พุทธอุบัติภูมอิ ยูที่ประเทศไทย...ชมพูทวีปก็อยูท ป่ี ระเทศไทย!
!

ศรีวรุณะอิสโร!
๑๙ เมษายน ๒๕๔๖!
!

ทีเรือ่ งทีข่ า พเจาไมไดเคยเฉลียวใจมากอนนีเ้ ลย!จวบจนกระทัง่ เมื่อไดรับคําถามจากคุณ
"#$#%#&#'()*+,!ในกระดานสนทนาทางอินเทอรเนตของ!"""-./0#$%#$&-/12!จากการทีข่ า พเจาได
ไปตั้งกระทูเ รื่อง!3สถานทีท่ ค่ี วรไปสํารวจและคนหาหลักฐานสําคัญในสมัยพระเจาอโศก4!ดวยคําถามทีว่ า !3หาก
พระพุทธศาสนากําเนิดในประเทศไทย!เหตุใดจึงตองไปทําการแปลพระไตรปฎกจากภาษาลังกาสิงหลมาเปน
ภาษาบาลี54!
จากคําถามนี้เองทําใหขาพเจาจําเปนตองมานัง่ ลําดับความเชื่อที่นักวิชาการในประเทศไทยเชื่อสืบ!ๆ กันมา
ตามคําครูซง่ึ ในชวงตน ๆ ก็คงจะหนีไมพน โปรเฟสเซอรชาวตะวันตกทัง้ หลาย!ดังนี้วา!
นักวิชาการสวนหนึง่ มีความเชือ่ วา 3อักษรจารึก4!ในสมัยพอขุนรามคําแหง!ไดถกู ดัดแปลงมาจาก 3อักษร
ขอม4!และมีความเชือ่ วา 3อักษรขอม4!ทีม่ มี าอยูก อ น!และมักใชในการ 6จาร7!คัมภีรท างพุทธศาสนา จนเรียกวา
3ตัวบาลี4!นั้น!เปนพัฒนาการมาจาก 3อักษรปลลวะ หรือ อักษรคฤนถ4!ซึ่งเปนอักษรของแวนแควนที่อยูทาง
อินเดียตอนใต!และเขามาสูพื้นทีป่ ระเทศไทยปจจุบัน ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ หรือในชวง พ.ศ.!๑๐๐๐-๑๑๐๐
ซึง่ เปนยุคตนทวาราวดี กอนที่จะถูกดัดแปลงเปนอักษรมอญ อักษรขอม!หรือตัวบาลี ในเวลาตอมา!
ในระบบตัวอักษรตามทีน่ กั วิชาการเชือ่ สืบ ๆ กันมา!วาอักษรทีเ่ กาแกของอินเดียคือ 3อักษรเทวนาครี4!ซึง่ มี
กําเนิดอยูแ ถบลุม แมนาํ้ สินธุ ทีอ่ าจจะมีพฒ
ั นาการมาจากอักษรของพวกชาวกรีก!หรือไอโอเนียน!ซึง่ ตอมา
พัฒนาการเปนตนตระกูลขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตามทีน่ กั วิชาการทัง้ หลายสรุปไว!และสอนสืบ ๆ
กันมา!
ในเวลาตอมา!ไดมกี ารสรางอักษรชนิดใหมขน้ึ มาใชแทนอักษรเทวนาครี คือ!3ตัวอักษรพราหมีหรือพรา
หมิน4!สวนป พ.ศ.!ทีส่ รางขาพเจาเองยังไมไดเห็นหลักฐานทีย่ นื ยัน แตทจ่ี ะพอระบุความเกาไดนน้ั !เห็นจะเปน
หลักฐานทีน่ กั โบราณคดี-นักประวัตศิ าสตร!นํามาเปนขอสรุปในเรือ่ งจุดกําเนิดของพระพุทธศาสนา หรือตอไปจะ
เรียกใหโกวา !3พุทธอุบัติภูม4ิ !วามีขน้ึ ในแดนภารตะ-อินเดีย นั่นก็คือ!ลายสือที่อานไดจากเสาหินทีข่ ุดคนได ทีอ่ า ง
วาเปนเสาหินพระเจาอโศกมหาราช!ทีใ่ ช 3อักษรพราหมีหรือพราหมิน4!ในการจารึกขอความนั้น!และขอความ
ทีส่ ดุ คลาสสิคและถูกนํายกมาแสดงอยูบ อ ย ๆ!คือจารึกที่ลุมพินีที่วา กันวาเปนสถานที่ประสูติขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา!ทีใ่ ชเวลาอานอยู ๗ ป จนสามารถอานออกมาไดวา !
!
3เทวานัมปเยน ปยทสิน ลาชิน!วีสติงสา ภิสเิ ตน!
อตน อาคาจ มหียเิ ต หิท พุเธ ชาเต สากยมุนตี !ิ
สิลาวิคฑภีจา!กาลาปต สิลาถ(ม)เภจ อุสปาปเต!
หิท ภควํ ชาเตติ ลุมมินิคาเม อุพลิเก กเต!อถภาคิเยจ4!
!
8จาก อโศกมหาราช และขอเขียนคนละเรื่องเดียวกัน ของ กรุณา!กุศลาสัย)!
แปลเปนไทยไดวา 3สมเด็จพระเจาอยูหัวผูเปนที่รักแหงทวยเทพ!ราชาภิเษกแลว ๒๐ ป ทรงเสด็จมามา
นมัสการดวยพระองคเอง ณ สถานทีน่ !้ี ทั้งนีด้ วยเหตุวา พระศากยมุนพี ทุ ธะไดประสูตแิ ลวทีน่ !้ี สมเด็จพระ
เจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ ใหสรางศิลารูปมา(59!และโปรดเกลาฯ!ใหสถาปนาเสาศิลานีข้ น้ึ !เพื่อแสดงวาสมเด็จพระ

ภควัตผูค วรบูชาพระองคนน้ั ไดประสูตแิ ลวณะทีน่ !้ี พระองคโปรดบันดาลใหหมูบ า นลุมพินพี น จากการถูกเก็บสวย
(อยางเมือ่ กอน)!และเก็บอยูเ พียง ๑ ใน ๘ ของผลที่ไดเทานั้น48จาก!คําบรรยายประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนา
ภาค ๑ ของ เสถียร!โพธินันทะ)!
!
กอนจะผานเรื่องเสาหินพระเจาอโศกไปเฉย ๆ!ขอใหขอ มูลเกีย่ วกับเสาหินหลักนีเ้ พิม่ เติมสักนิดวา 3ดร.
ฟอหเรอร!เปนผูคนพบเสาศิลาจารึกเปนคนแรก เมือ่ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕)!ขณะที่พบ หลัก
ศิลาจารึกถูกปูนเกา ๆ ถมทับอยูห ลายฟุต ตองขุดอิฐปูนเหลานั้นออก!จึงพบอักษรที่เสา วัดสวนสูงของเสา ๒๖ ฟุต
๖ นิ้ว ซึง่ ๘ ฟุต ๖ นิ้ว ฝงอยูในดิน!กลาวกันวาแตเดิมสูงประมาณ ๗๐ ฟุต คงเนือ่ งจากฟาผาลงมา!เมื่อหลวงจีนถัง
ซัมจัง๋ ไปถึงลุมพินี ไดพบรูปวิคฑะ ซึ่งประดิษฐานอยูบนยอดเสา!อยูพ น้ื ดิน หลวงจีนอางวา วิคฑะเปนรูปมา เทาที่
ปรากฏ!รูปทีพ่ ระเจาอโศกทรงสรางบนยอดเสาศิลาจารึกทัว่ ไปนัน้ มักเปนรูปสิงห ๔ ตัวบาง!สิงหตัวเดียวบาง และ
รูปวัวบาง แตที่ลุมพินคี งเปนกรณีพิเศษที่สรางเปนรูปมา!คงหมายถึง พาหนะคูใ จทีพ่ าเสด็จออกบรรพชาก็ได4!
8จาก สูแ ดนพระพุทธองค!8อินเดีย-เนปาล) ของ พระวิเทศโพธิคณ
ุ (ว.ป. วีรยุทโฺ ธ))!
ทีย่ กแมนาํ้ ทัง้ ๕!มานีก้ เ็ พียงแตจะชีใ้ หเห็นวานักวิชาการยอมรับวา 3อักษรพราหมีหรือพราหมิน4!มีใชมา
ตั้งแตเมื่อราว พ.ศ. ๒๐๐ ปลาย ๆ แลว แตในขณะทีเ่ ขียนบทความชิ้นนี!้ ไมทันไดพบประวัติของการสรางอักษร
ปลลวะ จึงไมแนใจวาอักษรปลลวะกําเนิด พ.ศ.!ใดแน กอนทีจ่ ะแพรขยายมายังเมืองไทย เมือ่ ราวพุทธศตวรรษที่
๑๑!ตามทีน่ กั วิชาการเชือ่ กันมาอยางนัน้ !
หากเรายอมรับตามทีม่ ขี อ สรุปวา!หลังการสังคายนาพระไตรปฎกครัง้ ที่ ๓ หลังพุทธปรินิพพานได ๒๓๕ ป!
แลวพระเจาอโศกมหาราชจึงสงสมณฑูตทัง้ ๙ สาย!ออกเผยแพรพระพุทธศาสนาไปยังดินแดนตาง ๆ และดินแดน
หนึ่งนัน่ ก็คือ 3สุวรรณภูมิ4!โดยมีพระเถระซึ่งเปนหัวหนาคณะคือ พระโสณเถรกับพระอุตตรเถร พรอมทัง้
พระมูนยี เถร!พระฌานียเถร และพระภูรยิ เถร รวมเปน ๕ รูป โดยคณะของทานพรอมทัง้ ฆราวาสอีก ๓๘ คน!
เดินทางมาขึ้นฝงทีบ่ ริเวณทีเ่ ปนจังหวัดนครปฐม ของประเทศไทยในปจจุบัน!ซึ่งสมัยนั้นคงจะเปนเมืองที่ตั้งอยูริม
ทะเล!
จากที่ยอหนาขางตนเปนที่ตงั้ ขอสังเกตวา!หากการทีพ่ ระเจาอโศกมหาราช สงสมณฑูตมาทีส่ วุ รรณภูมนิ น้ั !
ซึง่ ในขณะนัน้ ก็ไดมกี ารใช 3ตัวอักษรพราหมีหรือพราหมิน4!แลว!คณะที่เดินทางมานี้ซึ่งเปนคณะใหญพอดู จะ
ไมนาํ เอาความรูใ นการเขียน!3อักษรพราหมีหรือพราหมิน4!มาเผยแพรใหชนชาวสุวรรณภูมิดวยบางหรือ5!ซึง่
เปนลักษณะของชนชาติอารยะทีม่ ักจะนําเอา 3ภูมริ 4ู !ของตนมาเผยแพรเพือ่ ครอบงําชาติทต่ี าํ่ อารยะกวา!เหมือน
ดังทีน่ กั วิชาการปจจุบนั เชือ่ วา ราชวงศปล ลวะเอา 3อักษรปลลวะ4!มาเผยแพรและชนชาวไทยก็ไดดดั แปลง
นํามาใชจนเปนรากฐานของ 3ลายสือไทย4!ในปจจุบนั !หรือเหมือนชาติตะวันตกที่เอา 3อักษรอัลฟาเบท4!มา
เผยแพรในสมัยลาอาณานิคม!และ(แกม)บังคับใหเราตองเขียน ตองทอง :!;!<!จนถึงปจจุบนั นี!้ และก็เปนเรื่อง
ที่นาคิดวา!หากคณะเผยแพรพระพุทธศาสนาไดนําเอา 3อักษรพราหมีหรือพราหมิน4!เขามาสูท ส่ี วุ รรณภูมดิ ว ยใน
คราวนัน้ ก็ถอื วา!3ชนชาติไทยนีช่ า งโงเหมือนอยางทีน่ กั วิชาการทัง้ หลายพยายามบอกวาผูค นในแถบถิน่ นี!้ เมื่อ ๒
พันกวาปทแ่ี ลวอยูใ นยุคเกษตรกรรมลาหลัง ไมมอี ารยธรรม4!ที่บอกวา!3ชนชาติไทยนีช่ า งโง4!ก็เพราะไมรจู กั
ดัดแปลงตัว 3อักษรพราหมีหรือพราหมิน4!ใหเปน 3ลายสือไทย4!ตั้งแตเมื่อ ๒ พันกวาปทแ่ี ลว!กลับปลอยทิง้
โอกาสทองใหผานไป โดยปลอยใหพวกปลลวะมาพัฒนาปรับปรุงลายสือพราหมี!เปน 3อักษรปลลวะหรือ
คฤนถ4!แลวนําเขามาเผยแพรในแถบสุวรรณภูมใิ นอีกเกือบ ๑!พันปตอมา แลวจึงเพิ่งมาคิดปรับปรุง 3อักษรปล
ลวะ4!ที่วามาจากอินเดียใตนนั้ !ใหเปน 3ลายสือไทย4!ทั้งที่จริง ๆ 3อักษรพราหมี4!ก็เปนรากฐานของ 3อักษรปล
ลวะ4!เชนเดียวกัน ไมอยางนัน้ ชนชาติไทยอาจจะไดมตี วั 3ลายสือไทย4!เปนของตัวเอง!กอนทีพ่ วกปลลวะจาก

อินเดียใต!จะเขามาเผยแพรอารยธรรมของพวกอารยะในภูมภิ าคอุษาคเนยน้ี เมือ่ ราว พ.ศ. ๑๐๐๐ กวา!ๆ จะไดไม
ขายขี้หนาเขาวา เราเปนคนไมรหู นังสืออยูต ง้ั เปนพันป!ทัง้ ทีอ่ ตุ สาหรบั เอาพระพุทธศาสนาอันประเสริฐมา
ประดิษฐานตัง้ ไวทด่ี นิ แดนสุวรรณภูมิ!ตั้งแต พ.ศ. ๒๓๕!โนนแลวนั้น!
!
แตกเ็ อาหละเอาเปนวาเชือ่ ตามนักวิชาการตามนีไ้ ปกอนก็แลวกันวา!เราเพิ่งรูจัก 3การเขียนตัวหนังสือ4!หลัง
สมัยราชวงศปล ลวะก็ได!เพราะจุดนี้อาจจะเปน 3หลักฐานแหงความสับสน4!ทีอ่ าจนําไปสูก าร 3คลี่คลาย4!อะไร
ๆ!ก็ได ไมเชนนั้นขาพเจาคงไมตอ งมานั่งเขียนอะไรยาว ๆ เชนนี!้ ซึง่ ก็เปนเพราะคําถามเจาปญหาทีว่ า 3หาก
พระพุทธศาสนากําเนิดในประเทศไทย!เหตุใดจึงตองไปทําการแปลพระไตรปฎกจากภาษาลังกาสิงหลมาเปน
ภาษาบาลี54!ซึ่งถาแปลไทยเปนไทยผูถามคงตองการจะสื่อวา!3ทําไมถาพระพุทธศาสนากําเนิดขึน้ ในประเทศ
ไทย!แลวทําไมไมเขียนพระไตรปฎกใหเปนภาษาบาลี54!นั่นเอง!
ขาพเจาจึงเห็นวา!ถาหากศักราชทีอ่ า งกันอยู ณ ขณะนี้ ไมวปิ ลาสคลาดเคลือ่ นแลว!คําถามนี้จะเปนเรื่องที่นา
คิดและนาติดตามมาก เพราแสดงวาผูถ ามอาจจะเขาใจวา ณ!เวลาที่ พระพุทธโฆษาจารย เดินทางไปแปล
พระไตรปฎกจาก 3ภาษาสิงหลลังกา4!มาเปน!3ภาษาบาลี4!นั้น เมืองไทยจะตองมี 3ลายสือบาลี4!ใชกนั แลว!
นอกเสียจากผูถ ามไมไดคดิ วาพระพุทธโฆษาจารยเดินทางไปจากเมืองไทย ซึ่งป พ.ศ.!ทีพ่ ระพุทธโฆษาจารย
เดินทางไป 6ลังกา7!นั้น ตรงกับป พ.ศ. ๙๕๖ ดังปรากฏใน!3คําประกาศเทวดา4!ครั้งสังคายนาพระไตรปฎก ป
สัมฤทธิศก พ.ศ. ๒๓๓๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๑!แหงกรุงรัตนโกสินทร มีความตอนหนึง่ วา!
!
3---ครัน
้ พระพุทธศักราชลวงไปได ๙๕๖!พรรษา สมเด็จพระเจามหานามไดเสวยราชสมบัตใิ นลังกา!พระ
พุทธโฆษาจารยออกไปแปลพระไตรปฎกกับทัง้ พระอัตถกถาอันตัง้ อยูด ว ยสิงหฬภาษา!เปนมคธภาษาบาฬี กระทํา
ในโลหะปราสาท พระเจามหานามเปนสาสนูปถัมภก ปหนึ่งจึงสําเร็จ!เปนที่ชําระพระสาสนาครัง้ หนึ่ง ครั้นเสร็จ
แลวจึงเชิญเสด็จพระธรรมมายังชมพูทวีป!กุลบุตรไดเลาเรียนสืบ ๆ!กันมา4!
กอนจะขามตรงนีไ้ ปโดยไมไดพจิ ารณาวลีทองทีว่ า !3ครั้นเสร็จแลวจึงเชิญเสด็จพระธรรมมายังชมพูทวีป4!
ซึง่ เราอาจจะตองแปลไทยเปนไทยอีกวา คําวา เชิญพระธรรมมายังชมพูทวีปนัน้ !ใหความรูส กึ วา 3ชมพูทวีปอยูท ่ี
ไหน54!เพราะถาเอาความรูบวกกับความเชื่อในปจจุบนั ก็ยอมจะตองเขาใจโดยอัตโนมัติวา!3ชมพูทวีปอยูท ่ี
อินเดีย4!ตามทีไ่ ดรบั การสัง่ สอนมา แตถา ลองเพิม่ ความ 3เฉลียวใจ4!สักนิด แลวพิจารณาเหตุการณแวดลอมที่
ภาษาอังกฤษเรียกวา +'=,#='1&!ทีว่ า !การสังคายนาพระไตรปฎกครัง้ นัน้ เมื่อป พ.ศ. ๒๓๓๑!นั้นไดกระทําขึ้นที่
พระอุโบสถวัดพระศรีสรรเพชรดาราม ที่ประเทศไทย ดังนั้น!การทีเ่ ขียนคําประกาศเทวดาที่วา !มายัง"!นั้น
แสดงวาเชิญพระธรรมมายัง 3ประเทศไทย4!หาใชไปประเทศอินเดียไม เพราะถาเชนนัน้ คงจะใชคาํ วา 3ไปยัง4!
!
แตทานทัง้ หลายอาจจะคิดวาเปนการตีความเพื่อเขาขางความเชื่อของขาพเจาที่วา!3พุทธอุบตั ภิ มู อิ ยูท ่ี
ประเทศไทย4!เลยจะหาเหตุมาสนับสนุนวา!3ชมพูทวีปก็อยูที่ประเทศไทย4!ถาเชนนัน้ ก็ลองอานความในวรรค
ถัด ๆ!ไปของคําประกาศเทวดาทีว่ า!
!
3---ครัน
้ พระพุทธศักราชลวงมาถึง ๒๐๐๐ ปเศษนั้น!พระปริยตั สิ าสนาอันเปนมูลปรนนิบตั มิ คั คผล!ซึง่ พระ
โมคคลีบุตรดิศเจาใหพระเถรเจาทั้งหลายไปตั้งสาสนาในปจันตชนบท!แลพระไตรปฎกอันพระพุทธโฆษาจารย
เจาไปแปลมาแตลงั กามาไวในชมพูทวีป!พระเถรานุเถระในชมพูทวีปไดเลาเรียนสรางสืบตอกันมา แลทาวพระยา
เศรษฐี!คหบดีศรัทธาสรางไวในกรุงสัมมาทิฏฐิทง้ั ปวง คือ เมืองไทย#ลาว#เขมร#พมา#มอญ#!เปนอักษรพิรธุ ส่าํ สม
กันอยูเปนอันมาก หาทาวพระยาสมณะผูใ ดทีจ่ ะศรัทธาสามารถ!อาจชําระพระไตรปฎกขึน้ ไว!ใหบริบรู ณดจุ ทาน
แตกอ นนัน้ มิไดม4ี !
!
ซึ่งประโยคขางตนนี้ไดบงบอกจุดสําคัญถึง!๒ ประการ นั่นก็คือ 3พระปริยัติสาสนาอันเปนมูลปรนนิบัติ

มัคคผล!ซึ่งพระโมคคลีบุตรดิศเจาใหพระเถรเจาทัง้ หลายไปตัง้ สาสนาในปจันตชนบท4!ประการหนึง่ !กับ
3พระไตรปฎกอันพระพุทธโฆษาจารยเจาไปแปลมาแตลังกามาไวในชมพูทวีป!พระเถรานุเถระในชมพูทวีปไดเลา
เรียนสรางสืบตอกันมา แลทาวพระยาเศรษฐี!คหบดีศรัทธาสรางไวในกรุงสัมมาทิฏฐิทั้งปวง คือ เมืองไทย>ลาว>
เขมร>พมา>มอญ4!ประการหนึง่ อันควรทีพ่ วกเราจะไดพงึ สังวรณ และเปดใจรับฟง โดยไมเอาความรูห ลัง!พ.ศ.
๒๔๐๐ กวา ๆ ที่ แขกและชาวอังกฤษ นํามาเผยแพรในราชอาณาจักรไทย!ภายหลังขุดคนพบโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุ โดยเฉพาะ 3เสาหินของพระเจาอโศก4!ในอินเดีย!โดยประโคมวา 3พุทธอุบัติภูมิอยูทอี่ ินเดีย4!ดวย
หวังลาภสักการะเพราะเห็นวาประเทศไทย คนไทย!มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางยิง่ !
!
และขาพเจาขอเรียนมา ณ ทีต่ รงนีเ้ ลยวา!นับเปนความบังเอิญอยางที่สุด!ทีข่ า พเจาไดมาอานพบขอความ
สําคัญนีใ้ นภายหลังทีข่ า พเจาไดมขี อ สรุปกับตัวเองวา!3พุทธอุบัติภูมิอยูที่ประเทศไทย4!และ 3ชมพูทวีปก็อยูใ น
ประเทศไทย4!ไมเชนนั้นขาพเจาก็คงจะคิดวา!3เพราะถอยความนีท้ ท่ี าํ ใหขา พเจาคิดและสรุปอยางนัน้ 4!แตการที่
ขาพเจาสรุปอยางนัน้ !เปนผลจากการทีข่ า พเจาไดพยายามจับแพะมาชนแกะเปนระยะเวลาตลอด ๔ เดือนทีผ่ านมา!
ซึง่ กอนนีข้ า พเจาก็ไดขอ สรุปอยางหนึง่ วา 3สุวรรณภูมิ4!ที่คนไถถามกันวาอยูที่ไหนนั้น5!ก็ปรากฏวาใน
สมัยพุทธกาลนัน้ !3สุวรรณภูมกิ ต็ ้ังอยูท บ่ี ริเวณ ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร!ี ซึง่ ถือวาเปนเขตปจจันต
ชนบท คือเปนชนบทชายขอบชมพูทวีป!ซึ่งแบงดวยแมน้ําแมกลองในปจจุบันกับสวนที่เรียกวา มัชฌิมชนบท!คือ
ภาคกลางและภาคอีสานของประเทศไทย!โดยพืน้ ทีภ่ าคเหนือทีอ่ ดุ มไปดวยภูเขาคือเขตทีเ่ รียกวา อุตตรปถชนบท!
ตามทีป่ รากฎเหตุการณทอ่ี งคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จไปโปรดผูค นแถบนัน้ และประทานพระเกศา
ธาตุและรอยพระบาทเปนอันมาก!ดังปรากฎอยูในพุทธตํานานพระเจาเลียบโลกของทางเหนือนัน่ เอง!
โดยในสมัยพุทธกาลนัน้ !เขตพืน้ ทีส่ วุ รรณภูมิ ซึง่ ใชคาํ ทีแ่ ทวา 3สุวณ
ั ณภูมิ4!นั้น!คงจะจํากัดอยูท ใ่ี นเขต
จังหวัดราชบุร!ี เพราะลงไปเขตเพชรบุรมี ชี อ่ื เรียกวาเมืองพริบพลี และทีม่ าของชือ่ สุวณ
ั ณภูมิ!ก็เปลี่ยนแปลง
หลังจากพระราชาแหงเมืองทอง!ไดไปเขาเฝาและฟงพระธรรมเทศนาจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทีก่ รุง
ั ณภูมิ4!ดังปรากฏในคําอานจาก
ราชคฤห!แควนมคธ จึงนําเอาคํามคธมาเรียกเปนชื่อ 3เมืองทอง4!วา 3สุวณ
กระเบื้องจารที่ไดมาจากเมืองคูบวั จังหวัดราชบุร!ี ที่ทานเจาคุณอ่ํา ธมฺทตฺโต วัดโสมนัสวิหาร ไดอา นไว เมื่อป
ั ณภูมิ!เปนชื่อ
พ.ศ. ๒๕๐๘ วา!3ทับไทยทอง กลับเมือง พุทธพัสสา ๒๔ แลปโล ๑๑๖๙ ใหเอาคํามคธ วา สุวณ
เมืองทอง คนไทย เมื่อ(ป)โลได ๑๑๗๐ (พุทธพัสสา ๒๕)4!
ดังนั้น!การทีไ่ ดยกเอาขอความในคําประกาศสังคายนาพระไตรปฎก ในสมัยรัชกาลที่ ๑!ก็เพื่อเปน
ขอสนับสนุนวา จําเดิมแตโบราณกาลมากอนทีแ่ ขกและชาวอังกฤษ!จะมาชักจูงใหคนไทยเชือ่ ตามทีว่ า 3พุทธอุบัติ
ภูมิอยูที่อินเดีย4!นั้น!คนไทยเราก็มคี วามเชือ่ สืบ ๆ ตอกันมา ชานานแลววา!3ชมพูทวีปอยูท ภ่ี มู ภิ าคอันเปนทีต่ ง้ั อยู
ของประเทศไทย4!
แททจ่ี ริงแลวการเขียนบทความชิน้ นีต้ ง้ั ใจเพียงจะชีใ้ หเห็นถึงความขัดแยงกันทางความเชือ่ ของนักวิชาการ
เอง!ทีเ่ ชือ่ สืบ ๆ กันมาวา 3ตัวลายสือไทย4!นัน้ พัฒนามาจาก 3ตัวอักษรคฤนถหรือปลลวะ4!ประมาณหลัง พ.ศ.
๑๐๐๐ เทานั้น โดยจะยกเปนขอโตแยงวา!กอนนัน้ ดินแดนแถบนีก้ ม็ ลี ายสือใชอยูก อ นแลวไมเชนนัน้ 3พระพุทธ
โฆษาจารย4!ที่ไปลังกาในป พ.ศ. ๙๕๖!เพือ่ แปลพระไตรปฏกทานจะเอาลายสือชนิดใดบันทึกพระไตรปฎก
กลับมายังชมพูทวีป!ถาไมใช 3ลายสือบาลี-ภาษามคธ4!ทีม่ ใี ชกนั อยูก อ นในแถบถิน่ นีก้ อ นทีพ่ วกปลลวะจะมา
เผยแพรวฒ
ั นธรรมของพวกอารยะ!และภาษาและลายสือดังกลาวนีก้ ค็ งจะใชมานานจนชํานาญจึงสามารถแปล
ความในพระไตรปฎกจากภาษาสิงหลลังกาเปนภาษาบาลีนน้ั ไดภายในหนึง่ เดือน!ดีไมดจี ะกลายเปนวาพวกปล
ลวะทีว่ า นัน้ !จะมาเอาลายสือและภาษาทีเ่ ราใชกนั อยูก ลับไปทีอ่ นิ เดียใต ก็ไมรไู ด!!

จึงขอสรุปปดทายแมจะยังไมสามารถหาหลักฐานชิน้ สําคัญมายืนยัน ณ!ขณะนีไ้ ดกต็ ามวา 3พุทธอุบตั ิภูมิอยู
ที่ประเทศไทย4!และ!3ชมพูทวีปก็อยูที่ประเทศไทย4!และขออํานาจเทวดาทั้งหลายทีป่ กปกรักษาคุม ครองผืน
แผนดินอันมีคุณวิเศษนี!้ ไดอาํ นวยอวยพรใหการคนหาหลักฐาน เพื่อที่จะมายืนยันความเชื่อของขาพเจานี!้ ให
ปรากฏเปนความจริงไดโดยเร็ววันนี้ เพื่อถวายเปนพุทธพลี!ในวาระแหงการฟน ฟูพระพุทธศาสนายุคหลังกึง่
พุทธกาลนี!้ เทอญ.!
!

