พุทธอุบตั ภิ มู ิอยูท ป่ี ระเทศไทย...ชมพูทวีปก็อยูท ป่ี ระเทศไทย
โดย คุณเอกอิสโร วรุณศรี
เปนเรื่องที่ขาพเจาไมไดเคยเฉลียวใจมากอนนี้เลย จวบจนกระทั่งเมื่อไดรับคําถามจากคุณ warakanai_desu
ในกระดานสนทนาทางอินเทอรเนตของ www.vcharkarn.com จากการที่ขาพเจาไดไปตั้งกระทูเรื่อง “สถานที่ที่
ควรไปสํารวจและคนหาหลักฐานสําคัญในสมัยพระเจาอโศก” ดวยคําถามที่วา “หากพระพุทธศาสนากําเนิดใน
ประเทศไทย เหตุใดจึงตองไปทําการแปลพระไตรปฎกจากภาษาลังกาสิงหลมาเปนภาษาบาลี?”
จากคําถามนี้เองทําใหขาพเจาจําเปนตองมานั่งลําดับความเชื่อที่นักวิชาการในประเทศไทยเชื่อสืบ ๆ กันมา
ตามคําครูซึ่งในชวงตน ๆ ก็คงจะหนีไมพนโปรเฟสเซอรชาวตะวันตกทั้งหลาย ดังนีว้ า
นักวิชาการสวนหนึ่งมีความเชื่อวา “อักษรจารึก” ในสมัยพอขุนรามคําแหง ไดถูกดัดแปลงมาจาก “อักษร
ขอม” และมีความเชื่อวา “อักษรขอม” ที่มีมาอยูกอน และมักใชในการ ‘จาร’ คัมภีรทางพุทธศาสนา จนเรียกวา
“ตัวบาลี” นัน้ เปนพัฒนาการมาจาก “อักษรปลลวะ หรือ อักษรคฤนถ” ซึง่ เปนอักษรของแวนแควนทีอ่ ยูท าง
อินเดียตอนใต และเขามาสูพื้นที่ประเทศไทยปจจุบัน ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑ หรือในชวง พ.ศ. ๑๐๐๐-๑๑๐๐ ซึ่ง
เปนยุคตนทวาราวดี กอนที่จะถูกดัดแปลงเปนอักษรมอญ อักษรขอม หรือตัวบาลี ในเวลาตอมา
ในระบบตัวอักษรตามที่นักวิชาการเชื่อสืบ ๆ กันมาวา อักษรทีเ่ กาแกของอินเดียคือ “อักษรเทวนาครี” ซึ่ง
มีกําเนิดอยูแถบลุมแมน้ําสินธุ ที่อาจจะมีพัฒนาการมาจากอักษรของพวกชาวกรีก หรือไอโอเนียน ซึ่งตอมา
พัฒนาการเปนตนตระกูลขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตามที่นักวิชาการทั้งหลายสรุปไว และสอนสืบ ๆ
กันมา
ในเวลาตอมา ไดมีการสรางอักษรชนิดใหมขึ้นมาใชแทนอักษรเทวนาครี คือ “ตัวอักษรพราหมีหรือพรา
หมิน” สวนป พ.ศ. ที่สรางขาพเจาเองยังไมไดเห็นหลักฐานที่ยืนยัน แตที่จะพอระบุความเกาไดนั้น เห็นจะเปน
หลักฐานทีน่ กั โบราณคดี-นักประวัตศิ าสตร นํามาเปนขอสรุปในเรื่องจุดกําเนิดของพระพุทธศาสนา หรือตอไปจะ
เรียกใหโกวา “พุทธอุบัติภูม”ิ วามีขน้ึ ในแดนภารตะ-อินเดีย นั่นก็คือ ลายสือที่อานไดจากเสาหินที่ขุดคนได ทีอ่ า ง
วาเปนเสาหินพระเจาอโศกมหาราช ที่ใช “อักษรพราหมีหรือพราหมิน” ในการจารึกขอความนัน้ และขอความ
ที่สุดคลาสสิคและถูกนํายกมาแสดงอยูบอย ๆ คือจารึกที่ลุมพินีที่วากันวาเปนสถานที่ประสูติขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ที่ใชเวลาอานอยู ๗ ป จนสามารถอานออกมาไดวา
“เทวานัมปเยน ปยทสิน ลาชิน วีสติงสา ภิสเิ ตน
อตน อาคาจ มหียิเต หิท พุเธ ชาเต สากยมุนีติ
สิลาวิคฑภีจา กาลาปต สิลาถ(ม)เภจ อุสปาปเต
หิท ภควํ ชาเตติ ลุมมินิคาเม อุพลิเก กเต อถภาคิเยจ”
(จาก อโศกมหาราช และขอเขียนคนละเรื่องเดียวกัน ของ กรุณา กุศลาสัย)

แปลเปนไทยไดวา “สมเด็จพระเจาอยูหัวผูเปนที่รักแหงทวยเทพ ราชาภิเษกแลว ๒๐ ป ทรงเสด็จมามา
นมัสการดวยพระองคเอง ณ สถานที่นี้ ทัง้ นีด้ ว ยเหตุวา พระศากยมุนีพุทธะไดประสูติแลวที่นี้ สมเด็จพระเจาอยูหัว
จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางศิลารูปมา(?) และโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาเสาศิลานี้ขึ้น เพือ่ แสดงวาสมเด็จพระภควัตผู
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ควรบูชาพระองคนน้ั ไดประสูตแิ ลวณะทีน่ ้ี พระองคโปรดบันดาลใหหมูบานลุมพินีพนจากการถูกเก็บสวย(อยาง
เมื่อกอน) และเก็บอยูเพียง ๑ ใน ๘ ของผลที่ไดเทานั้น”
(จาก คําบรรยายประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนา ภาค ๑ ของ เสถียร โพธินนั ทะ)

กอนจะผานเรื่องเสาหินพระเจาอโศกไปเฉย ๆ ขอใหขอมูลเกี่ยวกับเสาหินหลักนี้เพิ่มเติมสักนิดวา “ดร.
ฟอหเรอร เปนผูค นพบเสาศิลาจารึกเปนคนแรก เมือ่ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕) ขณะที่พบ หลัก
ศิลาจารึกถูกปูนเกา ๆ ถมทับอยูหลายฟุต ตองขุดอิฐปูนเหลานัน้ ออก จึงพบอักษรที่เสา วัดสวนสูงของเสา ๒๖ ฟุต
๖ นิว้ ซึ่ง ๘ ฟุต ๖ นิว้ ฝงอยูในดิน กลาวกันวาแตเดิมสูงประมาณ ๗๐ ฟุต คงเนื่องจากฟาผาลงมา เมือ่ หลวงจีนถัง
ซัมจั๋งไปถึงลุมพินี ไดพบรูปวิคฑะ ซึ่งประดิษฐานอยูบนยอดเสา อยูพ น้ื ดิน หลวงจีนอางวา วิคฑะเปนรูปมา เทาที่
ปรากฏ รูปที่พระเจาอโศกทรงสรางบนยอดเสาศิลาจารึกทั่วไปนั้นมักเปนรูปสิงห ๔ ตัวบาง สิงหตัวเดียวบาง และ
รูปวัวบาง แตที่ลุมพินีคงเปนกรณีพิเศษที่สรางเปนรูปมา คงหมายถึง พาหนะคูใจที่พาเสด็จออกบรรพชาก็ได”
(จาก สูแ ดนพระพุทธองค (อินเดีย-เนปาล) ของ พระวิเทศโพธิคณ
ุ (ว.ป. วีรยุทโฺ ธ))

ที่ยกแมน้ําทั้ง ๕ มานี้ก็เพียงแตจะชี้ใหเห็นวานักวิชาการยอมรับวา “อักษรพราหมีหรือพราหมิน” มีใชมา
ตัง้ แตเมือ่ ราว พ.ศ. ๒๐๐ ปลาย ๆ แลว แตในขณะที่เขียนบทความชิ้นนี้ ไมทันไดพบประวัติของการสรางอักษรปล
ลวะ จึงไมแนใจวาอักษรปลลวะกําเนิด พ.ศ. ใดแน กอนที่จะแพรขยายมายังเมืองไทย เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑
ตามที่นักวิชาการเชื่อกันมาอยางนั้น
หากเรายอมรับตามทีม่ ีขอ สรุปวา หลังการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๓ หลังพุทธปรินิพพานได ๒๓๕
ป แลวพระเจาอโศกมหาราชจึงสงสมณฑูตทั้ง ๙ สาย ออกเผยแพรพระพุทธศาสนาไปยังดินแดนตาง ๆ และ
ดินแดนหนึง่ นัน่ ก็คอื “สุวรรณภูมิ” โดยมีพระเถระซึ่งเปนหัวหนาคณะคือ พระโสณเถรกับพระอุตตรเถร พรอมทัง้
พระมูนียเถร พระฌานียเถร และพระภูรยิ เถร รวมเปน ๕ รูป โดยคณะของทานพรอมทัง้ ฆราวาสอีก ๓๘ คน
เดินทางมาขึน้ ฝง ทีบ่ ริเวณทีเ่ ปนจังหวัดนครปฐม ของประเทศไทยในปจจุบัน ซึง่ สมัยนัน้ คงจะเปนเมืองทีต่ ง้ั อยูร มิ
ทะเล
จากยอหนาขางตนเปนทีต่ ง้ั ขอสังเกตวา หากการทีพ่ ระเจาอโศกมหาราช สงสมณฑูตมาที่สุวรรณภูมินั้น
ซึ่งในขณะนั้นก็ไดมีการใช “ตัวอักษรพราหมีหรือพราหมิน” แลว คณะที่เดินทางมานี้ซึ่งเปนคณะใหญพอดู จะไม
นําเอาความรูใ นการเขียน “อักษรพราหมีหรือพราหมิน” มาเผยแพรใหชนชาวสุวรรณภูมิดวยบางหรือ? ซึ่งเปน
ลักษณะของชนชาติอารยะที่มักจะนําเอา “ภูมริ ู” ของตนมาเผยแพรเพือ่ ครอบงําชาติทต่ี าํ่ อารยะกวา เหมือนดังที่
นักวิชาการปจจุบันเชื่อวา ราชวงศปล ลวะเอา “อักษรปลลวะ” มาเผยแพรและชนชาวไทยก็ไดดัดแปลงนํามาใชจน
เปนรากฐานของ “ลายสือไทย” ในปจจุบัน หรือเหมือนชาติตะวันตกทีเ่ อา “อักษรอัลฟาเบท” มาเผยแพรในสมัยลา
อาณานิคม และ(แกม)บังคับใหเราตองเขียน ตองทอง A B C จนถึงปจจุบนั นี้
และก็เปนเรื่องที่นาคิดวา หากคณะเผยแพรพระพุทธศาสนาไดนําเอา “อักษรพราหมีหรือพราหมิน” เขามา
สูที่สุวรรณภูมิดวยในคราวนั้น ก็ถือวา “ชนชาติไทยนี่ชางโงเหมือนอยางที่นักวิชาการทั้งหลายพยายามบอกวาผูคน
ในแถบถิ่นนี้ เมือ่ ๒ พันกวาปที่แลวอยูในยุคเกษตรกรรมลาหลัง ไมมอี ารยธรรม” ที่บอกวา “ชนชาติไทยนี่ชางโง”
ก็เพราะไมรูจักดัดแปลงตัว “อักษรพราหมีหรือพราหมิน” ใหเปน “ลายสือไทย” ตัง้ แตเมือ่ ๒ พันกวาปที่แลว กลับ
ปลอยทิ้งโอกาสทองใหผานไป โดยปลอยใหพวกปลลวะมาพัฒนาปรับปรุงลายสือพราหมี เปน “อักษรปลลวะ
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หรือคฤนถ” แลวนําเขามาเผยแพรในแถบสุวรรณภูมิในอีกเกือบ ๑ พันปตอ มา แลวจึงเพิง่ มาคิดปรับปรุง “อักษร
ปลลวะ” ที่วามาจากอินเดียใตนั้น ใหเปน “ลายสือไทย” ทัง้ ทีจ่ ริง ๆ “อักษรพราหมี” ก็เปนรากฐานของ “อักษรปล
ลวะ” เชนเดียวกัน ไมอยางนั้นชนชาติไทยอาจจะไดมีตัว “ลายสือไทย” เปนของตัวเอง กอนที่พวกปลลวะจาก
อินเดียใต จะเขามาเผยแพรอารยธรรมของพวกอารยะในภูมิภาคอุษาคเนยนี้ เมื่อราว พ.ศ. ๑๐๐๐ กวา ๆ จะไดไม
ขายขี้หนาเขาวา เราเปนคนไมรหู นังสืออยูต ง้ั เปนพันป ทั้งที่อุตสาหรับเอาพระพุทธศาสนาอันประเสริฐมา
ประดิษฐานตั้งไวที่ดินแดนสุวรรณภูมิ ตัง้ แต พ.ศ. ๒๓๕ โนนแลวนัน้
แตกเ็ อาหละเอาเปนวาเชื่อตามนักวิชาการตามนีไ้ ปกอนก็แลวกันวา เราเพิง่ รูจ กั “การเขียนตัวหนังสือ”
หลังสมัยราชวงศปลลวะก็ได เพราะจุดนีอ้ าจจะเปน “หลักฐานแหงความสับสน” ที่อาจนําไปสูการ “คลี่คลาย”
อะไร ๆ ก็ได ไมเชนนั้นขาพเจาคงไมตองมานั่งเขียนอะไรยาว ๆ เชนนี้ ซึ่งก็เปนเพราะคําถามเจาปญหาที่วา “หาก
พระพุทธศาสนากําเนิดในประเทศไทย เหตุใดจึงตองไปทําการแปลพระไตรปฎกจากภาษาลังกาสิงหลมาเปนภาษา
บาลี?” ซึ่งถาแปลไทยเปนไทยผูถามคงตองการจะสื่อวา “ทําไมถาพระพุทธศาสนากําเนิดขึ้นในประเทศไทย แลว
ทําไมไมเขียนพระไตรปฎกใหเปนภาษาบาลี?” นัน่ เอง
ขาพเจาจึงเห็นวา ถาหากศักราชที่อางกันอยู ณ ขณะนี้ ไมวิปลาสคลาดเคลื่อนแลว คําถามนี้จะเปนเรื่องที่
นาคิดและนาติดตามมาก เพราะแสดงวาผูถามอาจจะเขาใจวา ณ เวลาที่ พระพุทธโฆษาจารย เดินทางไปแปล
พระไตรปฎกจาก “ภาษาสิงหลลังกา” มาเปน “ภาษาบาลี” นัน้ เมืองไทยจะตองมี “ลายสือบาลี” ใชกันแลว นอก
เสียจากผูถามไมไดคิดวาพระพุทธโฆษาจารยเดินทางไปจากเมืองไทย ซึ่งป พ.ศ. ทีพ่ ระพุทธโฆษาจารยเดินทางไป
‘ลังกา’ นัน้ ตรงกับป พ.ศ. ๙๕๖ ดังปรากฏใน “คําประกาศเทวดา” ครั้งสังคายนาพระไตรปฎก ปสัมฤทธิศก พ.ศ.
๒๓๓๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทร มีความตอนหนึง่ วา
“...ครั้นพระพุทธศักราชลวงไปได ๙๕๖ พรรษา สมเด็จพระเจามหานามไดเสวยราชสมบัติในลังกา พระ
พุทธโฆษาจารยออกไปแปลพระไตรปฎกกับทั้งพระอัตถกถาอันตั้งอยูดวยสิงหฬภาษา เปนมคธภาษาบาฬี กระทํา
ในโลหะปราสาท พระเจามหานามเปนสาสนูปถัมภก ปหนึ่งจึงสําเร็จ เปนที่ชําระพระสาสนาครั้งหนึ่ง ครัน้ เสร็จ
แลวจึงเชิญเสด็จพระธรรมมายังชมพูทวีป กุลบุตรไดเลาเรียนสืบ ๆ กันมา”
กอนจะขามตรงนี้ไปโดยไมไดพิจารณาวลีทองที่วา “ครัน้ เสร็จแลวจึงเชิญเสด็จพระธรรมมายังชมพูทวีป”
ซึ่งเราอาจจะตองแปลไทยเปนไทยอีกวา คําวา เชิญพระธรรมมายังชมพูทวีปนัน้ ใหความรูสึกวา “ชมพูทวีปอยูที่
ไหน?” เพราะถาเอาความรูบวกกับความเชื่อในปจจุบันก็ยอมจะตองเขาใจโดยอัตโนมัติวา “ชมพูทวีปอยูที่อินเดีย”
ตามที่ไดรับการสั่งสอนมา แตถาลองเพิ่มความ “เฉลียวใจ” สักนิด แลวพิจารณาเหตุการณแวดลอมที่ภาษาอังกฤษ
เรียกวา situation ที่วา การสังคายนาพระไตรปฎกครั้งนั้น เมือ่ ป พ.ศ. ๒๓๓๑ นั้นไดกระทําขึ้นที่พระอุโบสถวัด
พระศรีสรรเพชรดาราม ที่ประเทศไทย ดังนัน้ การที่เขียนคําประกาศเทวดาที่วา “มายัง” นัน้ แสดงวาเชิญพระธรรม
มายัง “ประเทศไทย” หาใชไปประเทศอินเดียไม เพราะถาเชนนั้น คงจะใชคําวา “ไปยัง” แตทานทั้งหลายอาจจะคิด
วาเปนการตีความเพื่อเขาขางความเชื่อของขาพเจาที่วา “พุทธอุบัติภูมิอยูที่ประเทศไทย” เลยจะหาเหตุมาสนับสนุน
วา “ชมพูทวีปก็อยูที่ประเทศไทย” ถาเชนนั้นก็ลองอานความในวรรคถัด ๆ ไปของคําประกาศเทวดาที่วา
“...ครั้นพระพุทธศักราชลวงมาถึง ๒๐๐๐ ปเศษนั้น พระปริยัติสาสนาอันเปนมูลปรนนิบัติมัคคผล ซึ่งพระ
โมคคลีบุตรดิศเจาใหพระเถรเจาทั้งหลายไปตั้งสาสนาในปจันตชนบท แลพระไตรปฎกอันพระพุทธโฆษาจารยเจา
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ไปแปลมาแตลังกามาไวในชมพูทวีป พระเถรานุเถระในชมพูทวีปไดเลาเรียนสรางสืบตอกันมา แลทาวพระยา
เศรษฐี คหบดีศรัทธาสรางไวในกรุงสัมมาทิฏฐิทั้งปวง คือ เมืองไทย,ลาว,เขมร,พมา,มอญ, เปนอักษรพิรุธส่ําสมกัน
อยูเ ปนอันมาก หาทาวพระยาสมณะผูใดที่จะศรัทธาสามารถ อาจชําระพระไตรปฎกขึ้นไว ใหบริบรู ณดจุ ทานแต
กอนนัน้ มิไดมี”
ซึ่งประโยคขางตนนี้ไดบงบอกจุดสําคัญถึง ๒ ประการ นั่นก็คือ “พระปริยัติสาสนาอันเปนมูลปรนนิบัติ
มัคคผล ซึ่งพระโมคคลีบุตรดิศเจาใหพระเถรเจาทั้งหลายไปตั้งสาสนาในปจันตชนบท” ประการหนึ่ง กับ
“พระไตรปฎกอันพระพุทธโฆษาจารยเจาไปแปลมาแตลังกามาไวในชมพูทวีป พระเถรานุเถระในชมพูทวีปไดเลา
เรียนสรางสืบตอกันมา แลทาวพระยาเศรษฐี คหบดีศรัทธาสรางไวในกรุงสัมมาทิฏฐิทง้ั ปวง คือ เมืองไทย,ลาว,
เขมร,พมา,มอญ” ประการหนึ่ง อันควรทีพ่ วกเราจะไดพงึ สังวรณ และเปดใจรับฟง โดยไมเอาความรูหลัง พ.ศ.
๒๔๐๐ กวา ๆ ที่ แขกและชาวอังกฤษ นํามาเผยแพรในราชอาณาจักรไทย ภายหลังขุดคนพบโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุ โดยเฉพาะ “เสาหินของพระเจาอโศก” ในอินเดีย โดยประโคมวา “พุทธอุบัติภูมิอยูที่อินเดีย” ดวยหวัง
ลาภสักการะเพราะเห็นวาประเทศไทย คนไทย มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางยิ่ง
และขาพเจาขอเรียนมา ณ ที่ตรงนี้เลยวา นับเปนความบังเอิญอยางที่สุด ทีข่ า พเจาไดมาอานพบขอความ
สําคัญนี้ในภายหลังที่ขาพเจาไดมีขอสรุปกับตัวเองวา “พุทธอุบัติภูมิอยูที่ประเทศไทย” และ “ชมพูทวีปก็อยูใน
ประเทศไทย” ไมเชนนั้นขาพเจาก็คงจะคิดวา “เพราะถอยความนี้ที่ทําใหขาพเจาคิดและสรุปอยางนั้น” แตการที่
ขาพเจาสรุปอยางนั้น เปนผลจากการที่ขาพเจาไดพยายามจับแพะมาชนแกะเปนระยะเวลาตลอด ๔ เดือนที่ผานมา
ซึ่งกอนนี้ขาพเจาก็ไดขอสรุปอยางหนึ่งวา “สุวรรณภูมิ” ที่คนไถถามกันวาอยูที่ไหนนั้น? ก็ปรากฏวาในสมัย
พุทธกาลนั้น “สุวรรณภูมกิ ต็ ้ังอยูท บ่ี ริเวณ ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งถือวาเปนเขตปจจันตชนบท
คือเปนชนบทชายขอบชมพูทวีป” ซึ่งแบงดวยแมน้ําแมกลองในปจจุบันกับสวนที่เรียกวา มัชฌิมชนบท คือภาค
กลางและภาคอีสานของประเทศไทย โดยพืน้ ทีภ่ าคเหนือที่อดุ มไปดวยภูเขาคือเขตที่เรียกวา อุตตรปถชนบท ตามที่
ปรากฎเหตุการณที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จไปโปรดผูคนแถบนั้นและประทานพระเกศาธาตุและ
รอยพระบาทเปนอันมาก ดังปรากฎอยูในพุทธตํานานพระเจาเลียบโลกของทางเหนือนั่นเอง
โดยในสมัยพุทธกาลนั้น เขตพื้นที่สุวรรณภูมิ ซึ่งใชคําที่แทวา “สุวัณณภูมิ” นัน้ คงจะจํากัดอยูที่ในเขต
จังหวัดราชบุรี เพราะลงไปเขตเพชรบุรมี ชี ่ือเรียกวาเมืองพริบพลี และที่มาของชื่อสุวัณณภูมิ ก็เปลี่ยนแปลง
หลังจากพระราชาแหงเมืองทอง ไดไปเขาเฝาและฟงพระธรรมเทศนาจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่กรุงรา
ชคฤห แควนมคธ จึงนําเอาคํามคธมาเรียกเปนชื่อ “เมืองทอง” วา “สุวัณณภูมิ” ดังปรากฏในคําอานจากกระเบื้อง
จารที่ไดมาจากเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี ทีท่ า นเจาคุณอ่าํ ธมฺทตฺโต วัดโสมนัสวิหาร ไดอา นไว เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๐๘
วา “ทับไทยทอง กลับเมือง พุทธพัสสา ๒๔ แลปโล ๑๑๖๙ ใหเอาคํามคธ วา สุวัณณภูมิ เปนชื่อ เมืองทอง คนไทย
เมื่อ(ป)โลได ๑๑๗๐ (พุทธพัสสา ๒๕)”
ดังนัน้ การที่ไดยกเอาขอความในคําประกาศสังคายนาพระไตรปฎก ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ก็เพือ่ เปน
ขอสนับสนุนวา จําเดิมแตโบราณกาลมากอนที่แขกและชาวอังกฤษ จะมาชักจูงใหคนไทยเชื่อตามที่วา “พุทธอุบัติ
ภูมอิ ยูท อ่ี นิ เดีย” นัน้ คนไทยเราก็มีความเชื่อสืบ ๆ ตอกันมา ชานานแลววา “ชมพูทวีปอยูท ภ่ี มู ภิ าคอันเปนที่ตง้ั อยู
ของประเทศไทย”
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แทที่จริงแลวการเขียนบทความชิ้นนี้ตั้งใจเพียงจะชี้ใหเห็นถึงความขัดแยงกันทางความเชื่อของนักวิชาการ
เอง ที่เชื่อสืบ ๆ กันมาวา “ตัวลายสือไทย” นัน้ พัฒนามาจาก “ตัวอักษรคฤนถหรือปลลวะ” ประมาณหลัง พ.ศ.
๑๐๐๐ เทานัน้ โดยจะยกเปนขอโตแยงวา กอนนั้นดินแดนแถบนี้ก็มีลายสือใชอยูกอนแลวไมเชนนั้น “พระพุทธ
โฆษาจารย” ที่ไปลังกาในป พ.ศ. ๙๕๖ เพื่อแปลพระไตรปฏกทานจะเอาลายสือชนิดใดบันทึกพระไตรปฎกกลับมา
ยังชมพูทวีป ถาไมใช “ลายสือบาลี-ภาษามคธ” ที่มีใชกันอยูกอนในแถบถิ่นนี้กอนที่พวกปลลวะจะมาเผยแพร
วัฒนธรรมของพวกอารยะ และภาษาและลายสือดังกลาวนี้ก็คงจะใชมานานจนชํานาญจึงสามารถแปลความใน
พระไตรปฎกจากภาษาสิงหลลังกาเปนภาษาบาลีนั้นไดภายในหนึ่งเดือน ดีไมดีจะกลายเปนวาพวกปลลวะที่วานั้น
จะมาเอาลายสือและภาษาที่เราใชกันอยูกลับไปที่อินเดียใต ก็ไมรูได
จึงขอสรุปปดทายแมจะยังไมสามารถหาหลักฐานชิ้นสําคัญมายืนยัน ณ ขณะนี้ไดก็ตามวา “พุทธอุบัติภูมิ
อยูที่ประเทศไทย” และ “ชมพูทวีปก็อยูทป่ี ระเทศไทย” และขออํานาจเทวดาทั้งหลายที่ปกปกรักษาคุมครองผืน
แผนดินอันมีคุณวิเศษนี้ ไดอํานวยอวยพรใหการคนหาหลักฐาน เพื่อที่จะมายืนยันความเชื่อของขาพเจานี้ ให
ปรากฏเปนความจริงไดโดยเร็ววันนี้ เพื่อถวายเปนพุทธพลี ในวาระแหงการฟนฟูพระพุทธศาสนายุคหลังกึ่ง
พุทธกาลนี้ เทอญ.
ศรีวรุณะอิสโร
๑๙ เมษายน ๒๕๔๖
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