
ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาในล้านนา 

ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง
อาจารย์ประจ�า มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

 ต�านานจามเทวีวงศ์ ได้กล่าวถึงสุเทพฤาษีว่า เป็นผู้น�าในการสร้างเมืองหริภุญชัยเมื่อปี พ.ศ. 

๑๒๐๔
1
 แล้วได้อัญเชิญพระนางจามเทวีมาจากเมืองละโว้ พระนางจามเทวีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรง 

ศีลาจารวัตรมาพร้อมกันด้วย จึงท�าให้พระพุทธศาสนาเข้าสู่ล้านนา ตามหลักฐานเป็นพระพุทธศาสนา

แบบนิกายมอญ เป็นพระพุทธศาสนาท่ีสืบทอดมาจากสายของพระโสณะ และพระอุตตระที่มาจาก

ประเทศอนิเดยี ต�านานจามเทววีงศ์ ต�านานมลูศาสนา และชนิกาลมาลปีกรณ์ได้กล่าวถงึความเจรญิทาง

พระพุทธศาสนาในอาณาจักหริภุญไชย มีการน�าพระไตรปิฎกและพระสงฆ์ผู้ทรงพระไตรปิฎกมาจาก

เมืองละโว้ ท�าให้พระพทุธศาสนาและการศึกษาหลกัค�าสอนและการสร้างวัดวาอารามไม่ต�า่กว่า ๒,๐๐๐ 

แห่ง ยังได้เผยแพร่พระพุทธศาสนานิกายมอญเข้าสู่อาณาจักรใกล้เคียง จนกลายเป็นนิกายด้ังเดิมของ

ล้านนาท�าให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมา

 ต่อมา ในรัชสมัยของพญากือนา (ราชวงศ์เม็งราย) พระองค์ได้ส่งราชทูตไปขอพระสงฆ์จากเมือง

สุโขทัย ในปี พ.ศ. ๑๙๑๒ พระมหากษัตริย์สุโขทัย ได้ส่งพระสุมนเถระพร้อมพระสงฆ์จ�านวน ๑๐ รูป 

มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองเชียงใหม่ เป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ พญากือนา 

ได้ ถวายพระราชอุทยานสวนดอกไม้ สร้างเป็นวัดถวายแก่พระสุมนเถระ แล้วพระราชทานพระนาม

ของวดัว่าวดับปุผารามหรอืวดัสวนดอกไม้ นอกจากนีย้งัสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่บรรจุพระบรมสารกิธาตุ 

ที่พระสุมนเถระน�ามาจากสุโขทัย และส่วนหนึ่งน�าไปบรรจุไว้ที่เจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพ 

 พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ที่พระสุมนเถระน�ามาจากสุโขทัย ได้รับการยอมรับจาก

พุทธศาสนิกชนในอาณาจักรล้านนาใกล้เคียง เช่น เชียงราย เชียงแสน พะเยา ล�าพูน ล�าปาง และ

อาณาจกัรอืน่ ๆ  ก็ได้หนัมานบัถอืพระพทุธศาสนาแบบลงักาวงศ์ นอกจากนัน้พระสงฆ์มาจากอาณาจกัร

ใกล้เคยีงได้เข้ามาศกึษาพระพทุธศาสนาและภาษาบาลท่ีีวดัสวนดอกและวดัทีเ่ป็นสาขาของวดัสวนดอก

ในเมืองเชียงใหม่ จึงท�าให้พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมา 

 ต่อมาในรัชสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน พ.ศ. ๑๙๖๕ พระองค์ทรงให้การท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา 

โดยการส่งสมณทูตไปศึกษาพระพุทธศาสนาและภาษาบาลีที่ศรีลังกาจ�านวน ๒๕ รูป น�าโดยพระธรรม-

 
1
 สุรพล ด�าริห์กุล, ล้านนา สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๔๒),หน้า ๔๘.
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คัมภีระ และคณะ เช่น พระเมธังกร พระญาณมงคล พระสีลวงศ์ พระสารีบุตร พระรัตนากร พระพุทธ-

สาคร เป็นต้น กับพระกัมพูชาอีก ๘ รูป มีท่านพระญาณสิทธิ เป็นหัวหน้า พากันลงเรือส�าเภาไปศึกษา

พระพุทธศาสนาและภาษาบาลีท่ีลังกาทวีป แล้วได้ท�าการอุปสมบทใหม่ พร้อมอาราธนาพระลังกา ๒ 

รูป คือ พระมหาวิกรมพาหุและพระอุตตมปัญญา เข้ามาช่วยประกาศศาสนาในอาณาจักรล้านนา  

เมื่อมาถึงเชียงใหม่แล้ว ได้ตั้งส�านักวัดขึ้นใหม่ให้ชื่อว่าวัดป่าแดง หรือรัตตวนาราม ที่เชิงดอยสุเทพ  

ดงันัน้ พระสงฆ์กลุม่นีจ้งึได้รบัการขนานนามว่า นกิายป่าแดง พระสงฆ์นิกายใหม่นีไ้ด้น�าพระพุทธศาสนา

ไปเผยแพร่ยงัเมอืงต่าง ๆ  เช่น ในรฐัเชยีงตุง และเชยีงรุง้ ซึง่สมยันัน้ยงัเป็นดนิแดนส่วนหนึง่ของอาณาจกัร

ล้านนา
2

 จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในล้านนา ท�าให้ทราบความเป็นมาของ

พฒันาการทางพระพทุธศาสนาจากสมยัหรภิญุชัย สูย่คุพทุธศาสนาแบบลงักาเก่าในสมยัของพญากอืนา

และต่อมา ได้เข้าสูยุ่คสูพ่ระพทุธศาสนาลงักาใหม่ พระสงฆ์ในล้านนาได้เดนิทางไปศกึษาพระพทุธศาสนา

ในประเทศศรีลังกา จึงท�าให้พระสงฆ์ในล้านนามีความรู้ ความช�านาญ ในภาษาบาลี อีกทั้งในสมัย 

ของพระเจ้าติโลกราชได้มีการสังคายนาครั้งที่ ๘ ที่วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง)  

จากหลักฐานท่ีได้กล่าวมาท้ังหมด ซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดีให้เราได้รับทราบความเป็นมาของ

พระพุทธศาสนาผ่านสถาปัตยกรรม ปติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรมและหลักฐานจากแหล่งข้อมูล

อื่น ๆ โดยเฉพาะหลักฐานจากงานวรรณกรรมของพระนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาในล้านนา  

กลายมาเป็นหลักฐานที่ส�าคัญที่ท�าให้พวกเราชาวพุทธได้รับทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับสังคม ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิต การเมืองการปกครอง ของผู้คนในล้านนาในแต่ยุคได้เป็นอย่าง 

ดียิ่ง 

 พระนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ที่ท�าให้พวกเราชาวพุทธได้มีองค์ความรู้และข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์ได้นั้นก็เพราะการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมฝากผลงานทางวรรณกรรมที่ท่านได้นิพนธ์ไว้ 

เป็นตัวธรรมล้านนาภาษาบาลี ดังมีรายนามและชื่อผลงานของพระนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาใน

ล้านนา ดังต่อไปนี้ เช่น

 2
 สมหมาย เปรมจิตต์และคณะ, โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนา,  (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมืองเชียงใหม่, 

๒๕๔๔), หน้า ๕-๗.
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  ๑)  พระโพธิรังสีเถระ ท่านเป็นพระนักปราชญ์ชาวเชียงใหม่ ท่านเป็นผู้มีความรู้ในพระพุทธ-

ศาสนาและภาษาบาลี ท่านได้นิพนธ์วรรณกรรมล้านนาภาษาบาลี ประเภทต�านานไว้ ๒ เรื่อง คือ

   - จามเทวีววงศ ์ต�านานประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา และการเมือง การปกครอง

   - สิงคนิทาน ประวัติการสร้างพระพุทธสิหิงค์และเส้นทางที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค ์

ยังสถานที่ต่าง ๆ และยังเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง

  จามเทวีวงศ์ ผูแ้ต่งได้แต่งราวปี พ.ศ. ๑๙๕๐-๒,๐๐๐ เนือ้เรือ่งเกีย่วกบัประวัตศิาสตร์ เริม่ตัง้แต่

พระพุทธเจ้าเสด็จมายังดินแดนล้านนา การสร้างเมืองหริภุญชัย ประวัติพระนางจามเทวีราชธิดาแห่ง

กษัตรย์ิเมอืงลพบรุ ีซึง่ถกูส่งมาปกครองเมอืงหริภญุชยั ประวติัผู้ครองนครหลายพระองค์และจบลงด้วย

การกล่าวถึงเหตุการณ์ส�าคัญในรัชสมัยของพระเจ้าอาทิตยราช

  สหิงิคนทิาน ประวัตพิระพทุธสหิงิค์ ผูแ้ต่ง ได้แต่งขึน้ระหว่างปี พ.ศ. ๑๙๕๔ – ๒,๐๐๐ เนือ้หา

ในสิหิงคนิทานว่าด้วยประวัติพระพุทธรูปซ่ึงหล่อด้วยเงิน ตะกัว และทองเหลือง ที่ลังกาทวีป ประวัต ิ

การมาสู่ประเทศไทยและจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งเชียงใหม่ วรรณกรรมทั้ง ๒ เรื่องนี้ ท่านได้นิพนธ์เป็น

อักษรธรรมภาษาบาลี ต่อมาได้ปริวรรตเป็นภาษาไทย

  ๒)  พระธรรมเสนาบดีเถระ ท่านเป็นพระนักปราชญ์ชาวเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ท่านมี

ชีวิตอยู่เมื่อ พ.ศ. ๑๙๖๖ และยังได้แต่งวรรณกรรมอักษรธรรมล้านนาภาษาบาลี ๑ เรื่อง คือ ชื่อเรื่อง  

ปทักกมโยชนสัททัตถเภทจินตา เป็นคู่มืออธิบายหลักไวยากรณ์ภาษาบาลี 

  ๓)  พระญาณกิตติ ท่านเป็นพระนักปราชญ์ชาวเชียงใหม่ มีชีวิตอยู่ในราว พ.ศ. ๒๐๓๕ – 

๒๐๔๓ ตามประวัติศาสตร์ท่านเคยไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกา จึงเป็นผู้แตกฉานใน 

พระไตรปิฎก และยังเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าติโลกราช ท่านนิพนธ์คัมภีร์อักษรธรรมล้านนาภาษา

บาลีไว้ถึง ๑๒ เรื่อง คือ

  - สมันตปาสาทิกา อัตถโยชนา คัมภีร์อธิบายศัพท์และความหมายเร่ือง สมันตปาสาทิกา  

ซึ่งพระพุทธโฆษาจารย์แต่งเพื่ออธิบายความพระวินัยปิฎก 

  - ภิกขุปาฏิโมกขคัณฐิทีปน ีอธิบายความที่เป็นประเด็นปัญหา เกี่ยวกับวินัยสงฆ์ ๒๒๗ ข้อ 

แต่งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๐๓๕

  - สีมาสังกรวินัย อธิบายเกี่ยวกับสีมาคาบเกี่ยว อันเป็นเครื่องหมายบอกเขตแดน ส�าหรับ 

เป็นที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ แต่งราวปี พ.ศ. ๒๐๓๙

19. ��.��.��������� (257-263).indd   259 28/4/2559   10:19:28



260 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

  - อัฏฐสาลินี อัตถโยชนา อรรถกถาขยายความพระอภิธรรม หมวดธัมมสังคณี ซึ่งแต่งโดย

พระพุทธโฆษาจารย์ ในราวปี พ.ศ. ๒๐๓๙-๒๐๔๓

  - สัมโมหวิโนทนี อัตถโยชนา  อธิบายความในหมวดวิภังค์

  - ธาตุกถา อัตถโยชนา   อธิบายความในหมวดธาตุ

  - ปุคคลบัญญัติ อัตถโยชนา  อธิบายความในปุคคลบัญญัติ

  - กถาวัตถุ อัตถโยชนา   อธิบายความในหมวดกถาวัตถุ

  - ยมก อัตถโยชนา   อธิบายความในหมวดยมก

  - ปัฏฐาน อัตถโยชนา   อธิบายความในหมวดมหาปัฏฐาน

  - อภิธัมมัตถวิภาวินี อัตถโยชนา เป็นงานชั้นฎีกาอธิบายความในพระอภิธัมมัตถวิภาวินี  

ว่าด้วย จิต เจตสิก รูป นิพพาน

  - มูลกัจจายน อัตถโยชนา อธิบายต�าราไวยากรณ์บาลีชื่อ กัจจายนสุตตะ ซึ่งแต่งโดย 

พระลังกา และใช้เป็นหลักสูตรบาลีไวยากรณ์มาจนถึงทุกวันนี้ แต่งราวปี พ.ศ. ๒๐๔๖-๒๐๓๗

  ๔)  พระสิทธิธัมมกิตติมหาผุสสเถระ เป็นพระนักปราชญ์ ชาวหริภุญชัย (ล�าพูน) และร่วม

สมัยกับพระญาณกิตติ แต่งหนังสือไวยากรณ์ภาษาบาลี ชื่อสัททพินทุอภินวฎีกา

  ๕)  พระสิริมังคลาจารย์เถระ เป็นพระนักปราชญ์ ชาวเชียงใหม่ ท่านมีชีวิตอยู่ราวปี พ.ศ.

๒๐๒๐ – ๒๐๖๗เป็นเพชรเม็ดงามที่สุดของชาวล้านนา งานนิพนธ์ที่โดดเด่นมี ๔ เรื่อง ล้วนแต่เป็นเรื่อง

ราวยาวทั้งสิ้น คือ

  - เวสสันตรทีปน ีอธิบายคัมภีร์เวสสันดรชาดก แต่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๖๐

  - จักรวาลทีปน ีว่าด้วยเรื่องจักรวาลตามแนวคิดของพราหมณ์และพุทธ แต่งเสร็จในปี พ.ศ. 

๒๐๖๓

  - สงัขยาปกาสกฎกีา อธบิายความค�าศพัท์ในคมัภร์ีสงัขยาปกาสกะ ทีพ่ระญาณวลิาสนพินธ์ขึน้ 

ซึ่งว่าด้วยเรื่อง การค�านวณเวลา เครื่องชั่ง เครื่องตวง ระยะทางฤดูกาล แต่งเสร็จในปี พ.ศ. ๒๐๖๓

  - มังคลัตถทีปนี อธิบายความหมายมงคล ๓๘ ประการ งานชิ้นนี้ถือว่าเป็นวรรณกรรม 

ชั้นเยี่ยมของพระสิริมังคลาจารย์ ซึ่งปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาต่างก็ยอมรับว่าเป็นงานนิพนธ์ภาษา

บาลีช้ินงานเอกของโลก ท่านแต่งเสรจ็ในปี พ.ศ. ๒๐๖๗ ปลายรชักาลพระเจ้าเมอืงแก้ว และใช้เป็นต�ารา

เรียนส�าหรับหลักสูตรเปรียญธรรมหลายประโยค
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261ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาในล้านนา

  ๖) พระรัตนปัญญาเถระ เป็นพระนักปราชญ์ ชาวจังหวัดพะเยา ร่วมสมัยกับพระสิริ- 

มังคลาจารย์ ผลงานของท่านมีอยู่ ๓ เรื่อง คือ

  - ชนิกาลมาลปีกรณ์ เป็นวรรณกรรมบนัทึกประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาเร่ิมต้ังแต่ พระพุทธเจ้า 

เป็นพระโพธิสัตว์ จนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน จากนั้นได้พูดถึงเรื่องการสังคายนาพระธรรมวินัยที่

อินเดยีและลงักา เรือ่งพระมหนิทเถระไปสบืพระพทุธศาสนาทีล่งักาทวปี ชวีประวตัพิระพทุธโฆษาจารย์ 

ประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะดินแดนภาคเหนือ การสร้างเมืองหริภุญชัย นครเขลางค์ รวมทั้งการน�า

พระพทุธศาสนาเข้าไปเผยแพร่ยงัดนิแดนดงักล่าว นบัได้ว่าชนิกาลมาลีปกรณ์มคีณุค่าทางประวัติศาสตร์

พระพุทธศาสนา และเป็นวรรณกรรมที่ส�าคัญอีกชิ้นหนึ่ง วรรณกรรมชิ้นนี้แต่งข้ึนเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๖๐  

ในรัชกาลของพระเจ้าเมืองแก้ว

  - วชริสารตัถสงัคหะ เป็นคัมภีร์ขนาดเล็กว่าด้วยกฎเกณฑ์ของศัพท์ซ่ึงเมือ่ขยายความออกแล้ว 

จะท�าให้รู้ความหมายอย่างแจ่มชัด แต่งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๐๗๘

  - มาตกิตัถสรปุ- อภธิมัมสงัคณ ีว่าด้วยบทมาติกา ในพระอภธิรรมหมวดแรก คอื ธมัมสงัคณี 

ไม่ได้ระบวุนัเดอืนปีทีแ่ต่ง แต่สนันษิฐานว่า คงแต่งหลงัชนิกาลมาลปีกรณ์ ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๖๐-๒๐๖๕

  ๗)  พระญาณวิลาสเถระ เป็นพระนักปราชญ์ ชาวเชียงราย ร่วมสมัยกับพระสิริมังคลาจารย์ 

ได้แต่งคัมภีร์ชื่อ สังขยาปกาสกะ เป็นคัมภีร์ขนาดเล็ก อธิบายการนับ การค�านวณ วัน เวลา การชั่งตวง 

ระยะทาง ฤดูกาล การใช้เงินตราสมัยพุทธกาล ฯลฯ พระสิริมังคลาจารย์ได้แต่งหนังสืออธิบายสังขยา

ปกาสกะนี้ โดยให้ชื่อว่าสังขยาปกาสฎีกา ดังได้กล่าวแล้ว คัมภีร์เล่มนี้แต่งประมาณปี พ.ศ. ๒๐๕๘

  ๘)  พระสุวัณณรังสีเถระ เป็นพระนักปราชญ์ ชาวล้านนา งานนิพนธ์มี ๒ เรื่อง
3
 คือ

  - คันถาภรณฎีกา เป็นคัมภีร์ท่ีแต่งข้ึนอธิบายหลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์บาลีชื่อคันถาภรณะ 

ซึ่งเป็นผลงานของพระพม่า แต่งขึ้นราว ปี พ.ศ. ๒๑๒๘

  - ปฐมสมโพธิกถา ว่าด้วยประวัติของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียด ไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่แต่ง 

พระนิพนธ์เรื่องปฐมสมโพธิกถา ในสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสที่ทรงนิพนธ์ในปี พ.ศ. ๒๓๘๘ ก็ได้

อาศัยหนังสือปฐมสมโพธิกถาฉบับภาษาบาลีนี้เป็นหลัก

  ๙)  พระอุตตรารามเถระ เป็นพระนักปราชญ์ ชาวโยนก ท่านได้แต่งคัมภีร์อธิบายความใน

ปกรณ์วเิศษช่ือวสิทุธมิคัค์อธบิายเกีย่วกบัศลี, สมาธ,ิ ปัญญา, ซึง่พระพทุธโฆษาจารย์ได้นพินธ์ขึน้ทีล่งักา

ทวีป โดยรวบรวมเนื้อหามาจากพระไตรปิฎก มีลักษณะคล้ายกับฎีกา ท่านได้ตั้งชื่อว่า วิสุทธิมัคคทีปนี

 3
 สมหมาย เปรมจิตต์และคณะ, โครงการอนุรักษ์พระคัมภีร์ล้านนา, หน้า ๘ - ๑๐.
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262 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

  ๑๐) พระนันทาจารย์เถระ เป็นพระนักปราชญ์ ชาวเชียงใหม่ ได้แต่งคัมภีร์ ๑ เร่ือง คือ 

สารัตถ-สังคหะ 

  ๑๑) พระมหามังคละสีลวังสะ เป็นพระนักปราชญ์ ชาวเชียงใหม่ พ�านักวัดโชติกา ในสมัย

พระเจ้าสามฝั่งแก่นแต่งบทสวดมนต์พิเศษ ๑ เล่ม คือ อุปปาตสันต ิแต่งเมื่อ พ.ศ.๑๙๙๔ ในบทสวดได้

กล่าวถึงชื่อของพระพุทธเจ้าในอดีตจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระอรหันต์ที่เป็นอนุพุทธที่เป็น

เถรีเถระ ยักษ์ พรหมมาร นาค เป็นต้น
4

  ๑๒) พระพรหมราชปัญญา เป็นพระนักปราชญ์ ชาวล้านนา แต่งคัมภีร์ ๑ เรื่อง คือ คัมภีร์

รัตนพิมพ์วงศเ์ป็นเรื่องต�านานของพระแก้วมรกต เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๗๒
5
 

 นอกจากพระคัมภีร์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ ยังมีงานนิพนธ์ภาษาบาลีอีกจ�านวนหนึ่งที่ไม่ปรากฏ

นามผูแ้ต่ง แต่มหีลกัฐานท�าให้เช่ือได้ว่าเป็นผลงานท่ีพระล้านนาแต่งขึน้ในยคุเดยีวกนั เช่น ปัญญาสชาดก 

หรือชาดก ๕๐ ชาติ (หรือ อาจจะมากกว่า ๕๐ ชาติ) เป็นผลงานวรรณกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

ซึ่งนักปราชญ์ล้านนาได้รจนาไว้เมื่อประมาณ ๔๐๐ กว่าปีมาแล้ว ปัญญาสชาดกนี้เป็นบ่อเกิดแห่ง

วรรณคดีส�าคัญของไทยหลายเรื่อง เช่น สมุทรโฆษค�าฉันท์ สังข์ทอง ท้าวสุธน นางมโนห์รา นอกจากนี้

ก็มีบทสวดมนต์ งานนิพนธ์เป็นภาษาบาลีที่กล่าวมาข้างต้นนี้ แต่งขึ้นหลังรัชสมัยของพระเจ้าติโลกราช

แทบทั้งสิ้น และมากที่สุดในรัชกาลของพระเจ้าเมืองแก้ว

 จากประวตัแิละผลงานของพระนกัปราชญ์ชาวล้านนาทีไ่ด้กล่าวมาแล้วนัน้ ท�าให้พวกเราชาวพุทธ

ในยคุปัจจบุนัได้ตระหนกัถงึคุณค่า ภมูปัิญญา หลกัธรรมค�าสอนทีส่อดแทรกในวรรณกรรมทางพระพทุธ-

ศาสนาทีเ่ราควรจะน�าเอาคณุค่าและภมูปัิญญาน้ันมาบรูณาการในการด�าเนนิชวีติตามแนวทางพระพุทธ-

ศาสนาตามทีน่กัปราชญ์ชาวล้านนาท่านได้นพินธ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่คณุค่าทางประวตัศิาสตร์ทีท่�าให้

ทราบถึงความเป็นมาของล้านนา การสร้างบ้านแปงเมือง วัฒนธรรม คติความเชื่อแบบล้านนา และการ

ผสมผสานกนัระหว่างแนวคดิความเชือ่แบบล้านนาดัง้เดมิกบัหลกัค�าสอนของพระพทุธศาสนา ตลอดถงึ

ความเป็นมาและการคงอยู่ของพระพุทธศาสนาในล้านนาและประเทศไทยของเราสืบต่อไป

 4
 พระครธีูรสตุพจน์ (บรรณาธกิาร), “ตามรอยพระสริิมงัคลาจารย์สงัฆปราชญ์ล้านนา”, (เชยีงใหม่: โรงพมิพ์

จรรยาฟิล์ม, ๒๕๕๖), หน้า ๒๕ – ๒๖.

 5
 ลิขิต ลิขิตานนท์ ไม่ได้ระบุนาม พระพรหมราชปัญญา ผู้แต่ง “รัตนพิมพวังสะ” รวมเอาไว้ในวิทยานิพนธ์.
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