำมีกำรท ำสงัคำยนำครัง้ท่ี 2 (รำวปี พ.ศ.100 กว่ำ ๆ) และมีกำรสงัคำยนำครัง้ท่ี 3 

(ประมำณปี พ.ศ.200-300) ท่ีจดัขึน้ในอินเดีย  

ผลจำกกำรท ำสังคำยนำครัง้ที่ 3 เสร็จสิน้ 

พระสงฆ์เร่ิมแยกส ำนักกันแบบเด็ดขำด (ไม่ท ำสังฆกรรมร่วมกัน)   (คนที่มำบวชใน

พระพทุธศำสนำมำจำกหลำยสำย หลำยพืน้เพ หลำยวรรณะ หลำยเมือง หลำยภำษำพูด และ
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พระสงฆ์ที่มีพืน้เพเดิมเป็นพรำหมณ์ เป็นปรำชญ์ที่เก่งภำษำสนัสกฤตก็มีมำก) มีพระสงฆ์กลุ่ม

ใหญ่บำงกลุ่ม (เอกสำรฝ่ำยบำลีเรำเรียกว่ำ มหำสังฆิกะ) รวมกลุ่มกันท ำสงัคำยนำขึน้เอง

ต่ำงหำก (บำงเอกสำรนบัเป็นครัง้ท่ี 4 ในอินเดีย) และตกลงกนัเขียนค ำสอนของพระพทุธเจ้ำไว้

ด้วยภำษำสนัสกฤต สอน อธิบำยค ำสอนของพระพทุธเจ้ำด้วยภำษำสนัสกฤต (ซ่ึงเป็นภำษำใน

คมัภีร์พระเวทของศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู แต่คงมีกำรปรับปรุงส ำนวนและรูปแบบค ำศพัท์ต่ำง 

ๆ เช่นกนั คงไม่ใช่เหมือนภำษำสนัสกฤตแบบคมัภีร์พระเวททัง้หมด) กลุ่มสงฆ์มหำสงัฆิกะได้

จำรึกค ำสอนของพระพทุธเจ้ำเป็นภำษำสนัสกฤตลงใบลำนและได้จำรึกไว้ในแผ่นทองค ำด้วย 

(ในสมัยพระพุทธเจ้ำยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ มีกลุ่มพระภิกษุที่มีพื้นเพเป็นพรำหมณ์

เช่ียวชำญภำษำสนัสกฤต ทูลขออนญุำตพระพทุธเจ้ำเพือ่จะสอนชำวบ้ำนด้วยภำษำสนัสกฤต 

เพรำะรู้สึกว่ำ เท่ ขลงั อลงักำร และศกัด์ิสิทธ์ิ แต่พระพทุธเจ้ำไม่ทรงอนญุำต เพรำะสนัสกฤต

เป็นภำษำที่จำรึกคมัภีร์ของพรำหมณ์ กลุ่มพรำหมณ์ถือว่ำเป็นของสูงสงวนไว้เฉพำะวรรณะ

ตนเอง มีข้อหำ้มส ำหรับคนทัว่ไปในกำรเรียนรู้ ถ้อยค ำภำษำสนัสกฤตเข้ำใจยำก ออกเสียงไม่

ง่ำยนัก ชำวบ้ำนไม่ได้ใช้สื่อสำรกันในชีวิตประจ ำวัน พระพุทธเจ้ำตรัสให้สอนธรรมะของ

พระองค์ด้วยภำษำของชำวบ้ำน ภำษำธรรมดำ ๆ ภำษำท้องถ่ินของชำวบ้ำนเท่ำนัน้ ห้ำมใช้

ภำษำสนัสกฤตสอน  ถ้ำพระภิกษุรูปใดสอนเป็นสนัสกฤต ปรับอำบัติ (พระองค์คงเกรงว่ำ

ชำวบ้ำนจะสบัสนและเข้ำใจยำก จะท ำให้ค ำสอนของพระองค์ไม่แพร่หลำย และพระองค์ไม่

ตอ้งกำรใหมี้ระบบถือวรรณะในสงัคมอินเดียดว้ย)  

กลุ่มพระภิกษุมหำสงัฆิกะใช้อกัษรอะไรเขียนค ำสอนของพระพทุธเจ้ำเป็นสนัสกฤตใน

กำรสังคำยนำครัง้นี ้ยำกจะบอกได้ เดำเอำว่ำ น่ำจะเป็นอักษรพรำหมี อักษรเทวนำครี หรือ

อักษรโบรำณอ่ืน ๆ ท่ีเรำไม่พบในปัจจุบันนีแ้ล้ว เพรำะปรับเปล่ียนรูปแบบหรือสูญหำยไป

หมดแล้ว (แต่ถ้ำค้นพบแผ่นทองค ำท่ีใช้จำรึกค ำสอนของพระพทุธเจ้ำท่ีว่ำนีไ้ด้ น่ำจะได้ค ำตอบ

ท่ีชดัเจนขึน้)  

คณะสงฆ์มหำสังฆิกะกลุ่มนีเ้องท่ีน ำมำสู่กำรเกิดเป็นนิกำยใหญ่ ท่ีเรียกว่ำ มหำยำน 

และนิกำยย่อยอ่ืน ๆ ในทิเบต จีน ญ่ีปุ่ น ฯลฯ ในสมยัต่อมำจนถึงทกุวนันี ้ 
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ลังกำ 

        เกำะลงักำ ศรีลงักำ สีหฬ หรือ สิงหล ได้รับพระพทุธศำสนำนบัแต่เสร็จสิน้กำรสงัคำยนำ

ครัง้ท่ี 3 (ท่ีมีกำรส่งพระภิกษุไปเผยแผศ่ำสนำหลำยสำย รวมถึงสำยท่ีมำทำงไทย มอญ พม่ำ 

ด้วย) (คิดว่ำ น่ำจะมีพระภิกษุเดินทำงไปเผยแผ่พระพทุธศำสนำทีล่งักำก่อนหนำ้นัน้บำ้งแลว้ 

แต่อำจจะยงัไม่ประสบผลส ำเร็จอย่ำงย่ิงใหญ่พอ จึงไม่มีกำรจดเป็นหลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์

ไว ้หรือมีกำรจดไว ้แต่เอกสำรสูญหำยไปหมดแลว้) 

ในลังกำ มีกำรท ำสังคำยนำหลำยครัง้ เม่ือมีกำรจัดท ำสังคำยนำครัง้ท่ี 2 รำวปี พ.ศ. 

400 กว่ำ ๆ พระสงฆ์สมยันัน้ได้ตกลงกันว่ำ ให้มีกำรจำรึกค ำสอนของพระพุทธเจ้ำลงส่ือวัสดุ

ภำยนอกอ่ืน ๆ เช่น ใบลำน แผ่นหิน แผ่นกระดำน ไม่ควรใช้วิธีแบบมขุปำฐะเพียงอย่ำงเดียวอีก

แล้ว เพรำะท่ำนมองไปถึงกำลไกลข้ำงหน้ำว่ำ ในอนำคต (ยคุพวกเรำนีเ้อง)  จะหำคนท่ีจะทรง

จ ำค ำสอนของพระพทุธเจ้ำไว้ได้แบบไม่ผิดพลำดได้ยำก  อำจพำกนัจ ำผิด ๆ และส่งต่อข้อมลูค ำ

สอนให้กันแบบผิด ๆ เพีย้น ๆ ได้  นับแต่นัน้มำ เรำจึงได้รับรู้กันว่ำ ค ำสอนของพระพุทธเจ้ำ

ต้นฉบบัท่ีน ำสืบต่อกนัมำจำกกำรสงัคำยำนำครัง้ท่ี 1 ได้รับกำรเขียนลงวสัดตุ่ำง ๆ เช่น ใบลำน  

(ในครั้งนี้ ตวัอกัษรคงเป็นอกัษรสีหฬโบรำณ) และภำษำท่ีจำรึกนีเ้ป็นภำษำบำลีพระไตรปิฎก

ตำมท่ีเรำรู้จกักนัทกุวนันีน่ี้เอง 

 
ประเทศไทย  

ประเทศไทย ได้รับพระพทุธศำสนำจำกหลำยทำงและรับเข้ำมำหลำยรอบ เข้ำมำทำง

เมืองมอญก็หลำยรอบ (หวัเมืองชำยทะเลฝ่ังอนัดำมนั เช่น มะริด ทวำย ตะนำวศรี เมำะตะมะ 

เมำะล ำเลิง) ทำงภำคใต้สดุก็หลำยรอบ เข้ำมำทำงอ่ำวไทย รำชบรีุ อู่ทอง ก็มี เข้ำมำทำงพม่ำ

ล้ำนนำ ก็มี และไทยเรำก็ได้รับจำกทำงเขมร,จำมปำ (เวียตนำมใต้) และลำวด้วย (ลำวรับ

พระพทุธศำสนำต่อจำกเขมรและจำมปำอีกที ยคุหลงัมำลำวก็รับจำกลำ้นนำและจำกไทยด้วย) 

สรุปคือประเทศไทยรับพระพทุธศำสนำเข้ำมำหลำยทำงหลำยรอบ รับเร่ือย ๆ จนมำมีหลกัฐำน

ชดัขึน้ในยคุสโุขทยัว่ำต้นแหล่งมำจำกลงักำ 
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แต่ก่อนหน้ำนัน้ เช่ือว่ำ เรำได้รับคติธรรมเนียมและสนัสกฤตของพรำหมณ์มำหลำยรอบ

แล้วเช่นกัน และพระพุทธศำสนำแบบมหำยำนท่ีใช้สันสกฤต ก็น่ำจะเข้ำมำในดินแดนไทย

ไล่เล่ียกันกับแบบเถรวำท หรือบำงทีพระพุทธศำสนำแบบมหำยำนอำจมำล่วงหน้ำก่อนแล้ว

ด้วยตัง้แต่เกิดคณะมหำสังฆิกะ เพียงแต่ได้รับควำมนิยมน้อยและมีระยะเวลำสัน้ ๆ เท่ำนัน้ 

(ลองศึกษำต ำนำนมูลสำสนำ ส ำนวนล้ำนนำ-แปล โดยเฉพำะช่วงที่กล่ำวถึงคณะสงฆ์วดัป่ำ

แดงมหำวิหำร กบั วดัสวนดอก เชียงใหม่ จะเห็นร่องรอยนี้ /แม้เหตุกำรณ์นี้จะเป็นเร่ืองระยะ

หลงัก็ตำม) 

 
เขมร 

ดินแดนเขมรนัน้ พรำหมณ์เข้ำมำนำนมำกแล้ว และใช้สนัสกฤตเป็นภำษำพิธีกรรมต่ำง 

ๆ คนเขมรจึงรู้สันสกฤตดีและถ่ำยทอดมำถึงคนไทยผ่ำนคติกำรปกครองแบบระบบเทวรำชำ

ด้วย ผ่ำนกำรติดต่อค้ำขำยและกำรแต่งงำนระหว่ำงกนัด้วย  คนไทย (กลุ่มชนที่ผสมผสำนกนั

หลำยเช้ือชำติในแผ่นดินที่เรียกว่ำประเทศไทยทุกวนันี้) จึงรับคติพรำหมณ์และสันสกฤตไว้

ตัง้แต่สมยัท่ียงัไม่มีอำณำจกัรเด่น ๆ แบบอำณำจกัรสโุขทยั (ตำมแบบเรียนประวตัิศำสตร์ไทย

ปัจจบุนั) 

 
พจิำรณำค ำแปลบำลีเป็นภำษำไทย 

เม่ือพิจำรณำดูกำรสะสมค ำพูดและภำษำของคนในแผ่นดินนี  ้เรำจะเห็นว่ำ คนใน

ดินแดนไทยนีรั้บคติพรำหมณ์และสนัสกฤตมำก่อนนำนแล้วและใช้ค ำภำษำสนัสกฤตปะปนอยู่

ในชีวิตประจ ำวนัจนกลำยเป็นควำมเคยชินเป็นปกติธรรมดำอยู่แล้ว  ดงันัน้ เม่ือพระพทุธศำสนำ

เถรวำทและบำลีเข้ำมำในภำยหลัง เวลำคนไทยครัง้กระโน้นแปลภำษำบำลีเป็นภำษำไทย 

หลำย ๆ ค ำ จึงแปลออกเป็นค ำสนักฤต (ท่ีกลำยเป็นไทยแล้ว) ไม่ได้แปลเป็นค ำภำษำไทยแท้ ๆ 

ทัง้นีเ้พรำะค ำสนัสกฤตเป็นค ำท่ีคนท่ีรู้จกักันดีอยู่ก่อนแล้วในสมยัโน้นนัน่เอง เช่น แปล สตฺถำ 

ว่ำ พระศำสดำ  แปล รตฺติ ว่ำ รำตรี แปล อิตฺถี ว่ำ สตรี แปล ภิกฺขุนี ว่ำ ภิกษุณี  แปล 

อจฉฺรำ ว่ำ อัปสร  แปล ร สิ ว่ำ รัสมี แปล ขตตฺยิ ว่ำ กษัตริย์ ฯลฯ ซึง่ค ำแปลพวกนีล้้วนเป็น
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ภำษำสนัสกฤตหรือดดัแปลงมำจำกสนัสกฤต ถ้ำคนไทยไม่คุ้นชินกบัสนัสกฤตมำก่อน จะแปล

เป็นสนัสกฤตไม่ได้ ถึงแปลไปก็จะไม่เข้ำใจควำมหมำยดีพอ 

 
ย้อนไปที่เกำะลังกำ 

เม่ือค ำสอนของพระพทุธเจ้ำได้รับกำรเขียนลงวสัดเุช่น ใบลำน แผ่นหิน ผืนผ้ำ หนงัสตัว์ 

ฝำผนงัต่ำง ๆ และเผยแพร่ไปยงัดินแดนต่ำง ๆ แล้ว ก็มีปัญหำส ำหรับคนต่ำงเมืองท่ีไม่ได้พูด

ภำษำแบบนีม้ำก่อน ยำกท่ีจะเข้ำใจค ำสอนของพระพทุธเจ้ำได้ พระสงฆ์รุ่นต่อ ๆ มำซึง่ส่วนมำก

เป็นชำวลังกำ  (ในรำวปี พ.ศ. 900-1100 เป็นต้นมำ) จึงคิดว่ำ ท ำอย่ำงไรจะช่วยให้คนใน

ท้องถ่ินอ่ำนพระไตรปิฎกและคมัภีร์อธิบำยพระไตรปิฎกต่ำง ๆ ได้ง่ำยขึน้ ท ำอย่ำงไรให้ชำวพทุธ

มีควำมรู้ในคมัภีร์ทำงพระพทุธศำสนำได้ดีขึน้  ท่ำนจงึท ำต ำรำประเภท "ไวยำกรณ์" ขึน้มำ ต ำรำ

บำลีไวยำกรณ์จงึเกิดขึน้ในยคุนี ้

เน่ืองจำกภำษำสันสกฤตมีมำนำนแล้ว และมีกำรพัฒนำระบบไวยำกรณ์ของภำษำ

ตวัเองไว้ดีมำกจนเป็นท่ีแพร่หลำยอยู่แล้วในขณะนัน้  พระภิกษุท่ีท ำต ำรำไวยำกรณ์บำลีก็เรียนรู้

สันสกฤตมำเป็นอย่ำงดี ดังนัน้ จึงได้รับอิทธิพลและน ำหลักกำรหลำยอย่ำงจำกไวยำกรณ์

สนัสกฤตมำใช้ (แต่ไม่ได้น ำมำทัง้หมด) คือน ำมำบำงอย่ำงแล้วพฒันำปรับให้เป็นไวยำกรณ์ใน

แบบเฉพำะของตน เพ่ือให้เพียงพอส ำหรับกำรจะเรียนรู้บำลีคือค ำสอนของพระพุทธเจ้ำได้ 

(ชินวจนยุตฺต  หิ=กฎเกณฑ์ทำงภำษำท่ีเหมำะควรกับพระพุทธด ำรัส/อนันี้เป็นสูตร ๆ หน่ึงใน

คมัภีร์ไวยำกรณ์กจัจำยนะ) 

เร่ืองอิทธิพลจำกสนัสกฤตสู่บำลีนี ้พิจำรณำได้จำกเร่ืองต ำรำไวยำกรณ์บำลีประเภทมี

สูตร เช่น สูตรบำลีไวยำกรณ์ในกัจจำยนะ หลำยสูตรตรงกับสนัสกฤตเลย แต่ปรับเป็นค ำบำลี

เท่ำนัน้ (ถ้ำไม่มีสูตรสนัสกฤตให้รู้เห็นมำก่อน จะท ำสูตรไวยำกรณ์บำลีให้ตรงสูตรไวยำกรณ์

สนัสกฤตแบบตรงกนัเป๊ะ ๆ คงเป็นไปไดย้ำกมำก) 

ปัจจุบัน เรำยังค้นหำต ำรำไวยำกรณ์บำลีแบบสันสกฤตเพ่ืออธิบำยพระไตรปิฎกของ

พระสงฆ์กลุ่มมหำสงัฆิกะ (ท่ีพฒันำต่อมำเป็นมหำยำน) เม่ือครัง้หลงัสงัคำยนำครัง้ท่ี 3 ไม่ได้  
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โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกพบต้นฉบบัท่ีจำรึกลงแผ่นทองค ำ เรำอำจได้ข้อสรุปว่ำ สูตรไวยำกรณ์

ภำษำบำลีทุกวันนี ้เรำเอำแบบอย่ำงมำจำกไวยำกรณ์สันสกฤตแท้ ๆ หรือว่ำเอำมำจำก

ไวยำกรณ์บำลีแบบสนัสกฤตท่ีพระสงฆ์พทุธมหำยำนยคุนัน้ท่ำนท ำไว้ หรือว่ำผสมผสำนน ำมำ

จำกสองแหล่ง 

 
ไวยำกรณ์บำลีเล่มแรก 

ต ำรำไวยำกรณ์บำลีเล่มแรกคือคมัภีร์อะไร ไม่อำจระบุชดัได้ บำงท่ำนก็ว่ำ นิรุตติปิฎก  

และมหำนิรุตติ จฬูนิรุตติ น่ำจะเป็นฉบบัแรก ๆ  แต่หำต้นฉบบัไม่ได้ บำงทีอำจมีต ำรำไวยำกรณ์

อ่ืนท่ีเรำไม่รู้จกัช่ือท่ีใช้เรียน ท่องจ ำและสอนกันในบำงวดัโดยท่ีไม่ได้เขียนลงวสัดุใบลำนหรือ

เขียนลงใบลำนเหมือนกนั แต่หมดสภำพไป ไมแ่พร่หลำย ไมโ่ด่งดงัพอก็เป็นได้   

ส ำหรับต ำรำไวยำกรณ์บำลีเล่มท่ีรู้จกักนัแพร่หลำยเป็นอย่ำงดีเล่มแรก ๆ และยงัคงมีอยู่

มำจนกระทัง่ทกุวนันี ้ คือ ต ำรำไวยำกรณ์บำลีช่ือกัจจำยนะ ซึง่ผู้แต่งน่ำจะเป็นพระภิกษุชำว

อินเดียหรือลงักำท่ีรู้บำลีและภำษำสนัสกฤตเป็นอย่ำงดี ท่ำนสร้ำงต ำรำนีข้ึน้มำเพ่ือใช้สอนคน

ในท้องถ่ินให้มีพืน้ควำมรู้ทำงภำษำจนพอจะเข้ำใจพระไตรปิฎกได้แบบง่ำย ๆ  

คนไทยน ำเข้ำต ำรำนี ้น ำมำจดัเรียงล ำดบัเนือ้หำใหม่ และเรียกต ำรำนีว้่ำ มูลกัจจำยน์ 

หรือ กัจจำยนมูล ท่ีคนในดินแดนไทยนีเ้รียนรู้กนัตัง้แต่ยคุก่อนมีอำณำจกัรสโุขทยั ล้ำนนำ 

อยธุยำ สืบเร่ือยมำจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นในรัชกำลท่ี 5 และรัชกำลท่ี 6    

ไวยำกรณ์บำลีแบบมีสูตร   

ไวยำกรณ์บำลีดัง้เดิม เช่น ไวยำกรณ์กัจจำยนะ ท่ำนจะท ำเป็นสูตรสัน้ ๆ ไว้  แล้วค่อย

ขยำยควำมกนัเม่ือเรียนกบัครูอำจำรย์  จงึเรียกไวยำกรณ์แบบนีว้่ำ ไวยำกรณ์บำลีแบบมีสูตร   

ตวัอย่ำงสตูรไวยำกรณ์กจัจำยนะ เช่นสตูรท่ี 1 ว่ำ อตโฺถ อกขฺรสญฺญำโต แปลว่ำ สิ่งต่ำง ๆ ใน

โลกนี ้คนเรำจะส่ือสำรรู้ควำมกันได้ ก็โดยอำศัยเคร่ืองมือส ำคญัคือ อักษร (อกัษรนี้ แปลว่ำ 

เสียงหรือตวัหนงัสือก็ได้)   
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ท ำไมจงึสร้ำง"สูตรไวยำกรณ์บำลี" ขึน้มำ  

สูตรทำงไวยำกรณ์ จะมีลกัษณะเป็นค ำสัน้ ๆ ย่อ ๆ แต่อมควำมไว้ได้อย่ำงกว้ำงขวำง

และชดัเจน เหตผุลท่ีสร้ำงสตูรไวยำกรณ์บำลีขึน้มำ เพ่ือประหยดัเวลำในกำรศกึษำ เพรำะสมยั

โบรำณ เคร่ืองเขียน ส่ือบนัทกึท่ีคงทนถำวร เช่น ใบลำน ท ำยำก หำยำก จงึต้องคิดสร้ำงสตูรสัน้ 

ๆ เน้นให้กระชับ (เสียงในสูตร ถ้ำท ำให้เป็นเสียงสอดคล้องกันได้ย่ิงดี) เพ่ือให้จ ำกันได้ง่ำย 

ถ่ำยทอดกนัได้ง่ำย แล้วขยำยควำมกนัอีกทีเม่ือมีกำรเรียนกำรสอน  

ผู้สร้ำงสูตรไวยำกรณ์ได้ ต้องเป็นผู้ ท่ีรู้ภำษำอย่ำงลึกซึง้และกว้ำงขวำง จึงจะสำมำรถ

กลัน่หวัใจส ำคญัของเนือ้หำทัง้หมดแล้วสรุปย่อเป็นสตูรสัน้ ๆ ได้  

ตรงนี้ให้เรำนึกเปรียบเทียบกบัส่ิงที่เรียกว่ำ “หวัใจ” นี่นัน่ ที่คนไทยนิยมท ำกนัทกุวนันี้ 

เช่น หัวใจพระอภิธรรม เรำก็ย่อเป็น สัง วิ ธำ ป ุกะ ยะ ปะ) ซ่ึงเป็นค ำย่อของคัมภีร์พระ

อภิธรรม สูตรไวยำกรณ์บำลีก็เช่นกนั ใช้ค ำย่อ ๆ สัน้ ๆ แต่กินควำมได้กว้ำงขวำง ครอบคลมุ 

และชดัเจนเพียงพอ  

ยุคต่อมำ ในรำวปี พ.ศ. 1600-1800 มีกำรพฒันำไวยำกรณ์บำลีขึน้มำอีกเล่มหนึ่ง ช่ือ  

โมคคัลลำนะ โดยพระภิกษุลังกำ ไวยำกรณ์โมคคัลลำนะ น ำระบบ วิธีกำรและกำรอธิบำย

ไวยำกรณ์มำจำกสนัสกฤตค่อนข้ำงมำก มำกยิ่งกว่ำไวยำกรณ์กัจจำยนะ แต่กำรอธิบำยตำม

แนวทำงของโมคคัลลำนะช่วยให้ควำมกระจ่ำงแจ้งได้อย่ำงมีเหตุมีผลท่ีหมำะสมในหลำย ๆ 

เร่ืองท่ีคมัภีร์ไวยำกรณ์กจัจำยนะยงัท ำได้ไมช่ดัเจนพอ 

ในช่วงปี พ.ศ. 1700-1800 พระภิกษุชำวพม่ำ ได้พฒันำต ำรำไวยำกรณ์บำลีขึน้มำใหม่

เล่มหนึ่ง เรียกช่ือว่ำ สัททนีติ ซึ่งกล่ำวกันว่ำ เป็นไวยำกรณ์บำลีท่ีใหญ่ท่ีสุด ครบถ้วน และ

สมบูรณ์ท่ีสุด (เม่ือเทียบกับ 2 ต ำรำไวยำกรณ์สองเล่มก่อนหน้ำนี้) บำงสูตรก็เหมือนกับ

ไวยำกรณ์เล่มก่อน ๆ หลำย ๆ สตูรก็ไม่เหมือน เพรำะผู้แต่งสร้ำงสตูรขึน้ใหม่เพ่ือให้ชดัเจนและ

ครอบคลมุยิ่งขึน้  

ทัง้คมัภีร์ไวยำกรณ์โมคคลัลำนะและสทัทนีติ ไม่มีกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นทำงกำรใน

ประเทศไทย คงมีกำรศกึษำกนัเองในหมู่ผู้สนใจจ ำนวนน้อยเท่ำนัน้ 
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ไวยำกรณ์บำลีแบบไม่มีสูตร 

ในประเทศไทย สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส  (พระรำชโอรสใน

หลวงรัชกำลที่ 4/น้องยำเธอในหลวงรัชกำลที่ 5) เคยเรียนบำลีตัง้แต่เป็นเด็กในวังและได้

อุปสมบทเข้ำมำเรียนบำลีเพิ่มเติมอีก จนเม่ือมีอำยุพรรษำมำกขึน้ ได้รับบริหำรงำนคณะสงฆ์ 

พระองค์ได้เสด็จไปตำมหวัเมืองต่ำง ๆ ได้พบเห็นพระภิกษุสำมเณรเรียนบำลีตำมวดัต่ำง ๆ แล้ว 

ทรงเห็นปัญหำกำรเรียนบำลีในสมยันัน้ท่ียำกล ำบำก (ต ำรำมีนอ้ย ครูสอนนอ้ย สือ่ อปุกรณ์จด

บันทึกมีน้อย วิธีกำรเรียนรู้ยุ่งยำก เร่ิมต้นก็เรียนไวยำกรณ์แบบบำลีเป็นบำลีเลย ไม่มีกำร

จัดระบบห้องเรียน และเรียนกนัแบบตำมมีตำมเกิด ตำมควำมสะดวกและควำมพอใจของ

อำจำรย์สอน กำรปิดกำรปิดไม่แน่นอน) ส ำนกัเรียนหนึ่ง ๆ ถ้ำมีผู้ เรียน 100 คน จะมีผู้ เรียนจบ

แค่ 1-2 คน หรือไม่มีคนเรียนจบหลกัสตูรเลยก็ได้ในรุ่นนัน้ ต้องใช้เวลำเรียนนำนมำก เสียเวลำ

มำก และเพีย้นไปก็มำก คือเรียนบำลีเพ่ือควำมขลงัหรือเรียนไวยำกรณ์บำลีกัจจำยนะเพ่ือไป

เน้นท ำเคร่ืองรำงของขลงัก็มำก พระองค์จึงได้ปรับปรุงกำรเรียนบำลีขึน้ใหม่ ให้มีระบบกำรจดั

ชัน้เรียน (มีห้องเรียน มีกำรวดัผลที่เป็นระบบ เปลี่ยนระบบกำรสอบแบบปำกเปล่ำเป็นเขียน

ค ำตอบเพื่อจะได้มีควำมช ำนำญในภำษำไทยด้วย ฯลฯ) พระองค์ได้ทรงเรียบเรียงต ำรำเรียน

บำลีไวยำกรณ์แบบย่อ ๆ เพ่ือปพืูน้ฐำนในระดบัเบือ้งต้นโดยมีพระประสงค์จะให้ผู้ เรียน สำมำรถ

เรียนรู้ภำษำบำลีได้แบบรวดเร็ว แปลบำลีได้อย่ำงรวดเร็ว เพ่ือจะได้มีก ำลงัใจกำรศึกษำเรียนรู้

คัมภีร์บำลีอ่ืน ๆ ต่อไป ต ำรำเรียนบำลีท่ีทรงนิพนธ์ขึน้นีเ้รียกว่ำ “แบบเรียนบำลีไวยำกรณ์  

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส" เป็นต ำรำไวยำกรณ์บำลีแบบไม่

มีสูตร เน้นเขียนอธิบำยหลักกำรทำงภำษำไปเลย ต่อมำคณะสงฆ์ได้ใช้แบบเรียนนีเ้ป็น

หนงัสือหลกัในกำรสอบบำลีสนำมหลวงในระดบัชัน้ต้น (ประโยค 1-2 และประโยค 3) จึงเรียก

แบบเรียนบำลีนีว้่ำ "หนงัสือเรียนบำลีสนำมหลวง" ซึง่พระภิกษุสำมเณรในประเทศไทยใช้เรียน

ตัง้แต่ประมำณปี พ.ศ. 2454 เป็นต้นมำจนถึงทกุวนันี ้  
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///ควำมเหน็ส่วนตัว-ธฤญเดชำ ลิภำ///  

“แท้จริง ไวยำกรณ์บำลีท่ีสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส  ทรง

นิพนธ์ขึน้นัน้ พระองค์มีพระประสงค์เพ่ือให้เป็นพืน้ฐำนในระดบัเบือ้งต้นเท่ำนัน้ เม่ือเรียนจบ

บำลีพืน้ฐำนนีแ้ล้ว ต้องมีกำรต่อยอดไปเรียนไวยำกรณ์บำลีท่ีมีเนือ้หำกว้ำงขวำงและละเอียด

ลกึซึง้กว่ำนัน้ กล่ำวคือ ต้องไปเรียนไวยำกรณ์บำลีกจัจำยนะ โมคคลัลำนะ และ  สทัทนีติ ต่อไป

นัน่เอง  ไม่ใช่เรียนหนงัสือเรียนบำลีชัน้ต้นของพระองค์จบแล้วก็พำกนัหยดุอยู่เพียงแค่นัน้ 

เร่ืองนี ้นับเป็นสิ่งที่น่ำเสียดำย ด้วยหำคนที่เข้ำใจพระด ำริและพระประสงค์ของ
สมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ได้ยำกมำก ดังนัน้  หลังพระองค์
สิน้พระชนม์ในปี พ.ศ.2464 ผู้ที่ รับช่วงงำนกำรศึกษำบำลีต่อจำกพระองค์ จึงไม่ได้
พัฒนำกำรศึกษำบำลีให้มีควำมก้ำวหน้ำทนัสมัยให้มำกยิ่งกว่ำที่เป็นอยู่ขณะนัน้ได้  

 ผลกระทบท่ีส ำคัญอย่ำงหนึ่งจำกกำรมีต ำรำเรียนไวยำกรณ์บำลีฉบับย่อของบำลี

สนำมหลวงนี ้คือ ท ำให้พระภิกษุสำมเณรทัง้ประเทศค่อย ๆ เลิกเรียนมลูกจัจำยน์ท่ีเคยเรียนกัน

มำแต่เดิมตัง้แต่สมัยยังไม่มีอำณำจักรสุโขทัย       และหลังจำกนัน้ก็แทบไม่มีคนเรียนบำลี

มูลกัจจำยน์สืบต่อมำอีกเลย จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2499 เร่ิมมีผู้ รือ้ฟื้นกำรเรียนมูลกัจจำยน์

ขึน้มำ โดยน ำเข้ำครูผู้สอนจำกต่ำงประเทศ และมีผู้สนใจเรียนพอควร เช่น ท่ีวดัท่ำมะโอ ล ำปำง 

ในช่วงปี พ.ศ. 2510-2535 จะเฟ่ืองฟูท่ีสุด (ปัจจุบันกำรเรียนกำรสอนซบเซำแล้ว) และใน

ปัจจบุนัมีสอนบำลีแบบดัง้เดิมท่ีวดัวิหำรธรรม อดุรธำนี, วดัหำดใหญ่สิตำรำม สงขลำ, วดัจำก

แดง สมทุรปรำกำร,  วดัสุทธำโภชน์ เขตลำดกระบงั กรุงเทพฯ (4 วดันี้ มีกำรเรียนกำรสอนอยู่ 

แต่ไม่มีอะไรรับประกนัได้ว่ำจะต่อเนื่องยำวนำนแค่ไหน) เพรำะกำรเรียนแบบนี ้เป็นกำรเรียน

กำรสอนแบบท ำกนัเอง ไม่มีกำรส่งเสริมสนบัสนนุรับรองจำกองค์กรปกครองระดบัสงูของคณะ

สงฆ์ จึงมีกำรเปิด ๆ ปิด ๆ ไปตำมอำจำรย์ผู้สอน ปัญหำส ำคญัอีกอย่ำงคือผู้ เรียนจ ำเป็นต้อง

เรียนบำลีหลำยหลกัสตูรในขณะเดียวกนั กล่ำวคือต้องเรียนบำลีสนำมหลวงเพ่ือสอบให้ได้วุฒิ

กำรศึกษำท่ีเป็นทำงกำร และต้องเรียนบำลีดัง้เดิมเพ่ือสืบทอดประเพณีและฝึกควำมเช่ียวชำญ

ส ำหรับศกึษำพระไตรปิฎก (ท่ีไม่มีวฒุิรับรองตำมกฎหมำย) ไปด้วย 
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ผู้ รับผิดชอบงำนกำรศึกษำบำลีของไทยท่ีรับหน้ำท่ีต่อ ๆ กันมำ จำกสมเด็จพระมหำ

สมณเจ้ำฯ  เม่ือไม่เข้ำใจพระด ำริและพระประสงค์ของพระองค์ อีกทัง้ยงัมีควำมเกรงใจในหมู่

พระสงฆ์ด้วยกันเองด้วย จึงไม่มีกำรปรับปรุงพฒันำหลกัสูตรกำรเรียนบำลีให้มีควำมทนัสมยั

ก้ำวหน้ำยิ่งขึน้ จวบจนกระทั่งทุกวันนี ้จึงท ำกันได้เพียงรักษำระบบและรูปแบบท่ีสมเด็จพระ

มหำสมณเจ้ำฯ ทรงวำงฐำนไว้เม่ือ 100 กว่ำปีท่ีแล้วเท่ำนัน้ ไม่มีกำรทบทวนผลดีผลเสียของ

กำรศึกษำบำลีท่ีเป็นอยู่  ไม่มีกำรพฒันำกำรศึกษำบำลีให้ดียิ่งขึน้กว่ำ 100 ปีท่ีแล้วเลย ถ้ำจะ

กล่ำวว่ำ น่ีคือกำรแช่แข็งกำรศกึษำบำลีก็คงไม่ผิดประกำรใด”  

 

เร่ิมใช้ค ำ “ภำษำบำลี”  ในควำมหมำยว่ำเป็น “ภำษำ ๆ หน่ึง" กันเม่ือใด  

จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น พอสรุปได้ว่ำ เรำเรียกภำษำท่ีจำรึกค ำสอนของพระพุทธเจ้ำว่ำ 

"ภำษำบำลี" นี ้นบัแต่เร่ิมมีไวยำกรณ์บำลีขึน้มำเล่มแรก ๆ นัน่เอง และในสมยัแรก ๆ ท่ำนคงจะ

ให้ควำมหมำยต ำรำของท่ำนว่ำ  "ไวยำกรณ์/ระเบียบกฎเกณฑ์ทำงภำษำเพื่อควำมเข้ำใจ

พระบำลี” (“พระบำลี” ในทีนี่ ้ในสมยัแรก ๆ หมำยถึงค ำสอนของพระพทุธเจ้ำเท่ำนัน้ เม่ือมีกำร

อ้ำงอิงกำรอธิบำยข้อควำมในพระไตรปิฎกของพระอรรถกถำจำรย์)  ต่อมำจึงมีกำรอธิบำย

ควำมหมำยใหม่เพิ่มเข้ำมำว่ำ บำลี เป็นภำษำที่รักษำค ำสอนพระพทุธเจ้ำ (พทฺุธวจน  ปำเลตีติ 

ปำลิ)  

สรุปว่ำ ค ำว่ำ “บำลี/ปำลิ/ปำฬิ” มี 2 ควำมหมำย คือ พระบำลี หมำยถึงค ำสอน/พระ

ด ำรัสของพระพุทธเจ้ำ และ ภำษำบำลี ภำษำท่ีรักษำค ำสอนพระพุทธเจ้ำ   และค ำว่ำ 

“ไวยำกรณ์บำลี” ก็มี 2 ควำมหมำยเช่นกัน คือ ระเบียบกฎเกณฑ์ทำงภำษำเพ่ือควำมเข้ำใจ

พระบำลีคือพระด ำรัสของพระพทุธเจ้ำ และ ระเบียบกฎเกณฑ์ทำงภำษำบำลี 

 
ไม่มีภำษำที่มีช่ือเรียกว่ำ "ภำษำบำลี" ในอินเดียสมัยพุทธกำล 

ถ้ำใครจะบอกว่ำ ไม่มีภำษำท่ีมีช่ือเรียกว่ำ "ภำษำบำลี" ในอินเดียสมยัพทุธกำล ก็คงพดู

ได้ ไม่แปลกอะไร เพรำะเขำไม่ได้เรียกว่ำ ภำษำบำลีมำแต่ต้น เขำจะเรียกเป็นภำษำอะไรไม่
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ทรำบแน่ชดั แต่คนยคุหลงัได้เรียกแบบรวม ๆ ว่ำ ภำษำมำคธี = ภำษำชำวมคธ (ภำษำท่ีมีกำร

พดูกนัในรัฐมคธและรัฐใกล้เคียง) ของคนยคุโน้น  

 
บำลี เป็นภำษำประดษิฐ์ ? 

 ถ้ำใครจะบอกว่ำ “ในอินเดียสมยัพทุธกำล ไม่มีค ำและภำษำพดูตำมรูปแบบท่ีปรำกฎ

ในพระไตรปิฎกบำลี” อนันี ้ย่อมไม่ถกูต้องอย่ำงแน่นอน เพรำะถ้ำไม่มีภำษำพดูแบบนีก้ันแล้ว 

เขำจะจ ำและเขียนสืบต่อกนัมำได้อย่ำงไร คนท่ีจ ำและเขียนบนัทึกค ำสอนของพระพทุธเจ้ำไว้นี ้

ไปเอำภำษำนีม้ำจำกไหน  

ถ้ำคิดว่ำ ภำษำนีไ้ม่มีคนใช้ส่ือสำรกันจริงในยุคนัน้ แต่ เป็นภำษำท่ีประดิษฐ์แต่งกนัขึน้

ใหม่ เรำต้องไม่ลืมว่ำ คมัภีร์ทำงพระพทุธศำสนำมีมำกกว่ำ 1,000 คมัภีร์ ภำษำท่ีใช้ในคมัภีร์

เหล่ำนีค้น ๆ เดียวคงไม่สำมำรถประดิษฐ์และแต่งได้มำกขนำดนัน้  ต้องมีหลำยคนช่วยกัน

ประดิษฐ์  และเนือ้หำและถ้อยค ำก็คงจะไม่สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันกับท่ีปรำกฏมีอยู่

ในพระไตรปิฎก อรรถกถำ ฏีกำ สทัทำวิเสสต่ำง ๆ อย่ำงแน่นอน  เม่ือมีคนประดิษฐ์หลำยคน

เนือ้หำและถ้อยค ำจะต้องแตกต่ำงกันไปอย่ำงมำกมำย แต่น่ีตรงกันข้ำม เนือ้หำถ้อยค ำต่ำง ๆ 

ในคัมภีร์เหล่ำนีล้้วนสอดคล้องและเป็นไปในแนวทำงเดียวกันทัง้หมด มีแตกต่ำงกันเพียง

เล็กน้อยเท่ำนัน้ (ซ่ึงน่ำจะเป็นเพรำะกำรเขียนคดัลอกสืบต่อกนัมำในระยะหลงัมำกกว่ำ) ดงันัน้

ประเด็นท่ีว่ำ บำลีเป็นภำษำประดิษฐ์นี ้จงึตกไป 

บำลี เป็นมรดกทำงปัญญำของมนุษย์ที่ยอดเย่ียมที่สุด  

ไม่ว่ำจะเรียกหรือไม่เรียกภำษำนีว้่ำอย่ำงไรก็ตำม  ภำษำอนัเก่ำแก่ท่ีบนัทึกรักษำพระ

พทุธด ำรัสคือพระไตรปิฎกท่ีชำวพทุธแต่ละยคุในแต่ละประเทศช่วยกนัรักษำ ถ่ำยทอดสืบต่อ ๆ 

กันมำนีน้ัน้ มีคุณค่ำและประโยชน์อย่ำงยิ่งใหญ่ท่ีสุดต่อมวลมนุษย์ นบัเป็นมรดกทำงปัญญำ

ของมนษุย์ท่ียอดเย่ียมยิ่งกว่ำมรดกใด ๆ ทัง้สิน้ในโลกนี ้ จึงควรท่ีมนษุย์ผู้ มีศรัทธำและปัญญำ

จะต้องช่วยกันรักษำ เรียนรู้ และส่งต่อให้อนุชนภำยหน้ำให้ช่วยกันสืบต่อไปให้ยำวนำนท่ีสุด 

เพ่ือประโยชน์และควำมสขุของมนษุย์ทัง้มวลนัน่เอง 
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ท ำไม จงึไม่พบคนที่พูดภำษำบำลีแบบพระไตรปิฎกในอินเดียทกุวันนี ้

ภำษำแต่ละภำษำไม่หยุดนิ่ง มีพัฒนำกำร มีกำรเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ทัง้ค ำศัพท์ 

รูปแบบกำรเขียน ตวัอกัษร กำรออกเสียง กำรพดู หรือแม้กระทัง่ควำมหมำยก็ปรับเปล่ียนไป

ตำมสมยันิยมได้ ภำษำบำลีหรือภำษำมคธท่ีใช้ส่ือสำรพดูคยุในแผ่นดินอินเดียนีก็้เช่นเดียวกัน 

ในระยะเวลำต่อ ๆ มำ มีกำรผสมผสำนปะปนกบัภำษำอ่ืน ๆ ด้วย จะให้คงเดิมเป็นภำษำเดียว

แบบหมดจดตลอดไป ย่อมเป็นไปไม่ได้ และอำจด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ ทำงสังคมด้วย เช่น กำร

เปล่ียนแปลงผู้ปกครอง กำรเปล่ียนแปลงศำสนำของคนในอินเดีย สงครำม โรคร้ำยแรงระบำด 

ภัยพิบัติ กำรอพยพของผู้ คน ฯลฯ ดังนัน้ เรำจึงไม่พบกลุ่มชนท่ีพูดภำษำแบบท่ีปรำกฎใน

พระไตรปิฎกของพระพทุธศำสนำเถรวำทในประเทศอินเดียทกุวนันี ้
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