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ความน�า

 วิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีการถ่ายทอดความคิดสืบเนื่องกันมานาน โดยเฉพาะ

แนวคดิแบบอนิเดียและพระพทุธศาสนาทีค่นไทยได้เลอืกสรรมาประพฤตปิฏิบตั ิแล้วสามารถหล่อหลอม

ประยุกต์ใช้เป็นของตนอย่าเหมาะสม
1
 ในท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเฉพาะชาวล้านนา (ภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย) ปราชญ์พืน้บ้านได้ประพนัธ์วรรณกรรมทางพระพทุธศาสนาขึน้มาเป็นจ�านวนมากโดยเลง็

เหน็ความส�าคญัของหลกัธรรม ท่ีมปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อการปฏบิติั ในการด�าเนนิชวีติได้มกีาร สอดแทรก

ธรรมะและเรื่องราวท่ีน่าสนใจตั้งแต่ต้นจนจบมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรเทศน์ให้

พุทธศาสนิก ฟัง แล้วน�าไปประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักธรรมบุญกิริยาวัตถุ 

จงึท�าให้เป็นงานวรรณกรรมทีด่มีอีทิธพิลอย่างสูง สามารถจ�าแนกคมัภร์ีธรรมหลายเร่ือง เช่น มหาวบิาก 

มาลัยโผดโลก(มาลัยโปรดโลก) นิพพานสูตรที่มีต่อชาวล้านนา เป็นวรรณกรรมที่ส่งเสริมศีลธรรม

จรยิธรรมพระพทุธศาสนา เป็นสือ่ถ่ายทอดพทุธธรรมและปรชัญาทางศาสนา เผยแผ่สูศ่รทัธาประชาชน

ได้อย่างกว้างขวาง ท�าให้ประชาชนมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ และได้ข้อคิดในการด�าเนินชีวิตได้บันทึก 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้อนุชนได้ศึกษา 

 หลกัพุทธธรรมได้มกีารสังคายนารวบรวมปรบัปรงุแก้ไขมาโดยตลอด เพือ่ให้เข้ากบัยคุสมยั แต่ยงั

คงหลกัธรรมดัง้เดมิตัง้แต่สมยัพทุธกาล ได้ตรัสเก่ียวนพิพานสูตร
2
 แต่มกีารเสริมแต่งอธบิายขยายความ

เพื่อให้เหมาะสมกับพุทธศาสนิกชนได้ศึกษาเข้าใจง่ายขึ้น ปราชญ์ในล้านนาได้อรรถาธิบายเพิ่มเติมขึ้น

กนัอย่างมากมายเพือ่ประโยชน์ของชาวพทุธเอง คมัภร์ีธรรมนพิพานสตูร ถอืว่าการสร้างหรอืการจารคมัภร์ี

เป็นการเผยแผ่พระธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา ผู้จาร(ผู้เขียนธรรม)ก็ได้แนวคิดมาจากโครงสร้าง

ของพระไตรปิฎกคือพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก เพียงแต่ย่นย่อเอาแต่ 

หลกัธรรมบางส่วน น�ามาเปลีย่นแปลงแต่งเตมิเสรมิความบางอย่างเข้าไป โดยการค�านกึถงึลกัษณะสงัคม

 1
 พสิฏิฐ์ โคตรสโุพธิ,์ ภมิูปัญญาไทยกบัการพฒันาการศกึษา, (พษิณโุลก : มหาวทิยานเรศวร บณัฑติวิทยาลยั, 

๒๕๕๐), หน้า ๖๙.

 2
 ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๐/๕๘๗.
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สิ่งแวดล้อม ผู้ฟังเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นกุสโลบายอันชาญฉลาดในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลท�าดี  

สร้างความผูกพนั ให้คนใกล้ชดิกบัศาสนา เป็นผูค้�า้ชพูระศาสนา ด้วยการสร้างหรอืจารพระธรรมค�าสอน

ทางพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างศาสนธรรมเก็บไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา วรรณกรรมคัมภีร์ธรรม

นิพพานสูตรเป็นสื่อถ่ายทอดค�าสอนและปรัชญาทางศาสนาเผยแพร่สู่ประชาชน ท�าให้มีหลักยึดเหนี่ยว

จติใจ ได้ข้อคดิและมีแนวทางในการด�าเนนิชีวติ ประพฤติ ปฏบิติั คมัภร์ีธรรมนพิพานสตูรท้องถิน่ล้านนา 

มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตท้องถิ่นล้านนาด้านต่าง ๆ เช่น 

๑. ด้านการเผยแผ่หลักค�าสอน 

 ในพระไตรปิฎกมหีลกัค�าสอนของพระพทุธเจ้า ทีพ่ระอรหนัต์สาวก ได้จดัรวบรวมไว้มากถงึแปดหมืน่ 

สีพ่นัพระธรรมขนัธ์ เป็นหลกัค�าสอนทีม่คีวามส�าคญั มคีวามงามในเบือ้งต้น งามในท่ามกลางและงดงาม

ในที่สุด มีหลักค�าสอนทั้งหมดเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตจริงๆ เพราะพระพุทธองค์ทรงศึกษาค้นคว้ามาจาก

วงจรชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ เมื่อผู้ใดน�าไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์แล้ว  

ผู้นั้นย่อมได้รับคุณค่าแห่งค�าสอน คือความสุขใจเสมอเหมือนกันหมด
3
 พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีในการ

ประกาศพระศาสนาด้วยกุศโลบายหลายอย่าง เช่นใช้วิธีตามหลักปาฏิหาริย์ ๓ คือ การใช้อิทธิฤทธิ์

ปาฏิหารย์ิให้เป็นทีป่ระจกัษ์ การสอนโดยการก�าหนดเดาใจตามสภาพจติ อปุนสิยัหรอืจรติของผูฟั้ง และ

การสอนตามความเป็นจริงสามารถน�าไปปฏิบัติได้ผลตามจริง ในคัมภีร์ธรรมนิพพานสูตร เป็นค�าสอน

ผ่านการเทศนาธรรมตามประเพณีต่างๆ ตรงตามเป้าหมายของผู้ประพันธ์ที่มุ่งใช้เทศน์ในศาสนพิธี คือ 

งานศพ เหมาะสมกับคนที่ก�าลังโศกเศร้าเสียใจที่สูญเสีย ต้องการก�าลังใจ ต้องการที่พึ่งพิง เพื่อให้มีชีวิต

อยูอ่ย่างมคีวามสขุได้เมือ่สญูเสยีบคุคลอนัเป็นทีรั่กให้เข้าใจเร่ืองของชวีติท่ีต้องเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ 

และเป็นค�าสอนแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือค�าสอนตามความเป็นจริง เป็นการสอนที่ถูกต้องตามกาล

เวลา เป็นการสอนทีต่รงจุด สอนความไม่ประมาทในชวีติ ให้มกีารเตรยีมตวัให้พร้อมส�าหรบัการเดนิทาง

ไปสู่ปรโลกภายหน้า ต้องการสูงสุด ความกตัญญูต่อบุพการี การอุทิศส่วนกุศล และเป้าหมายสูงสุดเมื่อ

เราตายไปแล้ว ที่เน้นที่สุดคือเรื่องการสอนให้ปฏิบัติตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ การปฏิบัติตัว

เพื่อเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดตั้งแต่ขั้นเบื้องต้น ขั้นกลางและขั้นสูงเป็นเทศนาธรรมที่สอนครอบคลุมครบวิถี

ชีวิตเกือบท้ังหมด จึงท�าให้เป็นท่ีนิยมน�ามาเทศน์กันสืบสานเผยแผ่ค�าสอนพระพุทธศาสนาเป็นเวลาที่

ยาวนาน

 3
 พิพัฒน์ คงประเสริฐ, วรรณคดีบาล,ี (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), 

หน้า ๑๕๐.
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๒. ด้านภาษาและวรรณกรรม 

 วรรณกรรมคัมภีร์ธรรมนิพพานสูตร มีอิทธิพลต่อความชื่นชอบตามจริตของหมู่ชนแต่ละบุคคล

ย่อมมีความรู้สึกหลากหลายตามอุปนิสัยใจคอที่ต่างกัน หรือแสดงปฏิกิริยาออกมาต่างกันบางคนอาจ

ขบขัน บางคนอาจรู้สึกยินดีพอใจ บางคนอาจเสียใจหดหู่ บางคนอาจดีใจ ซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้น  

จะปรากฏออกมา ยนิด ีรกัชอบ พอใจ ผู้ประพนัธ์ได้สรรสร้างขึน้เพ่ือส่ือให้เหน็ถงึอานภุาพแห่งความรกั 

ที่มีความหมายอันลึกซึ้ง

 คัมภีร์ธรรมนิพพานสูตร แสดงให้เห็นถึงความยินดีในกตัญญูกตเวทิตาธรรมที่บุตร ธิดาได้ท�าบุญ

ถวายธรรมทานนพิพานสตูร อทิุศเจาะจงให้แก่บดิามารดา จนพ้นจากความทกุข์ยากล�าบากในเปรตวสิยั 

เป็นสือ่แสดงให้เหน็อทิธพิลท่ีแท้จรงิของความรกัทีไ่ด้ถ่ายทอดออกมาได้เหน็ประจกัษ์เข้าใจอย่างชัดเจน

ท�าให้ชาวล้านนาน�ามาเป็นแบบอย่าง ในการท�าอุทิศส่วนบุญไปหาผู้ท่ีวายชนม์ ซ่ึงผู้ประพันธ์มองเห็น

ความส�าคัญส่ิงน้ี จึงมุ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของครอบครัว อันเป็นสถาบันพื้นฐานหลักของสังคม 

และเป็นการจรรโลงคุณค่าวัฒนธรรมทางครอบครัวให้คงอยู่สืบต่อมา นักปราชญ์แต่งขึ้น เพื่อใช้เทศน์

ให้ชาวล้านนาสามัญชนทั่วไปฟัง ถ้อยค�าภาษาที่ให้จึงเป็นภาษาท้องถิ่นเรียบๆเข้าใจง่าย ไม่เน้นการเล่น

ส�านวนวิจิตรพิสดาร ค�าที่ใช้จึงเป็นค�าธรรมดาท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไป แต่ผู้แต่งได้เพ่ิมการเล่นค�า มีจังหวะ 

ขึ้นลง ให้มีความไพเราะได้อารมณ์ สื่ออารมณ์ความหมายและมองเห็นภาพให้เห็นอย่างชัดเจน ท�าให ้

ได้อรรถรสในการฟัง ซึ่งเป็นกลวิธีในการสื่อสาร ท�าให้เป็นที่ติดอกติดใจแก่ผู้ฟังจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น 

ภาษาที่ใช้ในวรรณณกรรมนิพพานสูตร จึงมีลักษณะ คือ

 ก. การใช้ภาษาที่ง่าย

 ภาษาท่ีใช้แต่งคมัภร์ีธรรมนพิพานสตูร เป็นภาษาท่ีง่ายส่ือภาพส่ืออารมณ์ท่ีชดัเจน ผูแ้ต่ง ต้องการ

ใหผู้้ฟังทราบอย่างไร รูส้ึกอย่างไร ก็สือ่สารออกมาอยา่งนั้น การพรรณนาเรือ่งหรอืการบรรยายเกีย่วกบั

ตัวละคร ก็ใช้ค�าท่ีง่ายๆ ตรงๆ ผู้ฟังสามารถรู้และเข้าใจได้ทันที ดังความว่า “ข้าก็มีลูกสาวสองคน  

หาลูกจายจักสืบเชื่อแทนขกูลบ่ได้ เต้ามีลูกญิงสองคน ผู้พี่นั้นมีอายุได้สิบปี๋ ผู้น้องนั้นอายุได้แปดปี๋  

ก็มีแล เมื่อนั้นเศรษฐีทังสองอันเป็นพ่อและแม่ก็ตายไพเป็นเปตวิสัย หาสังอันจักหากิ๋นบ่ได้
4

 4
 คัมภีร์ธรรมนิพพานสูตร ฉบับวัดสูงเม่น, ลานที่ ๒๐-๒๑.
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 ข. การใช้สรรพนามที่สละสลวย

 ค�าสรรพนามที่ใช้ในคัมภีร์ธรรมนิพพานสูตร คือค�าบุรุษที่ ๑ และบุรุษที่ ๒ ที่นิยมใช้ได้แก่ ค�าว่า 

ข้า กู ตู และสู ซึ่งเป็นค�าสรรพนามที่ใช้กันตามปกติส�าหรับคนท่ัวไป และโดยท่ีค�าว่า ข้า กู ตูและสู  

เป็นสรรพนามท่ีไม่แสดงความสัมพันธ์ใดๆระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง แต่ผู้แต่งใช้ศิลปะในการใช้ภาษา เช่น 

ถ้าต้องการให้เกิดความรู้สึกอ่อนโยน ดูนุ่มนวลหูขึ้น ผู้แต่งจะเติมค�าส�าหรับคนสนิทสนมกันระหว่าง 

ตวัละคร ดงัข้อความทีพ่ระพทุธเจ้าตรสักบัพระภกิษวุ่า “ ภกิขเว ดูราภกิษทุงัหลาย กพูระตถาคต ตรัสรู้

แล้ว ก็จักกล่าวอุปปเทสเตียมแก่สูท่านทังหลายบัดนี้ก่อนซะแล”
5

 ค. การใช้ค�าอุปมาอุปมัย

 เป็นการใช้ค�าเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพลักษณ์อย่างชัดเจนท�าให้เกิดความเข้าใจความหมาย

ของค�าพูดที่อาจจะยากส�าหรับคนท่ัวไปจะรู้ ให้ง่ายขึ้นอีกขั้น ซึ่งอาจง่ายกว่าการอธิบายขยายความ 

ซ�้าอีก บางทียิ่งอธิบายยิ่งไม่เข้าใจ ดังนั้นการที่ผู้แต่งเปรียบเทียบกับสิ่งที่ชาวบ้านคุ้นเคย รู้จักกันเป็น

อย่างดีอยู่แล้วในท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ผู้แต่งใช้การเปรียบเทียบอุปมาอุปมัยได้อย่าง

ชัดเจนเช่นความว่าวัยของสัตว์และคน จะกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้ เด็กแล้วก็เป็นวัยรุ่น เป็นหนุ่มสาว  

คนแก่ไปตามล�าดับ ไม่มีทางที่คนแก่จะหวนกลับมาเป็นหนุ่มได้ เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศ

ตะวันออก ย่อมหมุนไปสู่ทิศตะวันตกตลอด ผู้แต่งที่เข้าใจให้ค�าอุปมาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เหมาะสม

กับบุคคลและกาลเวลา ซึ่งเป็นผลดีท�าให้เกิดการเผยแพร่หลักธรรมเข้าสู่จิตใจพุทธศาสนิกได้อย่าง 

กว้างขวาง

 ง. การใช้ค�าปริศนาธรรม

  ปริศนาคือสิ่งหรือถ้อยค�าท่ีผูกข้ึนเป็นเงื่อนง�าเพื่อให้แก้ให้ทาย หรือถ้อยค�าส�าหรับท้าทายความ

เฉลียวฉลาด ผู้ที่ตั้งค�าปริศนามักเป็นนักปราชญ์ หรือผู้ที่ความเฉลียวฉลาด มีปัญญารอบรู้ เมื่อตั้งหรือ

ผูกแล้วมักมีผู้มาแก้ปริศนาว่าหมายถึงอะไร หรือผู้ที่ผูกปริศนา ต้องการสื่อถึงอะไร ต้องการแสดงอะไร

ให้ผูอ้ืน่ได้รู ้ถ้าตปีรศินาผดิ กท็�าให้ไม่รูแ้ละไม่เข้าใจเช่นกนั ส�าหรับคมัภร์ีธรรมนพิพานสูตร ผู้แต่งได้เพ่ิม

ปรศินาธรรมในบางช่วง เพือ่แสดงภมูปัิญญาของผูแ้ต่ง และเพิม่อรรถรสให้เนือ้หาน่าสนใจ และน่าตดิตาม 

ชวนให้ผูฟั้งเกดิความชอบ ความใฝ่ฝัน ความต้องการท่ีจะปฏบิตัธิรรมเพือ่เข้าสูพ่ระนพิพานได้นีเ้ป็นการ

ใช้กศุโลบายทีช่าญฉลาดของผูแ้ต่ง และได้เพ่ิมคณุค่าของวรรณกรรมให้ดูเด่น น่าสนใจ น่าติดตามยิง่ขึน้

 5
 คัมภีร์ธรรมนิพพานสูตร ฉบับวัดสูงเม่น, ลานที่ ๖-๗.
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๓. ด้านสังคม

 คัมภีร์ธรรมนิพพานสูตร ได้มีอิทธิพลต่อสังคมล้านนามาต้ังแต่ยุควรรณกรรมเฟื่องฟูจนมาถึง

ปัจจบัุน ได้หยัง่รากหลักค�าสอนทางพระพทุธศาสนาเข้าสู่จิตใจ สะท้อนให้เหน็ถงึอทิธพิลพระพุทธศาสนา

ที่มีต่อสังคม ท�าให้พฤติกรรมของชาวล้านนาเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน คัมภีร์ธรรมนิพพานสูตรได้

เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมสังคมผ่านเนื้อหาของวรรณกรรม เพื่อสร้างสังคมที่ประกอบด้วยคนผู้มี

แนวทางปฏบัิตตินท่ีสอดคล้องกนั ถึงแม้ว่าใจความแท้จรงิแล้วจะมใิช่เป็นเช่นนัน้ทัง้หมดกต็าม วรรณกรรม 

คัมภีร์ธรรมยังเป็นสารใช้ในช่องทางที่เหมาะสมต่อสภาพบรรยากาศและบริบทของพิธีงานศพ ส่งผลให้

เนื้อหาของวรรณกรรมเป็นท่ีจดจ�าและน�าไปใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น มีน�้าใจของผู้มาร่วมงาน และ

ความมีส่วนร่วมของตนกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชน ดังนั้น จึงพอสรุปอิทธิพลของคัมภีร์ธรรมนิพพาน

สูตรที่มีต่อสังคมได้ คือ

 ก. ความเหน็อกเหน็ใจกนั เป็นการแสดงออกซ่ึงความมไีมตรจีติต่อคนในสงัคมเดียวกัน แสดงออก

ถงึความเป็นผูม้นี�า้จติน�า้ใจอนัดงีามอนัเป็นผลมาจากการปฏบิตัติามหลกัพทุธธรรมคือ หลกัพรหมวหิาร

ธรรม โดยเฉพาะเมตตาและกรุณา คือความปรารถนาต้องการให้คนที่ก�าลังเสียอกเสียใจมีความสุขและ

ต้องการช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ยากล�าบาก ให้หลุดพ้นจากความเศร้าโศกเสียใจที่ได้พลัดพราก

จากบุคคลอันเป็นที่รัก คนในสังคมพากันปลอบโยน ให้ก�าลังใจ เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไป

 ข.  ความมีมารยาท ตั้งใจฟัง สงบจิต สงบใจ สงบวาจา มารยาทในการฟังเทศน์ มารยาทใน 

งานศพ การแต่งตัวให้เหมาะสมกับงาน การรู้ระเบียบพิธีปฏิบัติในงานศพ 

 ค.  ความสามัคคี ความพร้อมเพรียงกัน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ท�ากิจกรรมร่วมกัน  

เพราะงานศพเป็นงานที่มีผู้คนจ�านวนมากมาร่วมงาน คนในสังคมต้องพร้อมสามัคคีมีความเป็นน�้าหนึ่ง

ใจเดียวกัน สามารถท�าให้งานส�าเร็จไปได้ด้วยดี

 ง.  ความเสียสละการช่วยเหลือ ทั้งแรงกาย แรงใจ โดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งบริจาคทรัพย์ของ

ตนช่วยเหลือ ญาติพี่น้องผู้เสียชีวิต ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน รับเป็นเจ้าภาพ น�้า อาหาร สังฆทาน 

ปัจจัย เป็นต้น

 จ.  การเข้าใจชีวิตที่แท้จริง วงเวียนชีวิต เป็นประสบการณ์ตรง ทราบเห็นการตายในรูปแบบ

ต่างๆ เป็นอุทาหรณ์สอนใจ ไม่ให้ประมาทในชีวิต ให้เจริญมรณสติ รู้ตัวว่าความตายเกิดขึ้นทุกขณะจิต 

ท�าให้คลายความยึดมั่นถือมั่น รู้และเข้าใจวัฏฏะจักรที่จริงอิทธิพลด้านสังคมคัมภีร์ธรรมนิพพานสูตร 
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๔. ด้านความเชื่อ

 ความเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นความเชื่อที่ต้องประกอบด้วยเหตุผล สามารถสืบสาวหา

ต้นสายปลายเหตุได้ต้องเป็นความเชื่อที่เกิดจากปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเท่านั้น นอกเหนือจากนี้ ไม่ใช่

ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา คัมภีร์ธรรมนิพพานสูตร สอนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อตามหลัก

ศาสนาที่ถูกต้อง ไม่ให้หลงงมงายเชื่อในสิ่งที่ผิด ที่เป็นอัปมงคลทั้งหลาย ให้เชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษ 

กรรมและผลของกรรม เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เมื่อพิจารณาว่าน่าเชื่อถือ 

 ดังนั้นคัมภีร์ธรรมนิพพานสูตรจึงเป็นวรรณกรรมที่ทรงอิทธิพลทางความเชื่อ ดังนี้

 ก)  ความเชื่อเรื่องนิพพาน

 นิพพาน เป็นอุดมคติสูงสุดทางพระพุทธศาสนา เป็นจุดหมายส�าคัญที่สุด ที่คัมภีร์ธรรมนิพพาน

สูตรได้กล่าวถึงเรื่องนิพพานไว้ในฐานะที่เป็นเป้าหมายสูงสุด เป็นสุดยอดแห่งความต้องการและ 

ความปรารถนาของพุทธศาสนิกชน ท่ีใฝ่ฝันอยากบรรลุถึง เมื่อท�าความดี ท�าบุญทุกอย่างมักจะต้ังจิต

อธิษฐานว่าขอให้บรรลุถึงพระนิพพาน เพราะมีความเชื่อถือว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
6
 กล่าวถึงวิธีการ

เข้าสู่พระนิพพานในระดับชาวบ้าน ด้วยการให้ทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนามีการเจริญเมตตา

ภาวนาเป็นต้น ซึ่งต่างจากต�าราอื่นที่กล่าวถึงแต่ไตรสิกขา ๓ มรรคมีองค์ ๘ ว่าเป็นธรรมให้เข้าถึง 

พระนิพพาน แต่นิพพานสูตรได้แสดงให้เห็นว่ายังมีหลักค�าสอนมากมายที่ท�าให้บรรลุบรมสุขได้ 

 ข) ความเชื่อเรื่องการท�าบุญ 

  บุญ แปลว่า เครื่องช�าระสันดาน ความดี ความสุข
7
 หรือ เครื่องช�าระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด  

มคีณุสมบตัทิีท่�าให้กายและใจบรสิทุธิ ์ชาวล้านนาส่วนใหญ่จะหายใจเข้าออกเป็นบญุ นกึถงึบญุอยูเ่สมอ 

ขาดบุญไม่ได้ บุญจึงเป็นส่วนส�าคัญในชีวิตก็ว่าได้ ดังนั้นจึงพากันท�าบุญอยู่ไม่ขาด ไม่ว่าจะท�าที่วัดหรือ

แม้แต่ทีบ้่าน เช่นสมยัก่อนชาวล้านนาจะมกีารต้ังหม้อน�า้เอาไว้หน้าบ้าน เพ่ือผู้ทีเ่ดินทางผ่านไปมาจะได้

ดื่มดับกระหาย หรือแม้แต่การเรียกคนที่ไม่รู้จักรับประทานอาหารด้วย ซึ่งถือเป็นการท�าบุญอย่างหนึ่ง

คือการให้ภัตรแก่ผู้เดินทาง เป็นต้น เนื่องจากชาวล้านนา ได้รับรู้จากการฟังธรรมที่พระภิกษุได้เทศน์ให้

ฟังโดยตลอด จงึได้ซบึซบัไว้ในจติใจ การท�าดีทกุอย่างถอืว่าเป็นบญุ ซ่ึงตรงตามหลกับญุกริิยาวตัถ ุ๓ คอื 

 6
 องฺ.นวก. (ไทย) ๒๓ /๓๔/๕๐๐.

 7
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพฯ โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๓๘.
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๑) ให้ทาน หรือ ทานมัย อัน หมายถึง การให้ การ ๒) รักษาศีล หรือ สีลมัย ค�าว่า ศีล หมายถึงการ

ปฏิบติัทางกายและวาจา ๓) เจรญิภาวนา หรอืภาวนามยั เป็นการมุง่พฒันาจติใจและปัญญา ท�าให้จติใจ

สงบ เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง

 ค. ความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม

 คัมภีร์ธรรมนิพพานสูตรเป็นวรรณกรรมค�าสอนที่เน้นเรื่องกรรมและผลของกรรม การท�าดี ได้ดี 

ท�าช่ัวคือคนเราถ้าท�าดี ก็จะได้รับผลดี ถ้าท�าชั่วท�าบาป ก็จะได้รับผลชั่ว ผลที่ไม่ดี การเชื่อท�านองนี้

เป็นการเชื่อตามกฏแห่งกรรม และเรื่องบาปบุญ คุณโทษ ความเชื่อเรื่องนรกและสวรรค์คนท�าดีต้องไป

สวรรค์ หรือคนท�าชั่วต้องตกนรก ชาวล้านนามีคติความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมมาก ผู้แต่ง

คัมภีร์ธรรมนิพพานสตูรจงึได้สือ่ความเชือ่เรือ่งกรรมออกมาเป็นนทิานธรรม เพือ่ส่งเสรมิให้ละการท�าชัว่ 

สนับสนุนการท�าความดี ตามหลักกรรมพระพุทธศาสนา เป็นความเชื่อที่มีเหตุผล แสดงให้เห็นว่าคน 

ล้านนามีความเข้าใจในธรรมะเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างลึกซึ้งกว่าคนไทยภาคอื่นๆ สิ่งนี้เป็นผล

มาจากชาวล้านนานิยมศึกษาธรรมะโดยผ่านการเทศน์ธรรมนั้นเอง 

 ง. ความเชื่อเรื่องการสร้างและการถวายธรรม 

 การถวายธรรม หมายถึงการถวายคัมภีร์ธรรม ทั้งเขียนหรือจารด้วยตัวเอง หรือจ้างผู้อื่นเขียน 

หรือซื้อมาถวาย การสร้างและการถวายธรรมชาวล้านนา ได้รับผลจากยุคทองของวรรณกรรมล้านนา 

ช่วงรชัสมยัของพระเจ้าตโิลกราช (พ.ศ. ๑๙๘๔-๒๐๓๐) หลังจากการท�าสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที ่๘ 

ซึ่งเป็นครั้งแรในดินแดนล้านนาและประเทศไทย มีการแต่ง การจาร และคัดลอกคัมภีร์มาโดยตลอด 

เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปลูกฝังให้คนล้านนามีการจาร สร้างและถวายธรรมกันเป็นจ�านวนมาก 

เพราะมคีตคิวามเชือ่ ว่าท�าให้ได้รบัอานสิงส์ผลบุญมากกว่าการให้ทานชนดิอืน่ โดยสร้างและถวายธรรม 

สรุปแล้ว จัดเป็นประเภทได้ ๒ ประการ คือ
8

  ๑) การให้ธรรมทานประเภทนามธรรม หมายถึงการแสดงพระธรรมเทศนา หรือบรรยาย 

การสนทนา โดยวิธีใช้ค�าพูดกล่าวให้รู้ ผู้แสดงไม่จ�าเป็นต้องเป็นพระเสมอไป ลักษณะการแสดงธรรม

หรือให้ธรรมเป็นทานแบบนามธรรม 

  ๒) การให้ธรรมทานประเภทรูปธรรม หมายถึง ให้วัตถุ เงินทอง สิ่งของ ปัจจัย ๔ ในการ

สร้างหรือพิมพ์ จาร เป็นวัตถุอุปถัมภ์ อุปกรณ์ที่เป็นสื่อธรรม ได้แก่ คัมภีร์พระไตรปิฎก หนังสือธรรมะ

ทุกประเภท ทางล้านนาในอดีตนิยมสร้างหีบธรรม ผ้าห่อธรรม หอธรรมหรือหอพระไตรปิฎก รวมถึง

 8
 ปญฺญาพโล ภิกฺข,ุ คู่มือคู่ใจ ใฝ่บุญทาน, (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ๒๕๕๐), หน้า ๑๗.
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การสร้างธรรมมาสน์ส�าหรบัพระนัง่เทศนาถวายวดั เหล่านีจ้ดัเป็นวตัถธุรรม เป็นการให้ธรรมทานประเภท

รูปธรรม ได้อานิสงส์

 อานิสงส์การสร้างธรรมการถวายธรรม ในคัมภีร์ธรรมอานิสงส์ของการสร้างเขียนธรรมของ 

ล้านนา ได้กล่าวถึงอานิสงส์การสร้างธรรม ถวายธรรม ได้จดจ�าธรรม สอนธรรม ได้แสดงธรรม หรือได้

เก็บรักษาธรรม คือ ๑) ได้เกิดในสรวงสวรรค์ และพรหมโลก ๒) ได้เกิดเป็นบัณฑิต ผู้มีปัญญาเฉลียว

ฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบดี ๓) เป็นมหาเศรษฐี มีทรัพย์สมบัติมาก มีเครื่องอุปโภคบริโภคบริบูรณ์  

๔) เกิดในตระกูลที่ดี มั่งมีด้วยสมบัติ ไม่เกิดในตระกูลที่ไม่ดี ๕) มีรูปร่างลักษณะดี มีอวัยวะสมประกอบ 

ผิวพรรณวรรณะดี ๖) ไม่ขี้โรค อายุยืนปราศจากภัยร้าย เช่นภัยทางธรรมชาติ และมนุษย์ภัยเป็นต้น  

๗) มภีรรยา สาม ีบุตร และบรวิารท่ีด ีสามีภรรยาไม่เจ้าชูไ้ม่นอกใจ ๘) เป็นท่ีรักใคร่ของมนษุย์และเทวดา 

ปราศจากอริศัตรู ๙) เป็นปัจจัยให้บรรลุพระนิพพาน
9

๕. ด้านประเพณี

 ประเพณีที่ชาวล้านนายึดถือปฏิบัติ เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา มีการวางหลักเกณฑ์ที่แน่นอน 

ชาวเหนือจะท�ากันเป็นประจ�าทุกปี เป็นประเพณี ๑๒ เดือน ได้มีการก�าหนดให้ชาวล้านนาได้ท�าบุญ 

ในแต่ละเดือน

 ส�าหรับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ธรรมที่ชาวล้านนายึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา คือการ 

ฟังเทศน์และการท�าบุญถวายธรรม (ตานธรรม) ตามโอกาสต่างๆ โดยแบ่งตามประเพณีการท�าบุญได้  

๒ ประเภท ดังนี้

 ก) การท�าบุญในงานมงคล มีการนิยมสร้างธรรมถวายในงานและใช้เทศน์ในงาน เช่น

  (๑) ขึ้นบ้านใหม่ นิยมนิมนต์พระเทศน์ธรรม เช่นธรรมโลกวุฒิ ธรรมสลากวิชัยสูตร และธรรม

ขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น 

  (๒) งานท�าบุญวันเกิด นิยมถวายธรรมชาตาวันเกิด เดือนเกิดและปีเกิด
10

 เพื่อการสืบชาตา 

เมื่อรู้สึกไม่สบาย เจ็บป่วย เป็นการสร้างบุญกุศลเพื่อให้หายเป็นปกติ 

 9
 อานสิงส์สร้างเขยีนธรรมเป็นทาน ฉบบัวดัทงุย ูเชยีงใหม่, เอกสารถ่ายไมโครฟิล์ม หมายเลข ๗๘.๐๐๙.๐๑I.

๐๓๗-๐๓๗ จารเมื่อ จ.ศ. ๑๑๗๒, (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ลานที่ ๑๐.

 10
 ดรูายละเอยีดใน พรรณเพญ็ เครอืไทย บรรณาธกิาร, วรรณกรรมในล้านนา, (เชยีงใหม่ : สถาบนัวจิยัสงัคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๗), หน้า ๕๑-๕๒.

21. ��.��.������ (273-283).indd   280 28/4/2559   10:27:33



281คัมภีร์พุทธศาสนาท้องถิ่น ในการส่งเสริมวิถีชีวิต

  (๓) ประเพณีท�าบุญในเดือนยี่ หรือเดือน ๑๒ ของไทย ตั้งธรรมหลวง ธรรมที่ใช้ถวายให้ 

พระเทศน์คือคัมภีร์ธรรมเวสสันตรชาดก อันเป็นหน่ึงในทศชาติของพระพุทธเจ้า เป็นประเพณีที่ต้อง 

ท�ากันเป็นประจ�าทุกปี ผู้นั้นตายไปจะได้ไปเกิดร่วมสมัยกับพระศรีอริยเมตไตรย จึงเป็นประเพณีถวาย

ธรรมที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

  (๔) ประเพณีการอุปสมบทกุลบุตรล้านนาทุกคร้ัง ต้องน�าธรรมกรรมวาจามาร่วมพิธีทุกครั้ง 

เพื่อเป็นตัวแทนของพระธรรมในการอุปสมบท 

 ข) การท�าบุญในงานอวมงคล คือการท�าบุญเกี่ยวกับงานศพ และงานประเพณีเกี่ยวกับการ

ท�าบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย ซึ่งนิยมสร้างธรรมถวาย 

 งานประเพณีเกี่ยวกับการท�าบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย คือ งานประเพณี ๑๒ เป็ง(ภาคเหนือ) หรือ

ประเพณีบุญเดือน ๑๐ ของไทย เป็นประเพณีให้ธรรมเป็นทาน (ตานธรรม) ชาวบ้านนิยมถวายธรรม 

เพราะเช่ือตามคัมภีร์ธรรมเปตพลี โดยได้เค้าโครงมาจากเรื่องเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารใน 

ติโรกุฑฑสูตร
11

 ได้กล่าวถึงญาติพี่น้องที่ตายไปสู่ทุคติ มีนรก เปรตเป็นต้น พอถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน 

๑๒ ของภาคเหนือ
12

 พญามัจจุราชจะเปิดประตูนรก เพื่อให้สัตว์นรกไปขอส่วนบุญจากญาติพี่น้อง 

ในโลกมนุษย์ ญาติพี่น้องก็จะพากันท�าบุญถวายธรรม อุทิศส่วนกุศลไปให้ 

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าคัมภีร์ธรรมนิพพานสูตร ได้ทรงไว้ซึ่งคุณค่าและอิทธิพลทางประเพณีของชาว

ล้านนา เป็นเครื่องมือส�าคัญในการแสดงจุดประสงค์ความมุ่งหมายของพิธีกรรม ประเพณี และยังเป็น

ตัวก�ากับการด�าเนินไปของประเพณีให้ถูกต้องตามความนิยมของสังคม พร้อมยังได้แสดงหลักธรรม 

ค�าสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติที่ถูกที่ควร

๖. ด้านวิถีชีวิต

 วรรณกรรมค�าสอนทางพระพทุธศาสนา มคีตหิรอืแง่คดิเรือ่งศลีธรรมแทรกอยูม่ากมาย เป็นบ่อเกดิ

วัฒนธรรมชาวล้านนา จนเป็นส่วนหนึ่งชีวิตของคนล้านนา มีความผูกพันและได้ซึมซับเข้าในวิถีชีวิต  

เป็นตัวควบคุมก�าหนดให้ประพฤติปฏิบัติตาม เมื่อถึงคราวมีงานศพ ต้องมีการนิมนต์พระมาเทศน์ธรรม

นพิพานสตูร ทกุครัง้ไป ชาวล้านนาถอืว่าเป็นสิง่ทีข่าดไม่ได้ วถีิชวีติชาวล้านนา พิถพิีถนั มคีวามละเอียดอ่อน

 11
 ดูรายละเอียดใน ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑-๑๒/๑๕-๑๗.

 12
 เดือน ๑๒ ภาคเหนือ คือ เดือน ๑๐ ของประเทศไทย การนับจะห่างกัน ๒ เดือน.
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ในการท�ากิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต และการท�าบุญ เช่นเด็กเกิดใหม่ต้องเอาไปถวายเป็นลูกพระ ให้พระ

ผกูข้อมือให้ศลีให้พร เพราะเชือ่ว่าจะท�าให้เดก็เลีย้งง่าย วญิญาณร้ายไม่มารบกวนชาวบ้านจะไม่เหยยีบย�า่

เงาพระธาตเุจดย์ี และเงาของพระสงฆ์ อนัเป็นการแสดงความไม่เคารพ เชือ่ว่าเป็นการลบหลู่ ท�าให้เป็น

บาปกรรม การถวายทานแต่ละครั้งต้องมีการขอขมา หรือเรียกว่าสูมาครัวทาน เพื่อท�าวัตถุทานให้มี

ความบริสุทธิ์ เมื่อถวายแล้วจะท�าให้ได้บุญมาก การท�าบุญถวายทานแต่ละครั้ง ก่อนจะถวายพระภิกษุ

สงฆ์ ต้องถวายกัณฑ์พระพุทธเจ้า และพระธรรม แล้วจึงจะถวายไทยทาน หรือภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 

พร้อมมอบปัจจัย ปฏิคคหะแก่มัคคทายก เพราะเชื่อว่าต้องถวายให้ครบทั้งพระรัตนตรัย และผู้น�ากิน 

น�าทานจึงจะได้รบัอานสิงส์ครบถ้วนบรบูิรณ์ ชาวล้านนามวีถิชีวีติผกูพนัเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกบัพระพทุธ-

ศาสนา จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้

บทสรุป

 ในวถิชีีวิตชาวล้านนาได้ใช้คมัภีร์ธรรมนพิพานสตูรเกีย่วข้องมากทีส่ดุคอื งานท�าบญุศพ แทบทกุงาน

ต้องนิมนต์พระมาเทศน์ธรรมนิพพานสูตร เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลไปหาผู้วายชนม์ชาวล้านนาถือว่า 

เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยเด็ดขาด เมื่อถึงคราวมีงานศพ ต้องมีการนิมนต์พระมาเทศน์ธรรมนิพพานสูตร  

เพราะมีความเชือ่ว่าอานสิงส์การนมินต์พระมาเทศน์ และการได้ถวายธรรมนพิพานสูตรจะช่วยดวงวญิญาณ

ผูต้าย ได้ไปเกดิในภพภมูทิีด่ ีได้แง่คดิเรือ่งศลีธรรมแทรกอยูม่ากมาย จนเป็นส่วนหนึง่ของชวีติคนล้านนา 

มีความผูกพันและได้ซึมซับเข้าในวิถีชีวิต เป็นตัวควบคุมก�าหนดพฤติกรรม ที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ 

สืบทอดกันมาเป็นทอดๆ รุ่น ต่อรุ่น ท�าให้ชาวล้านนามีวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ผูกพันกับธรรมชาติ

ที่ดี ผนวกกับซึมซับหลักพุทธธรรม จึงท�าให้ชาวล้านนามีกิริยามารยาทที่งดงาม พูดจาไพเราะเสนาะหู 

อยู่ในศีลธรรม ท�าให้เป็นดินแดนล้านนา โดยมีอัตลักษณ์ของตนเองสืบจนถึงปัจจุบัน

21. ��.��.������ (273-283).indd   282 28/4/2559   10:27:33



เอกสารอ้างอิง

ปญฺญาพโล ภิกฺข.ุ คู่มือคู่ใจ ใฝ่บุญทาน. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๕๐.

พิพัฒน์ คงประเสริฐ. วรรณคดีบาล.ี กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์. ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาการศึกษา. พิษณุโลก : มหาวิทยานเรศวร บัณฑิต

วิทยาลัย, ๒๕๕๐.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมศัพท์พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร: 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.

พรรณเพ็ญ เครือไทย บรรณาธิการ. วรรณกรรมในล้านนา. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่, ๒๕๓๗.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพ-

มหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั. อรรถกถา ภาษาไทย ฉบบัมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

อานสิงส์สร้างเขยีนธรรมเป็นทาน ฉบับวดัทงุยู เชยีงใหม่. เอกสารถ่ายไมโครฟิล์ม หมายเลข ๗๘.๐๐๙. 

๐๑I.๐๓๗-๐๓๗ จารเมื่อ จ.ศ. ๑๑๗๒. เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่, ลานที่ ๑๐. 

21. ��.��.������ (273-283).indd   283 28/4/2559   10:27:33


