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(ณ) 

บทบรรณาธิการ 

 หนงัสอืเรือ่งเล่าพระไตรปิฎก ไดจ้ดัท าขึน้เนื่องในวาระพเิศษเพือ่เทดิทนูสมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ 
เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทรผ์ูเ้ป็นมหาพุทธมามกะ พระองคท์รงมคีุณูปการต่อ
พระพทุธศาสนาเป็นอนัมาก 

 บทความทีป่รากฏในหนังสอืเล่มนี้ได้รวบรวมบทความทีเ่กีย่วเนื่องกบัเรื่องเล่าพระไตรปิฎก
โดยบทความแรกได้พูดถึงถิ่นก าเนิดภาษาบาล ีซึ่งในสมยัพุทธกาลพระพุทธองค์ได้ตรสัสอนเหล่า
สาวกด้วยภาษาอะไรนัน้มนีักวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามเหน็และได้แสดงหลกัฐานต่าง  ๆ เพื่อให้
ผูส้นใจไดศ้กึษาคน้ควา้ บทความนี้ไดท้ าการวจิยัและไดเ้สนอมุมมองทางวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์เป็น
อยา่งมาก 

 บทความต่อมาไดก้ล่าวถงึการสบืทอดค าสอนจากมุขปาฐะสู่การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เป็นครัง้แรกในรปูแบบของใบลาน และมกีารปรวิรรตเป็นภาษาทอ้งถิน่นัน้ ๆ โดยมอีกัษรขอมทีใ่ชเ้ป็น
ภาษาในการบนัทกึค าสอนพระไตรปิฎกในกลุ่มประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้มปีระเทศไทยและ
ประเทศกมัพชูา เป็นตน้  

 เรื่องเล่าทีส่ าคญัเกีย่วกบัประเทศไทยคอืการกล่าวถงึพระไตรปิฎกฉบบัพมิพใ์นประเทศไทย
จากรชักาลที ่1 ถงึ ปัจจุบนั ในบทความนี้ไดอ้ธบิายใหผู้อ้่านทราบถงึประวตักิารพมิพพ์ระไตรปิฎกที่
เกดิขึน้ในประเทศไทยตามวโรกาสต่าง ๆ เป็นการเล่าเรื่องทีช่วนตดิตามเหมอืนกบัเราไดย้อ้นอดตีได้
เหน็ความมุมานะอุตสาหะของพระมหากษตัรยิไ์ทยทุกพระองค์ทีท่รงเหน็ความส าคญัในการเผยแพร่
ค าสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้สู่ประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนชาวไทยมโีอกาสไดศ้กึษา
พรอ้มกบัน้อมน าค าสอนมาประพฤตปิฏบิตัจินสยามประเทศไดช้ือ่ว่าดนิแดนแหง่พระพทุธศาสนา 

 ความเจรญิทางดา้นเทคโนโลย ีท าใหก้ารตพีมิพพ์ระไตรปิฎกไมไ่ดถู้กจ ากดัเฉพาะในรปูแบบ
ใบลานหรอืหนังสอืเท่านัน้ บทความนี้กล่าวถงึพระไตรปิฎกฉบบัใบลานสู่ฉบบัอเิลก็ทรอนิกสท์ าใหเ้รา
ทราบว่าเมื่อความเจรญิเกดิขึ้น งานทางด้านพระพุทธศาสนาก็สามารถน าความเจรญิเหล่านัน้มา
พฒันาใหเ้กดิความสรา้งสรรคส์ามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งลงตวั 

 เมือ่พระพทุธศาสนาไดร้บัการเผยแพรไ่ปสูด่นิแดนต่าง ๆ เพือ่ใหป้ระชาชนทอ้งถิน่ไดม้โีอกาส
ศกึษาสร้างความเขา้ใจต่อค าสอนพระไตรปิฎกจงึได้รบัการปรวิรรตและบันทกึเป็นอกัษรภาษาถิน่  



(ด) 

เชน่  อกัษรขอม มอญ สงิหล พมา่ ลาว ไทย โรมนั เทวนาคร ีเป็นตน้  นอกจากนี้พระไตรปิฎกบาลยีงั
ได้รบัการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาไทย พม่า ศรลีังกา กมัพูชา ลาว องักฤษ จีน เป็นต้น 
บทความนี้ยงัไดถ้่ายทอดใหเ้หน็ความส าคญัของพระไตรปิฎกอกัษรโรมนั ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสนใจ
ในการศกึษาพระไตรปิฎกทีข่ยายเป็นวงกวา้งไมก่ าจดัอยูเ่ฉพาะในทวปีเอเชยีเทา่นัน้     

 ยิง่ไปกว่านัน้ในหนังสอืเล่มนี้ยงัได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวกบัพระไตรปิฎกภาษาจีนและ
พระไตรปิฎกภาษาทเิบต ซึง่เป็น 2 ใน 3 ของพระไตรปิฎกส าคญัทางพระพุทธศาสนาทีย่งัคงสบืทอด
มาถงึปัจจุบนั  เพือ่ท าใหก้ารเล่าเรือ่งพระไตรปิฎกในองคร์วมสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 ค าสอนอันล ้าค่าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีทัง้ค าสอนที่เป็นปรัชญามีเหตุมีผล ท าให้
พุทธศาสนิกชนสามารถพจิารณาจนเกดิค าตอบด้วยตวัเอง มไิด้สอนเพยีงใหเ้ชื่อเท่านัน้บทความที่
กล่าวถึงพุทธปรชัญาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและบทความเรื่องชาดก : ขุมทรพัย์ในพระไตรปิฎก
สามารถพิสูจน์ให้ผู้อ่านได้รบัรู้ถึงค าสอนขององค์ศาสดาที่เปรียบเหมือนเปิดของที่คว ่า ให้หงาย       
เปิดแสงสว่างในทีม่ดื จนเราเกดิปัญญาและสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชวีติของเราได้ 

 ปัจจุบนัได้มอีงค์กรที่ท างานเพื่อการเผยแผ่ค าสอนขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้ามี
มากมาย ปรากฏอยู่ในหลายทีห่ลายแห่งทัว่ทุกมุมโลก ทัง้ทีเ่ป็นองคก์รภาครฐัทีใ่หก้ารสนับสนุนและ
องคก์รของเอกชนทีเ่ลง็เหน็ความส าคญัของพระไตรปิฎก ไดร้ว่มกนัสรา้งผลงานทีย่ิง่ใหญ่เป็นรปูธรรม
อนัเป็นประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา องคก์รเหล่านี้ท างานอะไรกนับา้งและตัง้อยู่ทีไ่หน ผูอ้า่นสามารถ
ศกึษาและตดิตามไดใ้นหนงัสอืฉบบันี้ 

 บทความต่าง ๆ ทีป่รากฏในหนังสอืเล่มนี้กองบรรณาธกิารหวงัอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์
และมีคุณูประการต่อผู้ที่ได้อ่านไม่มากก็น้อยและขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ค าสอนของ
พระพทุธศาสนาใหอ้ยูคู่ก่บัสงัคมไทยตราบนานเทา่นาน 

      

        

(ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.บารม ีอรยิะเลศิเมตตา) 
บรรณาธกิาร 



(ต) 

สารบญั 

ถ่ินก าเนิดภาษาบาลี ............................................................................................................ 1 

พระครปูลดัสุวฒันโพธคิุณ 
 

การสืบทอดพระไตรปิฎกใบลานอกัษรขอมในประเทศไทยและกมัพชูา ......................... 19 

สุชาดา ศรเีศรษฐวรกุล 
 

ความรู้เร่ืองพระไตรปิฎก .................................................................................................. 43 
สุเชาวน์ พลอยชุม 
 

พระไตรปิฎกบาลีฉบบัอิเลก็ทรอนิกส ์............................................................................... 55 
สุชาดา ศรเีศรษฐวรกุล 
 

พระไตรปิฎกบาลีอกัษรโรมนั ............................................................................................ 76 

บรรเจดิ ชวลติเรอืงฤทธิ ์
 

พระไตรปิฎกภาษาจีน ....................................................................................................... 91 

วไิลพร  สุจรติธรรมกุล 
 

พระไตรปิฎกทิเบต .......................................................................................................... 124 

Kawasaki Shinjō (ผูเ้ขยีน)  
เมธ ีพทิกัษ์ธรีะธรรม (ผูแ้ปลและเรยีบเรยีง) 
 

พทุธปรชัญาในพระไตรปิฎก ........................................................................................... 140 
ประเวศ อนิทองปาน 
 
 



(ถ) 

ชาดก : ขมุทรพัยใ์นพระไตรปิฎก ................................................................................... 163 

บารม ีอรยิะเลศิเมตตา 
 

องคก์รท่ีท างานพระไตรปิฎกบาลีทัว่โลก ....................................................................... 178 

พชัรพีร ศุภพพิฒัน์ 
 

ภาคผนวก 

ภาพนิทรรศการ 

 



  1 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

ถ่ินก าเนิดภาษาบาลี1 

พระครปูลดัสวุฒันโพธคิณุ2 

1. บทน า 

 ภาษาบาลเีป็นภาษาของทอ้งถิน่ใดในยุคไหน พระสมัมาสมัพุทธเจ้าตรสัสอนด้วยภาษาบาลี
หรอืไม ่เป็นประเดน็ศกึษาทีส่ าคญัเรือ่งหนึ่งของการวจิยัเกีย่วกบัพระพทุธศาสนายคุตน้ 

 ประเดน็เรื่องถิน่ก าเนิดของภาษาบาล ีมกีารวจิยัถกเถยีงกนัมากว่า 100 ปีแล้ว มหีลากหลาย
ทฤษฎ ีอาท ิทฤษฎขีอง Rhys Davids (1993, p. 153) ทีว่่าภาษาบาลเีป็นภาษาของแควน้โกศล 

 ทฤษฎขีอง Oldenberg (1879, p. lii-lv) ทีว่ ่าภาษาบาลเีป็นภาษาของแควน้  Kalinga-
Andhra ทางอนิเดยีใต ้แต่ปัจจุบนัทฤษฎทีีไ่ดร้บัความเชื่อถอืมากคอื  ทฤษฎทีีว่่าภาษาบาลเีป็น
ภาษาของอนิเดยีตะวนัตกซึง่มกีรุงอุชเชนีเป็นศนูยก์ลาง และทฤษฎทีีว่่าภาษาบาลเีป็นภาษาของ
แควน้มคธ3  

 บทวจิยันี้จะไดต้รวจสอบทฤษฎทีีไ่ดร้บัความเชือ่ถอืมากทัง้สอง เพือ่หาขอ้สรปุว่าภาษาบาลเีป็น
ภาษาของทอ้งถิน่ใดในยคุไหน ซึง่ความเขา้ใจถิน่ก าเนดิของภาษาบาลจีะชว่ยใหเ้ราเขา้ใจการเกดิขึน้ของ
พระไตรปิฎกบาลไีดด้ขี ึน้ 

 

 

 

 
                                                           

 1 เป็นบทความทีเ่คยไดร้บัการเผยแพรใ่นวารสารธรรมธารา ปีที ่3 ฉบบัที ่1 (2017) หน้า 11-87 
2 พระครปูลดัสวุฒันโพธคิณุ (สมชาย ฐานวฑฺุโฒ), พ.บ., ดร. ผูอ้ านวยการศูนยพ์ทุธศาสตรศ์กึษา DCI 
3 ทฤษฎถีิน่ก าเนิดภาษาบาลทีี่หลากหลายอ่านเพิม่เตมิไดท้ี่ Yamada (1964, p. 41-46), Mizuno (1955,    

p. 16-23), Mayeda (1964, p. 13-53) 
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2. ตรวจสอบทฤษฎีท่ีว่าภาษาบาลีเป็นภาษาของอินเดียตะวนัตก 

 ดนิแดนทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงเผยแผค่ าสอนดว้ยพระองคเ์องอยูท่างแถบอนิเดยีตะวนัออก 
ซึง่มแีควน้มคธและแควน้โกศลเป็นศนูยก์ลาง4 ดงันัน้เราคาดการณ์ไดว้่าภาษาทีพ่ระพุทธองคท์รงใชใ้น
การสอนคือภาษามคธในยุคนัน้5 ผู้ที่สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าภาษาบาลีเป็นภาษาของอนิเดียตะวนัตก     
เชื่อว่าพระไตรปิฎกที่เมื่อเริ่มต้นถูกจัดท าขึ้นเป็นภาษามคธนัน้  ต่อมาได้ถูกแปลเป็นพระไตรปิฎก    
ภาษาบาลซีึง่เป็นภาษาของอนิเดยีตะวนัตก ทฤษฎนีี้มเีหตุผลหลกัสนบัสนุน 3 ขอ้ คอื 

 2.1 พฒันาการของคณะสงฆ์หลงัพทุธกาล 

 Mayeda (1964, p. 178) เป็นผูส้นบัสนุนทฤษฎทีีว่่าภาษาบาลเีป็นภาษาของอนิเดยีตะวนัตก 
โดยไดย้กหลกัฐานหลายประการขึน้มาแสดง และยนืยนัว่าหลงัยุคพุทธกาล พระมหากจัจายนะไดท้ า
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอนิเดยีตะวนัตกอย่างเขม้แขง็  จนคณะสงฆ์ในอนิเดยีตะวนัตกซึ่งมี   
กรงุอชุเชนีเป็นศนูยก์ลางไดข้ยายตวัจนเป็นศนูยก์ลางหนึ่งของพระพทุธศาสนา 

 ประเดน็ทีว่่าหลงัยุคพุทธกาล คณะสงฆไ์ดพ้ฒันาขยายตวัไปสู่อนิเดยีตะวนัตกนัน้ ผูว้จิยั
เหน็ดว้ยแต่ทว่ามปีระเด็นหนึ่งทีเ่ราจะต้องระลกึเสมอคอื  แมค้ณะสงฆท์างอนิเดยีตะวนัตกจะม ี    
การขยายตวัขึน้แต่ไม่ไดข้ยายตวัใหญ่ไปกว่าคณะสงฆใ์นอนิเดยีตะวนัออก  ซึง่มแีควน้มคธเป็น
ศนูยก์ลางเลย เหน็ไดจ้ากเหตุการณ์ส าคญัทีเ่กดิขึน้ในคณะสงฆย์ุคตน้ อาท ิการสงัคายนาครัง้ที่ 1 
ครัง้ที ่2 และครัง้ที ่3 ลว้นเกดิขึน้ทีอ่นิเดยีตะวนัออก (Mhv 3.12; 4.61-64; 5.277-281) 

 2.2 เมืองเวทิสา (Bhilsa) เป็นแดนเกิดของพระมหินทเถระ 

 เมอืงเวทสิาทางอนิเดยีตะวนัตกเป็นแดนเกดิของพระมหนิทเถระผูเ้ผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่
ลงักา ผูส้นับสนุนทฤษฎีทีว่่าภาษาบาลเีป็นภาษาของอนิเดยีตะวนัตก คดิว่า พระมหนิทเถระแมบ้วช
เรยีนศกึษาพระพทุธศาสนาทีก่รุงปาฏลบีุตร (เมอืงหลวงแควน้มคธ) แต่เมือ่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
ลงักา เนื่องจากใช้ภาษาแคว้นมคธได้ไม่ถนัดจึงใช้ภาษาแม่ที่ตนถนัดคือ ภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษา     

                                                           
4 ดูแผนที่ดนิแดนที่พระพุทธเจา้ทรงเผยแผ่ค าสอนไดท้ี่ท้ายบทความ ซึ่ง Mayeda ไดจ้ดัท าขึน้โดยน าขอ้มูลจาก

พระไตรปิฎกทัง้หมดทีม่กีล่าวถงึชื่อเมอืงที่พระพุทธเจา้ทรงแสดงธรรม หรอืประทบัอยูม่าใส่ในแผนที ่ทีเ่หน็เป็นรปูไขส่เีขม้ 
5 ในช่วงปลายพุทธกาล แควน้โกศลถูกแคว้นมคธกลืนไป แควน้มคธครอบครองดนิแดนในแถบลุ่มแม่น ้าคงคา

สว่นใหญ่ ภาษาทางการทีใ่ช้แถบน้ีคอืภาษามคธ ภาษาโกศลจงึไมม่อียู ่ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิที ่Mizuno (1955, p.18-19) 



  3 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

ของอนิเดยีตะวนัตกในการเผยแผ่และสบืทอดต่อ ๆ กนัมาเป็นภาษาบาลใีนปัจจุบนั  Mayeda (1964, 
p. 148-150) 

 พระมหินทเถระได้ย้ายมาพ านักที่กรุงปาฏลีบุตรตัง้แต่ก่อนบวชและพระมหินทเถระได้
เดนิทางไปเผยแผ่พระพทุธศาสนาทีล่งักา เมื่ออุปสมบทได ้12 พรรษาแลว้ (Mhv 13.1) หากเชื่อตาม
บนัทกึนี้ พระมหนิทเถระก็ได้ศกึษาพระพุทธศาสนาอยู่ที่กรุงปาฏลบีุตรเป็นเวลากว่า  10 ปี ซึ่งเป็น
เวลาทีน่านพอสมควร 

 ยิ่งไปกว่านัน้ ภาษาแม่ของพระมหินทเถระทางอินเดียตะวันตกกับภาษามคธที่ใช้ใน         
กรุงปาฏลีบุตรไม่ใช่ภาษาที่แตกต่างกนัโดยสิ้นเชิง  แต่เป็นภาษาถิ่นที่มีความคล้ายคลึงกันมาก 
(คล้ายกนัมากกว่าภาษาไทยกบัภาษาลาวอกี) ดงันัน้ แมพ้ระมหนิทเถระจะถอืก าเนิดทีเ่มอืงเวทสิา 
และพ านักอยู่ทีเ่มอืงนี้จนอายุได้ 10 กว่าขวบกต็าม  แต่หลงัจากนัน้ท่านได้ศกึษาพระไตรปิฎกอยู่ที่
กรุงปาฏลีบุตรถงึ 10 กว่าปี เวลาพูดคุยส่วนตวักเ็ป็นเรื่องหนึ่ง แต่เวลาจะพดูจะบรรยายค าสอนใน
พระพุทธศาสนา น่าสงสยัอย่างมากว่า การใชภ้าษาของเมอืงเวทสิาจะรูส้กึสะดวกกว่าการใชภ้าษา
ของกรุงปาฏลบีุตรจรงิหรอื ลองคดิเปรยีบเทยีบกบัปัจจุบนั  นักเรยีนทีจ่บมธัยมปลายจาก
ต่างจงัหวดัเมื่อมาเรยีนต่อจนจบปรญิญาเอกอยู่ที่กรุงเทพมหานครเป็นเวลา  10 กว่าปี เมื่อเวลา
จะให้บรรยายเนื้อหาวชิาการที่เรยีนมา  คงไม่มใีครที่จะรู ้สกึอดึอดัใช้ภาษาไทยกลางไม่สะดวก 
ต้องการบรรยายด้วยภาษาถิ่นของตน และเมื่อพระมหนิทเถระและคณะเมื่อขา้มไปลงักาแลว้ เวลา
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ภาษาทีใ่ชย้่อมไม่ใช่ทัง้ภาษาของอนิเดยีตะวนัออกและอนิเดยีตะวนัตก    
แต่ตอ้งเป็นภาษาสงิหลในยุคนัน้6 เพราะมฉิะนัน้แลว้ชาวลงักาย่อมฟังไม่เขา้ใจ 

 ในเวลานัน้ภาษาบาลจีะกลายเป็นภาษาคมัภรี์ ชาวลงักาผูท้ีส่ามารถใชภ้าษาบาลไีด้ โดย
หลกักค็อืพระภิกษุที่ได ้อ ุปสมบทและทุ ่มเทเวลาศ ึกษาภาษาบาล ีอย่างจร ิงจ ัง  เพื่อทรงจ า       
สืบทอดค าสอนในพระไตรปิฎกต่อไป การสรปุอยา่งนี้ดสูมเหตุสมผลกว่า 

 ยิง่กว่านัน้ เมื่อค านึงถึงความจริงที่ว่าภาษาที่ใช้ในจารึกพระเจ้าอโศกที่พบที่เมอืงเวทิสา  
(เมอืง Bhilsa ในปัจจุบนั) มคีวามแตกต่างจากภาษาบาลี ซึง่รายละเอยีดจะไดก้ล่าวถงึในหวัขอ้ต่อไป 
การอ้างเรื่องของพระมหนิทเถระมแีดนเกดิที่เมอืงเวทสิา  มาเป็นเหตุผลสนับสนุนว่าภาษาบาลเีป็น
ภาษาของอนิเดยีตะวนัตก กเ็ป็นเรือ่งไมม่นี ้าหนกัเลย 

                                                           

 6 ใน Dīp 15.65 กล่าววา่ พระมหนิทเถระไดบ้รรยายธรรมดว้ยภาษาสงิหล 
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 2.3  จารึกพระเจ้าอโศกมหาราชท่ีเมือง Girnār 

 หลกัฐานส าคญัทีสุ่ดของผูท้ีส่นบัสนุนทฤษฎทีีว่่าภาษาบาลเีป็นภาษาของอนิเดยีตะวนัตกกค็อื 
การทีภ่าษาทีใ่ชใ้นจารกึพระเจา้อโศกมหาราชทีพ่บทีเ่มอืง Girnār มคีวามคลา้ยคลงึกบัภาษาบาล7ี  

 แต่ทว่า ในเรือ่งนี้มสีิง่ทีค่วรค านึงถงึ 3 ประเดน็คอื 

 2.3.1 แมจ้ะกล่าวว่าภาษาทีใ่ชใ้นจารกึอโศกที่ Girnār มคีวามคลา้ยคลงึกบัภาษาบาล ี      
แต่ไม่ใช่เหมอืนกนัทัง้หมด ในจารกึนัน้ความแตกต่างจากภาษาบาลกีเ็หน็ไดพ้อสมควร ยกตวัอย่าง
เช่น ในภาษาบาลคี ากริยิาจะใชป้รสัสบทมาก แต่ภาษาในจารกึอโศกที ่Girnār ค ากริยิาใชอ้ตัตโนบทมาก 
และความแตกต่างของค าศพัทก์ม็ไีมน้่อย8  

 2.3.2 Oldenberg (1879, p. li) ไดก้ล่าวว่า ภาษาทีใ่ชใ้นศลิาจารกึทีพ่บทีเ่มอืงเวทสิา     
บา้นเกดิของพระมหนิทเถระ ซึง่อยู่ทางอนิเดยีตะวนัตก มคีวามแตกต่างจากภาษาบาลจีนยากทีเ่รา
จะคดิไดว้่าภาษาบาลถีอืก าเนิดขึน้ในดนิแดนสว่นนี้ของอนิเดยี 

 2.3.3 ภาษาทีใ่ชใ้นศลิาจารกึอาจจะไม่ใช่ภาษาถิน่ของพืน้ทีน่ัน้ ๆ Norman (1980, p. 69. Cf. 
Norman 1994, p. 153) 

 กล่าวโดยสรปุ เป็นความจรงิทีว่่าภาษาทีใ่ชใ้นจารกึอโศกที ่Girnār มคีวามคลา้ยคลงึกบัภาษา
บาล ีแต่กเ็ป็นความจรงิเช่นกนั ทีเ่มอืงเวทสิา (Bhilsa ในปัจจุบนั) อนัเป็นบา้นเกดิของพระมหนิทเถระ
ทัง้ทีอ่ยู่ใกล้กบักรุงอุชเชนี (เมอืงหลวงของอนิเดียตะวนัตก) มากกว่า Girnār มาก แต่ภาษาทีพ่บใน   
ศลิาจารกึทีเ่มอืงเวทสิากลบัมคีวามแตกต่างกบัภาษาบาลมีาก และกเ็ป็นความจรงิอกี ทีย่งัมศีลิาจารกึ
ในท้องถิ่นต่าง ๆ ของอนิเดียอกีหลายแห่งที่ภาษาที่ใช้มคีวามคล้ายคลึงกบัภาษาบาลี เมื่อประมวล
ความจรงิเหล่านี้เขา้ดว้ยกนั บวกกบัผลงานการวจิยัของ Norman ทีพ่บว่า ภาษาทีใ่ชใ้นศลิาจารกึอาจ
ไม่ใช่ภาษาพดูทีใ่ชจ้รงิในทอ้งถิน่นัน้ ๆ เราจงึไดข้อ้สรุปว่า ความคลา้ยคลงึของภาษาทีใ่ชใ้นจารกึอโศก
ที ่Girnār กบัภาษาบาล ีไมใ่ชห่ลกัฐานทีบ่่งชีแ้น่นอนว่าภาษาบาลเีป็นภาษาของอนิเดยีตะวนัตก 

                                                           
7 ดตู าแหน่งของเมอืง Girnār ทีแ่ผนทีท่า้ยบทความ 
8 การเปรียบเทียบระหว่างภาษาบาลีกบัภาษาในจารึกอโศกที่  Girnār ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Mizuno 

(1955, p. 21) 



  5 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

 ยิง่กว่านัน้ ถา้ภาษาบาลไีม่ใช่ภาษาที่พระพุทธเจา้ทรงใชใ้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็น
เพยีงภาษาทอ้งถิน่หนึ่งของอนิเดยีในยุคหลงัพุทธกาล เป็นไปไม่ไดท้ีค่ณะสงฆใ์นทอ้งถิน่ต่าง ๆ ของ
อนิเดยีจะยอมรบัภาษาบาลแีละใหค้วามส าคญัว่าเป็นภาษาทีท่รงไวซ้ึง่พระไตรปิฎก ยิง่กว่านัน้เราตอ้ง
ไม่ลมืว่า ในช่วง 400 ปีแรกหลงัพุทธกาล การสบืทอดค าสอนท าดว้ยวธิมีุขปาฐะ คอื ท่องจ าสบืทอด
กนัไป การยอมรบัพระไตรปิฎกในภาษาของท้องถิ่นหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ภาษาของพระพุทธเจ้า หมายถงึ    
การตอ้งทอ่งจ าพระไตรปิฎกในภาษานัน้ใหม่ ซึง่เป็นเรือ่งยุง่ยากมากและเป็นไปไดย้าก 

 นอกจากนี้ยากที่จะอธิบายว่าภาษาบาลซีึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของอนิเดียตะวนัตกท าไมจงึ
กลายเป็นภาษาทีท่รงไวซ้ึง่พระไตรปิฎก กระบวนการนี้เกดิขึน้เมือ่ใด9  

 จากทีก่ล่าวมานี้ จะเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนว่าทฤษฎทีีว่่าภาษาบาลเีป็นภาษาของอนิเดยีตะวนัตกมี
ปัญหามาก 

3. การคดัค้านทฤษฎีท่ีว่าภาษาบาลีคือภาษามคธ 

 เพือ่ความสะดวกในการวเิคราะห ์ในทีน่ี้จะแบ่งภาษามคธออกเป็น 3 ยคุ คอื 

1) ภาษามคธยุคพุทธกาล 
2) ภาษามคธยุคพระเจ้าอโศกมหาราช 
3) ภาษามคธยุคหลงัในช่วงราวครสิต์ศตวรรษที่ 2-3 ถึงราวครสิต์ศตวรรษที่ 7-8 ซึ่งจดั

อยู่ในกลุ่มภาษาปรากฤตชัน้กลาง 

 เหตุผลหลกัของผูค้ดัคา้นทฤษฎทีีว่่าภาษาบาลคีอื ภาษามคธ ม ี3 ประการ ดงันี้ 

ก. ภาษาบาลมีคีวามแตกต่างจากลกัษณะพเิศษของภาษามคธ 
ข. เราพบองค์ประกอบของลกัษณะพเิศษของภาษามคธในพระไตรปิฎกบาลใีนเนื้อหาส่วนที่

กล่าวถงึค าสอนของครทูัง้ 6 
ค. เราพบลกัษณะพเิศษของภาษามคธในคมัภรีก์ถาวตัถุ 

  

                                                           

 9 ดรูายละเอยีดทีห่วัขอ้ 4.3 ประกอบ  
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 ต่อไปจะไดต้รวจสอบเหตุผลทัง้ 3 ประการนี้ 

 3.1 ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีกบัภาษามคธยคุหลงั 

 ดงัทีท่ราบกนัดวี่า ภาษาบาลกีบัภาษามคธยคุหลงัมคีวามแตกต่างทีส่ าคญั 3 ประการคอื 

1) ในภาษาบาลี “อะ” การนัต์ในปุ ล ิงค์ ปฐมาวภิตัติ เอกวจนะ จะลงท้ายด้วย “โอ” เช่น   
“ปุรโิส” ในนปุ สกลงิค์ จะลงทา้ยดว้ย “อ ” เช่น “กุล ” แต่ในภาษามคธยุคหลงั “อะ” การนัต์
ทัง้ ปุ ลงิค ์และ นปุ สกลงิค ์ปฐมาวภิตัต ิเอกวจนะ ลว้นลงทา้ยดว้ย “เอ” เชน่ “ปุรเิส” “กเุล” 

2) ภาษาบาลมีทีัง้ “ร” และ “ล” เหมอืนในภาษาสนัสกฤต แต่ในภาษามคธยุคหลงัมแีต่ “ล” 
ไม่ม ี“ร” 

3) ในภาษาบาลมีแีต่ “ส” ไม่ม ี“ศ” และ “ษ” เหมอืนทีม่ใีนภาษาสนัสกฤต แต่ในภาษามคธยคุ
หลงัไมม่ ี“ส” ใชแ้ต่ “ศ” Mizuno (1995, p. 24) 

 แต่ที่ต้องระมดัระวงัใส่ใจใหด้ีก็คอื ภาษามคธที่มเีอกลกัษณ์ดงักล่าวขา้งต้นคอืภาษามคธ
ยุคหลงั ภาษามคธยุคพระเจ้าอโศก (ราว 200-300 ปีก่อนครสิต์ศกัราช) เกอืบจะไม่พบตวัอกัษร “ศ” 
เลย แต่ใช ้“ส” และ Mizuno (1955, p. 3, p. 9-10, p. 24-25) ได้ชี้ใหเ้หน็ว่า ในยุคเก่ากว่านัน้อาจมใีช้
ตวัอกัษร “ร” ดว้ย 

 Norman (1980, p. 68) ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า ภาษามคธยคุพระเจา้อโศกมหาราช มลีกัษณะเขา้
ใกลภ้าษาบาล ีและความแตกต่างจากภาษาบาลีเพิม่มากขึ้นในภาษามคธยุคหลงั 

 ในภาษาบาลเีอง บางครัง้เราพบการใช้อกัษร “ล” ในจุดที่ควรเป็นอกัษร “ร” ซึ่ง Geiger และ 
Mizuno ไดช้ีแ้สดงใหเ้หน็ไวน้านมาแลว้10 

 จากที่แสดงมาให้เห็นข้างต้น เราพบว่าภาษาบาลีมีความแตกต่างจากภาษามคธในยุค        
พระเจ้าอโศก (ขึ้นครองราชย์ 218 ปีหลงัพุทธกาล) แต่ความแตกต่างนัน้น้อยกว่าความแตกต่างกบั
ภาษามคธในยคุหลงัมาก และในภาษาบาลเีองกพ็บรอ่งรอยการเคลื่อนตวัไปสูล่กัษณะของภาษามคธยุค
หลงั คอื “อะ” การนัตป์ฐมาวภิตัต ิเอกวจนะ  ลงทา้ยดว้ย “เอ” แทนทีจ่ะเป็น “โอ” หรอื “อ ” และใชอ้กัษร 
“ล” ในจุดที่ควรเป็นอักษร “ร” ดังนัน้ ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีและภาษามคธในยุคหลัง             

                                                           
10 ดรูายละเอยีดที ่Geiger (1987, p. 3); Mizuno (1955, p. 25) 
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3 ประการดงัทีไ่ดก้ล่าวถงึขา้งตน้ จงึไมใ่ชเ่หตุผลทีจ่ะปฏเิสธว่าภาษาบาล ีคอืภาษาทีใ่ชก้นัในแควน้มคธ
ในยคุพทุธกาลซึง่อยูก่อ่นยคุพระเจา้อโศกมหาราชกว่า 200 ปี 

 3.2 ลกัษณะของภาษามคธกบัค าสอนของครทูัง้ 6 

 Mizuno ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของภาษามคธยคุหลงัทีป่รากฏหลายแห่งในเนื้อหาพระไตรปิฎก
สว่นทีก่ล่าวถงึค าสอนของครทูัง้ 6 ไวด้งันี้11 

 ในค าสอนของมกัขลโิคสาล  และ ปกุธกจัจายนะ ซึง่เป็นนักปรชัญาศาสนาทีท่ าการ
เผยแผ่ในแคว้นมคธยุคพุทธกาลนัน้ มลีกัษณะของภาษามคธปรากฏดงันี้ “นตฺถ ิ อตฺตกาเร 
นตฺถิ ปรกาเล นตฺถิ ปุรสิกาเล” (การกระท าของตนย่อมไม่มี การกระท าของผู้อื่นย่อมไม่มี    
การกระท าของบุรษุยอ่มไมม่)ี (D.i,53; M.i,516; S.iii,210) “สเุข ทกฺุเข ชวีสตฺตเม” (สขุ ทกุข์
และชวีะเป็นล าดบัที่เจ็ด) (D.i,56; M.i,517; S.iii,211) ในค าเหล่านี้ตวัอกัษร “ร” และ “ส” 
ไม่ได้เปลี่ยนเป็น “ล” และ “ศ” เหมอืนในภาษามคธยุคหลงั มเีพยีงแค่ค าทีใ่นภาษาบาลคีวร
เป็น “อตฺตกาโร , ปรกาโร, ปุรสิกาโร , สุข  , ทุกฺข  , ชวีสตฺตโม” ได้ใชเ้ป็นลกัษณะของภาษา
มคธดงัไดย้กมาแสดงขา้งตน้ Mizuno (1955, p. 24) 

 ผูท้ีส่นับสนุนทฤษฎทีีว่่าภาษาบาลเีป็นภาษาของอนิเดยีตะวนัตก ไดย้กประเดน็นี้ข ึน้มาเป็น
เหตุผลสนับสนุนว่าพระไตรปิฎกบาลเีป็นคมัภรีท์ีถู่กแปลมาจากภาษาอื่น โดยอธบิายว่าในขณะทีแ่ปล
พระไตรปิฎกภาษามคธ เป็นภาษาบาลนีัน้  การแปลค าสอนของครทูัง้ 6 เหล่านี้ไดห้ลงเหลอืร่องรอย
ของภาษามคธไว ้

 แต่ในความเห็นของผู้วิจยั  ลกัษณะที่ปรากฏในค าสอนของครูทัง้ 6 นัน้ไม่ใช่ลกัษณะของ
ภาษามคธ แต่เป็นลกัษณะของภาษาอฑัฒมาคธ ี

 กอ่นอืน่จะกล่าวถงึลกัษณะพเิศษของภาษาอฑัฒมาคธโีดยยอ่ 

 เราทราบว่าภาษามคธยุคหลังกับภาษาบาลีมีลักษณะความแตกต่างที่ส าคัญ  3 ประการ            
(ดูหวัขอ้ 3.1 ประกอบ) ซึง่ในลกัษณะความแตกต่างทีส่ าคญั 3 ประการนัน้ ภาษา อฑัฒมาคธมีลีกัษณะ
ดงันี้ 

                                                           
11 ดรูายละเอยีดที ่Mayeda (1964, p. 49, p. 52 เชงิอรรถล าดบัที ่12); Law (1933: xxiv) 
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1) “อะ” การนัต์ ในปุ ลงิค์  ปฐมาวภิตัต ิ เอกวจนะ  ลงทา้ยด้วย “เอ”  แทน “โอ” สม ่าเสมอ
พอสมควร 

2) น้อยมากทีจ่ะใชอ้กัษร “ล” แทน “ร” 
3) ไมม่กีารใช ้“ศ” แทน “ส” Norman (1980, p. 67) 

 คมัภรีท์ีจ่ารกึดว้ยภาษาอฑัฒมาคธคีอื คมัภรีห์ลกัของศาสนาเชนนิกายเศวตมัพรเทา่นัน้  

 ภาษาอฑัฒมาคธี เป็นภาษายุคหลงัภาษาบาลี  และลกัษณะพเิศษของภาษานี้อยู่กึ่งกลาง
ระหว่างลกัษณะของภาษาบาลกีบัภาษามคธยคุหลงั Mizuno (1955, p. 8) 

 ในเนื้อหาทีก่ล่าวถงึค าสอนของครทูัง้ 6 ในพระไตรปิฎกบาล ีอกัษร “ร” และ “ส” ไม่ไดเ้ปลีย่นไป
ใช ้“ล” และ “ศ” เหมอืนในภาษามคธ มเีพยีง “อะ” การนัต์ในปุ ลงิคแ์ละนปุ สกลงิค ์ปฐมาวภิตัต ิเอกวจนะ 
ลงท้ายด้วย “เอ” แทนที่จะเป็น “โอ” หรือ “อ ” ตามหลักภาษาบาลี ซึ่งสิ่งนี้ตรงกบัลักษณะพิเศษของ
ภาษาอฑัฒมาคธ ี ดงันัน้ ลกัษณะพเิศษทีม่อียู่ในเนื้อหาทีก่ล่าวถงึค าสอนของครูทัง้ 6 ในพระไตรปิฎก
บาลนีัน้ เป็นลกัษณะของภาษาอฑัฒมาคธ ีไม่ใช่ภาษามคธยุคหลงั เป็นไปได้ว่าเพื่อเน้นใหเ้หน็ว่าเป็น  
ค าสอนในแนวคดิอื่นของครทูัง้ 6 เนื้อหาในส่วนนี้จงึใชภ้าษาอฑัฒมาคธซีึ่งเป็นภาษาทีใ่ชใ้นคมัภรี์หลกั
ศาสนาเชน ซึง่ศาสดาของศาสนาเชน คอื พระมหาวรีะ (นิครนถ ์นาฏบุตร) กเ็ป็นหนึ่งในครทูัง้ 6 

 มองจากอกีมุมหนึ่ง หากพระไตรปิฎกบาลถีูกแปลมาจากพระไตรปิฎกภาษามคธ  เนื่องจาก
ตวับุคคลในพระไตรปิฎกมากมายกเ็ป็นชาวมคธ อาท ิ พระเจ้าอชาตศตัรู  พระเจ้าพมิพสิาร  ดงันัน้  
หากตอ้งการหลงเหลอืลกัษณะภาษามคธไวใ้นค ากล่าวของชาวมคธในเวลาแปลพระไตรปิฎกมคธเป็น
ภาษาบาล ีเนื้อหาสว่นทีเ่ป็นค ากล่าวของชาวมคธเหล่านี้กค็วรจะมลีกัษณะของภาษามคธหลงเหลอือยู่
ด้วย ไม่ใช่หลงเหลืออยู่เฉพาะเนื้อหาที่กล่าวถึงค าสอนของครูทัง้  6 เท่านัน้ แต่ในความเป็นจรงิใน
พระไตรปิฎกบาลไีมม่ลีกัษณะเหล่านี้อยูใ่นสว่นทีเ่ป็นค ากล่าวของชาวมคธอืน่ ๆ ดงันัน้ ดสูมเหตุสมผล
กว่าหากคดิว่าลกัษณะพเิศษในเนื้อหาส่วนทีเ่ป็นค าสอนของครูทัง้ 6 นี้ไม่ใช่ลกัษณะของภาษามคธ  
แต่เป็นลกัษณะของภาษาอฑัฒมาคธขีองศาสนาเชน ซึง่ใชเ้พื่อใหเ้กดิความชดัเจนว่าเนื้อหาตรงนี้เป็น
แนวคดิอืน่ซึง่ไมใ่ชพ่ระพทุธศาสนา 
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 3.3 ลกัษณะพิเศษของภาษามคธท่ีพบในคมัภีรก์ถาวตัถ ุ

 ดงัทีท่ราบกนัดวี่า เนื้อหาในคมัภรีก์ถาวตัถุ (คมัภรีห์นึ่งของพระอภธิรรมปิฎกในพระไตรปิฎก
บาล)ี มลีกัษณะพเิศษของภาษามคธอยูม่ากพอควร Mizuno (1955, p. 25)12 

 แต่แม้จะกล่าวว่า พบลกัษณะพเิศษของภาษามคธในคมัภีร์กถาวตัถุมากพอควร  แต่หาก
เทยีบกบัเนื้อหาทัง้หมดของคมัภรีก์ถาวตัถุแลว้ ค าทีม่ลีกัษณะพเิศษของภาษามคธดงักล่าวกม็จี านวน
เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้  แทนทีจ่ะคดิว่าลกัษณะพเิศษของภาษามคธทีพ่บในคมัภรีก์ถาวตัถุ เกดิขึน้โดย
เจตนาเพื่อถ่ายทอดให้เหน็ถงึบรรยากาศสถานทีใ่นการแต่งคมัภรี์นี้ แต่จะดูสมเหตุสมผลกว่า หาก
สรุปว่าเนื่องจากคมัภรีแ์ต่งขึน้ในสมยัพระเจา้อโศกมหาราชทีก่รุงปาฏลบีุตรเมอืงหลวงแควน้มคธ  จงึ
ได้รบัอทิธพิลจากภาษามคธในยุคนัน้  เนื่องจากเนื้อหาเหตุการณ์ส่วนใหญ่ในพระไตรปิฎกเกดิขึน้ใน
แควน้มคธจงึไมม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเจตนาหลงเหลอืลกัษณะของภาษามคธเฉพาะในคมัภรีก์ถาวตัถุ 

 ยิง่ถา้ใครค่รวญโดยละเอยีดแลว้ เรากลบัพบว่า การทีม่ลีกัษณะพเิศษของภาษามคธในคมัภรี์
กถาวตัถุ  ไม่เพยีงแต่ไม่ใช่หลกัฐานว่าพระไตรปิฎกบาลเีป็นคมัภรีท์ีถู่กแปลมา  แต่กลบัเป็นหลกัฐาน
ทีช่ ีใ้หเ้หน็ว่าพระไตรปิฎกบาลไีมใ่ชค่มัภรีท์ีถ่กูแปลมา  เพราะถา้พระไตรปิฎกบาลทีัง้หมดเป็นคมัภรีท์ี่
ถูกแปลมาจากภาษามคธแล้ว เนื้อหาในคมัภีร์กถาวตัถุก็ควรจะถูกแปลอย่างสมบูรณ์เช่นเดยีวกบั
เนื้อหาในพระไตรปิฎกส่วนอื่น ๆ ไม่ควรจะหลงเหลอืลกัษณะพเิศษของภาษามคธเฉพาะในเนื้อหา
คมัภรีก์ถาวตัถุเทา่นัน้ 

 ดงัทีไ่ดแ้สดงมาขา้งตน้ เป็นทีช่ดัเจนว่าหลกัฐานเหตุผลของผูท้ีค่ดัคา้นทฤษฎทีีว่่าภาษาบาลี
คอืภาษามคธในสมยัพทุธกาลทีพ่ระพุทธเจา้ทรงใชใ้นการสอน ลว้นเป็นหลกัฐานเหตุผลทีไ่มห่นักแน่น 
ซึ่งถ้าใคร่ครวญให้ดีแล้ว หลกัฐานเหตุผลเหล่านัน้กลบักลายเป็นเครื่องสนับสนุนว่าภาษาบาลีคือ 
ภาษามคธในสมยัพทุธกาล 

 

 

                                                           
12 ใน Mizuno (1955, p. 25) ไดแ้สดงตวัอย่างจ านวนมากของลกัษณะพเิศษของภาษามคธที่พบในเน้ือหา

คมัภรีก์ถาวตัถุ อาท ิค าทีค่วรใชอ้กัษร “ร” กลบัใชอ้กัษร “ล” ดว้ยอทิธพิลของภาษามคธ 
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4. หลกัฐานและเหตผุลท่ีสนับสนุนว่าภาษาบาลีคือภาษามคธในยคุพทุธกาล 

 ในบทนี้ ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ตรวจสอบ 3 ประเด็นต่อไปนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ภาษาบาล ีคอื 
ภาษามคธในยคุพทุธกาลทีพ่ระพทุธเจา้ทรงใชใ้นการสอน 

 4.1 ภาษาบาลเีป็นภาษาในยคุสมยัใด 
 4.2 ชัน้เกา่ใหมข่องภาษาบาลแีละการเกดิขึน้ของพระไตรปิฎก 
 4.3 ภาษาบาลกีบัภาษาทีท่รงไวซ้ึง่พระไตรปิฎก 

 4.1 ภาษาบาลีเป็นภาษาในยคุสมยัใด 

 ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช้กนัในชีวิตประจ าวันของยุคสมัยใด  การวิเคราะห์ประเด็นนี้ ได้
พจิารณาจาก 3 สถานะต่อไปนี้ 

 4.1.1 สถานะของภาษาบาลใีนตระกลูภาษาอนิโดอารยนัยคุกลาง 

 Mizuno (1995, p. 12-13) ไดก้ล่าวถงึสถานะของภาษาบาลใีนตระกลูภาษาอนิโดอารยนัยคุ
กลางไวด้งันี้ 

 ภาษาบาลจีดัอยู่ในชัน้ทีเ่ก่าทีสุ่ดของกลุ่มภาษาปรากฤต,… เก่ากว่าภาษาสนัสกฤต
แบบแผนทีเ่รยีบเรยีงระบบไวยากรณ์โดยปาณินิ กล่าวไดว้่ามอีายุอยู่ระหว่างภาษาพระเวท
กบัภาษาสนัสกฤต และในบางครัง้เรายงัพบลกัษณะภาษาทีเ่กา่ยิง่กว่าภาษาพระเวทในภาษา
บาล ี ยกตวัอย่างเช่น ค าว่า “อหิ (ทีน่ี่)” ทีภ่าษาพระเวทและภาษาสนัสกฤตใช้  แต่ในภาษา
บาลใีช ้ค าว่า “อธิ” ตรงตามลกัษณะดัง้เดมิของค า13 

Geiger กย็นืยนัเชน่กนัว่าภาษาบาลเีกา่แกก่ว่าภาษาสนัสกฤต โดยไดก้ล่าวไวด้งันี้ 

 ภาษาบาลไีม่อาจเป็นภาษาทีเ่กดิจากพฒันาการโดยตรงจากภาษาสนัสกฤต เพราะ
ภาษาบาลมีลีกัษณะพเิศษของภาษาทีม่คีวามใกล้กบัภาษาอนิเดยียุคโบราณของพระเวทยิง่
กว่าภาษาสนัสกฤต กล่าวคอื (นอกจากปัจจยั “ตฺวา” แลว้) ยงัมคี าว่า “ตฺวาน” ใน “ต” ปัจจยั

                                                           
13 ดูตวัอย่างค าศพัท์ของภาษาบาลีที่แสดงลกัษณะเก่าแก่กว่าภาษาสนัสกฤตโบราณและมลีกัษณะ

เดียวกนักบัภาษาพระเวทได้ที่ Mizuno (1955, p. 13) 
 



  11 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

ของกริยิากติตห์รอืภาษาบาลใีชค้ าว่า “เตห,ิ เยห”ิ คลา้ยภาษาพระเวทใชค้ าว่า “เตภสฺิ, เยภสฺิ” 
(ในขณะทีใ่นภาษาสนัสกฤตใชค้ าว่า “ไตสฺ, ไยสฺ”) เป็นตน้ Geiger (1987: p. 1) 

 จะเหน็ได้ว่าผูเ้ชีย่วชาญหลายท่านต่างเหน็ตรงกนัว่า ภาษาบาลเีป็นภาษาทีเ่ก่ากว่าภาษา
สนัสกฤต จดัอยู่ในชัน้ภาษาทีเ่ก่าทีสุ่ดของกลุ่มภาษาปรากฤต และยงัมบีางท่านชีว้่าแหล่งก าเนิดของ
ภาษาบาลเีกา่พอ ๆ กบัภาษาพระเวท 

 4.1.2 สถานะความเกา่แกข่องภาษาบาลเีปรยีบเทยีบกบัภาษาในจารกึพระเจา้อโศกมหาราช 

 ในที่นี้ขอตัง้ค าถามไว้ 1 ข้อว่า ถ้าภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันในยุคหลัง       
พระเจ้าอโศกมหาราช ท าไมขอ้ความในศลิาจารกึหรอืในเงนิตราต่าง ๆ ซึ่งถูกสรา้งขึน้จ านวนมาก
ตัง้แต่ยคุพระเจา้อโศกมหาราชเป็นตน้มาจงึไมป่รากฏการใชภ้าษาบาลเีลย 

 ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ว่า จารกึพระเจา้อโศกมหาราชทีพ่บในบรเิวณต่าง ๆ ของอนิเดยี ไม่
มชีิน้ใดเลยทีจ่ารกึดว้ยภาษาบาล ีมเีพยีงมสีว่นคลา้ยเทา่นัน้ ในเมือ่ภาษาบาลเีป็นภาษาทีม่อีทิธพิลสงู
ขนาดที่ถูกใช้เป็นภาษาคัมภีร์ที่ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎก  ถ้าภาษาบาลียังคงเป็นภาษาที่ใช้ใน
ชวีติประจ าวนัอยู่ในขณะทีข่อ้ความในศลิาจารกึและเงนิตราต่าง ๆ  ถูกสรา้งขึน้ กค็วรจะมจีารกึทีใ่ช้
ภาษาบาลปีรากฏอยู่บ้าง แต่ทว่าในความเป็นจรงิ ไม่มจีารกึทีใ่ชภ้าษาบาลอียู่เลย  ดงันัน้ แสดงว่า
ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช้ในชวีิตประจ าวนัในยุคที่เก่ากว่ายุคที่จารกึต่าง  ๆ เหล่านี้ถูกสร้างขึ้น คอื     
เก่ากว่ายุคของพระเจา้อโศก  ตัง้แต่ยุคพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้นมา ซึ่งจารกึต่าง ๆ ถูกสรา้งขึน้
จ านวนมาก ภาษาบาลไีดพ้น้จากการเป็นภาษาทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนัแลว้ กลายเป็นภาษาคมัภรีท์ีใ่ช้
ทรงเนื้อหาพระไตรปิฎกและอรรถกถา จงึไมถ่กูใชใ้นขอ้ความทีมุ่ง่ใหป้ระชาชนทัว่ไปไดอ้า่น 

 4.1.3 ความคลา้ยคลงึกนัระหว่างภาษาบาลกีบัภาษาทีใ่ชใ้นศลิาจารกึในทอ้งถิน่ต่าง ๆ 

 ดงัทีท่ราบกนัดวี่า  ภาษาบาลมีคีวามคลา้ยคลงึกบัภาษาในทอ้งถิน่ต่าง ๆ ของอนิเดยีหลาย
แห่ง ดังนัน้นักวิชาการบางท่านจึงคิดว่าภาษาบาลีเป็นภาษากลางประเภทหนึ่ง  (lingua franca)       
ซึ่งเกดิจากการผสมผสานของภาษาต่าง ๆ จากความจ าเป็นในการเดินทางค้าขายของพ่อค้าจาก
ทอ้งถิน่ต่าง ๆ Geiger (1987, p. 4) 

 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การที่ภาษาบาลีมีลักษณะที่คล้ายคลึงกบัภาษาถิ่นของท้องที่ต่าง ๆ 
จ านวนมาก เป็นเพราะภาษาถิน่ของทอ้งทีต่่าง ๆ ของอนิเดยีในยุคโบราณ  มคีวามคลา้ยคลงึกนั
มากกว่าภาษาถิน่ต่าง ๆ ในยุคหลงั เพราะสบืสายมาจากภาษาทีช่าวอารยนั ซึง่อพยพเขา้สู่อนิเดยี
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ในยุคโบราณใช  ้เมื่อชาวอารยนัแยกยา้ยไปอยู่ในดนิแดนต่าง ๆ ของอนิเดยี พอทอดเวลานานไป
ภาษาทีช่าวอารยนักลุ่มต่าง ๆ ใชจ้งึมกีารพฒันาการของภาษา ท าใหแ้ตกต่างกนัมากขึน้เรื่อย ๆ 
เนื่องจากภาษาบาลเีป็นภาษาทีใ่ชก้นัในแควน้มคธในครัง้พุทธกาล ซึง่อยู่ในยุคก่อนพระเจา้อโศกราว 
200 ปีเศษ และต่อมากลายเป็นภาษาคมัภรีท์ีค่ณะสงฆท์่องจ าเพื่อทรงค าสอนของพระพุทธเจา้  จงึได้
หยดุการเปลีย่นแปลงคงทีอ่ยูอ่ยา่งนัน้ 

 ภาษาบาลจีงึมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกบัภาษาถิน่ของทอ้งทีต่่าง ๆ เพราะเป็นภาษาเกา่แก ่ซึง่มี
ความคลา้ยคลงึกบัตน้ตระกลูของภาษาในทอ้งถิน่ต่าง ๆ นัน่เอง 

 การทีภ่าษาบาลมีคีวามคลา้ยคลงึกบัภาษาถิน่ในทอ้งทีต่่าง ๆ จ านวนมาก กเ็ป็นอกีหลกัฐาน
หนึ่งทีช่ว่ยยนืยนัว่า ภาษาบาลเีป็นภาษาทีเ่กา่แกก่ว่าภาษาในยคุพระเจา้อโศกมหาราชพอสมควร 

 จากที่ได้วิเคราะห์มาข้างต้น เป็นที่ชดัเจนว่าภาษาบาลีเป็นภาษาในยุคก่อนสมยัพระเจ้า   
อโศกมหาราช 

 4.2 ชัน้เก่าใหม่ของภาษาบาลีและการเกิดขึน้ของพระไตรปิฎก 

 Geiger (1916) ไดแ้บ่งชัน้เกา่ใหมข่องภาษาบาลอีอกเป็น 4 ชัน้ ดงันี้ 

1) ภาษาในคาถา กล่าวคอื ภาษาทีใ่ชใ้นพระไตรปิฎกส่วนทีเ่ป็นรอ้ยกรอง (คาถา) 
ซึง่ภาษาในคาถานี้มลีกัษณะไวยากรณ์ทีไ่มส่ม ่าเสมออยา่งยิง่ 

2) ภาษาในร้อยแก้วของพระไตรปิฎก มีลักษณะทางภาษาค่อนข้างสม ่าเสมอ
มากกว่าภาษาในคาถา 

3) ภาษาในรอ้ยแกว้ของคมัภรีใ์นยคุหลงัพระไตรปิฎก อาท ิคมัภรีม์ลินิทปัญหาหรอื
คมัภีร์อรรถกถา ภาษาบาลีในชัน้ที่ 1 กบัชัน้ที่ 2 มคีวามแตกต่างอนัแสดงถึง
ช่วงเวลาของพฒันาการเปลีย่นแปลงของภาษามากกว่าภาษาบาลใีนชัน้ที่ 2 กบั
ชัน้ที ่3 

4) ภาษาในรอ้ยกรอง (คาถา) ทีป่ระพนัธข์ึน้ในยคุหลงั Geiger (1987, p. 1-2) 

 ภาษาในชัน้ที่ 4 นี้  คือภาษาที่ใช้ในคัมภีร์บาลีที่แต่งขึ้นในศรีลังกา  พม่า ไทย ตัง้แต่
ครสิต์ศตวรรษที่ 10 เป็นต้นมา ซึ่งไม่มคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการวเิคราะห์ถิน่ก าเนิดภาษาบาลี 
และกระบวนการเกดิของคมัภรีพ์ระไตรปิฎก ดงันัน้ ในทีน่ี้จงึจะวเิคราะหเ์ฉพาะภาษาบาลใีน 3 ชัน้แรก 



  13 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

 สิง่ที่ควรสงัเกตในเรื่องชัน้เก่าใหม่ของภาษาบาลีนัน้  คือประเด็นที่ว่า ท าไมภาษาบาลีใน
เนื้อหาพระไตรปิฎกส่วนทีเ่ป็นคาถากบัส่วนทีเ่ป็นรอ้ยแกว้จงึมลีกัษณะทางภาษาแตกต่างกนัมาก  ใน
เรือ่งนี้มคีวามเป็นไปได ้2 ประการคอื 

 4.2.1 เนื้อหาพระไตรปิฎกในส่วนที่เป็นคาถาเกิดขึ้นก่อน   หลังจากนัน้อีกนานเนื้อหา
พระไตรปิฎกในส่วนที่เป็นร้อยแก้วจึงเกิดขึ้น ในระหว่างช่วงเวลาที่ยาวนานนี้  ภาษาบาลีมี             
การเปลีย่นแปลงไปตามล าดบั ท าใหภ้าษาบาลขีองเนื้อหาทัง้ 2 สว่นนี้มคีวามแตกต่างกนัมาก แต่ทว่า
ดงัที ่Geiger ไดช้ีใ้หเ้หน็ไวแ้ลว้ ความแตกต่างของภาษาบาลใีนคาถากบัในรอ้ยแกว้ของพระไตรปิฎก
มีความแตกต่างกันมากกว่าภาษาบาลีในร้อยแก้วของพระไตรปิฎกกับในคัมภีร์อรรถกถา              
คมัภีร์อรรถกถานัน้เราทราบได้อย่างแน่ชดัว่าเกดิขึ้นราวครสิต์ศตวรรษที่ 5-6 หรอืราวเกอืบพนัปี    
หลงัพุทธกาล โดยมพีระพุทธโฆษาจารย์เป็นหลกัและมพีระอรรถกถาจารย์อื่น ๆ ช่วยกนัแปลและ
เรยีบเรยีงขึน้จากอรรถกถาภาษาสงิหล แสดงว่าเนื้อหาในส่วนทีเ่ป็นรอ้ยแกว้ของพระไตรปิฎกจะตอ้ง
เกดิขึน้ภายหลงัเนื้อหาพระไตรปิฎกสว่นทีเ่ป็นคาถานานมาก 

 แต่ทว่าหากถอืตามความเหน็นี้แลว้ แสดงว่าพระพุทธศาสนาในช่วง 400-500 ปีแรกมแีต่เพยีง
เนื้อหาพระไตรปิฎกสว่นทีเ่ป็นคาถา สว่นเนื้อหาทีเ่ป็นรอ้ยแกว้เกดิขึน้ราว 1 ศตวรรษกอ่นครสิตศ์กัราช 

การสรุปเช่นนี้ข ัดแย้งกับความจริงของเรื่องราวต่าง  ๆ จ านวนมาก เช่น เรารู้ได้จากจารึกของ            
พระเจา้อโศกมหาราชว่า ในสมยัพระเจา้อโศก พระพทุธศาสนาไมเ่พยีงขยายไปทัว่อนิเดยีเทา่นัน้ แต่ยงั
ไดข้ยายไปยงัต่างประเทศ เช่น ลงักา อกีดว้ย เป็นไปไม่ไดท้ีเ่นื้อหาค าสอนของพระพทุธศาสนาจะมแีค่
เพยีงส่วนทีเ่ป็นคาถา ในยุค 400 ปีหลงัพุทธกาลมนีิกายต่าง ๆ เกดิขึน้จ านวนมากแล้ว ความเชื่อที่
แตกต่างกนัอนัท าใหเ้กดิการแตกนิกายกม็ทีีม่าจากเนื้อหาในสว่นทีเ่ป็นรอ้ยแกว้เป็นสว่นใหญ่ 

 ถา้จะยนืยนัว่าเนื้อหาพระไตรปิฎกสว่นทีเ่ป็นรอ้ยแกว้เพิง่ถกูสรา้งขึน้ในยคุนี้ ใครเป็นผูส้รา้งขึน้ 
สรา้งขึน้ ณ สถานทีใ่ด 

 เนื้อหาพระวนิยัปิฎกเกอืบทัง้หมดเป็นรอ้ยแกว้ ดงันัน้ หากพระวนิยัปิฎกถูกสรา้งขึน้ราว 400 
กว่าปีหลงัพุทธกาล ท าไมคณะสงฆ์ซึ่งขยายตวัไปยงัท้องถิน่ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทัง้อนิเดยีและ
ต่างประเทศ จงึล้วนยอมรบัสกิขาบททีถู่กก าหนดขึน้ใหม่โดยไม่มขีอ้โต้แยง้ แล้วในช่วง 400-500 ปี
แรกทีไ่มม่พีระวนิยัปิฎก คณะสงฆจ์ะมหีลกัประพฤตปิฏบิตัตินและหลกัการอยูร่ว่มกนัอยา่งไร 

 ทัง้ที่ในช่วงราว 100 ปีหลังพุทธกาล  พระพุทธศาสนาได้ขยายตัวไปอย่างกว้างขวาง
เจรญิรุ่งเรอืงถงึอนิเดยีตะวนัตกด้วย ท าไมเนื้อหาส่วนทีเ่ป็นรอ้ยแกว้ในพระไตรปิฎกซึ่งถูกสรา้งขึ้น    
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ในยุคหลงัจากนัน้อกีหลายรอ้ยปี จงึแทบไม่ปรากฏชื่อเมอืง สถานที ่บุคคล ของอนิเดยีตะวนัตกและ
ทอ้งทีอ่ืน่ ๆ ของอนิเดยีเลย มแีต่ชือ่เมอืง สถานที ่บุคคล ของอนิเดยีตะวนัออกทีม่แีควน้มคธและโกศล
เป็นศนูยก์ลาง 

 จารกึของพระเจา้อโศกทีพ่บที ่Bairāt ไดจ้ารกึชือ่พระสตูรต่าง ๆ ไว ้7 พระสตูร ซึง่มพีระสตูร
ของพระไตรปิฎกทีเ่ป็นรอ้ยแกว้อยูด่ว้ย 

 จากความขดัแยง้กบัความเป็นจรงิจ านวนมากเหล่านี้ เราจงึสรุปไดว้่า ความเหน็ทีว่่า เนื้อหา
ของพระไตรปิฎกสว่นทีเ่ป็นรอ้ยแกว้เกดิขึน้ในยคุหลงัเนื้อหาสว่นทีเ่ป็นคาถานานมากนัน้ ไมถ่กูตอ้ง 

 4.2.2 ความแตกต่างของภาษาบาลใีนเนื้อหาส่วนทีเ่ป็นคาถาและส่วนทีเ่ป็นรอ้ยแกว้  ไม่ได้
เกดิขึน้จากความแตกต่างของยุคสมยัของการเกดิขึน้ของเนื้อหาส่วนนัน้ ๆ แต่เกดิจากธรรมชาตขิอง
การใชค้ าในคาถาและรอ้ยแกว้ทีแ่ตกต่างกนั คอื ผูแ้ต่งคาถาซึ่งเป็นรอ้ยกรองนิยมใชค้ าทีม่ลีกัษณะ
ภาษาเกา่ ซึง่หากเราเขา้ใจอยา่งนี้แลว้ ความขดัแยง้ดงัทีก่ล่าวในหวัขอ้ 4.2.1 กห็มดไป 

 Gombrich (1990, p. 8) ไดใ้หค้วามเหน็เช่นกนัว่า เนื้อหาในสว่นทีเ่ป็นคาถาของพระไตรปิฎก
กบัสว่นทีเ่ป็นรอ้ยแกว้ไมม่คีวามสมัพนัธก์นัในแงค่วามเกา่ใหมข่องการเกดิขึน้ของเนื้อหาสว่นนัน้ ๆ  

 4.3 ภาษาบาลีกบัภาษาท่ีทรงไว้ซ่ึงพระไตรปิฎก 

 ในการวเิคราะหป์ระเดน็ปัญหาเรือ่งถิน่ก าเนิดภาษาบาลกีบัการเกดิขึน้ของพระไตรปิฎกนัน้ มี
ความจ าเป็นตอ้งวเิคราะหว์่า ท าไมภาษาบาลจีงึหยดุการพฒันาเปลีย่นแปลง กลายเป็นภาษาคมัภรีท์ี่
ทรงไวซ้ึง่พระไตรปิฎกและเหตุการณ์นี้เกดิขึน้ในสมยัใด 

 จนถงึในยุคหลงัพุทธกาลนับพนัปี ภาษาบาลกีย็งัถูกใชเ้ป็นภาษาทีท่รงไวซ้ึง่พระไตรปิฎกทัง้
ในลงักา อนิเดยีตอนใต้ อนิเดยีตอนเหนือ ทัง้ทีก่ารทีพ่ระภกิษุในทอ้งถิน่ต่าง ๆ ใชภ้าษาของทอ้งถิน่
นัน้ ๆ ศึกษาพระไตรปิฎกและสัง่สอนประชาชน เป็นความสะดวกอย่างยิ่ง แต่ท าไมภิกษุสงฆ์ใน
ทอ้งถิน่ต่าง ๆ กลบัยอมรบัและใชภ้าษาบาลเีป็นภาษาทีท่รงไวซ้ึง่พระไตรปิฎก 

 ผู้ที่ยืนยนัว่าภาษาบาลีเป็นภาษาของทางอินเดียตะวันตก  อาจอธิบายว่า เนื่องจากหลัง
พุทธกาล พระพุทธศาสนาได้แพร่ขยายเจริญรุ่งเรืองไปยังอินเดียตะวันตก  ซึ่งมีกรุงอุชเชนีเป็น
ศนูยก์ลาง ภาษาบาลซีึง่เป็นภาษาของอนิเดยีตะวนัตกจงึไดร้บัการยกย่องยอมรบัเป็นภาษาทีท่รงไว้
ซึง่พระไตรปิฎก 



  15 สัมมนาวิชาการและนทิรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสูส่ากล” 

 แต่ความเห็นเช่นนี้ ไม่สมเหตุผล  เพราะดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า  แม้หลังพุทธกาล
พระพุทธศาสนาทางอินเดียตะวันตกจะเจริญรุ่งเรืองขึ้น  แต่ก็ไม่ได้เจริญมากไปกว่าทางอินเดีย
ตะวนัออก นอกจากนี้คณะสงฆ์ในทอ้งถิน่อื่น ๆ ยงัมอีกีจ านวนมาก ซึ่งต่างกม็กีลุ่มพระภาณกะทีท่ า
หน้าที่ท่องจ าพระไตรปิฎก คณะสงฆ์เหล่านัน้ย่อมรู้ดีว่า ภาษาของอินเดียตะวนัตกไม่ใช่ภาษาที่    
พระสมัมาสมัพุทธเจา้ทรงใช้ จงึไม่มคีวามจ าเป็นแต่ประการใดทีจ่ะยอมรบัภาษาของอนิเดยีตะวนัตก
เป็นภาษาที่ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องไม่ลืมว่าในยุคสมยัที่สืบทอดค าสอน     
ด้วยมุขปาฐะ การยอมรบัภาษาของดินแดนอื่นเป็นภาษาที่ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎก  หมายถึงการที่
จะต้องทุ่มเทก าลงัของคณะสงฆ์ในท้องถิ่นตนท่องจ าพระไตรปิฎกในภาษาใหม่ของดินแดนอื่นนัน้      
ถ้าหากว่าในดินแดนอื่น ๆ ไม่มคีณะสงฆ์ด ารงอยู่มาก่อน ได้รบัการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาจาก   
คณะสงฆ์ของอนิเดียตะวนัตก จนกระทัง่เกดิคณะสงฆ์ขึ้นในดนิแดนใหม่ เป็นไปได้ว่าคณะสงฆ์ใน
ดินแดนใหม่นัน้อาจยอมรบัภาษาของอินเดียตะวนัตกเป็นภาษาที่ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎก  แต่จาก
ประวตัศิาสตรไ์มม่เีหตุการณ์ขยายตวัของคณะสงฆเ์ชน่นัน้เกดิขึน้ และไมม่หีลกัฐานใด ๆ ทีบ่่งบอกว่า 
คณะสงฆ์ในท้องถิ่นต่าง ๆ ของอนิเดียหลายแห่ง ซึ่งแม้จนถงึในยุคหลงัก็ยังยอมรบัภาษาบาลเีป็น
ภาษาที่ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎก ล้วนสบืสายมาจากคณะสงฆ์ของอนิเดยีตะวนัตก ดงันัน้ เราจึงต้อง
ปฏเิสธการยนืยนัว่าภาษาบาลเีป็นภาษาของอนิเดยีตะวนัตก 

 การที่คณะสงฆ์ในท้องถิ่นต่าง ๆ ของอินเดียยอมรับภาษาบาลีเป็นภาษาที่ทรงไว้ซึ่ง
พระไตรปิฎกนัน้ เป็นเพราะภาษาบาลเีป็นภาษาทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงใชใ้นการสัง่สอนประชาชน 
การเขา้ใจอยา่งนี้สมเหตุผลกว่า ซึง่กระบวนการดงักล่าวจะไดก้ล่าวถงึต่อไป14 

5. บทสรปุ 

 ภาษาบาล ีคอื ภาษามคธในครัง้พทุธกาล เนื่องจากสว่นใหญ่พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงเผยแผ่
ค าสอนในแควน้มคธ  ภาษาหลกัทีพ่ระองคท์รงใชก้ค็อืภาษาบาล ี

 หลังพุทธปรินิพพาน   การสังคายนาพระธรรมวินัยครัง้ที่ 1 กระท าขึ้นที่กรุงราชคฤห์        
เมอืงหลวงของแควน้มคธ  ดงันัน้ ในการสงัคายนาภาษาทีใ่ชท้รงไวซ้ึ่งพระธรรมวนิัยย่อมเป็นภาษา
มคธในขณะนัน้ ซึง่กค็อืภาษาบาล ี

                                                           
14 ดรูายละเอยีดทีข่อ้ 5 บทสรปุ  



            เรื่องเล่าพระไตรปฎิก  16 

 เนื้อหาของพระธรรมวนิัยทัง้ในส่วนทีเ่ป็นคาถาและส่วนทีเ่ป็นรอ้ยแกว้เกดิขึน้ในยุคเดียวกนั  
การทีเ่นื้อหาส่วนทีเ่ป็นคาถามลีกัษณะภาษาบาลทีีม่รีะบบไวยากรณ์ไม่สม ่าเสมอและมคี าเก่าใหม่ใช้
ปนกนัอยู่ในคาถาเดยีวกนั เป็นเพราะผูป้ระพนัธ์คาถาเหล่านัน้มแีนวโน้มชอบใช้ค าที่มีลกัษณะเก่า 
และเนื่องดว้ยขอ้จ ากดัของการใชค้ าตามกฎทางฉนัทลกัษณ์ 

 หลงัพุทธปรนิิพพาน ภาษาบาลไีดร้บัการยกย่องยอมรบัเป็นภาษาทีท่รงไวซ้ึง่พระธรรมวนิัย
เพราะเป็นภาษาที่พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทรงใช้ในการสัง่สอนประชาชน  พระไตรปิฎกบาลีได้รบั       
การสบืทอดมาดว้ยการท่องจ า (มุขปาฐะ) โดยคณะสงฆก์ลุ่มต่าง ๆ จ านวนมาก  แต่ทว่าในดนิแดนที่
พระพุทธศาสนาเพิ่งเผยแผ่ไปถึงคณะสงฆ์ยงัไม่เข้มแขง็  (ปัจจนัตชนบทในทางพระพุทธศาสนา)    
คณะสงฆ์ในทอ้งถิน่นัน้ ๆ ได้ทุ่มเทก าลงัท่องบ่นทรงจ าพระธรรมวนิัยในภาษาของตนสบืทอดต่อ ๆ 
กนัมา ปรากฏเป็นพระไตรปิฎกภาษาต่าง ๆ ตกทอดมาถงึปัจจุบนั ในขณะเดยีวกนักพ็ยายามศกึษา
สบืทอดพระธรรมวนิัยในภาษาบาลเีต็มก าลงัเท่าทีท่ าได้ ท าใหเ้รายงัพบการใชภ้าษาบาลใีนดนิแดน
ต่าง ๆ ของอนิเดยีอยา่งกวา้งขวางในยคุหลงั ซึง่คณะสงฆท์ีม่กีารสบืทอดพระธรรมวนิยัดว้ยภาษาบาลี
ทีเ่ขม้แขง็ทีส่ดุ คอื คณะสงฆท์ีส่บืสานมาจากแควน้มคธ ซึง่กค็อืคณะสงฆเ์ถรวาทในดนิแดนต่าง ๆ 

 ราว 5-6 ศตวรรษก่อนครสิต์ศกัราช กลุ่มภาษาอนิโดอารยนัยุคกลางมคีวามคล้ายคลงึกนั 
หลังจากนัน้ลักษณะความแตกต่างของภาษาในท้องถิ่นต่าง ๆ ก็ค่อยๆ เพิ่มพูนขึ้นตามกาลเวลา        
ทีผ่่านไป เนื่องจากภาษาบาลเีป็นภาษาในครัง้พุทธกาล ซึง่อยู่ในช่วง 5-6 ศตวรรษก่อนครสิต์ศกัราช 
จงึมลีกัษณะทีค่ล้ายคลงึกบัภาษาในท้องถิน่ต่าง ๆ และเนื่องจากภาษาบาลเีป็นภาษามคธทีเ่ก่าแก่    
ในยุคพระเจ้าอโศกมหาราช  (ซึ่งอยู่หลังสมัยพุทธกาลราว  200 กว่าปี ) แม้ภาษามคธจะมี                 
การเปลีย่นแปลงไปจนมลีกัษณะพเิศษบางอย่างทีภ่าษาบาลไีม่มี แต่กย็งัมลีกัษณะร่วมกบัภาษาบาลี
อยู่มากนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ภาษาในจารึกพระเจ้าอโศกที่พบในท้องถิ่นต่าง  ๆ หลายแห่งมี     
ความคลา้ยคลงึกบัภาษาบาล ีเพราะภาษาในจารกึพระเจ้าอโศกนัน้ไม่ไดถู้กแปลเป็นภาษาในทอ้งถิน่
นัน้ ๆ โดยสิน้เชงิ แต่เป็นการแปลโดยเหลอืเคา้ของภาษามคธในยคุพระเจา้อโศกดว้ย 

 เนื่องจากภาษาบาลเีป็นภาษาทีเ่ก่ามาก ท าใหใ้นศลิาจารกึและเงนิตราซึง่ถูกสรา้งขึน้จ านวน
มากตัง้แต่ยคุพระเจา้อโศกเป็นตน้มา ไมม่ทีีใ่ชภ้าษาบาลเีลย เพราะในยคุนัน้ภาษาบาลไีมใ่ชภ่าษาทีใ่ช้
ในชวีติประจ าวนัแลว้ ในขอ้ความทีมุ่ง่ใหป้ระชาชนทัว่ไปอา่นจงึไมม่กีารใชภ้าษาบาลี  
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