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บทคััดย่่อ

การศึึกษาวิิจััยเรื่่�อง การสร้้างศรััทธาชาวพุุทธผ่่านคำำ�สอนในคััมภีีร์์ธรรมล้้าน
นา มีีวััตถุุประสงค์์ 1) เพื่่�อศึึกษาศรััทธาในพระพุุทธศาสนาเถรวาท 2) เพื่่�อศึึกษาประวััติิ
และพััฒนาการของคััมภีีร์์ธรรมในล้้านนา 3) เพื่่�อวิิเคราะห์์การสร้้างศรััทธาชาวพุุทธผ่่าน
คำำ�สอนในคััมภีีร์์ธรรมล้้านนา การศึึกษาวิิจััยนี้้�เป็็นการศึึกษาวิิจััยเชิิงคุุณภาพ เก็็บรวบรวม
ข้้อมููลโดยการสััมภาษณ์์กัับกลุ่่�มเป้้าหมายในพื้้�นที่่�
ผลการศึึกษาวิิจััย พบว่่า 1) ความเชื่่�อความศรััทธาในพระพุุทธศาสนาแบบ
เถรวาทนั้้�น เป็็นความเชื่่อ� ที่่�ประกอบด้้วยปััญญาด้้วยเหตุุและผล ความมุ่่�งหมายของศรััทธา
ในแบบเถรวาท คืือ มุ่่�งพััฒนาคนไปสู่่�เป้้าหมายของการดัับทุุกข์์โดยสิ้้�นเชิิงอัันเป็็นปััจจััต
ตััง มุ่่�งเน้้นการสำำ�เร็็จเฉพาะตน 2) คััมภีีร์ที่่์ สำ� �คั
ำ ญ
ั ทางพระพุุทธศาสนาสมััยอาณาจัักรล้้านนา
ได้้รับั อิิทธิิพลจากศููนย์์กลางทางพระพุุทธศาสนาของของโลกโบราณ คืือ อิินเดีีย ศรีีลัังกา
พุุกาม และสุุโขทััย 3) มีีพััฒนาการมากขึ้้�นโดยพระเถระและปราชญ์์ของล้้านนาในยุุคทอง
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ทางพระพุุทธศาสนาช่่วงพุุทธศตวรรษที่่� 19 – 20 วิิธีกี ารสร้้างศรััทธาผ่่านคำำ�สอนในคััมภีีร์์
ธรรมล้้านนาจะใช้้หลัักของแนวคิิดในทางพระพุุทธศาสนาอัันเป็็นรากฐานของสัังคมล้้านนา
แบบจารีีตมาอย่่างยาวนาน กล่่าวถึึงเรื่่อ� งราวตั้้�งแต่่ครั้้ง� พุุทธกาล ใช้้หลัักธรรมของพระพุุทธ
ศาสนามาช่่วยเสริิมสร้้างความเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกัันทางสัังคมและการเมืือง
คำำ�สำำ�คััญ: ศรััทธาชาวพุุทธ, คำำ�สอน, คััมภีีร์์ธรรมล้้านนา
Abstract

Research Creating Buddhist faith through teachings in the Lanna Dhamma Book. The objectives are: 1) To study the faith in Theravada
Buddhism, 2) To study the history and development of the Lanna Dharma
Book, 3) To analyze the construction of Buddhist faith through the teachings
of the Lanna Dhamma teachings. This research study is a qualitative research.
By collecting data by interviewing with the target group in the area.
The study results showed that : Faith in Theravada Buddhism is
a belief that consists of wisdom for reason and effect. The ambition of faith
in the rhetoric aimed at developing people to the goal of extinguishing the
individual suffering is to focus on their unique success. The Book of Buddhism
during the Lanna Kingdom Influenced by the Buddhist center of the ancient
world is India, Sri Lanka, Bagan and Sukhothai. It was developed more by the
Phra thera and the sage of Lanna in the Golden Age of Buddhism during the
19th - 20th century. How to build faith through the teachings of the Lanna
Dhamma Book uses the principles of Buddhist concepts that have long been
the foundation of Lanna society. Use the principles of Buddhism to help
strengthen social and political unity.
Keywords: Buddhist faith, teachings, Lanna Dhamma Book
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บทนำำ�

ประเทศไทยได้้รัับวััฒนธรรมมาจากพระพุุทธศาสนาเป็็นอัันมาก ทั้้�งทางด้้าน
คุุณธรรม จริิยธรรม และการดำำ�เนิินชีีวิิตโดยใช้้หลัักธรรมทางพระพุุทธศาสนาเป็็นที่่�ยึึด
เหนี่่�ยวจิิตใจ พระพุุทธศาสนา เป็็นศาสนาที่่�มีีองค์์สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าเป็็นพระ
ศาสดามีีพระธรรมที่่�พระองค์์ตรััสสอนไว้้เป็็นหลัักคำำ�สอนสำำ�คััญ มีีพุุทธบริิษััท 4 (ภิิกษุุ,
ภิิกษุุณีี, อุุบาสก, อุุบาสิิกา) เป็็นชุุมชนของผู้้�นัับถืือศาสนา และศึึกษาปฏิิบััติิตนตามคำำ�สั่่�ง
สอนของพระพุุทธองค์์ เพื่่�อสืืบทอดพระพุุทธศาสนา
พระพุุทธศาสนาเป็็นศาสนาอเทวนิิยม เป็็นศาสนาที่่�เชื่่อ� ในศัักยภาพของมนุุษย์์
ว่่า ทุุกคนสามารถพััฒนาจิิตใจ ไปสู่่�ความเป็็นมนุุษย์์ที่่�สมบููรณ์์ได้้ด้้วยความเพีียรของตน มีี
ตนเท่่านั้้�นเป็็นที่่�พึ่่ง� ของตน บุุคคลอื่น่� ใครจะเป็็นที่่�พึ่่ง� ได้้ เพราะบุุคคลที่่ฝึ� กึ ตนมาดีีแล้้ว ย่่อม
ได้้ที่่�พึ่่�งอัันได้้โดยยาก กล่่าวคืือ การกระทำำ�ของตััวเองเท่่านั้้�น ที่่�ทำำ�ให้้ชีีวิิตดีีขึ้้�นหรืือเลวลง
ได้้ ไม่่ใช่่ผู้้�อื่่�นเป็็นผู้้�กระทำำ�ให้้และไม่่ต้้องอ้้อนวอนขอจากพระเจ้้าหรืือสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ภายนอก
ตััว (พระไตรปิิฎกฉลัับภาษาไทย เล่่ม 25 ข้้อ 160: 82) อ้้างอิิงผิิด คืือ ให้้พึ่่�งตนเอง (พระ
ไตรปิิฎกฉบัับภาษาไทย เล่่ม 17 ข้้อ 43: 59 - 61) อ้้างอิิงผิิด เพื่่อ� พาตััวเองให้้ออกจากกอง
ทุุกข์์ (พระไตรปิิฎกฉบัับภาษาไทย เล่่ม 19 ข้้อ 380: 234) อ้้างอิิงผิิด และมีีความศรััทธา
ในคำำ�สอนของพระพุุทธศาสนา
ศรััทธาเป็็นคำำ�ภาษาสัันสกฤต ซึ่ง่� ตรงกัับภาษาบาลีีว่า่ สทฺฺธา แปลว่่า ความเชื่่อ�
ความศรััทธาของมนุุษย์์ของบุุคคลเกิิดขึ้้�นจากความศรััทธา เพราะเป็็นเหตุุให้้บุุคคลเชื่่�อมั่่�น
(สทฺฺทหติิ เอตายาติิ สทฺฺธา) ศรััทธาเพราะเป็็นเหตุุให้้บุคคลตั้้
ุ
ง� จิิตชอบ (มููลนิธิิ ภูิ มิู พิ โล, 2523:
404) อ้้างอิิงผิิด (สมฺฺมา จิิตฺตํํฺ นิิเธติิ เอตายาติิ สทฺฺทา) ศรััทธาเพราะเป็็นธรรมชาติิตั้้ง� มั่่น� (มููลนิธิิ ิ
ภููมิพิ โล, 2523: 404) อ้้างอิิงผิิด (สยํํ สทฺฺทหติิ สทฺฺธา) ศรััทธามัักจะใช้้กับั คำำ�ว่า่ ปสาทะ ที่่�แปล
ว่่าความเลื่่อ� มใส ซึ่ง่� มีีความหมายในสถานะเดีียวกััน คืือ ความเชื่่อ� ถืือ ในพระพุุทธศาสนาถืือว่่า
ศรััทธาเป็็นธรรมเบื้้อ� งต้้นที่่�จะทำำ�ให้้บุคคลดำ
ุ
�ำ เนิินกิิจการต่่าง ๆ ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จได้้ ศรััทธา มีี
4 ประการ (พระไตรปิิฎกฉบัับภาษาไทย เล่่ม 33 ข้้อ 87-92: 531) อ้้างอิิงผิิด คืือ (1) อาคม
นีียะ (ศรััทธาของพระโพธิิสัตั ว์์ผู้้�บำ�ำ เพ็็ญเพื่่อ� พระสััพพัญ
ั ญุุตญาณ) (2) อธิิคมะ (ศรััทธาของพระ
อริิยบุุคคล) (3) ปสาทะ (ศรััทธาในพระพุุทธ พระธรรม และพระสงฆ์์) (4) โอกััปปนีี (ศรััทธา
อย่่างมั่่น� คง) แต่่ในที่่�นี้้ห� มายถึึงปสาทะและโอกััปปนะเท่่านั้้น�
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ในหลัักการเผยแผ่่พระพุุทธศาสนาและการสร้้างศรััทธาของแต่่ละภููมิิภาคนั้้�น
มีีรููปแบบ ที่่�แตกต่่างกัันออกไป เพื่่�อต้้องการให้้ประชาชนทั่่�วไปและชาวพุุทธได้้รัับรู้้�ถึึง
หลัักธรรมของพระพุุทธศาสนา ชาวล้้านนานั้้�น ก็็มีีรููปแบบที่่�การเผยแผ่่หลากหลายทั้้�งใน
รููปแบบประเพณีีวััฒนธรรม สัังคม วิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิต อาณาจัักรล้้านนา นัับเป็็นดิินแดน
ที่่�พระพุุทธศาสนาได้้ประดิิษฐานเจริิญมั่่�นคงมานาน พระสงฆ์์ล้้านนาในอดีีตได้้สืืบทอด
พระพุุทธศาสนาด้้วยการเทศนาธรรมตามรอยพระพุุทธเจ้้าและยึึดถืือธรรมเนีียมปฏิิบััติิ
ตามแบบอย่่างของเหล่่าพระสาวก แต่่วิธีิ กี ารเทศนาธรรมมีีลักั ษณะเฉพาะผสมผสานทั้้�งคติิ
ทางพระพุุทธศาสนาและคติิท้อ้ งถิ่่น� โดยยึึดรููปแบบการเทศนาธรรมแบบอ่่านตามคััมภีีร์ใ์ บ
ลานที่่�นักั ปราชญ์์ได้้รจนาไว้้แต่่ละวััดในล้้านนาจะมีีคัมั ภีีร์ธ์ รรมล้้านนาหรืือพระธรรมเทศนา
พื้้�นเมืืองนั้้�น เป็็นการรจนาขึ้้�นมา เพื่่�อเผยแผ่่พระพุุทธศาสนาที่่�ให้้เข้้ากัับวิิถีีชีีวิิต ชาวล้้าน
นามีีธรรมเนีียมในการสร้้างพระธรรมคััมภีีร์์ถวายเป็็นทานตามความเชื่่�อว่่าการทานนั้้�น มีี
อานิิสงส์์มาก โดยกำำ�หนดให้้ผู้้�เกิิดพึึงสร้้างหรืือมีีส่่วนสร้้างถวายกำำ�หนดตามวััน เดืือน ปีี
ที่่�เกิิดนอกจากความเชื่่�อในเรื่่�องการสร้้างธรรมเป็็นทานตามชาตาเกิิดแล้้ว ชาวล้้านนายััง
เชื่่อ� ว่่า การสร้้างเขีียนธรรมเป็็นทานนั้้�นจะได้้รับั อานิิสงส์์มากในบัันทึึกท้้ายใบลานคััมภีีร์ท์ าง
พระพุุทธศาสนาต่่าง ๆ ผู้้�ที่่จ� ารนิิยมที่่�จะจารข้้อความที่่�เป็็นความปรารถนาของผู้้�อุุปถััมภ์์หรืือ
ผู้้�จาร กล่่าวถึึงอานิิสงส์์ที่่�จะพึึงมีีพึึงได้้ เช่่น ขอให้้ได้้พบสุุข 3 ประการ มีีนิิพพานเป็็นยอด
บ้้าง ขอให้้ได้้พบศาสนาพระอริิยเมตไตรยบ้้างและส่่วนใหญ่่มักั จะบัันทึึกข้้อความเป็็นภาษา
บาลีีว่า่ นิิพฺพฺ านปจฺฺจโย โหตุุ เม นิิจฺจํํฺ ธุุวํํ ขอให้้ผลบุญ
ุ ที่่�ได้้กระทำำ�นี้้เ� ป็็นปััจจัยั ให้้ได้้พบพระ
นิิพพาน เที่่�ยงแท้้ แน่่นอน เป็็นต้้น (พระพรหมคุุณาภรณ์์, 2551: 152)
การเทศนาธรรมที่่�ชาวล้้านนานิิยมฟัังและถืือเป็็นงานบุุญที่่�ยิ่่�งใหญ่่มีีอานิิสงส์์
มาก คืือ การเทศนาธรรมมหาชาติิเวสสัันดรชาดก มัักจััดพิิธีีเทศนาอย่่างยิ่่�งใหญ่่เรีียกว่่า
“ประเพณีีตั้้�งธรรมหลวง” หรืือ “ประเพณีีเทศน์์มหาชาติิ” นิิยมจััดในเดืือนยี่่� (เหนืือ) ตรง
กัับเดืือนพฤศจิิกายนของภาคกลาง ส่่วนช่่วงเข้้าพรรษาของแต่่ละปีีนิิยมจััดเทศนาธรรม
ทุุกวัันพระต่่อเนื่่�องจนถึึงวัันออกพรรษาเรีียกว่่า “ประเพณีีการฟัังเทศน์์ฟัังธรรม” หรืือ
“การฟัังธรรมเข้้าวะสา” เนื่่อ� งจากเป็็นช่่วงที่่�พระสงฆ์์อยู่่�จำำ�พรรษาโดยไม่่ไปพัักค้้างคืืนที่่�ใด
ทำำ�ให้้ชาวล้้านนามีีโอกาสเข้้าวััดทำำ�บุุญให้้ทาน รัักษาศีีลและฟัังธรรมเทศนา (มณีี พยอม
ยงค์์, 2543: 254)
ด้้วยเหตุุดัังที่่�กล่่าวมา ผู้้�วิิจััยจึึงมีีความสนใจที่่�จะศึึกษารููปแบบหลัักการสร้้าง
ศรััทธาผ่่านคำำ�สอนในคััมภีีร์์ธรรมล้้านนา ในด้้านการพััฒนาและปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการสร้้าง
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ศรััทธาในพระพุุทธศาสนา โดยอาศััยแนวคิิดเกี่่ย� วกัับวิิธีกี ารเทศนาในพระพุุทธศาสนาแบบ
ล้้านนา แนวคิิดเกี่่�ยวกัับประเพณีีวััฒนธรรม พิิธีีกรรม แนวคิิดการสื่่�อหลัักธรรม เชื่่�อว่่าผล
การศึึกษาจะทำำ�ให้้มองเห็็นรููปแบบและการพััฒนาหลัักการสร้้างศรััทธาผ่่านคำำ�สอนคััมภีีร์์
ธรรมล้้านนาของชาวล้้านนา ซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ต่่อพระพุุทธศาสนาเถรวาทและเผยแผ่่
หลัักธรรมของพระพุุทธศาสนาให้้มีปี ระสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งยัังเป็็นการสร้้างฐานข้้อมููลด้า้ นการ
เผยแพร่่แก่่สาธารณชนและผู้้�ที่่�สนใจต่่อไป

วััตถุุประสงค์์

1) เพื่่�อศึึกษาศรััทธาในพระพุุทธศาสนา
2) เพื่่�อศึึกษาประวััติิและพััฒนาการของคััมภีีร์์ธรรมในล้้านนา
3) เพื่่�อวิิเคราะห์์การสร้้างศรััทธาชาวพุุทธผ่่านคำำ�สอนในคััมภีีร์์ธรรมล้้านนา

ระเบีียบวิิธีีวิิจััย

การศึึกษาวิิจัยั นี้้�เป็็นการศึึกษาวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ (Qualitative Research) และ
ศึึกษาข้้อมููลทางเอกสาร (Documentary Research) มุ่่�งศึึกษาวิิเคราะห์์ข้้อมููลจากคััมภีีร์์
ธรรมล้้านนา และ สััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In-depth Interview) กลุ่่�มเป้้าหมายในพื้้�นที่่�วิจัิ ยั โดย
มีีขั้้�นตอนการศึึกษาวิิจััยดัังต่่อไปนี้้�
1) ขั้้�นตอนการศึึกษาข้้อมููล ได้้แบ่่งตามแหล่่งข้้อมููล ดัังนี้้�
1.1) ข้้อมููลปฐมภููมิิ ศึึกษาค้้นคว้้าและเก็็บรวบรวมข้้อมููล จากคััมภีีร์์พระ
ไตรปิิฎกภาษาไทย ฉบัับมหาจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััย 2539, คััมภีีร์์ธรรมมหาวิิบากฉบัับ
ล้้านนาของบุุญคิิด วััชรศาสตร์์ คััมภีีร์ม์ าลััยโผด คััมภีีร์ธ์ รรมพุุทธาภิิเษก คััมภีีร์ธ์ รรมจัักกััป
ปวััตนสููตร คััมภีีร์์ปฐมสมโพธิ์์�
1.2) ข้้อมููลทุุติิยภููมิิ ศึึกษาค้้นคว้้าและเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากหนัังสืือ
หรืืองานวิิจััยอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคััมภีีร์์ธรรมล้้านนา หนัังสืือ เอกสารวิิชาการ งานวิิจััย
วิิทยานิิพนธ์์ ดุุษฎีีนิิพนธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนถึึงการเทศน์์ธรรมพื้้�นเมืือง
2) ขั้้น� ตอนการสััมภาษณ์์ ในขั้้น� ตอนนี้้� เป็็นการศึึกษาค้้นคว้้าและเก็็บรวบรวม
ข้้อมููล โดยวิิธีกี ารสััมภาษณ์์ความคิิดเห็็นจากท่่านผู้้�ทรงคุุณวุุฒิที่่ิ มี� คว
ี ามรู้้�ความชำำ�นาญเกี่่ย� ว
กัับคััมภีีร์์ล้้านนา และผู้้�ที่่�มีีผลงานวิิจััยด้้านคััมภีีร์์ล้้านนาในจัังหวััดเชีียงใหม่่
3) ขั้้�นตอนการประมวลผล และเรีียบเรีียง เป็็นขั้้�นตอนสุุดท้้ายซึ่่�งเป็็นการ
นำำ�ข้้อมููลจากขั้้�นตอนต่่าง ๆ ในข้้างต้้นมาทำำ�การประมวลผล เรีียบเรีียง และสรุุป เพื่่อ� เขีียน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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งานวิิจัยั ให้้ถูกู ต้้องตามวััตถุุประสงค์์ที่่ต้� อ้ งการทราบ และตั้้ง� ข้้อเสนอแนะแนวทางการวิิจัยั ต่่อไป

ผลการวิิจััย

1) ศรััทธาในพระพุุทธศาสนา
ความเชื่่�อความศรััทธานี้้�ในทางพระพุุทธศาสนาแบบเถรวาทนั้้�นมีี 4 ลัักษณะ
คืือ 1) กััมมสััทธา เชื่่�อกรรม คืือ สิ่่�งที่่�บุุคคลทำำ�จะดีีหรืือชั่่�วมีีผล การกระทำำ�ใด ๆ ก็็ตาม
ไม่่ว่่างเปล่่าและเชื่่�อว่่าผลที่่�ต้้องการจะสำำ�เร็็จได้้ด้้วยการกระทำำ�และตนจะได้้รัับผลของ
การกระทำำ�นั้้�น ๆ ทั้้�งด้้านดีีและร้้าย 2) วิิปากสััทธา เชื่่�อผลของกรรม คืือ เชื่่�อว่่าที่่�บุุคคล
ได้้รัับสุุขหรืือทุุกข์์ก็็เพราะกรรมดีีหรืือชั่่�วที่่�ตนทำำ�ไว้้ผลดีีเกิิดจากกรรมดีี ผลชั่่�วเกิิดเกิิด
จากรรมชั่่�ว 3) กััมมััสสกตาสััทธา เชื่่�อความที่่�สััตว์์มีีกรรมเป็็นของตน เชื่่�อว่่าแต่่ละคนมีี
กรรมแห่่งตนเองเป็็นเจ้้าของ จะต้้องรัับผิิดชอบเสวยวิิบากเป็็นไปตามกรรมของตน 4)
ตถาคตโพธิิสััทธา เชื่่�อปััญญาตรััสรู้้�ของพระพุุทธเจ้้า
ความเชื่่� อและศรัั ทธาในทางพระพุุ ทธศาสนาเหล่่ านี้้� จะนำำ�ไปสู่่� ความจริิ ง
ที่่�เป็็นประโยชน์์ ใช้้แก้้ทุุกข์์ได้้ นำำ�ไปสู่่�จุุดหมาย ลัักษณะทั่่�วไปของหลัักธรรมทางพุุทธ
ศาสนาประการหนึ่่�ง ก็็คืือเป็็นเรื่่�องของการดำำ�เนิินชีีวิิต หรืือหลัักการและวิิธีีปฏิิบััติิเพื่่�อเข้้า
สู่่�จุุดหมาย ทีีนี้้� จุุดหมายในทางพระพุุทธศาสนาจะแบ่่งตามระดัับก็็คงจะได้้เป็็น 3 อย่่าง
คืือ ทิิฏฐธััมมิิกัตั ถะ (ประโยชน์์ปัจั จุุบันั ) สััมปรายิิกัตั ถะ (ประโยชน์์เบื้้�องหน้้า) ปรมััตถ์์ หรืือ
ปรมััตถะ (ประโยชน์์อย่่างสููงสุุด)
ความมุ่่�งหมายของศรััทธาในทางพระพุุทธศาสนา จะมุ่่�งพััฒนาคนไปสู่่�จุุดสุุด
อัันเป็็นเป้้าหมายที่่�แท้้จริงิ ของการดัับทุุกข์์โดยสิ้้น� เชิิง อัันเป็็นลัักษณะเฉพาะบุุคคลหรืือเป็็น
ปััจจััตตััง หรืือมุ่่�งเน้้นการสำำ�เร็็จเฉพาะตน
2) ประวััติแิ ละพััฒนาการของคััมภีีร์์ธรรมในล้้านนา
คััมภีีร์์ที่่�สำำ�คััญทางพระพุุทธศาสนาวรรณกรรมภาษาบาลีีสมััยอาณาจัักรล้้าน
นาได้้รัับอิิทธิิพลการแต่่งคััมภีีร์์จากศููนย์์กลางทางพระพุุทธศาสนาของของโลกโบราณ
เช่่น อิินเดีีย ศรีีลัังกา พุุกาม และสุุโขทััยเป็็นต้้น พระภิิกษุุชาวล้้านนาหลายรููปมีีประวััติิที่่�
ชััดเจนในการเดิินทางไปศึึกษาพระพุุทธศาสนาที่่�ประเทศศรีีลัังกาซึ่่�งถืือว่่าเป็็นศููนย์์กลาง
ทางด้้านวรรณกรรมด้้านพระพุุทธศาสนาของโลก ซึ่่�งขณะนั้้�นพระพุุทธศาสนาเริ่่�มเสื่่�อมลง
จากชมพููทวีีป เพราะคััมภีีร์์ที่่�สำำ�คััญหลาย ๆ “คััมภีีร์์วิิสุุทธิิมรรค โดย พระพุุทธโฆษาจาร
ย์์” ถููกรวบรวมและศึึกษามาจากลัังกาทั้้�งสิ้้�น เมื่่�อพระภิิกษุุชาวล้้านนาไปศึึกษาพระพุุทธ
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ธรรมโดยใช้้ภาษาบาลีีเป็็นสื่่�อการสอนซึ่่�งเป็็นผลให้้พระภิิกษุุชาวล้้านนามีีความรู้้�แตกฉาน
ในภาษาลีีอย่่างดีีเยี่่�ยม จนสามารถรจนาคััมภีีร์์เป็็นภาษาบาลีีไว้้หลายเรื่่�อง ซึ่่�งคััมภีีร์์ต่่าง ๆ
อัันเป็็นอัักษรทางธรรมของล้้านนา (ตั๋๋�วเมืือง) มีีประวััติศิ าสตร์์ตั้้ง� แต่่กำำ�เนิิดขึ้้น� มาในล้้านนา
ตั้้�งร่่วมสมััยกัับอาณาจัักรสุุโขทััยจากเอกสารจารึึกของล้้านนา คืือ พื้้�นเมืืองเชีียงใหม่่ และ
พงศาวดารลาว ระบุุถึึงจารึึกอัักษรธรรมล้้านนานี้้� พระพุุทธศาสนาในล้้านนาได้้รัับการส่่ง
เสริิมและทำำ�นุบำุ ำ�รุงุ ก่่อให้้เกิิดความเจริิญรุ่่�งเรืืองอย่่างสููงสุุดในช่่วงยุุคทองของอาณาจัักรล้้าน
นา คืือ การทำำ�สัังคายนาครั้้�งที่่� 8 ของโลก (ครั้้�งแรกของแผ่่นดิินไทย) ในช่่วงปีี พ.ศ. 2020
ในรััชสมััยพระเจ้้าติิโลกราช เป็็นการชำำ�ระพระพุุทธศาสนาให้้เกิิดความบริิสุุทธิ์์�
พระเถระผู้้�ทรงคุุณความรู้้� นัักปราชญ์์ผู้้�ทรงภููมิิปััญญาของล้้านนาแตกฉานรู้้�
ธรรมในพระไตรปิิฎก รจนาวรรณกรรมทางพระพุุทธศาสนา เรื่่�องราวต่่าง ๆ ทรงคุุณค่่ามีี
ความสััมพัันธ์์กัับประวััติิศาสตร์์ล้้านนา เช่่น ตำำ�นานมููลศาสนา จามเทวีีวงศ์์ สิิงหิิงคนิิทาน
ชิินกาลมาลีีปกรณ์์ เป็็นต้้น ซึ่่�งล้้วนเป็็นการสร้้างเสริิมศรััทธาให้้เกิิดขึ้้�นและบ่่มเพาะเป็็น
ปััจจัยั อัันสำำ�คัญ
ั ทำำ�ให้้เกิิดพััฒนาการและนำำ�ไปสู่่�ยุุคทองของล้้านนา วรรณกรรมที่่�สำำ�คัญ
ั ของ
ล้้านนาถููกแต่่งขึ้้น� ในราว พุุทธศตวรรษที่่� 20 - 21 มีีคุณ
ุ ค่่าและเป็็นที่่�ยอมรัับมาจนถึึงทุุกวััน
นี้้� ชาวล้้านนามีีคติิความเชื่่�อในเรื่่�องอานิิสงส์์ของการเขีียนหรืือจารึึกธรรมเป็็นทาน ซึ่่�งมีีผล
ทำำ�ให้้เกิิดธรรมเนีียมในการคััดลอกคััมภีีร์์ใบลานต่่าง ๆ เป็็นจำำ�นวนมาก
ลัักษณะของคััมภีีร์ธ์ รรมล้้านนาแม้้จะมีีการใช้้แนวความเชื่่อ� ทางพระพุุทธศาสนา
แต่่จะมีีพััฒนาการในการแต่่งเนื้้�อหาจากต้้นแบบที่่�ปรัับเปลี่่�ยนให้้เหมาะสมและสอดคล้้อง
กัับสภาพทางสัังคมวััฒนธรรมและท้้องถิ่่น� ของล้้านนา เพราะพระคััมภีีร์ข์ องล้้านนาที่่�สำำ�คัญ
ั
หลายคััมภีีร์จ์ ะได้้รับั การรจนาขึ้้น� โดยพระมหาเถระที่่�แตกฉานในพระธรรมคำำ�สอนและเป็็น
ปราชญ์์ทางพระพุุทธศาสนารวมทั้้�งบัังถููกสร้้างขึ้้�นในยุุคสมััยที่่�พระพุุทธศาสนาในล้้านนา
เจริิญรุ่่�งเรืืองอย่่างที่่�สุดุ อัันเป็็นยุุคทองทางพระพุุทธศาสนา คััมภีีร์ข์ องล้้านนนาที่่�สำำ�คัญ
ั คืือ
ธรรมมหาวิิบาก มีีการแต่่งวรรณกรรมที่่�มุ่่�งเน้้นด้้านหลัักธรรม ความเชื่่อ� และความศรััทธาใน
พระพุุทธศาสนา กล่่าวได้้ว่า่ หลัักธรรมที่่�ปรากฏในธรรมมหาวิิบากของชาวล้้านนาได้้ใช้้เป็็นก
รอบจริิยธรรมในการดำำ�เนิินชีีวิติ ธรรมมาลััยโผด คืือ พระธรรมหรืือคััมภีีร์โ์ ปรดสััตว์์นรกเป็็น
คััมภีีร์ใ์ บลานที่่�มีเี นื้้�อหาจบในผููกเดีียว คััมภีีร์พ์ ระมาลััยสููตรนี้้�เป็็นพระสููตรนอกพระไตรปิิฎก
ในลัักษณะนิิทานธรรม ประกอบด้้วยเรื่่�องราวบุุญญาภิินิิหารของพระมาลััย เป็็นลัักษณะ
ของแต่่งแบบคััมภีีร์์ของลัังกา ธรรมพุุทธาภิิเษกแบบล้้านนาอัันเป็็นพระธรรมคััมภีีร์์ที่่�ปลููก
ฝัังคติิความเชื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับศาสนวััตถุุในทางพระพุุทธศาสนา เช่่นการสร้้างพระพุุทธรููป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เจดีีย์์ หรืือหรืือศาสนสถานต่่าง ๆ ซึ่่ง� เป็็นศาสนวััตถุุ ธััมมจัักกััปปวััตตนสููตร คืือ การประกาศ
พระธรรมจัักร อัันเกี่่ย� วกัับที่่�สุดุ 2 ประการ บรรพชิิตไม่่พึงึ เสพที่่�สุดุ 3 ประการ คืือ 1) กาม
สุุขััลลิิกานุุโยค (การหมกมุ่่�นอยู่่�ด้้วยกามสุุขในกามทั้้�งหลาย) 2) อััตตกิิลมถานุุโยค (การ
ประกอบความเดืือดร้้อนแก่่ตน) และมััชฌิิมาปฏิิปทา เป็็นไปเพื่่�อสงบระงัับ เพื่่�อรู้้�ยิ่่�ง เพื่่�อ
นิิพพานนั้้�น คืือ อริิยมรรคมีีองค์์ 8 ธรรมนิิทาน ธรรมปฐมสมโพธิ์์� กล่่าวถึึงการเสด็็จอุบัุ ติั ใิ น
โลกของสมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า เพื่่อ� เป็็นพระศาสดาสั่่ง� สอนเวไนยสััตว์์ ทรงแสดงธรรม
และทรงบััญญััติิพระวิินััยเพื่่�อให้้สััทธรรมทั้้�ง 3 คืือ ปริิยััติิ ปฏิิบััติิ และปฏิิเวธ เป็็นไปในโลก
โดยชอบเกิิดมีีบริิษััท 4 คืือ ภิิกษุุ ภิิกษุุณีี อุุบาสก อุุบาสิิกา ประกาศพระพุุทธศาสนาแพร่่
หลายไปในโลกแล้้วได้้เสด็็จดับั ขัันธปริินิพพ
ิ าน พระธรรมคััมภีีร์ข์ องล้้านนาจะแสดงถึึง หลััก
กรรม หรืือหลัักของการกระทำำ�ทางพระพุุทธศาสนามีีความเกี่่ย� วพัันกัับจิิตใจของคนล้้านนา
เป็็นเวลานาน ซึ่่�งเป็็นหลัักที่่�พึ่่�งของคนล้้านนา เป็็นประทีีปให้้ความสว่่างในการดำำ�เนิินชีีวิิต
3) วิิเคราะห์์การสร้้างศรััทธาชาวพุุทธผ่่านคำำ�สอนในคััมภีีร์์ธรรมล้้านนา
หลัักศรััทธาในพระพุุทธศาสนานั้้�นเป็็นหลัักธรรมที่่�สำำ�คััญประการหนึ่่�ง ในบรรดาหลััก
คำำ�สอนของพระพุุทธศาสนา โดยเฉพาะเป็็นสิ่่�งที่่�นำำ�มาซึ่่�งความเชื่่�อ ความเลื่่�อมใสในทาง
พระพุุทธศาสนา การสร้้างคััมภีีร์์ล้้านนา อัันเป็็นอัักษรทางธรรมของล้้านนา พระสงฆ์์ผู้้�
เป็็นปราชญ์์ทางพระพุุทธศาสนาหลายรููปที่่�ได้้แต่่งคััมภีีร์์ทางพระพุุทธศาสนาด้้วยภาษา
บาลีีหลายเรื่่�อง คััมภีีร์์ใบลานส่่วนมากเป็็นคััมภีีร์์นอกนิิบาต ซึ่่�งประกอบด้้วยวรรณกรรมที่่�
ใช้้พรรณนาโวหารโดยเฉพาะชาดก เนื้้�อหาในคััมภีีร์์ใบลานมีีทั้้�งภาษาล้้านนา ไทยเขิิน ไทย
ลื้้�อ ลาว ไทยใหญ่่ พม่่าและภาษาบาลีี จารึึกด้้วยอัักษรหลากหลาย หลัักธรรมคำำ�สอนใน
คััมภีีร์์ธรรมล้้านนา ความเชื่่�อในกฎแห่่งกรรม ชาวล้้านนาเชื่่�อว่่าการทำำ�ดีีย่่อมได้้รัับผลดีี
ตอบแทน เช่่น การทำำ�บุุญ ตัักบาตร เป็็นการทำำ�นุุบำำ�รุุงพุุทธศาสนา ก็็จะทำำ�ให้้ผู้้�ทำำ�บุุญพบ
แต่่สิ่่�งที่่�ดีี ธรรมมหาวิิบาก ประกอบไปด้้วยหลัักธรรม 4 ประการ คืือ การให้้ทาน รัักษา
ศีีล เจริิญภาวนา และหลัักของไตรสิิกขา คืือ ศีีล สมาธิิและปััญญา ธรรมมาลััยโผด การ
ได้้เห็็นถึึงความเป็็นไปการกระทำำ�กรรมชั่่�วต้้องตกนรก ทำำ�ความดีี กรรมดีี ไปสวรรค์์ ธรรม
อานิิสงส์์ คืือ บููชาพุุทธคุุณ บููชาธรรมคุุณ บููชาสัังฆคุุณ บููชาคุุณพระอุุปััชฌายะ และบููชา
คุุณพระวิิปััสสนากััมมััฏฐาน ธรรมคำำ�สอน ธััมมจัักกัับปวััตนสููตร ละส่่วนสุุด 2 อย่่าง คืือ
1) อััตตกิิลมถายุุโยค จงละความเครีียดทางร่่างกาย อย่่าทรมาน นี่่�หมายความว่่า 2) จง
ละกามสุุขััลลิิกานุุโยค ขยัันเกิินไปขั้้�นทรมานกาย ปฐมสมโพธิ์์� พุุทธานุุพุุทธประวััติิ กล่่าว
ถึึง สมเด็็จพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า เสด็็จอุุบััติิในโลก สััทธรรม ทั้้�ง 3 คืือ ปริิยััติิ ปฏิิบััติิ และ
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ปฏิิเวธ เป็็นไปในโลกโดยชอบ ธรรมเกี่่�ยวกัับหลัักกรรม ด้้านกุุศลกรรม และ อกุุศลกรรม
การให้้ผลของกรรมชั่่�ว ประเพณีีและพิิธีีกรรมที่่�มีีต่่อคััมภีีร์์ธรรมล้้านนา การเทศนาธรรม
ในล้้านนาถืือเป็็นพิิธีีกรรมที่่�ศัักดิ์์�สิิทธิ์์� ชาวล้้านนาในอดีีตมีีความเชื่่�อว่่า หากจารอัักขระ
ตััวธรรม 1 ตััว จะได้้รัับอานิิสงส์์เท่่ากัับการสร้้างพระพุุทธรููป 1 องค์์ นอกจากนี้้�การจาร
หรืือการคััดลอกคััมภีีร์์ใบลานถืือว่่าเป็็นการสืืบทอดพระพุุทธศาสนา อีีกทั้้�งผู้้�จาร หรืือ เจ้้า
ศรััทธาผู้้�ถวายคััมภีีร์์ก็็จะได้้อานิิสงส์์ได้้ผลบุุญมีีสติิปััญญาเฉลีียวฉลาดเพื่่�อจะได้้บรรลุุและ
เข้้าถึึงนิิพพานในชาติิต่่อ ๆ ไป

อภิิปรายผล

หลัักศรััทธาในพระพุุทธศาสนานั้้�นเป็็นหลัักธรรมที่่�สำำ�คััญประการหนึ่่�ง ใน
บรรดาหลัักคำำ�สอนของพระพุุทธศาสนา โดยเฉพาะเป็็นสิ่่ง� ที่่�นำำ�มาซึ่ง่� ความเชื่่อ� ความเลื่่อ� มใส
ในการนำำ�มนุุษย์์เข้้าสู่่�การพััฒนาตนสู่่�เป้้าหมายสููงสุุดในทางพระพุุทธศาสนา ศรััทธาเป็็นที่่�พึ่่ง�
ที่่�อาศััย หรืือที่่�ยึดึ เหนี่่�ยวของจิิตใจ ทำำ�ให้้บุคคล
ุ มีีความรู้้�สึกึ อุ่่�นใจ ทำำ�ให้้เกิิดการยอมรัับและ
คล้้อยตามผู้้�ที่่ต� นศรััทธา ความศรััทธาของชาวล้้านนาที่่�มีต่ี อ่ การสร้้างคััมภีีร์ธ์ รรมในล้้านนา
ซึ่่�งเป็็นใบลานใช้้บัันทึึกเรื่่�องราวต่่าง ๆ เป็็นตััวอัักษร เมื่่�อจารเสร็็จแล้้ว ใช้้เชืือกร้้อยผููกเข้้า
ด้้วยกััน เรีียกกัันเป็็นผููก ใช้้ตััวหนัังสืืออัักษรธรรมล้้านนา จารึึกไว้้บนใบลาน โดยใช้้เหล็็ก
แหลมจาร หรืือเขีียนใบลานที่่�จารึึกเป็็นสี่่�เหลี่่�ยมผืืนผ้้า กล่่าวได้้ว่่าเป็็นองค์์ความรู้้�ที่่�เป็็นไป
ตามแนวคิิด หลัักการทางพระพุุทธศาสนา ซึ่ง่� แหล่่งที่่�มามีีความสอดคล้้องกัับพระไตรปิิฎก
และอรรถกถา ซึ่่ง� อาจสอดแทรกความรู้้�ในท้้องถิ่่น� ผสมผสานเพื่่อ� เป็็นตััวอย่่างบ้้างให้้มีคว
ี าม
น่่าถืือเชื่่�อถืือมากยิ่่�งขึ้้�น
คััมภีีร์์ต่่าง ๆ อัันเป็็นอัักษรทางธรรมของล้้านนา (ตั๋๋�วเมืือง) มีีประวััติิศาสตร์์
ตั้้�งแต่่กำำ�เนิิดขึ้้�นมาในล้้านนาตั้้�งร่่วมสมััยกัับอาณาจัักรสุุโขทััยจากเอกสารจารึึกของล้้านนา
คืือ พื้้�นเมืืองเชีียงใหม่่ และ พงศาวดารลาว ระบุุถึึงจารึึกอัักษรธรรมล้้านนานี้้� แพร่่หลาย
เข้้าไปในอาณาจัักรล้้านช้้าง “ ครั้้�น ปีีมะแม จุุลศัักราชได้้ 885 (พ.ศ. 2066) พระเจ้้าโพธิิ
สาล (พระราชบิิดาของพระไชยเชษฐา) ได้้แต่่งราชทููตไปขอเอาพระไตรปิิฎกและพระสัังฆ
เจ้้ามาจากนครเชีียงใหม่่ พระเจ้้าแก้้วพระเจ้้าแผ่่นดิินเชีียงใหม่่ จึึงส่่งพระเทพมงคลเถรและ
พระสงฆ์์บริิวาร กัับพระไตรปิิฎก 60 คััมภีีร์์ มายัังกรุุงศรีีศตนาคนหุุต เพื่่�อสืืบพระพุุทธ
ศาสนาให้้รุ่่�งเรืือง..” (นพคุุณ ตัันติิกุุล, 2548; หน้้า 2 - 3) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ พงศาวดาร
โยนก บัันทึึกไว้้ว่่า “..มะแมเบญจศก จุุลศัักราช 885 พระเจ้้าศรีีศตนาคนหุุต แต่่งราชทููต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

Journal of Buddhist Studies Vol.12 No. 1 | January - June 2021

141

เชิิญพระราชสาสน์์มายัังนครเชีียงใหม่่ ขอพระสงฆ์์และพระไตรปิิฎก ไปสืืบพระศาสนา
พระเจ้้านครเชีียงใหม่่จึึงอาราธนาพระเทพมงคลกัับภิิกษุุ พาคณะสงฆ์์นำำ�พระไตรปิิฎกไป
ยัังกรุุงศรีีศตนาค” (นพคุุณ ตัันติิกุุล, 2548; หน้้า 2 - 3)
พระสงฆ์์ผู้้�เป็็นปราชญ์์ทางพระพุุทธศาสนาหลายรููปที่่�ได้้แต่่งคััมภีีร์ท์ างพระพุุทธ
ศาสนาด้้วยภาษาบาลีีหลายเรื่่�องหลายฉบัับเผยแพร่่อย่่างกว้้างขวางเป็็นสิ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่า
พระสงฆ์์ในล้้านนายุุคก่อ่ นนั้้�นมีีความรู้้�ทางภาษาบาลีีและเรื่่อ� งราวทางพระพุุทธศาสนาเป็็น
อย่่างดีี (ลิิขิิต ลิิขิิตานนท์์, 2540; หน้้า 115 - 119)
ช่่ วงรัั ชสมัั ย ของพระเจ้้ าติิ โลกราช (พ.ศ. 1984 - 2030) หลัั ง จากการทำำ�
สัังคายนาพระไตรปิิฎกครั้้�งที่่� 8 ซึ่่�งเป็็นครั้้�งแรกในดิินแดนล้้านนาและประเทศไทย มีีการ
แต่่ง การจาร และคััดลอกคััมภีีร์์มาโดยตลอด เพื่่�อเผยแผ่่พระพุุทธศาสนา ปลููกฝัังให้้คน
ล้้านนามีีการจาร สร้้างและถวายธรรมกัันเป็็นจำำ�นวนมาก ชาวล้้านนานิิยมคััดลอกหรืือจ้้างผู้้�
อื่่น� ให้้คัดั ลอกคััมภีีร์ธ์ รรมทางพระพุุทธศาสนาเรื่่อ� งต่่าง ๆ เพื่่อ� นำำ�ไปถวายวััด เชื่่อ� ว่่าเป็็นการ
สั่่�งสมบุุญบารมีีให้้กัับตนเองและสามารถอุุทิิศบุุญกุุศลไปให้้แก่่บรรพชนผู้้�ล่่วงลัับ (บำำ�เพ็็ญ
ระวิิน, 2539: 216) ชาวล้้านนามีีความเชื่่�อในคำำ�สอนของพุุทธศาสนาเป็็นหลัักสำำ�คััญ และ
ใช้้เป็็นเครื่่�องยึึดเหนี่่�ยวจิิตใจในการดำำ�เนิินชีีวิิต จึึงส่่งผลให้้ชาวล้้านนามุ่่�งเน้้นที่่�จะประกอบ
การบุุญการกุุศล คััมภีีร์ธ์ รรมล้้านนา มีีคติหิ รืือแง่่คิดิ เรื่่อ� งศีีลธรรมแทรกอยู่่�มากมาย เป็็นบ่่อ
เกิิดวััฒนธรรมชาวล้้านนา จนเป็็นส่่วนหนึ่่�งชีีวิิตของคนล้้านนา มีีความผููกพัันและได้้ซึึมซัับ
เข้้าในวิิถีีชีีวิิต เป็็นตััวควบคุุมกำำ�หนดให้้ประพฤติิปฏิิบััติิตาม ปราชญ์์พื้้�นบ้้านได้้ประพัันธ์์
วรรณกรรมทางพระพุุทธศาสนาขึ้้�นมาเป็็นจำำ�นวนมากโดยเล็็ง เห็็นความสำำ�คััญของหลััก
ธรรม ที่่�มีีประโยชน์์อย่่างยิ่่�งต่่อการปฏิิบััติิ ในการดำำ�เนิินชีีวิิต เช่่น 1) ธรรมมหาวิิบาก
2) ธรรมมาลััยโผด 3) ธรรมพุุทธาภิิเษกแบบล้้านนา 4) ธรรมคำำ�สอน ธััมมจัักกัับปวััตน
สููตร ). ปฐมสมโพธิ์์� พุุทธานุุพุุทธประวััติิ 6) ธรรมเกี่่�ยวกัับหลัักกรรม
ความเชื่่อ� ทางพระพุุทธศาสนาเหล่่านี้้� ชาวบ้้านหรืือพุุทธศาสนิิกชนจะเข้้าถึึงได้้
ง่่ายขึ้้�นโดยผ่่านการบอกเล่่าจากคััมภีีร์์อานิิสงส์์ เพราะคััมภีีร์์อานิิสงส์์เหล่่านี้้� ได้้สอดแทรก
ความรู้้�ทางพระพุุทธศาสนาเข้้าด้้วย ซึ่่�งเป็็นการแสดงเหตุุและผลของการประกอบกุุศล ว่่า
เมื่่อ� ได้้กระทำำ�เหตุุเช่่นนี้้� ผลที่่�จะพึึงได้้รับั ก็็สอดคล้้องกัับเหตุุนั้้น� ตััวอย่่างเช่่น คััมภีีร์อ์ านิิสงส์์
ศีีลห้า้ ศีีลแปด ที่่�กล่่าวถึึงว่่าเมื่่อ� บุุคคลรักั ษาศีีลแล้้วย่อ่ มได้้อานิิสงส์์หลายประการ มีีการไม่่
หลงลืืมสติิ ไม่่เสีียทรััพย์์ เป็็นต้้น ตรงข้้ามกัับการไม่่รักั ษาศีีลย่อ่ มได้้รับั ผลวิิบาก คืือ เสีียสติิ
หลงลืืม เสีียทรััพย์์ เสีียชื่่�อเสีียง เป็็นต้้น
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องค์์ความรู้้�จากงานวิิจััย
การสร้้างศรััทธาของชาวพุุทธในล้้านนาเป็็นหลัักของแนวคิิดและศรััทธาความ
เชื่่อ� ในทางพระพุุทธศาสนาอัันนัับเป็็นรากฐานของสัังคมล้้านนาแบบจารีีตมาอย่่างยาวนาน
การสร้้างตำำ�นานพงศาวดารของล้้านนา รวมทั้้�งศิิลาจารึึก จะมีีคติคว
ิ ามเชื่่อ� ที่่�กล่่าวถึึงเรื่่อ� งราว
ของพระพุุทธศาสนาตั้้ง� แต่่สมััยพุุทธกาล โดยถืือว่่าอาณาจัักรล้้านนาเป็็นพุุทธอาณาจัักรเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของชมพููทวีีป การเริ่่ม� เรื่่อ� งตอนต้้นของคััมภีีร์ห์ รืือตำำ�นาน มีีความนิิยมอ้้างเรื่่อ� งราว
ตั้้ง� แต่่ครั้้ง� พุุทธกาล ระบุุว่า่ พระพุุทธองค์์ได้้เคยเสด็็จไปยัังเมืืองสำำ�คัญ
ั ต่่าง ๆ และได้้เคยมีีพุทุ ธ
ทำำ�นายไว้้ กาลต่่อมาก็็จะกลายเป็็นเมืืองสำำ�คัญ
ั อัันเป็็นดิินแดนศัักดิ์์สิ� ทิ ธิ์์� ผู้้�ได้้ครอบครองดิิน
แดนนั้้น� ถืือว่่าเป็็นผู้้�มีีบุญ
ุ บารมีีเหนืือบุุคคลอื่น่� และเป็็นบุุคคลสำ�คั
ำ ญ
ั ของประวััติศิ าสตร์์ท้อ้ งถิ่่น�
โดยใช้้หลัักการและวิิธีกี ารอธิิบายถึึงบุุญญาธิิการของผู้้�เป็็นเจ้้าแผ่่นดิินตามหลัักทางพระพุุทธ
ศาสนามารัับรอง ในการเขีียนตำำ�นานทางศาสนาและตำำ�นานทางประวััติิศาสตร์์ ซึ่่�งตำำ�นาน
ทางประวััติิศาสตร์์นั้้�น ช่่วยเสริิมสร้้างความเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกัันทางสัังคมและการเมืือง
ด้้วย ความเชื่่อ� ความศรััทธาที่่�มีต่ี อ่ พระธรรมคำำ�สอนได้้รับั การถ่่ายทอดสู่่�จิิตวิิญญาณของความ
เป็็นชาวพุุทธในล้้านนา พระธรรมคััมภีีร์ท์ างพระพุุทธศาสนาทำำ�ให้้เกิิดเป็็นสถาบัันอัันมีีฐานะ
ที่่�เป็็นศููนย์์รวมจิิตใจมาแต่่อดีีต เพราะเป็็นสถานที่่�สำ�ำ หรัับศึึกษาหาความรู้้�ทั้้ง� ในทางธรรมและ
ในทางวิิชาการอื่่น� ๆ ดัังจะเห็็นว่่าภายในวััดมีีการสอนภาษาบาลีี สอนพระธรรมคำำ�สอนของ
พระพุุทธเจ้้า รวมถึึงเป็็นแหล่่งรวมรวมศิิลปวิิทยาการต่่างอัันเป็็นภููมิปัิ ญ
ั ญาของท้้องถิ่่น� อีีกด้้วย

สรุุป

การสร้้างศรััทธาชาวพุุทธผ่่านคำำ�สอนในคััมภีีร์ธ์ รรมล้้านนา เกิิดจากการเทศนา
ธรรมซึ่่�งเป็็นการแสดงหลัักการทางพระพุุทธศาสนา มีีลัักษณะผสมผสานกัับคติิท้้องถิ่่�นจน
กลายเป็็นพิิธีกี รรมที่่�มีคว
ี ามศัักดิ์์สิ� ทิ ธิ์์� หลัักศรััทธาในพระพุุทธศาสนาเป็็นหลัักธรรมที่่�สำำ�คัญ
ั
ประการหนึ่่�ง เป็็นสิ่่ง� ที่่�นำำ�มาซึ่ง่� ความเชื่่อ� ความเลื่่อ� มใสในการนำำ�มนุุษย์์เข้้าสู่่�การพััฒนาตนสู่่�
เป้้าหมายสููงสุุดในทางพระพุุทธศาสนา การสร้้างคััมภีีร์ล้์ า้ นนา อัันเป็็นอัักษรทางธรรมของ
ล้้านนา พระสงฆ์์ผู้้�เป็็นปราชญ์์ทางพระพุุทธศาสนาหลายรููปที่่�ได้้แต่่งคััมภีีร์์ทางพระพุุทธ
ศาสนาด้้วยภาษาบาลีีหลายเรื่่�องหลายฉบัับเผยแพร่่อย่่างกว้้างขวาง คััมภีีร์์ใบลานที่่�เก่่าแก่่
ที่่�สุดุ ที่่�มีกี ารบัันทึึกปีีจาร เป็็นภาษาบาลีีล้ว้ น คััมภีีร์ใ์ บลานส่่วนมากเป็็นคััมภีีร์น์ อกนิิบาต ซึ่่ง�
ประกอบด้้วยวรรณกรรมที่่�ใช้้พรรณนาโวหารโดยเฉพาะชาดก ซึ่ง่� เชื่่อ� ว่่าโดยมากมีีต้น้ กำำ�เนิิด
มาจากประเพณีีพื้้น� ถิ่่น� ของภููมิภิ าคเอเชีียอาคเนย์์ เนื้้�อหาในคััมภีีร์ใ์ บลานมีีทั้้ง� ภาษาล้้านนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ไทยเขิิน ไทยลื้้อ� ลาว ไทยใหญ่่ พม่่าและภาษาบาลีี จารึึกด้้วยอัักษรหลากหลาย หลัักธรรม
คำำ�สอนในคััมภีีร์ธ์ รรมล้้านนา ความเชื่่อ� ในกฎแห่่งกรรม ชาวล้้านนาเชื่่อ� ว่่าการทำำ�ดีย่ี อ่ มได้้รับั
ผลดีีตอบแทน เช่่น การทำำ�บุญ
ุ ทำำ�นุบำุ ำ�รุงุ พุุทธศาสนา ก็็จะทำำ�ให้้ผู้้�ทำำ�บุญ
ุ พบแต่่สิ่่ง� ที่่�ดีงี าม คิิด
สิ่่ง� ใดก็็สมปรารถนา เชื่่อ� ในเรื่่อ� งนิิพพาน เชื่่อ� ว่่าหากตนได้้บรรลุุนิพพ
ิ านก็็จะหลุุดพ้้นจากการ
เวีียนว่่ายตายเกิิด เพื่่อ� ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดตามหลัักธรรมบุุญกิิริยิ าวััตถุุ ธรรมมหาวิิบาก
ประกอบไปด้้วยหลัักธรรม 4 ประการ คืือ การให้้ทาน รัักษาศีีล เจริิญภาวนา และหลััก
ของไตรสิิกขา คืือ ศีีล สมาธิิและปััญญา ธรรมมาลััยโผด การได้้เห็็นถึึงความเป็็นไปการกระ
ทำำ�กรรมชั่่�วต้้องตกนรก การทำำ�ความดีี กรรมดีี มีีคติิที่่�ไป คืือ สวรรค์์ ธรรมอานิิสงส์์ คืือ
บููชาพุุทธคุุณ บููชาธรรมคุุณ บููชาสัังฆคุุณ บููชาคุุณพระอุุปัชั ฌายะ และบููชาคุุณพระวิิปัสั สนา
กััมมััฏฐาน ธรรมคำำ�สอน ธััมมจัักกัับปวััตนสููตร มีีว่า่ จงละส่่วนสุุด 2 อย่่าง คืือ 1) อััตตกิิลม
ถายุุโยค 2) กามสุุขัลลิ
ั กิ านุุโยค ปฐมสมโพธิ์์� พุุทธานุุพุทุ ธประวััติิ กล่่าวถึึง สมเด็็จพระสััมมา
สััมพุุทธเจ้้า เสด็็จอุบัุ ติั ใิ นโลก สััทธรรมทั้้�ง 3 คืือ ปริิยัติั ิ ปฏิิบัติั ิ และปฏิิเวธ เป็็นไปในโลก
โดยชอบ ธรรมเกี่่�ยวกัับหลัักกรรม ด้้านกุุศลกรรม (กรรมดีี) และ อกุุศลกรรม (กรรมชั่่�ว)
การให้้ผลของกรรมชั่่�ว ประเพณีีและพิิธีีกรรมที่่�มีีต่่อคััมภีีร์์ธรรมล้้านนา การเทศนาธรรม
ในล้้านนาถืือเป็็นพิิธีกี รรมที่่�ศักั ดิ์์สิ� ทิ ธิ์์อ� ย่่างหนึ่่�งในพระพุุทธศาสนา อานิิสงส์์การถวายคััมภีีร์์
ธรรมในล้้านนา ชาวล้้านนาในอดีีตมีีความเชื่่�อว่่า หากจารอัักขระตััวธรรม 1 ตััว จะได้้รัับ
อานิิสงส์์เท่่ากัับการสร้้างพระพุุทธรููป 1 องค์์ การคััดลอกคััมภีีร์ใ์ บลานถืือว่่าเป็็นการสืืบทอด
พระพุุทธศาสนา จะได้้อานิิสงส์์ได้้ผลบุญ
ุ มีีสติิปัญ
ั ญาเฉลีียวฉลาดเพื่่อ� จะได้้บรรลุุและเข้้าถึึง
นิิพพานในชาติิต่่อ ๆ ไป ความเชื่่�อเรื่่�องการสร้้างและการถวายธรรม เพื่่�อเผยแผ่่พระพุุทธ
ศาสนา การฟัังธรรมเทศนาในคติิล้า้ นนานั้้�น นอกจากฟัังเพื่่อ� ให้้เกิิดปััญญาพััฒนาจิิตใจให้้ตั้้ง�
มั่่น� ในพระรััตนตรััย ยัังถืือเป็็นการสั่่ง� สมบุุญบารมีีให้้แก่่ตนเองให้้ประสบกัับความสุุขทั้้�งใน
ชาติินี้้�และชาติิหน้้า การฟัังธรรมเทศนาไปให้้แก่่บรรพชนผู้้�ล่่วงลัับ จึึงนิิยมฟัังธรรมเทศนา
ตามโอกาสต่่าง ๆ เพื่่อ� ระลึึกถึึงคุุณบิิดา มารดา และครููอาจารย์์ เป็็นการแสดงออกซึ่่ง� ความ
กตััญญููกตเวทิิตาธรรมที่่�มีีอยู่่�ในจิิตใจของคนในล้้านนา
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