
 
 

สังคายพระไตรปฎก ๓ คร้ังแรกของเถรวาท ไมมีการจารบันทึกจริงหรือ? 
โดย อาตม ศิโรศิริ 

          ที่ชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาลและกอนพุทธกาล ประกอบดวยแควนหลายแควน นครหลายนคร มีภาษา
หลายภาษา และภาษาเหลานั้น ก็ไมใชเพียงคําพูดอยางเดียว ยอมมีทั้งตัวอักษรดวย โดยหลักฐานที่ทําให
สันนิษฐานวามีตัวอักษรเกิดขึ้นและใชกันแลวนั้นมีมากมาย เชน คําวา “อักษรสมัย” (อกฺขรสมย) ซึ่งหมายถึง 
ประมวลเรื่องตัวอักษร คําวา “ปณณะ” (ปณฺณ จริง ๆ แปลวาใบไม) ซึ่งหมายถึงหนังสือ หรือจดหมาย คําวา 
ปฎก (ปฏก จริง ๆ แปลวาตะกรา) ซึ่งหมายถึงตํารา เปนตน น่ันคือ หากไมมีตัวอักษรแลว จะเขียนจดหมาย 
เขียนหนังสือ เขียนคัมภีรเขียนตําราไดอยางไร 
 
         เชน ในอรรถกถาธรรมบท ภาค 2 เกี่ยวกับโฆสกเศรษฐี (อยูในเรื่องสามาวดี) ซึ่งเปนเปนเศรษฐีมีชื่อเสียง
คนหนึ่งในสมัยพุทธกาล ผูสรางวัดโฆษิตาราม ผูเปนพอบุญธรรมของนางสามาวดีอัครมเหสีพระเจาอุเทนพระ
ราชาแหงกรุงโกสัมพ ีความยอวา เศรษฐีที่เปนบิดาเลี้ยงของนายโฆสก พยายามจะฆานายโฆษกใหตายดวย
อุบายตาง ๆ ตั้งหลายครั้ง จนเขาโตเปนหนุม ก็ยังไมสามารถจะฆาได จึงออกอุบายใหม โดยเขียนจดหมาย  
(ปณฺณ)ํ ถึงเสมียนคนเก็บสวยวา “ผูน้ีเปนลูกชาติช่ัวของเรา ขอทานจงฆามันแลวโยนลงไปในหลุมคูถ เม่ือทาน
ทําการอยางนี้เสร็จแลว เราจักใหรางวัลตอบแทนลุงในภายหลัง” แลวใหนายโฆสกถือจดหมายฆาตัวตาย ไป
สงใหแกเพ่ือนเศรษฐีน้ันท่ีอยูนอกเมือง นายโฆสก ไมรูอักษรสมัย (หมายถึงไมรูหนังสือ) จึงไดถือจดหมายนั้น
ไปโดยไมเคลือบแคลงอันใด .... 
       อีกหลักฐานหนึ่ง เชน ที่พระพุทธองคตรัสไวในกาลามสูตร มีขอหนึ่งวา  “ มา ปฏกสมฺปทาเนน อยา
เช่ือถือ โดยอางตํารา ” 
      อน่ึง ตามคัมภีรอรรถกถาวาไว (อรรถกถาธรรมบท เร่ืองพระโปฐิลเถระ) ในสมยัพุทธกาลมพีระเถระรูป
หน่ึงเกงทางดานปริยัติ ทรงพระไตรปฎก  แตทางดานปฏิบัติยังไปไมถึงไหน  การแสดงธรรมจึงแสดงตาม
ความจําของตน ซึ่งยอมไมเขาใจความหมายที่แทจริงของคําที่ตนพูด เหมือนทัพพีตักแกง ไมรูรสชาติแหงแกง 
พระพุทธองคจึงเรียกพระรูปน้ันวา “พระใบลานเปลา (โปฐิละ)”  นั่นแสดงวาหนังสือใบลานมีเกิดขึ้นแลว 
         อีกอยางหน่ึง จากอรรถกถามหาปรินิพพานสูตร กลาวถึงตอนท่ีพระเจาอชาตศัตรูโดยคําแนะนําของพระ
มหากัสสปเถระ ใหสรางท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใตแผนดิน มีขอความตอนหน่ึงวา 
       คร้ังน้ัน ทานพระมหากัสสปะอธิษฐานวา “พวงมาลัยอยาเหี่ยว กลิ่นหอมอยาหาย ประทีปอยาไหม” แลว
ใหจารึกอักษรไวท่ีแผนทองวา “แมในอนาคตกาล พระกุมารพระนามวาอโศก จักเถลิงถวัลยราชสมบัติเปน
พระเจาอโศกมหาราช ทาวเธอจักทรงกระทําพระบรมธาตุเหลานี้ใหแพรหลายไป” ดังน้ี  พระราชา(พระเจา
อชาตศัตรู) ทรงเอาเครื่องประดับทั้งหมดบูชา ทรงปดประตูแลวทรงคลองตรากุญแจไวท่ีเชือกผูก ทรงวางแทง
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แกวมณีแทงใหญไวที่ตรงนั้นนั่นเอง โปรดใหจารึก อักษรไววา “ในอนาคต เจาแผนดินท่ียากจน จงถือเอา
แกวมณีแทงนี ้กระทําสักการะพระบรมธาตุทั้งหลายเทอญ” 
      และหลักฐานในที่อื่น ๆ อีกมากมาย แตเพียงแคนี้ก็เพียงพอแกการสันนิษฐานวา ในสมัยพุทธกาล มีอักษร
ใช มีการเขียน มีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรแลว    
       น่ันคือ เมื่อมีอักษรใชแลว เปนไปไดหรือที่ในสมัยนั้นจะไมมีใครเลยที่เขียนบันทึกคําสอนของ
พระพุทธเจาไว ตองมีบางที่เขียนไวเพื่อเปนการชวยจํา แตในสมัยนั้น ไมไดเนนท่ีการสรางตําราเรียน  แตเนนท่ี
การปฏิบัติธรรมเพ่ือความหลุดพน การบันทึกจึงมีไมมาก (เปนการบันทึกสวนตัว) และที่บันทึกไวก็กระจัด
กระจาย มีไมครบถวน 
        
      ตอมาภายหลังพระพุทธเจาปรินิพพานแลว ๓ เดือน เมื่อมีมูลเหตุเกิดขึ้นในพุทธศาสนา (ขอไมกลาวถึง
มูลเหตุ) พระมหากัสสปเถระเจา จึงชักชวนพระเถระท้ังหลายรวม ๕๐๐ รูป ประชุมกันทําการสังคายนาพระ
ธรรมวินัย คือรอยกรอง จัดหมวดหมู และจารลงใบลานดวย ไมใชสังคายนาแคมุขปาฐะ (ปากเปลา)และทองจํา
อยางเดียว ใชเวลาสังคายนา ๗ เดือน จึงแลวเสร็จ  
    
       ขอสังเกต  หากเปนสังคายนาแบบมุขปาฐะ อยางเดียว เหตุไฉน จึงใชเวลานานถึง ๗ เดือน ทั้ง ๆ ท่ีพระ
เถระทั้งหลายที่รวมสังคายนาลวนเปนพระอรหันตทั้งสิ้น ไมมีความจําเปนตองอธิบายความหมายหรือถกกัน
เร่ืองอรรถะอีก ถือเอาเพียงพยัญชนะอยางเดียว เพราะพระอรหันตทุกทานเขาใจเน้ือความดีอยูแลวน่ันเอง น่ัน
คือหากเปนเพียงการจัดหมวดหมูแบบปากเปลาอยางเดียว ไมนาจะกินเวลานานถึง ๗ เดือน แตวา เวลาที่ใชไป 
๗ เดือนน้ัน คือพระเถระเหลาน้ัน ชวยกันเขียน จารลงใบลาน (ฉบับหลวงอาจเปนแผนทอง) และตรวจทาน 
เปนอยางดี เพ่ือเปนคัมภีรอางอิงตอไป  
 
        สําหรับภาษาที่ใชในการสังคายนาและจารลงใบลานนั้น ก็คือภาษามคธ (ภาษามาคธ)ี หรือท่ีเราท้ังหลาย
เรียกกันวาภาษาบาลีนั่นเอง ที่เรียกวาภาษามคธ เพราะเปนภาษาที่ชาวมคธใชกัน ที่เรียกวาภาษาบาล ีเพราะเปน
ภาษาที่ใชสําหรับรักษาพระธรรมวินัย สวนสาเหตุที่เลือกใชภาษามคธในการสังคายนาครั้งแรกนั้น (ทั้ง ๆ ที่ยุค
นั้นใชกันหลากหลายภาษา เชน ภาษาทมิฬ ภาษาอันธกะ ภาษาโอฏฏะ ภาษากิราตะ ภาษาโยนกะ ภาษา
สันสกฤต เปนตน ) ก็เนื่องจากวาการสังคายนาครั้งนั้นกระทําที่กรุงราชคฤห แควนมคธ โดยไดรับพระบรม
ราชูปถัมภจากพระเจาอชาตศัตร ูพระราชาแหงแควนมคธ และเพื่อเปนเกียรติแกเจาของสถานที ่๑ เพ่ือความ
ดํารงมั่นแหงพระธรรมวินัย๑ เพื่อความอยูยืนนานแหงอักษรและภาษาบาล(ีภาษาที่รักษาพระธรรมวินัย)๑  
พระเถระทั้งหลายจึงเลือกใชภาษามคธ (ภาษามาคธ)ี เปนภาษาสําหรับจารึกรักษาพระธรรมวินัย (ภาษาบาล)ี 
     [ทางฝายมหายาน ก็มีการสังคายนา เชนกัน (ไมใชทําในเวลาเดียวกัน) แตทําที่เมืองอื่นซึ่งใชภาษาสันสกฤต 
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พระไตรปฎกของมหายาน จึงใชภาษาสันสกฤตในการ บันทึก] 
 
     เมืองตาง ๆ เม่ือไดตนฉบับแลว เจาอาวาสในแตละวัดก็จะสงพระลูกวัดไปคัดลอกมาเก็บไวที่วัดของตน  ๆ 
(ดังน้ัน ในสมัยตอมาจึงเปนประเพณีวา ผูบวชที่ตองการศึกษาปริยัติ หรือ คันถธุระนั้น นอกจากจะทองจําพระ
พุทธพจนแลว ตองฝกเขียนภาษาบาล ีและคัดลอกคัมภีรใบลานดวย) 
 
       การสังคายนาคร้ังท่ี ๒  ในเบื้องแรกกอนสังคายนา เปนการระงับอธิกรณ (คดีความที่เห็นไมตรงกันอัน
เปนเหตุใหแตกแยกกัน และประพฤติไมตรงกัน) เกี่ยวกับความเขาใจผิดเรื่องวัตถ ุ๑๐ ประการของภิกษุ
ชาวเมืองเวสาล ีเมื่อประมาณ ๑๐๐ ป หลังพุทธปรินิพพาน การสังคายนาครั้งนี้ กระทําที่เมืองเวสาล ีแควนวัชช ี
ระงับ และชี้แจง ความเขาใจที่ผิดเกี่ยวกับวินัยบางหัวขอ ใหกลับมาเขาใจอยางถูกตอง โดยมพีระสงฆรวม
ประชุมรับฟงและลงมติทั้งสิ้น ๗๐๐ รูป 
   
     มีขอที่นาสังเกตคือ ประเด็นท้ัง ๑๐  ประเด็นท่ีนําเขาท่ีประชุมสงฆน้ัน แตละประเด็นมีการถามดวยวา ทรง
บัญญัติไวท่ีไหน มีหลักฐานอยูในคัมภีรไหน หมวดไหน  และคําตอบก็มีหลักฐาน ที่มาเชนกัน ตัวอยางเชน 
        “ [๖๕๒] คร้ังน้ัน ทานพระเรวตะถามทานพระสัพพกามีวา สิงคิโลณกัปปะควรหรือ ขอรับ 
       พระสัพพกามียอนถามวา สิงคิโลณกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ 
        ร. การเก็บเกลือไวในเขนงโดยตั้งใจวา จักปรุงในอาหารที่จืดฉัน ควรหรือไม ขอรับ 
        ส. ไมควร ขอรับ 
           ร. ทรงหามไวที่ไหน 
 ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีรสุตตวิภังค 
         ร. ตองอาบัติอะไร 
       ส. ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะอาหารที่ทําการสั่งสม 
        ร. ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา วัตถุที่ ๑ น้ี สงฆวินิจฉัยแลว แมเพราะเหตุน้ี วัตถุน้ี จึงผิดธรรม ผิดวินัย   
หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน ขอท่ี ๑ น้ี ขาพเจาขอลงคะแนน ฯ”  
      แสดงวากอนหนาสังคายนาครั้งที่ ๒ น้ี ตองมีคัมภีรเกิดขึ้นแลว นั่นก็คือเกิดขึ้นในคราวสังคายนาครั้งที ่๑ 
แลว และการระงับอธิกรณคร้ังนี้นั้น หากพระเถระทั้งหลายจะอางที่มาหรือหลักฐานจากความจําของตนเอง จะ
มีใครเชื่อถือไดเหลา เพราะหากอางดังนั้น พระรูปอ่ืนท่ีเขาใจผิดอยูในขณะน้ัน ก็อางไดเชนกันวา “ขาพเจา
เรียนมาอยางนี ้ทรงจํามาอยางนี ้ที่ขาพเจาทรงจํามาถูกตองแลว”  หากเปนดังน้ี ทั้งสองฝาย คงเถียงกันไมจบ 
อธิกรณก็ระงับไมไดแนนอน ดังนั้นการเอาความทรงจํามาอาง จึงเช่ือถือไดยาก  ที่นํามาอางไดดีที่สุดก็คือ
หลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร น่ันเอง 
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        ในการสังคายนาครั้งที ่๒ น้ี นอกจากจะชําระ ความเขาใจผิดเร่ืองวินัยแลว ยังมีการชําระปฎกทั้งหมด
อีกดวย และมีการเขียนจารลงในใบลานใหมทดแทนของเดิมซึ่งเขียนไวเมื่อ ๑๐๐ ปกอน  โดยพระเถระ ๗๐๐ 
รูป กระทําอยู ๘ เดือน จึงแลวเสร็จ ( หากไมมีการจารบันทึกแลว ไฉนใชเวลานานถึง ๘ เดือนเลา) 
 
      [ในชวงสังคายนาครั้งที่ ๒ พวกภิกษุซึ่งเปนชาววัชช ียังเห็นวาความฝายตนถูก จึงรวมเอาพระสงฆประมาณ 
๑๐,๐๐๐ รูปทําสังคายนาบาง ที่เมืองกุสุมปุระ เพราะเปนกลุมใหญจึงเรียกวา มหาสังฆิกะ และชาววัชชีใชภาษา
สันสกฤต ในการสังคายนาครั้งนี้จึงบันทึกเปนภาษาสันสกฤต แมจะยังไมใชมหายานโดยตรง แตนับไดวาเปน
เบื้องตนแหงการแตกแยกจากเถรวาทสูมหายาน ซึ่งตอมามหายานจึงใชภาษาสันสกฤตจารึกพระไตรปฎก] 
 
        การสังคายนาครั้งที ่๓ กระทําที่เมืองปาตลีบุตร แควนมคธ ในความอุปถัมภของพระเจาศรีธรรมาโศกราช 
เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๔ โดยพระเถระ ๑,๐๐๐ รูป นําโดยพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ กระทําอยู ๙ เดือน จึง
แลวเสร็จ วัตถุประสงคครั้งนี้ เนื่องจากสมัยนั้น มีพระปลอมบวชมากมาย บวชเพราะหวังลาภสักการะ ซึ่งไม
เขาใจพระธรรมวินัย สอนและเขียนพระธรรมวินัยตามความเชื่อเดิมของตนซึ่งเปนการบิดเบือนไปจากพระ
ธรรมวินัยเดิม จึงตองชําระออกเสียทั้งบุคคล(จับสึก)และคําสอนที่ผิดเพี้ยนเหลานั้น โดยสังคายนา ชําระให
หมดจด สรางคัมภีร(ใบลาน)ขึ้นใหม ทดแทนของเกา  
      นอกจากน้ัน พระโมคคัลลบุีตรติสสเถระ ยังไดรจนาคัมภีรใหมเพ่ิมเติมเพ่ือช้ีแจงหรือตอบปญหาความ
เขาใจผิดในสมัยนั้น ชื่อวาคัมภีรกถาวัตถ ุ(การรจนานี ้คงไมไดเปนมุขปาฐะกระมัง เพราะในอรรถกถาก็ระบุ
ชัดเจนวาคัมภีรกถาวัตถ ุพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ เปนผูแตง..... น่ันคือ คัมภีรกถาวัตถุยังถูกเขียนจารได 
พระไตรปฎก ไฉนจะไมมีการจารบันทึกเลา)  
      ในการสังคายนาครั้งนี ้ก็มีการจารึกพระธรรมวินัยลงในใบลาน และฉบับหลวงเปนแผนทองดวย
เหมือนเดิม ฉบับใบลานทําขึ้นมาหลายชุดดวยกัน  จากนั้น ก็ใหพระเถระทั้งหลายนําคัมภีรเหลานั้นไปแจกจาย
ทดแทนของเกา ยังเมืองตาง ๆ นั่นคือการเดินทางไปยังเมืองตาง ๆ ของพระเถระท้ังหลายตอนน้ัน ไมใชไป
ประกาศพระศาสนาในลักษณะแรกเร่ิมประกาศ แตเปนการนําคัมภีรที่เปนลายลักษณอักษรที่ไดสังคายนาใหม
ไปแจกจาย เพราะเมืองตาง ๆ เหลานั้นพระพุทธองคไดเคยเสด็จไปประกาศพระศาสนามาแลวในสมัยพุทธกาล 
(ที่คนโดยมากทราบกันดี ก็คือ กลุมพระโสณเถระ กับพระอุตตรเถระ เดินทางไปสุวรรณภูม ิกลุมพระมหินท
เถระ เดินทางไปตัมพปณณิทวีปหรือเกาะลังกา) 
       เมืองตาง ๆ เม่ือไดตนฉบับแลว เจาอาวาสในแตละวัดก็จะสงพระลูกวัดไปคัดลอกมาเก็บไวที่วัดของตน  ๆ 
       นอกจากแดนสุวรรณภูมิเปนตนแลว หน่ึงในเมือง(ประเทศ) เหลาน้ัน ก็คือเกาะแหงบุคคลผูมีฝามือแดง 
(ตัมพปณณิทวีป) หรือเกาะลังกาในปจจุบัน ก็ไดรับแจกเชนกัน จากนั้นไมนาน ประมาณ พ.ศ.๒๓๘ ที่ลังกาก็
ไดทําการสงัคายนาพระธรรมวินัย โดยพระเถระ ๑,๐๐๐ รูป กระทําอยู ๑๐ เดือน ในความอุปถัมภของพระเจา
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เทวานัมปยติสสะ คือ คัมภีรทีไ่ดรับแจกน้ันเปนภาษา มคธ  ประชาชนทั่วไปไมเขาใจ จึงตองมีการแปลเปน
ภาษาสิงหลหรือภาษาของชาวลังกา พระเถระทั้งหลายที่เขาใจภาษามคธจึงไดประชุมรวมกันทําการสังคายนา
พระธรรมวินัย คือการแปลเปนภาษาสิงหล เม่ือไดตนฉบับแลว   เจาอาวาสในแตละวัดก็จะสงพระลูกวัดไป
คัดลอกมาเก็บไวที่วัดของตน  ๆ  
 
     ( ขอสังเกต หากการเดินทางไปลังกาของกลุมพระมหินทเถระ เปนการไปเพื่อประกาศพระศาสนาเปนคร้ัง
แรกแลวไซร ไฉน ระยะเวลาแคประมาณ ๔ ป จึงเกิดมีพระเถระชาวลังกาที่มีความรูความสามารถทาง
พระไตรปฎกมากมายเปนพันรูป พอที่จะทําสังคายนาไดเลา แทจริงพระเถระเหลาน้ันทรงพระไตรปฎกมากอน
หนานั้นแลว ที่ลังกาพระพุทธศาสนาประดิษฐานมั่นคงมากอนแลว ) 
 
       ตอมา ราวปพ.ศ.๔๓๓ สมัยที่พระเจาวัฏฏคามนีอภัยครองราชย  เมื่อคนอานพระบาล ี(หมายถึงหลักฐาน
ชั้นแรกสุดแมจะแปลเปนภาษาอื่นแลว โดยนับเปน พระบาลี  อรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา  เกจิอาจารย ) แลวเขาใจ
ยาก หรือไมคอยเขาใจ พระเถระทั้งหลายในลังกาจึงประชุมกันประมาณ ๑,๐๐๐ รูป แตงคัมภีรอรรถกถา
อธิบายพระบาลีในจุดที่เขาใจยาก ขึ้นมา โดยแตงเปนภาษาสิงหลทั้งหมด และไดทําการจารลงใบลานทั้งใน
สวนพระบาลีเดิม และสวนที่เปนอรรถกถาที่แตงขึ้นใหมดวย ซึ่งในชวงเวลาเดียวกัน ที่แควนมคธยังไมมีการ
แตงคัมภีรอรรถกถามาอธิบายพระบาลี อาจเนื่องจากเปนภาษามคธอยูแลว ชาวมคธจึงเขาใจไมยากเหมือนคนที่
ใชภาษาอื่น  (แตการอธิบายดวยปากเปลายอมมีเปนแนแท) 
 
     ในการแตงคัมภีรอรรถกถาและจารพระบาลีใหมคร้ังน้ี มีรายละเอียดที่เกี่ยวกับเหตุผลที่สังคายนาดวย เชน 
เพื่อเปนการรักษาพระธรรมวินัยใหคงอยูยืนนาน เพือ่เปนการชําระสะสางพระธรรมวินัยใหถูกตอง การทองจํา
หรือความจําของคนอาจผิดเพี้ยน จําตองมีคัมภีรเปนหลักฐานอางอิง เปนตน 
 
       จริง ๆ แลว การทําสังคายนากอนหนานี้ทุกครั้ง ก็มีเหตุผลเหมือนกันหรือคลายกัน แตไมไดเขียนจารึกบอก
ถึงเหตุผลเหลานั้น (เปนพระบาล ีมิใชอรรถกถา จึงไมมีคําอธิบาย) คือไมไดเขียนบอกไวในพระไตรปฎกวามี
การเขียน ใชคําศัพทคําเดียว คือสังคีติ หรือ สังคายนา ครอบคลุมถึงการเขียนดวย  เมื่อไมมีลายลักษณอักษรวา
เขียน สําหรับการสังคายนา คร้ังที ่๑ , ๒, ๓ ,๔ (เถรวาท) คนทั้งหลายจึงลงความเห็นวาไมมีการเขียนจาร แตมี
หลักฐานวาเขียนในสมัยของพระเจาวัฏฏคามนีอภัยที่ลังกาในคราวแตงอรรถกถา คนทั้งหลายจึงลงความเห็น
วาเร่ิมเขียนจารึกพระไตรปฎกนับแตน้ันเปนตนมา อยางไรก็ตาม จากเหตุผลและหลักฐานตาง ๆ ที่ไดอางไว
ขางตนน้ัน ทานทั้งหลายคิดวา ปฐมสังคายนา ไมมีการบันทึก จริงหรือ ในสมัยพุทธกาล ไมมีตัวหนังสือใชจริง
หรือ ภาษาบาล ีมีแคเสียง ไมมีตัวอักษรจริงหรือ... 
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อักษรธรรม คือ อักษรขอม 

       นับแตภาษามาคธ ีถูกเลือกใหเปนภาษาสําหรับรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจา ในคราวปฐม
สังคายนา ภาษามาคธีทั้งตัวอักษร ไวยากรณ คําศัพท เปนตน ไดรับการศึกษาเลาเรียนอยางกวางขวางในหมู
พระภิกษุผูบวชและศึกษาปริยัต ินั่นคือผูบวชหากตองการศึกษาดานคันถธุระ แมมิไดเปนชาวมคธ ก็ตองเรียน
ภาษาของชาวมคธ เพื่อเปนทุนสําหรับศึกษาพระไตรปฎกนั่นเอง  
 การคัดลอกคัมภีรใบลานถือเปนกิจ เปนงานปกติก็วาได ภาษามาคธีซึ่งติดมากับพระพุทธพจนใน
พระไตรปฎก ไดผานการถายทอดรุนแลวรุนเลา แตอยางไรก็ตาม เม่ือผานเวลานานเขา ผูนําแตละประเทศแต
ละดินแดน ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเลือกภาษาสําหรับสังคายนาและจารึกพระไตรปฎกอาจพิจารณาเห็นวา ภาษามาคธี
ยาก กุลบุตรผูใครศึกษาพระธรรมตองเสียเวลาเลาเรียนตัวอักษร ผูนําน้ัน ๆ อาจเปลี่ยนเปนใชตัวอักษรแหง
ประเทศของตน ๆ ในการเขียนภาษาบาล ีโดยคงไวแคสัททนิรุตติหรือเสียง จึงทําใหตัวอักษรมาคธีในปจจุบัน
แทบไมมีใครใช แทบไมมีใครทราบ  
       ทวา ประเทศไทยเองซึ่งเปนแดนเกิดและรุงเรืองแหงพุทธศาสนานั้น ผูนําทั้งทางการเมืองและทางศาสนา 
ไดเห็นความสําคัญยิ่งในการธํารงรักษาไวซึ่งภาษามาคธีทั้งที่เปนตัวอักษรและเสียง(ซึ่งรวมถึงไวยากรณ) จึงได
ใชตัวอักษรมาคธีแบบดั้งเดิมจารใบลานในสวนที่เปนภาษาบาลีเสมอมา 
 
       ในแถบประเทศไทย อักษรขอมโบราณ ถูกใชสําหรับจารภาษาบาลีมาโดยตลอด จนภาษาชาวบานเรียก
อักษรขอมโบราณน้ันวา “อักษรธรรม” หรือ “ตัวธรรม” เพราะพบเห็นวาใชเขียนพระธรรมของพระพุทธเจา   
แมในปจจุบันเองในวัดบางแหงคัมภีรใบลานที่จารดวยอักษรธรรมยังมีหลงเหลืออยูบาง แตสวนมากก็เปอย ผุ
พัง ถูกปลวกกิน หาผูอานออกเขียนไดนอยมาก เพราะปจจุบันภาษาบาลีเขียนดวยอักษรไทยแลว ตามเหตุผลที่
อธิบายไปขางตนซึ่งหลายประเทศอื่น ๆ ไดนําปฏิบัติไปกอนหนาไทยแลว แตไทยเพิ่งเริ่มใชอักษรไทยเขียน
ภาษาบาลีในสมัยรัชกาลที ่๕ แหงราชวงศจักรี ซึ่งตอนนั้นมีโรงพิมพเกิดขึ้นแลว หลังจากนั้นเปนตนมา ใบลาน
จารตัวธรรม (ของหลวง) ก็ไมมีการจารใหม อาจจะมีจารใหมบางตามวัดตาง ๆ แลวแตเจาอาวาส คนที่อาน
ออก เขียนได เขาใจตัวธรรมจึงเริ่มนอยลง ๆ ไปตามลําดับ แตอยางไรก็ตามคนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาก็มิได
นอยลงไปดวย  
       ตามประวัติศาสตร จะเห็นวาลายสือไทยกําเนิดขึ้นนานแลวตั้งแตสมัยพอขุนรามคําแหง(ซึ่งดัดแปลงมา
จากอักษรขอม) สมัยสุโขทัยก็มีอักษรไทยแลว อยธุยาก็มีอักษรไทย ลาวก็มีอักษรลาวแลว เหตุไฉนไมใชอักษร
แหงประเทศตนเหลานั้นจารใบลานเลา จริง ๆ แลว คนไทยโบราณทราบดีวาอักษรธรรมคืออักษรภาษาบาล ี
ดังน้ัน เมื่อจะจารึกภาษาบาลีจึงไดใชตัวอักษรของภาษาบาลีโดยตรง ไมใชอักษรไทยซึ่งประดิษฐขึ้นใหมใน
การจารภาษาบาล ี
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อักษรธรรม คือ อักษรมาคธี 

            อักษรขอม เม่ือใชเขียนจารพระธรรมของพระพุทธเจา จึงเรียกกันวาอักษรธรรม หรือ ตัวธรรม เม่ือตัว
ธรรมคือ อักษรภาษาบาลี  อักษรขอมก็คือ อักษรของชาวมคธแหงกรุงราชคฤห ชาวขอมหลวงก็คือ ชาวเมือง
ราชคฤหน่ันเอง  
     ราชคฤห มาจากภาษาบาลีวา ราชคห เม่ือลงวิภัตติ เปน ราชคหํ เสียง _  ํ นิคหิต เปนเสียงนาสิก คือข้ึนจมูก 
ออกเสียงไดสามอยางคือ ม  น  ง  ขึ้นอยูกับพยัญชนะที่ตามหลังมา ดังน้ัน  ราชคหํ จึงออกเสยีงไดเปน ราชะ
คะหัม ราชะคะหัน ราชะคะหัง (สําหรับภาษาที่มีอักษร ฤ  อาจเปน คฤหม,ฺ คฤหน,ฺ หรือ คฤหง)ฺ  
       ดังไดกลาวแลวตอนตนวา ชมพูทวีปมีหลายเผาพันธุ มีหลายภาษา คนเผาไท (ซึ่งใชไวยากรณแตกตางกัน) 
อาจพูดสําเนียงวา ราชะคะหัม  ราช = หลวง เรียกชาวเมืองราชคฤหนั้นวา คหัมหลวง (หรือคฤหัมหลวง) คหัม
หรือคฤหัม พูกยาก สําเนียงจึงกลายมาเปนขอมหลวง ตอมาเมื่อขอมหลวงแหงราชคฤหลมสลาย จึงตัดคําหนา
วา ราช  ออกเสีย เหลือเพียง  คหม ฺ( คะหัม ) เมื่อเขียนใหมตามลายสือไทยโดยจับเอาแคเสียง จึงออกมาเปน 
ขอม (ภาษาไทยมีสระออ บาลีไมมีสระออ) 
       [ ปจจุบันท่ีเราใชอยู ราชคห ยังเปน ราชคฤห เลย ไมตองสงสัยวามาไดอยางไร โปรดเขาใจวา ลักษณะของ
ภาษาหนึ่งสูอีกภาษาหนึ่ง มันเปนไปไดก็แลวกันครับ ...(สันสกฤต มี ฤ  บาลีไมม ีฤ) ] 
 
       ในอรรถกถาวินัยปฎก มหาวิภังค ปฐมภาค มีกลาวถึงเมืองราชคฤหวา 
            คําวา “ ราชคฤห” น้ี  เปนช่ือของเมืองน้ัน.  แตเมืองนี้นั้นเปนเมืองในครั้งพุทธกาล  และจักรพรรดิกาล.  
ในกาลที่เหลือ  เปนเมืองราง ถูกยักษหวงหาม  คือเปนปาเปนที่อยูของพวกยักษเหลานั้น   
(แสดงวาในชวงแตงอรรถกถาประมาณพ.ศ.๔๓๓ เมืองราชคฤห นาจะกลายเปนเมืองรางแลว) 
 
       เมื่ออาณาจักรขอมโบราณหรือขอมหลวงลมสลาย ตกเปนเมืองขึ้นของชนเผาไทซึ่งใชภาษาและไวยากรณ
ตางกัน ภาษาพูดในชีวิตประจําวันของชาวขอมหลวงจึงคอย ๆ ถูกกลืนและเลือนหายไป แตคําศัพทตาง ๆ ก็
ยังคงมีปรากฏปนอยูเพียงแตใชไวยากรณที่แตกตางไปเทาน้ัน จนในที่สุดคําภาษาขอมหลวงหรือภาษาบาลีบาง
คํา ไดกลายมาเปนคําไทยไป แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากภาษาบาลีเปนภาษารักษาพระธรรมวินัย ภาษาบาลีจึง
ยังคงมีคนศึกษาเลาเรียนสืบทอดคําศัพทและไวยากรณมาจวบจนปจจุบัน 
       ดินแดนไทยมีหลายชนชาติอาศัยอยู ตางผลัดเปลี่ยนกันครองอํานาจ แตเผาไทหลังจากครองอํานาจแทน
ขอมหลวงแลว ก็สามารถครองอํานาจครองเอกราชมาไดนานจนปจจุบัน ภาษาจึงไมถูกกลืนในลักษณะ
ไวยากรณ แตอยางไรก็ตาม ภาษาของชนชาติตาง ๆ ที่เคยอยูรวมกัน เคยติดตอกนั ก็มีปนมาในรูปคําศัพท เชน
คําบาลี คําสันสกฤต คําเขมร เปนตน ในปจจุบันยิ่งติดตอกับตางชาติตางภาษามากขึ้น คําศัพทที่ปนเขามาก็ยิ่งมี
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มากมาย โดยที่ไวยากรณทางภาษาก็ยังคงเปนแบบไทย 
บทสงทาย 
      สมัยที่ขาพเจาบวชเปนสามเณร และเริ่มเรียนภาษาบาลีน้ัน เคยไดยินคนเฒาคนแกบอกวา ตัวอักษรธรรม
นั่นแหละคือตัวหนังสือภาษาบาล ีซึ่งคนเฒาคนแกเหลานั้น ก็คือคนที่เคยบวชเรียน ฝกเขียนจารอักษรธรรมจน
คลอง ในสมัยนั้น ขาพเจายังนึกขําวาเปนความเห็นผิด เพราะที่ขาพเจาฟงมานั้น ภาษาบาลีมีแตเสียง ไมมี
ตัวหนังสอื หากคนไทยเขียน ก็ใชตัวหนังสือไทย หากพมาเขียน ก็ใชตัวหนังสือพมา หากชาวตะวันตกเขียน ก็
ใชอักษรโรมัน เปนตน แตเมื่อศึกษามากขึ้น มีความรูความคิดมากขึ้น ก็เริ่มสงสัยวา เปนอยางที่พระยุคใหม
ทานวาจริงหรือ หรือวาที่พระยุคเกาทานวาไวจะถูก ? 
       จากเหตุผลตาง ๆ ที่เขียนไวกอนหนาน้ีนั้น ทําใหเชื่อมั่นวาภาษาบาลีมีตัวอักษร และยอนกลับไปถึงคําพูด
ของคนเกาแกที่บอกวา อักษรธรรม ก็คืออักษรบาลีหรืออักษรมาคธ ีภาษาแหงชาวมคธสมัยโบราณ. 
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