
พุทธอุบัติภูมอิยูที่ประเทศไทย...ชมพูทวีปก็อยูท่ีประเทศไทย!
!

ศรีวรุณะอิสโร!
๑๙ เมษายน ๒๕๔๖!

!
ทีเร่ืองทีข่าพเจาไมไดเคยเฉลียวใจมากอนน้ีเลย!จวบจนกระทัง่เมื่อไดรับคําถามจากคุณ 

"#$#%#&#'()*+,!ในกระดานสนทนาทางอินเทอรเนตของ!"""-./0#$%#$&-/12!จากการท่ีขาพเจาได
ไปตั้งกระทูเรื่อง!3สถานท่ีท่ีควรไปสํารวจและคนหาหลักฐานสําคัญในสมัยพระเจาอโศก4!ดวยคําถามท่ีวา!3หาก
พระพุทธศาสนากําเนิดในประเทศไทย!เหตุใดจึงตองไปทําการแปลพระไตรปฎกจากภาษาลังกาสิงหลมาเปน
ภาษาบาลี54!
 จากคําถามนี้เองทําใหขาพเจาจําเปนตองมานัง่ลําดับความเชื่อที่นักวิชาการในประเทศไทยเชื่อสืบ!ๆ กันมา 
ตามคําครูซ่ึงในชวงตน ๆ ก็คงจะหนีไมพนโปรเฟสเซอรชาวตะวันตกท้ังหลาย!ดังนี้วา!
 นักวิชาการสวนหน่ึงมีความเช่ือวา 3อักษรจารึก4!ในสมัยพอขุนรามคําแหง!ไดถูกดัดแปลงมาจาก 3อักษร
ขอม4!และมีความเช่ือวา 3อักษรขอม4!ท่ีมีมาอยูกอน!และมักใชในการ 6จาร7!คัมภีรทางพุทธศาสนา จนเรียกวา 
3ตัวบาลี4!นั้น!เปนพัฒนาการมาจาก 3อักษรปลลวะ หรือ อักษรคฤนถ4!ซึ่งเปนอักษรของแวนแควนที่อยูทาง
อินเดียตอนใต!และเขามาสูพ้ืนทีป่ระเทศไทยปจจบุัน ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ หรือในชวง พ.ศ.!๑๐๐๐-๑๑๐๐ 
ซ่ึงเปนยุคตนทวาราวดี กอนที่จะถูกดัดแปลงเปนอักษรมอญ อักษรขอม!หรือตัวบาลี ในเวลาตอมา!
 ในระบบตัวอักษรตามท่ีนักวิชาการเช่ือสืบ ๆ กันมา!วาอักษรท่ีเกาแกของอินเดยีคือ 3อักษรเทวนาครี4!ซ่ึงมี
กําเนิดอยูแถบลุมแมนํ้าสินธุ ท่ีอาจจะมีพัฒนาการมาจากอักษรของพวกชาวกรีก!หรือไอโอเนยีน!ซ่ึงตอมา
พัฒนาการเปนตนตระกูลขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตามท่ีนักวิชาการท้ังหลายสรุปไว!และสอนสืบ ๆ 
กันมา!
 ในเวลาตอมา!ไดมีการสรางอักษรชนิดใหมข้ึนมาใชแทนอักษรเทวนาครี คือ!3ตัวอักษรพราหมีหรือพรา
หมิน4!สวนป พ.ศ.!ท่ีสรางขาพเจาเองยังไมไดเหน็หลักฐานทียื่นยัน แตท่ีจะพอระบุความเกาไดน้ัน!เห็นจะเปน
หลักฐานท่ีนักโบราณคดี-นักประวัติศาสตร!นํามาเปนขอสรุปในเรือ่งจุดกําเนดิของพระพุทธศาสนา หรือตอไปจะ
เรียกใหโกวา!3พุทธอุบัติภูม4ิ!วามีข้ึนในแดนภารตะ-อินเดีย นั่นกค็ือ!ลายสือที่อานไดจากเสาหินทีขุ่ดคนได ท่ีอาง
วาเปนเสาหินพระเจาอโศกมหาราช!ท่ีใช 3อักษรพราหมีหรือพราหมิน4!ในการจารึกขอความนั้น!และขอความ
ท่ีสุดคลาสสิคและถูกนํายกมาแสดงอยูบอย ๆ!คือจารึกที่ลุมพินีที่วากันวาเปนสถานที่ประสูติขององคสมเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา!ท่ีใชเวลาอานอยู ๗ ป จนสามารถอานออกมาไดวา!
! 3เทวานัมปเยน ปยทสิน ลาชิน!วีสติงสา ภิสิเตน!
 อตน อาคาจ มหียเิต หทิ พุเธ ชาเต สากยมุนีติ!
 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 สถานท่ีน้ี!ทั้งนีด้วยเหตุวา พระศากยมุนีพุทธะไดประสูติแลวท่ีน้ี!สมเด็จพระ
เจาอยูหัวจึงโปรดเกลาฯ ใหสรางศิลารูปมา(59!และโปรดเกลาฯ!ใหสถาปนาเสาศิลาน้ีข้ึน!เพื่อแสดงวาสมเด็จพระ



ภควัตผูควรบูชาพระองคน้ันไดประสูติแลวณะท่ีน้ี!พระองคโปรดบนัดาลใหหมูบานลุมพินีพนจากการถูกเก็บสวย
(อยางเม่ือกอน)!และเก็บอยูเพียง ๑ ใน ๘ ของผลที่ไดเทานั้น48จาก!คําบรรยายประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา 
ภาค ๑ ของ เสถียร!โพธินันทะ)!
! กอนจะผานเรื่องเสาหินพระเจาอโศกไปเฉย ๆ!ขอใหขอมูลเก่ียวกับเสาหินหลักน้ีเพ่ิมเตมิสักนิดวา 3ดร.
ฟอหเรอร!เปนผูคนพบเสาศิลาจารึกเปนคนแรก เม่ือวันที ่๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕)!ขณะที่พบ หลัก
ศิลาจารึกถูกปูนเกา ๆ ถมทับอยูหลายฟุต ตองขุดอิฐปนูเหลานั้นออก!จึงพบอักษรที่เสา วัดสวนสูงของเสา ๒๖ ฟุต 
๖ นิ้ว ซ่ึง ๘ ฟุต ๖ นิ้ว ฝงอยูในดนิ!กลาวกันวาแตเดิมสูงประมาณ ๗๐ ฟุต คงเนือ่งจากฟาผาลงมา!เมื่อหลวงจีนถัง
ซัมจ๋ังไปถึงลุมพินี ไดพบรูปวิคฑะ ซึ่งประดษิฐานอยูบนยอดเสา!อยูพ้ืนดิน หลวงจีนอางวา วิคฑะเปนรูปมา เทาที่
ปรากฏ!รูปท่ีพระเจาอโศกทรงสรางบนยอดเสาศิลาจารึกท่ัวไปน้ันมักเปนรูปสิงห ๔ ตัวบาง!สิงหตัวเดียวบาง และ
รูปวัวบาง แตที่ลุมพินคีงเปนกรณพีิเศษที่สรางเปนรูปมา!คงหมายถึง พาหนะคูใจท่ีพาเสด็จออกบรรพชาก็ได4!
8จาก สูแดนพระพุทธองค!8อินเดยี-เนปาล) ของ พระวิเทศโพธิคุณ (ว.ป. วีรยุทฺโธ))!
 ท่ียกแมนํ้าท้ัง ๕!มาน้ีก็เพียงแตจะช้ีใหเห็นวานักวิชาการยอมรับวา 3อักษรพราหมีหรือพราหมิน4!มีใชมา
ตั้งแตเมื่อราว พ.ศ. ๒๐๐ ปลาย ๆ แลว แตในขณะทีเ่ขียนบทความชิ้นนี!้ไมทันไดพบประวัติของการสรางอักษร
ปลลวะ จึงไมแนใจวาอักษรปลลวะกําเนิด พ.ศ.!ใดแน กอนท่ีจะแพรขยายมายังเมืองไทย เม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 
๑๑!ตามท่ีนักวิชาการเช่ือกันมาอยางน้ัน!
 หากเรายอมรับตามท่ีมีขอสรุปวา!หลังการสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังท่ี ๓ หลงัพุทธปรินิพพานได ๒๓๕ ป!
แลวพระเจาอโศกมหาราชจึงสงสมณฑูตท้ัง ๙ สาย!ออกเผยแพรพระพุทธศาสนาไปยังดนิแดนตาง ๆ และดินแดน
หนึ่งนัน่ก็คือ 3สุวรรณภูมิ4!โดยมีพระเถระซึ่งเปนหัวหนาคณะคอื พระโสณเถรกับพระอุตตรเถร พรอมท้ัง
พระมูนียเถร!พระฌานียเถร และพระภูริยเถร รวมเปน ๕ รูป โดยคณะของทานพรอมท้ังฆราวาสอีก ๓๘ คน!
เดินทางมาขึ้นฝงทีบ่ริเวณทีเ่ปนจงัหวัดนครปฐม ของประเทศไทยในปจจบุัน!ซึ่งสมัยนั้นคงจะเปนเมืองที่ตั้งอยูริม
ทะเล!
 จากที่ยอหนาขางตนเปนที่ตัง้ขอสงัเกตวา!หากการท่ีพระเจาอโศกมหาราช สงสมณฑูตมาท่ีสุวรรณภูมิน้ัน!
ซ่ึงในขณะน้ันก็ไดมีการใช 3ตัวอักษรพราหมีหรือพราหมิน4!แลว!คณะที่เดินทางมานี้ซึ่งเปนคณะใหญพอด ูจะ
ไมนําเอาความรูในการเขยีน!3อักษรพราหมีหรือพราหมิน4!มาเผยแพรใหชนชาวสุวรรณภูมิดวยบางหรือ5!ซ่ึง
เปนลักษณะของชนชาติอารยะทีม่ักจะนําเอา 3ภูมิรู4!ของตนมาเผยแพรเพ่ือครอบงําชาติท่ีตํ่าอารยะกวา!เหมือน
ดังท่ีนักวิชาการปจจุบันเช่ือวา ราชวงศปลลวะเอา 3อักษรปลลวะ4!มาเผยแพรและชนชาวไทยก็ไดดัดแปลง
นํามาใชจนเปนรากฐานของ 3ลายสือไทย4!ในปจจุบนั!หรือเหมือนชาติตะวันตกที่เอา 3อักษรอัลฟาเบท4!มา
เผยแพรในสมัยลาอาณานิคม!และ(แกม)บงัคบัใหเราตองเขียน ตองทอง :!;!<!จนถึงปจจุบนันี!้และก็เปนเรื่อง
ที่นาคดิวา!หากคณะเผยแพรพระพุทธศาสนาไดนําเอา 3อักษรพราหมีหรือพราหมิน4!เขามาสูท่ีสุวรรณภูมิดวยใน
คราวน้ัน ก็ถือวา!3ชนชาติไทยน่ีชางโงเหมือนอยางท่ีนักวิชาการท้ังหลายพยายามบอกวาผูคนในแถบถ่ินน้ี!เมื่อ ๒ 
พันกวาปท่ีแลวอยูในยุคเกษตรกรรมลาหลัง ไมมีอารยธรรม4!ที่บอกวา!3ชนชาติไทยน่ีชางโง4!ก็เพราะไมรูจัก
ดัดแปลงตัว 3อักษรพราหมีหรือพราหมิน4!ใหเปน 3ลายสือไทย4!ตั้งแตเมื่อ ๒ พันกวาปท่ีแลว!กลับปลอยทิง้
โอกาสทองใหผานไป โดยปลอยใหพวกปลลวะมาพัฒนาปรับปรุงลายสือพราหมี!เปน 3อักษรปลลวะหรือ
คฤนถ4!แลวนําเขามาเผยแพรในแถบสุวรรณภูมิในอีกเกือบ ๑!พันปตอมา แลวจึงเพิ่งมาคิดปรบัปรุง 3อักษรปล
ลวะ4!ที่วามาจากอินเดียใตนัน้!ใหเปน 3ลายสือไทย4!ทั้งที่จรงิ ๆ 3อักษรพราหมี4!ก็เปนรากฐานของ 3อักษรปล
ลวะ4!เชนเดยีวกัน ไมอยางน้ันชนชาติไทยอาจจะไดมีตัว 3ลายสือไทย4!เปนของตัวเอง!กอนท่ีพวกปลลวะจาก



อินเดียใต!จะเขามาเผยแพรอารยธรรมของพวกอารยะในภูมิภาคอุษาคเนยน้ี เม่ือราว พ.ศ. ๑๐๐๐ กวา!ๆ จะไดไม
ขายขี้หนาเขาวา เราเปนคนไมรูหนังสืออยูต้ังเปนพันป!ท้ังท่ีอุตสาหรับเอาพระพุทธศาสนาอันประเสริฐมา
ประดิษฐานต้ังไวท่ีดินแดนสุวรรณภูมิ!ตั้งแต พ.ศ. ๒๓๕!โนนแลวนั้น!
! แตก็เอาหละเอาเปนวาเช่ือตามนักวิชาการตามน้ีไปกอนก็แลวกันวา!เราเพิ่งรูจัก 3การเขียนตัวหนังสือ4!หลัง
สมัยราชวงศปลลวะก็ได!เพราะจดุนี้อาจจะเปน 3หลักฐานแหงความสับสน4!ท่ีอาจนําไปสูการ 3คลี่คลาย4!อะไร 
ๆ!ก็ได ไมเชนนั้นขาพเจาคงไมตองมานั่งเขียนอะไรยาว ๆ เชนนี!้ซ่ึงก็เปนเพราะคําถามเจาปญหาทีว่า 3หาก
พระพุทธศาสนากําเนิดในประเทศไทย!เหตุใดจึงตองไปทําการแปลพระไตรปฎกจากภาษาลังกาสิงหลมาเปน
ภาษาบาลี54!ซึ่งถาแปลไทยเปนไทยผูถามคงตองการจะสื่อวา!3ทําไมถาพระพุทธศาสนากําเนิดข้ึนในประเทศ
ไทย!แลวทําไมไมเขียนพระไตรปฎกใหเปนภาษาบาลี54!นั่นเอง!
 ขาพเจาจึงเห็นวา!ถาหากศักราชทีอ่างกันอยู ณ ขณะนี ้ไมวิปลาสคลาดเคล่ือนแลว!คําถามนี้จะเปนเรื่องที่นา
คิดและนาติดตามมาก เพราแสดงวาผูถามอาจจะเขาใจวา ณ!เวลาที่ พระพุทธโฆษาจารย เดินทางไปแปล
พระไตรปฎกจาก 3ภาษาสิงหลลังกา4!มาเปน!3ภาษาบาลี4!นั้น เมืองไทยจะตองม ี3ลายสือบาลี4!ใชกันแลว!
นอกเสียจากผูถามไมไดคิดวาพระพุทธโฆษาจารยเดินทางไปจากเมืองไทย ซึ่งป พ.ศ.!ท่ีพระพุทธโฆษาจารย
เดินทางไป 6ลังกา7!นั้น ตรงกับป พ.ศ. ๙๕๖ ดังปรากฏใน!3คําประกาศเทวดา4!ครั้งสังคายนาพระไตรปฎก ป
สัมฤทธิศก พ.ศ. ๒๓๓๑ ในสมัยรัชกาลท่ี ๑!แหงกรุงรตันโกสินทร มีความตอนหนึง่วา!
! 3---คร้ันพระพุทธศักราชลวงไปได ๙๕๖!พรรษา สมเด็จพระเจามหานามไดเสวยราชสมบัติในลังกา!พระ
พุทธโฆษาจารยออกไปแปลพระไตรปฎกกับท้ังพระอัตถกถาอันต้ังอยูดวยสิงหฬภาษา!เปนมคธภาษาบาฬี กระทาํ
ในโลหะปราสาท พระเจามหานามเปนสาสนูปถัมภก ปหนึ่งจงึสําเร็จ!เปนที่ชําระพระสาสนาครัง้หนึ่ง ครั้นเสร็จ
แลวจึงเชิญเสด็จพระธรรมมายังชมพูทวีป!กุลบุตรไดเลาเรียนสืบ ๆ!กันมา4!
 กอนจะขามตรงน้ีไปโดยไมไดพิจารณาวลีทองท่ีวา!3ครั้นเสรจ็แลวจึงเชิญเสดจ็พระธรรมมายังชมพูทวีป4!
ซ่ึงเราอาจจะตองแปลไทยเปนไทยอีกวา คําวา เชิญพระธรรมมายังชมพูทวีปน้ัน!ใหความรูสึกวา 3ชมพูทวีปอยูท่ี
ไหน54!เพราะถาเอาความรูบวกกับความเชื่อในปจจุบนัก็ยอมจะตองเขาใจโดยอัตโนมัติวา!3ชมพูทวีปอยูท่ี
อินเดีย4!ตามท่ีไดรับการส่ังสอนมา แตถาลองเพ่ิมความ 3เฉลียวใจ4!สักนดิ แลวพิจารณาเหตุการณแวดลอมท่ี
ภาษาอังกฤษเรียกวา +'=,#='1&!ท่ีวา!การสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังน้ัน เมื่อป พ.ศ. ๒๓๓๑!นั้นไดกระทําขึ้นที่
พระอุโบสถวัดพระศรีสรรเพชรดาราม ที่ประเทศไทย ดังนั้น!การทีเ่ขียนคําประกาศเทวดาที่วา !มายัง"!นั้น 
แสดงวาเชิญพระธรรมมายัง 3ประเทศไทย4!หาใชไปประเทศอินเดียไม เพราะถาเชนน้ัน คงจะใชคาํวา 3ไปยัง4!
! แตทานทัง้หลายอาจจะคิดวาเปนการตีความเพื่อเขาขางความเชื่อของขาพเจาที่วา!3พุทธอุบัติภูมิอยูท่ี
ประเทศไทย4!เลยจะหาเหตุมาสนับสนุนวา!3ชมพูทวีปก็อยูที่ประเทศไทย4!ถาเชนน้ันก็ลองอานความในวรรค
ถัด ๆ!ไปของคําประกาศเทวดาทีว่า!
! 3---คร้ันพระพุทธศักราชลวงมาถึง ๒๐๐๐ ปเศษนั้น!พระปริยัติสาสนาอันเปนมูลปรนนบัิติมัคคผล!ซ่ึงพระ
โมคคลบีุตรดศิเจาใหพระเถรเจาทั้งหลายไปตั้งสาสนาในปจันตชนบท!แลพระไตรปฎกอันพระพุทธโฆษาจารย
เจาไปแปลมาแตลังกามาไวในชมพูทวีป!พระเถรานุเถระในชมพูทวีปไดเลาเรียนสรางสืบตอกันมา แลทาวพระยา
เศรษฐี!คหบดศีรัทธาสรางไวในกรงุสัมมาทิฏฐิท้ังปวง คือ เมืองไทย#ลาว#เขมร#พมา#มอญ#!เปนอักษรพิรุธสํ่าสม
กันอยูเปนอนัมาก หาทาวพระยาสมณะผูใดท่ีจะศรัทธาสามารถ!อาจชําระพระไตรปฎกข้ึนไว!ใหบริบูรณดุจทาน
แตกอนน้ันมิไดมี4!
! ซึ่งประโยคขางตนนี้ไดบงบอกจดุสําคัญถึง!๒ ประการ นั่นก็คือ 3พระปริยัติสาสนาอันเปนมูลปรนนิบัติ



มัคคผล!ซึ่งพระโมคคลีบุตรดิศเจาใหพระเถรเจาทัง้หลายไปตัง้สาสนาในปจนัตชนบท4!ประการหนึง่!กับ 
3พระไตรปฎกอันพระพุทธโฆษาจารยเจาไปแปลมาแตลังกามาไวในชมพูทวีป!พระเถรานุเถระในชมพูทวีปไดเลา
เรียนสรางสืบตอกันมา แลทาวพระยาเศรษฐี!คหบดศีรทัธาสรางไวในกรุงสัมมาทิฏฐิทั้งปวง คือ เมอืงไทย>ลาว>
เขมร>พมา>มอญ4!ประการหนึง่ อันควรทีพ่วกเราจะไดพึงสังวรณ และเปดใจรบัฟง โดยไมเอาความรูหลัง!พ.ศ. 
๒๔๐๐ กวา ๆ ที่ แขกและชาวอังกฤษ นํามาเผยแพรในราชอาณาจกัรไทย!ภายหลังขดุคนพบโบราณสถาน และ
โบราณวัตถุ โดยเฉพาะ 3เสาหินของพระเจาอโศก4!ในอินเดีย!โดยประโคมวา 3พุทธอุบัติภูมิอยูทีอ่ินเดีย4!ดวย
หวังลาภสักการะเพราะเห็นวาประเทศไทย คนไทย!มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางย่ิง!
! และขาพเจาขอเรียนมา ณ ท่ีตรงน้ีเลยวา!นับเปนความบงัเอิญอยางที่สุด!ท่ีขาพเจาไดมาอานพบขอความ
สําคัญน้ีในภายหลังท่ีขาพเจาไดมีขอสรุปกับตัวเองวา!3พุทธอุบัติภูมิอยูที่ประเทศไทย4!และ 3ชมพูทวีปก็อยูใน
ประเทศไทย4!ไมเชนนั้นขาพเจาก็คงจะคิดวา!3เพราะถอยความน้ีท่ีทําใหขาพเจาคิดและสรุปอยางน้ัน4!แตการท่ี
ขาพเจาสรุปอยางนัน้!เปนผลจากการทีข่าพเจาไดพยายามจบัแพะมาชนแกะเปนระยะเวลาตลอด ๔ เดือนทีผ่านมา!
 ซ่ึงกอนน้ีขาพเจาก็ไดขอสรุปอยางหน่ึงวา 3สุวรรณภูมิ4!ที่คนไถถามกันวาอยูที่ไหนนั้น5!ก็ปรากฏวาใน
สมัยพุทธกาลน้ัน!3สุวรรณภูมิก็ต้ังอยูท่ีบริเวณ ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบรุ!ีซ่ึงถือวาเปนเขตปจจันต
ชนบท คือเปนชนบทชายขอบชมพูทวีป!ซึ่งแบงดวยแมน้ําแมกลองในปจจบุันกับสวนที่เรียกวา มัชฌิมชนบท!คือ
ภาคกลางและภาคอีสานของประเทศไทย!โดยพ้ืนท่ีภาคเหนือท่ีอุดมไปดวยภูเขาคือเขตท่ีเรียกวา อุตตรปถชนบท!
ตามท่ีปรากฎเหตุการณท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จไปโปรดผูคนแถบน้ันและประทานพระเกศา
ธาตุและรอยพระบาทเปนอันมาก!ดังปรากฎอยูในพทุธตํานานพระเจาเลียบโลกของทางเหนือนัน่เอง!
 โดยในสมัยพุทธกาลน้ัน!เขตพ้ืนท่ีสุวรรณภูมิ ซ่ึงใชคําท่ีแทวา 3สุวัณณภูมิ4!นั้น!คงจะจํากัดอยูท่ีในเขต
จังหวัดราชบรุ!ีเพราะลงไปเขตเพชรบุรีมีช่ือเรียกวาเมืองพริบพลี และท่ีมาของช่ือสุวัณณภูมิ!ก็เปลี่ยนแปลง
หลังจากพระราชาแหงเมืองทอง!ไดไปเขาเฝาและฟงพระธรรมเทศนาจากองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจาทีก่รุง
ราชคฤห!แควนมคธ จึงนําเอาคํามคธมาเรียกเปนชื่อ 3เมืองทอง4!วา 3สุวัณณภูมิ4!ดังปรากฏในคําอานจาก
กระเบื้องจารที่ไดมาจากเมืองคูบวั จังหวัดราชบุร!ีที่ทานเจาคุณอ่ํา ธมฺทตฺโต วัดโสมนัสวิหาร ไดอานไว เมื่อป 
พ.ศ. ๒๕๐๘ วา!3ทับไทยทอง กลับเมือง พุทธพัสสา ๒๔ แลปโล ๑๑๖๙ ใหเอาคํามคธ วา สุวัณณภูมิ!เปนช่ือ 
เมืองทอง คนไทย เมื่อ(ป)โลได ๑๑๗๐ (พุทธพัสสา ๒๕)4!
 ดังนั้น!การท่ีไดยกเอาขอความในคําประกาศสังคายนาพระไตรปฎก ในสมัยรัชกาลท่ี ๑!ก็เพ่ือเปน
ขอสนับสนุนวา จําเดิมแตโบราณกาลมากอนทีแ่ขกและชาวอังกฤษ!จะมาชักจูงใหคนไทยเช่ือตามทีว่า 3พุทธอุบัติ
ภูมิอยูที่อินเดีย4!นั้น!คนไทยเราก็มีความเช่ือสืบ ๆ ตอกันมา ชานานแลววา!3ชมพูทวีปอยูท่ีภูมิภาคอันเปนท่ีต้ังอยู
ของประเทศไทย4!
 แทท่ีจริงแลวการเขียนบทความช้ินน้ีต้ังใจเพียงจะช้ีใหเหน็ถึงความขัดแยงกันทางความเช่ือของนักวิชาการ
เอง!ท่ีเช่ือสืบ ๆ กันมาวา 3ตัวลายสือไทย4!น้ันพัฒนามาจาก 3ตัวอักษรคฤนถหรือปลลวะ4!ประมาณหลัง พ.ศ. 
๑๐๐๐ เทานั้น โดยจะยกเปนขอโตแยงวา!กอนน้ันดินแดนแถบน้ีก็มีลายสือใชอยูกอนแลวไมเชนน้ัน 3พระพุทธ
โฆษาจารย4!ที่ไปลังกาในป พ.ศ. ๙๕๖!เพ่ือแปลพระไตรปฏกทานจะเอาลายสือชนิดใดบันทกึพระไตรปฎก
กลับมายังชมพูทวีป!ถาไมใช 3ลายสือบาลี-ภาษามคธ4!ท่ีมีใชกันอยูกอนในแถบถ่ินน้ีกอนท่ีพวกปลลวะจะมา
เผยแพรวัฒนธรรมของพวกอารยะ!และภาษาและลายสือดังกลาวน้ีก็คงจะใชมานานจนชํานาญจึงสามารถแปล
ความในพระไตรปฎกจากภาษาสิงหลลังกาเปนภาษาบาลีน้ันไดภายในหนึง่เดือน!ดีไมดีจะกลายเปนวาพวกปล
ลวะท่ีวาน้ัน!จะมาเอาลายสือและภาษาท่ีเราใชกันอยูกลับไปทีอิ่นเดยีใต ก็ไมรูได!!



 จึงขอสรุปปดทายแมจะยังไมสามารถหาหลักฐานช้ินสําคัญมายืนยัน ณ!ขณะน้ีไดก็ตามวา 3พุทธอุบตัิภูมิอยู
ที่ประเทศไทย4!และ!3ชมพูทวีปก็อยูที่ประเทศไทย4!และขออํานาจเทวดาทั้งหลายทีป่กปกรักษาคุมครองผนื
แผนดินอนัมีคุณวิเศษนี!้ไดอํานวยอวยพรใหการคนหาหลักฐาน เพ่ือที่จะมายืนยนัความเชื่อของขาพเจานี!้ให
ปรากฏเปนความจรงิไดโดยเร็ววันนี ้เพ่ือถวายเปนพุทธพลี!ในวาระแหงการฟนฟูพระพุทธศาสนายุคหลังก่ึง
พุทธกาลน้ี!เทอญ.!
!


