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บทคัดย่อ 
 

                       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1)เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของการเก็บรวบรวม
คัมภีร์ใบลานเมืองน่าน 2) เพ่ือปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานล้านนาเป็นภาษาไทยปัจจุบัน และ               
3) เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนาที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่บันทึกองค์ความรู้ใน คัมภีร์
ใบลานเมืองน่านโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศต่อไป  เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Study) และ การวิจัยภาคสนาม (Field Study) กล่าวคือ การเก็บข้อมูลจากคัมภีร์
ใบลานที่รวบรวมจากวัดในเมืองน่าน และ การเก็บข้อมูลจากเอกสาร จากหนังสือ วารสารทางวิชาการ 
บทความ รายงานการวิจัย ฐานข้อมูลออนไลน์ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ น าเสนอผลการศึกษาวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) คัมภีร์ใบลานเป็นเอกสารโบราณที่ส าคัญของจังหวัดน่าน มีคุณค่าต่อสังคม ละเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ทางวิชาการ ที่มีการรวบรวม
เรื่องราวประวัติ พระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ กฎหมาย ต ารา
โหราศาสตร์ ต าราไสยศาสตร์ ของจังหวัดน่าน  2) การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานเมืองน่านเป็น
ภาษาไทยปัจจุบัน คัดเลือกวัดที่เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานที่เป็นองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน รวมถึงศาสตร์และความเชื่อของผู้คนในจังหวัดน่านที่มีการจารึกไว้ในคัมภีร์ใบลาน หรือพับสาที่ 
จ านวน 3 เรื่อง คือ คัมภีร์ใบลานเรื่องข้าวล้นเคราะห์และนายเหย คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควายและ
ขวัญข้าว คัมภีร์ใบลานเรื่อง “กรรมฐาน 40 ทัด” 3) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานเมืองน่าน 
ด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนาเมืองน่าน ด้วยวิธีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาและจัดท า
ทะเบียนรายการคัมภีร์ใบลานหรือพับสาจ าแนกตามหมวดหมู่คัมภีร์ใบลาน จ านวนทั้งสิ้น 232 คัมภีร์  
ของวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ,วัดภูมินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  
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ABSTRACT 
 

 There were three objectives in this research 1) to study the history of the 
scripture collection, 2) to translate their contents that were Lanna Language on the 
palm leaves from the old language into the new Thai language and 3) to conserve 
and renovate them in the communities to stay and save more. The scriptures were 
the palm leaves in the Nan City by using the modern technology for collecting the 
information in the technology any longer. This was the documentary study and field 
study because the data on the scriptures collected and read from temples in area of 
Nan City and the books, magazines, articles, research report, online and electronic 
media to present the results of theis research in the objectives.   
 Findings:  1) The scriptures as palm leaves were the ancient and important 
data of Nan province and very valuable to the society and the historical evidence 
which became the academic legacy. They were collected on the history, Buddha’s 
teaching, archeological history, law and texts, astrology and superstition of the Nan 
province. 2) The translation of their contents into the modern Thai language by 
selecting the scriptures with the knowledge of Buddhism, villager wisdom, including 
the written sciences in the palm leaves and faith of people in the Nan province or 
the three stories from rolls of the mulberry paper. There were the sotory of and               
Mr. Hey and welcome ceremony about the baffolo and rice. The special scriptures 
on the palm leaves was with the forty models of medition. 3) the conservation and 
renovation of the palm leaves in the Nan City were performed to protect and 
remake them by repairing and rebuilding, including registration of the palm leaves or 
the rolls of plants’ fiber-made paper that were provided into the groups from the 
232 scriptures withing the temple named Wat Prathatchairheang where was the royal 
temple in Bhupiang District and Wat Bhumin in Muaeng District, Nan province.  
 

Keywords: Wisdom Resource od Nan City, Scriptures of Paml Leaves, Conservation of 
Palm Leaves, Translation   
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กิตติกรรมประกาศ 
                 

    ขอน้อมถวายความส าเร็จในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น “พุทธบูชา ธรรมบูชา  สังฆบูชา” 
ด้วยความซาบซ้ึงต่อพระรัตนตรัย อันประเสริฐยิ่ง อันเป็นสิ่งที่ขจัดซ่ึงปัญหาทุกประการ อันเป็นความ
มหัศจรรย์ยิ่งแก่ตนเอง เป็นหลักที่เป็นอริยศาสตร์ เป็นรากฐานในการพัฒนาแนวคิดและองค์ความรู้
ใหม่ๆ เพ่ือสร้างความเจริญรุ่งเรืองยิ่งแก่อารยธรรมมนุษย์ที่แท้จริง 
      รายงานการวิจัยเล่มนี้จะส าเร็จลุล่วงด้วยดีไม่ได้ หากปราศจากความช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือ
เก้ือกูล จากหลากหลายกัลยาณบุคคล ในหลากหลายภาคส่วน 
      เริ่มต้นจาก ขอกราบขอบคุณพระสุนทรมุนี ที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดน่าน ผู้พร้อมให้ความช่วยเหลือต่างๆ ด้วยดีตลอดมา 
      ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกรูป ทุกท่าน คอยช่วยเหลือ ค้นคว้าข้อมูล และ
อ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ด้วยดีตลอดมา ขออนุโมทนาขอบคุณ  นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร      
ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิยชกุล อาจารย์เสรี  พิมพ์มาศ  คุณคงไคย  เรืองเดช ดร.ระเบียบ สิทธิชัย 
ตลอดจนศาสนสถาน วัด อาราม ที่ให้ความสะดวกในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและศึกษาคัมภีร์ใบลาน 
เพ่ือท าวิจัยจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และที่ส า คัญคือ ผู้ช่วยงานรายงานการวิจัยจนส าเร็จ คือ        
ดร. วรปรัชญ์ ค าพงษ์  พระปลัดนฤดล กิตติภทฺโท นางสาวฐิติพร สะสม นางสาวอรพินท์ อินวงค์ และ
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน และไวยาวัจกร คณะกรรมการ
พัฒนาวัดพระธาตุแช่แห้ง  
      ท้ายที่สุด ขอขอบคุณนักคิดและนักวิชาการทุกท่านที่มีรายชื่อในบรรณานุกรมท้ายเล่มที่
ล้วนมีส่วนก่อให้เกิดปัญญาและแนวคิดต่างๆ ในผลงานนี้ 
      คุณงามความดีอันเกิดจากรายงานการวิจัยเล่มนี้ ที่เกิดจากการทุ่มเท แรงกายและแรงใจ
อย่างเต็มสติปัญญาและความสามารถของมอบเป็นการตอบแทนแด่พระอุปัชฌาย์ อาจารย์ บรรพบุรุษ
ชน  เจ้าสร้อยไข่มุก  ณ น่าน มารดาของข้าพเจ้า ครู อาจารย์ ทุกท่าน ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยนี้จะก่อ
ประโยชน์แก่สาธารณชน และแก่ผู้ศึกษางานพระพุทธศาสนา ตามสมควรแก่สติปัญญาของผู้ใคร่ใน
การศึกษา ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 

พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.และคณะ 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
             วรรณกรรมและโบรา ณคดีเป็ นทรัพย ากรวัฒนธรรมที่ท รง คุณค่า ใน ฐานะที่ เป็ น
ส่วนประกอบของระบบวัฒนธรรมในสังคมมนุษย์ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุ
ธรรมและนา มธรรมที่บรรพบุรุษไ ด้คิดค้นและสร้างสรรค์ขึ้ นมา อีกทั้งเป็นหลักฐานทางด้า น
ประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และความเป็นมาของชุมชน ตลอดจนเป็นสิ่งที่สามารถน ามาจัดการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและกระบวนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับการสร้าง
องค์ความรู้ การประเมินคุณค่า การฟ้ืนฟู และการสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เป็นทุนทางสังคมที่
ก่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมอันน าไปสู่การให้คุณค่ากับการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของชุมชน  
 ในบรรดาวรรณกรรมและโบราณคดีประเภทต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้น วรรณกรรม
และโบราณคดีทางพระพุทธศาสนานับว่าเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมอีกประเภทหนึ่งที่ มีคุณค่าและ
ความส าคัญต่อการสร้างระบบคิด ภูมิปัญญา และรากฐานทางวัฒนธรรมของไทย  เนื่องจากมีความ
เก่ียวข้องกับทรัพยากรด้านวัตถุ อันได้แก่ โบสถ์ เจดีย์ วิหาร คัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย ธรรมาสน์  ฯลฯ 
ซ่ึงสร้างขึ้นด้วยความวิจิตรงดงามและสติปัญญาอันล้ า เลิศของบุรพาจารย์ รวมไปถึงทรัพยากรด้าน
นามธรรม อันได้แก่ องค์ความรู้  ภูมิปัญญา คติธรรม ความเชื่อ ฯลฯ  ซ่ึงล้วนมีความหมายและ
ความส าคัญต่อการเรียนรู้และการด ารงวิถีชีวิตในสังคม 

 ส าหรับประเทศไทยนั้น ดินแดนล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศ พบว่า มี
วรรณกรรมและโบราณคดีทางพุทธศาสนาอย่างมากมาย ซ่ึงปรากฏมากกว่าในภาคอ่ืน ๆ ข องประเทศ 
โดยกระจัดกระจายอยู่ตามวัดและสถานที่ต่าง ๆ ใน 8 - 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จากการศึกษา
ส ารวจคัมภีร์และวรรณกรรมล้านนาของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ส ารวจต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2516 - 2526 ใน 525 วัด ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบว่า มีคัมภีร์วรรณกรรม
ล้านนาถึง 410,775 ผูก/ฉบับ และจากการประมาณการของนักวิชาการด้านวรรณกรรมล้านนา
กล่าวว่า ในดินแดนล้านนามีวรรณกรรมด้านต่าง ๆ รวมกันไม่ต่ ากว่าหนึ่งล้านผูก /ฉบับ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นวรรณกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นวรรณกรรมในด้านอ่ืน ๆ เช่น นิทานพ้ืนบ้าน 
กฎหมายโบราณ ยาสมุนไพร โหราศาสตร์ จริยศาสตร์ ลัทธิพิธีกรรม เป็นต้น 

วรรณกรรมและโบราณคดีทางพุทธศาสนาที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ปรากฏเป็นจ านวนมากในดินแดน
ล้านนา คือ “คัมภีร์ใบลาน” ตามหลักฐานเท่าที่ มีปรากฏในสังคมท้องถิ่นล้านนาพบว่า คัมภีร์ใบลาน               
น่าจะมีมาต้ังแต่สมัยพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้แล้ว กล่าวคือ ต้ังแต่สมัยพระนางจามเทวี
เป็นต้นมา จนถึงสมัยของพระเมืองแก้ว พระสงฆ์ชาวล้านนาได้รับอิทธิพลศาสนาแบบ  (พุทธ) ลังกา 
และได้น าเอาคัมภีร์พระไตรปิฎกเข้ามาด้วยเป็นจ านวนมาก ความเป็นไปทางด้านศาสนาในระยะนั้นจึง



2 
 

มีการศึกษาภาษาบาลีกันอย่างจริงจัง พระภิกษุมีความรู้ในภาษาบาลีอย่าง แตกฉานจนสามารถแต่ง
คัมภีร์เป็นภาษาบาลีได้หลายสิบเรื่อง1  

 การส ารวจคัมภีร์ใบลานหรือ “การคัดธัมม์” เป็นงานด้านการส ารวจและอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลานที่เก็บไว้ตามวัดต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบจ านวน ชื่อเรื่อง ตลอดจนถึงสภาพคัมภีร์ใบลานเพ่ือซ่อมแซม
และเก็บรักษาให้เหมาะสม คัมภีร์ใบลานจ านวนมากมายที่มีอยู่ในปัจจุบันบางแห่งยังไม่ได้รับการดูแล
เอาใจใส่เท่าที่ควร ซ่ึงเม่ือปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานก็ถูกท าลายจากสัตว์ต่าง ๆ ตลอดจนความร้อนและ
ความชื้นเม่ือเก็บไว้ในสถานที่ท่ีไม่เหมาะสมก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการผุพังของคัมภีร์ใบลาน การเก็บ
คัมภีร์ใบลานในหีบธรรมเป็นเวลานานท าให้ใบลานหมดอายุเร็วขึ้น เพราะไม่ได้สัมผัสกับอากาศ
ภายนอกและถูกกดทับเป็นเวลานาน ๆ มีส่วนท าให้ใบลานงอ หรือเสียหายได้ การส ารวจและการ
อนุรักษ์ซ่อมแซมก็เป็นการยืดอายุของใบลานอีกทางหนึ่งด้วย ที่ผ่านมามีนักวิชาการ หน่วยงาน และ
สถาบันต่าง ๆ ได้ส ารวจท าทะเบียนและถ่ายไมโครฟิล์มคัมภีร์ใบลานตามวัดต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ
ตอนบนแล้วจ านวนหนึ่ง หลังเสร็จสิ้นโครงการส ารวจดังกล่าวแล้วได้มีการจัดพิมพ์หนังสือรายชื่อคัมภีร์
ใบลานที่ส ารวจเสร็จแล้ว ซ่ึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป และยังเป็น
การกระตุ้นให้พระภิกษุ สามเณร ให้ความส าคัญกับการเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานมากขึ้น  

 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีคัมภีร์ใบลานอีกจ านวนมากมายมหาศาลในวัดต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือที่
ยังไม่ได้ส ารวจมาก่อนถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็อาจถูกท าลายเสียหายได้ การศึกษาการปริวรรตธรรมเมืองน่าน 
เป็นการศึกษาเพ่ือปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานเป็นภาษาไทยปัจจุบัน เพ่ือให้นักวิชาการ ผู้สนใจ
น าไปใช้โยชน์ได้สะดวก เหมาะสมกับยุคสมัย และน าไปสู่การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนาที่มี
อยู่ในชุมชนให้คงอยู่ ได้รับการศึกษาเรียนรู้ และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ งานวิจัยดังกล่าวได้ต่อยอด
มาจากการจัดโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปริวรรตคัมภีร์ใบลานล้านนา  ซ่ึงผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การได้ท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชน ท าให้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมาต ลอดจนได้
ร่วมกับคนในท้องถิ่นเพ่ือสืบสานภูมิปัญญา ดังนั้น การรื้อฟ้ืนคัมภีร์ใบลานล้านนาถือเป็นหน้าที่ที่ส า คัญ
ประการหนึ่งของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม 

 ด้วยเหตุนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พระคัมภีร์ใบลาน เมืองน่าน  สถาบันวิจัย
นานาชาติธรรมชัยฯ (DIRI) จะได้ช่วยด าเนินการบันทึกภาพคัมภีร์อักษรธรรมล้านนาด้วย เทคโนโลยี
ชั้นสูง (Digitization) ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์พระคัมภีร์ที่ ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบันให้แก่ วิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติฯ และทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติฯ จะประสานงานเพ่ือน าคัมภีร์อักษรธรรม
ล้านนาต่าง ๆ มาด าเนินการดิจิไทเซชั่น ซ่ึงข้อมูลดิจิทัลท่ีได้สามารถอนุรักษ์เนื้อหาในคัมภีร์ได้ตลอดไป 
แม้วัสดุที่จารพระสัทธรรมไว้จะสูญสลายไปตามกาลเวลาก็ตาม ทั้งนี้ให้ความส าคัญแก่กลุ่มคัมภีร์ฉบับ
พระนครเมืองน่าน เป็นการส่งเสริมการปริวรรตพระธรรมคัมภีร์อักษรธรรมแบบภาษาล้านนาในสมัย
ของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ซ่ึงในจารึกพงศาวดารพระนครเมืองน่านฉบับวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 
ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน กล่าวไว้ว่า มีการจัดท าการปริวรรต การเขียนจารึกพระธรรม

                                        
 1 ปรียานุช อนุสุเรนทร์, การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ท่ีใช้ในเทศกาลเข้าพรรษาของล้านนา กรณีศึกษา
จาก 4 วัน ในจังหวัดเชียงใหม่, (มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540),หน้า 22-23. 
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คัมภีร์ลงในใบลานใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 7 ครั้ง ภายใน 31 ปี จ านวนกว่า 500 เรื่อง และกว่า 5,000 ผูก 
ถือว่าเป็นการจัดท าพระไตรปิฎกครั้งส าคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพระนครเมืองน่าน  

 ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเมืองน่าน เพ่ือเป็นการรวบรวม
องค์ความรู้และจัดท าฐานข้อมูลจากวัดต่าง ๆ ในเมืองน่าน ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่าง
หน่วยงานสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม ให้เป็นระบบ โดยพัฒนาบ่มเพาะ
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและมรดกภูมิปัญญาแห่งประเทศไทย  ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีให้เป็นนวัตกรรม ตลอดจนปกป้องคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากภูมิปัญญา
และวิถีชีวิตสังคมนครเมืองน่านให้เป็นสมบัติของอนุชนรุ่นหลังและประเทศชาติสืบต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานเมืองน่าน 
1.2.2 เพ่ือปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานล้านนาเป็นภาษาไทยปัจจุบัน  
1.2.3 เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนาที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่บันทึกองค์ความรู้

ใน คัมภีร์ใบลานเมืองน่านโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศต่อไป 
 
1.3 ปัญหาท่ีต้องการทราบ 
 1.3.1 ประวัติความเป็นมาของการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานเมืองน่านเป็นอย่างไร 
 1.3.2 การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานล้านนาเป็นภาษาไทยปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 1.3.3 วิธีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนาที่มีอยู่ในชุมชนในจังหวัดน่านให้คงอยู่
และบันทึกองค์ความรู้ในคัมภีร์ใบลานด าเนินการอย่างไร 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การศึกษาวิจัยนี้มีพ้ืนที่ศึกษาคือ วัดในจังหวัดน่านที่มีคัมภีร์ใบ
ลานและคัดเลือกวัดที่เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานเอาไว้ แต่ยังไม่มีการส ารวจและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

1.4.3  ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ คัมภีร์ใบลานล้านนาที่ค้นพบในวัดในจังหวัดน่านที่เก็บ
รักษาคัมภีร์ใบลานเอาไว้ แต่ยังไม่มีการส ารวจและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
 
1.5 วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Study) และ 
การวิจัยภาคสนาม (Field Study) โดยด าเนินการดังนี้ 
 1.5.1  การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ท าการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล จากเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องพระไตรปิฎก หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม 
ภาพถ่าย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา รูปแบบ 
ความสัมพันธ์ เก่ียวกับการศึกษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา 
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 1.5.2 การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานล้านนาเป็นภาษาไทยปัจจุบัน 
 เกณฑ์ในการคัดเลือกวรรณกรรมคัมภีร์ใบลานเพ่ือใช้ในการปริวรรตมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
ดังนี้ 1) คัดเลือกฉบับที่มีความสมบูรณ์ด้านเนื้อหามากที่สุด 2) มีข้อบกพร่องทางการพิมพ์น้อยที่สุด    
3) คัดเลือกฉบับที่บอกแหล่งที่มาและปีที่พิมพ์ชัดเจน  
 จ านวนคัมภีร์ใบลานล้านนาน่านที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่จะน าเสนอในการวิจัย 
จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
  1. คัมภีร์ใบลานเรื่องข้าวล้นเคราะห์และนายเหย 
  2. คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควายและขวัญข้าว 
  3. คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญข้าว 
  4. คัมภีร์ใบลานเรื่อง “กรรมฐาน 40 ทัด”                                                                   

เกณฑ์ในการปริวรรตอักษรล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง การปริวรรตครั้งนี้เป็นการศึกษา
จากต้นฉบับคัมภีร์ใบลานที่คัดลอกด้วยภาษาธรรมล้านนาและอักษรล้านนา ซ่ึงยังไม่มีการปริวรรตหรือ
จัดพิมพ์เผยแพร่ทั่วไป การปริวรรตคัมภีร์ใบลานล้านนาจากอักษรและอักขรวิธีภาษาล้านนาเป็นอักษร
และอักขรวิธีภาษาไทยกลาง เพ่ือน าข้อมูลมาศึกษา แต่ไม่ใช่การตรวจช าระ เพราะปริวรรตจากคัมภีร์
ใบลานแต่ละเรื่องที่คัดเลือกแล้วเพียงฉบับเดียว โดยยึดเกณฑ์การปริวรรตอักษรล้านนาเป็นอักษรไทย
กลางที่ใช้ในการจัดท าข้อมูลสถาปนา (Archetype) ต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี
มาเป็นแนวทางในการปริวรรต ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ส าคัญ2  ดังนี้ 

 1. เกณฑ์การปริวรรตตัวอักษร (พยัญชนะ สระตัวสะกด ตัวเลข และเครื่องหมาย
ก ากับอักษรเพ่ือให้รักษาอักขรวิธีและการออกเสียงให้ตรงกับภาษาล้านนามากที่สุด) 

 2. เกณฑ์ ในการปรับข้อมูล  (ปรับระบบ อักขรวิธี  พยัญชนะ สระ วรรณยุก ต์ 
เครื่องหมายก ากับสระ ตัวสะกดและการันต์ และการปรับค าที่ยืมมาจากภาษาอ่ืนเพ่ือให้ทราบถึงราก
ศัพท์ และวิธีการสะกดที่ถูกต้องตามอักขรวิธี) 
 1.5.3  การอนุรักษ์เอกสารโบราณ คัมภีร์ใบลาน พับสาที่มีอยู่ในวัด ในจังหวัดน่าน อย่าง
ยั่งยืนโดยการท าความสะอาด ลงทะเบียนเอกสารและเก็บรักษาอย่างถูกต้องโดยความร่วมมือของคนใน
ชุมชน โดยการศึกษาในครั้งนี้มีแนวทางด าเนินการศึกษาวิจัย ขั้นตอน และเครื่องการวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 1 แต่งต้ังคณะท างานระดมความคิดเห็นปรึกษาหารือ การวางกรอบในการคัดเลือกวัด
และชุมชนให้ชัดเจน ในจังหวัดน่าน ได้แก่ วัดพระธาตุแช่งแห้งพระอารามหลวง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
และวัดภูมินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  
 2. การวิจัยภาคสนาม ( Field Study) ลงพ้ืนที่ เพ่ือท าการส ารวจเอกสารคัมภีร์
โบราณ ทุกชนิดที่เก็บรักษาไว้ท่ีวัดนั้น ๆ ท าการอนุรักษ์ จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียนเพ่ือการสืบค้นอย่าง
เป็นระบบ ถ่ายส าเนา และเก็บรักษาตามเดิม 
 3. เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของแต่ละวัดที่ได้จากการศึกษาส ารวจรวบรวมข้อมูล 
หลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข้องจากคัมภีร์ใบลาน ปั๊บสา และค าบอกเล่าของปราชญ์ท้องถิ่น 

                                        
 2 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่, ต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่ ฉบับ
เชียงใหม่ 700 ปี, (เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2538). 
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เป็นต้น เพ่ือรวบรวมจัดท าประวัติและความเป็นมาเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในฐานะที่เป็นศูนย์เรียนรู้ของ
ชุมชน อ าเภอและจังหวัดต่อไป 
 4.  การคัดเลือกเอกสารโบราณบางเรื่องที่ เก่ียวข้องกับท้องถิ่น ศึกษารายละเอียด 
ปริวรรต เรียบเรียงด้วยภาษาปัจจุบัน 
 5. จัดกิจกรรมการถ่ายทอดสาระภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั้นด้วยการฝึกอบรม การเขียน  
การอ่าน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับชุมชนและนักวิชาการ เพ่ือการสืบทอดและเผยแพร่                      
ภูมิปัญญาให้แก่สังคม 
 6. น าเสนอข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพ่ือน าเสนอในรูปแบบของการวิจัยและสรุป
เป็นองค์ความรู้และข้อเสนอแนะ 
 
1.6 ค านิยามศัพท์ 

ภูมิปัญญาเมืองน่าน หมายถึง พัฒนาการของการปรั บตัวและปรับวิถีชี วิตทางสั งคมและ
วัฒนธรรมของชาวน่านกลุ่มต่างๆให้ผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติ แล้วถ่ายทอดสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน 

การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน หมายถึง การอนุรักษ์เอกสารโบราณ คัมภีร์ใบลาน พับสาที่มีอยู่ในวัด 
จังหวัดน่าน อย่างยั่งยืนด้วยวิธีการท าความสะอาด ลงทะเบียนเอกสารและเก็บรักษาอย่างถูกต้องรวมถึง
การป้องกัน การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน 

คัมภีร์ใบลาน หมายถึง เอกสารโบราณที่มีผู้จารข้อความต่าง ๆ ไว้ และน ามาใช้ในการบันทึก
เรื่องราววิถีชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ และศิลปวิทยาการ ตลอดจนถึงองค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ 

การปริวรรตคัมภีร์ใบลาน  หมายถึง การคัดเลือกวรรณกรรมคัมภีร์ใบลานฉบับที่ มีความ
สมบูรณ์ด้านเนื้อหามากที่สุด มีข้อบกพร่องทางการพิมพ์น้อยที่สุด  และคัมภีร์ใบลานระบุแหล่งที่มา
และปีที่พิมพ์ชัดเจนท าการถ่ายถอดอักษรจากต้นฉบับคัมภีร์ใบลานที่คัดลอกด้วยภาษาธรรมล้านนา
และอักษรล้านนาเป็นอักษรภาษาไทยกลาง 
 
1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.7.1 มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการอนุรักษ์ รวบรวม และปริวรรตเอกสารโบราณล้านนา  
 1.7.2 ได้ปริวรรตเนื้อหาจากคัมภีร์ใบลานล้านนา เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่สาธารณชน 
 1.7.3 ได้องค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนาที่มีอยู่ในชุมชนให้คง
อยู่ ได้รับการศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
         
 



๖ 
 

 
 

บทที่ 2 
ประวัติ ความเป็นมาของการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานเมืองน่าน 

 
 บทนี้ เป็นศึกษาประวัติความเป็นมาของการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานเมืองน่าน ซ่ึงเป็น
บริบทและข้อมูลพ้ืนฐานของการวิจัยโดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
 2.1 ประวัติความเป็นมาและการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานล้านนาน่าน   
 2.2 มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน  
 2.3 เอกสารโบราณกับภูมิปัญญานครน่าน   
 2.4 การอนุรักษ์พระธรรมคัมภีร์น่าน  
  
2.1 ประวัติความเป็นมาและการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานล้านนาน่าน 
 คนโบราณนั้นนิยมบันทึกเรื่องราวและความรู้ต่าง ๆ โดยใช้ใบลาน เนื่องจากใบลานเป็น
วัสดุธรรมชาติจากต้นลาน ซ่ึงเป็นพันธุ์ไม้ที่หาได้ง่ายในเขตร้อนชื้น ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก1 ในประเทศอินเดีย พบว่ามีการจารึกข้อมูลลงในใบลานต้ังแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 
ในแคว้นโอริสสา แต่ต่อมาเม่ือกระดาษได้เผยแพร่เข้าสู่ อินเดียราวคริสต์ศตวรรษที่ 11 และเข้ามามี
อิทธิพลแทนที่ใบลานอย่างช้า ๆ นอกจากประเทศอินเดียแล้ว ยังปรากฏให้เห็นว่า มีการค้นพบการ
บันทึกเรื่องราวลงในใบลานในประเทศญี่ปุุน ศรีลังกา และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว พม่า กัมพูชา และไทย2 
 สําหรับประเทศไทยนั้น การใช้ใบลานเพ่ือบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ คาดว่าได้รับอิทธิพลมา
จากประเทศศรีลังกา เม่ือครั้งที่พระภิกษุจากศรีลังกาเดินทา งมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดน
ประเทศไทยเม่ือหลายร้อยปีก่อน3ในขณะเดียวกันสําหรับสังคมท้องถิ่นล้านนาก็พบว่า จากหลักฐาน
เท่าที่มีปรากฏคัมภีร์ใบลานน่าจะมีมาต้ังแต่สมัยพระนางจามเทวีเป็นต้นมาจนถึงสมัยของพระเมืองแก้ว 
ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้  คัมภีร์ใบลานในล้านนานั้น กล่าวกันว่า
คัมภีร์ใบลานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ปรากฏในปัจจุบัน คือ คัมภีร์ใบลานเรื่อง “ติงสนิบาต” จารเม่ือ 
พ.ศ. 2014 ในรัชสมัยพระเจ้าติโลกราช4 

สําหรับจังหวัดน่าน” จังหวัดเล็ก ๆ ทางภาคเหนือของไทย ทรงคุณค่าเนื่องด้วยเป็นเมือง
แหล่งคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมจํานวนมากกระจายอยู่ตามวัดต่าง ๆ ในเขตจังหวัดน่าน สืบเนื่องจากใน
อดีตน่านเป็นนครรัฐที่มีความสําคัญในแง่เศรษฐกิจแห่งหนึ่งของภูมิภาค ด้วยการที่เป็นแหล่งผลิตเกลือ
สินเธาว์แห่งเดียวในเขตอาณาจักรล้านนา ทําให้มีเส้นทางการการค้าเกลือที่นําพาความรุ่งเรืองทาง
                                                                 

 1สินีนาฏ  สมบูรณ์อเนก, การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน, ใน สุภาพร นาคบัลลังก์ และสินีนาฏ สมบูรณ์เอนก 
(บรรณาธิการ), พุทธศิลป์ล้านนา: คุณค่า ศรัทธา และการอนุรักษ์ (เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555), หน้า 174. 
 2อ้างแล้ว. 
 3อ้างแล้ว. 
 4 สินีนาฏ สมบูรณ์อเนก, การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน, ในสุภาพร นาคบัลลังก์ และสินีนาฏ สมบูรณ์เอนก 
(บรรณาธิการ), พุทธศิลป์ล้านนา: คุณค่า ศรัทธา และการอนุรักษ์, , หน้า 175. 
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เศรษฐกิจมาสู่เมืองน่าน ในขณะเดียวกันยังได้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับเมืองต่าง ๆ 
นํามาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นจนก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ซ่ึงรวมไปถึงการจารคัมภีร์ใบ
ลานด้วยอักษรธรรมและการศึกษาภาษาบาลีอีกด้วย 

เม่ือย้อนประวัติศาสตร์ไปต้ังแต่ยุคสร้างเมืองในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ทําให้พบว่า น่านเป็น
นครรัฐที่มีพ้ืนที่ขนาดไม่ใหญ่นัก แต่กลับมีความสําคัญในแง่เศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตเกลือ
สินเธาว์แห่งเดียวในเขตอาณาจักรล้านนา นครรัฐแห่งนี้จึงใช้เกลือเป็นเครื่องเจรจาต่อรองทางการเมือง 
และสร้างความสัมพันธ์กับอาณาจักรรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นอยุธยา สุโ ขทัยล้านช้าง หลวงพระบาง 
ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ อาทิ โปรตุเกสและฮอลันดาโดยผ่านนครรัฐสุโขทัยในฐานะ
เมืองเครือญาติ เส้นทางการค้าเกลือนอกจากจะนําความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมาสู่เมืองน่านแล้วยังเป็น
เส้นทางที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับอาณาจักรและเมืองต่างๆ นํามาผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ที่สะท้อนผ่านทางสถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีแห่งนครน่าน รวมถึงการรับธรรมเนียมการจารคัมภีร์ใบลานด้วยอักษรธรรม และการศึกษา
ภาษาบาลีอีกด้วย ซ่ึงในเรื่องของการจารคัมภีร์ใบลานและการศึกษาภาษาบาลีนั้น  

อาจารย์สมเจตน์ วิมลเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมจังหวัดน่านได้กล่าวว่า การศึกษาภาษาบาลีรวมทั้งกระแสการจารคัมภีร์ใบลานเข้ามายังนคร
รัฐแห่งนี้ใน ๒ ยุคที่สําคัญ คือ 
  ยุคแรก เม่ือครั้งพญาการเมืองแห่งนครรัฐน่านรับพระพุทธศา สนา ลัทธิลังกาวงศ์และ
ภาษาบาลีจากกรุงสุโขทัยในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) ซ่ึงถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ใช้
หลักการศาสนาและการทหารในการปกครองพุทธจักรและอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่น โดยอาศัยพระ
ปรีชาสามารถในด้านพุทธศาสนา ทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงเพ่ือสอนเรื่องนรก สวร รค์ให้
ประชาชนเกรงกลัวต่อบาปและหม่ันสั่งสมบุญกุศล อันมีนัยด้านการปกครองบ้านเมืองให้พสกนิกรใ ต้
ร่มพระบารมีอยู่เย็นเป็นสุข ถือเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเล่มแรก และเป็นกุศโลบายที่
พระองค์ทรงใช้เพ่ือสร้างความสงบร่มเย็นทางสังคมอย่างแยบคาย นอกจ ากนี้พระองค์ยังมีสายพระ
เนตรที่กว้างไกลในการขยายแสนยานุภาพทางการทหารและศาสนาผ่านศูนย์กลางการค้าเกลืออย่าง
น่านไปยังดินแดนต่าง ๆ เพ่ือให้อาณาจักรรอบข้างยอมรับพระองค์ในฐานะกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย จึง
โปรดเกล้าฯ ให้ส่งมหาเถรธรรมบาลภิกขุ หนึ่งในพระอาจารย์ของพระอง ค์ ผู้ เป็นที่ เคารพของพญา
การเมืองไปอยู่ที่น่าน เม่ือพระมหาธรรมราชาลิไททรงใช้หลักการทางทหารและการพระศาสนาสําเร็จ 
การจารใบลานด้วยภาษาบาลีจึงขยายไปอย่างกว้างขวางในเมืองน่านนับแต่นั้นมา   

 ยุคที่สอง ร้อยกว่าปีต่อมาเป็น ที่ภาษาบาลีและการจารคัมภีร์ใบลานเข้ามาสู่น่านนครเม่ือ
พระเจ้าติโลกราชกษัตริย์แห่งนครพิงค์เชียงใหม่ มีพระราชประสงค์จะครอบครองแหล่งเกลือ จึงทรงยก
ทัพมาตีจนสามารถผนวกน่านเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาได้สําเร็จ รัชสมัยของพระองค์ถือ
เป็นยุคทองของอาณาจักรล้านนา ที่รุ่งเรืองทั้งการขยายอาณาเขตไปครอบครองหัวเมืองน้อยใหญ่
จํานวนมาก อีกทั้งพระพุทธศาสนาและการศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกก็เจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุด ดังจะ
เห็นได้จากการที่พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สังคายนาพระไตรปิฎกบาลีแล้วจารลงใบลานด้วยอักษรธรรม
แจกจ่ายไปทั่วอาณาเขตที่ทรงปกครอง จึงส่งผลให้น่านในฐานะที่เป็นหนึ่งในเมืองขึ้นของอาณาจักร
ล้ า น นา รั บค วา มรุ่ ง เ รื อ ง ด้ า น พร ะพุ ทธศ า ส นา แ ละ กา ร ศึก ษา ภา ษ า บ า ลี เข้ า มา ด้ว ย  

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://video.dmc.tv/programs/heaven_animation.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5
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      จากข้อมูลดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า อิทธิพลจากอาณาจักรสุโขทัยในยุคแรกและอาณาจักรล้านนา
ในยุคต่อมา ทําให้การจารคัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกภาษาบาลีงอกงามในดินแดนนครน่าน จนกลายเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาภาษาบาลีแห่งหนึ่งที่สําคัญยิ่งในภาคเหนือดังจะเห็นได้ว่า ครั้งหนึ่งพระสิริมังคลา
จารย์จอมปราชญ์แห่งล้านนาผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีแตกฉานในอักขรวิธีวจีวิพากษ์วากย สัมพันธ์และฉันท
ลักษณ์ ได้เดินทางไปศึกษาภาษาบาลีที่นครน่านนานถึง ๒ ปี เม่ือกลับไปเชียงใหม่ท่านได้รจนาผลงาน
ทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญ คือ เวสสันตรทีปนี มังคลัตถทีปนี และจักกวาฬทีปนี การที่ท่านเดินทาง
จากเชียงใหม่ซ่ึงเป็นศูนย์กลางการสังคายนาที่พรั่งพร้อมไปด้วยนักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในพระธรรมวินัย
เพ่ือไปเรียนรู้ภาษาบาลีที่น่าน แสดงว่า นครแห่งนี้ต้องมีความสําคัญในด้านการศึกษาพระไตรปิฎกและ
ภาษาบาลีไม่น้อยทีเดียว กระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เจ้านครน่านชั้นหลังทุกองค์ต่างทรงให้การทํานุ
บํารุงอุปถัมภ์คํ้าจุนพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๐ เรื่อง ราชวงษ
ปกรณ์ พงศาวดารเมืองน่าน ฉบับพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช บันทึกไว้ว่า เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้านคร
น่านองค์ที่ ๖๒ จากจํานวน ๖๔ พระองค์ ทรงสละทุนทรัพย์ส่วนพระองค์บูรณปฏิสังขรณ์วัดและปูชนีย
วัตถุเป็นอันมากและทรงเป็นองค์ประธานในการจัดสร้างคัมภีร์ใบลาน จารึกพระธรรม คําสั่งสอนถึง ๗ 
ครั้งระหว่างปีจุลศักราช ๑๒๑๗-๑๒๔๘ รวมแล้วจํานวนหลายพันผูก เม่ือจารคัมภีร์ใบลานแล้วเสร็จใน
แต่ละครั้ง ก็จัดให้มีงานสมโภชเฉลิมฉลอง ทั้งเจ้านาย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และประชาชนต่างเข้าร่วม
บูชากัณฑ์เทศน์และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วยศรัทธา  ดังปรากฏเรื่องราวเม่ือสร้าง 

 
คัมภีร์ในครั้งที่สามแล้วเสร็จว่า 
 

      “..ท่านสร้างต้ังแต่จุลศักราช ๑๒๒๕ ตัวเถิงจุลศักราช ๑๒๓๒ ตัวนานได้ ๘ ปีแล รวมท่าน
ได้สร้างธรรมครั้งถ้วน ๓ นี้นับเปนคัมภีร์มี ๑๘๙ คัมภีร์ นับเปนผูกมี ๑๒๕๑ ผูก..ท่านก็ได้ต้ังกระท า
พุทธาภิเศกเบิกบายฉลองฟังธรรม กระท าบุญหื้อทาน ต้ังแต่วันเดือนยี่ขึ้น ๓ ค่ า ไปจนตลอดเถิงวัน
เดือนยี่ลงค่ า ๑ จิงเปนที่เลิกแล้วบริบวรณ์หั้น เปนมหาพอยอันใหญ่หั้นแล นับเปนกัณฑ์ค่ินพระองค์ได้
บูชากัณฑ์ครั้งนี้รวมมี ๓๑๖ กัณฑ์ วัตถุห้อยแขวนกัณฑ์ละ ๒ แถบรูเปีย เจ้ามหา อุปราชาบูชาเปนค่ิน
ท่าน ๕๐ กัณฑ์ เจ้าราชวงษ์บูชาเปนกัณฑ์ค่ิน ๑๐ กัณฑ์ เจ้าสุริยบูชา ๕ กัณฑ์ เจ้าราชบุตรบูชา ๕ 
กัณฑ์ นอกนั้นศรัทธาเจ้านายท้าวพระยาเสนาอามาตย์ก็บูชาคนละกัณฑ์ฤๅ ๒ กัณฑ์ไปแลพระสงฆเจ้า
ทั้งหลายซ่ึงท่านได้นิมนต์มารับทานในสมัยนี้มี ๓๘๓ องค์ ท่านได้เบิกเข้าใส่บาตรกินทานในครั้งนี้สิ้น
เข้าสารแปดแสนเจ็ดหม่ืนได้เบิกเปนเข้าพันก้อน เสี้ยงสองหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยแปงเข้าหนมเสี้ยงแสน
หนึ่ง รวมทั้งเลี้ยงพระสงฆ์เมืองแพร่เสี้ยงเข้าสารล้านสามหม่ืนเจ็ดพัน นี้เปนครั้งถ้วน ๓ แล..” 
   
 นับต้ังแต่การสถาปนานครรัฐน่านในศตวรรษที่ ๑๘ จวบจนเจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายใน
ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ นครน่านได้ผ่านการศึกสงคราม และตกอยู่ภายใต้การปกครองของแคว้นต่าง ๆ ที่ผลัดกัน
ขึ้นมาเรืองอํานาจหลายครั้งหลายคราแต่ท่ามกลางความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การศึกษาภาษา
บาลีและการจารคัมภีร์ใบลานก็ยังคงดําเนินอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายด้วยแรงศรัทธาทั้งฝุายอาณาจักรและ
พุทธจักรก่อเกิดเป็ นอัตลักษณ์แห่งวิถี ชีวิตของชาวเมืองตามหลัก คําสอนของพระพุทธศาสนา   
 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2
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2.2 มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน 
 2.2.1 ประวัติความเป็นมาของเมืองน่าน 
     “เมืองน่าน” มีที่มาของชื่อปรากฏในตํานานพระอัมภาคว่า “นันทสุวรรณนคร” ส่วนใน
หนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ เรียกเมืองน่านว่า “กาวราชนคร” นัยว่าเป็นแค้วนของกาว อันหมายถึง ชน
ชาติที่อาศัยอยู่ในแค้วนน่านแต่ดึกดําบรรพ์ และในตํานานเก่า ๆ เรียกเมืองน่านอีกคําหนึ่งว่า “กาว
น่าน” ต่อมามีการเรียกชื่อเมืองน่านว่า “นันทบุรี” หรือ “นันทบุรีศรีนครน่าน” เข้าใจว่าเป็นยุคสมัยที่
พระพุทธศาสนาและภาษาบาลีเฟ่ืองฟูในล้านนา ที่มาของชื่อเมืองน่าน มาจากชื่อแม่น้ําน่าน อันเป็น
ที่ต้ังของเมืองที่อยู่บนสองฟากฝั่งแม่น้ําน่าน ชื่อของเมืองน่านได้ปรากฏในศิลาจารึกของพ่อ ขุน
รามคําแหง เรียกว่า “เมืองน่าน” คือ ต้ังแต่แรกต้ังเมืองใหม่ ณ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําน่าน เมืองน่าน 
แม้จะมีการเรียกชื่อใหม่ว่า “นันทบุรี” หรือ “นันทบุรีศรีนครน่าน” ซ่ึงใช้กันในทางราชการในสมัย
โบราณและศุภอักษรนามนันทบุรี เป็นนามที่ไพเราะ และมีความหมายมงคลนาม แต่ก็มีหลายพยางค์
และเรียกยาก จึงกลับมานิยมเรียกนามเมืองตามเดิมว่า “เมืองน่าน” ตลอดจนถึงปัจจุบัน 

เมืองน่านในอดีตเป็นนครรัฐเล็ก ๆ ก่อตัวขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้ําน่านและแม่น้ําสาขา ในหุบเขาทางตะวันออกของภาคเหนือ ประวัติศาสตร์เมืองน่านเริ่มปรากฏขึ้น
ราว พ.ศ. 1825 ภายใต้การนําของพญาภูคา ศูนย์การปกครองอยู่ที่เมืองย่าง (เชื่อกันว่าคือบริเวณริมฝั่ง
ด้านใต้ของแม่น้ําย่าง ใกล้กับเทือกเขาดอยภูคาในเขตบ้านเสี้ยว ตําบลยม อําเภอท่าวังผา) เนื่องจาก
ปรากฏร่องรอย ชุมชนในสภาพที่เป็นคูน้ํา คันดิน กําแพงเมืองซ้อนกันอยู่  ต่อมาพระยาภูคา ได้ขยาย
อาณาเขตปกครองของตนออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่งราชบุตรบุญธรรม 2 คน ไปสร้างเมืองใหม่ 
โดยขุนนุ่นผู้พ่ีไปสร้างเมืองจันทบุรี (เมืองพระบาง) และขุนฟองผู้น้องสร้างเมืองวรนครหรือเมืองปัว  
 ภายหลังขุนฟองถึงแก่พิราลัย เจ้าเก้าเถื่อนราชบุตรจึงได้ขึ้นครองเมืองปัวแทน ด้านพญาภู
คา ครองเมืองย่างมานานและมีอายุมากขึ้น มีความประสงค์จะให้เจ้าเก้าเถื่อนผู้หลานมาครองเมืองย่าง
แทน จึงให้เสนาอํามาตย์ไปเชิญ เจ้าเก้าเถื่อนเกรงใจปูุจึงยอมไปอยู่ เมืองย่างและมอบให้ชายา คือ
นางพญาแม่ท้าวคําปินดูแลรักษาเมืองปัวแทน เม่ือพญาภูคาถึงแก่พิราลัย เจ้าเก้าเถื่อนจึงครองเมือง
ย่างแทน ในช่วงที่เมืองปัวว่างจากผู้นํา เนื่องจากเจ้าเก้าเถื่อนไปครองเมืองย่างแทนปูุ คือพญาภูคา 
พญางําเมืองเจ้าผู้ครองเมืองพะเยา จึงได้ขยายอิทธิพลเข้าครอบครองบ้านเมืองในเขตเมืองน่า นทั้งหมด 
นางพญาแม่เท้าคําปินพร้อมด้วยบุตรในครรภ์ได้หลบหนีไปอยู่บ้านห้วยแร้ง จนคลอดได้บุตรชายชื่อว่า
เจ้าขุนใส เติบใหญ่ได้เป็นขุนนางรับใช้พญาคําเมืองจนเป็นที่โปรดปราน พญางําเมืองจึงสถาปนาให้เป็น
เจ้าขุนใสยศ ครองเมืองปราด ภายหลังมีกําลังพลมากขึ้นจึงยกทัพ มาต่อสู้ จนหลุดพ้นจากอํานาจเมือง
พะเยา และได้รับการสถาปนาเป็นพญาผานอง ขึ้นครองเมืองปัวอย่างอิสระระหว่างปี พ.ศ. 1865 - 
1894 รวมทั้งสิ้น 30 ปี จึงถึงแก่พิราลัย  
    ในสมัยของพญาการเมือง (กรานเมือง) โอรสของพญาผานอง เมืองปัว ได้มีการขยายตัวมาก
ขึ้น ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับเมืองสุโขทัยอย่างใกล้ชิด พงศาวดารเมืองน่านกล่าวถึงพญาการเมืองว่า 
ได้รับเชิญจากเจ้าเมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไท) ไปร่วมสร้างวัดหลวงอภัย (วัดอัมพวนาราม) ขา
กลับเจ้าเมืองสุโขทัยได้พระราชทานพระธาตุ 7 องค์ พระพิมพ์ทองคํา 20 องค์ พระพิมพ์เงิน 20 องค์ 
ให้กับพญาการเมือง มาบูชา ณ เมืองปัวด้วย พญาการเมืองได้ปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาล จึงได้ก่อสร้าง
พระธาตุแช่แห้งขึ้นที่บนภูเพียงแช่แห้ง พร้อมทั้งได้อพยพผู้คนจากเมืองปัว ลงมาสร้างเมืองใหม่ที่บริเวณ
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พระธาตุแช่แห้ง เรียกว่า ภูเพียงแช่แห้งในปี พ.ศ. 1902 โดยมีพระธาตุแช่แห้งเป็น ศูนย์กลางเมือง
หลังจากพญาการเมืองถึงแก่พิราลัย โอรสคือ พญาผากองขึ้นครองแทนอยู่มาเกิดปัญหาความแห้งแล้ง จึง
ย้ายเมืองมาสร้างใหม่ที่ริมแม่น้ําน่านด้านตะวันตกบริเวณบ้านห้วยไค้ คือบริเวณที่ต้ังของจังหวัดน่านใน
ปัจจุบัน เม่ือปี พ.ศ. 1911 ในสมัยเจ้าปูุเข่งครองเมืองระหว่างปี พ.ศ. 1950 - 1960 ได้สร้างวัดพระ
ธาตุช้างคํ้าวรวิหาร วัดพระธาตุเขาน้อย วัดพญาภู แต่สร้างไม่ทันเสร็จก็ถึงแก่พิราลัยเสียก่อน พญาง่ัวฬาร
ผาสุมผู้เป็นหลานได้สร้างต่อจนแล้วเสร็จและได้สร้างพระพุทธรูปทองคําปางลีลา ปัจจุบันคือ พระพุทธ
นันทบุรีศรีศากยมุนี ประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดพระธาตุช้างคํ้าวรวิหาร 
    ในปี พ.ศ. 1993 พระเจ้าติโลกราชกษัตริษ์นครเชียงใหม่มีความประสงค์จะครอบครองเมือง
น่าน และแหล่งเกลือบ่อมาง (ตําบลบ่อเกลือใต้ อําเภอบ่อเกลือ) ที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์และหาได้ยากทาง
ภาคเหนือ จึงได้จัดกองทัพเข้ายึดเมืองน่าน พญาอินต๊ะแก่นท้าวไม่อาจต้านทานได้จึงอพยพหนีไปอาศัย
อยู่ที่เมืองเชลียง (ศรีสัชนาลัย) เมืองน่านจึงถูกผนวกเข้าไว้ในอาณาจักรล้านนาต้ังแต่นั้นมาตลอด
ระยะเวลาเกือบ 100 ปี ที่เมืองน่านอยู่ในครอบครองของอาณาจักรล้านนาได้ค่อย ๆ ซึมชับเอา
ศิลปวัฒนธรรมของล้านนามาไว้ในวิถีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับเอาศิลปกรรมทางด้านศาสนา ปรากฏ
ศิลปกรรมแบบล้านนาเข้ามาแทนที่ศิลปกรรมแบบสุโขทัยอย่างชัดเจน ดังเช่น เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง 
เจดีย์วัดสวนตาล เจดีย์วัดพระธาตุช้างคํ้า แม้จะเหลือส่วนฐานที่มีช้างล้อมรอบ ซ่ึงเป็นลักษณะศิลปะแบบ
สุโขทัยอยู่ แต่ส่วนองค์เจดีย์ขึ้นไปถึงส่วนยอด เปลี่ยนเป็นศิลปกรรมแบบล้านนาไปจนหมดสิ้น 
    ในระหว่างปี พ.ศ. 2103 - 2328 เมืองน่านได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าอยู่หลายครั้งและ
ต้องเป็นเมืองร้างไร้ผู้คนถึง 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2247 - 2249 และครั้งที่ 2 ปี พ.ศ 2321 
– 2344 ในปี พ.ศ. 2331 เจ้าอัตถวรปัญโญ ได้ลงมาเข้าเฝูาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬา
โลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เพ่ือขอเป็นข้าขอบขันทสีมา เจ้าอัตถวรปัญโญ หลังจากขึ้นครองเมืองน่านยัง
มิได้เข้าไปอยู่เมืองน่านเสียทีเดียว เนื่องจากเมืองน่านยังรกร้างอยู่ ได้ย้ายไปอาศัยอยู่ต ามที่ ต่าง ๆ คือ 
บ้านต๊ึดบุญเรือง เมืองง้ัว (บริเวณอําเภอนาน้อย) เมืองพ้อ (บริเวณอําเภอเวียงสา) หลังจากได้บูรณะ
ซ่อมแซมเมืองน่านแล้ว พร้อมทั้งได้ขอพระบรมราชานุญาตกลับเข้ามาอยู่ในเมืองน่าน ในปี พ.ศ. 
2344 ในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมืองน่านมีฐานะเป็นหัวเมืองประเทศราช เจ้าผู้ครองนครน่านในชั้น
หลั งทุ กอง ค์ต่ างปฏิบั ติหน้า ที่ รา ชกา รด้วยควา มเที่ย งธร รม มีควา มซ่ือสัตย์ จงรั กภั กดี ต่อ
พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ได้ช่วยราชการบ้านเมืองสําคัญหลายครั้งหลายคราด้วยกัน นอกจากนี้ 
เจ้าผู้ครองนครน่านต่างได้ทํานุบํารุงกิจการพุทธศาสนาในเมืองน่าน และอุปถัมภ์คํ้าจุนพระพุทธศาสนา
เป็นสําคัญ ได้สร้างธรรมนิทานชาดก การจารพระไตรปิฎกลงในคัมภีร์ใบลาน นับเป็นคัมภีร์ได้ 335 
คัมภีร์ นับเป็นผูกได้ 2,606 ผูก ได้นําไปมอบให้เมืองต่าง ๆ มีเมืองลําปาง เมืองลําพูน เมืองเชียงใหม่ 
เมืองเชียงราย และเมืองหลางพระบาง 
     ในปี พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ สถาปนาให้ เจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ เลื่อนยศฐานันดรศักด์ิขึ้นเป็น “พระเจ้านครน่าน” มีพระ
นามปรากฏตามสุพรรณปัฏว่า “พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหาราชวงศา ธิ
บดี สุริตจารีราชนุภาวรักษ์ วิบูลยศักด์ิกิติไพศาล ภูบาลบพิตรสถิตย์ ณ นันทราชวงษ์” เป็นพระเจ้า
นครน่านองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์น่าน ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าน่าน พระ
เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ จึงได้สร้างหอคํา (คุ้มหลวง) ขึ้นแทนหลังเดิมซ่ึงสร้างในสมัยของเจ้ าอนันตวรฤิ
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ทธิเดชฯ และด้านหน้าหอคํา มีข่วงไว้ทําหน้าที่คล้ายสนามหลวง สําหรับจัดงานพิธีต่าง ๆ ตลอดจนเป็น
ที่จัดขบวนทัพออกสู้ศึก จัดขบวนนําเสด็จหรือขบวนรับแขกเมืองสําคัญ และในปี พ.ศ. 2474 เจ้า
มหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่าน ถึงแก่พิราลัย ตําแหน่งเจ้าผู้ครองนครก็ถู กยุบเลิกต้ังแต่นั้นมา 
ส่วนหอคําได้ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดน่านจนปี พ.ศ. 2511 จังหวัดน่าน ได้มอบหอคําให้กรมศิลปากร
ใช้เป็นสถานที่จัดต้ังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านจนกระทั่งปัจจุบัน  
 

 2.2.2 มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน 
 มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดน่านยังคงปรากฏร่องรอยของแหล่งโบราณคดีและ
โบราณสถานมาให้อนุชนรุ่นหลังได้พบเห็น ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
ความเจริญที่สั่งสมกันมาต้ังแต่อดีตของดินแดนแห่งนี้ 
      1) แหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่านปรากฏร่องรอย
แห่งอารยธรรมของชุมชนโบราณในเขตจังหวัดน่าน ดังต่อไปนี้ 
    ชุมชนโบราณเมืองน่าน ต้ังอยู่ในเขตตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน จากข้อมูลของ
การสํารวจชุมชนโบราณพบว่า บริเวณชุมชนโบราณเป็นที่ต้ังของศาสนสถา นหลายแห่ง และต่างก็มี
ความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องกับการสร้างเมืองน่านมาโดยตลอด วัดสําคัญดังกล่าว ได้แก่ วัดช้างคํ้าวรวิหาร 
ซ่ึงมีเจดีย์ที่ปรากฏเค้าโครง ทรวดทรงเดิม เป็นแบบเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ของสุโขทัย และเจดีย์คฤห์ที่ มี
รูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาในพุทธศตวรรษที่ 21 วัดหัวช่วง วัดภูมินทร์ วัดพญาวัด เป็นต้น 
 ชุมชนเมืองปัว ต้ังอยู่ในเขตบ้านปัว (ปัจจุบันเป็นบ้านแก้ม หมู่ที่ 5 ตําบลปัว อําเภอปัว 
จังหวัดน่าน) หากพิจารณาจากภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นว่า รูปร่างของชุมชนโบราณแห่งนี้ มีลักษณะ
ยาวรี มีจํานวนชั้นคูเมืองแบบชั้นเดียว ซ่ึงในเอกสารบางฉบับได้กล่าวถึงร่องรอยคูน้ํา คันดินของกําแพง
เมืองที่ปรากฏให้เห็นปัจจุบันว่า อยู่ตรงบริเวณวัดพระธาตุเป็งสกัดเป็นศูนย์กลาง ภายในวัดพระธาตุ
เป็งสกัดแห่งนี้มีโบราณสถานที่สําคัญ คือ เจดีย์ที่เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวิหาร
ทรงพ้ืนเมืองที่มีการประดับตกแต่งซุ้มประตูเป็นศิลปะแบบลาวล้านช้าง  
 ชุมชนโบราณบ้านสวนดอก อยู่ในเขตบ้านสวนดอก ตําบลปัว อําเภอปัว จังหวัดน่าน 
สภาพปัจจุบันของชุมชนแห่งนี้มีรูปทรงเป็นลักษณะกลมมน หากพิจารณาจากภาพถ่ายทางอากาศจะ
ปรากฏร่องรอยของคูน้ํา คันดินเพียงชั้นเดียว แต่บางช่วงยังไม่ชั ดเจนดูสลับซับซ้อนคล้ายสภาพ
ธรรมชาติมาก สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่บริเวณชุมชนโบราณแห่งนี้เป็นที่ต้ังของบ้านสวนดอก ส่วนพ้ืนที่ทํา
การเกษตรจะอยู่นอกเขตชุมชนโบราณ เพราะลักษณะของชุมชนอยู่ในที่ดอนสูง และลาดลงตํ่าไป
ทางด้านทิศเหนือ ซ่ึงด้านนี้ก็ปรากฏแนวร่องน้ําใหญ่ที่เชื่อมต่อกับพ้ืนที่สูงอีกฝั่งหนึ่ง 
    ชุมชนโบราณบ้านศาลา ต้ังอยู่บริเวณบ้านศาลา ตําบลศิลาแดง อําเภอปัว จังหวัดน่าน 
จากรูปทรงของชุมชนที่ปรากฏจากภาพถ่ายทางอากาศพบว่า มีลักษณะรูปร่างชุมชนค่อนข้างกลม พบ
ร่องรอยของคูน้ําคันดินหนึ่งชั้น แต่ร่องรอยแนวคันดูดังกล่าวไม่ชัดเจนเท่าใด บริเวณที่พบคูน้ํา คันดินไม่
ปรากฏหลักฐานใด ๆ ที่จะช่วยในการศึกษาหรือต้ังสมมติฐานเก่ียวกับชุมชนโบราณแห่งนี้ได้ อย่างไรก็
ตาม จากการพบซากโบราณสถานซ่ึงมีชื่อเรียกว่า วัดน่าน ที่ต้ังอยู่ด้านตะวันตกของบริเวณที่พบแนวคู
น้ําคันดินนี้ อาจเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงความเก่าแก่ของชุมชนบริเวณนี้ รวมทั้งการพบพระพุทธรูปเนื้อ
โลหะรวมอยู่ด้วย ฐานพระพุทธรูปจารึกด้วยอักษรไทยฝักขามเป็นศิลปะล้านนา ระหว่างครึ่งหลังของ
พุทธศตวรรษที่ 21 
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    ชุมชนโบราณวัดพระธาตุแช่แห้ง (บ้านหนองเต่า) ต้ังอยู่บริเวณบ้านหนองเต่า อําเภอม่วง
ต๊ึด อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จากลักษณะภาพถ่ายทางอากาศพบว่า ชุมชนโบราณแห่งนี้ มีลักษณะ
ยาวรี วางตัวเรียงตามแนวตะวันออกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะสภาพคูน้ํา คันดินที่ปรากฏ
ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะถูกทําลายไปเกือบหมด คงเหลือแต่รองรอยของแนวคันคูอยู่ในบางตอน และที่
ยังสามารถมองเห็นได้ชัดคือบริเวณด้านทิศเหนือและทิศใต้ ซ่ึงมีลักษณะโอบล้อมบริเวณวัดอยู่  สภาพคู
น้ําคันดินจะมีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปกคลุมค่อนข้างรกชัฏ หลักฐานที่สําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของ
ชุมชนโบราณแห่งนี้ ได้แก่ คูน้ําคันดิน และวัดพระธาตุแช่แห้งวรวิหาร 
     ชุมชนโบราณบ้านมหาโพธิ์ ต้ังอยู่ในเขตบ้านมหาโพธิ์ ตําบลในเวียง อําเภอเมือง จังหวัด
น่าน รูปทรงของชุมชนจากภาพถ่ายทางอากาศสันนิษฐานตามร่องรอยที่ปรากฏพบว่า มีรูปทรงคล้าย
สี่เหลี่ยม มีลําน้ําน่านเป็นแนวคูเมืองด้านตะวันออก ชั้นคูเมืองมีลักษณะเป็นแนวคูน้ํา คันดินชั้นเดียว 
ซ่ึงสภาพปัจจุบัน คูน้ําคันดินดังกล่าวได้ถูกแปรสภาพไปบ้าง โดยหลักฐานทางโบราณคดีที่พบบริเวณ
แนวคูเมืองด้านทิศเหนือและทิศใต้บริเวณบ้านมหาโพธิ์ติดกับบ้านหัวเวียงเหนือ มีวัดมหาโพธิ์ ซ่ึงเป็น
วัดเก่าแก่อยู่ในช่วงเดียวกัน สร้างราว พ.ศ. 2362 
    ชุมชนโบราณจักสานบ้านปุาแหวว (บ้านเวียงสอง) ต้ังอยู่บริเวณเวียงสอง (บ้านปุาแหว
เดิม) ตําบลและ อําเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีลักษณะเป็นรูปทรงยาวรี จากการสํารวจพบร่องรอยของ
แนวคูเมืองที่ซับซ้อนไม่แน่นอน กล่าวคือ คุเมืองบางช่วงปรากฏคูน้ํา คันดินเพียงชั้นเดียว แต่บางช่วง
ปรากฏ 2 ชั้น แนวด้านเหนือจะอาศัยแนวร่องน้ําธรรมชาติ ซ่ึงมีลักษณะเป็นที่ราบขนาดเล็กระหว่างที่
ดอนเป็นที่ต้ังชุมชนกับแนวเขาด้านเหนือ แนวร่องน้ําดังกล่าวปัจจุบันไม่มีน้ําไหล สําหรับสภาพคูน้ํา คัน
ดินที่พบปัจจุบันจะพบบริเวณทิศตะวันออกและทิศใต้ของหมู่บ้าน ซ่ึงถูกถนนตัดผ่าน และถูกปรับ
สภาพในบางส่วน 
     ชุมชนโบราณบ้านน้ําคํา ต้ังอยู่ในเขตบ้านน้ําคํา ตําบลพญาแก้ว อําเภอเชียงกลาง จังหวัด
น่าน เป็นชุมชนที่มีแบบแผนไม่แน่นอน แนวคูเมืองทิศเหนือจะอาศัยทางน้ําธรรมชาติซ่ึงเชื่อมต่อกับลํา
น้ําน่าน จากการสํารวจพบว่า มีลักษณะเป็นคูน้ําคันดินเพียงชั้นเดียว ปัจจุบันยังมีการใช้ป ระโยชน์จาก
คูน้ํานี้อยู่ เพราะมีน้ําขังตลอดปี คันดินมีต้นไม้ปกคลุมตลอดแนว บริเวณชุมชนโบราณบางส่วนพบว่า 
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่ลุ่มดอน บางบริเวณเป็นบ่อน้ําเล็กๆ สภาพทั่วๆไปเป็นปุารก 
     ชุมชนโบราณบ้านพร้าว หรือบ้านเด่นธารา ต้ังอยู่ในบริเวณบ้านพร้าวหรือบ้านสร้อยพร้าว 
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านเด่นธารา ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เป็นชุมชนที่ไม่มี
แบบแผนแน่นอน ลักษณะชุมชนจะวางตัวยาวขนานไปตามรอยต่อระหว่างที่ราบตํ่ากับที่ดอนสูงในแนว
ทิศตะวันออก-ตะวันตก จากการสํารวจลักษณะคูเมืองเป็นคูน้ําคันดินชั้นเดียว ลักษณะแนวคันดินทิศ
ใต้จะวางตัวแนวยาวไปด้านทิศตะวันออกแล้ววกขึ้นไปทางเหนือเล็กน้อย ก่อนจะสิ้นสุดบริเวณผาชัน 
สภาพโดยทั่วไปภายในชุมชนโบราณเป็นลักษณะของที่ราบซ่ึงถูกไถพรวนปรับสภาพพ้ืนที่เตรียม
เพาะปลูก คูน้ําคันดินส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพดี 
    ชุมชนโบราณบริเวณพระธาตุจอมพริก อยู่ในเขตวัดพระธาตุจอมพริก ตําบลยม อําเภอท่า
วังผา จังหวัดน่าน จากร่องรอยคูเมืองชุมชนโบราณแห่งนี้มีความสลับซับซ้อน บางส่วนปรากฏ 2 ชั้น 
แต่บางช่วงพบเพียงชั้นเดียว ขอบเขตชุมชนโบราณบริเวณวัดพระธาตุจอมพริกนี้  ทิศเหนือติดที่ราบตํ่า 
ด้านเหนือเป็นที่ต้ังของวัดพระธาตุจอมพริก และพ้ืนที่ใช้อยู่อาศัย 
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    ชุมชนโบราณบ้านผึ่ง (ต้นผึ่ง) ต้ังอยู่ในบริเวณเขตหมู่บ้านต้นผึ่ง ตําบลพงษ์ อําเภอสันติสุข 
จังหวัดน่าน จากการสํารวจในพ้ืนที่จริงพบว่า มีความซับซ้อนเนื่องจากแนวคูน้ําคันดินจะทําเป็นวงโค้ง
เหลื่อมซ้อนกันดูคล้ายกับมีการสร้างและต้ังหลักแหล่งกันมาหลายยุคหลายสมัย สภาพปัจจุบันของแนว
คูน้ําคันดิน และพ้ืนที่โดยรอบเป็นปุารกชัฏ 
     ชุมชนโบราณบ้านปุาแลว ต้ังอยู่ในเขตบ้านอภัยคีรี ตําบลปุาแลวหลวง อําเภอสันติสุข 
จังหวัดน่าน ปัจจุบันปรากฏแนวคูน้ําคันดิน พ้ืนที่ภายในชุมชนโบราณส่วนใหญ่ยังคงสภาพดี ร่องรอยคู
น้ําคันดินยังเห็นชัดเจน พ้ืนที่ภายในถูกใช้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
     ชุมชนโบราณบ้านดอยทุ่งกวาง ต้ังอยู่ในเขตบ้านดอยทุ่งกวาง ตําบลแงง อําเภอปัว จังหวัด
น่าน ยังไม่มีความชัดเจนในหลักฐานการสืบค้น และร่องรอยสําหรับการสอบถามประวัติ 
    ชุมชนโบราณบ้านปุาแดด ต้ังอยู่ในเขตบ้านปุาแดด ตําบลดู่พงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัด
น่าน รูปทรงของชุมชนชนโบราณตามที่ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศมีลักษณะเป็นรูปทรงค่อนข้าง
กลม ร่องรอยของคูน้ําคันดินที่ปรากฏมีต้นไม้ และวัชพืชปกคลุมอยู่ทางด้านทิศเหนือของชุมชน 
         
 2) โบราณสถาน ในเขตจังหวัดน่านปรากฏร่องรอยแห่งอารยธรรมของโบราณสถาน 
ดังต่อไปนี้ 
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านต้ังอยู่ในบริเวณคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า “หอ
คํา” โดยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าเมืองน่านสร้างขึ้นเป็นที่ประทับเม่ือปี พ.ศ. 2446 ลักษณะตัว
อาคารโอ่โถง งดงาม ก่ออิฐถือปูนแข็งแรง แต่ตกแต่งให้อ่อนช้อย สวยงาม ด้วยลายลูกไม้ นับเป็น
สถาปัตยกรรมก่อสร้างที่ดีเด่นแห่งหนึ่งของเมืองไทย นอกจากนี้ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ เป็นที่ ต้ัง
อนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงศ์ผลิตเดช ผู้เป็นเจ้าของหอคําแห่งนี้ด้วย กรมศิลปากร ได้รับมอบอาคารหอ
คําเพ่ือใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เม่ือปี พ.ศ. 2517 จัดแสดง โบราณวัตถุ ตลอดจน
สิ่งที่น่าสนใจเก่ียวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี และชาติพันธุ์วิทยา ประจําท้องถิ่น มาจัดแสดง
ให้ชมอย่างมีระบบและระเบียบสวยงาม 
 วัดหนองแดง  วิหารไทลื้อทรงค่า เป็นวัดเก่าโบราณของไทยลื้อ ลักษณะสถาปัตยกรรม
แบบไทยลื้อ โดยช่างชาวไทยลื้อ (แคว้นสิบสองปันนา) สร้างมาประมาณ 200 กว่าปี มีการบูรณะ
หลายครั้ง แต่รูปร่างลักษณะภายนอกยังคงรูปเดิมไว้มาก ตัวอาคารผนังสร้างด้วยอิฐก่อ หนาประมาณ 
50 เซนติเมตร สูงประมาณ 3 เมตร ผนังก่อเรียบ หน้าต่าง สันนิษฐานว่า เจาะเพ่ิมเติม และใส่บานที
หลัง ลักษณะรูปทรงหลังคา ตอนล่างลาดคลุมทั้งสี่ด้าน ตอนบนทรงจั่วตัดแบบวิหาร ทรงโรง ด้านหน้า
ลาดชายคาทิ้งต่อลงมา คลุมมุขหน้า และต้ังเสารับเป็นแถวสามเสา มีที่นั่งตรงเฉลียง อิฐก่อครึ่งแผ่น สูง 
50 เซนติเมตร พ้ืนมุขหน้าลดลงมาจากพ้ืนพระอุโบสถ ประมาณสองขั้นบันได ด้านข้างทิศเหนือ ต่อ
ชายคาออกมาคลุมทรงประตูเล็กน้อย และเปิดทางออกเช่นเดียวกับด้านหลัง ซ่ึงใช้ลักษณะต่อชายคา 
ออกมาคลุมเช่นเดียวกัน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2524 
 วัดพระธาตุเบ็งสกัด ต้ังอยู่บ้านแก้ม หมู่ที่ 5 ตําบลปัว อําเภอปัว จังหวัดน่าน เป็น
สถาปัตยกรรมไทยลื้อที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหลายครั้ง ลักษณะวิหารเป็นรูปวิหารทรงสูง แต่
หลังคาจะกดตํ่าแบบช่างล้านนาเดิม มีลาดบัวท่ีฐานตอนล่างของพระวิหาร ด้านข้างของวิหารเจาะ
หน้าต่างเป็นบานเล็ก ๆ แคบ ๆ หน้าวิหารมีลักษณะเป็นมุขโถงโล่ง ๆ ขึ้นบันไดด้านหน้าจะถึงโถงมุข
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หน้าเข้าสู่ภายในวิหาร ซ่ึงภายในประกอบด้วยเสารายเรียงสองแถวตรงสู่แท่นฐานชุกชี ประตูด้านหน้า
วิหารเป็นประตูใหญ่กว้างและสูง ประกอบด้วยลวดลายปูนปั้น ผสมผสานระหว่างศิลปะเก่ากั บใหม่
สําหรับเจดีย์พระธาตุเป็งสะกัด ความหมายของพระธาตุตามตํานานหมายถึง สิ่งมหัศจรรย์ที่ เกิดขึ้น
จากบ่อดินที่ใช้ไม้แหย่ลงไปแล้วไม้ขาดเป็นท่อน ๆ เหมือนมีอะไรมากัดให้ขาด และมีลําแสงเกิดขึ้น 
ลักษณะของเจดีย์นี้เป็นสถาปัตยกรรมล้านนา สร้างโดยพญาภูคาในปี พ.ศ. 1826 สร้ างก่อนพระ
วิหาร และได้รับการบูรณะจากกษัตริย์ราชวงศ์น่านหลายสมัยสืบเนืองต่อกันมา เจดีย์เป็นรูปทรงฐาน
ระฆังคว่ํา เป็นมุมแปดเหลี่ยมลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ ไม่มีลวดลายเป็นศิลปะแบบพะเยา หรือที่ เรียกว่า
เจดีย์ทรงพะเยา ซ่ึงมีมากที่พะเยา เชียงราย  
 วัดหนองบัว ต้ังอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้ออันสงบร่มเย็น วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานทาง
สถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ชิ้นเอกของเมืองน่าน วัดหนองบัวเป็นวัดชาวบ้าน ลักษณะการตกแต่ง
ภายในตัววิหารจึงเรียบง่ายกว่า ทั้งลักษณะวิหารก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าธรรมดา แต่ วิหารวัดหนองบัว
ก็เป็นอาคารที่ทรงคุณค่าในแง่สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้านที่สวยงาม และหาชมได้ยาก จากคําบอกเล่ากล่าว
ว่า วัดนี้สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2405 โดยท่านสุนันต๊ะ (ครูบาหลวง) เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนําชาวบ้าน
สร้างขึ้นเป็นวัดประจําหมู่บ้านหนองบัว แต่แรกนั้นยังไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เข้าใจว่าจะเขียน ขึ้น
ระหว่าง พ.ศ. 2410-2449 
 วัดสวนตาล สร้างขึ้นโดยพระนางปทุมมาวดีชายาของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่านเม่ือ
ราว พ.ศ. 1955 เป็นวัดที่ต้ังอยู่นอกกําแพงเมืองน่านด้านพิศเหนือ ในบริเวณที่เป็นสวนตาลหลวง ซ่ึง
เป็นที่มาของชื่อวัด ตัวเจดีย์หลังวิหารนั้น เดิมเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัย ต่อมาพระเจ้าสุริยพงษ์
ผริตเดชฯ ผู้ครองนครน่านโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะขึ้นใหม่เม่ือปี พ.ศ. 2547 ได้แก้ไขรูปทรงเป็นเจดีย์
ยอดปรางค์ ดังปัจจุบันภายในวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทรงทิพย์ พระพุทธรูปสําริดปางมาร
วิชัยองค์ใหญ่หน้าตักกว้าง 10 ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้ว พระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่โปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1993 เพ่ือแสดงถึงชัยชนะที่พระองค์สามารถยึดเมืองน่านไว้ในพระราชอํานาจ  
 วัดพญาวัด เป็นที่ต้ังของเจดีย์จามเทวีหรือพระธาตุวัดพญาวัด ปูชนียสถานที่เก่าแก่ และ
สําคัญแห่งหนี่งของจังหวัดน่าน ด้วยช่างได้นํารูปแบบมาจากจังหวัดลําพูน ในยุคที่ล้านนากําลัง รุ่งเรือง
ถึงขีดสุด ทั้งทางศาสนาจักรและอาณาจักร และเมืองน่านก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของล้านนาอย่างเต็มที่ 
วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ชื่อว่า พระเจ้าสายฝน ซ่ึงชาวบ้านเคารพนับถือ และมาขอฝน
เม่ือเกิดความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล แต่พิธีขอฝนนี้ทําครั้งสุดท้ายเม่ือปี พ.ศ. 2533 
จากนั้นก็ไม่เคยมีการทําอีกเลย เนื่องจากเกรงว่าองค์พระจะชํารุด เนื่องจากมีความเก่าแก่มากแล้ว 
นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีธรรมมาสน์ฝีมือช่างเมืองน่านที่เก่าที่สุดเท่าที่พบมา ลัก ษณะคล้ายบุษบก 
ฐานเป็นปูนก่อติดกันพ้ืน ตัวธรรมสน์เป็นไม้แกะสลัก มีทรงลุ้ง คือ ด้านบนผาย ด้านล่างสอบเข้าเป็น
แบบฝาตัด ลงรักเขียนลายรดน้ําปิดทองใช้ใส่พระธรรมคัมภีร์ พร้อมทั้ง เครื่องสูงจําลอง หรือเครื่องราช
กุธภัณฑ์ เป็นเครื่องสักการพระพุทธเจ้า ทําจากไม้เขียนหลายรดน้ํา 
 วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สํา คัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน 
สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ต้ังอยู่บนดอยเบาน้อย สูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 240 เมตร หน้าวัดมีทางขึ้นเป็นบันไดนาค 303 ขั้น ตามประวัติ พระธาตุองค์นี้สร้ างโดย
มเหสีรองของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่าน เม่ือราวพุทธศตวรรณที่ 20 เจ้าผู้ครองนครน่านอีกหลาย
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องค์ต่อมาได้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุโดยตลอด จนกระทั่งมีการบูรณะครั้งใหญ่ ในสมัยพระเจ้าสุ
ริยพงษ์ผริตเดชฯ ในปี พ.ศ. 2449-2454  
 วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นปูชนียสถานที่สําคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาว
ดาเมืองน่านกล่าวว่า พญาการเมืองโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจาก
เมืองสุโขทัย ระหว่างปี พ.ศ. 1891-1901 สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้งแสดงให้
เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน แยกออกเป็น 2 แห่ง ได้แก่ วิหารหลวง 
อยู่ทางด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุ และวิหารพระนอน อยู่ทางด้านหน้านอกกําแพงแก้วขององค์พระ
ธาตุ สําหรับเจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุแช่แห้งต้ังอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําน่าน เป็นพระ
ธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตามประวัติสร้างเม่ือ พ.ศ. 1896 อายุราว 600 ปีเศษ องค์พระธาตุ
แช่แห้งเป็นพระธาตุที่มีขนาดสูงถึง 55.5 เมตร ต้ังอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร 
มีสีเหลืองอร่าม เนื่องจากบุด้วยแผ่นทองเหลือง พระธาตุนี้ ต้ังอยู่บนยอดดอยภูเพียงแช่แห้ง ลักษณะ
ของเจดีย์ทรงระฆัง ส่วนฐานทําเป็นฐาน หน้ากระดานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ รองรับฐานบัวลูกแก้วย่อเก็จ 
ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดาน สี่เหลี่ยม และแปดเหลี่ยม ซ้อนลดหลั่นกัน 3 ชั้น องค์ระฆังมีขนาดเล็ก 
บัลลังก์ทําเป็นแท่นสี่เหลี่ยมย่อเก็จ ฐานหน้ากระดาน กลม เป็นกระดานสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยม และ
ชั้นบัวคว่ําเหนือฐานแปดเหลี่ยม ตกแต่งคล้ายกลีบบัว หรือลายใบไม้ แทน ลายดังกล่าวนี้คงได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะพม่า ซ่ึงนํามาต่อเติมขึ้นภายหลัง เม่ือล่วงเข้าพุทธศตวรรษที่ 24 แล้ว 
 วัดม่ิงเมือง ต้ังอยู่ที่บ้านม่ิงเมือง ตําบลในเวียง อําเภอเมืองน่าน จังหวั ดน่าน ลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมของวิหารหลังเดิมคงเป็นช่างฝีมือแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ต่อมาภายหลังได้มีการ
บูรณะปรับปรุงซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงรูปแบบ กลายเป็นสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานกับแนวความคิด
สมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเน้นที่เด่นชัดของวิหารวัดม่ิงเมืองก็คือ ลวดลาย ศิลปะปูนปั้นที่ประดับ
ตกแต่งตัววิหาร มีความสวยงาม วิจิตรบรรจงมาก นับเป็นงานฝีมือของช่างปูนสมัยใหม่ในยุดปัจจุบัน  
 วัดหัวข่วง มีวิหารและเจดีย์ที่มีลักษณะศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา สกุลช่างเมืองน่าน 
ฝีมือประณีตงดงาม วัดนี้ไม่ปรากฏว่าสร้างมาต้ังแต่สมัยใด มีเพียงหลักฐานว่าได้รับการบูรณะในราว 
พ.ศ. 2425  โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าเมืองน่าน และต่อมาราวปี พ.ศ. 2472 ในสมัยเจ้า
มหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองน่าน องค์สุดท้าย มีวิหารที่สวยงาม ปัจจุบันเป็นอาคารทรงจั่วเด่นที่หน้า
บันประดับลวดลายไม้จําหลักรูปพรรณพฤกษาอย่างประณีต ละสวยงาม ซุ้มประตูหน้าต่าง ประดับ
ลายปูนปั้นรูปใบผักกาด อันเป็นศิลปะแบบตะวันตก เป็นวิหารผีมือช่างเมืองน่านที่มีเอกลักษณ์เป็นของ
ตนเอง นอกจาก นี้ในวัดยังมีหอไตรเก่าลักษณะน่าชมคล้ายวิหาร แต่มีขนาดเล็ก และทรงสูง หน้าบัน
และฝาชั้นบน ประดับลายแกะสลักสวยงามต้ังอยู่ใกล้องค์เจดีย์ สําหรับเจดีย์วัดหัวข่วง ลักษณะเป็น
เจดีย์ทรงประสาท หรือเรือนทอง อิทธิพลศิลปะล้านนา ฐานล่างทําเป็นหน้ากระดานสี่ เหลี่ยม รับฐาน
บัวลูกแก้ว 2 ชั้น มีชั้นหน้ากระดานค่ันกลาง ฐานบัวลูกแก้วชั้นบน ย่อเก็จรับกับเรือนธาตุไปจรดชั้นบัว
ถลาใต้องค์ระฆัง ส่วนเรือนธาตุมีซุ้มจรนัม ด้านละซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสําริดที่ มุม
ผนังทั้งสองข้างปั้นเป็นรูปแทวดาทรงเครื่องยืนพนมมือ เหนือชั้นอัสดงตอนสุดเรือนธาตุเป็นชั้นบัวถลา
ซ้อนกัน 3 ชั้น องค์ระฆังมีขนาดเล็กไม่มีบัลลังก์ ลักษณะของรูปทรงโดยส่วนรวมคล้ายกับเจดีย์วัดโลก
โมลี อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงสร้างขึ้นระหว่าง รัชกาลพระเมืองเกษเกล้า ราว พ.ศ. 2071 แต่
สวนฐานล่างและชั้นบัวถลาของเจดีย์นี้ยึดสูงขึ้น ทําให้มีลักษณะเรียวสูงกว่า แสดงถึงพัฒนาการทรง
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รูปแบบที่ช่างเมืองน่าน ดัดแปลงนํามาใช้ในระยะหลัง ซ่ึงคงมีอายุไม่เก่าไปกว่า ครึ่งแรก ของพุทธ
ศตวรรณที่ 22 
 วัดภูมินทร์ เดิมชื่อวัดพรหมมินทร์ เป็นวัดหลวง ต้ังอยู่ในเขตพระนคร เจ้าเจตบุตรพรหมมิ
นทร์สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2139  ต่อมาอีกประมาณ 300 ปี มีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยเจ้าอนันตวร
ฤทธิ์เดช เม่ือ พ.ศ. 2410 ใช้เวลาซ่อมแซมนานถึง 7 ปี เป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศ
ไทยที่ดูคล้ายต้ังอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลําตัว ตรงใจกลาง
พระอุโบสถจัตุรมุข ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพรพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศหัน
เบื้องปฤษฏาค์ชนกัน ประดับนั่งบนฐานซุกชี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในมีภาพจิตรกรรมฝา
ผนัง แสดงเรื่องราวชาดก วิถีชีวิตตําสนานพ้ืนบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต ได้แก่ การ
แต่งกายคล้ายผ้าซ่ินลายน้ําไหล การท่อผ้าด้วยก่ีทอมือ การติดต่อซ้ือขายกับชาวต่างชาติ สิ่งน่าสนใจ
อีกอย่างหนึ่ง คือ บานประตูแกะสลักลึกเป็น 3 ชั้น บนไม้สักทองแผ่นเดียวขนาดใหญ่ ความหนาของ
ไม้ประมาณ 4 นิ้วสลักเป็นลวดลายเครือเถาที่ท้ังดอกและมีผลระย้า รวมทั้งสัตว์นานาชนิด ฝีมือช่าง
เมืองน่าน 
 วัดพระธาตุช้างคํ้าวรวิหาร (วัดหลวงกลางเวียง) เดิมชื่อวัดหลวงกลางเวียง เจ้าผู้ครองนคร
น่าน พญาภูเข่ง เป็นผู้สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 1949 พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างคํ้าวรวิหาร เป็นวิหาร
ขนาดใหญ่ รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือ ลักษณะภายในโอ่โถง ด้านหน้ามีสิงห์ คู่ ยืน
ตรงเชิงบันได ด้านละตัว มีทางเข้า 3 ทาง ประตูกลางทําเป็นประตูใหญ่ และประตูเล็ก อยู่ ด้านซ้าย
และด้านขวา มีทางขึ้นเป็นประตูเล็ก ๆ ตรงข้ามพระประธาน ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกอีก 2 
ข้าง ทําหลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น มุขลดด้านหน้า และด้านหลัง หน้าบันตีด้วยแผ่นกระดานเรียงต่อกัน 
แล้วประดับที่ขอบเสาด้านหน้าทุกต้น ตามลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนาไทย ภายในพระวิหาร
กว้างขวาง มีเสาปูนกลมขนาดใหญ่ ขนาด 2 คนโอบรอบ จําหลัก ลวดลายปูนปั้นนูนสูงไว้ เหนือจาก
ระดับพ้ืนพระวิหาร 1.50 เมตร เป็นลวดลาย กนกระย้าย้อยภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างคํ้า ซ่ึง
เป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้น เพียงครึ่งตัว
ประดับอยู่โดยรอบ นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปทองคําปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ซ่ึง
เป็นทองคํา 65 เปอร์เซ็นต์ สูง 145 เซนติเมตร ยอดพระโมฬีทําเสริมเม่ือ พ.ศ. 2442 หนัก 69 บาท 
เจ้าง่ัวฬารผาสุม เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 14 แห่งราชวงค์ภูคา เป็นผู้สร้าง เม่ือวันพุธ เดือน 6 เหนือ 
พ.ศ. 1969 เป็นศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ที่หอพระไตรปิฎก 
 
2.3 เอกสารโบราณกับภูมิปัญญานครน่าน   
            การสํารวจรวบรวมและจัดทําระบบสารสนเทศสําเนาภาพถ่าย พระธรรมคัมภีร์ใบลาน  
พระนครน่าน  สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ เม่ือการสํารวจอนุรักษ์เสร็จสิ้น ก็ได้คัดเลือกเรื่องที่โดดเด่น 
เก่ียวกับแหล่งข้อมูลที่ลงไปสํารวจของแต่ละวัด ที่ยังไม่เคยมีผู้ใด หรือหน่วยงานใด    ทําการปริวรรต 
และตีพิมพ์เผยแพร่ มาก่อน ขอเรียกว่า “เอกสารโบราณอันซีนเมืองน่าน”  มาทําการปริวรรต ถ่าย
ถอดอักษร จัดทําบทคัดย่อ เรียบเรียงเนื้อหาสาระ และแนบด้วยภาพถ่ายเอกสารโบราณต้นฉบับ เพ่ือ
เอ้ือความสะดวกให้ผู้สนใจเนื้อเรื่องจะได้เข้าถึงโดยง่าย ในขณะที่ผู้สนใจอยากศึกษาการอ่านอักษร
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โบราณฉบับปริวรรต เทียบกับสําเนาต้นฉบับเดิม ก็สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เป็นการช่วยสืบสาน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาโบราณอีกวิธีหนึ่ง 
 

 เอกสารโบราณเมืองน่าน ทั้ง 4 เรื่อง ประกอบด้วย 
 1. นิทาน (ประวัติ) การสร้างพระธาตุดอนแก้ว แต่งโดยครูบาสุริยะ อดีตเจ้าอาวาสวัดดอน
แก้ว เม่ือ 110 ปี ที่ผ่านมา(พ.ศ.2448) นับเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เล่าถึงการก่อสร้างพระธาตุ
ดอนแก้วอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ผู้อ่านจะได้เห็นภาพพจน์ชัดเจนเหมือนอยู่ร่วมเหตุการณ์ในครั้งนั้น
โดยแท้ ดังบทสรุปเอกสารโดยย่อ ต่อไปนี้ 
   ครูบาสุริยะ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอนแก้ว ผู้จารคัมภีร์เรื่องอานิสงส์ ก่อพระธาตุดอนแก้ว 
ในปีจุลศักราชได้ 1267(พ.ศ.2448)  ได้เล่าโดยเท้าความอ้างอิงถึงเนื้อความในพระไตรปิฎก ที่แสดง
อานิสงส์ในการสร้างพระธาตุของพระสุทธาปิณฑิยเถระ ว่ามีผลานิสงส์หนุนส่งให้ท่านเสวยสุคติสุขเป็น
เวลานาน และไม่ได้ไปสู่ทุคติเลย   ชาติสุดท้าย ท่านเกิดในสมัยพุทธกาลได้มาบวชเป็นพระภิกษุ ปฏิบัติ
ธรรมไม่นานก็ได้บรรลุเป็นอรหันต์รูปหนึ่ง ดังนั้น การที่ครูบาสุริยะได้ชักชวนคณะศรัทธาสร้างพระเจ
ติยธาตุขึ้นมา ก็ด้วยเหตุผลเพ่ือการปลูกศรัทธาของพุทธศาสนิกชนได้มีจิตมหากุศลร่วมสร้างปูชนียวัตถุ
ที่สําคัญยิ่งใหญ่เอาไว้เป็นพุทธบูชา จะได้อานิสงส์มาก ดุจดังพระสุทธาปิณฑิยเถระ ครูบาสุริยะได้เล่า
ความ ต้ังแต่  หลัง พุทธปรินิพพานไ ด้ 3 เดือน ในการประชุ มสงฆ์ ทําสังคายนาครั้ งที่ 1 ที่ถ้ํ า
สัตตบรรณ  เขาเวภารบรรพต แขวงเมืองราชคฤห์ พระมหากัสสปะ พร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 
รูป     ถามพระอานนท์ว่า สุทธาปิณฑิยเถรสูตร นี้ พระพุทธเจ้าเทศนาเม่ือใด เทศนาให้แก่ผู้ใด พระ
อานนท์ตอบว่า พระสูตรนี้ ท่านได้สดับมาแต่พระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ในขณะที่พระองค์ประทับอยู่
ในพระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี ความในพระสูตรมีว่า 
            ในอดีตสมัยครั้งพระสิทธัตถะพุทธเจ้า มีกุลบุตรผู้หนึ่งเกิดในสมัยพุทธกาล แต่ไม่ได้มีโอกาส
กระทําบุญ ครั้นพระสิทธัตถะพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ชนทั้งหลายได้ช่วยกันก่อเจดีย์เพ่ือบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุของพระสิทธัตถะพุทธเจ้าขึ้น เขามีใจเลื่อมใสศรัทธา จึงได้ไปหาซ้ืออิฐก้อนหนึ่งจากช่าง
ปั้นหม้อมาร่วมก่อพระเจดีย์ และทําการสักการบูชาด้วยดอกไม้ของหอม ครั้นจุติไป เขาได้ท่องเที่ยวอยู่
ในเทวโลกและมนุษย์โลกรวมเวลานับได้ 94 กัป ไม่เคยไปเสวยทุกข์ในอบายสักชาติ ล่วงมาถึงสมัย
ศาสนาพระโคตมพุทธเจ้า เขาได้มาบวชเป็นภิกษุ  ปฏิบัติบําเพ็ญอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผล พร้อม
ด้วยปฏิสัมภิทาญาณ  มีนามปรากฏว่า “มหาสุทธาปิณฑิยเถร” ก็เนื่องด้วยผลบุญที่ไปซ้ืออิฐก้อนหนึ่ง
มาร่วมก่อเจติยธาตุและได้บูชาพระเจติยธาตุนั้น 
            มหาสุทธาปิณฑิยเถรได้แสดงถึงผลานิสงส์แห่งบุรพกรรมของตนว่า ท้าวพญาทั้งหลายแม้จะ
ได้ผลบุญมีทรัพย์สมบัติมาก  เป็นใหญ่ในทวีปทั้ง 4 ก็ไม่อาจเทียบเท่าผลบุญ 1 ใน 16 ส่วน แห่งการ
สร้างและการบูชาพระ  เจติยธาตุนั้นได้ เรา(พระมหาสุทธาปิณฑิยเถร) ได้ท่องเที่ยวในสวรรค์และโลก
มนุษย์ถึง 94 กัป  ไม่เคยรู้จักทุกข์แม้แต่ชาติเดียว   เป็นท้าวพญานับอเนกชาติ   เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ  13 ชาติ  ในปัจจุบันได้บรรลุปฏิสัมภิทาญาณ 4, วิโมกขธรรม 8, อภิญญา 6 เป็นพระ
อรหันต์ในพระพุทธศาสนา ก็ด้วยผลบุญเพียงนําอิฐก้อนเดียวไปร่วมบุญก่อเจดีย์และสักการบูชาเจติย
ธาตุนั้น เม่ือพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปที่ลังกาทวีป  พญาอภัยทุฏฏคามณี  มีพระราชศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามาก โปรดให้สร้างพระสถูปเจดีย์เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตามพุทธทํานายไว้ โดย
จัดสรรค่าจ้างให้กับคนทั้งหลายตามแต่กําลัง  ครั้งนั้น มีหญิง 2 คนรับจ้างขนก้อนอิฐและหาบน้ําให้แก่
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ช่า ง หญิ งทั้ ง 2 คนนั้น  ไ ด้ทํ ากา รรั บจ้ าง ด้วยใจศรั ทธาอย่า งยิ่ง  เ ม่ือสิ้น อา ยุ ก็ไ ด้ไปเ กิด ใน
สวรรค์   เทวธิดาทั้งสองได้รําพึงถึงบุพกรรมของตนในอดีต จึงได้พากันนําดอกไม้ธูปเทียนของหอมที่
เป็นทิพย์ ลงมาสักการบูชาพระเจติยธาตุทุกวันอุโบสถศีล  ในขณะนั้น มหาสิวเถร พํานักอยู่  ที่มหา
วังกวิหาร ก็อยากจะไปไหว้พระเจติยธาตุ ในเวลากลางคืน ท่านจึงเข้ามาสู่ลานพระเจติยธาตุนั้น ได้เห็น
เทวธิดาทั้งสอง จึงถามว่า เพราะสาเหตุใดทําให้นางทั้งสองมีรัศมีรุ่งเรืองยิ่งนัก  เทวธิดาทั้งสองไหว้และ
ตอบมหาสิวเถรว่า ด้วยอํานาจบุญกรรมที่ทําการรับจ้างขนอิฐและหาบน้ําให้แก่ช่างก่อเจติยธาตุหลังนี้ 
ในชาติก่อน เรื่องเล่านี้มีบันทึกไว้ใน “มหาวงส์หลวง” 

 ลําดับเหตุในการก่อสร้างพระธาตุดอนแก้ว เม่ือปีจุลศักราช 1253 (พ.ศ. 2434) ครูบา
สุริยะ มีอายุได้ 62 ปี ในเดือน 5 ขณะที่ท่านธุดงค์อยู่ในถ้ําผาตูบ มีภิกษุรูปหนึ่งชื่อ “ไชยภิกษุ” ได้นํา
พระธาตุใส่กระอูบ(ผอบ)ไปด้วย ครูบาสุริยะจึงได้ขอดู เห็นพระธาตุเม็ดหนึ่ง ขนาดเท่าเม็ดพันธุ์ผักกาด
สีขาวใสงาม มีวัณณะ(สี)ดังสีนกยางขาว มีจุด 2 ข้างตรงกัน ด้านหนึ่งลึกอีกด้านหนึ่งต้ืน   จึงได้ขอแลก
พระธาตุกับไชยภิกษุ    ครูบาสุริยะจึงให้แกะไม้มหาโพธิ์เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ และอัญเชิญพระ
ธาตุบรรจุไว้ในช่องกลางเศียรพระพุทธรูป และนําติดตัวตลอดมาล่วงมาถึงจุลศักราช 1263  (พ.ศ. 
2444)    เดือน 7 น่าน ออก 11 คํ่า วันจันทร์ ครูบาสุริยะ ได้ให้คณะศรัทธาชาวบ้านดอนแก้วและ
ชาวบ้านใกล้เคียงมาสักการบูชาพระธาตุ ในหอสรงทําเป็นมณฑปมุงด้วยผ้าเทศสีกระเทียมขาว  ก้ันผ้า
เพดาน และวางผ้ากรองรองรับเอากากน้ําอบน้ําหอมออก มีเครื่องสักการบูชาต่างๆ คือ  เศวตฉัตร ช่อ 
ทุง โคมแห่ โคมดอกบัว พัดพร้าว จามร ละแอ บังวัน ต้นดอก เป็นต้น   สาธุชนทั้งหลายต่างพากันมา
สักการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียน น้ําอบ น้ําหอม กลิ่นหอมฟูุงขจรไปทั่ว ยังความปีติโสมนัสยินดีบังเกิด
แก่คนทั้งหลาย บางคนมีจิตเลื่อมใสศรัทธามาก อุตสาหะไปนําน้ําทิพย์ ที่ เกิดในเง้ือมผาไกลๆ มาสรง
พระธาตุ จนถึง เดือน 8 น่าน ออก 8 คํ่า อินทสรภิกษุเป็นประธาน ได้ให้ช่างเค่ียนทําโกศไม้จันทน์ใส่
พระธาตุ ขัตติยะอุบาสกบ้านมณเฑียรเป็นประธานแก่ญาติและเพ่ือนบ้าน ขุนบ้าน นายแคว่น เจ้านาย
ทั้งหลายพร้อมกับช่างเครื่องทําโกศเงินใหญ่ 1 ลูก เล็กอีก 1 ลูก ในการนี้ครูบาสุริยะได้จ้างสล่าม่าน
(นายช่างชาวพม่า) 4 คน มีสล่าผ่าง(หัวหน้า)  มาเป็นผู้ก่อสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ   เม่ือ
ถึงฤกษ์อันเหมาะสม ศรัทธาทั้งหลาย พร้อมด้วยสล่าม่านเอาเข็มรวายสีต้ังแล้ว ชักเชือกออก 11 ศอก 
ขัดราชวัตร 4 ด้าน ขุดขุม 4 ขุม โดยมี ขุมใหญ่ลึก 4 ศอก 1 ขุม และขุมเล็กลึกขุมละ 2 ศอก อีก 3 
ขุม สล่าม่านเอาอิฐพอกกระดาษเงินกระดาษคํารองพ้ืนในแต่ละขุม ก่อเป็นอุโมงค์ที่บรรจุโกศพระธาตุ
เอาไว้จนแล้วเสร็จ ถึงเดือน 8 ออก 14 คํ่า ได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งหลายมาเจริญปริตรมงคลคาถา อบรม
สมโภชพระธาตุ และบรรจุพรธาตุไว้ในโกศที่ซ้อนกันหนาได้ 8 ชั้น ดังนี้ ชั้นในสุด โกศทองคํา , โกศแก้ว
วิฑูรย์, โกศไม้จันทน์หอม, โกศเงิน,  โกศแก้วมรกต, โกศเงินใส่ฝาจิกคํา, โกศเงินใหญ่, และโกศแก้วเป็น
ชั้นนอกสุด แล้วเสร็จแห่โกศพระธาตุเข้ามาประดิษฐานไว้เหนือปราสาทกลางวิหาร ศรัทธาบ้านสวน
ตาลทั้งมวลพร้อมด้วยเครื่องไทยทานต่างๆ กับทั้งข้าวตอกดอกไม้ ธูป เทียน ประทีป ไต้ไฟ โคม มา
บูชาพระธาตุ ตามไฟสว่างแจ้งตลอดคืนตลอดเวลาที่ประกอบพิธีสมโภชพระธาตุนั้น อุบาสกจํานวน 
10 คน ทรงผ้าขาวถือศีล 8 ภาวนาเฝูาอบรมพระธาตุ มีนามดังนี้  1 หลวงพรหมอักษรเป็นประธาน , 
2 หลวงคําเรืองฤทธิ์ , 3 หลวงธรรมดูร, 4 หลวงธรรมธิมงคล , 5 แสนธะ(แสนอัทธะ) , 6 ท้าวพรหม
สาร, 7 แสนยศ, 8 แสนพรหมจักร, 9 หนานขัตติยะ, 10 ลุงไหมมโน   
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 เดือน 8 ออก 11 คํ่า ครูบาสุริยะได้ทานผ้าขาวเทศอย่างดี เครื่องทรงตามแบบตะโก้งหง
สา แก่สล่าม่านทั้ง 4 คน คนละ 3 ผืน มีผ้านุ่งยาว 1 วา 1 ศอก เป็นผ้าสิบพุ่น, ผ้าสไบ 1 วา เป็นผ้าสี
กระเทียมเนื้ออ่อน และผ้าโพกหัวยาว 2 ศอกเป็นผ้าสีกระเทียมปลายน้ําข้าวซัดเนื้ออ่อนนวล เม่ือคณะ
ศรัทธาพร้อมเพรียงกันทั้งสล่าม่าน, พวกอุบาสกที่ทรงผ้าขาวถือศีล 8 กับทั้งไชยวุฒิอุบาสก รวมเป็น 
15 คน นําหน้าขบวน แห่โกศบรรจุพระธาตุออกประทักษิณเวียนรอบอาราม แล้วยกขึ้นใส่ไว้ในหอ
ฉลอง ที่มีรั้วล้อมราชวัตร เพ่ือให้สาธุชนทั้งหลายได้สักการบูชา 

 ครั้นได้ฤกษ์ยามงามดี อุบาสกทรงผ้าขาวท้ัง 15 คน จึงอันเชิญโกศใส่พระธาตุ โดยไชยวุฒิ
อุบาสกเป็นผู้ถือโกศพระธาตุ นําขบวนไปบรรจุไว้ในอุโมงค์ สาธุชนทั้งหลาย ตีฆ้อง ตีกลอง เปุาแตร
หอยสังข์ ประโคมอยู่ตลอดเวลา เสียงแซ่ซ้องสาธุการด้วยความปีติโสมนัส ก้องสนั่นทั่วบริเวณ  ครูบา
สุริยะได้บัง เกิดความปี ติโสมนัสยิ่งนัก  ด้วยมีใจปสา ทศรัทธาในการสร้างปู ชนียวั ตถุไว้ คํ้าจุ น
พระพุทธศาสนา ก็ได้เข้าไปกราบไหว้นมัสการพระธาตุ เม่ือนั้น “ยาวิไชยเถร” ลงไปอยู่ที่ขอบอุโมงค์ 
รับโกศบรรจุพระธาตุจากไชยวุฒิอุบาสก และบรรจุไว้ในอุโมงค์ที่ก่อด้วยอิฐเงินและคํา ครูบาสุริยะเอา
กระออมแก้วเล็ก 3 ลูกใส่น้ําบ่อทิพย์ลงต้ังไว้บูชาคุณพระธาตุหลวงคําบุญเรืองมหาอุบาสกได้นําไหลวง
คํา(ไหมังกร) ลูกใหญ่ มาครอบโกศแก้วบรรจุพระธาตุ นําเครื่องสักการบูชาทั้งมวลบรรจุใส่ไว้  โกศพระ
ธาตุไว้ในขุมใหญ่  ไชยวุฒิอุบาสกนําไหมาบรรจุพระพุทธรูปทั้งเล็กและใหญ่ไว้ในขุมถ้วน 2  โกศแก้ว
กระบัดพระยาพู ใส่อรหันตธาตุกับทั้งแก้วแหวนเงินทอง ที่ผู้คนนํามาบูชาบรรจุไว้ในขุมถ้วน 3 โกศเงิน
ลายดอก ของศรัทธาบ้านดอนแก้ว บรรจุพระธาตุที่สาธุชนนํามาร่วม พร้อมทั้งแก้วแหวนเงินทองใส่ไว้
ในขุมถ้วน 4  เรียบร้อยแล้ว สล่าม่านฉาบปูนปิดทุกขุม ก่อสร้างเจดีย์ขึ้นทุกวันโดยไม่หยุด เดือน 8 
แรม 5 คํ่า ครูบาสุริยะได้เอาถ้วยแก้วขาวมีฝาปิด เอาพระพุทธรู ปสมาธิเพชรองค์ 1, พุทธรูปแก้ว
มหานิลองค์ 1, พุทธรูปสอแก้วองค์ 1, พระองค์ดําองค์ 1, ทองขวานฟูามีแต่ทางปลายอัน 1 , ใส่กับ
พระพิมพรูปเจ้า 7 องค์ ใส่ในถ้วยแก้วปิดดีแล้ว เอาขึ้นบรรจุไว้ท่ามกลางขันหลวง สล่าม่านก่ออุโมงค์
น้อยไว้ จากนั้น การก่อสร้างก็ดําเนินไป นับแต่เดือน 9 ปฐมน่าน ออก 7 คํ่า วันเสาร์เอาแกนไม้สักยาว 
5 ศอกขึ้นใส่ยามกองแลง สล่าม่านทั้งหลายก่อเจดีย์ขึ้นทุกวันทุกวันจนถึง เดือน 9 ทุติยะ แรม 2 คํ่า 
วันจันทร์ สล่าม่านทาสะทายแล้วเสร็จสมบูรณ์ พระธาตุวัดดอนแก้วแรกเม่ือก่อเสร็จนั้นมีความสูง 11 
ศอก 18 แม่มืออัด ฐานกว้าง 11 ศอก กําแพงล้อมรอบกว้าง 16 ศอก 11 แม่มืออัด ช่วงกําแพงถึง
พระธาตุกว้าง 2 ศอก สิ้นค่าก่อสร้างไปดังเอกสารที่ปริวรรตปีจุลศักราช 1264 (พ.ศ. 2444) เดือน 
6 น่าน ขึ้น 15 คํ่า วันอาทิตย์ได้ทําการสมโพชฉลองปริตรมงคลพุทธาภิเษกเบิกบายพระเจติยธาตุ 
โดยมี พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นประธาน  พร้อมด้วยข้าราชบริพาร เสนา
อํามาตย์ ศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย แห่เครื่องครัวทานที่บรรจงตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามมาร่วม
ในงานพิธีครั้งนี้อย่างล้นหลาม  สุริยภิกขุ หรือ ครูบาสุริยะ ได้ลงมือเขียนอานิสงส์ก่อพระธาตุไว้เพ่ือ
ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา(โชตกวรพุทธศาสนา)ไปภายหน้า 

2) ต้านานถ้้ากลุ่ม(คูหาฆฏกะ)   จารโดย แสนธนัญไชย  ในปี จ.ศ. 1238(พ.ศ.2419) 
เม่ือ 139 ปีผ่านมา เล่าถึงตํานานเก่ียวกับพุทธศาสนาที่เข้ามาในดินแดนโยนกเชียงแสน ที่ธชปัพพตะ
(ดอยทุง หรือ ดอยตุง)  ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระพุทธองค์ทํานายเหตุการณ์ในอนาคต ว่าที่นี้จะ
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ จะทําให้อายุพระพุทธศาสนาสืบทอดยาวนานถึง 
5,000 พระวัสสา  มีตํานานเจ้าผู้ครองนครในดินแดนนั้น เป็นจ้าวของชาวลัวะ นามว่า ปูุ เจ้าลาว
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จก  มีบุตร 3 คน คนโตชื่อว่า ลวะกุมโภ หรือ ลวะช่างหม้อ คนกลาง ชื่อว่า ลวะทสลขะ หรือ ลาวล้าน 
คนเล็กชื่อว่า ลวะคันโธ หรือ ลาวหอม ก็ให้ลูกครองเมืองต่างๆ ในบริเวณนั้น ต่อมา เม่ือพระพุทธเจ้า
ปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปะ ก็ได้นําพระบรมสารีริกธาตุมาที่ดอยดังกล่าว ครั้งนั้น เจ้านครนามว่า 
อชุตตราช หลานของปูุเจ้าลาวจก ได้ทราบความประสงค์ของพระเถระ จึงได้พากันมาบรรจุพระธาตุที่
แท่นหินนั้น  พระมหากัสสปะเนรมิตตุงใหญ่ขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องสักการะ ที่นั้นจึงได้นามว่า ตอยตุง 
(เป็นตํานานพระธาตุดอยตุงอีกสํานวนหนึ่ง) พระเจ้าอชุตตราช ให้หัวหน้าลัวะดูแลรักษาสถานที่
ศักด์ิสิทธ์ินั้น และ มอบหมายให้ ลัวะ 500 ครอบครัว ปรนนิบัติดูแลพระธาตุ   รอบบริเวณดอยตุงนั้น 
มีบ่อน้ําทิพย์ 12 บ่อ มี ถ้ําที่เก็บไห 4 ใบ ที่เรียกว่า ถ้ํากุ่ม และถ้ําอ่ืนๆ  เช่น  ถ้ําปลา  ถ้ํา เปลวปล่อง
ฟูา เป็นต้น ประชาชนในครั้งนั้นก็ได้บูชาพระธาตุและสืบทอดเป็นประเพณี ต่อมาหัวหน้าลัวะสองสามี
ภรรยาได้ตายไป ด้วยบุญที่รักษาพระธาตุจึงได้ไปเกิดเป็นภุมมเทวดา เฝูารักษาดอยนั้น กาลล่วงไป 
พญาผู้ครองเมืองเชียงแสน มีใจบาป ประพฤติอธรรม  ภุมมเทวดาทั้งสอง  ต้องการรักษาพระศาสนา
ให้รุ่งเรืองตราบ 5,000 ปี จึงได้ชวนกันจุติลงมาเกิดในโลกมนุษย์ ได้รับการแต่งต้ังเป็นเจ้าพญาครอง
เมืองนั้น ชื่อว่า “ลวจักกราช” พระองค์มีราชบุตร 3 องค์  องค์พ่ี นามว่า ลาวช้างก้อม  องค์กลาง นาม
ว่า ลาวแผนแผ้ว องค์เล็ก นามว่า ลาวเกล้าแก้วมาเมือง   ราชบุตร 3 องค์เสวยราชสมบัติในหิรัญญ
นคร มีเจ้าครองนครสืบมาหลายพระองค์ มีชื่อ พญาอจุตตราช (หรือ อชุตตราชอีกองค์ ที่ได้นางปทุม
วดี ธิดาเลี้ยงของกมโลฤาษี) ครองเชียงแสน ต่อมา เจ้าครองนครลําดับที่ 31 ชื่อพญาลาวเคียง หรือ 
เจ้าลาวเคียง ได้เสวยเมือง 3 ปีแล้ว ก็ให้สร้าง เวียงเหรัญญะ คือ เวียงเงิน    รายนามเจ้าผู้ครองนคร
เวียงเงินสืบต่อมาที่โดเด่น เช่น พญามังราย พญาติโลก พระเมืองแก้ว  การไหว้พระธาตุถ้ํา กุ่มและดอย
ตุง ถือว่าจะทําให้บ้านเมืองได้ก้านกุ่งรุ่งเรือง ฟูาฝนตกต้องตามฤดูกาล ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข 
กษัตริย์ทุกพระองค์จึงได้ถือการบูชาพระธาตุเป็นราชประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงรัชสมัยของพระเมือง
(เกศ)เกล้าเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ 
         ในสมัยพญายอดเมือง บ้านเมืองเกิดภัยแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก  จึงได้เอา
น้ําเจ็ดลิน(น้ําจากเวียงเจ็ดลิน) ใส่ในไหจืน(ตะก่ัว) พร้อมด้วยเครื่องสักการบูชาและมอบให้ไพร่พล
ทั้งหลาย เดินทางไปสรงพระธาตุ ตลอดเวลา 10 วัน พระองค์ทรงต้ังสัจจะอธิษฐานขอให้ฝนตกทั่ว
เมืองเชียงใหม่ ด้วยอานุภาพแห่งพระบรมสารีริกธาตุ บันดาลให้ฝนตกลงมาในวันเพ็ญเดือน 6 เป็นที่
โสมนัสยินดีแก่พญายอดเมืองและประชาชนทั้งหลาย 

 ตํานานถ้ํากุ่ม ในสมัยพระกกุสันธพุทธเจ้า พระองค์ได้เสด็จจากปาอิสิปตนมิคทายวัน ไปรับ
บิณฑบาตที่เมืองมิถิลาแล้วเสด็จมาที่ดินแดนแถบนี้ เสวยภัตตาหารที่ถ้ําแห่งหนึ่ง เทวดา 4 ตน เอาไห
น้ํามาถวาย พระกกุสันธะพุทธเจ้าเสวยน้ําและล้างบาตรเสร็จ ก็เสด็จกลับสู่ปุา อิสิปตนมิคทายวัน
ตามเดิม ไห 4 ลูกนั้นก็ได้ต้ังอยู่ในถ้ําต้ังแต่นั้นมา  มีพรานปุาผู้หนึ่งเข้าไปในถ้ําพบไหต้ังเรียงกัน 4 ลูก 
เขารําพึงในใจว่า ไห 4 ลูกนี้น่าจะเป็นไห(กุ่ม)เหล้าของพวกโจรเอามาแบ่งกัน  จึงนําไหทั้ง 4 ลูกไปไว้ที่
บ้าน  ด้วยอานุภาพแห่งเทวดาทั้ง 4 ที่ได้ถวายไหน้ําแด่พระกกุสันธะพุทธเจ้า ไหทั้ง 4 ลูก ได้กลับคืน
ไปต้ังอยู่ที่ถ้ําตามเดิม ภายหลังเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ทั้งหลายก็ได้มาทําการสักการบูชา    สร้างพุทธ
รูปมาประดิษฐานไว้ท่ีถ้ํากุ่ม   ถวายพวกมิลักขะให้อยู่ดูแลพระธาตุ ทรงหยาดน้ําสบถแช่งบุคคลผู้ คิดจะ
ทําลายพระธาตุหรือใช้สอยพวกมิลักขะเหล่านี้ในหน้าที่อ่ืน จึงกลายเป็นประเพณีสืบต่อกันมา  ต้นฉบับ
ตํานานถ้ํากุ่มนี้ได้พบที่วัดดอนแก้ว เช่นกัน  
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    3) ต้าราลักษณะช้างและค้าสูขวัญช้าง 2 เล่ม เล่มที่ 1 เป็นเอกสารพับสา เดิมเป็นสมบัติ
ส่วนตัวของ แม่เจ้าทิพย์ ชายาของเจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้าย ต่อมา ในปี 
พ.ศ.2530 เจ้าแม่ลัดดา ณ น่านพระธิดา ได้นําไปถวาย พระครูอินทสรวิสุทธิ์ (ครูบาสม อินฺทสโร)                 
อ ดีต เจ้ า อา วา สวั ดน า เหลื อ ง ใน   แ ละเล่ มที่  2  ตํ า ร า ลั กษณะช้ า งแล ะคํา สู่ ข วัญช้ า ง                      
บอกลักษณะช้าง  เม่ือช้างปุวยก็บอกวิธีปรุงยารักษาเอาไว้ด้วย และมีคําสู่ขวัญช้างเป็นอีกสํานวนหนึ่ง 
จึงขอเรียกว่า สํานวนที่ 7 เก็บรักษาไว้ท่ีวัดนาเหลืองใน อําเภอเวียงสา เนื้อหาบอกถึงลักษณะช้างดี 
ช้างมงคล ควรเป็นราชพาหนะ และช้างร้าย นอกจากนั้น ยังได้ให้ความรู้ เรื่องการดูแลช้างที่ปุวยว่ามี
ลักษณะอาการเป็นอย่างไร และจะปรุงยาขนานใดรักษาให้หายปุวย ในตําราสู่ขวัญช้าง ทั้ง 7 สํา นวน 
อุดมไปด้วยคําปลอบประโลม คําสั่งสอนช้าง ให้รู้จักฐานะตนว่าได้รับเลือกเป็นมงคลคู่เมือง ควร
ประพฤติตนอย่างไร เรื่องนี้ ทีมงาน ก็ถือว่าเป็น อันซีนเมืองน่าน ที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน ขอบพระคุณ
พระมหาปิยะ ธีรังกุโร เจ้าอาวาสวัดนาเหลืองใน อนุญาตให้ถ่ายสําเนาและทําการ เผยแพร่แก่
สาธารณชน 
   ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่าง ตําราคชลักษ์ หรือ ตําราช้างมงคล ซ่ึงขอนําเสนอ เป็นกรอบ
ก่อน 5 แล้ว จึงมาดูตําราช้างของนครน่าน ดังนี้ ตามตําราคชศาสตร์  ได้โยงถึงพระผู้สร้างโลกว่า  พระ
นารายณ์เสด็จลงมายังโลกพิภพ  ไม่มีแผ่นดินที่จะประทับ เพราะมีแต่น้ํามหาสมุทร  จึงประทับบนหลัง
พระยาอนันตนาคราช ต่อมาพระองค์ก็ทรงเนรมิตดอกบัวผุดขึ้นมาตรงพระนาภี (สะดือ) ทรงแบ่งกลีบ
และเกสรดอกบั ว เป็ น  4 ส่ วน  นํา ไปมอบให้พระพรหม  พระอิศวร   พระวิษณุ  และพระ
อัคนี  มหาเทพทั้ง 4 เนรมิตให้กลีบและเกสรบัวเป็นช้าง จึงเป็นที่มาของช้างมงคล 4 ตระกูล คือ 
               พรหมพงศ์  หมายถึง  ช้างเผือกตระกูลที่พระพรหมเนรมิต  มักจะมีเนื้อหนังอ่อน
นุ่ม  หน้าใหญ่  ท้ายตํ่า  ขนอ่อนละเอียด  เส้นเรียบ  ขึ้นขุมละ 2 เส้น  สีขาว  โขมดสูง  ค้ิวสูง  น้ําเต้า
แฝด  มีกระเต็มตัว  ขนที่หลังหู  ปาก  ขอบตามีสีขาว  อกใหญ่  งาสีเหลือง  เรียวรัดงดงาม  มี
ทั้งหมด 10 หมู่  ที่โดดเด่นที่สุดคือ  ฉัททันต์  ผิวกายขาวด่ังเงินยวง  งาสีเงินยวง  อุโบสถ  ขนและงา
สีทองเป็นช้างแห่งอายุยืนยง  สูงส่งด้วยวิทยาการ  ในชาดกกล่าวถึง  พระพุทธเจ้าครั้งเสวยชาติเป็น
พระโพธิสัตว์ในชาติภพที่เป็นช้างเผือกจะถือกําเนิดเป็น  พระยาฉัททันต์   
               อิศวรพงศ์  หมายถึง  ช้างเผือกตระกูลที่พระอิศวรเนรมิต  ผิวกายดําสนิท  งาอวบ  งอน
เสมอกันทั้งสองข้าง  เท้าใหญ่   น้ํา เต้ากลม  คอย่น  ขณะเยื้อ งย่าง  อกใหญ่  หน้าเชิด  แยก
เป็น 8 หมู่  ที่โดดเด่นที่สุด  คือ  อ้อมจักรวาล  มีงาขวางามกว่างาซ้ายอ้อมโอบงวง  และกัณฑ์หัตถ์ งา
ซ้ายจะยาวกว่างาขวา  อ้อมโอบงวงเช่นกัน  เป็นช้างแห่งความสุข  และเจริญด้วยทรัพย์สินและอํานาจ 
               วิษณุพงศ์  หมายถึง  ช้างเผือกตระกูลที่พระวิษณุเนรมิต  ผิวหนา  ขนหนาเกรียน  สี
ทองแดง อก คอ คางใหญ่ หางยาว งวงยาว หน้าใหญ่ นัยน์ตาขุ่น หลังราบ แยกเป็น 6 หมู่  ที่โดดเด่น
ที่สุด  คือ  สังขทันต์  มีงาอวบเรียวเหมือนสังข์ร้องได้ 2เสียง  ตอนเช้าเป็นเสียงเสือ  ตอนเย็นเป็นเสียง
ไก่ขัน  และ ดามหัสดินทร์  มีกายสีทองแดง  เป็นช้างแห่งชัยชนะ  พลาหาร  ธัญญาหาร  และน้ําฝน
จะอุดมสมบูรณ์ 
               อัคนีพงศ์  หมายถึง  ช้างเผือกตระกูลที่พระอัคนีเนรมิต  ท่วงทีงดงาม  เดินเชิดงวง อก
ใหญ่ งาทั้ งสองโค้ งพอจรดกัน สี เหลื องอมขา วปนแดง  ผิวกายคล้ายสีใบตองตากแห้ง  แยก
                                                                 

 
5 http://library.stou.ac.th/ODI/good-elephant/P3.html 
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เป็น 42 หมู่  ที่น่าสังเกต  คือ  ช้างที่มีผิวกายประหลาดแต่ตกชั้น  หรือ ขาดคชลักษณ์สําคัญอ่ืน ๆ จะ
อยู่ในตระกูลนี้ด้วย  หากได้ขึ้นระวางเป็นช้างสําคัญ  ผิวกายจะปกติ  แต่รูปร่างปราดเปรียว  งาจะอวบ
สั้น  คชลักษณ์งดงามกว่าช้างสามัญธรรมดาทั่วไป  ซ่ึงก็จัดอยู่ในตระกูลนี้ เช่นกัน  ส่วนช้างตามคช
ลักษณ์ที่สองจะเรียกว่า  “ช้างเนียม”   ในราชพงศาวดารได้รับพระราชทินนามเป็น  มณีจักราก็อยู่ใน
ตระกูลนี้  ช้างตระกูลอัคนีพงศ์ แบ่งเป็นช้างเผือก และช้างเนียม 

 4) มงคลธรรมค้ากลอน ฉบับพระชยานันทมุนี พ.ศ. 2470 เป็นพระธรรมคัมภีร์ใบลาน
อีกฉบับหนึ่งที่รจนาโดย พระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตเจ้าอาวาส
วัดพรธาตุช้างคํ้าวรวิหาร มีจํานวนคร่าว 468 บท ไม่ทราบปีที่แต่ง   อภิไชย เป็นผู้คัดลอกจารลงใบ
ลาน ในปี พ.ศ. 2470  ลักษณะการแต่ง จะอาศัยคาถาภาษาบาลี จากมังคลสูตร ที่ว่าด้วย มงคล 38 
ประการ มีจํานวน 10 พระคาถา  เป็นจุดเริ่มต้น แล้วอรรถาธิบายขยายความในแต่ละมงคล ทั้งหยิบ
ยกอุทาหรณ์สอนใจมาแสดงให้เห็นจริง ผู้ใดปฏิบัติได้ จะเกิดมงคล(สิ่งดีงาม) แก่ตัวเอง นับต้ังแต่ การ
ไม่คบคนพาล เป็นต้นไป จนถึงมงคลข้อสุดท้าย แสดงถึงจิตของผู้ที่ถูกโลกธรรม 8 กระทบ  ก็ไม่
หวั่นไหว  ไม่เศร้าโศก ไม่ขุ่นมัว และมีความเกษม อยู่เหนือโลกธรรม เนื้อความมีภาษาพ้ืนถิ่นที่เก่าแก่
โบราณ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นน่าน ยากที่จะเข้าใจ การใช่ถ้อยคํามาเรียบเรียง บ่อยครั้ง เป็นคําบาลี 
แต่เขียนไม่เต็มคํา เช่น ปโยชน ก็เขียนเพียง ปโย ต้องตีความตามบริบทแวดล้อม อนึ่ง ผู้จารคัดลอกมา 
ไม่ได้ใส่ใจด้านตัวสะกด การันต์ วรรณยุกต์ (ไม่เอก ไม้โท) มีคําที่เขียนผิด เขียนตกหล่นมาก  จึงต้องมี
คําอธิบายศัพท์ เรียกว่า อภิธานศัพท์ไว้ต่อท้าย เพ่ือผู้ที่อ่านไม่เข้าใจจะได้เปิดสอบเทียบความพอเป็น
แนวทางสร้างความเข้าใจแก่ตน จะได้ด่ืมดํ่าอรรถรสพระธรรมคําสอน เรื่องมงคล 38 ฉบับร้อยกรอง
อีกสํานวนหนึ่ง นับว่า พระชยานันทมุนี  เป็นผู้ที่มีวิริยะ อุตสาหะอย่างยิ่ง ในการใช้ศาสตร์และศิลป์
แห่งการประพันธ์นําหลักพุทธธรรม เข้าถึงชาวบ้านได้อย่างน่าประทับใจ                     

ตัวอย่าง คํากลอน  อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญฺจ ฯ 
คร่าวบทท่ี 16 

อรรถะเรื่องนี้ ข้าจักกล่าวชี้                   พุทธกิจจา 
เป็นโอวาทพระ พุทธสัตถา                    ขอเย ชนา สดับจําได้ 
พุทธะคําสอน กลอนคําแต่งให้                แปลเป็นค้าซอค้ายคับ ฯ 

คร่าวบทท่ี 17 
เพ่ือหื้อจดจํา ยังธรรมง่ายนัก                 จิ่งได้แต่งขึ้นเรียงความ  
บ่หื้อแผกพัด คัดแต่งไปตาม                  ยังพุทธะความ มงคลสูตรเจ้า 
อเสวนา อย่ามาเสพเข้า                       ฝูงพาลานัง หยาบช้า ฯ 

คร่าวบทท่ี 18 
เผียบเหมือนสุคนธ์ ปะปนปลาร้า           ก็เหม็นแปดด้วยสุคนธ์ 
โอวาทองค์ไท้ ท่านได้ไขปัน                  มาสอนสั่งยัง ชายยิงแม่นม่ัน 
เถิงเป็นคนดี ราศีด่ังอ้ัน                      คันได้พัวพัน พาละ ฯ 

คร่าวบทท่ี 19 
พุทธสัตถา โอวาทวาทะ                      ว่าคงเป็นด้วย คนพาล 
จักต้ังตัวไว้ บ่ให้สูญสาร                      ยังพวกคนพาล นั้นอย่านึกได้ 
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มีแต่ฉิบหาย อาบาปวาปไหม้                นับแต่ในชาตินี้ ฯ 
คร่าวบทท่ี 20          
           ผลความเจริญ ตามพระกล่าวชี้        บ่มาเหยียบใกล้คนพาล 
           คบคนพาละ มีหลายสถาน        สิ่งที่บ่ควร เป็นพาลแม่นได้ 
           ขอให้หนีไกล อย่าได้ไปใกล้           ฝูงพาลเลวหยาบช้า ฯ 
             
 ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 4 เรื่องนี้ ได้รับการสืบสาน สืบทอด ถ่ายถอดอักษรออกมาด้วย
ภาษาปัจจุบัน เอ้ือประโยชน์แก่ต้องการศึกษาสาระ แต่ขาดความรู้ในอักษรสมัย ได้เข้าถึงและด่ืมดํ่าภูมิ
ปัญญาดังกล่าวมา   อนุชนจะได้ทราบประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย รู้จักรากเหง้าของตน รู้จัก
สรรเลือกว่า ภูมิปัญญานครน่านบางอย่าง ยังสามารถนํามาปรับใช้ได้โดยไม่ล้าสมัยหรือตกยุค  เท่าที่
สํารวจมา แม้จะมีพ้ืนที่จํากัด ยังได้ถึง 4 เรื่องสําคัญ หากได้ปูพรมลงสํารวจจัดอนุรักษ์ทั้งจังหวัดน่าน
จะได้พบภูมิปัญญาชนิดเมืองน่านอีกมากมาย 
 
2.4 การอนุรักษ์พระธรรมคัมภีร์น่าน 

 อดีต พระธรรมคัมภีร์ ใบลาน เป็นเอกสารที่ใช้จดจารคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และ
เรื่องราวทางพระพุทธศาสนา ความสําคัญของหนังสือใบลานมีมาพร้อม ๆ กับการยอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนา คนไทยโบราณจึงมักเรียกหนังสือโบราณนี้ว่า “คัมภีร์ใบลาน” คติการสร้างคัมภีร์ใบ
ลานไว้ในพระศาสนา ชาวพุทธเชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์นับประมาณมิได้  จึงมีธรรมเนียมการสร้างคัมภีร์
ใบลานถวายไว้มากมาย เพ่ือสืบอายุพระพุทธศาสนา และพระสงฆ์ก็ใช้เทศนาในพิธีต่าง เป็นวัฒนธรรม
และประเพณีแบบพุทธตลอดปี โดยเฉพาะชาวล้านนา ที่ มีประเพณีและวัฒนธรรมซ่ึงยึดโยงกับ
พระพุทธศาสนามาช้านาน   ดังประเพณี 12 เดือนที่ทราบกัน    กล่าวโดยเฉพาะ ประเพณีล้านนา 
12 เดือน ก็ได้พบประเพณีการฟังธรรมหลัก ๆ อยู่ 2 เดือน คือ เดือน ยี่  ประเพณี “ต้ังธัมม์หลวง” 
หรือ  “ฟังเทศมหาชาติ” เรื่องพระเวสสันตร ทั่วทั้งภาคเหนือจึงมี ธัมม์มหาชาติ มากมายหลายสํานวน 
เท่าที่สํารวจพบจากข้อมูลที่เก็บรักษาไว้  มีประมาณ 237 สํานวน นับฉบับได้  416 ฉบับ  กระจาย
อยู่ทั่ววัดในดินแดนล้านนา,  ในเดือน 11 เหนือ เดือน 9 ใต้  ก็มีประเพณีการฟังเทศน์  ตลอดระยะที่
เข้าพรรษา 3 เดือน  ต้ังแต่เดือน 10 เหนือ ถึง เดือน 12 เหนือ สมัยก่อนจะถือประเพณีคนเฒ่าจําศีล 
นอนวัด  เม่ือคนเฒ่ามานอนที่วัด พระสงฆ์ต้องแสดงธรรม เผยแผ่พุทธธรรม โปรดพุทธศาสนิกชน   นั้น
หมายความว่า ทางวัดต้องมีพระธรรมคัมภีร์ทั้งที่เป็นชุดใหญ่ เรื่องยาว  หรือ ธรรมพิเศษผูกเดียว(ธรรม
โทน) สําหรับแสดงในประเพณี หรือพิธีกรรมนั้นๆ   วัดในดินแดนล้านนา จึงเป็นเสมือนแหล่งเก็บรักษา
พระธรรมคัมภีร์ รวมทั้งภูมิปัญญาล้านนา เป็นห้องสมุดแหล่งความรู้ของท้องถิ่นนับแต่อดีตกาลมา 

นครน่าน เคยเป็นรัฐอิสระ มีอายุเก่าแก่พอๆกับ สุโขทัย มีเจ้านครผู้ปกครองน่านหลาย
พระองค์ ให้การอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนา สร้างศาสนสถาน วัด วา อาราม พระธาตุ เจดีย์ หอ
ธรรม และพระธรรมคัมภีร์ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาไม่น้อยกว่าจังหวัดอ่ืนๆ ของล้านนา เหตุการณ์
สําคัญที่เจ้าผู้ครองนครน่าน ให้การอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนา เก่ียวกับการสร้างพระธรรม
คัมภีร์ พระไตรปิฎกล้านนา ที่มีหลักฐานปรากฏชัดเจน ตามจารึกและพงศาวดารน่านที่ควรถวายพระ
เกียรติยศ ณ ตรงนี้ ก็มี 2 พระองค์ คือ 

http://www.culture.lpru.ac.th/web_2008/custom/11_november.htm#point_3
http://www.culture.lpru.ac.th/web_2008/custom/8_august.htm#point_1
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 พระองค์แรก ได้แก่ เจ้ามหายศ  โอรสของเจ้าฟูาอัตถวรปัญโญ  เจ้าเมืองน่าน องค์ที่ 9 
แห่งราชวงศ์หลวงต๋ินมหาวงศ์ เป็นผู้ครองนครน่านลําดับที่ 4 โดยพระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์ครูบากัญ
จนมหาเถร ในการรวบรวมและทําสังคายนาพระไตรปิฎกท่ี วัดช้างคํ้า นครน่าน ในปี พ.ศ. 2376  ดัง
ความว่า “ปี พ.ศ.  2376    
 

“ครูบากัญจนอรัญญวาสีมหาเถร ซ่ึงขณะนั้นด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น  ได้
เดินทางไปเมืองนันทบุรี เพ่ือสังคายนาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ธรรมเรื่องต่างๆ ที่วัดจ้างก้ า
(ช้างค้ า) โดยมี พระมหายศ เจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกับอุปราช 
ราชวงศ์ทรงเป็นองค์อุปถัมภก ในการเดินทางไปคัดลอกพระไตรปิฎกจากเมืองหลวงพระ
บาง  ในกาลครั้งนั้น ได้สร้างคัมภีร์พระไตรปิฎก จ านวนทั้งสิ้น  142 มัด เท่ากับ 1,103 ผูก 
และได้ฉลองพระไตรปิฎกในปี  จ.ศ. 1199” 

   
    พระองค์ท่ี 2 ได้แก่  เจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ  ราชบุตรของเจ้าฟูาอัตถวรปัญโญ พระนาม
เต็มตามพระอิสริยยศว่า “เจ้าอนันตวรฤทธิเดช กุลเชฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหาราชวงษาธิบดี เจ้านคร
น่าน”    พระองค์มีบทบาทเป็นหลักสําคัญในการอุปถัมภ์บํารุงพระพุทธศาสนาในนครน่าน ให้
เจริญรุ่งเรืองขึ้นมา โดยการสร้าง บูรณะ และปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน และ ศาสนวัตถุ ที่ชํารุดทรุดโทรม 
ให้ความอุปถัมภ์ การจารพระไตรปิฎก  การคัดลอก การปริวรรตพระธรรมคัมภีร์ลงในใบลาน ถึง  7 
ครั้ง โดย ใช้เวลา ประมาณ 31 ปี(พ.ศ. 2398 -2429)  รวมพระคัมภีร์ทั้ง สิ้น   558 พระ
คัมภีร์  จํานวน 4,293 ผูก มอบถวายไว้ในพระพุทธศาสนา ทั้งได้นําไปมอบให้เมืองต่างๆ  เช่น เมือง
ลําปาง เมืองลําพูน เมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงราย และเมืองหลวงพระบาง ดังความว่า   
 
 “เจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา สร้างหอค า คุ้มแก้ว และแต่งต้ังต าแหน่ง
หน้าที่งานราชการต่างๆ ในเมืองน่าน ... เจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ สร้างวัดวาอารามศาสนาพระเจ้า พระ
ธรรมและพระไตรปิฎก บาลี นิบาต นิกาย นิยายทั้งหลายไว้ค้ าชูศาสนา ถึงจุลศักราช 1219(พ.ศ. 
2400)  ตัว ปีเมืองใส้นั้น เจ้ามหาชีวิตท่านก็มีอาญาหื้อแก่ท้าวพระยาเสนาอามาตย์บ้านเมืองทั้งมวล
สร้างแปลงหอค าและคุ้มแก้วหั้นแล...ท่านก็ซ้ ามีความร าเพิงเล็งหันยังพระพุทธบาทศาสนาที่หลุ คร่ า ต่ า
ชรา เป็นการดีริสร้างซ่อม บ่เท่าแต่นั้น ท่านก็มีพระราชศรัทธาใคร่สร้างเขียนยังรสธรรมเทศนาคือบาลี
และนิบาต นิกาย นิยายทั้งหลายไว้ค้ าชูศาสนาพระโคตมเจ้าหื้อรุ่งเรืองไปภายหน้า” 
 

 เม่ือพระธรรมคัมภีร์เก็บรักษาไว้ท่ีวัด ในจังหวัดน่าน  ผ่านกาลเวลามากว่า 200 ปี แม้จะมี
การทําซํ้าในสมัยเจ้าอนัตวรฤทธิเดชฯ  ก็มีอายุเกือบ  150 ปี ถือว่าเป็นเอกสารโบราณที่หายาก เอกสาร
บางเรื่องที่ได้รับความนิยม ก็จะมีการจารคัดลอกสืบมา แต่ก็เป็นภาษาล้านนา ที่เรียกว่า ตัวเมือง หาคน
อ่านได้ยากในสมัยปัจจุบัน กอปรกับนโยบายการปกครองแบบรวมศูนย์โดยรัฐสยาม ต้องการให้
พลเมืองใช้ภาษาไทยภาคกลาง หลักสูตรการศึกษาก็ไม่นิยมให้ศึกษาอักษรและภาษาท้องถิ่น ก็เป็นการ
เร่งให้ภาษาโบราณ ภาษาท้องถิ่นขาดการศึกษาต่อยอด สืบทอด ยิ่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จารึก
ด้วยภาษาโบราณ ก็ยิ่งเป็นการยากที่จะดึงดูดให้คนสมัยใหม่มาสนใจศึกษา เพราะมีวิทยาการสมัยใหม่

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
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หลายศาสตร์ที่คิดว่าทันสมัยกว่า เอกสารโบราณในคัมภีร์ จึงถูกละเลย ขาดความสนใจ ขาดช่วงที่จะ
สืบทอด แทบหายจากหน้าประวัติศาสตร์ไปเลย  ปัจจุบัน โชคยังดี ที่ยังมีสถาบันการศึกษา และ 
ปราชญ์ท้องถิ่นเห็นความสําคัญในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ จึงได้มีกลุ่มฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ทําการสํารวจ 
จัดเก็บ และถ่ายสําเนาภาพเอาไว้ การสํารวจจัดเก็บแม้จะกระจายไปทั่วพ้ืนที่ภาคเหนือ แต่ก็ทําได้ใน
วงจํากัด สามารถสํารวจและทําการอนุรักษ์ เก็บเป็นฐานข้อมูลได้จํานวนน้อยมาก เม่ือเทียบกับปริมาณ
มหาศาลของพระธรรมคัมภีร์ที่กระจายอยู่ตามวัดต่างๆ กล่าวเฉพาะในส่วนของนครน่าน   มีกลุ่มต่างๆ
ที่ได้ทําการสํารวจ อนุรักษ์ ดังต่อไปนี้ 

 คณาจารย์จากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.ดร.ฮันส์ เพ็นธ์ เริ่มสํารวจ
ที่จังหวัดน่าน ในปี พ.ศ. 2523 -2537 ครอบคลุม พ้ืนที่ 9 อําเภอ จํานวน   44 วัด ได้รายชื่อ
คัมภี ร์   3 21 ร า ย กา ร  เ ก็ บข้ อ มูล ไ ว้ ที่ ค ลั ง ข้ อ มู ลฝุ า ยล้ า นนา คดี  สถา บั น วิ จั ย สั งค ม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมา คณะสํารวจนําโดย รศ.ดร.มล.พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์ สํานักส่งเสริม รศ. 
สมหมาย เปรมจิตต์ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ทําการสํารวจอีกในช่วงปี พ.ศ. 2530 -
2532 ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 อําเภอ จํานวน 10 วัด กับ 1 พิพิธภัณฑ์ ได้รายชื่อคัมภีร์ 466 รายการ 
เก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ท่ี สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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บทที่ 3 

การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานล้านนาน่าน 
 

         การศึกษาเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน : เมืองน่าน  ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารคัมภีร์ใบลานที่เก่ียวข้องและได้ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเอกสารคัมภีร์ใบราณ
จากพ้ืนที่จริงท าให้ได้ข้อมูลและสามารถคัดเลือกคัมภีร์ใบลานเมืองน่าน เพ่ือท าการ การปริวรรตและ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเมืองน่าน ซ่ึงจะได้น าเสนอผลการปริวรรตคัมภีร์ใบลาน เป็นประเด็นที่ส า คัญ
ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 ผลการศึกษาปริวรรตเน้ือหาในคัมภีร์ใบลานเมืองน่าน 
         คัมภีร์ใบลานเป็นเอกสารโบราณประเภทหนึ่งของชาวล้านนาและเป็นมรกดทางวัฒนธรรม
ที่ส าคัญที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวล้านนาในอดีต รวมไปถึงวิทยาการต่าง ๆ ที่
บรรพบุรุษของชาวล้านนาได้จารไว้ในใบลานนั้น นอกจากพระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาแล้ว 
ยังปรากฏว่ามีเรื่องทางโลกอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ต านานเมือง 
ต ารายาสมุนไพร พิธีกรรม เป็นต้น ดังนั้น คัมภีร์ใบลานจึงไม่เพียงแต่มีคุณค่าในทางวิชาการเท่านั้น ยัง
สะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาจาก
รุ่นสู่รุ่น และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ คัมภีร์ใบลานยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ บอกเล่าเรื่องราว
เหตุการณ์ส าคัญในอดีตของบ้านเมืองอีกด้วย1 

คัมภีร์ใบลานที่มีผู้จารหรือถวายไว้ตามวัด จะถูกเก็บรักษาโดยห่อหรือมัด แล้วน าไปใส่หีบ
ธรรมในหอธรรม (หอไตร) หีบธรรมเป็นหีบไม้รูปทรงต่างๆ ที่ มีการตกแต่งลวดลายต่างๆ ไว้อย่าง
สวยงาม ส่วนมากจะท าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมีฝาเปิด-ปิด ด้านบน หอธรรมที่เป็นที่ เก็บหีบธรรมและ
คัมภีร์ใบลานนั้นนิยมสร้างเป็นอาคารสูงมีลักษณะมิดชิดเพ่ือปูองกันนก หนู ค้างคาว มด และสัตว์ อ่ืนๆ 
เข้าไปท ารังซ่ึงจะสร้างความเสียหายให้กับคัมภีร์ใบลานได้ บางแห่งจะสร้างหอธรรมไว้กลางสระน้ า 
แล้วท าบันไดหรือสะพานชั่วคราวท่ีจะพาดเม่ือต้องการเข้าไปในหอธรรมเท่านั้น ถ้าเ สร็จธุระต้องชัก
ออกเสมอ ถือเป็นภูมิปัญญาในการเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานที่บันทึกพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า ซ่ึง
เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา  

คัมภีร์ใบลานเป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่บันทึกความรู้  ข้อมูลส าคัญ ๆ อัน
แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมแลภูมิปัญญาของสังคมไทย วิทยาการต่าง ๆ ที่ได้มีการบันทึกผ่านเรื่องราว
เก่ียวกับหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา รวมไปถึงเรื่องราวอ่ืน ๆ เช่น กฎหมาย พงสาวดาร 
ต ารา ต านาน ประวัติ เช่น ต ารายาสมุนไพร ต าราโหราศาสตร์ ต าราไสยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย 

                                        
1สินีนาฏ สมบูรณ์อเนก,การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ,( เ ชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2555),หน้า 175. 
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แบบเรียนภาษาไทย เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงจัดได้ว่า คัมภีร์ใบลานเป็นเอกสารโบราณที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง2 
 การส ารวจคัมภีร์ใบลานเมืองน่าน 

   การส ารวจคัมภีร์ใบลานหรือ “การคัดธัมม์” เป็นงานด้านการส ารวจและอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลานที่เก็บไว้ตามวัดต่างๆ เพ่ือให้ทราบจ านวน ชื่อเรื่อง ตลอดจนสภาพคัมภีร์ใบลานเพ่ือซ่อมแซมและ
เก็บรักษาให้เหมาะสม คัมภีร์ใบลานจ านวนมากมายที่มีอยู่ในปัจจุบันบางแห่งยังไม่ได้รับการดูแลเอา
ใจใส่เท่าที่ควร ซ่ึงเม่ือปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานก็ถูกท าลายจากสัตว์ต่างๆ ตลอดจนความร้อนและ
ความชื้นเม่ือเก็บไว้ในสถานที่ท่ีไม่เหมาะสมก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการผุพังของคัมภีร์ใบลาน การเก็บ
คัมภีร์ใบลานในหีบธรรมเป็นเวลานานท าให้ใบลานหมดอายุเร็วขึ้นเพราะไม่ได้สัมผัสกับอากาศ
ภายนอกและถูกกดทับเป็นเวลานานๆ มีส่วนท าให้ใบลานงอหรือเสียหายได้  

การส ารวจและการอนุรักษ์ซ่อมแซมก็เป็นการยืดอายุของใบลานอีกทางหนึ่งด้วยที่ผ่านมามี
นักวิชาการ หน่วยงาน และสถาบันต่างๆ ได้ส ารวจท าทะเบียนและถ่ายไมโครฟิล์มคัมภีร์ใบลานตามวัด
ต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบนแล้วจ านวนหนึ่ง หลังเสร็จสิ้นโครงการส ารวจดังกล่าวแล้ว ได้มีการจัดพิมพ์
หนังสือรายชื่อคัมภีร์ใบลานที่ส ารวจเสรจ็แล้ว ซ่ึงนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป 
และยังเป็นการกระตุ้นให้พระภิกษุ สามเณร ให้ความส าคัญกับการเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานมากขึ้น  
 
3.2 ผลการปริวรรตเน้ือหาในคัมภีร์ใบลานเมืองน่าน 

การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลาน ซ่ึงเป็นคัมภีร์ใบลานที่ถูกค้นพบและรวบรวมมาจากวัด
ในจังหวัดน่าน โดยการคัดเลือกวัดที่เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานเอาไว้ แต่ยังไม่มีการส ารวจและจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ โดยการศึกษาวิจัยนี้ได้หยิบยกคัมภีร์ใบลาน ที่เป็นองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา  
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในจังหวัดน่าน รวมถึงศาสตร์และความเชื่อในบริบทของผู้คนในจังหวัดน่านที่มีการ
จารึกไว้ในคัมภีร์ใบลาน หรือพับสาที่ค้นพบในวัดของจังหวัดน่าน ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 การปริวรรตเน้ือหาในคัมภีร์ใบลานเรื่อง “ข้าวลดเคราะห์และนายเหย”                                                                   
 คัมภีร์ใบลานเรื่องข้าวล้นเคราะห์และนายเหย  ลักษณะของการเขียนลงใบลาน(ปั้บสา)                  
มีจ านวน  ๑ ผูก จ านวน ๘ หน้า ขนาดของคัมภีร์ ๑๐ เซนติเมตร สีขาว-ด า ในหนึ่งหน้ามีจ านวน                     
๖ บรรทัด จารด้วยอักษร ล้านนา –บาลี  มีการเก็บรักษาอายุ 100 ปี  ไม่ระบุชื่อผู้จารคัมภีร์   
รายละเอียดในคัมภีร์ใบลานดังกล่าวอยู่ในหมวดประเพณีพิธีกรรม โดยมีแหล่งที่มาคือ คือ วัดตาลชุม 
ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน ผู้อุปถัมภ์คัมภีร์ คือพระครูวิสุทธิ์นันทสาร เจ้าคณะต าบลตาล
ชุม เจ้าอาวาสวัดตาลชุม อ าเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน  ผู้ปริวรรตคัมภีร์คือพระบุญทิศ สิริจนฺโท                    
(จันทะวอน) เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 ผู้แปลภาษาไทยกลาง พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.  
 ในคัมภีร์ได้บรรยายถึงพิธีกรรมของชาวล้านนา เพ่ือเป็นสร้างขวัญก าลังใจให้กับคนที่
เจ็บปุวย, ชาวบ้านจะน าเอาใบตองมาท าเป็นกรวยแล้วน าเอา ข้าว กล้วย อ้อย หมาก พลู ยาเส้นและ
ของคราวหวาน มาจัดแบ่งแต่ละอย่างให้ได้ ๑๒ ค า  ที่ชาวล้านนาเรียกว่าเครื่อง ๑๒ และน าเสื้อผ้าคน

                                        
2วันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ,การบ ารุงรักษาหนังสือใบลานและสมุดไทย , (ชลบุรี: ส านักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยบูรพา,2547),หน้า 67.  



๒๘ 
 

ที่ปวุยคนที่ไม่สบาย หรือ บุคคลที่ถึกเคราะห์ร้ายต่างๆพร้อมดอกไม้ธูปเทียนแล้วไปนิมนต์พระคุณเจ้า
ท าพิธีให้ เพ่ือให้ปัดเคราะห์ ลดเคราะห์ ให้เคราะห์หายไป ให้ผู้ปุวยหายจากภัยอันตรายหายจากความ
เจ็บปุวยหรือให้พ้นจากเคราะห์ทั้งหลายเหมือนกับการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหายังเจ้ากรรมนายเวร   
จากการแปลความเนื้อหามีข้อความปรากฏดังต่อไปนี้ 
 

 
ภาพท่ี 3.1 คัมภีร์ใบลานเรื่องข้าวลดเคราะห์และนายเหย 

ท่ีมา : วัดตาลชุม ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา     นะโมตัสสะถุฯ ว่า 3 ที    อะยันตุเทวามะจะรา ชะนาคา อินเทจะพรหมมา 
สะมะเณ ตวาพะลาทะณี จะคุตตาสะรีมะสาธานา อะทาสะรักขา สัพเพเทวาอนุโมทะมานา โยสะนิสิโน 
วะระโปธิมุลเล มาลังสะเสนังมะหันตีวิไจยโย  สัมโปธิพระคัญณิจังวะอะนันตายาโนโลกุตตะโมตังป๎นนะ
มามิ พุทธถังตังป๎นนะมามิ ธัมมังตังป๎นนะมามิสังฆังตังป๎นนะมามิ สาธุโอกาสะข้าแด่สะลีสัพป๎ญํู
พระพุทธเจ้าและพระอะคะสาวะกะสังฆเจ้าต่นทรงกุร เปนอ้ันมากยังมี  อุบาสกอุบาสิกกาตังหลายผู้เปน
เจ้าเสื้อเจ้าผ้าตังหลายฝุุงนี้ก็ได้ทรงยังพยาธิโลกาอุปะทะวะกางว่นอันตาลายบ่จ าเริญใจ ตาที่เปิ๑งบ่ได้ จิ่ง
ร่ าเปิ๑งถึงยังกุรแห่งศรีสัพป๎ญํูพระพุทธเจ้าและพระอะคะสาวกสังฆเจ้าตนกุรใหญ่โยษก็ได้ดา 

 ปริวรรตไทยกลาง  นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา สัมพุทธัสสะ กล่าว 3 ครั้ง   
อะยันตุ  เทวา มะจะราชา นาคา  อินเท จะ พรหมมา สะมะเณ ตะวา พะลาทะณี จะคุตตา สะรี                
มะ สาธานา  อะทา สะรักขา สัพเพเทวา  อะนุโมทะมานา โยสันนิสิโน วะระโพธิมุลเล มาลังสะเสนัง  
มะหันตี วิจัยโย  สัมโพธิมะระคัญณิจังวะอะนันตายาโน  โลกุตตะโม  ตังปันนะมามิ พุทธัง  ตังปันนะ
มามิ ธัมมัง  ตังปันนะมามิสังฆัง ตังปันนะมามิ ข้าพเจ้าขอโอกาส แด่องค์สมเด็จพระผู้ มีพระภาคเจ้า
และพระอัครสาวก พร้อมทั้งพระสงฆ์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐทั้งหลาย อีกทั้งอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลายที่
เป็นเจ้าของเสื้อผ้าทั้งหลายเหล่านี้ ได้เกิดความไม่สบายกายความไม่สบายใจ เขาเหล่านี้หากหาที่ พ่ึง
ไม่ได้ จึงได้ระลึกถึงคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอัครสาวก พร้อมทั้ งพระอริยะสงฆ์ผู้ทรง
คุณอันประเสริฐ 

 



๒๙ 
 

 
ภาพท่ี 3.2 คัมภีร์ใบลานเรื่องข้าวลดเคราะห์และนายเหย 

ท่ีมา : วัดตาลชุม ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา  ก็ได้ดาตกแต่งแปงแนบน้อมน ามายังโอตะนะปิณฑิปะตะจิโปจะมุคคะกัมปุ
ละป๎จจะยะสะหะธานะมะฐุสิกาบุพพาราจาตังมวรฝุุงนี้มา ต้ังไว้ในต่ีในต่ีใกล้สะมุณียานะเปื๑อว่าจัก
ถวายเปนตานถึงแก่พระศรีสัพป๎ญํูพระพุทธเจ้าและพระอะคะสาวกสังฆเจ้าตนประเสริฐเปื๑อว่าจักหื่อ
บังเกิดยังผละอนิสังสะอ้ันเปนอุลลาละกับหายเสียยังพยาธิโลกาอุปะตะวะกังวลอนทรายปายในตน
มีโลคันตะรายปายนอกตน หมายมีป๎ญจะโจละภัย 5 ประกานกล่าวคือว่า ราจะภัย โจละภัย มนุสสะ
ภัย อะมนุสสะภัย อะคีภัย ภัยอ้ันเกิดแต่จะตุก าเนิด อุบาดโตษอ้ันเกิดด้วยอะโคหะนะวะคาดจะตุบา
มัคคะโกราตังมวรว่าสันนี้แต้ดีหลีด้วยดังผู้ข้าน้อยจักเวนวางตามมัคคะภาสาบาลีว่า ไจยยะสิทธิธะนัง
ลาภะโสติภาคะยังสุกขังผะลัง สิริจะอายุวัณโณ 

 ปริวรรตไทยกลาง  จึงได้พากันขวานขวายหามาได้ซ่ึง โอตะนะ ปิณฑิปะตะ จิโพ จะ มุค
คุกัม  ปุละ ปัจจะยะ สะหะ ทานะ มะธุสิกา พร้อมทั้งมวลหมู่ดอกไม้น ามาไว้ใกล้กลับองค์พระพุทธมุนี 
ด้วยมีจิตเจตนาเพ่ือจะถวายทานถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอัครสาวก พร้อมทั้ง พระอริย
สงฆ์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ด้วยเจตนาจักให้ได้บังเกิดซ่ึงอานิสงค์ ท าให้โรคภัยไข้เจ็บความกังวลใจ 
ความไม่สบายกาย อันตรายที่มาจากภายนอกตัว ได้แก่ ภัยทั้ง 5 ประการกล่าวคือว่า  ภัยจากราชา 
ภัยจากโจร ภัยจากมนุษย์  ภัยจากอมนุษย์ ไฟไหม้  ภัยอันเกิดแต่เหตุที่ก าเ นิด อุบาตรอันตราย
ทั้งหลายทั้งปวงขออย่าได้ได้บังเกิดขึ้นเลย ดังภาษาบาลีได้กล่าวว่า ชัยยะ สิทธิธะนัง ลาภะ โสถิ ภาคะ
ยัง สุขขัง พะลัง สิริ จะ อายุวัณโณ 

 

 
ภาพท่ี 3.3 คัมภีร์ใบลานเรื่องข้าวลดเคราะห์และนายเหย 

ท่ีมา : วัดตาลชุม ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 



๓๐ 
 

 
 

ไทยล้านนา จะโภกังวุฒิจะยัสสะวาธุดชะคาจะเหอะสังทักขิเนเมตตาสุตตะกังรัตตะนัง ปุรัต
โตจะอะสิโมคะลาเนจะสาริปุตโตจะอะนันทะสัพพะอิอันตะลาโย วินาสันตุ ฯ ยันทุนณิมิตตัง อะ
วะมังลัญจะโลรามะนะโปสะกุณัสสะสะโต สะริโยปาปะกะโหอินโตปาปะกะโหภู่โมปาป๎กคกโหผัสโส
ปาปะโหสุกโขปาป๎คคะโหโสริปาป๎กคะโหราหูปาป๎คคะโหทุสสุปิณังอะกันตังพุทธานุภาเวนะ ธัมมานุ
ภาเวนะ สังฆานุภาเวนุวินาสะเมนตุ สัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเตวะตาสัพพะพุทธานุภาเวนะ  
สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ สัทธาโสฐิงภะวันตุเตดังนี้แต้ดีหลี กาลเปิ๑งดีงามแล้ วขอ
ศรีสัพป๎ญํูพระพุทธเจ้าและอัคคะสาวกเจ้าเหง้าวะละทักขินัยยะ อะนุตายา 

 ปริวรรตไทยกลาง  จะโภคัง  วุฒิ จะ ยัสสะวา ธุ ชาคา จะ เหอะสัง ทักขิเน  เมตตา สุตตะ
กัง รัตตะนัง ปุรัตโต จะ อะสิ โมคคะลาเน จะ สาริปิตโต จะ อะนันทะ สัพพะติ อันตะลาโย  วินาสันตุ  

 ยันทุนณิมิตตัง อะวะมังลัญจะโย จะมะนาโป สะกุณัสสะ สะโต สะริโย ปาปะคะโห  อิน
โท ปาปะคะโห พูโม ปาปักคะโห ผัสโส ปาปะโหสุกโข  ปาปัคคะโหโสริ  ปาปักคะโหราหู  ปาปัคคะโห
ทุสสุปิณัง อะกันตัง ทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ  สัพพะ  มังคะลัง  
รักขันตุ  สัพพะเตวะตาสัพพะพุทธา  นุภาเวนะ  สัพพะธัมมา  นุภาเวนะ สัพพะสังฆา  นุภาเวนะ 
สัทธาโสฐิง ภะวันตุเต    ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วขอพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอัครสาวก 
เป็นต้น วะละ ทักขินัยยะ  อะนุตายา 

 

 
ภาพท่ี 3.4 คัมภีร์ใบลานเรื่องข้าวลดเคราะห์และนายเหย 

ท่ีมา : วัดตาลชุม ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา ปฏิคะหะรับเอายังโอตะนะปิณฑิป๎จจะยะตานตังหลายมวรฝุุงนี้แล้วจุ่งหื่อร่ า
งับด้วยเสียยังพยาธิโลกาอุปะตะวะกางว่นอ่นทรายปายในตนมีโลคันตะรายนอกตนจากกายิกะตุก               
เจตะยิกะตุกไปไจ้ๆหื่อได้เถิงยังอิตะภะวะสุกอ้ันเปนป๎นจุป๎นนะอ้ันประกอบไปด้วย ธัมมาวุฒิ 4 ประกาน
มีทิสสาอะฐิราภะสะกานอ้ันผูกเนื้อเปิ๑งใจแห่งมุลละสัทธา อุปาสักกะอุปาสิกาตังหลายฝุุงเปนเจ้าเสื้อ
เจ้าผ้าจาตาฝุุงนี้แต้ดีหลี ฯ สัพพีไปเตอะฯ เข้าล้นเคราะห์สุดหนี้แล้วแหละฯ 

 ปริวรรตไทยกลาง  ปะติ คะหะ โปรดจงได้รับเอาซ่ึงอาหารบิณฑบาตพร้อมด้วยจตุปัจจัย
ทั้งหลายนี้ แล้วขอให้ท่านโปรดเมตตาระงับเสียซ่ึงโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย สิ่งที่ กังวลทั้งหลายทั้งที่ มีใน
ตัวตนกล่าว คือ ทุกข์ที่ เ กิดกับกาย และทุกข์ที่ เ กิดกับใจ และขอให้ได้ถึงซ่ึงความสุขในปัจุบั น
ประกอบด้วย ธัมมะวุฒิ 4 ประการ มีอายุ  วัณณะ สุขขะ พละ เป็นที่รักที่ชอบของศรัทธาทั้งหลายที่
เป็นเจ้าของเสื้อผ้าทั้งหลายเหล่านี้ แล้วกล่าวคาถาบท สัพพีต่อไปฯ 

 



๓๑ 
 

 
ภาพท่ี 3.5 คัมภีร์ใบลานเรื่องข้าวลดเคราะห์และนายเหย 

ท่ีมา : วัดตาลชุม ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา นะโมฯ ว่า 3 ตี แล้วว่าฯ โยสะนิสิโนวะระโปธิมุลเลมาลังสะเสนัง มะหันติง วิจัย
โยสัมโปธิมมากัณจิง อะนันตายาระโน กุตตะโมตังป๎นนะมามิ ปุทธังตังป๎นนะมามิ ธัมมังตังป๎นนะมามิ 
สังฆังตังป๎นนะมามิ สาธุโอกาสะข้าแด่พระสัพป๎ญํูเจ้าตนทรงทุนอะนันตาอัปริมานา หาต่ีสุ ดบ่ได้ใน
กาลบัตนี้หมายมีมุลละสัทธาอุปาสก อุปาสิกกาตังลูกเต้าหลานเหลนจะสาจาสีกุมมาระกุมมารีจู่ผู้จู่คนก็
มาล าเปิ๑งเยืองคองอ้ันวิเศษอ้ันพระพุทธเจ้าหากเตสนาไว้ว่าพุทธปูจามหาวัณณธวัณณีกุงดังนี้จึ่งได้ข่งข
ว่ายปิทธิเลี้ยงชีวิต ติดอินทรี มีกะสิกรรมเปนต้นก็ได้ธัณญะตัณดุละไว้บริโภกโลกภาษาก็บังเกิดใจใส่
สัทธามีมากหลวงเสวยผละไปปายหน้าคือว่าเมืองฟูาและนิพปานในอะนาคะตะกานอ้ันจักมาปายหน้า  

 ปริวรรตไทยกลาง  นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา สัมพุทธัสสะ กล่าว 3 
ครั้ง โยสัน นิสิโน วะราโพธิมูลเล  มาลัง  สะเสนัง มะหันติง วิจัยโย  สัมโพธิ มากัณจิง อะนันตา ยาระโน 
กุตตะโม ตัง ปันนะมามิ พุทธัง ตังปันนะมามิ ธัมมัง  ตังปันนะมามิ สังฆัง ตังปันนะมามิ  ข้าพเจ้าขอ
โอกาสแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่งหาที่สุดมิได้ ในกาลบัดนี้ ด้วยมีศรัทธา
อุบาสก  อุบาสิกา พร้อมทั้งลูกหลายเหลน ทาสาทาสี และเด็กเล็กได้มาคิดถึงซ่ึงหนทางอันวิเศษที่
พระพุทธเจ้า หากได้ตรัสเอาไว้ว่า พุทธบูชา จะ มหาวัณนะ ทะวันนี  จึงได้พากันแสวงหาเลี้ยงชีวิต มีการ
ท ากสิกรรมเป็นต้น ก็พึงได้ ธัญญะ ตัณกุละ เอาไว้บริโภค จึงได้บังเกิดจิตศรัทธาอยากจะฝากไว้ในภาย
ภาคหน้าคือดินแดนสวรรค์ชั้นฟูาและมหานิพพาน ในอนาคตกาลอันจักได้มีบังเกิดขึ้นในภายภาคหน้า  

 
ภาพท่ี 3.6 คัมภีร์ใบลานเรื่องข้าวลดเคราะห์และนายเหย 

ท่ีมา : วัดตาลชุม ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา อย่ารีบจ้าดีหลี  บัตนี้ก็ได้น้อมน้ ามายังตัณดุระขาวผ่อง ต าก้องค้อมผัดเสียดี 
บ่หือมีแกบเลิกแล้วแนบน ามายังถะป๎นนะต้ังไว้เต็มบาทและล้นบาทมาถะป๎นนะต้ังไว้ในติสสะมุกขี
ตานเปื๑อจักถวายเปนตานเถิงแก่ปรัมมะสัมมาสัมพุทธเจ้า แต้ดีหลี ขอพระปะรัมมะสัมมาสัมพุทธเจ้า
เหง้าไตรไขปะรัมมะเมตตาอนุโม ตัณญาอ่าดเหง้าปฏิคะหะรับเอายังเข้าเปือกเข้าสานล้นบาด 2 ส ารับ



๓๒ 
 

นี้ใส่ให้เปนหิตตะสุกขะประโยชะนะไปนั้นมีนิพปานเปนยอดแต้ดีหลี ตามบาลีว่า   สาธุมะยังภันเตมุล
ละสัทธายะกาอุบ่สักกะอุบาสิกาบุตรตา บุตรตรี  กุมาระ กุมารี สะหะอนุโมตะนา อิมานิธัณญะ ตัณฑุ 
ระสัตตะตาปุระโจฐะระนิ สัปปุผละจาติ ปูชูป๎ตตะระนานิ อะระหาติกุณณะยุตตัสสะสัมมาสัมพุทตัส
สะ สักัจจังเตมะ     ทุติยัมปิ ตติยัมปิ  

 ปริวรรตไทยกลาง  อย่าได้รีบช้า ณ บัดนี้ได้น้อมน ามาซ่ึงข้าวขาวผ่อง คัดเลือกมาอย่างดี
ไม่ให้มีร าหยาบและร าละเอียดมาปะปน น ามาต้ังไว้จนเต็มบาตรและล้นบาตรในที่เหมาะสมแก่ของ
ถวายทาน เพ่ือจักได้ถวายทานแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดเมตตา
ได้อนุโมทนารับเอาซ่ึงข้าวเปลือกและข้าวสารอันล้นบาตรทั้ง 2 ส ารับนี้ เพ่ือประโยชน์มีพระนิพพาน
เป็นที่สุด ตามบาลีว่า สาธุ มะยังภันเต  มูลละสัทธา ยะกา อุบาสะกะ อุบาสิกา บุตรตา บุตรตรี                   
กุมาระ กุมารี สะหะ อนุโมตะนา อิมานิ ธัณญะ ตัณฑุระสัตตะตา ปุระโจ ฐะระนิ สัปปุพะละจาติ ปูชู 
ปัตตะระนานิ อะระหา ติกุณณะ ยุตตัสสะ สัมมาสัมพุทธัสสะ สักกัจจัง เตมะ  ทุติยัมปิ  ตติยัมปิ 

 

 
ภาพท่ี 3.7 คัมภีร์ใบลานเรื่องข้าวลดเคราะห์และนายเหย 

ท่ีมา : วัดตาลชุม ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 
 

ไทยล้านนา สาธุมายังภันเตฯว่า๓ต่ีแล้วฯ อิฐังโน ธัณญา ธัณํู ละฐานังสัมมาสัมพุทธัสสะ 
ปฏิตังอะเภชะอะสัทธา รัณณะโลกิสะโลกุตตะละสัมป๎ตตินังอรหันตามะคะญาระณังสัพป๎ญญา
ตัณํูณาทินังนิพปานะป๎จจะโยโหนตุ อริยาสะปุริสสะเจ้าตังหลายอ้ันหื้อตานในกาลเม่ือก่อนแล้วและ
ได้เสวยผลอานิสังสะแล้วด้วยประกานสั้นใดขอจุ่งจักหื่อมุลละสัทธาทายกตังหลายได้เสพส้างอานิสัง
สะเปนดังสัพปุริสสะเจ้าตังหลายอ้ันเกิดแล้วเปนแล้วในกาละเม่ือก่อนนั้นจุ่งจักมีเต่ียงแต้ดีหลีด้วยเตช
กุศลปุญญาภิรวายศรีฝุุงนี้ขอจุ่งหื่อเปนวิทธะธัมมะเตตะนิยะกัมกระต าไร่นากัมเขตมีตระเปดสันใดขอ
จุ่งจักหื่ออุดมสมฤทธิ์วิลุญหิหื้อจื่นบานใก้ในอนุตตะละบุพพะเขตย้ากและเหตุติทธิเลี้ยงจีวิต 

 ปริวรรตไทยกลาง  สาธุ มะยังภัณ เต  กล่าว 3 ครั้งแล้ว  อิทังโน ธัญญา ธัญญู ละฐานัง 
สัมมา สัมพุทธัสสะ ปฏิตัง อะเภชะ อะสัทธา รัญณะ โลกิสะ โลกุตตะละ สัมปัตตินัง อะระหันตา 
มะคะญาระณัง สัพปัญญาตัณญู ณาทินัง นิพพานะ ปัจจะโย โหนตุ อะริยาสะ ปุริสสะ ท่านทั้งหลาย
หากได้ถวายทานเม่ือก่อนแล้วด้วยประการใจ ขอให้ท่านทั้งหลายได้เสวยอานิสงค์เหมือนดังท่าน
ทั้งหลายได้เกิดแล้วในกาลเม่ือก่อนนั้น ด้วยกุศลบุญญาธิการทั้งหลายเหล่านี้ขอให้เป็น วิทธะ อัมมะ 
เตตะนิยะกัม กระท าไร่นาเรียกสวนจงได้อุดมสมปรารถนา ได้ชื่นอกชื่นใจในการหาเลี้ยงชีวิต 

 



๓๓ 
 

 
ภาพท่ี 3.8 คัมภีร์ใบลานเรื่องข้าวลดเคราะห์และนายเหย 

ท่ีมา : วัดตาลชุม ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา ตังมวรนั้นจุ่งจักมีแต้ดีหลี จุ่งจักหื่ออุดมสมฤทธิ์น าเอาอายุวัณณะสุกขะผละ
ปฏิภานาอะโลคะยา อะธิปะไตยยะ สุกขะสุปฏิวิธิธะตวาจุ่งหื่อได้อยู่ป๑๏าเป๐ง ทานะทิกุศล กัมก้ าจูในวะ
ระพุทธศาสนาแห่งศรีสัพป๎ญํูพระพุทธเจ้าไปไจ้ๆนั้นจุ่งจักมีเตียงแต่ดีหลีเตอะฯ 

 ปริวรรตไทยกลาง  ทั้งหลายทั้งมวลและขอให้ท่านจงอุดมด้วย อายุ วัณณะ สุกขะ พละ 
ปฏิภาน อะโรคะยา อธิปะไตยยะ สุกขสุปฏิวิธิ ทะตะวา ให้มีอยู่ร่ าไป ทานที่เป็นกุศล ได้ค้ าชู                   
พระพุทธศานาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตลอดด้วยเทอญ 

 
 3.2.2 การปริวรรตเน้ือหาในคัมภีร์ใบลานเรื่อง “ค าสู่ขวัญควาย”  
 การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานจากภาษาล้านนาให้เป็นภาษาไทยปัจจุบัน ได้หยิบยก
คัมภีร์ใบลาน มาปริวรรตหรือแปล ได้แก่ คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควายและขวัญข้าว  ค้นพบเม่ือ
พุทธศักราช ๒๔๖๑ ลักษณะของการเขียนลงใบลาน(ปั้บสา)  มีจ านวน ๑ ผูก  จ านวน ๒๐ หน้า  
ขนาด 10 เซนติเมตร จารด้วยอักษร ล้านนา –บาลี มีการเก็บรักษาอายุ  58 ปี  ผู้จารคัมภีร์ชื่อ 
สามเณรศรีชื่นแต้ม ณ บ้านถ่อน ต าบลยม อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  รายละเอียดในคัมภีร์ใบลาน
ดังกล่าวอยู่ในหมวดประเพณีพิธีกรรม  โดยมีแหล่งที่มาคือ วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภ อภูเพียง 
จังหวัดน่าน ผู้อุปถัมภ์คัมภีร์ คือพระธรรมธรพนัส ทิพฺพเมธี เจ้าอาวาสวัดน้ าลัด อ าเภอภูเพียง  จังหวัด
น่าน ผู้ปริวรรตคัมภีร์คือพระบุญทิศ สิริจนฺโท (จันทะวอน)เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 
2558 ผู้แปลภาษาไทยกลาง พระชยานันทมุนี,ดร.   
 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควาย เป็นคัมภีร์ในลานที่บอกเล่าเรื่องราวเก่ียวกับการท าพิธีสู่
ขวัญควาย ซ่ึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกใช้งานเพ่ือการด ารงชีวิตของเกษตรกรมาเป็นเวลานาน การท าพิธีสู่
ขวัญควายจึงเป็นการประกอบพิธีกรรมเพ่ือเตือนใจผู้คนให้เห็นคุณค่าของควาย ซ่ึงคั มภีร์ใบลานที่
ค้นพบ ณ ต่ีบ้านถ่อน ต าบลยม อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ก็เป็นอีกหนึ่งโบราณวัตถุที่ได้บอกเล่าเรื่องราว
เก่ียวกับการท าพิธีสู่ขวัญควาย มีข้อความปรากฏดังต่อไปนี้    

 



๓๔ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.9 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควาย  
ท่ีมา : วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 
 ไทยล้านนา     “ศรี สวัสดี ล้ าเลิด ขะยามเม่ือ เจ้าเกิดมา เปนควาย บุญเจ้ามีหลายม้าก
ได้มาจักร้ากเผือไถ ด่าตีไปบ่ยั้ง บ่ผานผั้งเตียงไหล ตกใจไหววะวาด สายตัดคาดพอแรง อิดหิวแรง
ล าบาก ตามสัตบ่ปาก ก็หากมีบุญกุณ เหตุนั้นจิ่งว่าเจ้าเกิดมาก้ าหนุ่นยังคนมนุ สสะโลก ตัวก็แข้งหัก
และขาหัก รางตัวหลัก รางตัวก็ง่าว ตกแรงกันว่า ตายเสียแมบสิ้นเวรวะวาด สายพัดฟาดพอแรงอึดหิว
ล าบาก ตามสัตบ่ปากก็หากมีกุณ เดิมแต่เกล้าเจ้าเกิดมาหัวตีปุูนสังสายาสังไส้มาตกแต่งไว้ หากดูดีจอม
ผอมปีด าและเดิมแต่ก่อนแปงมา เดิมแต่เกล้าจื่อมหิงสา หากเปนควายนาเกดมาแต่ยางอยู่  สีสองคนแก่
เถ้าหากแต่งไว้จู่อันบัดนี้ข้าจิ่งแต่งเค่ืองพร้อมเปื๑อจักทุลขวัญข้าจักร าพันเรียกขวัญเจ้าขวันมหิงสาด า  
ข้าจักเรียกวามามาหื่อมาพร าพร้อมรีบเร็วป๎นก่อนเตอะฯ อัชชะไยยาล้ าเลิด สัตตัวประเสริฐได้ปุรแก่น
เปนตุกกับโลกเปนต่ีบรพวกแก่คนตังหลายคนบรพวกไว้ไจ้กานหากเปนรานมาแต่เหง้าเปื๑อส่องไถ่นาเถิง
ฤดูเดือน ๘ สายฟูาแสดขาวเหลืองแสงเดือนดาวบ่ก้า” 
 ปริวรรตไทยกลาง  : ศรีสวัสด์ิฤกษ์งามยามดี เม่ือเจ้าเกิดมาเป็นควาย บุญคุณของเจ้า               
มีมากนัก แม้ว่าถูกทุบตี ถูกใช้งานอย่างหนักล าบากตรากตร า มีอาการหวาดหวั่นตกใจ มีความเหน็ด
เหนื่อย มีความหิวโหย แต่เจ้าก็ปริปากบ่นไม่ได้ด้วยส านึกในบุญคุณ ด้วยเหตุนี้ เจ้าจึงเกิดมาเพ่ือ
เก้ือหนุนมนุษย์โดยแท้ บางครั้งต้องแข้งขาหัก บางตัวก็ฉลาด บางตัวก็โง่เง่า บางตัวก็ล้มตายหมดเวร
หมดกรรมกันไป เจ้าล าบากแค่ไหนก็ปริปากบ่นไม่ได้ บัดนี้ เราได้แต่งตัวให้เจ้าเสร็จสรรพ เพ่ือท า                 
พิธีเรียกขวัญของมหิงสาด า ข้าจะเรียกขวัญให้มาพร้อมพรักโดยไว ความยินดียิ่งที่สัตว์ประเสริฐได้สร้าง
ประโยชน์ให้แก่คนทั้งหลาย คนไว้ใจเพ่ือให้ไถนาถึงฤดูเดือนแปด 
 



๓๕ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.10 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควาย  
ท่ีมา : วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 
     ไทยล้านนา     “ลมพัดฟูาบังบนเปนสายฝนร้องลมถีบต้องสาขา ฝุงอัมมาหักก่นเจ้าแล่น
ล่นหกหนี ฝนหัวปีฟูาผ่า เต็มทั่วปุาดอยดง ไม้ไล่หกบ่งกูดเกล้าหักเทิกเต้าถม ทาจสายลมวางไม้ใหญ่ก้ิง
ตกใส่ปอตาย เจ้าอย่าเสียดายยังแคว่นเก้ามดแมงเม้ายุ่ง มีฝนหัวปีลมม้าก เจ้าอย่าคึดคะยากกระต า
กาน จุ่งมาอยู่สุขส ารานยังทุ่งกว้างเรงลงสุดตาหญ้าในนาก็ปอปุงเต็มทั่วต่งเขียว งามบ่มีต่ีเข่งขามเป๐น
หมู่หากมีกู่หลวงหลายดูตางสบายเต้นแล่นขิดจนกัน บ่ทนหกแล่นเตด บ่แกว่นชนนา ขวิดหาติดตัวใหม่
อยู่ตางไฝเต้าตึก ขวัญยังคิง จุ่งมาอยู่ในเนื้ออย่าไปหลงเหลื่อ อยู่ในดงหนาขวัญตาก็ขอหื่อมาตัง ขวัญ 
แค่ง น่อง และขวัญขา หื่อมาตังขวัญ ขวัญหลังดังและขวัญปาก อย่าได้พักพราก เสียตัวมีตังขวัญ หู 
หางแกว่ง มีตังขวัญ แค่ง และขวัญตินยางเตียวไต่เต้าจุ่งมาอยู่กับเจ้าสุกสบาย ตัวบ่ตายม้วยม่ิงอย่าได้
วิดวิ่งหนีไกล เจ้าอย่าไปตกใจซะดุ้ง อย่าแตกฝุูงหนีไกลยามเม่ือจักเผือไถ่นาดินสักนาเหนียวแต้หากผับ
ผายขี้ไถ่กับก็ช าไถ่สุดแรงน้อยหอดหิวหอยซ้ าว่าตัวเดียวปุอย บ่มีตัวเปลี่ยนก่อยอดใจเคียดกระต าเพียร
ก่อยอดว่งเวียนดินร้ากนาไถ่ยากดินแข็งบ่าเถอะแดงปอแตกเจือกจักแอกลงเต่งปอเจ็บ เต่งหนีบต้องคอ
ตีบตันผิงจักร้ากดินบ่แปูหักไม้แส้ฟาดจับขาห่กไปมาต่ิงบ่ได้ยังลงเอาแรงอดใจแข็ง” 
     ปริวรรตไทยกลาง  : แม้ว่ามีฝนฟูาคะนอง อากาศก็เริ่มแปรปรวนน่ากลัว เจ้าก็วิ่งหนีไป 
ฝนตอนต้นปีมีฟูาผ่าน่ากลัวพรั่นพรึง ลมแรงมากจนพัดให้ก่ิงไม้ลมฟาดใส่เจ้าเกือบตาย ฝนตอนต้นปีมี
ลมแรงมาก เจ้าไม่ต้องคิดมากที่จะท าการใด จงมาอยู่อย่างสุขส าราญ ณ ทุ่งกว้างใหญ่แห่งนี้  มีหญ้าใน
นาเขียวขจีเต็มทุ่ง มีควายอยู่หลายตัวเป็นฝูง ขวัญของเจ้าจงอย่าหายไปไหน ถ้าขวัญอยู่ในปุาก็ขอให้
กลับมา ทั้งขวัญแข้ง ขวัญน่อง และขวัญขา ขอให้กลับมา ทั้งขวัญจมูกและขวัญปาก อย่าได้พลัดพราก
จากตัว ทั้งขวัญหู ขวัญหาง ทั้งขวัญแข้งและขวัญเท้าที่ก้าวเดิน จงมาอยู่กับเจ้าให้สุขสบาย แม้ว่าตัวยัง
ไม่ตาย ก็อย่าได้กลัว อย่าได้หนีหายไปไหน ไม่ต้องตกใจ ไม่ต้องหนีไปไกล เม่ือถึงยามที่ต้องไถนา 
ล าบากตรากตร าเพียงใด ถ้าไม่มีตัวเปลี่ยนก็จงอดทนและต้ังใจท าต่อไป ดินนาไถยาก ดินแข็ง เชือกก็
ชักแอกลงทับจนเจ็บ ทับหนีบโดนคอ หักไม้แส้มาฟาด จับขาวิ่งไปมา จงอดใจเข้มแข็ง 



๓๖ 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 3.11 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควาย  
ท่ีมา : วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 
 ไทยล้านนา     “ร้ าบากต้องตาอย่ากจักหนีเจื่อกเหนียวดีบ่ขาดหลุ้ดจากบ่าดึงหนี ตามึด
หายใจฝึดเจ็บคอซ้ าเอามัดติดหลักแหล่งพับหูแกว่งหางไกวอิดหิวใจ ล าบาก ต้องพาอย่ากดึงหนีเจือก
เหนียวดีบ่ขาด หลุดจากบ่าดึงหนี หม้ินตอมหัวยังแหล่งหางกวัดแกว่งบ่หนี เอาตัวสีกับคุ่มบินยะยุ่มคืน
แถม ซ้ ายุ่งแชมแกม เหลีกนอนก้ิงเกิกต่มดังไฟหนั่มปอแค้นหนักหน่องแหน้นเป๐นเปียว แม่งวันเนขียว
ต้อมไต่เนื้อเจ้าไค่คิงปองมาเปนตุกด้อยกองบ่หน้อยขวัญเจ้าอย่าได้ต่ าก้อยจากกายา ขวัญตาหื่อมาอยู่
ตาใสส่อง มีตังขวัญ แค่งน่องและขวัญหลังมาตังขวัญดังและขวัญปากตังหะฐิมิสชัง ดู กหนังแห่งเจ้า 
ขวัญหัวเขาและแค่งขา ขวัญปาทา อย่าได้รัจเหลืออยู่ในโลกหล้าภูธรปิจรูหากเปนครูสอนเรียกขวัญ 
ควายด าปอนหนุ่มเถ้าว่า 32 ขวัญ เจ้าจุ่งมามามาอยู่กับตนตัวแห่งเจ้า ข้าเรียกรองแล้วจุ่งมาม้เหตุว่า
จักได้ร าผ่านตุกยากหนักหนาอดใจไปนาอิดหิวอย่าหญ้าช าด่าจ าเรวไป อย่าจ้าก้มกัดหญ้าตวยรอย 
ขวัญกอยอดอ่อนอ้อยคืนมาอยู่ดีดีต้ังหม้ันมีตังเจือกกดเกียวมากหล่น หมวดหม้ันฟ๎๒นยังบ่ทนล าขานซ้ า
เปนนาดอนซ้ าบ่มีน้ าดินแข็งถ้วรถี่เต็มตนจับรางวันบ่ได้กินหญ้าอิดหิวใจฝนตกพร าย้อย” 
      ปริวรรตไทยกลาง  : ล าบากอยากจะหนีไป แต่เชือกเหนียวมากไม่หลุดขาดจากตัว ตามัว 
หายใจติดขัด เจ็บคอ มีเชือกมัดติดกับหลัก พับหู แกว่งหาง ทั้งเหนื่อยและล าบาก อยากจะหนีไป แต่
เชือกเหนียวมากไม่หลุดขาดจากตัว แมลงตัวเล็ก ๆ ตอมตามหัวตามตัว แกว่งหางไล่ พวกมันก็ไม่หนี 
ยังมีแมลงวันหัวเขียวมาตอมไต่ตามตัวเจ้าอีก อาจจะรู้สึกไม่สบายตัว ขวัญของเจ้าอย่าได้หายไปจาก
กาย ขวัญดวงตาก็ขอให้มาอยู่ที่ตา มีทั้งขวัญแข้งน่องและขวัญหลัง ทั้งขวัญจมูกและขวัญปาก กระดูก 
หนังของเจ้า ขวัญหัวเข่าและแข้งขา ขวัญเท้า อย่าได้เหลืออยู่ในโลก หากเป็นครูสอนเรียกขวัญ ควาย
ด าปอนหนุ่มเฒ่ามี 32 ขวัญ ขวัญทั้งหลายจงมาอยู่กับตัวเจ้า ข้าเรียกขวัญมาแล้วจะได้ผ่านความทุกข์
ยากหนักหนา หากหิวโหยก็ก้มกินหญ้าไปตามทาง  



๓๗ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 3.12 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควาย  
ท่ีมา : วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 
 ไทยล้านนา     “หน้า มีตังริ้นยุ่งขบกาบย้ ากวัดแกว่งหางหูแวดอ้อม เต้าไฟอิดอ่อนนัก
หอดแห้งหิวใจซ้ าจูงไปนาต่ีไร่ใหญ่กว้างรางภ่องตายผอมหันดูกขี้ข้างจ่นยางไปนา บ่ต้วงหื่อผัดแวดเก้ียว
เลี้ยวล้วงหื่อจับบาทบ้วงตามรายอิดอ่อนนักหอดแห้งหิวตายตัวเดียวปุอย ซ้ าขี้ ไถ่ก็แห้ง 32 ขวัญ แห่ง
เจ้าอย่าได้ต่ าก้อยจุ่งมามา ข้าตกแต่งพร้อมม้ากนานามีตังปุพพามาลาดอกไม้ตกแต่งดามามีตังจิ้นและ
ปามีตังโภชนาเข้าหน่มและเข้าต้มหม้ากปูนปูยากับตังไก่ต้มมีตังภาชนะใส่ไว้ 32 ขวัญ เจ้าจุ่งรีบดามา
ซะไจ้จ่มจื่นเหล้นเสวยโภชนะภิกขาคาบเข้า ขออังเจิน 32 ขวัญ แห่งเจ้าจุ่งเร็วมา อย่าเยื่องของกินยัง
มีปาล้ากมีตังหมวดหญ้าเขียวงามมีตังรศดอกไม้ซะเตียง เอ้ืองจี หลามดอกแดงงาม ดอกจีดอกจ้อ                  
มีตังเกสานมะริลาซ้อนห้อมีพร าพร้อมจู่อัน ๆ ข้าแต่งเครื่องไว้เปื๑อจักทูลขวัญน้ าสุกันธาอบร่มไว้ถ้าหื่อ
เจ้ามาด าหัวระเดซบหน้าขอขมาโตษร้ายได้ด่าและได้ตียามเม่ือหว่ายว้ายเตียวต่องผ้ายไปมาไปตังซ้าย
และเดตังขวา ข้าขอรดลาไหว้สูมายังมหิงสาด าปอนตัวกล้าปุอย่าขอดก าขอดเวรปายหน้า ข้าจิ่งดาระ
นึกข้าแต่งขวัญสูมาต่านเตอะ มีตังดอกเผิ้งดวงบานมีจีดอก” 
      ปริวรรตไทยกลาง  : หน้ามีแมลงตัวเล็ก ๆ คอยกัดอยู่  จึงแกว่งหางหูไปมาเพ่ือไล่มัน  
เม่ือถูกจูงไปที่ไร่นากว้างเห็นบางตัวตาย ผอมจนเห็นแต่กระดูก แต่ตายไปแล้วก็กลายเป็นซากแห้งไป 
ทั้ง 32 ขวัญของเจ้าจงกลับมา ข้าเตรียมของตกแต่งไว้มากมาย มีทั้งดอกไม้และเนื้อ และยังมีขนม 
หมาก ปูน ใบพลู ยาเส้น และไก่ต้ม มีภาชนะใส่ไว้ให้เรียบร้อย ทั้ง 32 ขวัญของเจ้าจงรีบมาให้หัวใจ
ชุ่มชื่น มากินอาหารที่ได้เตรียมไว้ ขออันเชิญทั้ง 32 ขวัญของเจ้าให้รีบมา มีของกินมากมาย มีหญ้า
เขียว และมีดอกไม้พร้อมพรัก ข้าเตรียมของเหล่านี้ไว้เพ่ือจะท าพิธีสู่ขวัญ น้ าหอมเก็บไว้อย่ างดี ถ้าให้
เจ้ามาด าหัว ขอขมาโทษที่ได้ด่า ได้ตีเม่ือตอนที่เจ้าเดิน ต้องตีให้ไปซ้ายไปขวา ข้าขอขมาแก่เจ้ามหิงสา 
อย่าได้โกรธเคืองผูกเวรกันไปถึงภายภาคหน้า ข้าจึงขอโทษ ขอสู่ขวัญมา ณ ที่นี้ 
 



๓๘ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.13 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควาย  
ท่ีมา : วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 
 ไทยล้านนา     “ไม้สะลิดสั มปานเกียงกาบบานมะลิลาดอกส้อยจีดอกจีดอกจ าปาเกียงภา 
ดอกส้อยมะลีลาก้านก่ดมีตังดอกบุรธากับถาวะรดมาตกแต่งต้ังว่งเวียรจุ่งรารดไว้ยังภัยโตษปุดปุง ข้าจักถอด
ลงสายจักแอกอ้อมถอดหละหมดถอดพร้อมตังเจือกแอกอ้อมสายดัง ตายมุลละเกล้าแต่เหง้าเดิมหลังตามโบ
รานมีมาแต่เหง้าเดิมมา 32 ขวัญแห่งเจ้ามหิงสาด าปอนหนุ่มเถ้า จุ่งมาพร้อมพร ารีบเร็วป๎นก่อนเตอะฯ” 
 ปริวรรตไทยกลาง  : ดอกไม้ต่าง ๆ ที่ได้เตรียมมาเพ่ือน ามาประดับตกแต่ง บัดนี้ ข้าจะ
ถอดสายแอก ถอดให้หมด ถอดพร้อมกับเชือกที่มัดแอกอ้อมจมูก ตามโบราณที่มีมาแต่เดิม ทั้ง 32 ขวัญ 
แห่งเจ้ามหิงสาด าปอนทั้งหนุ่มและแก่ จงมาพร้อมโดยเร็วเถอะ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.14 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควาย  
ท่ีมา : วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 ไทยล้านนา     “ศรี สวัสสาดี ล้ าเลิด จ้างม้าเกิดหลวงหลาย ก็แม่น ในวันนี้ งัวควายแพร่
เต็มค้อกก็แม่นวันนี้ บัตนี้ข้าจักสู่ขวัญปููด าตัวล้ าเลิด ข้าจักสู่ขวัญควายเผิกแก้วตัวเปนพระยาควายสูตัง
หลายอันมาเยี๊ยะนาเลี้ยงเจ้าอ้ันได้มาเยี๊ยะเข้าเลี้ยงเรือนก็หากเปนต่ีแล้วบรมวรบัดนี้ ผู้ข้า ตังหลาย ก็ข่ง
ขวายหาได้ยังไก่แก้วกู่งาม ขี้หมากปูมีสูบใส่ เข้าป๎๒นใหญ่ ขาวงาม มีต้ัง ยอดหญ้างามกินอ่อน เปื๑อว่าจัก



๓๙ 
 

มาสู่ขวัญควาย ปููข่อนแก้วเขาค าเปื๑อว่าจักมาสู่ขวัญควายปููด าเขาแก้วสู่แล้วหื่ออยู่ ติสสะอันได้มาเยี๊ยะ
เลี้ยงเจ้าเยี๊ยะเข้าเลี้ยงเรือนยามเม่ือข้าโกธา ก าเกียดเกิด” 
 ปริวรรตไทยกลาง  : ศรีสวัสด์ิฤกษ์งามยามดี ทั้งช้าง ม้า เกิดมามากมาย ในวันนี้วัว ควาย 
ก็มีมากมายเต็มคอก บัดนี้ข้าจะสู่ขวัญควายตัวผู้สีด า ข้าจะสู่ขวัญควายเผือกซ่ึงเป็นพญาของควาย
ทั้งหลาย ซ่ึงได้ท านาเลี้ยงเจ้า ได้มาปลูกข้าวเลี้ยงคนในครอบครัว บัดนี้ข้าทั้งหลายก็ได้ขวนขวายหาไก่
คู่งาม หมาก พลู ยาเส้น ข้าวขาวงาม ยอดหญ้าอ่อน เพ่ือที่จะมาสู่ขวัญควาย  
 

 
 

ภาพท่ี 3.15 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควาย  
ท่ีมา : วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 
 ไทยล้านนา     “มีมาได้ด่าก าร้ายว่านินาดค้อนบุบตีแอกงอนดีเกาะบ่าหงอรหงารด่าตวย
หลัง หากเปนปะเวณีกับโลกยามเม่ือโกธาโศกเกิดมี เจื่อกยาวลีฟาดไล่เยียวว่าขวัญเจ้า ต่ืนกลั่วหนีไป
อยู่กิรีปุากว้างก็หื้อมาเน้อ แม้นขวัญ เจ้าไปอยู่ปุาจ้างแกมหมู่เสือหมีก็หื้อคืนมา แม้นว่าขวัญเจ้าไป
สระศรีวังน้ าก็หื่อคืนมา แม้นว่าขวัญเจ้าไปอยู่ต่ีไหนก็ดีไปอยู่จิ่มควายทร พีกลางปุาก็หื่อคืนมาแม้นว่า
ขวัญ ไปอยู่จิ่มงัวล้านเขาสัยก็หื่อคืนมาแม้นว่าขวัญเจ้าไปแสวงหากินไกลปูนเขตขวัญอย่าไปเกียดเข้า
ปุาไม้อยู่แกมลาและหมูเถื่อนกวางฟาน เปื๑อนเสือหมีบ่ดีและเจ้าจุงจักคืนมาเยี๊ยะนาเลี้ยงเจ้าจุ่งหื่อได้
เข้าเต็มเล้าล้นขื่เหลื่อ เยี๊ยะหื่อยูต่างได้กินและได้ตานหื่อสูต่านปูนจากจาดอ้ันเปนสัตตะริสารจาด
หน้าหื่อได้ขื้นฟูา” 
 ปริวรรตไทยกลาง  : หากขวัญของเจ้าตกใจหนีไปอยู่ในปุากว้างก็ขอให้กลับคืนมา หากขวัญ
ของเจ้าหนีไปอยู่กับพวกสัตว์ต่าง ๆ ช้าง เสือ หมี ก็ขอให้กลับคืนมา หากขวัญของเจ้าหนีไปอยู่ที่น้ าก็
ขอให้กลับคืนมา หากว่าขวัญเจ้าไปอยู่ที่ไหนก็ตาไปอยู่กับควายกลางปุาก็ให้กลับคืนมา หากว่าขวัญของ
เจ้าไปหากินไกล ๆ พ้นเขตขวัญ ก็อย่าได้หนีเข้าปุาอยู่กับลา หมูปุา กวาง ฟาน เสือ หมี และเจ้าจง



๔๐ 
 

กลับคืนมา ท านาเลี้ยงตัวเจ้า ท าให้ได้กินได้แบ่งให้เจ้า ให้พ้นจากชาตินี้ที่ได้เป็นสัตว์ ชาติหน้าให้ได้ขึ้น
สวรรค์ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.16 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควาย  
ท่ีมา : วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 
ไทยล้านนา     “เถิงสวัรแดนแต่วันนี้ไปเมือหน้าจุ่งหื่อเจ้ากูได้กินหญ้าอ่อนน้ าใส เจ้าอย่าไป

กินไกลปูนเขตกว้างจุ่งมากินต่ีใกล้บ้านตัดต่ีคนมีนิเตอะฯ มัดเขาควายว่า ยัมปุทธเสโฐ ปริวัณณะยิ                 
หุ สัมมาธิ มากูจักผูกเขาซ้ายก็หื่อมารอมหื่อมาตอมกันอยู่สูจักไปต่ีใดก็หื่อไปเปนหมู่ สู จักอยู่ ต่ีใดก็หื่ออยู่
เปนจุม ชัยยันตุภะวัง อายุวัณณังสุขังปะลังเตอะฯ” 
     ปริวรรตไทยกลาง  : ต้ังแต่นี้ไปถึงภายภาคหน้า ขอให้เจ้าได้กินหญ้าอ่อน ได้ด่ืมน้ าที่ใส
สะอาด เจ้าอย่าไปหากินไกลที่พ้นเขตกว้างนี้ จงมากินที่ใกล้ ๆ ที่มีคนอยู่เถอะ ข้าจะผูกขวัญไว้ที่ เขาซ้าย
ก็ให้มารวมกันอยู่ที่นี้ เจ้าจะไปที่ไหนก็ให้ไปด้วยกัน เจ้าจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้อยู่ ด้วยกัน โชค ดีมีชัย อายุ 
วรรณะ สุขะ พลัง  

 

 3.2.3 การปริวรรตเน้ือหาในคัมภีร์ใบลานเรื่อง “ค าสู่ขวัญข้าว”  
     คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญเข้า หรือข้าว เป็นคัมภีร์ในลานที่บอกเล่าเรื่องราวเก่ียวกับการ

ท าพิธีสู่ขวัญข้าว ซ่ึงเป็นอาหารหลักของผู้คนมาเป็นเวลานาน โดยคัมภีร์ใบลานที่ค้นพบ ณ ต่ีบ้านถ่อน 
ต าบลยม อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ก็เป็นอีกหนึ่งโบราณวัตถุที่ได้บอกเล่าเรื่องราวเก่ียวกับการท าพิธีสู่
ขวัญข้าว มีข้อความปรากฏดังต่อไปนี้ 
 



๔๑ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.17 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญข้าว  
ท่ีมา : วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 

ไทยล้านนา     “สาธุ สาธุ เข้าเปนเจ้าเกิดต่ีเกล้าบุญหนักเกิดต่ีสักบุญใหญ่ยังแม่ไกล่ตัวหนึ่ง
จื่อว่าสุริยะมังคีป๑๏าเป๐งปารมีมาได้ 18 อสงไขย จิ่งได้ลงมาเกิดเปนพระเลิดโลกา พระยาวิรูป๎กขาจิ่งกึดใจ 
ต่อยามเม่ือ เจ้าส้างก่อปารมีสมปานจิ่งหื่อเค้ามาเกิดในสะวันอุญาร ตามนิตานโลกว่าไว้เม็ดเข้าใหญ่ได้ 7 
ก า มีหน่อยปานดังหมากเต้าคนตังหลายจิ่งไปถามเจ้ารัศรีต่ีดอยกิรีหนองต่อพระรัศรีเจ้าจึ่งเอามาพอเล่งดู 
จิ่งรู้ว่าเปนเข้าพระยาวิรุป๎กขะคนตังหลายจิ่งเอามาสระไว้ ถ้าลูกพระเจ้าฟูาจิ่งเกิดมากินหากเกิดกับศิลกับ
บุญลูกมหาราช ตามนามะจาดจื่อว่ากักกุสันธะคนตังหลายจิ่งเอากันมาละม้ากเข้าต้นนั้นเสียจิ่งเอากันมา
แปงยังเยี๊ยะไว้ถ้าตุกหนุ่มหน้าหญิงจายติดเปนสายเจื้อ กุ้มเก่ือพระเกบ ล าดับแต่นั้นมาเถิงศาสนา” 
     ปริวรรตไทยกลาง  : สาธุ สาธุ ข้าวเกิดที่ไหนก็มีบุญคุณ อย่างเช่น แม่ไก่ตัวหนึ่งชื่อว่า 
สุริยะมังคี บ าเพ็ญบารมีมาได้ 18 อสงไขย จึงได้ลงมาเกิดเป็นพระยาวิรูปักขะ ไคิดว่าเจ้าสร้างมีบารมี
เหมาะสม จึงให้เขามาเกิดในสะวันอุญาร ตามนิทานโลกได้กล่าวไว้ว่าเมล็ดข้าวใหญ่ 7 ก า  มีน้อย
เท่ากับแตงโม คนทั้งหลายจึงไปถามเจ้ารัศรีที่เขากิรีหนองต่อ เจ้ารัศมีเอามาดูจึงรู้ว่า เป็นข้าวของพระ
ยาวิรูปักขะ คนทั้งหลายจึงไปเอามาไว้ ถ้าลูกเจ้าฟูาได้กิน หากเกิดมาด้วยศีลและบุญวาสนาลูกกษัตริย์
ผู้ยิ่งใหญ่ ชื่อว่า กักกุสันธะ คนทั้งหลายจึงมาเอาข้าวไปจ านวนมาก  
 

 
 

ภาพท่ี 3.18 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญข้าว  
ท่ีมา : วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 



๔๒ 
 

ไทยล้านนา     “พระเจ้าตนถ้วร 4 รู้ถัดถองถีถ้อยเม็ดเข้าหน้อยลงมาว่าได้ 6 ก า ยังบ่ได้ต่ า
และได้ต้ากเต้าเอาภ้ากมาถ้ากหนึงหุ่งกินเลี้ยงอินทรีไหม่หม้ากยังบ่ได้หว่านกล้าและเยี๊ยะไร่ไถ่นา ติด
แต่นั้นมาเถิงศาสนา พระเจ้าตนถ้วร 3 เกิดมางามจื่นจ้อย เม็ดเข้าน้อยลงมาว่าได้ 3 ก า ยามนั้นยังมี
ย่าเถ้าแก่ผู้หนึ่งอาธรรมใจบาปมันแปงยังเยี๊ยะบ่ตันแล้วเข้าแก้วเกิดบินมาอยู่ เล้าลุรเหนือเหลือไปอยู่
เล้าลุรใต้มันหาต่ีจักไว้บ่ได้ต๋ะค้อนพ้ายซะเด็นไปตกไกลตกเสียกลางดงภัยปุากว้างเถิ่นถ้ าเข้าเปนเจ้าบ่บ่
คืนมาซ้ าปอก สองหนีไปอยู่หนองห้วยเกล้าปุาใจ้จื่อเข้าว่านางโคสก เข้าใส่จื่อปุาว่านางถะหล่กถะห
ล่างยามนั้นคนตังหลายมีใจยุ้งย่างผิดเถียงกันมีใจตีบต้นส้มเสพมีใจเกียดบ่เหยหาย คนตังหลายก็ตาย
ยากเข้าเต่ิยงเต้าว่าได้แสนปียามนั้นยังมีลูกเศรษฐีผู้หนึ่ง วิเศษแส้งกับเพศเปนตาสา” 
     ปริวรรตไทยกลาง  : พระเจ้าตนหลวง 4 รู้วิธีแกะเมล็ดข้าว จึงก าเมล็ดข้าวมาได้เล็กน้อย
ได้ 6 ก า ยังไม่ได้ต าและยังไม่ได้ตาก เอามานึ่งหุงกินก่อน เมล็ดข้าวยังไม่ได้หว่านและท าไร่ไถนา 
ต่อมาพระเจ้าตนหลวง 3 ก าเมล็ดข้าวมาได้เล็กน้อยได้ 3 ก า ตอนนั้นได้มียายแก่คนหนึ่ง คนอธรรมใจ
บาป ท าอะไรไม่ทันแล้ว ข้าวลอยจากฝั่งเหนือไปทางฝั่งใต้ หาที่ไว้ไม่ได้ กระเด็นไปตกไกลในปุากว้าง
ในถ้ า ข้าวเป็นเจ้าไม่คืนกลับมา หนีไปอยู่ในปุาใช้ชื่อข้าวว่านางโคสก ข้าวใส่ชื่อปุาว่านางถะหล่กถะ 
หล่าง ตอนนั้นผู้คนทั้งหลายเกิดการทะเลาะกัน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.19 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญข้าว  
ท่ีมา : วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 
ไทยล้านนา     “ไปหากินปายังห้วยต่ีน้ าซ้วยเย็นช า ปาในค ามาถูกหิงต้วงติงบ่ได้จิ่งร้องไห้

มากหลวงหลาย ปาก้ังจิ่งแขวดกฎหมายว่ารู้จักเสียจู้แห่งกูเดจิ่งไปเตเอา นางโคสกออกมาหื่อเปื๑อไถ่ชื้อ
เอาปาในค าว่าเปนของกินดีล าแกงยิ่งกว่าแก้วในโลกนี้บ่มีเหลื่อเจ้าจิ่งเอาเมือสืบไว้เปนเข้ าไร่ใส่ไว้เปน
เข้านาติดแต่นั้นมาจิ่งเกิด เกิดเปนเข้าเม็ดน้อยมารอดพระยอดส้อยสากะยะมุนีเรานี้แหล่ฯ ศรียศ
ลาบพยาวันเต่ิยงเต้าเปนเกล้ากว่า ปีและเดือน วันยามตังมวรผู้ข้า ตังหลายก็จวรกันตกแต่งเครื่อง 
พร้อมกู่นานา มีตังธูปเตียนและกู้จันมาตาและส้มปุอยหอมอะห่อยเอาใจมี ตังมากสะไบโกใสผิวอ่อน 
เสื้อผ้าท่อนผื่นแปง มีตังสิ้นตีนแดงไหม่หมากเปนเครื่องงามอะรังการมีตังลานค าต่อต้าง” 



๔๓ 
 

ปริวรรตไทยกลาง  : มีลูกเศรษฐีคนหนึ่งไปหาปลาที่แหล่งน้ าไหลเย็น ปลาก็มาติดสวิง ด้ิน
ไปไหนไม่ได้ก็จึงร้องไห้ นางโคสกจึงปรากฏตัวเพ่ือขอไถ่ชีวิตปลาตัวนั้น และบอกว่าเป็นปลาที่มีรสชาติ
อร่อยกว่าของต่าง ๆ บนโลกนี้ เจ้าจงเอาเก็บไว้เป็นข้าวนา ต้ังแต่นั้นมาจึงเกิดเป็นข้าวเมล็ดเล็ก ๆ วัน
เวลาทั้งหมด พวกข้าทั้งหลายก็ชวนกันตกแต่งเครื่องพร้อมของอีกมากมาย มีทั้งธูปเทียนและกู้จัน
มาตามาทาและน้ าส้มปุอยหอมมาก สไบ เสื้อผ้าที่มราคาแพง มีทั้งซ่ินสีแดงตัวใหม่สวยงาม 
 

 
 

ภาพท่ี 3.20 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญข้าว  
ท่ีมา : วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 
ไทยล้านนา  “ปิ๑นค าห้างสมเฉลียว มีตังหมากว้าใส่แขนดีแปงปอดส้อยสังวานสอดประดับ

องค์ แหวนท าโรงสุบสอดก้อย แปงดีมีตังหิวและแว่นแก้วตกแต่งพร้อมแล้วจิ่งน ามามีตังสุราและไก่ต้ม
ตังเข้าต้มและเข้าหนมและลูกส้มของหวานคือปูาวตานและก้วยอ้อยมีพร้อมเสี้ยงตังหม้ากเหมียงและปู
ยามีตังโภชะนาพ่ าพร้อมตุกเยื่องของฉันขออังเจีนขวัญเข้าเปนเจ้ามารีบเร็วกันมาฉันโภชะนาอาหารตัง
ของหวานและน้ าเหล้า เงินเจีนขวัญเข้าเปนเจ้าจุ่งมาทร่งเค้าคารเครื่อง ย้องของประดับขอ อังเจีน
เรียกร้องขวัญเข้าเปนเจ้าจุ่งพร้อมพ่ ามาตังขวัญเข้าด่อซิวกินด่วนเม็ดน้อยหื่อมาตังขวัญเข้ าส้อยและ
เข้าสระเด็จแม้นว่าขวัญเข้าเปนเจ้าไปอยู่เมืองร้อยเอ็ด ภาษาต่างเปตก็หื่อมาพร้อมเสี้ยงตุกด้าวขตุเมือง
เจ็กไธย ละเมษ ห้อ ม่าน เม็ง ลาว งาว ล้านจ้างเมืองใหญ่กว้าง อ่งค์วะตะโก่ง หงสาก็หื่อมา แม้นว่า
ขวัญเข้าเปนเจ้าไปอยู่เมืองกูลาแค่วนใต้หมู่แกวภวรจุ่งจวรกันมา แม้นว่าขวัญเข้าเปนเจ้าไปอยู่ เมือง 
12 ป๎นนาแคว่นลื้อ ตุกหม้ืนต้ือแสนเมืองก็หื่อมา ตุกแดนตุกต่ี แม้นว่าขวัญเปน” 
      ปริวรรตไทยกลาง  : ของประกอบพิธีที่น ามามีทั้งหมากว้า ปิ่น สร้อยสังวาล แหวน 
เครื่องประดับ ตกแต่งพร้อมแล้วจึงน ามา มีทั้งสุรา ไก่ต้ม ข้าวต้มมัด ขนม ส้ม  ของหวานคือลูกตาล 
กล้วย อ้อย หมากพลู เม่ียง ปูน ยา และมีอาหารพรั่งพร้อมทุกอย่าง ฉันขออัญเชิญขวัญข้าวให้รีบมา



๔๔ 
 

โดยเร็ว มากินอาหารและของหวานและเหล้า เงินเชิญขวัญข้าว อัญเชิญเรียกขวัญข้าวให้พร้อมพรั่ง 
มาทั้งขวัญข้าวด่อซิวกินด่วนเมล็ดเล็ก ให้มาทั้งขวัญข้าวส้อยและข้าวสระเด็จ แม้ว่าขวัญข้าวไปอยู่ที่
เมืองอ่ืนก็ขอให้คืนกลับมา แม้ว่าขวัญข้าวไปอยู่เมืองทางใต้จงชวนกันกลับมา แม้ว่าขวัญข้าวไปอย่า
เมืองสิบสองปันนาแคว้นไทลื้อก็ขอให้คืนกลับมา  
 

 
 

ภาพท่ี 3.21 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญข้าว  
ท่ีมา : วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 
ไทยล้านนา     “เจ้าไปอยู่เมืองโกสัมพีแสนหิวแคว่นเง้ียวก็หื่อเกาะกอดเก้ียวกันมาหนา

หนึดแหน้น อย่ากัดกังแก้นแม้นขวัญ เข้าเปนเจ้าไปอยู่  เจียงแสนแห่งห้องประเตศต้องเจียงของ                  
เมืองยอง เจียงตอง เจียงตุง จุ่งเอากันมารีบเร็วกันจะไจ้แม้นขวัญเข้าเปนเจ้าไปอยู่ เมืองเจียงใหม่ระ
ปูระนะคอน เมืองแปุ ก็หื่อมา แม้นว่าขวัญเข้าไปอยู่เมืองกิรีปุาไม้ ไฝุเฝื๒อแฝงก็หื่อมา แม้นขวัญเข้าไป
อยู่เมือง รับแรงเมืองเถินและธาณี ผีสูสานโลกโสกนะคอนไธย ภิจิด ภิชัยแคว่นใต้ตะโก่ง อโยธยาจุ่งมา 
พ าพร้อมเสี้ยงตุกต่ีสัมปานในโข่งจักขระวาลมังคลจุมปูทวิป ขวัญเข้าเปนเจ้าจุ่งรีบมาป๎น ขวัญ เข้าเปน
เจ้ามีวัณณะหลายฉ่ า มีตังผิวด าแดงก่ าพ า มีผิวฉ้อ ผิวขาวเปิ๑งปาวงามดูอาด ผิวเหลืองวะวาดเหลื่อม  
ดูใส ผิวรายลายบัวไข่ดังเต็มพ าพร้อมหมู่ธัญยะ ธัญยา ตาวะติงสาจุ่งมาพร้อมเสี้ยงต่ีนี้ตังมวรถ้ วรกันมา
ฉันโภชะนาตังสุราและหม้ากเหมียงพร่ าพร้อมหมู่ของหวานก้วยอ้อย” 
      ปริวรรตไทยกลาง   : แม้ว่าขวัญข้าวไปอยู่ เมืองโกสัมพีแสนหวีแคว้นเง้ียว ก็ขอให้
คืนกลับมา แม้ขวัญข้าวไปอยู่เมืองเชียงแสน เมืองเชียงของ เมืองยอง เมืองเชียงทอง เมืองเชียงตุง             
จงรีบมาด้วยกันโดยพลัน แม้ขวัญข้าวไปอยู่เมืองเชียงใหม่ เมืองแพร่ ก็ขอให้คืนกลับมา  แม้ว่าขวัญข้าว
ไปอยู่เมืองคีรี ก็ขอให้คืนกลับมา แม้ว่าขวัญข้าวไปอยู่เมืองเถิน เมืองนครไทย เมืองพิจิตร เมืองพิชัย 
เมืองทางใต้อยุธยา ก็ขอให้คืนกลับมา พรั่งพร้อมทั้งหมดทุกที่ในจักรวาลชมพูทวีป ขวัญข้าวจงรีบมา 
ขวัญข้าวมีหลายวรรณะทั้งสีด า สีแดงก่ า สีขาวสะอาด สีเหลืองผ่องใส ผิวลายบัวไข่ พรั่งพร้อมด้วย



๔๕ 
 

ธัญญาหาร จงมาพร้อมกันทั้งหมด ณ ที่นี้ ทั้งมวล มากินอาหารทั้งเหล้าและหมาก เม่ียง พร้อมด้วย
ของหวาน กล้วย อ้อย 
 

 
 

ภาพท่ี 3.22 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญข้าว  
ท่ีมา : วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 
ไทยล้านนา     “ท่อนกัตตะรีมาแล้วอยู่อย่าหนีหื่อมาดีจู่ ม้ือตุกหม้ืนต้ือแสนปีแต้ดีหลี              

อาคะสัยยะอาคะสาธิธัญยะวาหุสัมมาธิ มาขวัญเข้าเปนเจ้ามาอย่าหนีเมือ ผู้ข้า ตังหลายฟ๎ดตีทวีขวัญ 
เข้าเปนเจ้าอย่ามีใจสะต้านอย้านกลัวเม่ือผู้ข้าตักใส่ต่างงัวเมือบ้านอย่ามีใจอย้านซะดุ้งเม่ือผู้ข้า ตังหลาย
เอาเข้าเปนเจ้าไปใส่ไว้ยุงเยียใหญ่ เยียหลวงหื่อขวัญเข้าเปนเจ้าปูอป๎นปวงอยู่กองกันขื้นเต้าขื่อเต็มสาง
ปางเม่ือผู้ข้าตังหลายตักอย่าบกบางลงต่ าแม้นผู้ข้าตังหลายตักเม่ือค่ าก็หื่อยังเต็มแม้นผู้ข้า ตังหลายตัก
เม่ือวันหื่อยังอยู่เต็มเล้า แม้นผู้ข้าตังหลายตักเม่ือเจ้าขออย่าหื่อบกบางยังดังเกล่าหื่อยังอยู่ เต็มเล้า” 
      ปริวรรตไทยกลาง  : ท่อนกัตตะรีหากมาแล้วก็อย่าหนีไปอีก ให้มาดีทุกครั้งนับจากนี้ไป 
อาคะสัยยะอาคะสาธิธัญยะวาหุสัมมาธิ มาเถอะขวัญข้าว จงอย่าหนีไป เราทั้งหลายจะเรียกขวัญข้าว 
อย่าตกใจกลัว หากพวกข้าตักใส่เกวียนกลับบ้าน อย่าตกใจกลัวสะดุ้งเม่ือพวกข้าเอาข้าวไปใส่ไว้ในยุ้ง
ฉางใหญ่ ขอให้ขวัญข้าวอยู่รวมกันให้เต็ม เม่ือพวกข้าตักข้าว ก็อย่าให้ขวัญตกต่ า หากตักตอนกลางคืน
ก็ขอให้เต็ม หากตักตอนกลางวันก็ขอให้เต็มเหมือนเดิม 
 



๔๖ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.23 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญข้าว  
ท่ีมา : วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 
ไทยล้านนา  “เต็มเล้าลูรหื่ออยู่ต่างมุ่น หื่อตานเลี้ยงลูกหลานเหลน และ เมียม่ิง ย่าจกขิ่ง

ขอตานหื่ออยู่เด่งโอบตานอย่าบกบางเสียสัดคราบเม่ือผู้ข้าตังหลายหาบไปมอง ขอเข้าเปนเจ้าอย่าไป
ตกใจหมองหนี จากเม่ือข้าตังหลายถว่ายส้ากแล้วเอาเข้าเปนเจ้าไปใส่ครกแล้วต่ าลงอย่ามีในเหี่ยงซะ ดุ้ง
เม่ือผู้ข้าตังหลายค่ดใส่ด่งแล้วห่อนฟ๎ดเหิงจุ่งมีใจดีเริงอย่าหล่าเม่ือผู้ข้า ตังหลายเอาเข้าเปนเจ้าไปหม่า 
อย่าหื่อมีใจหล่าหนีไกลเม่ือข้าตังหลายเอาเข้าเปนเจ้าใส่ในไหแล้วต้ังไว้เหนือหม้ออ้ันใหญ่แล้วต้ังเหนือ
ไฟ อย่าตกซะต้อนเม่ือข้าต้ังหลายดังไฟหื่อร้อนขวัญเข้าเปนเจ้าอย่าขิ่งข้อนหนีไกลหื่อสุกกับไฟตุกค่ า
เจ้าตังวันกันสุกแล้วเอากันปุงถอกใส่ด่งหมู่พวกเบียนบ่เข่งขามแล้วจิ่งเอาไม้ด้ามมาค่นสูนหลายห่นห
ลายเต่ือหื่อหายร้อนแล้วเอามาข่ามปูอนลูกเต้าหมู่หลานเหลน ห้ากเปนแต่ธรรมดา แต่เจ่นพระเจ้า” 
     ปริวรรตไทยกลาง  : ขอให้ข้าวมีอยู่อย่างสมบูรณ์ ให้ได้เลี้ยงลูก เลี้ยงหลาน และเลี้ยง
ภรรยา อย่าตดใจเสียงสัตว์เม่ือพวกข้าทั้งหลายหาบไปไหนมาไหน ขอให้ขวัญข้าวอย่าตกใจหนีไป เม่ือ
พวกข้าเอาข้าวใส่ในครกแล้วใช้สากต าลงไปก็อย่าตกใจ เม่ือพวกข้าเอาข้าวใส่กระด้งแล้วฟัดข้าว                   
ก็ขอให้มีใจดีร่าเริงไว้ เม่ือพวกข้าเอาข้าวไปหุงก็อย่าหนีไปไกล เม่ือพวกข้าเอาข้าวใส่ในไหแล้วต้ังบน
หม้อแล้วเอาไปต้ังไว้เหนือไฟก็อย่าตกใจ หากพวกข้าจุดไฟ ขวัญข้าวก็อย่าหนีไปไกลขอให้ข้าวสุก                 
เม่ือสุกแล้วก็เทใส่กระด้ง จากนั้นก็จะใช้ด้ามพายมากวนข้าวไปมาหลาย ๆ ครั้งเพ่ือให้หายร้อนแล้วเอา
มาปูอนลูกหลาน  
 



๔๗ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.24.คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญข้าว  
ท่ีมา : วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 
ไทยล้านนา     “กักกุสันธะตราบเถิงกาลเมินนาน เข้าเปนเจ้าเลี้ยงโลกส่งสาร คนใหญ่ใต้ลุ่ม

ฟูาในโลกหล้าบ่มีสังเหลื่อ ขวัญเข้าเปนเจ้าจดเจืออย่าม้างอย่าบกบางเสียจากสางและเล้าหื่ออยู่ ต่างกิน 
และตานไปไจ้ๆ ก าตุกไร้อย่ามีแห่งผู้ข้าตังหลายแต้ดีหลีแด่เตอะฯ พุทโธ อัปปะมา โน ธัมโม อัปปะมาโน 
สังโฆ อัปปะมาโน พุทโธ มังคะละ ธัมโมมังคะละ สังโฆมังคะละ สัมภูโต วิปทุตตะโมพุทธะธัมมะ สังฆะมัง
คะละ มากัมมะ สะมะคะมา ยัพพุทธะเสโฐปริวัณณุสีสุจิงสัมมาธิมานันตะริกัญยะมาหุสัมมาธิมาฯ” 
      ปริวรรตไทยกลาง  : โดยปกติในสมัยพระเจ้ากักกุสันธะเม่ือนานมาแล้ว ข้าวได้เลี้ยงดูคน
ทั้งโลกทุกคน ขอให้ได้มีกินไปนาน ๆ ความทุกข์ยากไร้ขออย่าได้เกิดแก่พวกข้าทั้งหลาย ขอให้มีแต่
เรื่องดี ๆ ด้วยเถิด พุทโธ อัปปะมา โน ธัมโม อัปปะมาโน สังโฆ อัปปะมาโน พุทโธ มังคะละ ธัมโมมัง
คะละ สังโฆมังคะละ สัมภูโต วิปทุตตะโมพุทธะธัมมะ สังฆะมังคะละ มากัมมะ สะมะคะมา ยัพพุทธะ
เสโฐปริวัณณุสีสุจิงสัมมาธิมานันตะริกัญยะมาหุสัมมาธิมาฯ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.25 ปกหลังคัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควายและค าสู่ขวัญข้าว 
ท่ีมา : วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 



๔๘ 
 

 
 3.2.4 การปริวรรตเน้ือหาในคัมภีร์ใบลานเรื่อง “กรรมฐาน 40 ทัด”                                                                   
 คัมภีร์ใบลานเรื่องกรรมฐาน 40 ตัต ค้นพบเม่ือปีพุทธศักราช  ๒๔๗5  มีจ านวน 1 ผูก               
ในหนึ่งหน้าคัมภีร์มีจ านวน ๔ บรรทัด  จ านวนทั้งหมด 80 หน้า ขนาด 6 เซนติเมตร จารด้วยอักษร 
ล้านนา –บาลี มีการเก็บรักษาอายุ  84 ปี ผู้จารคัมภีร์ชื่อพระอธิการพระอิทธิวัง(เปง) โดยมีแหล่งที่มา
คือ คือ วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน ผู้อุปถัมภ์คัมภีร์ คือพระพระสมุห์กิตติ
นันท์ ผาสุโก เจ้าอาวาสวัดดอนมูล อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน  ผู้ปริวรรตคัมภีร์คือพระบุญทิศ สิริจนฺโท                    
(จันทะวอน) เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 ผู้แปลภาษาไทยกลาง พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.  
 รายละเอียดในคัมภีร์ใบลานดังกล่าวอยู่ในหมวดบทสวดมนต์  ในคัมภีร์ได้บรรยายถึง
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการ ให้ทาน 
รักษาศีลและการช าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์กรรมฐาน ภาวนาที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนทั้ง ๔๐ 
ประกา รคือ กะสิณะ(กสิ น) ๑๐,  อสุ ภกรรมฐาน  ๑๐,  อนุสส ติกรรมฐาน ๑๐, ธาตุว ะฐานะ                        
๔ (จตุธาตุววัฏฐาน), อาหาเลปฏิกุลสะปัญญา(อาหาเรปฏิกูลสัญญา)๑,อรูปฌาณ ๔ ตามหลัก พุทธา
นุสสติ, ธัมมานุสสติ, สังฆานุสสติ, สีลานุสสติ, จาคานุสสติ เทวตานุสสติ และให้เกิดปัญญาอันเป็น
หนทางแห่งการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร จากการแปลความเนื้อหามีข้อความปรากฏดังต่อไปนี้ 
 

 
ภาพท่ี 3.26 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                   

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา นะโมตัสสัตถุ  ฯ  กิจโจมะนุสสาปะติราโภ กิจจังมะนุสสานังชีวิตัง กิจจังสะ
ธัมมะสะวะนัง สาธาโว ดูราสะปุริสสะตังหลาย อันว่ากรียาอันจักได้เกิดมาเปนคนนี้ เปนอันยากนัก
เพราะว่าต้องต้ังอยู่ในธรรมแห่งมะนุสสะคือศีล 5 และกุศลกรรมปฐศีลสิบประการก่อนจึ่งจักได้เกิด
มาเปนคนแหละฯ องค์ศีล 5 ดังนี้ว่าตัวข้าสัตตัวมีชีวิตหื้อตาย 1 ข้าก็บ่สอบ่ลักข้าวของต่านผู้ อ่ืน 2 บ่
เหล้นจู้สู้เมียตนผู้อ่ืนหญิงก็บ่เหล้นจู้จากผัวตน 3 บ่ล้ายบ่ภางต่านผู้ อ่ืนถ้วน 4 บ่กินเหล้าและยาเม่า
ถ้วน5 สันนี้แหละฯ อันว่ากุศลกรรมปฐสิบประการเรียกว่า อาคาริยะวินัยอ้ันเปนคลองปฏิบัติคลองจ า 
ตนีเฝิกสอนกายะวาจาใจแห่งคฤหัสถ์ก็เปนคลลองปฏิบัติแห่งอุบาสก อุบาสิกาแต้ดีหลีแหละฯ  คือว่า
กายะกรรม 3 วะจีกรรม 4 มะโนกรรม 3 ดังนี้และ อันว่ากายะกรรม 3 นั้นคือเว้นจากฆ่าสัต เว้นจาก
ลักเอาสัพพะ สิ่งของเงินทองอ้ันเจ้าของบ่อานุญาตินั้นและเว้นจากอ้ันกระท ามิจฉาจารกับด้วยเมียแห่ง
ต่านผู้หญิงบ่เหล้นจู้จากผัวตนนั้นและวจีกรรม 4 นั้นคือเว้นจากกล่าวค าล่ายกล่าวแต่ค า อ้ันมีตามสะ
ภาวะอ้ันมีแต้นั้น 1 เว้นจากกล่าวค าสนส่อล่อลวงยุโย่ง 

ปริวรรตไทยกลาง  นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา สัมพุทธัสสะ กิจโจ 
มะนุสสา ปะตะ ราโภ กิจจัง มะนุสสานัง ชีวิตัง  กิจจัง สะ ธัมมะสะวะนัง ดูก่อนท่านทังหลาย อันว่า



๔๙ 
 

กิริยาอันจักได้เกิดมาเป็นคนมีความยากล าบากเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุเพราะว่าต้องต้ังตัวอยู่ในธรรม
แห่งมนุษย์คือ ศีบ 5 และกุศลกรรมบถ 10 ประการ ก่อนจึงจะได้เกิดมาเป็นคนอีกครั้ง องค์แห่งศีล 
5 มีองค์ประกอบคือ 1 ไม่ฆ่าสัตว์มีชีวิตให้ตาย 2 ไม่ลักทรัพย์สินของผู้ อ่ืน 3 ไม่คบชู้ประพฤติผิดใน
กาม 4 ไม่โกหกหลอกลวง 5 ไม่กินเหล้าและเสพยาเสพติด อันว่ากุศลกรรมบถ 10 ประการเรียกว่า 
อาจาริยะวินัย เป็นแนวให้ประพฤติปฏิบัติส าหรับฝึกกาย วาจา ใจ ขอคฤหัสถ์ เป็นแนวปฏิบัติแห่ง
อุบาสก อุบาสิกาเป็นอย่างดี คือว่า กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มะโนกรรม 3 กายกรรม 3 คือ เว้นจาก
การฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์สิ่งของเงินทองที่เจ้าของเขาไม่อนุญาต เว้นากการกระท ามิจฉาจาร
กับคู่ครองของคนอ่ืน   วจีกรรม 4 นั้นคือ เว้นจากการกล่าวค าเท็จกล่าวแต่ค าอันมีประโยชน์ 1 เว้น
จากกล่าวค าสนส่อยุโยง 

 ไทยล้านนา ผู้อ่ืนหื้อแตกม้างเสี้ยกันเตียนย่อม กล่าวแต่ค า อ้ันชักนัวแนะผู้ อ่ืนก้ือพร้อม
เปียงกันหื้อเปนอ้ันหนึ่งอ้ันเดียวกัน1เว้นกล่าวค าหยาบจ้าสาหดกล่าวแต่ค าดีมีมะธุรัสสะมุถุตาหื้อเปน
ต่ีจ่มจื่นยินดี1 เว้นจากค าสัพพะลาวาจาหาประโยชะนะบ่ได้กล่าวแต่ค าอ้ันจักหื้อเปนประโยชะนะนั้น 
1 มะโนกรรม3 นั้นคือบ่คึดใจไคร่ได้เข้าของแห่งตานผู้อ่ืนด้วยจิตใจโลภะจะหมายเอาของต่านบ่ดายบ่
ชื้อบ่แลก 1 บ่ผูกเวรรหมายหม้ันบ่แจ่งสัตเมม่ือตนเครืองเคียดหื้อฉิบหายตาย มีจิตใจเมตตากรุณณา
คิดหื้อสัตตังหลายปูนจากตุกขะเปนสุกขะทั่วตุกตัวสัต 1  มีใจต้ังอยู่ในสัมมาทิฐิเจื่อใสในกุณพระรัต
ตะณะไตรกระท าป๑๏าเป๐งนะสิละ เมตตา ภาวะนา ปฏิบัติเลี้ยงรักษา ปุอ แม่ แห่งตนด้วยความดี
ความชอบและ หันต่านผู้อ่ืนกระท าปฏิบัติถูกต้องตามคลองธรรมแล้วก็มีความสันเสีนบ่คะระหาติเตียน
ด้วยค าร้าย1 และในข้อปฏิบัติสิบประการนี้จื่อว่ากุศลกรรมปะฐะเพราะหื้อผุ้ปฏิบัติไต่เตียวหื้อเถิง
สุกขะในป๎จจุบันและปายหน้าแต้จิ่งและบุคคลผู้ใดมีความปรารถนา จักไคร่ปูนจากสังสาระวัฏดังอ้ัน
อย่าได้มีความประหมาทด้วยการสังสาระวัฎนี้สัตตังหลายตวนเตียวไปมา 

 ปริวรรตไทยกลาง คนอ่ืนให้แตกแยกกัน ให้กล่าวค าชั กน าให้เกิดความพร้อมเพรียง
สามัคคีกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 1 เว้นจากการกล่าวค าหยาบช้า ให้กล่าวแต่ถ้อยค าอันสุภาพอ่อน
น้อมถ่อมตน 1 เว้นจากค าพูดทั้งหลายที่หาประโยชน์ไม่ได้เลย พูดแต่ค าที่ เป็นประโยชน์ 1 มะโน
กรรม 3 นั้นคือ ไ ม่คิดอยากได้ของคนอ่ืนด้วยจิตใจที่โลภคิ ดจะเอาของคน อ่ืนโดยไม่ซ้ือไม่หา
แลกเปลี่ยน 1 ไม่ผูกใจหมายม่ันด่าแช่งสัตว์ท้ังหลายคราที่ตัวเองโกรธแค้น ให้มีจิตใจเมตตากรุณาให้
สัตว์ท้ังหลายพ้นจากทุกข์และให้พบแต่ความสุข 1 มีใจต้ังม่ันอยู่ในสัมมาทิฐิศรัทธาในคุณของพระ
รัตนตรัยที่ท่านได้กระท าภาวนามา นะสิละ เมตตา ภาวนา ปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดา ด้วยความชอบ
อีกทั้งเห็นบุคคลอ่ืนที่กระท าปฏิบัติถูกต้องตามคลองแห่งธรรมแล้วไม่ควรติเตือนกล่าวว่าร้ายให้ท่าน 1 
และในข้อปฏิบัติ 10 ประการนี้ได้ชื่อว่ากุศลกรรมบถ เพราะท าให้ผู้ปฏิบัติได้เดินถึงซ่ึงความสุขใน
ปัจจุบันและในภายภาคหน้า บุคคลใดมีความปรารถนาอยากให้พ้นจากสังสารวัฏพึงอย่าได้มีความ
ประมาทด้วย สังสารวัฏนี้หมู่สัตว์ท้ังหลายวนเวียนไปมา 

 



๕๐ 
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ไทยล้านนา บ่หม้ันบ่เตียงด้วยวาอุบายตัง 4 คือ นารก เผต1 อสุระกาย1สัตตะริสาร 1 
พระพุทธเจ้าเตสนาว่าเปนเรือน ต่ีอยู่แห่งสัตตังหลายและสัตตะบุคคลตังหลายก็ได้รู้แล้ว ด้วยฤา(ลื่อ)
แหละฯ อยู่ประหมาทบ่กวรและกวรดีแสวงหาตางมัคคะผละและนิพปารจึ่ งจะชอบแหละฯ อันว่า
นิสัยเปนบุคคลผู้จักรับรองข้อปฏิบัติค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเปิงหื้อมีสังเวคคะวัตถุระนึกคึดใจ
เอาเปนอารมณ์อยู่ในใจจึ่งจะชอบกวรและอันว่าสังเวคคะวัตถุ 8 ประการนั้นคือจาติตุกขะคือว่าเกิดมา
เล้าก็เปนทุกข์1 ชะลาปิทุกขาความแก่ ความเฒ่าก็เปนทุกข์1 พยาธิปิทุกขาความเจ็บความไข้ก็เปน
ทุกข์ 1 มรณะปิทุกขังความตายก็เปนทุกข์ 1 จัตโตโลอัพพายาทุกขา อัพพายะภุมมะตัง 4 ก็เปนทุกข์  
อะติเตวัตตะมุลละกังทุกขัง อะนุภูตังอันว่าความทุกข์มีในสังสารวัฎฐะเปนต่ีต้ังแต่ปายหลังมาแต่ตัว
เราก้ย่อมได้เสวยธันตุกมาก็มาก1 อะนาคะโตวัฏฐะมุละกังทุกขัง อะนุภะวิตัพพังความทุกข์มีในสัง
สาระวัฎฐะเปนต่ีต้ังต่อไปปายหน้าตัวของเราก็จักได้เสวยตุกขะต่อไปเปนอันมาก1 อิถานิอาหาระปะริ 

ปริวรรตไทยกลาง ไม่ม่ันคงด้วยแดนอุบายทั้ง 4 คือ นรก เปรต อสุระกาย สัตตะริสาร 
พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสไว้ว่าเป็นเรือนที่อยู่แห่งสัตว์ท้ังหลาย และสัตบุรุษทั้งหลายพึงได้รับรู้แล้ว ไม่ควร
อยู่ด้วยความประมาท ควรหม่ันแสวงหาทางแห่งมรรคผลนิพพานจึงจะเป็นที่ชอบ อันว่านิสัยของบุคคลผู้
ที่จักรับรองข้อปฏิบัติในค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ให้มีสังเวคะวัตถุ ระลึกเอาเป็นอารมณ์
อยู่ในจิตใจจึงจะเป็นที่ถูกที่ควร และสังเวคะวัตถุ 8 ประการนั้นคือ ชาติทุกขะ คือว่าการเกิดก็เป็นทุกข์ 
1 ชราปิทุกขา ความแก่ ความเฒ่าก็เป็นทุกข์ 1 พยาธิปิทุกขา ความเจ็บความปุวยก็เป็นทุกข์ 1 มรณะปิ
ทุกขัง ความตายก็เป็นทุกข์ 1 จัตโตโร อัพพายา ทุกขา อัพยายะ ภุมมะ ทั้ง 4 ก็เป็นทุกข์ อะติเต วัตตะ 
มูลละกัง ทุกขัง อะนุภูตัง อันว่าความทุกข์ที่มีในสังสารวัฏเป็นที่ต้ังแต่ก่อนมา ตัวเราก็ย่อมจักได้เสวยธัน
ตุกะมา ก็มากแล้ว 1 อะนาคะโต วัฏฐะมุละกัง ทุกขัง อะนุภะวิ ตัพพัง ความทุกข์ในสังสารวัฏเป็น ที่
แน่นอนของตัวเรา เราจักได้เสวนทุกข์ต่อไปเป็นอันมาก 1 อิถานิ อาหาระ ปะริ 
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๕๑ 
 

 

 ไทยล้านนา บ่หม้ัน ปะริเยสะนัง ทุกขังการอ้ันแสวงหาอาหารเลี้ยงตัวของตัวก็เปนทุกข์  
ในสังสาระวัฎฐะ 8 ประการนี้กันว่าบุคคลผู้ใดปรารถนาจักไคร่ปูนสังสาระวัฎฐะดังอ้ันก้เปิ๑งล าเรียรให้
มากให้เขาใจทุกข์ หมดจิ่งกวรอ้ันได้เกิดมาประสบกับสาสารของพระพุทธเจ้าอันว่าการอ้ัน จักภองออก
จากสังสาระวัฎฐะ นี้บ่ไจ่พอดีพอร้ายเปนการอ้ันยากยิ่งนักอ้ัน 1 นิสัตได้อะธิฐานเปนมนุษย์ ได้มา
ประสบกับพระศาสนาแล้วก็ได้จื่อว่าเปนบุญลาภะอ้ันประเสริฐจื่อว่าแก้วอ้ันนับค่าบ่ได้นั้นแหละฯ แล้ว
อย่าได้เปนคนใจบาปให้เปนคนมีสันดารจิตใจอารมณ์ต่ืนจื่นอยู่ในการกองกุศลธรรมตังหลายอยู่ไจ้ๆ 
ใหเปนคนมีสะติสัมปะชัญญะรู้รอบครอบก าหนดเซ่ิงการกุสลธรรมต่ีตนจักกระท าไว้ปายในตนและ
ปายนอกแห่งตนตุกวันตุกวันว่าตุกวันนี้ตัวเรากระท ากรรมอ้ันล าเรียรก าหนดสังเกตในข้อปฏิบัติอยู่ฤา
(ลือ)หรือว่าก าหนดกุศลธรรมอ้ันใดอยู่ศีลของตัวบริสุทธ์ิฤา(ลือ) บัดนี้เราจ าเริญสัมมาธิ ป๎ญญา ภาวะ
นาอยู่ฤา(ลือ) ดังวันคืนก็ลวงไปแก่ตัวเราอายุของเราก็เสี้ยงเกีบจักสี้นไปแล้วตัวเรายังได้ป๑๏า  

 เป๐งกุศลธรรมอยู่ฤา (ลือ)กันคะนิงระนึกอยู่สันนี้เนืองๆบ่ขาดดังอ้ันก็คงจักรู้ ตัวว่าในเวลา
วันนี้ได้อยู่ประหมาทเต้านี้ได้จ าเริญกุศลธรรมเต้านี้อ้ันหนึ่งสัตตังหลาย อ้ันจักได้ไปสู่อะบายนั้นก็ด้วย
คะติ4ประการคือฉันทาคะติกระท าด้วยลัก 1 โทสาคะติ กระท าด้วยโกรธเคืองเคียด 1 ภะยาคะติ 
กระท าด้วยอ้ันกลั่วอ้ันเกร่ง แต่ผู้มีอ านาจนั้น 1 โมหะคะติกระท าตามใจอ้ันหลงไปในบาป 1 อันว่า
การตัง4ต่ีกล่าวมานี้ก็ได้แก่บุคคลผู้บ่รู้ละอายแก่บาปผู้ใดเข้าในอ านาจแห่งคะติ 4 ประการนี้บุคคลผู้
นั้นได้จื่อว่ามีนารกอะบายยะภูมมะตัง 4 เปนต่ีอยู่แห่งตนเตียงแต้แน่จิง อ้ันหนึ่ งนิสัยบุคคลผู้ร้อนร้น 
อยู่ในการอ้ันภองออกจากตัณหาและออกจากสังสาระวัฎตังหลายเปิงหื้อสระเสี้ยงเซ่ิงอะกุศลธรรม 43 
ประการดังนี้อะวิหิงสาอย่าเปนคนเบียดเบียรสัพปะสัตและคนให้ล้ าบาก 
 1 ปานาติปาโตอย่าเปนคนฆ่าสัตอ้ันมีชีวิตหื้อตายจากชีวิต  
 2 อะทินนาอย่าเปนคนลักเอาเข้าของต่านอ้ันเจ้าของบ่อะนุญาติหื้อนั้น 
 3 อะพรหมจริยาอย่าเปนคนกระท าล่วงเกีนในอะสะธรรม  
 4 มุสาวาทาอย่าเปนคนมุสาวาท  

 5 ปิสุณาวาจาอย่าเปนคนส่นส่อหื้อต่านผิดเถียงแตกม้างกัน 
 ปริวรรตไทยกลาง  ไม่ม่ันคง ปะริเยสะนัง ทุกขัง การแสวงหาอาหารเลี้ยงตัวเองก็เป็น

ทุกข์ ในสังสารวัฏ 8 ประการนี้หากว่าบุคคลใดปรารถนาให้ตัวเองพ้นจากสังสารวัฏ ควรร่ าเรียนฝึกฝน
ตนเองให้มากให้เข้าใจซ่ึงความทุกข์ จึงจะได้ชื่อว่าเกิดมาพบพระพุทธเจ้า หนทางที่จักออกจาก
สังสารวัฏนี้ ไม่ใช่พอดีพอร้ายเป็นการอันยากยิ่งนักอันหนึ่ง พึงได้อธิฐานเกิดมาเป็นมนุษย์ ให้ได้มาพบ
ประสบกับพระศาสนาของพระศาสดาแล้ว ก็ได้ชื่อว่าเป็นบุญและมีลาภอันประเสริฐหาที่ประมาณมิได้ 
พึงอย่าได้เป็นคนใจบาปให้เป็นคนที่มีนิสัยจิตใจอารมณ์สดชื่นอยู่ในทางแห่งกุศลธรรมทั้งหลายไป
ตลอด ให้เป็นบุคคลที่มีสติสัมปะชัญญะรู้รอบคอบก าหนดซ่ึงการกุสลธรรมที่จะก ระท าไว้ในตัวเอง 
และภายนอกตัวเองทุกๆวัน ทุกวันนี้ตัวเราเองได้กระท าก าหนดสังเกตุในข้อปฏิบัติอยู่หรือว่าก าหนด
กุศลธรรมอันอยู่ในศีลของตัวเราเอง บัดนี้เราได้จ าเริญสมาธิ ปัญญา ภาวะนาอยู่เนืองๆ วันคืนที่ล่วงไป
แก่ตัวเรา อายุของเราก็หมดไป ตัวเรายังได้บ าเพ็ญกุศลธรรมอยู่ เนืองๆ หากระนึกอยู่ตลอด ไม่ขาด
ดังนั้นจึงรู้ตัวว่าในเวลานี้ได้อยู่อย่างไม่ประมาท ได้บ าเพ็ญกุศลธรรมดังนี้  สัตว์ทั้งหลายที่มักจะได้ไปสู่
อบายก็ด้วย คติ 4 ประการคือ ฉันทาคติ กระท าด้วยการลักขโมย 1 โทสาคติ กระท าด้วยโกรธเคือง
เครียดแค้น 1 ภะยาคติ กระท าด้วยอันอ านาจที่ไม่ชอบธรรมนั้น 1 โมหะคติ กระท าตามใจอันหลงไป



๕๒ 
 

ในบาป 1 ทั้ง 4 ประการที่กล่าวมานี้ได้แก่บุคคลผู้ไม่รู้ละอายแก่บาป บุคคลใดเข้าในอ านาจแห่งคติทั้ง 
4 ประการนี้ บุคคลนั้นได้ชื่อว่ามีนรกอบายภูมิทั้ง 4 เป็นที่อยู่แห่งบุคคลนั้น ประการหนึ่งนิสัยบุคคลผู้
ร้อนรนอยู่ในการที่ต้องการออกจากตัณหา และออกจากสังสารวัฏทั้งหลาย ควรให้เสียสละซ่ึงอกุศล
ธรรม 43 ประการดังนี้ อะวิหิงสา อย่าเป็นคนเบียดเบียนสัตว์ท้ังหลายและคนทั้งหลายให้ล าบาก 

 1. ปาณาติปาโต อย่าเป็นคนฆ่าสัตว์ท่ีมีชีวิตให้ตายจากชีวิตของเขา 
 2. อทินนา อย่าเป็นคนที่ลักขโมยเอาทรัพย์ของคนอ่ืนที่เขาไม่อนุญาต 
 3. อะพรหมจริยา อย่างเป็นคนกระท าล่วนเกินใน อะสะธัม คือประพฤติในกาม 
 4. มุสาวาทา อย่าเป็นคนพูดเท็จ 
 5. ปิสุณาวาจา อย่างเป็นคนส่นส่อให้บุคคลอ่ืนแตกแยกกัน 
 

 
ภาพท่ี 3.29 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                   

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 ไทยล้านนา  

 6 ผะรุสสะวาจาอย่าเปนคนกล่าวค าหยาบจ้าสาหด  
 7 สัพปะลาวาจาอย่าเปนคนกล่าวค าหาประโยชะนะบ่ได้  
 8 อะภิชญาอย่าเปนคนโลบบ่ไคร่ได้ของต่านบ่ด่ายมาเปนของตน  
 9 พะยาปาโท อย่าเปนคนคึดผูกเวรหมายหม่ันแก่สัตและคนตังหลาย  
 10 มิถาทิฐิอย่าเปนคนคึดไปในอารมณ์อันผิดธรรม  
 11 มิจฉาวาจา อย่าเปนคนกล่าวค าอันผิด จากศาสนา  
 12 มิจฉาสังกัปปา อย่าเปนคนคนิง ติปองยินดีไปในฤทธิคนอันกระท าผิต จากศาสนา  
 13 มิจฉากัมมาตา อย่าเปนคนประกอบไปด้วยการในฤทธิ แห่งคนฝูงผิดจากศาสนา  
 14 มิจฉาอชีโว อย่าเปนคนเลี้ยงชีวิต หื้อผิดจากธรรม  
 15 มิจฉาสติ อย่าเปนคนมีสติอันฟูุงซ่าน ไปในอันผิดธรรม  
 16 มิจฉาสัมมาธิ อย่าเปนคนมังอาจธรรม อันม่ันในฤทธิอันผิดธรรม  
 17มิฉาญาณา อย่าเปนคนมีป๎ญญาเจื่อใสไปในการแห่งคนอันผิดธรรม  
 18 มิจฉาวิมุตติ อย่าเปนคนมีป๎ญญาเจื่อในฤทธิอันหลงไปในกองอันผิดธรรม  
 19 ถีนะมิทธะ อย่าเปนคนง่วงเหงามักหลับ  
 20 อุทธจะ อย่าเปนคนมีอารมณ์อันฟูุงซ่าน ไปในการอกุศลธรรมอันเปนบาป  
 21 จิกิจฉา อย่าเปนคนสงสัยในพระรัตนตรัย และสงสัยในกุศลละอกุศล  
 22 กโกธนา อย่าเปนคนมี โกธะในเหตุอันบ่กวรจักดีโกธเกียด  



๕๓ 
 

 23 มักขี อย่าเปนคนโลบกุณต่าน อันมีกุณกับต๋น  
 24 ปะละโส อย่าเปนคนข่มต่านยอต๋นต๋นรู้น้อยอวดว่ารู้มาก  
 25 อิสุกิ อย่าเปนคนริสหยา ต่านผู้อ่ืนหันต่านม่ังมีแล้วอย่าริสหยาต่าน  
 26 สโธ อย่าเปนคนกล่าวจาอวดอ้าง เซ่ิงกุณอันมีในต๋รแก่ต่านผู้อ่ืน 
 27 มายาวิ อย่าเปนคนมายาส้าไถย ล่อลวงแก่ผู้อ่ืน  
 28 ถัทโธ อย่าเปนคนกระด้างแข็งว่ายากในการกุศลธรรม 
 29 อะติมาโน อย่าเปนคนมีมานะถือต๋นหลวงเกินในข้อปฏิบัติ  
 30 ปะโจ อย่าเปนคนสอนยาก  
 31 ปาปมิตโต อย่าเปนคนคบหาเปื๑อนมิต อันเปนคนใจบาป  
 32มโถ อย่าเปนคนเมามัว  
 33 ปะมัตโต อย่าเปนคนประหมาท ในกุศลธรรม  
 34 อสัทโธ อย่าเปนคนเสื่อมถ้อยเสียจากศรัทธา  
 35 หิริโก หื้อเปนคนละอายแก่บาป  
 36 โอตตัปโป เปนคนรู้สดุ้งแก่บาป 
 37 อาตาปิ เปนคนมีความเปียร เสี้ยงกิเลศ  
 38 ปะหุสุตโต หื้อเปนคนล่ าเรียรสดับรับฟ๎งธรรมของพระพุทธเจ้า 

ปริวรรตไทยกลาง   
 6. ผะรุสสะวาจา อย่าเป็นผู้ที่กล่าวค าหยาบช้า 
 7. สัพพะลา วาจา อย่าเป็นผู้ที่กล่าวค าหาประโยชน์ไม่ได้ 
 8. อะภิชะญา อย่าเป็นบุคคลที่โลภอยากได้ของคนอ่ืนมาเป็นของตน 
 9. พะยา ปาโท อย่าเป็นผู้ที่คิดพยาบาทผูกเวรต่อสัพสัตว์ท้ังหลาย 
 10. มิถาทิฐิ อย่าเป็นผู้ที่คิดไปในอารมณ์ที่ผิดศีลธรรม 
 11. มิจฉาวาจา อย่าเป็นผู้ที่กล่าวค าอันผิดจากศาสนา 
 12. มิจฉาสังกัปปะ อย่าเป็นผู้ที่คิดยินดีในฤทธิ์ของคนอ่ืนที่กระท าผิด 
 13. มิจฉากัมมาตา อย่าเป็นผู้ประกอบไปด้วยการในฤทธิ์ท่ีผิดไปจากศาสนา 
 14. มิจฉาอาชีโว อย่าเป็นผู้เลี้ยงชีวิต ที่ผิดจากศีลธรรม 
 15. มิจฉาสติ อย่าเป็นผู้มีสติอันฟูุงซ่าน ที่ผิดจากธรรม 
 16. มิจฉาสมาธิ  อย่าเป็นผู้ที่อวดอ้างธรรมที่ผิดไปจากศีลธรรม 
 17. มิจฉาญาณา อย่าเป็นผู้มีปัญญาที่เชื่อในบุคคลผู้ประพฤติผิดในธรรม 
 18. มิจฉาวิมุตติ อย่าเป็นผู้มีปัญญาที่เชื่อในฤทธิ์ท่ีผิดไปจากธรรม 
 19. ถีนะมิทธะ อย่าเป็นผู้ที่ง่วงเหงาหาวนอน 
 20. อุทธะ จะ อย่าเป็นผู้มีอารมณ์ที่ฟูุงซ่านไปในสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม 
 21. จิกิจฉา อย่าเป็นผู้ที่ส่งสัยในพระรัตนตรัย และสงสัยในกุศลและอกุศล 
 22. กโกธนา อย่าเป็นผู้ที่มี โกธะในเหตุอันไม่ควรที่จะโกรธ 
 23. มักขี อย่าเป็นบุคคลผู้โลภในบุญคุณผู้อ่ืนที่มีคุณกับเรา 
 24. ปะละโส อย่าเป็นผู้ที่มีนิสัยยกตนข่มท่าน รู้น้อยแล้วอวดอ้างว่ารู้มาก 



๕๔ 
 

 25. อิสุกิ อย่าเป็นผู้ที่ริษยา เห็นคนอ่ืนม่ังมีแล้วอย่าริษยาท่าน 
 26. สโธ อย่าเป็นผู้ที่กล่าววาจาอวดอ้างซ่ึงคุณที่มีในตัวเองแก่ผู้อ่ืนฟัง 
 27. มายาวิ อย่าเป็นผู้ที่มีมายาสาไถล่อลวงผู้อ่ืน 
 28. ถัทโธ อย่าเป็นบุคคลผู้ท่ีกระด้างกระเด่ืองว่ายากสอนยากในการกุศลธรรม 
 29. อะติมาโน อย่าเป็นผู้ที่มานะถือตนล่วงเกินในข้อปฏิบัติ 
 30. ปะโจ อย่าเป็นผู้ที่สอนยาก 
 31. ปาปมิตโต อย่าเป็นผู้ที่คบหาเพ่ือนที่เป็นคนใจบาป 
 32. มโถ อย่าเป็นผู้มัวเมา 
 33. ปะมัตโต อย่าเป็นผู้ประมาทในกุศลธรรม 
 34. อสัทโธ อย่าเป็นผู้ที่เสื่อมถอยจากศรัทธา 
 35. หิริโก จงเป็นผู้ที่มีความละอายแก่บาป 
 36. โอตตัปโป จงเป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อบาป 
 37. อาตาปิ จงเป็นผู้ที่มีความเพียรเผากิเลศ 
 38. ปะหุสุตโต พึงเป็นผู้ที่เรียนรู้สดับรับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าให้มากๆ  
 

 
ภาพท่ี 3.30 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                   

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 
 ไทยล้านนา   
 39 กุสิโต อย่าเปนคนเกียจคร้านในการกุศลธรรมต้ังหลาย  
 40 มุทธสติ อย่าเปนคนหลงลืมในกุศลธรรม  
 41 มหาป๎ญโญ หื้อเปนคนประกอบด้วยเปียรมีป๎ญญา ปิจจะรณา หันเซ่ิงกุศลธรรม 
หน้อยใหญ่ว่าสันนี้ กวรกระท าด้วยต๋นสิ่งเดียวนี้ กวรกระท าด้วยปากสิ่งเดียวนี้กวรกระท าด้วยใจ  
 42 ทิฐิปาลามาโส อย่าเปนคนถือตามฤทธิคนมิจฉา  
 43 อาธานะตาโห อย่าเปนคนถือหม่ันในข้อปฏิบัติ แห่งคนฝูงมีฤทธิอันถือผิด  
 ปุคคละผู้ใด มีความร้อนลนใจปรารถนาเถิงสวรรค์ และนิปปาน ปรารถนามักใคร่ปูนจาก
อบายภูมิ ตัง 4 คือนารกเผต 1 อสุรกาย 1 ฝูงนี้เปิงล่ าเรียร หื้อได้เข้าใจด้วยอันอธิบาย ตุกบทก้ับบ่
เข้าใจบ่ทัดตรองด่ังอันก่อหื้อไถ่ถามผู้รู้ผู้เข้าใจ จักเปนประโยจนะแก่นิปปานแต้จิงแลฯ  



๕๕ 
 

 ประการหนึ่ง อาสะวาอันว่าอาสะวะธรรมตังหลาย เตียรย่อมหื้อสัตตังหลายลอยอยู่ใน
สงสารบ่หื้อปูนได้นั้นและกามาสะวะอ้ันมีตัณหา อารมณ์อ้ันบ่รู้อ่ิมบ่รู้ก่ายบ่สังเวศป๎ญจะกามะกุณตัง 5 
นั้นและ ภะวาสะวะนั้นได้กุศลกรรมและอกุศลกรรมอ้ันหื้อสัตตังหลายได้เกิดเอาปฏิสนธิในภาวะตังอยู่
ไจ้ๆ บ่รู้สุดบ่รู้เสี้ยงนั้นแหละฯ 
 ทิฐิสะวะนั้นได้อ้ันเข้าใจผิตว่าสงสารนี้หม้ันเต่ียงเปนดีมังสุขะบ่อ่ิมบ่ก่ายบ่หน่ายสักเต่ือ
แหละฯ  อะวิชาสะวะ นั้นได้ความปาลมะปิผญ๋ามาก้ังบังยังใจแห่งสัตตะบุคคลตังหลายบ่หื้อร้ายและดี
สักอันบ่หื้อหันสัจจะธรรมตัง 4 ได้นั้น แหละฯ 
 สะโญชะนะธรรมสิบตัวนั้นผูกมัดสัตตังหลายไว้ในภะวะสงสารบ่หื้อหลุดบ่หื้อปอยได้คือบ่
สัตตังหลายปูนจากสงสารได้นั้นคือกามะลาคะสังโยชน์ได้แก่ความประธานเซ่ิงกิเลสกามและวัดถุกาม
1, รูปะราคะสังโยชน์ฯได้แก่ความประธานจักเกิดอยู่ในรูปพรหม 2, อะรูปะราคะสังโยชน์ได้แก่ความ
ประธานจักได้เกิดในอะรูปพรหม 3, ปฏิฆะสังโยชน์นั้นได้แก่ความขัดใจแล้วอาคาทหมายหม้ัน 4 ,  
มานะ สังโยชน์ได้แก่ความถือตัวว่าเรานี้เปนต้าวพระยาบ่กัวไพ5, ทิฐิสังโยชน์ได้แก่ความถือหม้ันในทิฐิ
อ้ันผิต6, ลีลัพพัตตะปะรามาสะสังโยชน์ ได้แก่การถือวัตผิตจากศาสนา7,อุทธะจะสังโยชน์ ได้แก่ความ
ฟูุงซ่านในจิตใจอ้ันเปนบาป8, วิจิกิจฉาสังโยชน์ได้แก่เสียงสงสัยในรัตตะนะไตรเจ้า9 , อะวิชาสังโยชน์ 
ได้แก่ความอ้ันบ่รู้เซ่ิงบุญและบาปนั้นและ10, อันว่าธรรมสิบตัวนี้ยังมีอ านาจกล้าแขง 

 ปริวรรตไทยกลาง   
 39. กุสิโต อย่าเป็นผู้ที่เกียจคร้านในการกุศลธรรมทั้งหลาย 
 40. มุทธสติ อย่าเป็นผู้ที่หลงลืมในกุศลธรรม 
 41. มหาปัญโญ ให้เป็นผู้ประกอบด้วยความเพียร มีปัญญา พิจารณาเห็นซ่ึงกุศลธรรม

ควรกระท าด้วยตนเองและกระท าด้วยจิตใจ 
 42. ทิฐิปาลามาโส อย่าเป็นผู้นับถือผู้มีฤทธิท่ีเป็นมิจฉา 
 43. อาธานะตาโห อย่าเป็นผู้ถือม่ันในข้อปฏิบัติที่ผิดจากศีลธรรม 
 บุคคลใดมีความร้อนรนในจิตใจปรารถนาให้ถึงซ่ึงสวรรค์ และพระนิพพาน ปรารถนา                     

ที่อยากจะพ้นจากอบายภูมิทั้ง 4 คือ นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดียรฉาน ขอให้ได้เข้าใจด้วย สิ่งที่                 
จะอธิบาย ทุกบทหากไม่เข้าใจก็ให้ได้ไถ่ถามผู้รู้ จักเป็นประโยชน์ให้ถึงซ่ึงพระนิพพานได้อย่างแท้จริง 

 ประการหนึ่ง อาสะวะ อันว่าอาสะวะธรรมทั้งหลาย ย่อมท าให้สัตว์ทั้งหลายลอยล่องอยู่ใน
สงสารไม่ให้พ้นได้นั้น และกามาสะวะ อันมีตัณหา อารมณ์ที่ไม่รู้จักพอไม่รู้จั กเบื่อในปัญจกามคุณทั้ ง                 
5 นั้น ภะวาสะวะ นั้นได้แก่กุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ท าให้สัตว์ท้ังหลายได้ปฏิสนธิถือก าเนิดไม่มีที่สิ้นสุด 

 ทิฐิสะวะ นั้นได้เข้าใจผิดว่าสงสารนี้มีความเที่ยงมีแต่ความสุขไม่เบื่อหน่ายสักครั้ง อวิชาสะ
วะ นั้นได้มาปิดปังปัญญาแห่งสัตว์และบุคคลทั้งหลายไม่ให้ร้ายและดีไม่ให้เห็นซ่ึงสัจธรรมทั้ง 4 ได้ 

 สะโภชะนะ ธรรมสิบประการนั้นได้ผูกมัดให้สัตว์ท้ังหลายไว้ในสงสารไม่ปล่อยให้หลุดพ้น
ได้ คือไม่ให้สัตว์ท้ังหลายหลุดพ้นจากสงสารได้นั้นคือ กามะราคะสังโยชน์ อันได้แก่ ตัวประธานได้แก่กิ
เลศกามและวัตถุกาม 1 รูปราคะสังโยชน์ ได้แก่ตัวประธานจักเกิดอยู่ในรูปของพรหม 2 อรูปราคะ
สังโยชน์ ได้แก่ ตัวประธานจักได้เกิดในอรูปพรหม 3 ปฏิฆสังโยชน์ ได้แก่ความขัดในแล้วอาฆาตหมาย
หม้ัน 4 มานะสังโยชน์ได้แก่ความถือตัวเองว่าตนเป็นใหญ่ 5 ทิฐิสังโยชน์ได้แก่ความถือม่ันในทิฐิหรือ
ความเห็นผิด 6 ลีลัพพัตตะปะรามาสสังโยชน์ ได้แก่การถือข้อปฏิบัติผิดจากศาสนา 7 อุทธัจจสังโยชน์ 



๕๖ 
 

ได้แก่ความฟูุงซ่านในจิตในที่เป็นบาป 8 วิจิกิจฉาสังโยชน์ ได้แก่ความสงสัยในพระรัตนตรัย 9 อวิชา
สังโยชน์ ได้แก่ความไม่รู้ซ่ึงบุญและบาป 10 ธรรมสิบประการนี้ยังมีอ านาจที่แข็งกล้า  

 

 
ภาพท่ี 3.31 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                   

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 
 ไทยล้านนา  อยู่ในสงสารแห่งบุคคลผู้ใดก็ได้จื่อว่าเปนดังเจื่อกเหล็กเส้นใหญ่ผูกมัดให้หม้ัน
อยู่ในอะบายตัง 4 บ่หื้อเถิงแก่นิพปารได้แหละฯ อันว่าคันถะธรรมคืออ้ันร้อยของสัตตังหลาย ไว้ใน
สงสารบ่หหื้อด้ินบ่หื้อออกจากสงสารคืออภิชญายะคันถะคือได้ตัณหาอ้ันครบชิ่งและโลบเลี้ยวข่มเหง
เอาเข้าแห่งต่านมาเปนของตนนั้น และ พยาบาทคันถะ คือได้อาคาทหมายหม้ันแก่ต่านไคร่หื้อต่านฉิบ
หายนั้นแหละฯ สังลัพพัตตะปะระมาสะคันถะนั้นได้ทิฐิอ้ันถือวัตกองน้อยจากพระศาสนาด้วยค าว่า
หากเปนกองเปนโบลาณประเวนณีจ่ารีตแต่ก่อนมานั้นแหละฯ อิถังยะสะจาภินิเวสกายะคันถะนั้นได้
ทิฐิเข้าผิดว่าสงสารนี้หม้ันเตียงบ่รู้ปี๒นนรู้แปลเจื้อใดหากเกิดเปนเจื้อนั้นว่าสันนี้และอันว่าโอฆะนั้นคือ
แตกเตงยังสัตตังหลายหื้อมุดจ่มอยู่ในสงสารบ่หื้อผูดจากสงสารคือกามะโอฆะคือตัณหาอารมณ์อ้ันบ่รู้
อ่ิมบ่รู้ก่ายบ่หน่ายบ่งสังเวศในป๎ญจะกามะกุณตัง 5 นั้นแหละฯ ภะว ะโอฆะนั้นได้กุศลกรรมและ
อกุศลกรรมอ้ันหื้อสัตตังหลายได้เกิดเอาปฏิสนธิในภาวะตัง3 คือกามะภะวะ รูปะภาวะ อรูปะภาวะ 
นั้นอยู่ไจ้ๆบ่รู้สุดนั้นแหละ ฯ ทิฐิโอฆะนั้นได้เข้าใจผิดว่าสงสารนี้หม้ันเตียงเปนสุดเปนดี 

 บ่ก่ายบ่หน่ายสักต่ือนั้นแหละฯ อะวิชาโอฆะนั้นได้ความใบ้หนามาก้ังบังยังใจแห่งสัตตัง
หลายบ่หื้อรู้ร้ายรู้ดี  บ่หื้อหันสัจจะธรรมตัง 4 นั้นแหละฯ อันว่าโยคะธรรมมาคือขังสัตตังหลายไว้ใน
สงสารบ่เปิดบ่ไขบ่หื้อออกได้จากสงสารเปนดังครอกเหล็กอ้ันแหน้นหนานั้นและ คือกามะโภคะภะวะ
โยคะทิฐิโยคะ อะวิชาโยคะนี้แหละฯ อันว่าณีวะระณะธรรมคือห้ามสัตตังหลายไว้ไจ้ๆบ่หื้อสัตตังหลาย
ออกจากสงสารได้ คือกามะฉันทะณีวะระณะคือได้อ้ันเสพกามะกุณ ตัง5บ่รู้ อ่ิมรู้ ก่ายนั้นแหละฯ พยา
ปาถะณีวะระณะนั้นคือได้อ้ันไคร่เบียดเบียรต่านและอาคาทหมายหม้ันบ่สั่วะบ่ชวางนั้นและถีนะ
มิทธะณีวะระณะนั้นมีใจอ้ันแหน้นหนาไปด้วยบาปง่วรเหง้ามักหลับนอนนั้นและอุทธะกุกกุจะนั้นได้ใจ
อ้ันแตกฝุูงซว่านไปในอารมณ์ต่างๆคึดผิดคึดกินแหนงบ่ต้ังยู่ในอารมณ์ลูกดีนั้นและวิจิกิจจานั้นได้มีใจ
อ้ันเสี้ยงสงสัยในการบุญและการบาปคือว่าจักเปนบุญแต้ฤา (ลือ)จะเปนบาปแต้ฤา(ลือ) ดังนี้แหละฯ 
แล้วลวดห้ามสัคคะมัคคะ  สัคคะโมกขะเสี้ยแหละฯ อันว่าอนุสะยะธรรมนั้นเตีนยย่อมหื้อสัตต้ังหลาย
อยู่บ่หื้อสัตตังหลายลุ้กบ่หื้อต่ืนบ่หื้อสัตตังหลายปูนจากสงสารได้นั้นแหละฯ 



๕๗ 
 

 ปริวรรตไทยกลาง อยู่ในสงสารแห่งบุคคลใดก็จักได้ชื่อว่าเป็นด่ังเชือกเหล็กเส้นใหญ่ที่
ผูกมัดอยู่ในอบายทั้ง 4 ไม่ให้ถึงซ่ึงพระนิพพานได้ คือว่าคันถะธรรมเป็นเครื่องร้อยรัดสัตว์ทั้งหลาย ไว้
ในสงสารไม่ให้ขยับออกจากสงสาร คือ ตัวอภิชญายะคันถะ คือได้แก่ตัณหาอันโลภโมโทสันเอาของ
ผู้อ่ืนมาเป็นของตน และ พยาบาทคันถะ คือได้อาฆาตมาดร้ายแก่คนอ่ืนให้ได้รับแต่ความเสียหาย 
สังลัพพัตตะปะระมาสะคันถะนั้น ได้แก่ทิฐิที่ถือเอาวัตรปฏิบัติเล็กน้อยจากศาสนามาเป็นแบบโบราณ
หรือประเพณีแต่ก่อนนั้นมา อิทังยะสะ จา ภินิเวสะ กายะคันถะ ได้แก่ทิฐิเข้าใจผิดว่าสงสารนี้ มีความ
ม่ันคงเที่ยงแท้ เชื่ออย่างไรก็จะเชื่ออย่างนั้น และอันว่าโอฆะนั้นได้กดทับยังสัตว์ทั้งหลายให้มุดจมอยู่
ในสงสารไม่ให้ผุดจากสงสารคือตัว กามะโอฆะ คือตัณหาอารมณ์อันไม่รู้จักอ่ิมไม่รู้จักเบื่อหน่ายไม่ปลง
สังเวศในปัญจะกามคุณทั้ง 5 ภะวะโอฆะ นั้นได้แก่กุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิด
เอาปฏิสนธิในภาวะทั้ง 3 คือ กามภาวะ  รูปภาวะ อรูปภาวะ นั้นอยู่ตลอดไม่รู้ที่สิ้นสุด ทิฐิโอฆะนั้นได้
เข้าใจผิดว่าสงสารนี้มีความม่ันคงเที่ยงแท้ 

 ไม่เบื่อหน่ายสักครั้ง อวิชาโอฆะ นั้นได้ความใบ้บอดมากปิดก้ันจิตใจแห่งสัตว์ท้ังหลายไม่ให้
รู้ร้ายรู้ดีไม่ให้เห็นสัจธรรมทั้ง 4 อันว่าโยคะธรรมมา คือสิ่งที่ขังสัตว์ท้ังหลายไว้ในสงสารไม่เปิดให้ ออก
ได้จากสงสารเป็นเสมือนดังกรงเหล็กที่แน่นหนานั้น คือ กามะโภคะ ภะวะโภคะ ทิฐิโภคะ อวิชาโภคะ 
เหล่านี้ หากว่า นิวะระณะธรรม คือธรรมที่ห้ามสัตว์ท้ังหลายไว้ไม่ให้ออกจากสงสารได้ คือตัวกามะ
ฉันทะ วะระณะ คือการได้เสพกามคุณทั้ง 5 อันไม่รู้จักเบื่อหน่าย พยาปาถะณีวะระณ ะ คือ ได้
เบียดเบียนผู้อ่ืนอาฆาตร้ายไม่ปล่อยวาง และถีนะมิทธะณีวะระณะ นั้นมีใจอันหนาแน่นไปด้วยบาปง่วง
เหงาหาวนอน และอุทธะกุกกุจจะนั้นได้สดุ้งไปในอารมณ์ต่างๆคิดผิดแหนงหน่ายไม่ต้ังอยู่ในอารมณ์ 
วิจิกิจฉานั้นได้มีจิตใจที่ลังเลสงสัยในการบุญและการบาป ดังนี้เป็นต้น  อันอนุสะยะธรรมนั้นย่อมท าให้
สัตว์ท้ังหลายไม่ให้หลุดพ้นจากสงสารได้ 
 

 
ภาพท่ี 3.32 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                   

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา  รังกิเลสธรรมสิบประการเตียนย่อมปองหื้อสัตตังหลายหม่นเล้าเส้าหมองอยู่
ไจ้ๆ คือปปองกระท ายังสัตศีลธรรมและสัมมาธิแห่งสัพปะสัตตังหลายหื้อหมุ่นหมองลวดหื้อกลาดกลา
จากสัคคะมัคคะ มัคคะโมกขะนิพปานะปะระมัตถะธรรมนั้นและคือโลภาได้แก่ความโลบมาก1 โถโส
ได้แก่ความโกธะเคืองเกียด1. โมโหได้แก่ความหลง หลงบ่รู้ยังธรรมสะปุริสสะตังหลายหากป๑๏า เป๐งนั้น
แหละฯ มาโน ได้แก่ความมานะถือตัว1 ทิฐิ ได้แก่ความถือผิด วิจิกิจจาได้แก่ความสงสัยในการกุศล



๕๘ 
 

และอกุศลนั้นแหละฯ อะโนตตัพพังได้แก่ความสพดุ้งบ่กัวแก่บาปนั้นและประการหนึ่งนักบวชและ
คฤหัสถ์จาย หญิงตังหลายอ้ันกถาจ าอุโปสถศีลบ่เสพเมถุนธรรมกระท าพรหมจะรีกรรมเปนต้นบ่กวรมี
ใจกะติยินดีในเมถุนธรรมสังโยค 7 ประการอ้ันเปนเหตุหื้อเส้าหมองในพรหมจริยะกรรมและจ ารักษาอุ
โปสถศีลและคือมีจิตใจกะติยินดีในเมถุนธรรมแล้วแหละฯ 
 ใจ้หื้อผู้หญิงเข้าไปใกล้ปฏิบัติอุปฐากใจ้สอยบีบฟ๎๒นก้ันนวดและป๎ดวีหื้อก็ดีหนผู้หญิงมีใจ
ยินดีเซ่ิงเมถุนธรรม กับผู้เปนใจ้สอย ผู้จายหื้อมาเข้าใกล้อุปฐากตนก็ดี 
 1 กะติยินดีในเมถุนธรรมแล้วและแย้มไคร่หัวล้อผู้หญิงก็ดี ผู้หญิงแย้มไครหัวล้อปุอจาย
ด้วยราคะนั้น 
 2 เลงแลแผตาพอต่อผู้หญิงก็ดี ผู้หญิงปูอยเลงแลแผพอต่อกับด้วยผู้จายก็ดี 
 3 อ้ันหนึ่งกะติยินดีในใจด้วยเมถุนธรรมด้วยอันได้ยินสี้ยงผู้หญิงช้อยซอ ขับร้องและเจียรจา
แล้วบังเกิดความยินดีด้วยเมถุนราคะนั้นก็ดี  
 4 อ้ันหนึ่งได้หันก็ดีได้ยินก็ดียังผู้จายผู้หญิงได้กระท ากามะกุณกับด้วยกันก็ดีและไดเครื่องคัว
แห่งผู้หญิงแล้วเอามาจูบสูบดมหื้อบังเกิดความยินดีด้วยเมถุนราคะก็ดี 
 5 อ้ันหนึ่งแต่ก่อนได้ไฝุจาแล้วได้ถูกต้องกับผู้หญิงแล้วมาระนึกกึดใจเถิงเม่ือปายลุนแล้ว
บังเกิดกามะราคะยินดีในเมถุนราคะก็ดีผู้หญิงก็สันเดียวและ 
 6 อ้ันหนึ่งตนได้กระท าบุญการกุศลอ้ันใดอ้ันหนึ่งและมาประธานหื้อได้เกิดมาเปนเตวบุตเต
วะดาเสวยสัมป๎ตติกามะกุณอ้ันเปนติปหนึ่งเปนถ้วน 7 แหละฯ เปนเมถุนสังโยค 7 ประการและเหตุนั้น
บุคคลตังหลายเม่ือจะปฏิบัติกระท าพรหมจรียะกรรมของตนหื้อบริสุทธ์ิปูนจากเหตุการอ้ันเศ้าหมองแล้ว
ก็จุ่งปฏิบัติรักษาตนและใจหื้อไกลจากเมถุนธรรม 

 ปริวรรตไทยกลาง  รังกิเลสธรรมสิบประการนี้ยยือมท าให้สัตว์ท้ังหลายหม่นหมองอยู่ เป็น
เนืองนิตย์ คิดหมายปองกระท าให้ ศีลธรรมและสัมมาธิแห่งสัตว์ท้ังหลายหม่นหมอง เพ่ือให้คลาดจาก 
สัคคะ มัคคะ มัคคะโมกขะนิพพาน ปรมัตถธรรมแลฯ คือโลภา ได้แก่ความโลภมาก โทโส ได้แก่ความ
โกรธเคือง โมโห ได่แก่ความหลง หลงไม่รู้ยังธรรมของสัปปุริสะทั้งหลายหากได้บ าเพ็ญเพียรมานั้น มาโน 
ได้แก่ความมานะถือตัว ทิฐิ ได้แก่ความถือผิด วิจิกิจฉาได้แก่ความสงสัยในการกุศลและอกุศล อะโนตัพ
พัง ได้แก่ความสะดุ้งกลัวต่อบาป ประการหนึ่งนักบวชและคฤหัสถ์ชาย หญิง ทั้งหลายที่ถือยังอุโบสถศีล
ไม่เสพเมถุนธรรม กระท าพรหมจารีกรรมเป็นต้น ไม่ ควรยินดีในเมถุนธรรมสังโยค 7 ประการที่เป็นเหตุ
ให้เศร้าหมองในพรหมจริยกรรมและต่อการรักษาอุโบสถศีลด้วยเหตุที่มีใจยินดีในเมถุนธรรม 

 ใช้ให้ผู้หญิงเข้าไปใกล้ปฏิบัติอุปัฏฐากใช้สอยบีบนวดและพัดเปุาก็ดี เห็นผู้หญิงมีใจยินดีซ่ึง
เมถุนธรรมกับผู้ใช้สอย  

 ผู้ชายให้มาเข้าใกล้อุปัฏฐากตัวเองก็ดี 
 1. ยินดีในเมถุนธรรมแล้วแย้มหัวเราะล้อผู้หญิงก็ดี ผู้หญิงแย้มหัวเราะล้อผู้ชายด้วยราคะนั้น 
 2. มองหาแต่ผู้หญิงก็ดี ผู้หญิงก็มองหาผู้ชายก็ดี 
 3. ประการหนึ่งยินดีในใจด้วยเมถุนธรรมด้วยได้ยินเสียงของผู้หญิงขับกลอน ขับร้องและ

พูดจาท าให้บังเกิดความยินดีด้วยเมถุนราคะนั้นก็ดี   
 4. ประการหนึ่งได้เห็นได้ยินก็ดีซ่ึงผู้ชายและผู้หญิงได้กระท ากามคุณด้วยกันก็ดี และได้เสื้อ

ผาของผู้หญิงมาสูดดมให้บังเกิดความยินดีด้วยเมถุนราคะก็ดี 



๕๙ 
 

 5. ประการหนึ่งได้พูดจากับผู้หญิงและได้ถูกต้องกายผู้หญิง แล้วมาระลึกคิดถึงทีหลังแล้ว
บังเกิดกามราคะ ยินดีในกามคุณก็ดี 

 6. ประการหนึ่งได้กระท าบุญการกุศลอันใดอันหนึ่ง เป็นเหตุให้มาเกิดเป็นเทพบุตร เทวดา
เสวยสัมปัตติกามคุณอันเป็นทิพย์ถ้วน 7 เป็นเมถุนสังโยค 7 ประการและเหตุนั้นบุคคลทั้งหลายเม่ือ
ปฏิบัตะกระท าพรหมจารียกรรมของตนให้บริสุทธ์ิพ้นจากเหตุอันเศร้าหมองแล้ว ก็จงให้ปฏิบัติรักษากาย
และใจให้ไกลจากเมถุนธรรม 
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ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา  สังโยค 7 ประการดังกล่าวมานี้เตอะฯ  ดังพรหมจริยะกรรมของตนก็จักมี
ผละอ้ันล้ าเลิศใกล้ต่อพระนิพปารด้วยรีบเร็วเปียรนักแล ฯ ประการหนึ่งจักว่าด้วยกระท าบุญ กระท า
การกุศล ดังคนตังหลายตุกนี้ ว่าไคร่ได้บุญก็มีมากนักเต้าว่าบ่รู้จักว่าบุญเจื้อได้ กันบ่รู้จักบุญก็นับ
กระท าไปก็บ่ถูกบ่แม่นปอแต่ชิดชวาดผิดภ่องแม่นภ่องก็เพราะบ่รู้ ก็บ่นับกระท านั้นแหละฯ อ้ันหนึ่งก็
เพราะความค้านมักง่ายอ้ันหนึ่งบุญนั้นเจื้อได้บุญนั้นอยู่ต่ีไหน ก็บ่รู้  ปอได้ยินต่านว่ากระท า เจื้อนี้ได้
บุญ เจื้อนั้นได้บุญ นับฟ๎งแล้วก็หลับตา กระท าไปสิ่งเดียวก็บ่ปิจจะระณาด้วยป๎ญญาแห่งตนเจื้อว่ามานี้
แหละฯ จิ่งว่าเปนคนผู้บ่รู้จักบุญเม่ือ ไครได้บุญก็กระท าบ่ถูกต้องก็บ่เปนบุญ บ่เปนกุศลเปนแก่จิตแต่
กายผิดภ่องถูกภ่องนั้นแหละฯ อันว่าขี้ค้านมักง่ายนั้นเปนเจือใดจาคือว่าบุญผู้ใดไคร่ได้บุญแต่ว่าขี้ ค้าน
มักง่ายก็เลีกเอาแต่กระท าแต่สิ่งอ้ันง่ายตามเปิ๑งใจแห่งตนการอ้ันยากอ้ันเปนบุญเปนกุศลแต้ปูอยละ
เสียบ่กระท าหดหย้อท้อเสียปูอยว่าดูหม่ินดูแควนเปนค าประหมาทว่ากุศลนาบุญนี้ ก็เปนอ้ันได้ง่ายบ่
ดายแหละฯ ว่าสันนี้ประการหนึ่งเม่ือจะภาวะนา นั่ง 

 หลับตาบริกรรมเสียสักยามเดียวหนึ่ง ก็เหม่ือยขามาสนส่อยก็ว่าได้บุญมากแล้วก็ละเสียยัง
การอ้ันกระท าเปียรเสียก็ลวดนอนล่งเสียและหื้อล าเปิ๑งดูหื้อรู้เตอะฯ ในการกุศลตัหลายนี้ กันว่ากระท า
ด้วยความอ้ันกันว่ามักง่ายดังอ้ันว่ามานี้ก็บ่ปอเปนบุญเปนกุศลปอชิดปอชวาดกายสนส่อยก้เพราะว่าบ่
รู้แจ้งก็ปอนับกระท าไปแต่เต้านั้นแหละฯ   การว่าจักกระท าบุญกระท ากุศลหื้อรู้จักตัวบุญตั วกุศลแต้
ก่อนกันว่าบ่รู้แล้วก็อย่าได้มักง่าย อย่ามักค้านกันจักกระท าหื้อเปนบุญ เปนกองกุศล แต้จิ่งดีเสียธี อ้ัน
หนึ่งก็เสียธีอ้ันเกิดมาเปนคนได้พบพระศาสนานี้และอันว่าบุญเป๐นเจื้อได้บุญนั้นอยู่ต่ีไหนอันว่าบุญนั้นก็
อยู่ต่ีย่อมอยู่ต่ีจิตใจ ใจนั้นเปนเจื้อได้จิ่งว่าเปนบุญ คือว่าใจ บริสุทธ์ิ บ่โลบบ่โกรธเกียดบ่หล้งหล่งใจเจื้อ
นี้เปนบุญแต้จิงแหลฯ เพราะว่าบ่มีความโกรธเกียดบ่โลบบ่หล่ง หากเปนบุยเปนลาภหื้อเกิดบุญเกิด
กุศลเม่ือกระท ากรรมอ้ันใดด้วยกายะวาจาด้วยอ้ันบ่โลบบ่โกรธเกียดบ่หล่งนั้นอันว่ากรรมสิ่งนั้นก็ลว
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รเปนบุญกุศลตุกสสิ่งตุกประการและอันว่าความโลบความโกรธความหล่งนั้นหากเปนบุญเปนลาภหื้อ
เกิดบาปเกิดอกุศลเม่ือ กระท าสิ่งใดด้วยกายะวา 

 ปริวรรตไทยกลาง  สังโยค 7 ประการดังกล่าวมานี้เป็นต้น ดังพรหมจริยกรรมของตัวเอง
ก็จะท าให้มีผลอันล้ าเลิศใกล้ถึงซ่ึงพระนิพพานโดยเร็ววัน ประการหนึ่งกล่าวว่าด้วยการกระท าการ
กุศลคนทั้งหลายอยากได้บุญก็มีมากแต่ไม่รู้จักว่าบุญเป็นอย่างไร หากไม่รู้จักบุญก็จะกระท าไปไม่
ถูกต้องเหมือนกับพอให้ผ่านๆผิดบ้างถูกบ้าง ก็ด้วยเหตุที่ไม่รู้ อีกประการหนึ่งก็เพราะความขี้ เกียจมัก
ง่าย อีกประการหนึ่งมักเชื่อว่าบุญอยู่ที่ไหนไม่รู้ พอได้ยินคนอ่ืนว่ากระท าอย่างนั้นอย่างนี้ได้บุญ ก็เชื่อ
ฟังและกระท าตามเขาโดยไม่ได้พิจารณาด้วยสติปัญญาของตนเองดังที่กล่าวมานี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่
รู้จักบุญ เม่ืออยากได้บุญก็กระท าไม่ถูกต้องจึงไม่เป็นบุญ ไม่เป็นกุศลแก่จิตใจ ที่กล่าวว่าความขี้ เกี ยจ
มักง่ายนั้นเป็นอย่างไร คือว่าบุญบุคคลใดอยากได้แต่ว่าขี้เกียจมักง่ายก็มักเลือกเอาแต่กระท าสิ่งที่ ง่าย
ตามใจตัวเอง สิ่งที่ยากแต่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นไม่ใส่ใจกระท าอีกทั้งยังดูหม่ินเป็นค าประมาทว่ากุศลบุญ
นี้ท าได้ง่ายดาย ดังนี้เป็นต้น ประการหนึ่งเม่ือจะภาวนา นั่ง 

 หลักตาบริกรรมสักครู่หนึ่ง ก็เม่ือยขาแล้วมากล่าวว่าก็ได้บุญมากแล้วจึงทิ้งเสียซ่ึงความเพียร
แล้วก็นอนลงเสียให้คิดดูเอาเถอะ ในการกุศลทั้งหลายนี้หากว่ากระท าด้วยการมักง่ายดังที่กล่าวมานี้ก็ไม่
พอจะเป็นบุญกุศล พอจะผ่านๆ ก็เพราะว่าไม่รู้แจ้งก็กระท าไปเปล่าดาย หากว่าจะกระท าบุญกระท ากุศล
ให้รู้จักตัวบุญตัวกุศลที่แท้จริงก่อน หากว่าไม่รู้แล้วก็อย่าได้มักง่าย อย่าเกียจคร้านหากจะกระท าให้เป็น
บุญเป็นกองกุศลแท้จริงจึงจะดี อย่าเสียทีท่ีเกิดมาเป็นคนได้พบพระศาสนานี้ อันว่าบุญนั้นอยู่ที่ไหนบุญ
นั้นก็ย่อมอยู่ที่จิตใจ ใจนั้นเป็นประธานจึงกล่าวได้ว่าเป็นบุญ คือว่าใจที่บริสุทธ์ิ ไม่โลภ ไม่โกรธเกียจชัง 
ไม่หลงใหล ใจนี้จึงเป็นบุญจริงแท้ เพราะว่าไม่มีความโกรธ ไม่มีความเกียจชัง ไม่มีความโลภ ไม่มีความ
หลง หากเป็นบุญและเป็นลาภที่ท าให้เกิดบุญเกิดกุศล คราที่กระท ากรรมอันใดด้วยกาย วาจา ด้วยความ
ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลงนั้นกรรมสิ่งนั้นก็ควรเป็นบุญเป็นกุศลทุกสิ่งทุกประการ อันว่าความโลภ                   
ความโกรธ ความหลงนั้น หากเป็นบุญเป็นลาภ การกระท าสิ่งใดด้วยกาย วาจา 
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ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา จาความโลบ ความโกรธความหล่งนั้นแล้วอันว่าสิงอ้ันกระท านั้นล้วนเปนบาปเป
นอกุศลตังมวรเสียแหละฯ บุคคลผู้จักช าระใจหื้อบริสุทธ์ิ นั้นเปิงรู้แจ้งจิ่งเซ่ิงบุญและบาปเหตุอ้ันเกิดมา
แห่งบุญและบาปดังนี้เตอะฯ อ้ันหนึ่งด้วยจิตใจอ้ันบ่โลบบ่หล่งหมายเอาเข้าของแห่งต่านบ่คึดกร ะท า
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ทุสร้ายแก่ต่านบ่เคืองเกียดบ่ผูกเวรหมายหม้ันบ่ประหมาทดูแควนต่าน บ่ลบกุณต่านอ้ันมีแก่ตนบ่ยกตน
ย่อตนเทียมต่านบ่อิจจาริษยาต่านบ่ตระหนี่เกียดกันเข้าของบ่มีมายาปกปิดบังโตดของตนไว้บ่อวดตัวหื้อ
เหลื่อกว่ากุญอ้ันมีในตนบ่มานะคะด้าง กล้าแข็ง ด้ึงด้ือเม่ือต่านบอกกล่าวสั่งสอนอันชอบอ้ันกวรแก่ธรรม
ก็บ่ตอบโต้ขึ้นเถียงสักอันบ่มานะทิฐีถือตน บ่เมาม่ัวอยู่ว่ายังหนุ่มยังสาวร าเปิ๑งหันว่าความเฒ่าความชรา
หื้ออายุเสี้ยงเข้าไปตุกวันความตายก็ใกล้เข้ามาตุกวันยามก็ส าก้อยว่าชราครอบง าเปนนิจบ่ม่ัวเมาประหมา
ทว่าตนอยู่ดีสบายบ่เจ็บบ่ไข้เต้าระนึกใจว่าตนนั้นมีโลคาพยาธิบ่มีความสบายว่าสันนี้เปนนิจบ่ม่ัวเมา อยู่
ว่าจักบ่ตายเต้าส าคัญอยู่ในใจอยู่ไจ้ๆว่าลางกายเนื้อตนและชีวิตนี้เปนอนิจจังเปนอันเลวพัน  

 อ้ันจักแตกจักดับอยู่ไจ้ๆเปนนิจบ่ว่าจักเสี้ยงชีวิตคือความตายจะมาเถิงตนเม่ือใดอุปมาเปน
ดังตามไฟไว้ต่ีเปุงกลางลมลวาดลมพัดจักดับด้วยยามใดก็บ่รู้ได้อ้ันหนึ่งบ่ม่ัวเมาในอารมณ์อ้ันเปิ๑งใจชอบ
ใจอ้ันหื้อยุโย่งจิตใจหื้อกะติยีนดีนั้นก็บ่ม่ัวเมาหล่งยินดีรักไคร่ตออารมณ์ ฝุงเล้านั้นดังอ้ันอารมณ์อันใด
อ้ันกิเลศและอ้ันจังอ้ันมักหื้อบังเกิดใจโกรธเคืองเกียดดังอ้ันก็ต้ังสติข่มใจตนบ่หื้อมีโกรธบ่หื้อเคืองเกียด
จังต่ออารมณ์ฝุงนั้นมีใจบริสุทธ์ิ ดังว่ามานี้แหละฯ เลียกว่าใจบุญใจกุศลแต้สิ่งเดียว เพราะบ่หื้อเศ้า
หมองด้วยกิเลส 16 ประการกันจิตใจบ่หม้ันเล้าเศ้าหมองด้วยอุปกิเลส 16 เซ่ิงว่ามานี้ กันจุติตายก็จัก
ได้ไปสู่สุคติอ้ันดีบ่คลาดเหตุพระพุทธเจ้า   เตสนาไว้ว่าดังนี้ จิตเต สังกิลิเฐ สุคะติ ปะติกังขา แปลว่า
กันจิตใจบ่เศ้าหมองบริสุทธ์ิดีแล้วบ่กลาดแกล้วเซ่ิงคะติอ้ันดีมักว่าบ่ไคร่ไปปานใดก็จักได้ไปสู่สุคะติอ้ันดี
บ่กลาด ก็ด้วยเหตุอ้ันมีจิตใจอ้ัน บริสุทธ์ิบ่หม่นหมองนั้นสิ่งเดียว และ กันว่าจิตใจของบุคคล ผู้ใดบ่
บริสุทธ์ิ ยังเศ้าหมองอ้ันใดอ้ันหนึ่งแล้วตายล่งก็ครงว่า 

 ปริวรรตไทยกลาง  จากความโลภ ความโกรธ ความหลงนั้นแล้ว อันว่าสิ่งที่ได้กระท านั้น
ล้วนเป็นบาปเป็นอกุศลทั้งมวล บุคคลผู้ท่ีจักช าระใจให้บริสุทธ์ิ นั้นพึงรู้แจ้งซ่ึงบุญและบาป เหตุอันเกิด
มาแห่งบุญและบาปมีดังนี้ ประการหนึ่งด้วยจิตใจอันไม่โลภ ไม่หลง ไม่เอาข้าวของแห่งคนอ่ืน ไม่คิด
กระท าประทุษร้ายแก่ผู้อ่ืน ไม่พยาบาทผูกเวร ไม่ประมาทดูถูกคนอ่ืน ไม่ลบหลู่ คุณท่านอันมีแก่ตน              
ไม่ยกตัวเองให้เทียมท่าน ไม่อิจฉาริษยาคนอ่ืน ไม่ตระหนี่ เกียจชังกั น ไม่มีมายาปกปิดโทษของตน
เอาไว้ ไม่โอ้อวดตัวเองจนเกินกว่าคุณที่มีอยู่ในตัวเราเอง ไม่กระด้างกระเด่ืองกล้าแข็ง ด้ือดึงเม่ือท่าน
บอกกล่าวสั่งสอนในสิ่งอันที่ชอบที่ควรแก่ธรรม ไม่ตอบโต้ขึ้นเสียง ไม่มีมานะทิฐิถือตน ไม่มัวเมาอยู่ว่า
ยังหนุ่มยังสาว ให้ร าพึงว่าความเฒ่าแก่ชรา อายุหมดเข้าไปทุกวัน ความตายก็ใกล้เข้ามาทุกวัน ความ
ชราเข้าครอบง าเป็นนิจ ไม่มัวเมาประมาทว่าตัวเองอยู่ดีสบาย ไม่เจ็บ ไม่ไข้ ให้นึกอยู่ เสมอว่าตัวเองมี
โรคาพยาธิ ไม่มีความสบายอยู่เป็นนิจ ไม่มัวเมาอยู่ว่าจักไม่ตายให้ส าคัญอยู่ในใจตลอด ว่าร่างกายเนื้อ
ตัวเรานี้ และชีวิตนี้เป็นอนิจจังเป็นอันเร็วไว 

 ที่จักแตกจักดับอยู่เสมอๆ เป็นนิจ ไม่ว่าจะหมดชีวิตคือความตายจะมาถึงตัวเองคราใด 
อุปมาเป็นด่ังจุดไฟไว้ท่ีโล่ง เม่ือลมพัดก็จะดับไปเม่ือไหร่ไม่มีใครรู้ อีกประการหนึ่งไม่มัวเมาในอารมณ์
อันชอบใจให้ยุยงจิตใจนั้นยินดี ก็ไม่มัวเมาหลงยินดีรักใคร่ต่ออารมณ์เหล่านั้น อารมณ์อันใดที่ กิเลศ              
ที่ชอบหรือที่ไม่ชอบที่ท าให้เกิดความโกรธในใจดังนั้นก็ให้ต้ังสติข่มใจตน ไม่ให้มีความโกรธ ไม่ให้เกียจ
ชังต่ออารมณ์เหล่านั้น ให้มีจิตใจที่บริสุทธ์ิดังที่กล่าวมานี้ เรียกว่าใจบุญ ใจกุศล เพราะไม่ให้เศร้าหมอง
ด้วยกิเลศ 16 ประการ หากจิตใจไม่ม่ันคงเศร้าหมองด้วยอุปกิเลศ 16 ที่กล่าวมานั้นหากตายไป                
สู่สุคติไม่พลาดด้วยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าดังนี้ จิตเต สังกิลิตเฐ สุตะติ ปะติกังขา แปลว่าหากจิตใน
ไม่เศร้าหมองบริสุทธ์ิดีแล้วไม่คลาดแคล้วซ่ึงคติอันดี หากว่าไม่อยากไปขนาดไหน ก็จะได้ไปสู่สุคติอันดี
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เป็นแน่แท้ ก็ด้วยเหตุที่มีจิตใจอันบริสุทธ์ิ ไม่หม่นหมองนั้นสิ่งเดียว หากว่าจิตใจของคนผู้ใดไม่บริสุทธิ์
ยังเศร้าหมองอันใดอันหนึ่งแล้วตายลงก็คงว่า  
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ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา  อ้ันจักไปสู่คะติอ้ันร้ายคืออบายตัง 4 เปนแน่เปนจิ่งเหตุพระพุทธเจ้า 
 เตสนาไว้ว่าดังนี้ จิตเต สังกิลิเฐ ทุคคะติ ปาฏิกังขา แปลว่า  กันจิตใจบ่เศ้าหมอง 16 
ประการอ้ันใดอ้ันหนึ่งดังอ้ันก็จักจ าเปนได้ไปสู่อะคะติอ้ันชั่วร้ายคืออบายตัง 4 นารก1 เผต1อะสุระ
กาย1 สัตตะริสาร1ฝุงนี้บ่กลาดแกล้ว เถิงว่าไคร่ไปก็ต้องจ าเปนได้ไปตามกรรมอ้ันร้ายด้วยจิตใจบ่
บริสุทธ์ิเศ้าหมองนั้นและอันว่าอุปกิเลส16 ประการนั้น คือ อภิชจา 1 คือความบ่มีป๎ญญาฉลาดรู้ อ้ัน
ร้ายอ้ันดี1 คิสะมะละโลโภคือความโลบมากไคร่ได้เข้าของแห่งต่านอ้ันบ่กวรตนจะดีได้1 โถโสคึดใจแต่
จักท าร้ายแก่ต่าน1โกโธมักมีความเคืองเกียด1อุปนาโหมักผูกเวรหมายหม้ันแก่ต่าน1 มักมักโลบกุณ
ต่านกระท าแก่ตนเอาเปนสะตรูดูถูกต่าน1 ปะลาโสความยกย่อต้นขื้นเตียมต่านผู้ผู้ เหลื่อตนนั้น1อิจฉา 
มักอิสาริษยาติเตียรต่านผู้ดีนั้น1 มัจฉาริยัง มักมีใจตระหนี่เกียดห่วงข้าวของบ่หื้อต่านและ วิชาความรู้
และต่ีอยู่อาสัยนั้น1 มายามักล่อลวงลับเลี้ยว กระท ากรรมอ้ันร้ายนั้น1 สา 

 ทัยยะมักก้ังยังกรรมอ้ันร้ายอ้ันตนได้กระท านั้น1 ถัมโภมักกล้าแขงกะด้างดือดึงเม่ือต่าน
สอนบอกกล่าวโดยธรรมค าชอบตอบเถียงต่านนั้น1 สาลัมโภมักปรารบบ่อ่อนบ่น้อมบ่ยอมมักชัก
เหตุการอ้ันบ่ชอบมาอ้างต่อเถียงต่านเม่ือต่านบอกกล่าวสั่งสอนด้วยธรรมอ้ันชอบนั้น1 มาโนมักมี
มานะถือตัวอะติมาโนมักดูหม่ินดูแควนต่านผู้อ่ืน1 มาโทมักม่ัวเมาหลง หลงในขันธะสัณดานตนอ้ันตน
รู้แตกรู้ม้าง ค าชะราไปตุกวันปูอยส าคัญในใจว่า ยังหนุมยังงามแล้ว อยู่ประหมาทและมัวหลงในตนตัว
ว่ายังบ่ปุวยบ่เจ็บบ่ได้อยู่ไจ้ๆก็เกิดว่าจ าเริญกินยาทุกค าเจ้าจิ่งบ่มีโลกาพยาธิเปนสบายแล้วอยู่ ด้วยประ
หมาทและมาเมาหลงในชีวิตอ้ันบ่หม้ับ่เต่ียงกันดับเปนดังประทีบอ้ันเจาะตามไว้ในต่ีเปุงลมลวาดเชียจัก
ดับยามใดบ่รู้ได้นั้นและปูอยมาส าคัญในใจว่าจักบ่กายเต่ือคะนิงใจอยู่สันนี้ลวดประหมาทไปไจ้ๆและมัว
เม่าไปในอารมณ์อ้ันกวรรักกวรยินดีก็รักก็ยินดีไปในอารมณ์อ้ันนั้นอยู่ไจ้ๆอารมณ์อ้ั นใดบ่เปิ๑งใจก็ห
ล่งชืมชังโกรธเกียดต่ออารมณ์อ้ันนั้นอยู่ไจ้ๆนั้นแหละฯอ้ันนี้ เปนอุปกิเลสเปนเหตุหื้อจิตใจหม่นหมอง 
16 ประการกันว่าอุปกิเลส 16 ประการนี้อ้ัน 

 ปริวรรตไทยกลาง  ท าให้น าไปสู่คติที่ชั่ว ร้ายคืออบายภูมิทั้ง 4 เป็นแน่แท้ เหตุที่
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังนี้ จิตเต  สังกิลิตเฐ ทุคคะติ ปาฏิกังขา แปลว่า หากจิตใจที่เศร้าหมองด้วย 
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16 ประการ ประการใดประการหนึ่งก็จะท าให้น าไปสู่อคติ ที่ชั่วร้ายคือ อบายทั้ง 4 นรก 1 เปรต 1 
อสุรกาย 1 สัตตะริสาร 1  ทั้งมวลนี้ไม่พ้นได้แน่นอน ถึงแม้นว่าไม่อยากไปก็ต้องได้ไป ด้วยเป็นไปตาม
วิบากกรรมด้วยจิตใจที่เศร้าหมองนั้น และตัวอุปกิเลส 16 นั้น คือ อวิชชา 1 คือความไม่มีปัญญา
ฉลาดรู้สิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว 1 กิสะมะละ โลโภ คือความโลภมากอยากได้ของของคนอ่ืนมาเป็นข องตน 
1 โถโส คิดใจแต่ที่จะท าร้ายคนอ่ืน 1  โกโธ มักโกรธเกียจ 1 อุปนาโห มักผูกเวรหมายหม้ันต่อบุคคล
อ่ืน 1 มีจิตใจคิดโลภบุญคุณท่าน กลับมาเป็นศรัตรูดูถูกท่าน 1 ปะลาโส ความยกตนข่มท่าน 1 อิจฉา 
มักอิจฉาริษยาติเตือนบุคคลอ่ืน 1  มัจฉาริยัง มีจิตใจที่ตระหนีไม่แบ่งท าบุญและหวงความรู้วิชารวมถึง
ที่อยู่อาศัย 1  มายา มักล่อลวงโกหกกระท าสิ่งไม่ดีต่อผู้อ่ืน 1  

 สาทัยยะ มักกระท าปิดบังความชั่วของตัวเอง 1 ถัมโภ มักกล้าแข็งกระด้างด้ือดึงในคราที่
คนอ่ืนสอนบอกกล่าวโดยชอบด้วยธรรมและชอบเถียงท่าน 1 สาลัมโภ มักปรารบพูดคุยไม่มีความ
สุภาพอ่อนน้อมชอบอ้างเหตุมาเถียงผู้รู้ เม่ือท่านกล่าวสังสอนด้วยธรรม 1 มาโน มักมีมานะถือตัว              
อติมาโน มักดูหม่ินดูแคลนผู้อ่ืน 1 มาโท มักมัวเมาหลงใหลในความรู้ของตนเอง ชีวิตแก่เฒ่าไปทุกวัน
แต่ยังส าคัญว่าตนเองยังหล่อยังสวย มีชีวิตอยู่อย่างประมาทและมัวเมาหลงในตัวเองไม่ปุวย ไม่เจ็บ ไม่
ไข้ ด้วยทานยาบ ารุงทุกเช้าและเย็นจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ แล้วอยู่ด้วยความประมาทและมัวหลงอยู่ใน
ชีวิตที่ไม่มีความเที่ยงแท้ เหมือนหนึ่งด่ังดวงประทีปท่ีจุดไว้กลางโล่งแจ้งเม่ือลมพัดมาก็ดับเสีย ทั้งนี้ยัง
มาส าคัญตัวเองว่ายังไม่เบื่อหน่ายอยู่อย่างนี้ ท าให้ประมาทไปตลอด มัวเมาไปในอารมณ์ในสิ่งที่ควรรัก
ควรยินดีไปในอารมณ์นั้นอยู่ตลอดอารมณ์ไหนที่ไม่ถูกใจก็มักมีความโกรธต่ออารมณ์นั้นเหล่านี้ เป็น
อุปกิเลสเป็นเหตุให้จิตใจหม่นหมอง ทั้ง 16 ประการ หากว่าอุปกิเลส 16 ประการนี้ 
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ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา  ใดอ้ันหนึ่ง เปนดังว่ามานี้ยังมีดังอ้ันจิตใจอ้ันนั้นล้วนเปนบาปเปนอกุศลและ
กันว่าบุคคลผู้ใดจุติตายด้วยจิตใจอ้ันเศ้าหมองดังอ้ันมักว่าบ่ไคร่ไปสู่อะคะติอ้ันชั่วร้าย ก็ต้องจ าเปนไป
จนได้แน่จิ่งและแม้นว่าบุคคลผู้มีจิตใจอ้ันเศ้าหมองนั้นจักกระท าการกุศลบุญอ้ันอ่นด้วย คึดในใจว่าบ่
หื้อได้ไปสู่อะคะติสู่อะคะติอ้ันร้ายอ้ันชั่วนั้นว่าอ้ัน กันบ่ช าระจิตใจแห่งตนหื้อบริสุทธ์ิดังอ้ันกันจุติตายใน
เม่ือขณะอ้ันยังเศ้าหมองนั้นดังอ้ันก็บ่กลาดบ่แกล้วจากอบายเปนแน่แต้จิงแหละฯ เหตุนั้นแหละจ าเปน
ได้ช าระจิตใจของตนหื้อปูนจากอุปกิเลสอ้ันเศ้าหมองหื้อบริสุทธ์ิแต้เตอะฯ กันจักคึดคะนิงใจไปว่าดัง
อุปกิเลสก้มีมากหลายประการสันนี้บ่อาจจักช าระหื้อหมดหื้อเสี่ยงได้ ตัวเราก็บ่ปูนจากอบาย แต้แหละ
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ฯ ลวดบ่ขงขวาย บ่กระท าช าระจิตใจหื้อบริสุทธ์ิลวดอยู่เปูาอยู่ด่ายด้วยอ้ันประหมาทเสี้ยดังอ้ันก้บ่กวร
และเหตุว่าใจอ้ันเดียวดังกิเลสมีมากหลายปานใดก็ดีกันว่าใจระนึกนิ่งหม้ันเตียงอยู่ในอารมณ์ อ้ันดีอ้ัน
เดียวนึ่งแล้วดังกิเลสจะมาหื้อเศ้าหมองก็บ่ได้อุปมาดังตอไม้อ้ันจ าเพราะนั่งได้แต่คนเดียวกันผู้หนึ่งเข้า
นั่งอยู่หั้นแล้วบุคคลผู้อ่ืนจะมามากหลายก้บ่อาจจะนั่งได้มีสันใด 

 อันว่าสันดานแห่งสัตก็อันเดียวกันว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นต้ังหม้ันอยู่ในอารมณ์ อ้ันดีอ้ันใด
อ้ันหนึ่งอยู่แล้ว มากว่ากิเลสเศ้าหมองจักมากก็บ่อาดจักกระท ายังจิตใจหื้อเศ้าหมองได้สันนั้นแหละฯ 
เหตุนั้นก็กวรช าระยังจิตใจของตนหื้อบริสุทธ์ิด้วยกรรมฐาน ภาวะนา อ้ันใดอ้ันหนึ่งจิ่งจักดีจ๊ะแ หละฯ 
มากว่าช าระจิตใจด้วยอุบายอันใดอ้ันหนึ่งอ้ันนอกจากกรรมฐานนั้นก็บ่มีคึดหาบ่ได้แต้แหละฯ ก็ต้อง
จ าเปนช าระจิตใจด้วยกองกรรมฐาน ภาวะนาอ้ันพระพุทธเจ้าเตสนาสั่งสอนไว้อย่างเดียวเต้านั้นสิ่ง
เดียว และอันว่ากรรมฐานนั้นมีมากเถิง 38 ประการอ้ันมีมาในบาลี อะถะกาถา เอาอา กาสะกะสิณะ
และอาโลกะกะสิณะ ตัง 2 นี้เข้ากันจิงเปนกรรมฐาน 40 ตัต ดังนี้ คือ กะสิณะ10อสุภะ10 อนุสติ 
10 อัปมะป๎ญญา4 ธาตุวะฐานะ1 อาหาเลปฏิกุลสะป๎ญญา1 อรูปฌาน4 รวบรวมเปนกรรมฐาน 40 
ตัตเม่ือบุคคลผู้ใดจักจ าเริญก็เปิ๑งหื้อรู้จักรักขณะในกรรมฐานตังหลายฝุงนี้ก่อนแหละฯ  

 จักว่าด้วยสังเขปปอหื้อรู้จักลักขณะดังนี้เตอะฯ ดังกะสิณะ 10 นั้นเปนกรรมฐานจ าระใจ
หื้อบริสุทธ์ิด้วยมาระนึก เถกะสิณะกระท าใจหื้อต้ังหม้ันนิ่งอยู่สิ่งเดียวจิ่งเปน สะมาธิและ อสุภะ 10 
นั้นเป๐นกรรมฐาน 

 ปริวรรตไทยกลาง  ประการใดประการหนึ่ง ดังที่ได้กล่าวมานี้มีเกิดขึ้นในจิตใจนั้นล้วนแต่
เป็นบาป เป็นอกุศลและหากว่าบุคคลใดได้ตายจากโลกนี้ด้วยจิตใจที่เศร้าหมองแล้ว ถึงไม่อยากไปสู่คติ
อันชั่วร้าย ก็ต้องจ าเป็นไปตามกระแสแห่งกรรม แม้นว่าบุคคลผู้มีจิตใจอันเศร้าหมองนั้นจะกระท าการ
กุศลที่คิดในใจว่าไม่ให้ได้ไปสู่อคติอ้ันร้ายอันชั่วนั้น หากไม่ช าระจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์แล้วนั้น 
หากตายในเม่ือขณะที่จิตใจยังเศร้าหมองนั้นก็ไม่คลาดแคล้วจากอยายเป็นแน่แท้ เหตุนั้นจ าเป็นต้อง
ช าระจิตใจของตัวเองให้พ้นจากอุปกิเลสท่ีเศร้าหมองนั้น ให้มีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง หากคิดในใจ
ว่าอุปกิเลสนั้นมีมากหลายประการไม่อาจช าระให้หมดได้ ตัวเราก็จักไม่พ้นจากอบายภูมิ ท าให้เกิด
ความคิดที่ไม่ขงขวาย ไม่กระท าช าระจิตใจให้บริสุทธ์ิด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทดังนั้นแล้วก็ไม่
ควรกระท า และเหตุที่คิดว่าใจมีดวงเดียวส่วนกิเลสนั้นมีมากปานใดก็ดี หากว่าจิต ใจต้ังม่ันอยู่ใน
อารมณ์ อันดีเป็นหนึ่งเดียวแล้วกิเลสจะมาเป็นเครื่องท าให้เศร้าหมองก็ไม่ได้ อุปมาเหมือนดังตอไม้ที่
นั่งได้แต่ก้นของคนเพียงผู้เดียว บุคคลอ่ืนจะมามากก็ไม่สามารถนั่งได้ มีด้วยประการใด 

 อันว่านิสัยแห่งสัตว์ท้ังหลายก็มีดวงเดียวหากว่าจิตใจดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วต้ังม่ันอยู่ในอารมณ์ 
ที่ดีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วกิเลสท่ีเป็นเครื่องท าให้เศร้าหมองแม้นจะมากก็ไม่อาจที่จะกระท าให้จิตใจ
นั้นเศร้าหมองได้เลย ด้วยเหตุนี้ควรช าระจิตใจของตัวเองให้บริสุทธ์ิด้วยกรรมฐาน ภาวนา สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็
จะดีขึ้น หากว่าจะช าระจิตใจด้วยอุบายประการใดประการหนึ่งที่มากกว่ากรรมฐานนั้นก็ไม่มีคิดหาไม่ได้ 
จ าเป็นต้องช าระจิตใจด้วยกรรมฐาน ภาวนา ดังที่พระพุทธเจ้าได้เทศนาสั่งสอนไว้อย่างเดียวเท่านี้ และว่า
กรรมฐานนั้นมีมากถึง 38 ประการ อันมีปรากฏในบาลี อัตถกถา เอา อากาสะ กสินะ และ อาโลกสินะ 
ทั้ง 2 นี้เข้าด้วยกันจึงเป็นกรรมฐาน 40 ประการ ดังนี้คือ กสิณะ 10 อสุภะ 10 อนุสติ 10 อัปมะ
ปัญญา 4 ธาตุวะฐานะ 1 อาหาเลปฏิกุลสะปัญญา 1 อรูปฌาน 4  รวมเป็นกรรมฐาน 40 ประการ              
เม่ือบุคคลผู้ใดจะจ าเร็ญแล้วก็พึงให้รู้จักลักษณะในกรรมฐานทั้งหลายนี้ก่อน 
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จะกล่าวด้วยสังเขปเพ่ือให้รู้จักลักษณะนี้ ดังกสิณะ 10 นั้นเป็นกรรมฐานช าระจิตใจให้
บริสุทธ์ิด้วย การระนึกถึง เถกสิณะ กระท าใจให้ต้ังม่ันอยู่ในสิ่งเดียวเป็นสมาธิ และ อสุภ 10 นั้นเป็น
กรรมฐาน 

 

 
ภาพท่ี 3.37 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                   

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา เปื๑อช าระใจหื้อบริสุทธ์ิด้วยมาระนึกหันว่าเปนของปฏิกูลเสี้ยสิ่งเดียว พุทธานุ
สติ  ธัมมานุสติ  สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสติ เตวะตานุสติ ตง 6 นี้ เปนกรรมฐานเปื๑อช าระใจหื้อ
บริสุทธ์ิ ด้วยมาระนึกหื้อบังเกิดความเหลื้อมใสเตมใจจนเถิงจิตใจต้ังอยู่ในกุณอ้ันนั้นและอา นาปานะสติ
นั้นเปนกรรมฐานช าระใจหื้อบริสุทธ์ิด้วยอ้ันมาระนึกเถิงอารมณ์หายใจจนว่าใจลอมนิ่งอยู่ เปนสมาธินั้น
แหละฯ  กายะคะตาสตินั้นเปนกรรมฐานเปื๑อช าระจิตใจหื้อบริสุทธ์ิ ด้วยอ้ันมาระนึกเถิงกายประชุมกัน
ก็ล้วนแต่เปนของอ้ันกิเลส คือมีผม ขน เล็บ ฟ๎น หนังเปนต้นหื้อเปนของปฏิกูลจนว่าหื้อบังเกิดความ
เบื่อหน่ายนั้นแหละฯ มรณะสติ นั้นเปนกรรมฐานเปื๑อช าระใจหื้อบริสุทธ์ิด้วยอ้ันมาระนึกเถิงความตาย
หื้อบังเกิดความสังเวคคะอ่อนใจอยู่เปนนิจนั้นแหละฯ อุปสมานุสตินั้นเปนกรรมฐานส าหลับช าระจิตใจ
หื้อบริสุทธ์ิด้วยอ้ันมาระนึกเถิงกุลพระนิพปานอ้ันเปนต่ีระงับด้วยตุกตังมวรจนว่าจิตใจของตนบริสุทธิ์
บ่คึดเถิงอ้ันใดอ้ันหนึ่งสักอันนั้นแหละฯอัปมาป๎ญญา 4 นั้นเปนกรรมฐานช าระจิตใจหื้อบริสุทธ์ิด้วยอ้ัน  

 ปรารภยังสัตตังหลาย   ยังมีประหมานเปนอารมณ์ระนึกใจไปหื้อเข้าปูนตุกและจ่มจื่นยินดี
อยู่ด้วยความสุขแห่งเข้าและมีความชะมัดชัดคือมีใจอ้ันเสมอด้วยความสุกขะความตุกขะแห่งเข้านั้น
แหละฯ  ธาตุวะวะฐะนั้นปนกรรมฐานช าระจิตใจหื้อบริสุทธ์ิด้วยอ้ันมาระนึกแจกแย่งยังกายะตนออก
หื้อรู้หื้อหันแจ้งว่าเปนธาตุตัง 4 สิ่งๆ ว่าบ่เปนสัตเปนบุคคลเปนตัวเปนตนกระท าใจหื้อเปนดังน้ าไฟ 
ลม นั้นแหละฯอาหาเรปฏิกูลสัญญานั้นเปนกรรมฐานส าหลับช าระจิตใจหื้อบริสุทธิ์ ด้วยอ้ันมาส าคัญ 
ในอาหารอ้ันได้กินเปนปฏิกูลจนว่าหื้อละความยินดีในรบนั้นเสยได้นั้นและอรูปฌาน 4 นั้นเปน 
กรรมฐานเปื๑อช าระจิตใจหื้อบริสุทธ์ิหื้อปูนจากรูปธรรมสิ่งเดียวและเปื๑อหื้อรู้จักลักขะณะแห่งกรรมฐาน
อ้ันเปนการช าระจิตใจหื้อบริสุทธ์ิด้วยสังเขบว่ามานี้ก่อนบุคคลผู้จักปฏิบัติช าระจิตใจหื้อบริสุทธิ์นั้นเม่ือ
จักจ าเริญกรรมฐานอ้ันใดบ่หื้อถูกตามลักขะณะดังกล่าวมานี้เต่ืออ้ันนี้ปอยิบยกเอาแต่ยอดมาส าแดงปอ
หื้อเข้าใจด้วยแต้วิธีภาวะนานั้นมีนัยยะวิฐานกว้างขวางมากนักแลฯ จักว่าในการ 
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 ปริวรรตไทยกลาง เพ่ือช าระจิตใจให้บริสุทธิ์  ด้วยมานึกคิดว่าเป็นของปฏิกูลไม่น่าดูน่า
มอง พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ สีลานุสติ จาคานุสติ เทวดานุสติ ทั้ง 6 นี้ เป็นกรรมฐานเพ่ือ
ช าระจิตใจให้บริสุทธ์ิ ด้วยการนึกคิดให้เกิดความเลื่อมในจิตใจตัวเองก่อน จนท าให้ถึงความต้ังม่ันอยู่
เป็นสมาธินั้น และอานาปานะสติ เป็นกรรมฐานที่ช าระใจให้บริสุทธิ์ ด้วยการนึกถึงอารมณ์หายใจ
จนกว่าใจจะนิ่งสบงอยู่ในสมาธินั้น กายาคะตาสติ เป็นกรรมฐานเพ่ือช าระจิตใจให้บริสุทธิ์  ด้วยการมา
ระลึกถึงกายที่ประชุมกันด้วยธาตุทั้ง 4 นี้ ล้วนแต่เป็นของกิเลส คือ มีผม ขน เล็บ ฟัน หนังเป็นต้น ให้
มองเป็นของปฏิกูลจนกว่าจะบังเกิดความเบื่อหน่าย มรณะสติ นั้นเป็นกรรมฐานเพ่ือช าระใจให้บริสุทธ์ิด้วย
การมาระลึกถึงความตายให้บังเกิดความสังเวศในจิตใจอยู่เป็นเนืองนิจ อุปสมานุสติ นั้นเป็นกรรมฐาน
ส าหรับช าระจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยการระลึกถึงคุณของพระนิพพาน เป็นที่ระงับด้วยความทุกข์ทั้งมวล
จนกว่าใจของตนจะบริสุทธ์ิไม่คิดถึงอันใดอันหนึ่งนั้น อัปมาปัญญา 4 นั้นเป็นกรรมฐานช าระจิตใจให้
บริสุทธ์ิด้วยการ 
 ปรารภถึงสัตว์ท้ังหลาย ที่ยังมีความประมาทเป็นอารมณ์ระลึกในใจให้เขาทั้งหลายพ้นจาก
ความทุกข์ ให้ชื่นชมอยู่ด้วยความสุขแห่งเขาทั้งหลาย ธาตุวะ วะฐะ นั้นเป็นกรรมฐานที่ช าระจิตใจให้
บริสุทธ์ิด้วยการมาระลึกแจกแจงตัวตนออกให้รู้เห็นแจ้งด้วยว่าเป็นธาตุทั้ง 4 สิ่งนี้  ว่าเป็นสัตบุคคล 
เป็นตัวตนกระท าใจให้เป็นด่ังน้ า ไฟ ลม นั้น  อาหาเรปฏิกูลสัญญา นั้นเป็น กรรมฐานส าหรับช าระ
จิตใจให้บริสุทธ์ิด้วยในอาหารที่รับประทานลงไปเป็นปฏิกูลจนกว่าให้ปล่อยว่าเสียซ่ึงรสชาติของอาหาร
นั้น และอรูปฌาน 4 นั้นเป็นกรรมฐานเพ่ือช าระจิตใจให้บริสุทธ์ิให้พ้นจากรูปธรรมสิ่งเดียวและเพ่ือให้
รู้จักลักษณะแห่งกรรมฐานอันเป็นการช าระจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยสังเขปที่กล่าวมานี้  ก่อนอ่ืนบุคคลใดที่
จะช าระจิตใจให้บริสุทธ์ินั้น เม่ือจะเจริญกรรมฐานเพ่ือให้ถูกตามลักษณะดังที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงการ
หยิบยกเอาแต่ยอดมาแสดงพอให้เข้าใจด้วย แต่วิธีภาวะนานั้นมีนัยยะวิฐานที่กว้างขวางมัก จะกล่าว
ใน กายาคะตานุสติก่อน 
 

 
ภาพท่ี 3.38 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                   

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา ยะคะตานุสติก่อนและเม่ือจักจ าเริญหื้อหื้อจ าเริญด้วยนัยยะต่ีมีมาในบาลีว่า
ดังนี้ อะยังโขกาโย อุทธปาถตะลาอัถโธเกสะมะปะกาตะจะปริยันโต ปุนานัปการัสสะอะสุจิโนอัตถิอิ
มัสมิงกาเย เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ  มังสัง นะหารุ อะฐิ  อะฐิ มิญชัง  วักกัง หัถถะยัง  ยะกะนิ 



๖๗ 
 

กิโล มะกังปิหากังปะปาสัง อันตังอันตะกุณัง อุถะริยัง ปิตัง เสมหัง ปุโปโลหิตตัง เสโถ เมโถ อะสุวะสา
เขโลสิงฆานิกาลังสิกามุตตัง เอวะมะยังเม กาโยอุทธังปาถะตะลา อัทโถ เกสะมัตตะกาจะ ปะริยันโต
ปุโลนานัปการัสสะอะสุจิโนติดังนี้จ าบาลี กายะคะตาสะติหื้อได้เสียก่อนแล้วหื้อเนื้ อความแปลดังนี้ว่า 
อะยังโขกาโยอันว่ากายะคือตตัวของเรานี้ อุทธังปาถะตะลา อุทถังกายบนลง ปาถะตะลาตราบเถิงปื๒น
ติน อะโธ เกสะมัตถะกา อะโธกายต่ าขึ้นแต่เกสะมัตถะกาตราบเถิงปายผม ตะจะปริยันโตมีผิวหนั่งเปน
ที่สุด  ปุโรนานัปการัสสะอะสุจิโนอ้ันเต็มไปด้วย อะสุจิ โสกโครก ตังหลายบ่สะอาจบ่ดีบ่งามด้วย
ประการต่างๆ อัตถิ อิมัสมิงกาเยมีอยู่ในตนเปนต่ี 

 ประชุมของอ้ันกวรกิเลส เกสา อันว่าผมตังหลายอ้ันงอกออกตามหนัง หัว ผิวด า ภ่องขาว
ภ่องโลมาอันว่าข่นังหลายอ้ันออกตามผิวหนังตามขุมข่นทั่วกายะตนเว้นไว้แต่ฝาม่ือมีวัณณะส่งสะฐาน
ดังแก่นหมากน้ า ตะโจหนังมีวัณณะอ้ันอ่อนสังมังอ้ันว่าจี้นมีวัณณะอ้ันแดงดอกกว่า นะหารุ เอ็นมี
วัณณะขาว อะฐิขระดูกมีวัณณะอ้ันขาว อะฐิมิญฌังขระหมองดูกมีวัณณะส่งสะฐานเปนดังยอดหวาย
อ้ันใส่บอกเผ่าไฟวัณณังมะแคว มีวัณณะแดงเปนดังดอกตองหลาง หัถถะยัง หัวใจมีวัณณะวัณณะเปน
ดังหลังกาบดอกบัวส่งสะฐานเปนดังจุมดอกบัวอ้ันมีกาบออกเสียแล้วขว้ าปลายลงต่ านั้น ยะกะนัง ตับมี
วัณณะแดงกล่ ามีเกล้า อ้ันเดียวมีปลาย 2 แง่สารูปเปนดังใบตองหลาง กิโลมะกัง ยังผึดส่งสะฐานเปน
ดังผ้าถุกุลอ้ันเกล่า ปิหากัง แม้มมีวัณณะด าเปนดังดอกยางปรายเปนดังลี้นงัวด า ป๎พพาสังปอดมี
วัณณะแดงดังห้ามเด่ือสุกขะ อันตังไส้ใหญ่มีวัณณะอ้ันขาวส่งสะฐานเปนดังงูตัดหัวออกเสียแล้วข่ดใส
ลางเลื่อดนั้น อันตะกุลไส้น้อย มีวัณณะอ้ันขาวดังรากจังกอน อุถะริยัง อาหารใหม่มีวัณณะด่ังล้าห้าม 
กะริสังอาหารเกล่ามีวัณณะเหลือง 

 ปริวรรตไทยกลาง และเม่ือจะเจริญให้เจริญด้วยนัยที่ มีมาในบทบาลีว่า อะยังโข กาโย 
อุทธปาถะตะ ลาอัตโธ เกสะมะ ปะกาตะ จะ ปริยันโต ปุนานัป การัสสะ อะสุจิโน อัตถิ อิมัสมิง กาเย 
เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ มังสัง นะหารู อะฐิ อะฐิ มิญชัง วักกัง หัตถะยัง ยะกะนิ กิโล มะกัง ปิ
หากัง ปะปาสัง อันตัง อันตะคุณัง อุตถะริยัง ปิตัง เสมหัง ปุปโป โลหิตตัง เสโธ เมโธ อะสุวะสา เขโล 
สิงฆานิกาลัง สิกามุตตัง เอวะมะยังเม กาโยอุทธัง ปาถะตะลา อัทโถ เกสะมัตตะ กาจะ ปริยันโต ปุโล
นานัป การัสสะ อะสุจิโน ติฯ ดังนี้พึงให้จ าบทบาลี กายาคะตาสติ ให้ได้เสียก่อนแล้วให้เ นื้อความแปล
ดังนี้ อะยังโขกาโย อันว่ากายาคือตัวของเรานี้ อุทธังปาถะตะลา อุทธัง กายด้านบนลง ปาถะตะลา 
ตลอดถึงพ้ืนดิน อะโธ เกสะมัตถะกา อะโธ กายต่ าขึ้นแต่ เกสะมัตถะกา ตลอดถึงปลายเส้นผม ตะจะ
ปริยันโต มีผิวหนังเป็นที่สุด ปุโรนานัป การัสสะ อสุจิโน ที่เต็มไปด้วย อสุจิที่โสโครกทั้งหลายไม่สะอาด
ไม่สวยไม่งามด้วยประการต่างๆ อัตถิ อิมัสมิงกาเย มีอยู่ในตัวตนเป็นที่ 

 ประชุมของตัวกิเลส เกสา อันว่าผมทั้งหลายอันงอกออกตามหนังหัว ผิดด า ผ่องขาว โลมา 
อันว่าขนทั้งหลายที่ออกตามผิวหนังตามขุมขนทั่วกายตนเว้นไว้แต่ฝุามือมีผิวดุจดังผลน้ า เ ต้า ตะโจ 
หนังมีผิวพรรณอันอ่อน มังสัง อันว่าเนื้อมีสีอันแดงดุจดังดอกทองกวา นะหารู เอ็นมีสีขาว อฐิ กระดูก
มีสีอันขาว อฐิมิชชัง กระดูกสมองมีสีเหมือนดังดอกหวายที่ใส่เข้าไปในกระบอกไม้ไผ่แล้วเผาไฟ วัณณัง 
ไตมีสีเป็นเหมือนดังดอกทองหลาง หัตถะยัง หัวใจมีสีเป็นดังหลังกลีบดอกบัว ยะกะนัง ตับมีสีแดงกล่ า
มีเหง้าอันเดียวแต่มีปลายออก 2 แง่ง รูปลักษณ์เหมือนใบของดอกทองหลาง กิโลมะกัง พังผืด
รูปลักษณ์เหมือนผ้าขี้ริ้วอันเก่า ปิหากัง ม้ามมีสีด าเป็นเหมือนดอกยาง ปลายเป็นเหมือนดังลิ้นวัวด า 
ปัพพาสัง ปอดมีสีแดงดุจดังลูกเด่ือสุข อันตัง ไส้ใหญ่มีสีอันขาวลักษณะเหมือนกับงูที่ถูกตัดหัวออกแล้ว



๖๘ 
 

ม้วนใส่ในลางเลื่อนนั้น อันตะกุล ล าไส้เล็กมีสีขาวดังรากจังกอน อุตถะริยัง อาหารใหม่มีสีห่ามๆ กริสัง 
อาหารเก่ามีสีเหลือง 

 

 
ภาพท่ี 3.39 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                   

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา ดังหอนดานตอกไว้ก้นบอกประหมาน 8 นิ้วมือขวาง ปิตังขุ้นดีแหลว  เสมหัง 
เฉลด ปุพโพหนอง  โลหิตตัง เลือดขุ้นเลือดแหลว เสโถ เหื่อมีวัณณะดังน้ า มันงา เมโถ ไคมีวัณณะดัง
หนึ่งเข้าหม้ินอ้ันหนุ่ม อะสุ น้ าตาดังน้ ามันงาใส วัสสามันแหลว มีวัณณะดังน้ ากล้าว มีส่งสะฐานดัง
น้ ามันอ้ันผัดช่วานไปเหนือผิวน้ า เขโล น้ าลายมีวัณณะอ้ันขาวเปนดังปุมปวก น้ าสิงฆานิกาน้ า มูกมี
วัณณะเปนดังน้ าหมากตาลหนุ่ม  ละสิกา น้ ายางเหืองเปนดันยางกัณณิกา  มุตตังน้ า เยี่ยวเปนดงน้ าใส่
ไหไว้ส่งสะฐานเปนดังหม้ออ้ันคนขว้ าปากลงต่ านั้นและ มัตตะลุกกังออกอังมีวัณณะอ้ันขาวเปนดังแปูง
ส่งสะฐานเปนดังลูกแปูง 3 ก้อนมาสุ่มกันนั้นแหละฯ หื้อจุ่งหื้อ ปิจจะระณาล าเปิงดู ยังอาการ 32 ใน
ตนของตัวนี้หันเปนของปฏิกุลเปนอ้ันกวนกิเลสตุกสวรตุกสวรกันยังบ่หันเปนของปฏิกุลเต่ือยังกะติ
ยินดีอยู่ในกายอ้ันนี้ดังอ้ันก็หื้อถามตัวดูว่าสิ่งอ้ันใดเปนของอ้ันหอมของดีของงามมีอยู่ในตัวอ้ันนี้จิ่งมา
หล้งหล่งกะติยินดีรักไครในตัวอ้ันนี้อยู่บ่ไจ่ว่าล้วรเปนแต่เครื่องหน้ากวรปฏิกุลเครื่องกิเลสตังมวรอ้ันจ๊ะ
ฤา(ลือ)แล้วก้หื้อไล่เลียงถามตัวคนเดียวว่าอ้ันนี้ก็ 

ผม อ้ันนี้ก็ข่น อ้ันนั้นก็เล็บ จนเถิงมุตตะเปนต่ีสุตแล้วหื้อกับช้ าถา มตัวว่า อ้ันใดเล้าเปนของ
หอมของงามเปนของสะอาดในตัวดังฤา(ลือ) ปูอยมากะติยินดีรักแพงนั้นจา กันปิจจะระณาดังว่ามานี้ ก็
จักเห็นปฏิกุลเปิงกิเวสในตนอ้ันนี้แหละฯ กันปิจจะระณายังหันเปนของปฏิกุลแล้วสักอ้ันดังอ้ัน อ้ัน
ใดเปนของปฏิกุลเปิงกิเลสปรากฏหันแจ้งจิงคือว่ามุตตะก็ดี กุฐก็ดี  เสลดก็ดี หนองและเลือด ก็ดีหื้อระ
นึกดูสิ่งฝุงนี้ตุกสิ่งๆหื้อเปนปฏิกุลไว้ในใจหม้ันก่อนกันว่าหันกวรกิเลสสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังอ้ัน สิ่งอ้ันอ่ืนฝุงนั้น
ก็จักมาปรากฎเปนของปฏิกุลไปตังหมดตังมวร เหมือนกันตังหมด ตังมวรเหมือนดังผักและหญ้า อ้ันง่
อออกต่ี กุพพะะอาจมก็เปนของอ้ันกวรกิเลสอ้ันนั้นและมีสันใดอันว่าผม ข่น เล็บ เขี้ยว หนัง ก็อาศัย
มุตตะ กุพพะปุพโพโลหิตฝุงนี้ก็ชุมนุมกับโศกโครกในตัวก็เปนของปฏิกุลเปิงกิเลสเชื้อนั้นเหมือนกัน
และอ้ันหนึ่งเข้าของเครืองคัวผ้าผ่อนท่อนแรอันใดอ้ันบริสุทธ์ิดีงามปานใดก็ดีกันว่าติดแปดด้ว ยเลือด
และหนองมุตตะกุพพะ อาจ่มดังก็ลวดเปน  



๖๙ 
 

 ปริวรรตไทยกลาง  ดังหนอนที่ถูกยัดไว้ในก้นกระบอกประมาณ 8 นิ้วมือขวาง ปิตัง น้ า ดี 
เสมหัง เฉลด ปุพโพ หนอง โลหิตตัง เลือดข้นเลือดเหลว เสโธ เหง่ือมีสีดังน้ า มันงา เมโธ ไครมีสีดัง
ขม้ินอ่อน อะสุ น้ าตามีสีดังน้ ามันงาใส วัสสา มันเหลว มีสีดังน้ ากล้าวมีลักษณะดังน้ า มันที่ลอยอยู่
เหนือผิวน้ า เขโล น้ าลายมีสีอันขาวเป็นดังฟองน้ า สิงฆานิกา น้ ามูกมีสีเหมือนน้ าลูกตาลหนุ่ม ละสิกา 
น้ าเหลืองเป็นเหมือนดังน้ ายางของต้นกัณนิกา มุตตัง น้ าปัสสาวะเป็นเหมือนดังใส่ในไหไว้ เป็นลักษณะ
เหมือนดังหม้อที่คนเขาคว่ าปากลงต่ า มัตตะลุกกัง สมองมีลักษณะสีขาวดุจด่ังลูกแปูงกลมๆ 3 ก้อนมา
รวมกันอยู่ที่เดียว พึงให้พิจารณาดูถึงอาการ 32 ที่มีในตัวนี้ให้เห็นเป็นของปฏิกูลทุกๆส่วน หากยัง                
ไม่เห็นเป็นของปฏิกูลยังมีความยินดีอยู่ในกายอันนี้ ให้ต้ังค าถามดูว่าสิ่งอันใดเป็นของห อมของดีของ
งามบ้างที่อยู่ในตัวเรานี้ ที่ท าให้หลงใหลยินดีและรักใคร่ในตัวนี้ ทั้งหมดล้วนแต่เป็นเครื่องที่หน้าควร
เป็นปฏิกูลของกิเลสท้ังมวล แล้วให้พิจารณาถามตัวเองว่า 

 อันนี้ก็ผม อันนี้ก็ขน อันนั้นก็เล็บ จนถึงมุตตะเป็นที่สุดแล้วให้กลับซ้ าถามตัวเองว่าสิ่งใด
เล่าเป็นของหอมของงามเป็นของสะอาดในตัว ท าไมถึงมายินดีรักใคร่นั้น หากพิจารณาดังกล่าวมานี้              
ก็จะเห็นปฏิกูลอันเป็นกิเลสในตัวเอง หากพิจารณาเห็นเป็นของปฏิกูลแล้วส่ิงใด อันใดเป็นของปฏิกูลที่
พ่ึงของกิเลสปรากฏเห็นแจ้งจริงคือ ว่า มุตตะก็ดี กุฐะก็ดี เสลดก็ดี หนองและเลือดก็ดี ให้พิจารณาดูสิ่ง
เหล่านี้ทุกสิ่ง ให้เป็นปฏิกูลไว้ในใจหม้ันก่อนหากว่าเห็นควรกิเลสสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งอ่ืนเหล่านี้ ก็จะมา
ปรากฏเป็นของปฏิกูลไปทั้งหมดทั้งมวล เหมือนกันทั้งหมดทั้งมวล เหมือนดังผักและหญ้าที่งอกออก             
ทีกุ่พพะ อาจมเป็นของที่ควรกับกิเลสนั้นมีประการใด อันว่าผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ก็อาศัยมุตตะ กุพ
พะปุพโพโลหิตเหล่านี้ ก็จะชุมนุมกับความโสโครกในตัวเป็นของปฏิกูลต้นเหตุเชื้อของกิเลสนั้น
เหมือนกัน ประการหนึ่งข้าวของ เครื่องครัวเสื้อผ้าอันใดที่บริสุทธ์ิดีงามประการใดก็ดีหากว่าเปื้อนด้วย
เลือดและหนองมุตตะ กุพพะ อาจมดังนั้น ก็เลย 

 

 
ภาพท่ี 3.40 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                   

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา ของเปิ๑งกิเลสสันใด ดังผม ขนเล็บฟ๎นหนังจักส าคัญในใจว่างามว่าดีก็แปดก็ติด
เนื่องอยู่กับด้วยมุตตะกุพพะเลือดหนองเปนของปฏิกุลเปิ๑งกิเลสเหมือนกันนั้นแหละฯ อ้ันหนึ่งหม้อไห
อ้ันแต้มเขียนประดับวิจิตหื้องามปายนอก ดังปายใน เต็มไปด้วย มุตตะ กุพพะ อาจ่ม และของอ้ันเน้า 
อ้ันเหม้นเปนของกวรปฏิกุลหน้า กิเลสสันใดอันว่าตัวๆเราเถิงมาจักตกแต่งประดับประดาวิจิตระงาม
ด้วยเครื่องประดับต่างๆดังปายในเต็มไปด้วยมุตตะกุฐ ของปฏิกุลกวรกิเลสเปนดังหม้อไหสันนั้นกันปิจ



๗๐ 
 

จะระณาดูตนของตัวนี้หันเปนปฏิกุลแล้วด้วยอุบายอ้ันใดอ้ันหนึ่งดังว่ามานี้แล้วหื้อ รักษาปฏิกุลสัญญา
นั้นไว้ในใจอย่าหื้อหายเสยเถิงว่าจักหันก็หื้อหันเปนของปฏิกุลสัญญานั้นไว้อย่าหื้อบังเกิดกามลาคะ
ความกะติยินดีขึ้นได้สักเยืองสักอันเตอะฯ กันว่าหันปฏิบัติได้ตามว่ามานี้แล้วพรหมจริยะกรรมอ้ันตน
รักษานั้นจักเปนอ้ันบริสุทธ์ิด้วยดีแต้แหละฯ อันว่าพรหมจริยะจักหม่นเล้าเศ้าหมองจักแตกจักขาดเปน
อันตลายนั้นก็เพราะว่าอาศัยเซ่ิงกามลาคะความกะติยีนดีในกามารมณ์นั้นและเหตุนั้นกุลบุตเม่ือจักบัณ
ปะชาอุพปะสัมปะถะต่านจิ่ง  

 ยังบอกกรรมฐาน คือกายะคะตาสติ เซ่ิงว่ามานี้เสียแต่ก่อนเพราะว่าเปื๑อเปนอุบายส าหลับหื้อ
ล างับ กามะลาคะความกัตติยินดีในกามอารมณ์อ้ันหนึ่งบุคคลผู้ได้จ าเริญ กายะคะตาสตินี้หื้อบังเกิดปฏิ
กุลเปิ๑งกิเลสขึ้นในใจก็ล างับความกะติยินดีนั้นเพราะว่ากายะคะตาสตินี้เปนเหตุการจักหื้อล า งับแก่กาม
ราคะความกะติยินดีแต้จิงแหละฯบ่เต้าแต่นั้นมักว่า โทสะ โมหะ ก็เปนอ้ันล างับได้แต้ดีหลีฯ บุคคลผู้ใดได้
จ าเริญกายะคะตาสะตินี้ ได้จื่อว่าได้ดูดกินยังอะมัตตะรส คือพระนิพปานเหตุพระพุทธเจ้าเตสนาไว้ว่า
ดังนี้ อะมัตตัง เตสัง ภิกขาเว ดูรา ภิกขุตังหลาย บุคคลผู้ใดจ าเริญกายะคะตาสะติผู้นั้นได้จื่อว่าดูดกินเซ่ิง 
รส คือพระนิพพานเปนธรรมอันบ่ตายนั้นแหละฯ เพราะว่าพระนิพปานเปนธรรมอ้ันดับ ราคะ โทสะ 
โมหะ อ้ันจ าเริญกายะคะตาสะตินี้เปื๑อหื้อบังเกิดปฏิกุลเปิ๑งกิเลสลวดล างับด้วย ราคะ โทสะ โมหะได้ด้วย
แต้จิงแหละฯ พระองค์สัพป๎ญํูจิ่งเตสนาว่าได้ดูดกินยัง อะมัตตะรสคือพระนิพปาน 

 ปริวรรตไทยกลาง   เป็นของควรแก่กิเลสด้วยประการนั้น ดังผม ขน เล็บ ฟัน หนัง                 
ที่ส าคัญในใจว่าดีว่าสวย ก็ด้วยติดเนื่องกับด้วยมุตตะ กุพพะ เลือดหนองเป็นของปฏิกูลอันเป็นที่ พ่ึง
ของกิเลสเหมือนกันนั้น ประการหนึ่งหม้อไห อันเขียนประดับให้วิจิตรงดงามภายนอก แต่ภายในเต็ม
ไปด้วย มุตตะ กุพพะ อาจม และของอันเน่าเหม็นเป็นของกิเลสท้ังนั้น หากแม้นว่าตัวเรานี้จะตกแต่ง
ประดับประดาให้วิจิตรงดงามด้วยเครื่องประดับต่างๆ แต่ภายในนั้นเต็มไปด้วยมุตตะกุฐะ ของปฏิกูล
ของกิเลสเหมือนดังหม้อไหที่ยกมานั้น หากพิจารณาดูตัวของเรานี้ เป็นเป็นปฏิกูลแล้วด้วยอุบาย
ประการใดประการหนึ่งดังที่ได้กล่าวมานี้แล้ว ให้รักษาปฏิกูลสัญญานั้นไว้ในใจ อย่าให้หายถึงแม้นว่า
จะเห็นก็ขอให้เห็นเป็นของปฏิกูลสัญญานั้นไว้ พึงอย่าให้บังเกิดกามราคะ ความยินดีให้เกิดขึ้นได้              
หากว่าพรหมจริยะมีความเศร้าหมองจะท าให้แตกให้ขาดเป็นอันตรายนั้นก็เพราะว่าอาศัยซ่ึง                   
กามราคะ ความยินดีในกามารมณ์นั้น และเหตุนั้นกุลบุตรเม่ือจักบรรพชา อุปสมบท ท่านให้ 

 บอกกรรมฐาน คือ กายาคะตาสติ ดังที่ได้กล่าวมานี้ก่อน เพ่ือเป็นอุบายส าหรับให้ล า งับ 
กามราคะความยินดีในกามารมณ์อันบุคคลหนึ่งได้จ าเริญ กายาคะตาสตินี้ ให้บังเกิดเป็นปฏิกูลอันเป็น
ทีอ่ยู่ของกิเลสขึ้นในใจ ก็ล างับความยินดีนั้น เพราะว่ากายาคตาสตินั้นเป็นเหตุให้ระงับแก่กามราคะใน
ความยินดี ยังไม่พอแค่นั้นตัว โทสะ โมหะ ก็เป็นอันระงับไปได้ดีด้วย บุคคลใดได้เจริญกายาคะตาสตินี้ 
ได้ชื่อว่าได้ดูดกินยัง อมันตรส คือพระนิพพานด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ เทศนาไว้ดังนี้  อะมัตตัง เตสัง 
ภิกขเว ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ใดที่เจริญกายาคตาสติผู้นั้นได้ชื่อว่าดูดกินซ่ึง รส คือ พระนิพพาน
เป็นธรรมอันไม่ตายนั้น เพราะว่าพระนิพพานเป็นธรรมอันดับ ราคะ โทสะ โมหะ หากเจริญกายาคตา
สตินี้เพ่ือให้บังเกิดปฏิกูลตัวกิเลสระงับด้วย ราคะ โทสะ โมหะ ได้ด้วยอย่างแท้จริง องค์พระสัพพัญญู
ได้เทศนาว่าได้ดูดกินยัง อมัตตะรสคือพระนิพพาน 

 



๗๑ 
 

 
ภาพท่ี 3.41 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                   

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา เหตุนั้นเม่ือจักรักษาพรหมจริยะของตนหื้อบริสุทธิ์และจักไคร่ดูดกินรสคือ
พระนิพปานดังอ้ันก็จุ่งหื้อจ าเริญยังกายะคะตาสติกรรมฐานนี้เตอะฯ เม่ือจ าเริญหื้อบังเกิดยังปฏิกุลขึ้น
ในใจแห่งตนหื้อจนได้กันว่าบังเกิดขึ้นแล้วหื้อรักษาปฏิกุลสัญญานั้นไว้หื้อหม้ันในใจแต้กันว่า เล่งกระท า
เปียรไปไจ้ๆก็จักหื้อบังเกิดได้สัมมาธิฌานและอ้ันนี้ก็เปนอะบายช าระใจหื้อบริสุทธ์ิเปนกุศลอ้ันวิเศษแต้
แหละฯ ต่ีนี้จักว่าด้วยมรณะสติก่อนเม่ือจักจ าเริญหื้อจ าเริญตามบาลีว่าดังนี้มรณะธัมโมหิ  มรณะติโต 
ว่าตนเรานี้มีความตายเปนธรรมดาจักล่วงความตายไปก็บ่ได้ว่าดังนี้ก้ได้นัยยะหนึ่งจักคิดเถิงความตาย
โดวยนัยยะดังว่านี้ว่า อะธุวังชีวิตัง ธุวังมรณัง อะวะสังมะยาปริตัพพัง  มรณะปริโยสานัง เมชีวิตตัง 
เมอะนิยะตัง มรณังเมนิยะตัง แปลว่า อธุวังชีวิตตัง ชีวิตนี้บ่เตียง ธุวังมรณัง ความตายนี้ เตียงแต้อวัสสัง
มะยา ปริตัพพัง ตัวเรานี้ตายเปนแน่  มรณังปริโยสานัง  เมชีวิตตัง แห่งเราน้มีความตายเปนต่ีสุด ชีวิต
ตังเม   นียัตตัง ชีวิตของ  

 เรานี้บ่เตียง  มรณังเมยัตตัง อันว่าความคายของเรานี้ เตียงแล้วเม่ือจักระนึกเถิงความตาย
หื้อหันความตายแต้แล้ว หื้อบ้งเกิดสังเวคอยู่เปนนิจกันยังบ่หันความตายดังอ้ัน มักว่าจักระนึกอยู่ปาน
ใดก็บ่ได้ความสังเวคแหละฯ เหตุนั้นเม่ือจักจ าเริญ มรณะสติกันระนึกเถิงความตายแต้ก่อนอันว่าความ
ตายนั้นเจื้อใดจาความตายนั้นคือว่าขาดชีวิตอินทรีย์อ้ันเลี้ยงรูปกายไว้เพราะว่าชีวิต อินทรีย์ ขาดคือบ่
มีแล้วรูปกายตนอ้ันนี้ก็เน้าปุดเปูยไปชีวิตอินทรีย์นี้ เปนของส าหลับเลี้ยงรูปตนหื้อจุ่มหื้อดิบอยู่และ                  
เหมือนดัง ไฟอาศัยน้ ามันจุ่มอยู่ต่ีไส้ติดลุกลุ่งเรื่อง อยู่ได้กันว่าน้ า มันขาดเสียงไปไฟก้ดับไปสันใด รูป
กายตนก็ เปนดังไฟ ชีวิตอินทรีย์ ก็เหมือนน้ ามันกันว่าชีวิตขาดรูปตนก็แตกเน้าปุดเปูยไปสุนหายไป
เหมือนไฟดับนั้นแหละฯ ประการหนึ่งอันว่าชีวิตอินทรีย์ เลี้ยงรูปกายะตนไว้เหมือนหนึ่งน้ า อ้ันเลี้ยงก็
ดอกอุบล ไว้กันน้ าแห้งขาดไปดอกอุบล ก็เหียวแห้งตายไปมีสันใด ชีวิต อินทรีย์ ขาดรูปธรรมก็ธะลาย
แตกม้างเน้าเหม่นเปูยลว่านไปเหมือนกันนั้นและเหตุนั้นอันว่าความตายได้อ้ันมีชีวิตอ้ันขาดนั้นและอ้ัน
นี้ว่าปะระมัตถะสุขุม 

 ปริวรรตไทยกลาง เหตุนั้นเม่ือจะรักษาพรหมจรรย์ของตัวเองให้บริสุทธิ์และต้องการ
สัมผัสรสของพระนิพพานดังนั้นแล้วให้เจริญ กายาคตาสติกรรมฐานนี้ เม่ือเจริญแล้วให้เกิดปฏิกูลขึ้น
ในใจตัวเอง หากว่าเกิดขึ้นแล้วให้รักษาปฏิกูลสัญญานั้นไว้ให้แน่วแน่ หากว่าเร่งกระท าความเพียรไป
ตลอด ก็จะได้บังเกิดสัมมาธิฌาน สิ่งนี้เป็นอุบายให้ช าระจิตใจให้บริสุทธ์ิเป็นกุศลอันวิเศษอย่างแท้จริง 



๗๒ 
 

ต่อนี้ไปจะกล่าวด้วยมรณะสติเม่ือจะเจริญให้เจริญตามบาลีว่า มรณะ ธัมโมหิ มรณะติโต ว่าตัวเรานี้ มี
ความตายเป็นธรรมดาจะล่วงความตายไปไม่ได้ ประการดังนี้ก็เป็นนัยหนึ่ง จะคิดถึงความตายโดยนัย
ว่า อะธุวัง ชีวิตัง ธุวังมรณัง อะวะสังมะยาปริตัพพัง มรณะปริโยสานัง เม ชีวิตตัง เม อะนิยะตัง มรณัง 
เม นิยะตัง แปลว่า อธุวังชีวิตัง ชีวิตนี้ไม่เที่ยง ธุวังมรณัง ความตายนั้นเป็นของเที่ยง อ วัสสังมะยา 
ปริตัพพัง ตัวเรานี้ต้องตายเป็นแน่แท้ มรณังปริโยสานัง เม ชีวิตตัง ตัวเรานี้ มีความตายเป็นที่สุด ชีวิต
ตัง เม นิยัตตัง ชีวิตของ 

 เรานี้ไม่เที่ยง มรณัง เม ยัตตัง อันว่าความตายของเรานี้เที่ยงแท้ เม่ือจะระลึกถึงความตาย
ให้เห็นความตายแท้แล้ว ให้บังเกิดความสังเวชอยู่เป็นนิจหากยังไม่เห็นความตายแล้ว หากว่าจะระลึก
อยู่เพียงใดก็ไม่ได้ความสังเวช ด้วยเหตุนั้นเม่ือจะเจริญ มรณะสติให้ระลึกถึงความตายแท้ก่อน อันว่า
ความตายเป็นอย่างไรนั้น คือว่า ขาดชีวิตอินทรีย์ที่เลี้ยงรูปกายไว้ เพราะว่าชีวิต อินทรีย์ ขาดคื อไม่มี
แล้วรูปกายตัวเองนี้ก็เน่าเปื่อยไป ชีวิตอินทรีย์นี้เป็นของส าหรับเลี้ยงรูปตัวเองให้คงอยู่  เหมือนกับไฟที่
อาศัยน้ ามันที่ชุ่มอยู่ในไส้ตะเกียงให้ไฟติดสว่างรุ่งเรืองอยู่ได้ หากว่าน้ า มันขาดไปไฟก็จักดับไป ดังนั้น 
รูปกายตนก็เป็นเหมือนไฟ ชีวิตอินทรีย์ก็เป็นเหมือนน้ ามัน หากว่าชีวิตขาดรูป ร่างกายก็เปื่อยเน่าขาด
ไป เหมือนไฟที่ดับไปนั้นแล ประการหนึ่งหากว่าชีวิตอินทรีย์ เลี้ยงรูปกายตนไว้เหมือนหนึ่งน้ าที่ เลี้ยง
ดอกอุบลไว้ หากน้ าแห้งขาดไปดอกอุบลก็เหี่ยวแห้งตายไปประการใด ชีวิตอินทรีย์ ขาดรูปธรรมก็จะ
ละลายแตกไป ด้วยเหตุนั้นอันว่าความตายคือชีวิตอันขาดไปนั้น และประการนี้ว่าปรมัตถะสุข 
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ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา ก็หันก็ยากอยู่ กันยังบ่หันยังความตายด้วยนัยดังนี้ก็หื้อปิจจะระณาด้วยนัยนี้
เล้าว่าอันว่าตายนี้คือว่าเสียลมหายใจแล้ว วิญญานก็ดับ ตาก็บ่หันหูก็บ่ได้ยิน ดังก็สาบกลิ่น ลิ้นก็บ่รู้ยัง
รส ตัวก็กะด้างแขงเปนดังท่อนไม้บ่รู้จักล้อนจักเย็นกันละไว้ก็เหมนสาบเหมนสางไกล่ปองขึ้นเปิ๑งกิเลส
แล้วเน้าลว่านยุป๎งไปเสี้ยงมักว่าคนอันเปนต่ีรักไคร่สันใดก้เอาไว้บ่ได้จ าเอาไปเผ้าและฟ๎๑งและเอาไปตอด
ตกน้ าและชัดขว่างเสียจนได้และเปนสันนี้แหละฯ เรียกว่าความตาย กันว่าหันความตายแจ้งจิงดังว่ามา
นี้แล้วก็หื้อระนึกน้อมเอาความตายนั้นมาใส่ตัวอยู่ไจ้ๆ ว่าดังนี้ เรานี้ มีความตายเปนสันนี้หากเปน
ธรรมดาจักล่วงปูนความตายอ้ันนี้ ไปบ่ได้แต้แหละฯ บ่อ้ันหื้อนึกใจว่าชีวิตของเราบ่หม้ันบ่เต่ียงดังความ
ตายนี้หม้ันเตียงบ่เว้นต่างตายได้สักคน กูนี้ต้องตายเปนแน่และล าเปิ๑งสันนี้ก็ได้แต้ว่าหื้อบังเกิดความสัง
เวคอ่อนใจหื้อจนได้แต้เพราะ มรณะสติกรรมฐานนี้เปนบุญเปนกุศลใหญ่ยิงนักแล้วเหตุหื้อช าระหื้อ ใจ



๗๓ 
 

บริสุทธ์ิ คือว่าหื้อบังเกิดความสังเวคและอันว่ามรณะสติการอ้ันระนึกเถิงความตายนี้หากสมฤทธิ์ ด้วย
อ้ันได้จ าเริญ มรณะสติ 

 กรรมฐานนี้เปนบุญเปนกุศลอ้ันใหญ่ยิงนักแล้ว  หื้อมีองค์พร้อมตัง 3 ประการคือหื้อมีสติระ
นึกเถิงความตายอยู่ไจ้ๆ 1ญาณ ผญ๋ารู้ตัวว่าตายจักตายบ่กลาดแต้ 1 มีความสังเวคคะอ่อนใจ 1 กันว่า
พร้อมองค์3นี้แต้ดังอ้ันจิ่งสมเร็จในกานภาวะนานี้กันว่าระนึกความตายความสังเวคบังเกิดดังอ้ันก็บ่เปน
อ้ันจ าเริญ มรณะสติกรรมฐานนั้นและเหตุว่ากรรมฐานนี้เปนอุบายช าระใจหื้อบริสุทธิ์  คือหื้อบังเกิด
ความสังเวคแต่เต้านั้นอันว่าความสังเวคนั้นเปนตัวบุญตัวกุศลเหตุนั้นเม่ือจ าเริญมรณะสตินึกเถิงความ
ตายด้วยอุบายอ้ันใดอ้ันหนึ่งกันยังเกิดความสังเวคขึ้นแล้วก้เปนอ้ันสมเร็จกิจจะในกรรมฐานอ้ันนี้และหื้อ
อุสสะหะกระท าเปียรรักษาจิตสังเวคนั้นไว้จนได้อย่าหื้อเสื้อมเสี้ย หายเสี้ยแต้เตอะฯ เหตุวาความสังเวค
นั้นเปนเหตุเปื๑อบ่หื้อมีความประหมาทย่อมหื้อมีใจรีบเล่งข่งขวายท าบุญท ากุศลอ้ันจักเปนต่ีเปิ๑งของตน
ด้วยเร็วป๎นเหตุนั้นพระพุทธเจ้าเตสนาสันระเสิน มรณะสตินี้ว่ามีผลอานิสงส์ใหญ่ยิงนับเข้าในนิพปานเปน
ธรรมอ้ันบ่ตายแล้วดังนี้อ้ันหนึ่งเม่ือหันความตายได้ความสังเวคแล้วหื้อระนึกเถิงตนเหมือนดัง 

 ปริวรรตไทยกลาง ก็เห็นก็ต้องการอยู่ หากยังไม่เห็นความตายด้วยนัยนี้ให้พิจารณาด้วย
นัยนี้ อันว่าความตายหากสิ้นลมหายใจแล้ว วิญญาณก็ดับ ตาไม่เห็นรูป หูไม่ได้ยินเสียง จมูกไม่ได้กลิ่น 
ลิ้นก็ไม่รู้รส ตัวก็กระด้างแข็งเหมือนดังท่อนไม้ไม่รู้จักร้อย ไม่รู้จักเย็นหากทิ้งไว้ก็เหม็นสาบ เน่าพองขึ้น 
แม้นว่าเป็นคนที่รักสักปานใดก็เอาไว้ไม่ได้จ าต้องเอาไปฝังไปเผา เอาไปทิ้งน้ า  ดังนี้ เป็นต้น จึงเรียกว่า
ความตาย หากยังไม่เห็นแจ้งจริงดังที่กล่าวมานี้ให้ระลึกน้อมเอาความตายนั้นมาใส่ตัวอยู่ตลอด  เรามี
ความตายเป็นดังนี้เป็นธรรมดาเราจักล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ ให้นึกในใจว่าชีวิตของเราไม่มีความ
เที่ยงแท้ ความตายนี้เป็นของเที่ยงแท้ไม่เว้นใครสักคน ตัวเรานี้ก็ต้องตายเป็นแน่แท้ ให้ระลึกได้ดังนี้ ก็
จะบังเกิดความสังเวชอ่อนใจให้จนได้ มรณะสติกรรมฐานนี้ เป็นบุญเป็นกุศลใหญ่ยิ่งนัก เหตุด้วยให้
ช าระใจให้บริสุทธ์ิ คือว่าให้บังเกิดความสังเวช อันว่ามรณะสติ การที่เราได้ระลึกถึงความตายนี้หาก
สัมฤทธิ์ด้วยการเจริญมรณะสติ 

 กรรมฐานนี้เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ยิ่งแล้ว ให้มีองค์พร้อมทั้ง 3 ประการ คือ ให้มีสติ
ระลึกถึงความตายอยู่ตลอด 1 ญาณ ปัญญารู้ตัวว่าตายจักตายเป็นแน่แท้ 1 มีความสังเวชอ่อนใจ 1 
หากว่าพร้อมองค์ 3 นี้ดังนั้นจึงส าเร็จในการภาวนานี้ หากว่าระลึกถึงความตายความสังเวชบังเกิดแล้ว
ก็เป็นสิ่งที่ท าให้ มรณะสติกรรมฐานเป็นอุบายช าระใจให้บริสุทธ์ิ คือให้บังเกิดความสังเวชแต่เท่านั้น 
ความสังเวชเป็นตัวบุญตัวกุศลเหตุนั้นเม่ือเจริญมรณะสติแล้วนึกถึงความตายด้วยอุบายอันใดอันหนึ่ง 
หากเกิดความสังเวชขึ้นแล้วก็เป็นอันส าเร็จกิจในกรรมฐาน และให้อุตสาหะกระท าเพียร ไม่ให้มีความ
ประมาทย่อมให้มีใจรีบเร่งขวานขวายท าบุญท ากุศล อันเป็นที่ พ่ึงของตัวเองโดยเร็วพลัน เหตุนัน
พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาสรรเสริญ มรณะสตินี้ว่ามีผลอานิสงค์ใหญ่ยิ่ง นับเข้าในนิพพานเป็นธรรมอัน
ไม่ตายแล้วดังนี้ ประการหนึ่งเม่ือเห็นความตายได้ความสังเวชแล้วให้ระลึกถึงตนเหมือนดัง 
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ภาพท่ี 3.43 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                   

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา คนโตษหนักอ้ันเข้าจักข้าหื้อตายเสี้ยนั้นธรรมดา คนมีโตษหนักเถิงตายนั้นจัก
ตายด้วยอากานสองอันเม่ือนายเภชชะคาตตังหลายผู้กมัดจุงไป  กันมันขัดขืนดุร้ายดังอ้ันเข้าก็ตัดคอเสีย
ในต่ีนั้นทันต่ีหั้นแหละฯกันว่ามันมีความขัดขืนไปตามเข้าด้วยดีดังอ้ันก็ใกล้ต่ีตายเข้าทุกบาทย่างกันเถิงต่ี
ข้าเข้าก็ผูกมัดเข้ากับหลักหื้อหม้ันถ่วงตัวบ่ได้แล้วเข้าก็ล่งดาบลตัดคอเสี้ยมีสันใดตัวเราก็เหมือนกันนั้น
แหละฯ เหตุว่าบางเต่ือก็บังเกิดพยาธิป๎จจุบันตันด่วนตายก็มีเหม่ือนดังคนโตษหนักขัดขื่นเข้าก็รีบตัดคอ
และเสบแตงด้วยห้อกบุญด้วยค้อนหื้อตายเสี้ยด้วยรีบเร็วป๎นหื้อตายเสี้ยในต่ีนั้นบ่ตันเถิงต่ีข้าได้นั้นมีสันใด
บางต่ีก็เจ็บไข้ประกอบไปด้วยตุกขเวตนามากเจ็บปวดทั่วไปในตนตัวตังมวรจนว่าลุกนั่งท้วงตัวบ่ได้ยังแต่
จิตใจชีวิตอยู่ถ้าแต่จักดับจิตแต่เต้านั้นเหม่ือนคนโตษอ้ันเข้าผูกมัดเข้าหลักบ่ตันแล้วเต่ือเถิงเม่ือใจขาด
วิญญาณด้วยนั้นเหมือนดังคนโตษเม่ือเขาล่งดาบตัดคอหื้อขาดจากชีวิตนั้นและหื้อล าเปิงระนึกเถิงตัวหื้อ
หันความตายเหมือนดังคนโตษหนักอ้ันเขาประหารชีวิตเสี้ยเหมือนดังว่ามานี้หื้อได้ตุกวันตุกวัน 

 อย่าได้ขาดเตอะฯก็จักได้ความวังเวคและบ่ประหมาทบ่ม่ัวเม้าด้วยกรรมอ้ันร้ายแล้วก็จักเป
นกุศลแก่ตัวตุกวันตุกวันกันว่าความตายมาเถิงตนก็บ่สะดุ้งย้าน กลัวเพราะระนึกเถิงความตายอยู่ ตุก
วันแล้วกันบ่สะดุ้งตกใจบ่ย้านบ่กลัว ถ้าแล้วความตายมาเถิง เขาแต้แล้วก็จักมีสติอ้ันดีบ่หล่งตาย
ประการหนึ่ง ก็จักได้รักษาตัวคือระนึกหาต่ีเปิ๑งเม่ือจักตายเพราะมรณะสติมีตุกมากนักจิ่งจักหื้อระนึก
เถิงความตาย เปนดังว่ามานี้ตุกวันตุกวัน กันวง่ากึดเถิงความตายสันนี้ตุกวันก็เปนเหตุบ่หื้ออยู่ ด้วยอ้ัน
ประหมาทบ่กลาดจากสติสัมปชัญญะ เปิ๑งมีจ๊ะแหละฯ ประการหนึ่งจักจ าเริญกรรมฐานอ้ันใดอ้ันหนึ่ง
ดังอันกวรหื้อรู้ว่ากรรมฐานอ้ันนั้นจักสมฤทธิ์บรมวรก็ด้วยอ้ันละเสี้ยยังองค์ 5 อันและประกอบด้วย
องค์ 5 อันแหละฯ อันว่าละเสี้ยยังองค์ 5 อ้ันนั้นคือกามฉันทะค่ือมีใจรักไคร่ยัง รูป เสียง กลิ่น รส 
โภพัพพะวัตถุอ้ันชอบใจเรียกว่าป๎ญจะกามกุณ1 พยาปาถา คือมีความแค่นเคริงคิดจักกระท าร้ายแก่
ต่าน ถินะมิทธัง คือความง่วนเหง้าเคิบเค้ือมเหง้าหลับและนอน1 อุทธะจะกุกกุจังคือความฟูุงชว่า นสติ
เลือนลอยไปและล าคานใจ1 วิจิกิจฉาความเสี้ยงสงสัย 

 ปริวรรตไทยกลาง คนที่มีโทษหนักที่ ต้องถูกประหารชีวิตให้ตายเสียนั้น ธรรมดาคนที่               
มีโทษหนักถึงตายนั้นจะตายด้วยอาการ 2 อย่างเม่ือนายเพชฆาตทั้งหลายผูกมัดจูงไป หากขัดขืนเขา  
ก็จะตัดคอให้ตาย ณ ที่นั้นทันที หากว่าไม่ขั ดขืนเดินไปตามเขาด้วยดีก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกที                
หากถึงที่ประหารเขาก็ผูกมัดเข้ากับหลักให้หม้ันคงขยับตัวไม่ได้ แล้วเขาก็ลงดาบตัดคอให้ตายเสีย                
มีประการใดตัวเราก็เหมือนกันนั้นแหละ เหตุว่าบางครั้งก็เกิดพยาธิปัจจุบันทันด่วนตายก็มี เหมือนด่ัง



๗๕ 
 

คนที่มีโทษหนักขัดขืนเขาก็รีบตัดคอและเสียบแทงด้วยหอก ทุบด้วยค้อนให้ตายเสียโดยรีบเร็วพลัน            
ให้ตายเสียในที่นั้น ไม่ทันถึงที่เขาฆ่าได้นั้นมีประการใด บางทีก็เจ็บไข้ประกอบได้ด้วยทุกขเวทนามาก
เจ็บปวดทั่วไปในตัวตน จนว่าลุกนั่งขยับตัวไม่ได้ยังมีแต่จิตใจชีวิตอยู่  หากแต่จักดับจิตเท่านั้นเหมื อน
คนมีโทษอันเขาผูกมัดเข้ากับหลักไม่ทันเสร็จก็ขาดใจตาย เหมือนดังคนโทษเม่ือเขาลงดาบตัดคอ               
ให้ขาดจากชีวิตนั้นและให้ระลึกถึงตัวให้เห็นความตาย เหมือนดังคนโทษหนักอันเขาประหารชีวิตเสีย
เหมือนดังกล่าวมานี้ให้ได้ทุกวันๆ  

 อย่าได้ขาด ก็จักได้ความสังเวชและไม่ประมาทมัวเมาด้วยกรรมอันร้ายแล้วก็จะเป็นกุศล
แก่ตัวทุกๆวัน หากว่าความตายมาถึงตัวเองก็จะไม่สะดุ้งกลัวเพราะระลึกถึงความตายอยู่ทุกวันแล้ว 
หากไม่สะดุ้งตกใจไม่กลัวถ้าความตายมาถึงเขาแล้วก็จะมีสติอันดีไม่หลงตายประการหนึ่ง ก็จักได้รักษา
ตัวคือระลึกหาที่พ่ึงเม่ือใกล้ตายเพราะมรณะสติมีมากนักให้ระลึกถึงความตาย เป็นดังกล่าวมานี้ทุกๆ
วัน หากว่าคิดถึงความตายดังนี้ทุกวันก็เป็นเหตุไม่ให้เราอยู่ ด้วยความประมาทจากสติสัมปชัญญะ 
ประการหนึ่งจะเจริญกรรมฐานอันใดอันหนึ่งอันใดควรให้รู้ว่ากรรมฐานอันนั้นจักสัมฤทธิ์ได้ด้วยการที่
ทิ้ง องค์ 5 อันประกอบด้วย คือ กามฉันทะ คือมีใจรักใคร่ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ วัตถุอัน
ชอบใจเรียกว่าปัญจกามคุณ 1 พยาปาถา คือมีความเคียดแค้นจะท ารายผู้ อ่ืน ถินะมิทธัง คือ ความ
ง่วงเหงาหาวนอน  1 อุทธะจะกุกกุจ จะ คือความฟูุงซ่า นสติเลื่อนลอยไปและความร าคาญใจ                      
1 วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย 

 

 
ภาพท่ี 3.44 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                   

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา บ่แน่แก่ใจ คือบ่ตกล่งในใจ1ประการนี้เรียกว่า ณีวรณะเปนอ้ันห้ามยังกรรม
อ้ันดี กันตาย ณีวรณะ อ้ันใดอ้ันหนึ่งมีอยู่ในใจ  ดังอ้ันบ่ได้ไปสู่สุคติอ้ันดีก็จักได้ไปสู่อบายเปนแน่เพราะ 
พระพุทธเจ้าเตสนาไว้ดังนี้ว่า กันว่าจิตใจเศ้าหมองด้วยอุปกิเลสอ้ันเศ้าหมองอ้ันใดอ้ัน หนึ่งดังอ้ันก็จัก
ไปสู่อคติอ้ันร้ายคืออบายตัง 4 มักว่าบ่สมไปก็จ าเปนได้ไปเปนนั้นบ่กลาด บ่แก้จ๊ะแหละฯประการหนึ่ง
เม่ือ นะมะสะกาน กรรมฐานอันใดนี้วรณะ 5 อัน 5 อันใดอันหนึ่ง ยังมีอยู่ในใจดังอ้ันก็บ่ได้ยังความ
สุกขะและสมาธิและบ่ริสุทธ์ิ ในกรรมฐานอ้ันนั้นและเหตุว่านีวรณะนั้นเปนตัวอกุศลธรรมตังมวรและถ
ถ้าและจักสมฤทธิ์ในกรรมฐานในเม่ือ นะมะสิกานเม่ือจ าเริญกรรมฐานอ้ันปราศจาก นิวรณะตัง 5 นั้น
และ ประกอบด้วย องค์ 5 คือวิตักโก คือมีวิตก ระนึกอารมณ์ อ้ันดี1 วิจาโรคือปิจจะรณาไปด้วย
ป๎ญญา1 ปีติกันต้องไปในอารมณ์แจ้งแก่ใจแล้วก็เกิดความปาโมอ่ิมเต็มใจ1 สุกขัง กันความอ่ิมเต็มตน
เต็มใจขึ้นแล้วกายตนและใจก็เปนสุข 



๗๖ 
 

 สบาย1 เอกะคะตากันว่าตนและใจเปนสุขะสบายดีแล้วจิตใจ ก้แน่นอนหม้ันเปนอ้ันหนึ่ง
อ้ันดียวยู่ในอารมณ์อันต้นระนึกนั้น 1 และเม่ือได้ดังนี้แล้วอ้ันนี้ เปนตัวแห่งสมาธิเปนตัวญาณเปนดัง
แก้ว อ้ันประเสิฐหื้อมีสติระหวังรักษาไว้อย่าหื้อหายเสี้ยเตอะฯเหตุพระพุทธเจ้าเตสนาสั่งสอนหื้อได้
จ าเริญกรรมฐานนี้ก็เพราะไคร่หื้อได้ยังสมาธิธรรมสิ่งเดียวและประการหนึ่งกันจักจ าเริญกรรมฐานอ้ัน
ใดอ้ันหนึ่ง ผิว่าละเสี้ยยังองค์5 อ้ันแหละ ประกอบด้วยองค์อันกระท าได้เจื้อว่า มานี้แล้ว บ่ถ้า ไถ่ไผว่า
สมฤทธิ์ บรมวรแต้แล้วฤๅว่า(ลือว่า) ยังบบบสมเร็จใจกรรมฐานต่ีอ้ันตนจ าเริญนั้นก็เปิงเข้ารู้เอาคนเดียว
เตอะฯ ว่าสมฤทธิ์ บรมวรเถิงเซ่ิงต่ีสุดแล้วในกรรมฐานนั้นและประการหนึ่งกันเข้าใจว่ากรรมฐานสม
ฤทธิ์ ด้วยอากานอ้ันอ่ืนนอกจากว่ามานี้คือมีสีสันเปนต้นผิดจากอ้ันว่ามานี้  ก็บ่ถูกเสี้ยแหละฯ ผิว่าย้ง
ถือไปก็เปนบาปเปนมิจฉาทิฐิเหตุผิดบ่ถูกต้อกับบาลีอ้ันพระพุทธเจ้า ต้ังไว้นี้และประการหนึ่งกันจัก
จ าเริญวิป๎สสนาหื้อจ าบาลีขึ้นใจว่าดังนี้ นามะรูป๎ง อะนิจจัง เวทนา อนิจจา  

 ปริวรรตไทยกลาง  ไม่แน่แก่ใจ คือไม่ตกลงใจ 1 ประการนี้ เรียกว่า นิวรณ์เป็นสิ่งที่ห้าม
กรรมดี กันตายะ นิวรณ์ประการใดประการหนึ่งมีอยู่ในจิตใจ ดังนั้นไม่ได้ไปสู่สุคติที่ ดี ก็จะได้ไปสู่
อบายภูมิเป็นแน่แท้ เพราะพระพุทธเจ้าได้เทศนาไว้ดังนี้ว่า หากจิตใจเศร้าหมองด้วยอุปกิเลศอันเศร้า
หมองประการใดประการหนึ่งดังนั้นก็จักไปสู่อคติอันร้ายคือ อบายทั้ง 4 หากว่าไม่ปรารถนาแต่
จ าเป็นต้องได้ ประการหนึ่งเม่ือ นมัสการกรรมฐานอันใด นิวรณ์ 5 ประการใดประการหนึ่ง ยังมีอยู่ใน
จิตใจดังนั้นก็ไม่ได้ถึงความสุขและสมาธิไม่บริสุทธ์ิ ในกรรมฐานนั้น เหตุว่านิวรณ์เป็นตัวอกุศลธรรมทั้ง
มวล หากจะสัมฤทธิ์ ในกร รมฐาน เม่ือน มัสกา รเจริญกรรมฐานที่ป ราศจ าก นิว รณ์ทั้ง  5 นั้ น
ประกอบด้วย องค์ 5 คือ วิตักโก คือมีวิตก ระลึกอารมณ์ที่ดี 1 วิจาโรคือ พิจารณาไปด้วยปัญญา 1 ปิ
ติหากต้องไปในอารมณ์แจ้งแก่ใจแล้วก็เกิดความปราโมทย์อ่ิมเต็มใจ 1 สุกขัง ความอ่ิมเต็มตนเต็มใจ
ขึ้นแล้วร่างกายก็จะเป็นสุข 

 สบาย 1 เอกะคะตา หากว่าตัวและใจเป็นสุขสบายดีแล้วจิตใจ ก็แน่นอนเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวอยู่ในอารมณ์ที่เราระลึกนั้น 1 และเม่ือได้ดังนี้แล้วส่ิงนี้เป็นตัวแห่งสมาธิเป็นตัวญาณเป็นด่ังแก้ว
อันประเสริฐ ให้มีสติรักษาไว้อย่าให้สูญหาย เหตุพระพุทธเจ้าเทศนาสั่งสอนให้ได้เจริญกรรมฐานนี้ ก็
เพราะต้องการให้ได้ซ่ึงสมาธิธรรมสิ่งเดียว และประการหนึ่งหากเจริญกรรมฐานประการใดประการ
หนึ่ง หากละเสียซ่ึงองค์ 5 นั้นประกอบด้วยการกระท าที่ได้กล่าวมานี้แล้ว ถ้าหากว่าสัมฤทธิ์แล้ว หรือ
ว่ายังไม่ส าเร็จในกรรมฐานที่ตนเจริญนั้นก็ควรรู้ด้วยตัวเอง ว่าสัมฤทธิ์แล้วถึงซ่ึงสุขแล้วในกรรมฐานนั้น 
และประการหนึ่งหากเข้าใจว่ากรรมฐานสัมฤทธิ์ ด้วยอาการอันอ่ืนนอกจากที่กล่าวมานี้ ค่ือมีสีสันเป็น
ต้น ถือว่าผิดจากที่กล่าวมานี้ ก็ไม่ถูก หากว่ายังถือไปอยู่ก็เป็นบาปเป็นมิจฉาทิฐิเหตุผิดไม่ถูกต้องกับ
บาลีที่พระพุทธเจ้าต้ังไว้นี้ และประการหนึ่งหากเจริญวิปัสสนาให้จ าบทบาลีขึ้นใจดังนี้  นามะรูปัง 
อนิจจัง เวทนา อนิจจา 

 



๗๗ 
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ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา สัญญาอนิจจา สังฆาราอนิจจา  วิญญานังอนิจัง รูป๎งอนัตตา เวทนาอนัตตา 
สัญญาอนัตตา สังฆาราอนัตตา วิญานัง อนัตตังสัพเพสังฆารา อนิจจา สัพพะธรรมมา อนัตตา ดังนี้
พระพุทธเจ้าสังสอนหื้อปริสัต ภาวะนาดังนี้มาในบาลีด้วยมากและกันว่าจ า บาลีได้แล้วหื้อสวาธิยาย
จ าเริญตุกค่ าเจ้าเหตุว่าเปนธรรมค าสอนแห่งพระพุทธเจ้าแต้อย่า สังกากันจ าเริญหื้อรู้ความดังนี้  รูป๎งอิ
นิจจัง รูป ตน กายใน กายนอกบ่เปนของบ่เตียงรู้แตกรู้ม้างฉิบหายไป เวทนาอนิจจาความสบายและ
ความบ่สบายและ ชะมัดชัดอยู่บ่หม้ันบ่เตียงบังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสัญญาอนิจจาความส าคัยหมายใจใน
อารมณ์จ าได้บ่เตียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป สังขาราอนิจจา ความคิดตริตรองเปนบุญและเปนบาปตังมวรบ่
เตียงเกิดขึ้แล้วก็ดับไป วิญญาณังอนิจจังความรู้แจ้งใจใจเปนอนิจจัง บ่เตียงรู้แล้วก็หายไปและ รูป๎ง
อนัตตาอันว่ารูปกาย ในและกายนอกบ่ไจ่ตนบ่ไจ่ตัวเปนของไผ เวทนาอนัตตาอันว่าความสบายและบ่
สบายและชะมัดชัดบ่ไจ่ตัวบ่ไจ่ตนเปนของเปล้าสุญบ่ไจ่ของใผ 

 สัญญาอนัตตาความส าคันจ าได้ในอารมณ์บ่ไจ่ตัวบ่ไจ่ตนเปนของสุญเปล้าดายบ่ไจ่ของไผ 
สังฆาราอนัตตา ความระนึกตริตรองอ้ันเปนบุญและเปนบาปตังมวรบ่ไจ่ตัวบ่ไจ่ตนเปนของเปล้าของ
สุญบ่ไจ่ของไผ วิญญาณัง อนัตตา ความรู้แจ้งในใจบ่ไจ่ตัวบ่ไจ่ตนเปนของสุญเปล้าบ่ไจ่ของบุคคลผู้ใด
สัพเพสังขาราอนิจจา สัพปะรูปะเวทนาสัญญาสังขาราวิญญาณ ตังมวรล้วนเปนอนิจจัง บ่หม้ันบ่เตียง 
เปนธรรมอ้ันแผ่ผวรมีขึ้นแล้วก็หายไปบังเกิดขึ้นแล้ว ก็บ่กดับไปเปนดังฟองน้ า ต้ังขึ้นใส่ๆแล้ว ก็ดับไป
เล้าเหมือนดังอารมณ์ ต่ีฟ๎นหันกันต่ืนแล้วก็หายไปเล้า เหมือนดังไฟจิตามไว้ ต่ีเปุงลมเชยพัดก็ดับหาไป
เล้านั้นแหละฯ ผิว่าบ่หันเปนอานิจจังดังอ้ันก็หื้อตริตรองหื้อจนหันแจ้งในใจแต้เตอะฯ กันว่าตริตรอง
หื้อจนหันแจ้งในใจแต้เตอะฯ กันว่าตริตรองยังบ่หันก็ระนึกเถิงญาติปี๑น้องพวกพ้องอ้ันตายไปนั้นว่า
บัดนี้หายไปต่ีใดเล้าแล้วก็ระนึกเถิงตัวและพวกพ้องต่ีอ้ันได้หันหน้ากันอยู่ว่าเราก็จักดับรับสุญไปเจื้อนั้น
เหมือนกันแหละฯ สัพพะสังขาณเปนอนิจจังบ่เตียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับหายไปหื้อระนึกตริตรองหื้อหันเป
นอนิจจังเถิงได้เชื้อว่ามานี้ 

 ปริวรรตไทยกลาง  สัญญาอนิจจา สังขาราอนิจจา วิญญานังอนิจจัง รูปังอนัตตา เวทนา
อนัตตา สัญญาอนัตตา  สังขาราอนัตตา วิญานัง อนัตตังสัพเพสังขารา อนิจจา สัพพธัมมา อนัตตา ดังนี้
พระพุทธเจ้าสั่งสอนให้บริษัทท้ัง 4 ภาวนาดังนี้มาในบาลีด้วย และหากว่าจ าบาลีได้แล้วให้สวดเจริญทุก
ค่ าเช้า เหตุว่าเป็นธรรมค าสอนแห่งพระพุทธเจ้าแท้ หากเจริญให้รู้ความดังนี้ รูปังอนิจจัง รูป ตน กายใน 
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กายนอกไม่เป็นของเที่ยงรู้แตกดับ เวทนาอนิจจา ความสบายและความไม่สบาย อยู่ ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้ว             
ก็ดับไป สัญญาอนิจจาความส าคัญหมายใจในอารมณ์จ าได้ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป สังขาราอนิจจา 
ความคิดตริตรองเป็นบุญและเป็นบาปทั้งมวลไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป วิญญานังอนิจจังความรู้แจ้งใน
ใจเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงรู้แล้วก็หายไป รูปังอนัตตาอันว่ารูปกายในและกายนอกไม่ใช่ตนไม่เป็นของใคร 
เวทนาอนัตตาอันว่าความสบายและไม่สบายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ใจตน เป็นของเปล่าสูญไม่ใช่ของใคร 

 สัญญาอนัตตา ความส าคัญจ าได้ในอารมณ์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของสูญเปล่าไม่ใช่ของใคร สัง
ขาราอนัตตา ความระลึกตริตรองอันเป็นบุญและเป็นบา ปทั้งมวรไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของเปล่า             
ของสูญไม่ใช่ของใคร วิญญานัง อนัตตา ความรู้แจ้งในในไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของสูญเปล่าไม่ใช่ของบุคคล
ผู้ใด สัพเพสังขารา อนิจจา สัพพะรูปเวทนา สัญญาสังขาราวิญญาณ ทั้งมวลล้วนเป็นอนิจจั ง               
บ่ไม่เที่ยงแท้ เป็นธรรมอันแผ่ผวนมีขึ้นแล้วก็หายไปบังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เป็นเหมือนดังฟองน้ าที่ ต้ังขึ้น
แล้ว ก็ดับไปเหมือนดังอารมณ์ที่นอนหลับฝันหากต่ืนแล้วก็หายไป เหมือนดังไฟที่จุดไว้ในที่โล่งคราลมพัด
ก็ดับไป หากว่าไม่เห็นเป็นอนิจจังดังนั้นก็ให้ตริตรองให้จนเห็นแจ้งในใจจริงๆ หากว่าตริตรองให้จนเห็น
แจ้งในใจจริงแท้ หากว่าตริตรองแล้วยังไม่เห็นก็นึกถึงญาติพ่ีน้องพวกพ้องที่ตายไปนั้นว่าบัดนี้หายไปที่ใด
เล่า แล้วก็นึกถึงตัวและพวกพ้องที่เห็นหน้ากันอยู่ว่าเราก็จักดับสูญไปเหมือนกัน สัพพะสังขารเป็นอนิจจัง
ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับหายไป ให้นึกตริตรองให้เห็นเป็นอนิจจัง ดังที่กล่าวมานี้ 
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 ไทยล้านนา  ผิว่าหันแจ้งแก่ใจใจขณะนึ่งยามหนึ่งก็เปนยอดกุศลแต้แหละฯจักหากุศลอัน
ได้อ้ันหนึ่งหือเสมอก็หาบ่ได้แต้จิ่งและเหตุว่าเปนตางนิพปานเหตุพระพุทธเจ้าสันเสีนไว้ว่าชีวิตแห่ง
บุคคลผู้ใดอ้ันได้หัน อนิจจังแม้นว่ามีอายุแต่วันหนึ่งเต้านั้นและตายไปก็ประเสีฐ กว่าชีวิตแห่งคนอ้ั นบ่
หัน อนิจจังยืนร้อยปีนั้นและสัพพะธรรมมาอนัตตา สัพพะธรรมคือ รูปะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
ตราบเถิงพระนิพปานตังมวรเปนอนัตตาบ่ไจ่ตัวบ่ไจ่ตนเปนของสุญเปล้าหาเจ้าของบ่ได้ เหตุบ่ เปนไป
ตามอ านาจแห่งผู้ใด เหตุว่าตัวบ่มีตนบ่มีถ่าคนมีตัวมีตนมีเจ้าของดังอ้ันก็จักเปนไปในอ านาจเปนไฟอ้ัน
นี้บ่เปนไฟตามใจได้สักอันบ่ไคร่แก่มันก็ขีนใจหื้อแก่บ่ไคร่เจ็บไข้ มันก็ขีนใจหื้อเจ็บไคร่หื้อตายไป บัตนี้
ตัวกูก็มาหล่งอยู่ว่าเปนของตนของตวของตัวเชื้อใดจาเม่ือมันบ่เปนไปตามใจสักเยืองใดเยื่องหนึ่งแล้ว 
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ยังจักว่าของตนเชื้อใดจาสัพพะธรรมตังมวรเปน อนัตตา บ่ไจ่ตนเชื้อนี้และหื้อ ตริตรอง ปิจจะรณาด้วย
ป๎ญญาหื้อหันว่าธรรมตังมวรบ่ไจ่ตัวบ่ไจ่ตนเปนของสุญเปล้าดายหาเจ้าบ่ได้ 

 ดังนี้หื้อจงได้แต้ผิว่ายังบ่หันดังอ้ันหื้อระนึกแย่งแบ่งขันธะตัง 5 อะยะตะนะตัง 6 อากาน 
32 แตกแยกออกไปไล่เลียงค้ันหาตัวหาตนดูดังอ้ันก็หันชัดแจ้งจิ่งว่า สัพพะธรรมตังมวร บ่ไจ่ตัวบ่ไจ่
ตน ตนตัวบ่มีหาเจ้าของบ่ได้เปนของสุญเปล้าดายแน่แก่ใจแล้วกันล าเปิงหันดังนี้แล้วอันว่าโมหะ ความ
หลงและตัณหาความประถานรักไคร่ก็จักได้ละเสี้ยได้ดังมานะถือตนถือตัวก็จักบ่มีแ ละทิฐิถือผิดก็ดับ
หาย ไปด้วยป๎ญญาอ้ันล าเปิ๑งหันยังสัพพะธรรมตังมวรเปน อนัตตา บ่ไจ่ตัวบ่ไจ่ตนบ่มีเจ้าของเปนของ
สุญเปล้าแล้วก็หื้อระนึกหันไว้ด้วยป๎ญญาเชื้อนี้ในสัพพะธรรมตังมวร เนตังมะมะ เปนอยตนะ ตังมวรบ่
ไจ่ของเรา เนโสหามัสมิง อายตนะตังมวรบ่ไจ่เราบ่ไจ่เข้า นะเมโสอัตตา อายตนะตังมวรบ่ไคร่ตัวบ่ไจ่
ตนกันระนึกด้วยป๎ญญาหันจิ่งแก่ใจแล้วใจก็บริสุทธ์ิเปนสุขะอ้ันใหญ่ยิ่งนักและดังทุกขะโทมะนัสสะคัด
แคล้นอ้ันใดก็ดับเสี้ยป๎ญญาต่ีอ้ันปิจจะรณาหันจิ่งเซ่ิง สัพปธรรมตังมวรเปนอนัตตาดังใจก็ยังเชื้อล่ง
หม้ันคุงด้วยความเหลื้อมใสในกุณพระรัตตะนะไตรบ่หวันไหวด้วยโลกธรรม 
 ปริวรรตไทยกลาง  หากว่าเห็นแจ้งแก่ใจในขณะหนึ่ง หรือยามหนึ่งก็จะเป็นยอดกุศลยิ่ง จัก
หากุศลอันใดอันหนึ่งให้เสมอก็หาไม่ได้แท้จริง ด้วยเหตุว่าเป็นทางนิพพานเหตุพระพุทธเจ้าสรรเสริญไว้ว่า
ชีวิตแห่งบุคคลผู้ใดได้เห็น อนิจจังแม้นว่ามีอายุแต่วันหนึ่งเท่านั้นและตายไปก็ประเสริฐ กว่าชีวิตแห่งคน
ที่ไม่เห็นอนิจจังยืนร้อยปีนั้น สัพพธัมมาอนัตตา สัพพธัมมา คือ รูปะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตราบ
ถึงซ่ึงพระนิพพานทั้งมวลเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของสูญเปล่าหาเจ้าของไม่ได้ เหตุไม่เป็นไปตาม
อ านาจแห่งผู้ใด เหตุว่าไม่มีตัวตน ถ้าคนที่มีตัวตนมีเจ้าของดังนั้นก็จะเป็นไปในอ านาจเป็นไฟ อันนี้ไม่เป็น
ไฟที่ตามใจได้สักอันไม่ต้องการมันจะขืนใจให้เจ็บไข้ได้ปุวย มันก็จะขืนใจให้ตายไป บัดนี้ตัวเรามาหลงอยู่
ว่าเป็นของตนของตัว เม่ือไม่เป็นไปตามใจสักประการแล้ว ยังจะว่าเป็นของตนเป็นประการใด สัพธรรม
ทั้งมวลเป็น อนัตตา ไม่ใช่ตนดังนี้ ให้ตริตรอง พิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าธรรมทั้งมวลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
เป็นของสูญเปล่าหาเจ้าของไม่ได้ 
 ดังนี้ให้ได้จริงๆ หากว่ายังไม่เห็นดังนั้นให้ระลึกแย่งแบ่งขันธ์ท้ัง 5 อายตนะทั้ง 6 อาการ 32 
แตกแยกออกไปไล่เลียงค้นหาตัวหาตนดูดังนั้นก็จะเห็นชัดแจ้งจริงว่า สัพธรรมทั้งมวลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน 
ตัวตนไม่มีหาเจ้าของไม่ได้เป็นของสูญเปล่า หากเห็นดังนี้แล้วอันว่าโมหะ ความหลงและตัณหาความ
ปรารถนารักใคร่ก็จักได้ละทิ้งเสียได้ ดังมานะถือตนถือตัวก็จักไม่มีและทิฐิถือผิดก็ดับหายไปด้วยปัญญาที่
นึกถึงสัพธรรมทั้งมวล เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีเจ้าของเป็นของสูญเปล่า แล้วก็ให้นึกเห็นไว้ด้วย
ปัญญาในสัพธรรมทั้งมวล เนตังมะมะ เป็นอายตนะทั้งมวลไม่ใช่ของเรา เนโสหามัสมิง อายตนะทั้งมวล
ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา นะเมโสอัตตา อายตนะทั้งมวลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหากระลึกด้วยปัญญาเห็นจริงแก่ใจก็
บริสุทธ์ิเป็นสุขอันใหญ่ยิ่งนัก ดังทุกขะโทมนัสสะ เคียดแค้นอันใดก็ดับด้วยปัญญาที่พิจารณาเห็นซ่ึงสัพ
ธรรมทั้งมวลเป็นอนัตตาดังใจก็ยังเชื่อลงม่ันคงด้วยความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยไม่หวั่นด้วยโลกธรรม  
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 ไทยล้านนา กันว่าหันจิ่งมีใจบริสุทธ์ิดังว่ามานี้ในขณะนึ่งก็ดียามนึ่งก็ดีก็ได้จื่อว่าเปนอ้ัน
ประสบด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยน้ าใจในขณะนั้นยามนั้นเปิ๑งมีจ๊ะแหละฯ  ดังวิป๎สสะนาป๎ญญา
อ้ันว่ามานี้เปนยอดในพระศาสนาเปนตางพระนิพปานแต้จิ่งและ อุสสะหะ จ าเริญแต้เตอะฯ มักว่า บ่
ได้พระนิพ ปาน ก็จักเปนต่ีเปิ๑ง เม่ือตนจักตายนั้นเปนแน่กันว่าตายไปแล้วก็จักเปนนิสัยยะติดตนไป
ปายหน้าตราบเถิงนิพปานด้วยแต้จิ่งและเหตุว่าป๎ญญานี้ประเสีฐกระท าหื้อสัตตังหลายบริสุทธิ์ปูนจาก
ตุกด้วยแต้จิ่งแหละ ฯ ด้วยวิธีวิป๎สสะนาอ้ันว่ามานี้เปนสังเขปจ าเริญง่ายปอหื้อหันจิ่งได้ด้วยป๎ญญาเถิง
ว่าสังสอนกันมาก็เชื้อนี้แล้วแหละฯ กันจักว่าหื้อวิฐารแจกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปก็แจกไป
ได้กันว่าจักกล่าวด้วยอ้ันหย้ออ้ันแครบหื้อหันค่าเปนอนิจจังทุกขัง อนัตตานั้นยากนักเพราะว่าอารมณ์
มากหลายนักมักว่ายากดังอ้ันก็ดีก็กวรก็กวรหื้อรู้ไว้ด้วยวิฐารดังนี้ว่ารูป๎งอนิจจังอันว่ารูปนี้บ่เตียงกัน
เกิดขึ้นแล้วแปลผวรดับไปคือรูปนั้นได้28 คือมหา ภูตรูป 4 คือปฐวีธาตุ19 ต้ังแต่เกสา จนเถิง กริสัง 
เปนต่ีสุด อโปธาตุ 12 

 ต้ังแต่ ปิตังคือดีจนเถิงมุตตังเปนต่ีสุด เตโชธาตุ 4 สันตัพพะคี คือไฟส าหลับเผ้าตนหื้อตนอุ
นอยู่เปนนิจ 1 ชิระนะคิคือไฟเผ้าตนหื้อแผผวรหื้อเถ้าแก่หักค่าไป1 ปริทัยยะหะคิ คือไฟส าหลับเผ้า
ตนหื้อเล้าร้อนทั่วตนเหลื่อต่ีอดบ่ได้จนได้ประผายผู่ด้วยน้ ายาและผัดวีในกาลเม่ือเจ็บไข้บ่สบายนั้น1 
ปรินามัคคิไฟส าหลับเผ้าผ่านอาหาร ต่ีกินล่งไปหื้อแปลผวรเหลียกย่อยหื้อกับกายเปนมุตตะกุฐไป1 
เข้ากินเปนเตโชธาตุ 4 อันว่าโยธาตุ6 นั้น อุทธังคะมาวาตาลมส าหลับผัดขึ้นเม่ือบลหื้อหาวหื้อจาม
ไอเปนต้น1 อโธคะมาวาตาลมส าหลับผัดล่งปายลุ่มหื้อผายล่มออกและหื้อถ่ายอุจจาระและป๎จฉา
วะเปนต้น1 กุสิสะยาวาตา คือลมส าหลับผัดอยู่ในต้องนอกไส้หื้อปวดลั่นข่มอยู่เปนต้น 1 โกศสะยาวา
ตาลมส าหลับผัดอยู่ในล าไส้เปนล าหื้อแข็งไปเปนต้นฯ อังคะมัคคา นุสารีวาตา ลมส าหลับผัดหื้อชว่าน
ทั่วไปตาม อะวัยะน้อยใหญ่หื้อถ้วงหื้อไหวปากจาได้1 อะสาสะป๎สสะโส คือลมส าหลับหื้อหายใจเข้า
ออก1 เข้ากันเปนว่า 

 ปริวรรตไทยกลาง  หากว่าเห็นจริงมีใจบริสุทธ์ิดังกล่าวมานี้ในขณะหนึ่งก็ดี ยามหนึ่งก็ดีก็
ได้ชื่อว่าเป็นอันประสบพบเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยน้ าใจในขณะนั้น ดังวิปัสสนาปัญญาที่กล่าวมา
นี้เป็นยอดในพระศาสนาเป็นหนทางแห่งพระนิพพานที่แท้จริง อุตสาหะเจริญ หากว่าไม่ได้พระ
นิพพานก็จะเป็นที่พ่ึงเม่ือตนเองจักตายเป็นแน่แท้ หากว่าตายไปแล้วก็จักเป็นนิสัยติดตัวไปในภายภาค
หน้า ตลอดถึงพระนิพพานด้วยอย่างแท้จริง และเหตุว่าปัญญานี้ประเสริฐกระท าให้สัตว์ทั้งหลาย
บริสุทธ์ิพ้นจากทุกข์ด้วยแท้จริง ด้วยวีวิปัสสนาที่กล่าวมานี้เป็นสังเขปเจริญง่ายพอให้เห็นจริงได้ ด้วย
ปัญญาถึงว่าสั่งสอนกันมาก็เชื่อมานี้แล้ว หากว่าให้วิจารณ์แจกรูปเวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณไปก็



๘๑ 
 

แจกไปได้ หากกล่าวด้วยอันย่อให้เห็นค่าเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้นยากนักเพราะว่าอารมณ์มาก
หลายนักมักว่ายากดังนั้น ก็ดีก็ควรให้รู้ไว้ด้วย ดังนี้ว่า รูปังอนิจจัง อันว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วแปร
ผวนดับไป คือ รูปนั้นได้ 28 คือ มหา ภูตรูป 4 คือ ปฐวีธาตุ 19 ต้ังแต่เกสา จนถึง กริสังเป็นที่สุด 
อโปธาตุ 12 

 ต้ังแต่ ปิตังคือน้ าดี จนถึงมุตตังเป็นที่สุด เตโซธาตุ 4 สันตัพพะคี คือไฟส าหรับเฝูาตัวเอง
ให้ตนอุ่นอยู่เป็นนิจ 1 ชิระนะคิ คือไฟเผาตนให้ผวนให้แก่เฒ่าหักค่าไป 1 ปริทัยยะหะคิ คือไฟส าหรับ
เผาตัวให้เร่าร้อนทั่วตัวเหลือที่อดไม่ได้จนได้ประพรมด้วยน้ ายาและพัดเปุาในครั้งที่ไม่สบายนั้น 1 ปริ
นามัคคิ ไฟ ส าหรับเผาผลานอาหารที่ทานลงไปให้แปรผวนละเอียดย่อยให้กับร่างกายเป็นมุตตะกุฐไป 
1 เตโชธาตุ 4 วาโยธาตุ 6 นั้น อุทธังคะมาวาตา ลม ส าหรับพัดขึ้นให้หาวให้จามให้ไอ เป็นต้น 1 อโธ
คะมาวาตา ลม ส าหรับพัดลงข้างล่างให้ผายลมออกและให้ถ่ายอุจจาระและปัจฉาวะเป็นต้น 1 กุสิสะ
ยาวาตา คือลม ส าหรับพัดอยู่ในท้องนอกไส้ให้ปวดลั่นขมอยู่เป็นต้น 1 โกศสะยาวาตา ลม ส าหรับ พัด
อยู่ในล าไส้เป็นล าให้แข็งไปเป็นต้น อังคะมัคคา นุสารีวาตา ลม ส าหรับพัดให้ทั่วไปตามอวัยวะน้อย
ใหญ่ให้ไหวพูดได้ 1 อะสาสะปัสสะโส คือ ลม ส าหรับให้หายใจเข้าออก 1 เข้ากันกันว่า 
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 ไทยล้านนา โยธาตุ 6 ดังธาตุตัง4ต่ีว่ามานี้ เลียกว่า มหาภูตะรูป เปนเหตุว่าเปนรูปอ้ัน
เกิดขึ้นใหญ่กว่ารูปตังมวรและ อุปมาทายะรูป 24 นั้นคือ ปสาทะรูป 5จักขุป๎สสะทะรูป อ้ันใส่ในจักขุ
อ้ันเรียกว่าแก้วแก่นตา 1โสตาปะสาทะรูป อ้ันใส่อยู่ในรูหูต่ีเรียกว่าแก้วดากหู ฆานะปะสาทะรูปต่ี ใส่
อยู่รูดังส าหลับหื้อได้รู้กลิ่นตังมวร 1 ชีวหาปะสาทะรูปต่ีใส่อยู่ในลิ้นส าหลับหื้อชีวหาวิญญารู้สัปปะรส
ต่างๆกายะปะสาทะรูปต่ีใส่อยู่ทั่วกายตนตังมวรส าหลับหื้อกายะวิญญาณรู้จักเย็นและร้อนอ่อนแข็ง
ตังมวร1 เข้ากันเปนปะสาทะรูป 5 ดังปะสาทะรูป 5 นั้นเปนของใสอยู่ในตน ส าหลับหื้อวิญญาณรู้
อารมณ์ดังกาจกเปนของใสส าหลับหื้อคนส่องแยงดูเหงาได้นั้นแหละฯ ดังตัวญาณนั้นเหมือนดังงคนดัง
ตัวปะสาทะรูปนั้นเปนของใสนั้นเปนดังกาจกสันนั้นแหละฯ ดังวิสัยรูป 4 คือสีสันต่างๆคือของหื้อ
ปรากฏหันด้วยตาตังมวรจื่อว่า วัณโณ1 คือเสียงต่างๆคือได้ยินด้วยหูตังมวรได้จื่อว่าสะโถ1คือว่ากลิ่น
ต่างๆ ต่ีอ้ันหื้อรู้ด้วยดังตังมวรนั้นเรียกว่ากันโธ1 คือว่ารสต่างๆ อ้ันหื้อรู้ด้วยลิ้นตังมวรเรียกว่ารัสโส 1 
เข้ากันเปนวิสัย 

 รูป 4 และ อันว่า รูป 4 นี้เรียกว่า วิสัยรูปเหตุเปนอารมณ์แห่งวิญญาณและอันว่า ภะวะ
รูปคือรูปเปนผู้หญิงและรูปเปนผู้จายอิตฐิภะวะรูป1 ปุริสะภะวะ 1และหะทะยะรูปคือจี้นหัวใจเปนต่ี
อาศัยแห่งจิต1 ชีวิตะรูปคือชีวิตตินทรีอ้ันเลี้ยงรูปธรรมตนหื้อจุ่มหื้อดิบอยู่หนึ่ง ปริเสทะรูปคืออากา



๘๒ 
 

สต่ีเปนจ่องเปนรูอยู่ในตนรูหูรูดังเปนต้น1อ้ันท้วงอ้ันไหวในตัวหื้อรู้ผู้อ่ืนได้ยินได้รู้เ รียกว่ากายะวิญัติรูป
1คืออากานต่ีท้วงไหวริมปากคือเม่ือปากโฟจาร้องกล่าวนั้นรียกว่า วจิวิญัติรูป1 เข้ากันเปนวิญัติรูป2 
ละวิกาลรูป 3 คือรูปวิกาลอันเบ้านั้นเรียกว่ารูป๎สสะละหุตา1 รูปวิการต่ีอ้ันอ่อนเรียกว่ารูป๎สสะมุถุตา1 
รูปวิกาลอ้ันกวรแก่กระท าการงารหื้อแล้วนั้นเรียกว่ารูป๎สสะกัมมะญะตา1 เข้ากันเปนวิกาลรูป3 แห
ละฯ อันว่า ลักขณะรูป 4 นั้นคือรูปอ้ันหื้อจ าเริญขึ้นรียกว่าอุจจะโย1 รูปอ้ันต่อติดหื้อเปนเนื้องกัน
เรียกว่า รูป๎สสะสันติ รูปต่ีหื้อย่อยค าค่าเรียกว่ารูป๎สสะชะระตา1 รูปอ้ันบ่เตียงแปลผวรไปเรียกว่ารูป๎ส
สะอนิจจตา1 เข้ากันเปนลักขณะรูป4 แหละฯ   

 ปริวรรตไทยกลาง  โยธาตุ 6 ดังธาตุทั้ง 4 ที่กล่าวมานี้เรียกว่า มหาภูตะรูป เป็นเหตุว่า
เป็นรูปใหญ่กว่ารูปทั้งมวล และอุปมาทายะรูป 24 นั้นคือ ปะสาทะรูป 5 จักขุปัจจะทะรูป อันใส่ใน
จักขุเรียกว่าแก้วตา 1 โสตาประสาทะรูป ที่ใส่อยู่ในรูหู เรียกว่าแก้วหู ฆานะปะสาทะรูป ที่ใส่อยู่ในรู
จมูกส าหรับให้ได้รู้กลิ่นทั้งหลาย 1 ชิวหาปะสาทะรูปที่อยู่ในริ้นส าหรับให้ชิวหาวิญญาณรู้รสทั้งหลาย 
กายะประสาทะรูปที่อยู่ทั่วกายตนทั้งมวลส าหรับให้กายะวิญญาณรู้จักเย็นและร้อนอ่อนแข็งทั้งมวล 1 
เข้ากันเป็นปะสาทะรูป 5 ดังประสาทะรูป 5 นั้นเป็นของอยู่ในตนส าหรับให้วิญญาณรู้อารมณ์ ดัง
กระจกเป็นของใสส าหรับให้คนได้ส่องดูเงาตัวเองดังนี้ ดังวิสัยรูป 4 คือสีสันต่างๆ คือของให้ปรากฏ
เห็นด้วยตาทั้งมวล ชื่อว่า วัณโณ 1 คือเสียงต่างๆ คือได้ยินด้วยหูทั้งมวลได้ชื่อว่า สะโถ 1 คือว่ากลิ่น
ต่างๆ ให้รู้ด้วยจมูกทั้งมวลนั้นเรียกว่า กันโธ 1 คือว่ารสต่างๆ ให้รู้ด้วยริ้นทั้งมวลเรียกว่า รัสโส 1 เข้า
กันเป็นวิสัย 

 รูป 4 และ อันว่ารูป 4 นี้เรียกว่า วิสัยรูปเหตุเป็นอารมณ์แห่งวิญญาณและ ภะวะรูปคือ 
รูปเป็นผู้หญิงและรูปเป็นผู้ชาย อิตฐิภะวะรูป 1 ปุริสะภะวะ 1 และหะทะยะรูป คือเนื้อหัวใจเป็นที่
อาศัยแห่งจิต 1 ชีวิตรูปคือชีวิต อินทรีย์อันเลี้ยงรูปธรรมตนให้คงอยู่ ปริเสทะรูป คือ อากาศที่เป็นช่อง
เป็นรูอยู่ในตน รูหู รูจมูก เป็นต้น ที่เคลื่อนไหวในตัวให้รู้ผู้อ่ืนได้ยินได้รู้  เรียกว่ากายะวิญัติรูป 1 คือ 
อาการที่ไหวติงริมฝีปาก คือเม่ือพูดจาร้องกล่าวนั้นเรียกว่า วจิวิญัติรูป 1 เข้ากันเป็นวิญัติรูป 2 ละ
วิกาลรูป 3 คือ รูปวิกาลนั้นเรียกว่ารูปัสสะกัมมะญะตา 1 เข้ากันเป็นวิกาลรูป 3 อันว่าลักษณะรูป 4 
นั้นคือ รูปอันให้เจริญขึ้นเรียกว่าอุจจะโย  รูปอันติดต่อให้เนื่องกันเรียกว่า รูปัสสะสันติ รูปที่ให้ย่อยค า
เรียกว่ารูปัสสะชะระตา 1 รูปอันไม่เที่ยงแปรผวนไปเรียกว่ารูปัสสะอนิจจตา 1 เข้ากันเป็นลักษณะรูป 4 
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 ไทยล้านนา อาหารรูปคืออะชะต่ีเกิดขึ้นแต่อาหารอันกินนั้น1 ต้ังแต่ปะสาทะรูป 5 มาเถิง
ลักขณะรูปและอาหารรูปเปนต่ีสุดเข้ากันเปนรูป24 เรียกว่าอุบปะทายะเพราะเปนรูปอาศัยมหาภูตะ
รูป 4 เปนไปในมหาภูตะรูปและอุบปะทายะรูป24 เข้ากันเปนรูป 28 และอันว่ารูป 28 ฝุุงนี้ เปนอนิจ
จังบ่เตียงเกิดขึ้งแล้วก็วิบัตติแปลผวรดับไปเปนอนัตตาบ่ไจ่ตัวบ่ไจ่ตนเปนของสุญเปล้าดายหาเจ้าของบ่
ได้เต้าอาศัยธาตุและอาหารแล้วจิ่งบังเกิดขึ้นแล้วก็แตกธะลายไป เวทนา อนิจจา ดังเวทนาก็บ่เตียง
เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ดังเวทนานั้นมี 3 คือความแจ้งสบายตนและใจเรียกว่าจื่อว่าสุกขะเวทน า1 คือ
ความรู้แจ้งว่าบ่มีความสบายแก่ตนและใจเรียกว่าทุกขะเวทนา 1 คือความรู้ว่าบ่มีทุกขะบ่มีสุกขะแก่
ตนและใจนั้นเรียกว่าอุโปกขาเวทนา 1 อันว่าความสุกข์เปรียบเหมือนดังของอ้ันมีรสอ้ันหวานอะหล่อย
ดังความเปรียบเหมือนกับของอ้ันเพ็ดอ้ันร้อนของแสบอุโปกขาเวทนนาคือบ่มีทุกบ่มีสุกขะนั้นเปรียบเป
นดังของจือๆจางๆนั้นนัย1 เวทนา 5 ประการคือความสุกข์สบายตนนั้นเรียกว่าสุกขะเวทนา1 ตาวม
ทุกข์บ่สบายตนเรียกว่าทุกขะ 

 เวทนา1ความสุกขะความสะบายใจนั้นเรียกว่าโสมนัสสาเวทนาความทุกข์ ใจนั้นเรียกว่า
โทมนัสสะเวทนา1ความบ่มีสุกขะบ่มีทุกข์นั้นเรียกว่าทุกขะมะสุกขาเวทนาเข้ากันเปนเวทนาตัง5 ดัง
เวทนาต่ีอ้ันว่ามาตังมวรล้วนเปนอนิจจังบ่เตียง เพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเปนอะนัตตาบ่ไจ่ตัวบ่ไจ่ตน
บ่เปนของไผสักคนหากเปนธรรมชาติอาศัยผัสสะเกิดขึ้นก็ดับสุญไป สัญญาอนิจจาความหมายใจจ าไว้
นั้นเรียกว่าสัญญาบ่เตียงเกิดขึ้นแล้วดับไปดังสัญญานั้นมี6คือรูปสัญญาคือความจ าไว้ในตนนั้น 1 
ธัมมะสัญญาความหมายจ าส าคันไว้ในเสียง1 คันธะสัญญาความหมายจ าไว้ได้ในกลิ่น1 รสสะสัญญา
ความหมายจ าไว้ได้ในรส1โผตัพปะสัญญาความหมายจ าไว้ได้ในวัตถุ อ้ันถู กต้องตน 1 ธัมมะสัญญา
ความหมายจ าไว้ได้ในธรรมต่ีอ้ันเปนอารมณ์แห่งใจนั้น1เข้ากันเปนสัญญา6และอันว่าสัญญาฝุงนั้น
ตังมวรล้วนเปนอนิจจังบ่เตียง เปนอนัตตาบ่ไจ่ตัวบ่ไจ่ตนเปนของสุญเปล้าดายบ่ไจ่ของบุคคลผู้ใดสักคน 
สังขาราอนิจจาอันว่าสังขารตังหลายบ่เตียงดังสังขารฝุงนั้นได้แก่เจตสิก 52 ดวง ในนี้ยกเวทนา  และ 

 ปริวรรตไทยกลาง  อาหารรูป คือ อะชะที่เกิดขึ้นแต่อาหารอันกินนั้น 1 ต่ังแต่ปะสาทะ
รูป 5 มาจนถึงลักษณะรูปและอาหารรูปเป็นที่สุดเข้ากันเป็นรูป 24 เรียกว่าอุปปะทายะเพราะเป็นรูป
อาศัยมหาภูตะรูป 4 เป็นไปในมหาภูตะรูป และอุปปะทายะรูป 24 เข้ากันเป็นรูป 28  และอันว่ารูป 
28 เหล่านี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็วิบัติไปแปรผวนดับไปเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของ
สูญเปล่าหาเจ้าของไม่ได้ อาศัยธาตุและอาหารแล้วให้บังเกิดขึ้นแล้วก็แตกละลายไป เวทนาอนิจจา ดัง
เวทนาก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ดังเวทนานั้นมี 3 คือ ความสบายตัวและใจเรียกว่า สุขเวทนา 1 
ความรู้ว่าไม่มีความความสบายแก่ตนและใจเรียกว่า ทุกข์เวทนา 1 ความรู้ว่าไม่มีทุกข์ไม่มีสุขแก่ตัว
และใจนั้นเรียกว่า อุเบกขาเวทนา 1 อันว่าความสุขเปรียบเหมือนดังของที่มีรสหวานอร่อย ความทุกข์
เปรียบเหมือนกับของอันเผ็ดร้อนของแสบ อุเบกขาเวทนา คือ ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนั้นเปรียบเป็นดังของ
จืดๆ จางๆ นั้นนัย 1 เวทนา 5 ประการคือความสุขสบายตัวนั้นเรียกว่าสุขเวทนา 1 ความทุกข์ไม่
สบายกายเรียกว่า ทุกขเวทนา 1 

 ความสุข ความสบายใจนั้นเรียกว่าโสมนัสสาเวทนาความทุกข์ใจนั้นเรียกว่าโทมนัสสะเวทนา 
1 ความไม่มีสุขไม่มีทุกข์นั้นเรียกว่าทุกขะมะสุกขาเวทนาเข้ากันเป็นเวทนาทั้ง 5 ดังเวทนาที่กล่าวมานี้ทั้ง
มวลล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยง เพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตนไม่เป็นของใครสักคน 
หากเป็นธรรมชาติอาศัยผัสสะเกิดขึ้นก็ดับสูญไป สัญญาอนิจจาความหมายใจจ าไว้นั้นเรียกว่าสัญญาไม่



๘๔ 
 

เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปดังสัญญานั้นมี 6 คือ รูปสัญญา คือ ความจ าไว้ในตนนั้น 1 ธัมมะสัญญา 
ความหมายจ าส าคัญไว้ในเสียง 1 คันธะสัญญาความหมายจ าไว้ได้ในกลิ่น 1 รสสะสัญญาความหมายจ า
ไว้ได้ในรส 1 โผฐัพพะสัญญาความหมายจ าไว้ได้ในวัตถุอันถูกต้องตัว 1 ธัมมะสัญญา ความหมายจ าไว้ได้
ในธรรมที่เป็นอารมณ์แห่งใจนั้น 1 เข้ากันเป็นสัญญา 6 อันว่าสัญญาเหล่านี้ทั้งมวลล้วนเป็นอนิจจัง ไม่
เที่ยง เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของสูญเปล่า ไม่ใช่ของบุคคลใด สังขาราอนิจจาอันว่าสังขาร
ทั้งหลายไม่เที่ยง ดังสังขารเหล่านั้นได้แก่เจตสิก 52 ดวง ในนี้ยกเวทนา และ 
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 ไทยล้านนา สัญญาออกเสียยังเหลืออยู่แต่ 50 ดวงคือ  
 อายะตะนะปายนอก6 อายะตะนะปายนอก 6 วิญญาณ 3 หมู่นี้ เกิดขึ้นเถิงพร้อมถูกต้อง

กันด้วยดีจื่อว่า ผัสสะดวง 1 คือความคึดระนึกไปในอารมณ์ต่างๆ 
 เปนการบาปผ่องเปนกานบุญผ่องเรียกว่าเจตนาดวง 1คือจิตใจหมินเตียงอยู่ในอารมณ์อ้ัน

เดียวเรียกว่าเอกะคะตาดวง 1 คือนามธรรมอ้ัน1  
 ส าหลับเลี้ยงนามธรรมไว้เรียกว่าชิวิตรินทรียัง ดวง1 
 ความกระท าในใจเรียกว่านะมะสิกาโรดวง1คือความตริตรองร าเปิงเรียกว่าวิตโกกะดวง 
 ตวามปิจจะระณาเรียกว่าวิจาโรดวง1คือความไปในอารมณ์ เหมือนดังศรัทธา นั้นเรียกว่า

อธิโมกโขดวง1คือเปนดังคนกล้าหารในเปียรคือมีเปียรมากบ่ค้านเรียกว่าวิริยังดวง1 คือมีความจ่มจื่น
เต็มใจเต็มตนดีๆอยูนั้นเรียกว่าปีติดวง1 คือความมักเต็มใจปอใจเรียกว่าสันโทดวง1 เข้ากัน11 ดวง 
ยกเวทนาและสัญญาเสียแล้วว่าอัญญะสะมานาเพราะเปนบุญผ่องเปนบาปผ่องเจือจารกันตัง 2 แหละ
ฯ ดังเจตสิกอ้ันเปนตัวบาปแต้นั้นมี 14 ดวงคือโมโหความหลงบ่รู้ อ้ันร้ายอ้ันดี1 อะหิริกังความบ่
ละอายแก่กาปนั้น1อโนตตัพป๎งความบ่สะดุ้งกลัวแต่ 

 บาปคืออกุศล1โลโภความโลบ อุทธจังความฟูุงชว่าน1 โลโภความโลบไคร่ได้1 ทิฐิความ
ถือผิด 1 มาโนความมานะถือเขาถือเรา1โทโสความโกรธคิดปะทุฐร้าย1 อิสสาความริษยาต่าน1 
มัจฉะริยังความตระหนี่1 ถีนังความง่วรเหง้า1มิทธังความเหง้าหลับหาวนอน1 กุกกุจัง ความโศกเศ้า
ในใจการ ทุจจิริต1 วิจิกิจฉา ความสงสัย1 เข้ากันเปนอกุศล 15 ดวงนี้แหละฯเรียกว่าตัวปาปะธัม
และดังเจตสิกอ้ันเปนตัวกุศลแต้นั้นมี 25 ดวงดังนี้ศรัทธาความเจื่อใส่ในต่ีกวรเจื่อ 1 สติความระนึก
เถิงอารมณ์ ต่ีอ้ันดี1 หิริความละอายกิเลสต่อความชั่วร้าย1 โอตตัพป๎งความสะดุ้งกลัวแต่บาป1 อโล



๘๕ 
 

โภความบ่โลภไคร่ได้1 อโทโสบ่มีความกระท าปทุฐร้ายแก่ต่านผู้ อ่ืน1 ตโตมัชฌาคะตาความเปน
ธรรมมัทธยัดในอารมณ์ต่างๆ1 กายะป๎สสัทธิความร างับสะงบตนในเวทนาสัญญาสังขาร1 จิตตะป๎ส
สะธิความร างับสะงบ แก่จิตใจ1 กายะละหุตาความต่ีตนคือเวทนาสัญญาสังขารเปนธรรมเบ้ากวรแก่
กรรม1 จิตตะละหุตา ความต่ีจิตเปนจิตเบ้ากวรแก่กรรม1 กายะมุทุตาความตนคือเวทนาสัญญา
สังขารเปนธรรมอ้ันอ่อนกวรแก่กรรม1 จิตตะมุทุตาความจิตตะเปนจิตอ่อนแก่กรรม 1 

 ปริวรรตไทยกลาง  สัญญาออกเสียงให้ยังเหลืออยู่แต่ 50 ดวง คือ 
 อายะตะนะภายนอก 6 อายะตะนะภายใน 6 วิญญาณ 3 เหล่านี้ เกิดขึ้นถึงพร้อมถูกต้อง

กันด้วยดีชื่อว่า ผัสสะดวง 1 คือ ความคิดระลึกไปในอารมณ์ต่างๆ 
 เป็นการบาป บ้างเป็นการบุญ บ้างเรียกว่าเจตนาดวง 1 คือ จิตใจม่ันคงอยู่ในอารมณ์

เดียวเรียกว่าเอกะคะตา ดวง 1 คือ นามธรรมอัน 1 ส าหรับเลี้ยงนามธรรมไว้เรียกว่าชีวิตินทรีย์ ดวง 
1 ความกระท าในใจเรียกว่านะมะสิกาโร ดวง 1 คือความตริตรองร าลึกเรียกว่า วิตะโกกะ ดวง 1 

 ตามพิจารณาเรียกว่าวิจาโรดวง 1 คือความไปในอารมณ์ เหมือนดังศรัทธา นั้นเรียกว่าอธิ
โมกโข ดวง 1 คือเป็นด่ังคนกล้าหารในความเพียรคือ มีความเพียรมากไม่เกียจคร้าน เรียกว่า วิริยัง 
ดวง 1 คือมีความชื่นชมเต็มใจอยู่นั้นเรียกว่าปิติ ดวง 1 คือความเต็มใจเรียกว่าสันโท ดวง 1 เข้ ากัน 
11 ดวง ยกเวทนาและสัญญาเสียแล้ว ว่าอัญญะสะมานา เพราะเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้าง เจื่อจารกัน
ทั้ง 2 ดังเจตสิกอ้ันเป็นตัวบาปแต่นั้นมี 14 ดวง คือโมโหความหลงไม่รู้อันร้ายอันดี 1 อะหิริกังความ
ไม่ละอายแก่บาปนั้น 1 อโนตัพพัง ความไม่สะดุ้งกลัวแต่ 

 บาปคืออกุสล 1 โลโภความโลภ อุทธจัง ความฟูุงซ่าน 1 โลโภความโลภอยากได้ 1 ทิฐิ
ความถือผิด 1 มาโน ความมานะถือเขาถือเรา 1 โทโส ความโกรธคิดประทุษร้าย 1 อิจฉาความริษยา
คนอ่ืน 1 มัจฉะริยังความตระหนี่ 1 ถีนังความง่วงเหงา 1 มิทธังความง่วงเหงาหาวนอน 1 กุกกุจจัง 
ความโศกเศร้าในใจการทุจริต 1 วิจิกิจฉา ความสงสัย 1 เข้ากันเป็นอกุศล 15 ดวงนี้  เรียกว่าเป็นตัว
ปาปะธัม ดังเจตสิกอันเป็นตัวกุศลแท้นั้นมี 25 ดวงดังนี้ ความศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ 1 สติ
ความระลึกถึงอารมณ์ 1 อโทโสไม่มีความกระท าประทุษร้ายแก่ท่านผู้อ่ืน 1 ตโตมัชฌาคะตาความเป็น
ธรรมัทธยัดในอารมณ์ต่างๆ 1 กายะปัสสัทธิความระงับสบงตนในเวทนาสัญญา สังขาร 1 จิตตะปัส
สะธิ ความระงับสงบแก่จิตใจ 1 กายะละหุตาความที่ตนคือเวทนา สัญญา สังขาร เป็นธรรมควรแก่
กรรม 1 จิตตะละหุตา ความที่จิตเป็นจิตควรแก่กรรม 1 กายะมุทุตาความตนคือเวทนา สัญญา 
สังขาร เป็นธรรมอันอ่อนควรแก่กรรม 1 จิตตะมุทุตาความจิตตะเป็นจิตอ่อนแก่กรรม 1 
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๘๖ 
 

 
 ไทยล้านนา กายะกัมมะยะตาความตนคือเวทนาสัญญาสังขาราเปนธรรมแก่กรรม1 จิต

ตะกัมมะยะตาความต่ีจิตเปนจิตกวรแก่ธรรมแต้1 กายะปากุญญะตาความต่ีตนคือเวทนาสัญญา
สังขารเปนธรรมอ้ันชะนานคล่องแคล้วในกุศลธรรม1จิตตะปากุญญะตาความต่ีจิตเปนจิต อ้ันคล่อง
แคล้วคืออ้ันชะนานกุศลกรรม1 กายุชุตาความต่ีตนคือเวทนาสัญญาสังขารเปนอ้ันจื่อต้ังต่อกุศล1 จิต
ตุชุคะตาความต่ีจิตใจไปด้วยซ่ือตรง 1 สมมาวาจาถื่อเจตนาต่ีอ้ันเว้นจากวจิทุจจะริตเปนเหตุหื้อกล่าว
แก่ความชอบ1 สัมมากัมมันตาเจตนาว้นจากกายทุจจะริตเปนเหตุหื้อกระท ากานอ้ันชอบกวร 1 สัมมา
อาชีโวเจตนาต่ีอ้ันเว้นจากมิจฉาอาชีวะเปนเหตุสมฤทธิ์เลี้ยงชีวิตด้วยอ้ันชอบธรรม1กะรุณณาความอ่ิณ
ดูสัตไคร่ช่วยหื้อปูนจากตุกข์1 มุทิตาความจ่มจื่นต่อสัมป๎ตติของผู้อ่ืน1 ป๎ญญาความรู้ อ้ันชอบอ้ันกวร
ทั่วไปกุศล1 เข้ากันเปนเจตสิกกุศลตังมวรและดังอัญญะสะมะนานั้นเปนกุศลและอกุศลเจือจานกันอยู่
มี 13 ดวง ยกเสีย2 คือเวทนาสัญญายังอยู่ 11 รวมเข้ากันเปนเจตสิก 50 ดวง ดังเจตสิก 50 ดวง
นั้นเรียกว่าสังขารเหตุว่าเปนธรรมตกแต่งจิตดังสังขารฝุง 

 นั้นตังมวร ก็เปนอนิจจังบ่เตียงเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในขนะ1 เปนอนัตตาบ่ไจ่ตัวบ่ไจ่
ตนเปนของสุญเปล้าหาเจ้าของบ่ได้อาศัยเซ่ิง ผัสสะเกิดแล้วก็ดับไปวิญญาณังอนิจจัง วิญญาณเปนอนิจ
จังบ่เตียงดังวิญญาณนั้นได้แก่จิต 89 ดวงคืออกุศลจิต12 โลภะจิต8 ดวง โทสะจิต 2 ดวง โมหะจิต  
2 ดวงเข้ากันเปนอกุศลจิต 12 ด้วยกัน อะเหตุจิต 18 ดวงกามาวะจะระกุศลจิต 24 ดวงเปนกุศล 8 
ดวงเปนวิบาก เปนกิริยา 8 ดวง เข้ากันตังกุศลและวิบากและกิริยา เปนกามาวะจะระจิตกุศ ,จิต 24 
ดวงด้วยกันและวะจะระกุศลจิต15 ดวงต่ีเปนกุศล5 ดวงเปนวิบาก5ดวงเปนกิรียา5ดวงเข้ากันเปนรู
ปาวะจะระกุศล 15ดวงด้วยกันและดังอรูปาวะจะระกูศลจิต12 ดวงต่ีเปนกุศลจิต 4 ดวงเปนวิบาก 4 
ดวงเปนกิริยา4 ดวงเข้ากันเปนอรูปาวะจะระกุศลจิต12ดวงด้วยกันโลกุตะละจิต 8 ดวงมัคคะจิต4
ดวงผละจิต4ดวงเข้ากันเปนโลภะกุศลจิต8 ดวงด้วยกันรวมเข้ากันตังมวรเปนจิต89ดวง ดังจิต 89 
ดวงฝุงนี้เรียกว่า วิญญาณเหตุเปนจิตรู้แจ้งอารมณ์ดังวิญญาณ 
 ปริวรรตไทยกลาง  กายกรรม มะยะตา คือเวทนา สัญญา สังขารา เป็นธรรมแก่กรรม 1 
จิตตะกัมมะยะตา การที่จิตเป็นจิตควรแก่ธรรมแท้ 1 กายะปากุญญะตา การที่ตัวตนคือเวทนา สัญญา 
สังขารเป็นธรรมอันช านาญคล่องแคล่วในกุศลธรรม 1 จิตตะปากุณญะตา การที่จิตเป็นจิต อัน
คล่องแคล่วคืออันช านาญกุศลกรรม 1 กายุชุตาการที่ตัวตนคือ เวทนา สัญญา สังขารเป็นอันซ่ือตรง
ต่อกุศล 1 จิตตุชุคะตาการที่จิตใจไปด้วยซ่ือตรง 1  สัมมาวาจาถือเจตนาที่ควรเว้นจากวจีทุจริต เป็น
เหตุให้กล่าวแก่ความชอบ 1 สัมมากัมมันตาเจตนาเว้นจากกายทุจริตเป็นเหตุให้กระท าการอันชอบ
ควร 1 สัมมาอาชีโวเจตนาที่เว้นจากมิจฉาอาชีวะเป็นเหตุสมฤทธิ์เลี้ยงชีวิตด้วยอันชอบธรรม 1 กรุณา
ความสงสารอยากช่วยให้พ้นจากทุกข์ 1 มุทิตาความชื่นชมต่อสัมปัตติของผู้ อ่ืน 1 ปัญญาความรู้ อัน
ชอบอันควรทั่วไปกุศล 1 เข้ากันเป็นเจตสิกกุศลทั้งมวลและดังอัญญะสะมะนานั้นเป็นกุศลและอกุศล
เจือจานกันอยู่มี 13 ดวง ยกเสีย 2 คือเวทนา สัญญา ยังอยู่ 11 รวมเข้ากันเป็นเจตสิก 50 ดวง ดัง
เจตสิก 50 ดวงนั้นเรียกว่าสังขารเหตุว่าเป็นธรรมตกแต่งจิตดังสังขารเหล่า 
 นั้นทั้งมวล ก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในขณะ 1 เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัว
ไม่ใช่ตนเป็นของสูญเปล่าหากเจ้าของไม่ได้อาศัยซ่ึงผัสสะเกิดแล้วก็ดับไป วิญญานังอนิจจัง วิญญาณ
เป็นอนิจจังไม่เที่ยงดังวิญญาณนั้นได้แก่จิต 89 ดวงคืออกุศลจิต 12 โลภะจิต 8 ดวง โทสะจิต 2 ดวง 
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โมหะจิต 2 ดวงเข้ากันเป็นอกุศลจิต 12 ด้วยกัน อเหตุจิต 18 ดวง กามาวจรกุศลจิต 24 ดวง เป็น
กุศล 8 ดวง เป็นวิบาก เป็นกิริยา 8 ดวง เข้ากันทั้งกุศลและวิบากและกิริยาเป็นกามาวจรจิตกุศลจิต 
24 ดวงด้วยกันและวจรกุศลจิต 15 ดวงที่เป็นกุศล 5 ดวง ที่เป็นกุศล 5 ดวง เป็นวิบาก 5 ดวง เป็น
กิริยา 5 ดวงเข้ากันเป็นรูปาวจรกุศล 15 ดวงด้วยกันและดังอรูปาวจรกุศลจิต 12 ดวงที่เป็นกุศลจิต 
4 ดวงเป็นวิบาก 4 ดวง เป็นกริยา 4 ดวงเข้ากันเป็นอรูปาวจรกุศลจิต 12 ดวง ด้วยกัน โลกุตระจิต 
8 ดวง มัคคะจิต 4 ดวง ผลจิต 4 ดวง เข้ากันเป็นโลภะกุศลจิต 8 ดวงด้วยกันรวมเข้ากันทั้งมวลเป็น
จิต 89 ดวง ดังจิต 89 ดวงเหล่านี้เรียกว่า วิญญาณเหตุเป็นจิตรู้แจ้งอารมณ์ดังวิญญาณ 
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ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 
 ไทยล้านนา ตังมวรฝุงนั้นเปนอนิจจังบ่เตียงเพราะวง่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปในขนะนั้นขนะ
นั้นแหละฯเปนอนัตตาบ่ไจ่ตัวบ่ไจ่ตนเปนของสูญเปล้าหาเจ้าของบ่ได้เต้าอาศัยนามรูปเกิดขึ้นแล้วดับ
ไปและดังวิปะสะนานี้บ่ไจ้ป๎ญญาสุขุมต่ีสัมมาธิอบรมณ์หื้อบังเกิดขึ้นจิงจักหันแจ้งได้และกันบ่ต้ังอยู่ใน 
สิละสมาธิดังอ้ันก็บ่หันเปนแจ้งเปนจริงได้และเหตุนั้นเม่ือจักจ าเริญวิปะสะนานี้ ก็กวรบริบุญในศีลและ
สมาธิตัง2 เสียก่อนแล้วจิ่งกวรจ าเริญวิปะสะนานี้ได้ด้วยดีเม่ือกุลบุตมาจ าเริญวิปะสะนานี้ กันบ่บันลุ
มัคคะผลได้ดังอ้ันก้มีกุณอานิมากนักก็จักทอดทอนอะกะตัญํูและอะสะมิ มานะเสียด้วยตะถะคังหาน
และหื้อบุคคลผู้จ าเริญนั้นบังเกิดความเจื่อและความเหลื้อมใส่ในพระรัตตะนะตังสาม ด้วยอากานอ้ัน
สนสิดเสี้ยงแก่ความสงสัยหื้อสมฤทิ์กิจจังในอ้ันเถิงสะระณะตังสามเปนต่ีเปิ๑งประการ1 บุคคลผู้จ า เริญ
นั้นหื้อได้ประสบยังสุกขะเสมอ้ันบ่เปนวิสัยแห่งสามัญญะมนุษย์มีผละอานิสงส์ อ้ันใหญ่ยิ่งกว่าตานศีล 
พรฆมวิหาร ภาวะนา เตียนย่อมหื้อผู้อ้ันจ าเริญนั้นมีสติสัมปชัญญะ บ่ฟ๎งเปื๑อนกันแตกม้างจากขันธะ มี
สุคติภาวะคือมุนุสสะโลกและสวรรค์ เปนต่ีไปเบื้องหน้าเหตุนั้นกวรสาธุสุจะนะสัปปุริสสะตังหลายผู้ อ้ัน
แสวงหายังกองอ้ันเปนประโยชนะแห่งตนก็เปิ๑งจ าเริญยังวิปะสะนาหื้อเปนไปในสัณดานนตนสิ้นกาล
นานอยู่อย่าได้ขาดบ่กวรจักประหมาทแต้เพราะว่าได้เกิดมาเปนคนนี้ ก็เปนอ้ันยากนักมีชีวิตยื่นยาว 
ก็เปนอ้ันยากกาลอ้ันเกิดมาแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสังฆเจ้าเหมือนกาลบัดนี้ก็เปนกาลอ้ันยาก
นักเหตุนั้นก็กวรประหมา ทเหตุว่าพร ะพุทธศาสนาค าสั่ งสอนแห่งพระพุทธเจ้า หายา กยิ่งนั ก
พระพุทธเจ้า ต่านสังสอนเจื้อได้ ต่านสั่งสอนหื้อปฏิบัติในศีลสะมาธิป๎ญญา เปนตางสวรรค์และนิพปาน
ต่านสั่งสอนหื้อละเสียยังบาปหื้อก่อส้างบุญและกุศลอ้ันเปนต่ีเปิงของตนสิ่งเดียวผู้ใดเกิดมาเปนมนุษย์
พบพระพุทธศาสนานี้แล้วบ่ปฏิบัติตามค าสั่งสอนพระพุทธเจ้าผู้นั้นเปนคนนอกศาสนาแต้จิ่งและอ้ัน1 
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ก็เสียทีได้เกิดมาเปนมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี้จ๊ะแหละฯ ประการ1 กรรมฐานเปนของช าระใจหื้อ
บริสุทธ์ิคือระนึกเถิงกุณพระรัตตะนะไตรเปิงรู้นัยดังนี้ว่าไฟกิเลสไฟ 
 ปริวรรตไทยกลาง  ทั้งมวลเหล่านั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใน
ขณะนั้น เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของสูญเปล่าหาเจ้าของไม่ได้ อาศัยนามรูปเกิดขึ้นแล้วดับไป 
ดังวิปัสสนานี้ไม่ใช่ปัญญาสุขุมที่สมาธิอบรมให้บังเกิดขึ้นจริงเห็นแจ้งได้ หากไม่ต้ังอยู่ในศีลสมาธิดังนั้น 
ก็จะไม่เห็นเป็นแจ้งเป็นจริงได้และเหตุนั้น เม่ือจะเจริญวิปัสสนานี้หากไม่บรรลุมรรคผลได้ดังนั้นก็มีคุณ
อานิสงค์มากนัก ตะถะตังหานะ ให้บุคคลผู้จ าเริญนั้นบังเกิดความเชื่อและความเลื่อมใสในพระรัตนทั้ง
สาม ด้วยอาการอันหมดสิ้นแก่ความสงสัยให้สัมฤทธิ์ กิจในอันถึงสรณะทั้งสามเป็นที่ พ่ึง ประการ 1 
บุคคลผู้จ าเริญนั้นให้ได้ประสบสุขเษมอันไม่เป็นวิสัยแห่งสามัญมนุษย์ มีผลอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่า 
ทาน ศีล พรหมวิหาร ภาวะนา ย่อมให้ผู้ที่จ าเริญนั้นมีสติสัมปชัญญะ 
 ไม่รีบเปลี่ยนหากแตกสลายจากขันธ์ มีสุคติภาวะ คือ มนุษย์โลกและสวรรค์ เป็นที่ไปใน
เบื้องหน้า เหตุนั้นควรสาธุ สุจะนะสัปปุริสะทั้งหลายผู้แสวงหาแนวทางอันเป็นประโยชน์แห่งตนก็พึง
เจริญวิปัสสนา ให้เป็นไปในสันดานตนเองสิ้นกาลนานอยู่อย่าได้ให้ขาด ไม่ควรประมาทแท้ เพราะว่าได้
เกิดมาเป็นคนนี้ก็เป็นอันยากนัก มีชีวิตยืนยาวก็เป็นอันยาก กาลอันเกิดมาแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรม 
พระสงฆ์  เหมือนกาลบัดนี้ก็เป็นกาลอันยากนักเหตุนั้นก็ควรไม่ประมาทเหตุว่าพระพุทธศาสนาค าสั่ง
สอนแห่งพระพุทธเจ้าหายากยิ่งนัก พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนเชื่อได้ ท่านสั่งสอนให้ปฏิบัติในศีล สมาธิ 
ปัญญา เป็นหนทางสวรรค์และนิพพาน ท่านสั่งสอนให้ละซ่ึงบาปให้ก่อสร้างบุญและกุศลอันเป็นที่ พ่ึง
ของตัวเองสิ่งเดียว บุคคลใดเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี้แล้วไม่ปฏิบัติตามค าสั่งสอน
พระพุทธเจ้า บุคคลนั้นเป็นคนนอกศาสนาแท้จริง ประการ 1 ก็เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบ
พระพุทธศาสนานี้ ประการ 1 กรรมฐานเป็นของช าระใจให้บริสุทธ์ิคือระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย พึงรู้
นัยดังนี้ว่า ไฟกิเลส ไฟ 
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 ไทยล้านนา ทุกขะอ้ันลุ้กลุ่งเรืองไหม้ตัวสัตเผ้าสัตหื้อลุ่มร้อนอยู่ เปนนิจจะในภัพพะตัง3 
ไฟกิเลสนั้นคือราคะความกิตติยินดี โทสะความโกรธคึดจะกระท าปะทุฐร้าย โมหะความหล่งบ่รู้จิ่งดัง 
ราคะ โทสะ โมหะ ตัง3 นี้ต่านกล่าวว่าเปนไฟเพราะว่าเปนเหตุหื้อร้อนไหม้รุกอยู่ในตนสัตตังหลายไฟ
ทุกขะนั้นคือจาติความต่ีขันธะและนามรูปบังเกิดปรากฏขึ้นและความแก่และความตายและโศกเศ้า
และร าไรและตุกขะและโทมะนัสสะและความเค้ียงแคล้นทุกข์มีจาติความเกิดเปนต้นฝุงนี้ ต่านกล่าว
ว่าเปนไฟเพราะเปนทุข์หื้อร้อนไหม้ในใจแห่งสัตตังหลายต่างๆไฟกิเลสไฟทุกขะนี้ เต้าเว้นไว้แต่
พระพุทธเจ้าองค์เดียวนอกนั้นบ่มีผู่ใดผู้หนึ่งในโลกนี้นักดับได้สักคนแต่ผู้จักรู้ว่าเปนไฟร้อนไหม้นั้นก็หา
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บ่ได้และจิ่งพากันร้อนร่นอยู่ด้วยไฟกิเลสอยู่โลกนี้และก็บ่รู้ตัวว่าไฟมันไหม้มันเผ้าเอ้าหื้อร้อนอยู่ เปนนิจ
ก็เพราะ ว่าอะวิชาความใบ้ความหล่งบ่รู้จิ่งนั้นแหละฯ  
 สัมมาสัมปุทโธ ภะคะวา พระภาคคะยะอ้ันเปนต่ีเปิ๑งแห่งเราพระองค์ตรัสรู้ ด้วยดีด้วยตนรู้
ดับไฟกิเลสไฟทุกขะแห่งตนพระองค์ได้แล้วจิ่งทรงสั่งสอนสัตหื้อรู้ตาม หันตามแล้ว ดับเสียไฟกิเลสไฟ
ทุกขะหื้อได้เหตุนั้นพระองค์ เปนมหาอัสสะจัน อ้ันใหญ่ยิ่งนักกวรเหลือมใสยิ่งนัก สวาขา โต ภะคะวะ
ตาธัมโม  พระธัมอ้ันเปนต่ีเปิ๑งของเราอ้ันพระผู้มีภาคคะยะเตสนาด้วยดีนั้นพระธัมทรงกุณ คือดับไฟ
กิเลสไฟทุกขะแห่งสัต ผู้ปฏิบัติ ตามคองอ้ันชอบ ช่วยหื้อปูนทุกขะและภัยยะตังมวรได้คือศิละสะมาธิ
ป๎ญญามัคคะผะละนิพปานพระธรรมต่ีทรงกุณ คือดับไฟกิเลสและไฟทุกขะได้ดั งนี้จิ่งเปนอัสสะจันยิ่ง
นักกวรเหลือมใสยิ่งนัก สุปฏิป๎นโนภะคะโตสาวะกะสังโฆ อันว่าพระสังฆะผู้ เปนสาวกแห่งพระผู้ มีพระ
ภาคคะยะต่ีอ้ันเปนต่ีเปิ๑งของเราต่านปฏิบัติดีกระท าหื้อบรมวรในศิละสะมาธิป๎ญญา ปุรุมัคคะผล
กระท าหื้อแจ้งแก่พระนิพปานดับไฟกิเลสไฟทุกข์ของตนได้แล้วส่ังสอนบุคคลผู้อ่ืนหื้อรู้ตาม ดับไฟกิเลส
ไฟทุกขะทนได้และเปนเขตุ หื้อบังเกิดกุศลแก่เทวดาและมนุษย์มากนักต่านจิ่งเปนอัสสะจันใหญ่ยิ่งกวร
เหลื้อมใสยิ่งนักเม่ือนึกเถิงกุณพระพุทธ พระธรรม พระสังฆะ ตัง3รัตตะนะนี้ตริตรองด้วยป๎ญญากัน
หันด้วยดีแล้วก็บังเกิดความเหลื้อมใสขึ้น แล้วจักนึกแต่ในใจฤา(ลือ) จักเปุงวาจาออกปากว่า อะโหพุท
โธ พระพุทธ 
 ปริวรรตไทยกลาง  ทุกข์ที่เผาไหม้ตัวสัตว์ให้รุ่มร้อนอยู่เป็นนิจในภพทั้ง 3 ไฟกิเลสนั้นคือ 
ราคะ ความกิตติยินดี โทสะ ความโกรธคิดจะกระท าประทุษร้ายผู้ อ่ืน โมหะความหลงไม่รู้จริง ดัง 
ราคะ โทสะ โมหะ ทั้ง 3 นี้ ทานกล่าวว่าเป็นไฟเพราะว่าเป็นเหตุให้ร้อนไหม้ลุกโซนอยู่ในตัวสัตว์
ทั้งหลาย ไฟแห่งทุกข์นั้น คือ ชาติ การที่ขันธ์และนามรูปบังเกิดปรากฏขึ้นและความแก่ความตายและ
โศกเศร้าและร าไร และทุกข์และโทมนัส และความเคียดแค้น ทุกข์มีชาติความเกิดเป็นต้น เหล่านี้ท่าน
กล่าวว่าเป็นไฟเพราะเป็นทุกข์ให้ร้อนไหม้ในใจแห่งสัตว์ท้ังหลายต่างๆ ไฟกิเลส ไฟทุกข์นี้หากเว้นไว้แต่
พระพุทธเจ้าองค์เดียวนอกนั้นไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้ดับได้สักคน  แต่ผู้จักร่าเป็นไฟร้อนไหม้นั้นก็หา
ไม่ได้ จึงพากันร้อนรนอยู่ด้วยไฟกิเลสอยู่โลกนี้ ไม่รู้ตัวว่าไฟมันไหม้เผาให้ร้อนอยู่ เป็นนิจก็เพราะว่า 
อวิชชาความเขลาความหลงไม่รู้จริงนั่นแหละ 
 สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พระภาคคะยะ อันเป็นที่พ่ึงแห่งเราพระองค์ตรัสรู้ ด้วยพระองค์
เอง รู้ดับไฟกิเลสทุกข์แห่งพระองค์ได้แล้ว ทรงสั่งสอนสัตว์ให้รู้ตาม  
 ดับยังไฟกิเลส ไฟทุกข์ให้ได้เหตุนั้นพระองค์ เป็นมหาอัศจรรย์ อันใหญ่ยิ่งนักควรเลื่อมใส
ยิ่งนัก สวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม พระธัมอันเป็นที่พ่ึงของเราที่พระผู้มีพระภาค คะยาเทศนาด้วยดีนั้น
พระธรรมทรงคุณ คือ ดับไฟกิเลสทุกข์แห่งสัตว์ผู้ปฏิบัติ ตามทางอันชอบ ช่วยให้พ้นทุกข์และภัยทั้ง
มวลได้ คือศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผลนิพพาน พระธรรมที่ทรงคุณ คือดับไฟกิเลสและไฟทุกข์ได้ดังนี้
จึงเป็นอัศจรรย์ยิ่งนักควรเลื่อมใสยิ่งนัก สุปฏิบันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อันว่าพระสงฆ์ผู้ เป็น
สาวกแห่งพระผู้มีพระภาค คะยาอันเป็นที่พ่ึงของเรา ท่านปฏิบัติดีกระท าให้บรมในศีล สมาธิ ปัญญา 
บรรลุมรรคผลกระท าให้แจ้งแก่พระนิพพานดับไฟกิเลสไฟทุกข์ของตนได้แล้วส่ังสอนบุคคลอ่ืนให้รู้ตาม 
ดับไฟกิเลสไฟทุกข์ได้เป็นเหตุ ให้บังเกิดกุศลแก่เทวดาและมนุษย์มากนัก ท่านจึงเป็นอัศจรรย์ใหญ่ยิ่ง
ควรเลื่อมใสยิ่งนัก เม่ือนึกถึง คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้ง 3 รัตนะนี้ตริตรองด้วยปัญญา หาก
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เห็นด้วยดีแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสขึ้น แล้วจะนึกในใจหรือจะเปล่งวาจาออกมาว่า อะโห พุทโธ 
พระพุทธเจ้า 
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 ไทยล้านนา เจ้าเปนตีเปิ๑งแห่งเราพระองค์ตรัสรู้แจ้งหันแจ้งสมฤทธิ์ประโยชะนะแก่ต่าน
ผู้อ่ืนได้แล้วจิ่งเปนทักขีนัยบุคคลอ้ันล้ า เลีศหาบุคคลผู้จักประเสิฐ ยิ่งกว่าบ่ได้จิ่งเปนอัสสะจันกวร
เหลื้อมใสยิ่งนัก อะโหธัมโม อันว่าพระธรรมเปนต่ีเปิ๑งของเราเปนธรรมดับร้อนแห่งสัตน้ า  สัตออกจาก
ทุกข์ได้จิ่งเปนอัสสะจันกวรเหลื้อมใสแต้ดีหลีฯ อะโหสังโฆ พระสังฆะเปนต่ีเปิ๑งของเราเปนเขตนาบุญ
อ้ันล้ าเลีศกว่าเขตอ้ันอ่ืนยิ่งเหลื้อมบ่ได้ยิ่งเปนอัสสะจนกวรเหลื้อมใสแต้จิ่งและประกานหนึ่งเราตัง
หลายได้เกิดมาพบพุทธศาสนาคือค าสั่งสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็เปน ลาภะอ้ันใหญ่ยิ่งนักแห่งเราแต้ดีหลี
ฯ กวรเราตังหลายจักเปิ๑งอยู่ด้วยความบ่ประหมาทแต้เตอะฯอันว่าสัปปะสิ่งของวัตถุตังหลายบ่ไจ่ของ
เรากันเราตายแล้วก็ละเสียเสี้ยงเสียหมดเอาไปก็บ่ได้อย่าหล้งหล่งม่ัวเมาเตอะฯ เหตุว่า ความเฒ่า ความ
แก่ ความเจ็บ ความตายนี้เปนของเราแต้หนี้บ่ปูน เหตุนั้นจุ่งรีบข่งขวายหาต่ีเปิ๑งแห่งตนคือกุสะละสุจ
จะริตะธรรมอ้ันชอบให้ได้เม่ือยังมีชีวิตบ่ตายเต่ือนี้เหตุบ่รู้ว่าความตายจักมาลอดมาเถิงเม่ือใดเถิงเม่ือจัก
ตาย กุศลสุจจะ 
ริตะธรรมกรรมอ้ันชอบดีต่ีได้กระท าไว้นั้นก็จักได้มาเปนต่ีเปิ๑งแห่งตนอันว่าสิ่งอ่ืนๆนอกจากกุศลไป
บ่เปนต่ีเปิ๑งแห่งตนสักสิ่งแหละฯ เหตุนั้นจุ่งอุสสะหะกระท ายังกุศลสุจะริตความชอบธรรมอ้ันเปนต่ีเปิ๑ง
ของตนหื้อพร้อมบริมวรด้วยความอ้ันอยู่บ่ประหมาทเตอะฯอย่าได้หื้อเปนผู้ มีวิปฏิสารีเดือดร้อนกิน
แหนงเม่ือปายลุนเตอะ ฯ เหตุพระพุทธเจ้าเตสนาสั่งสอนไว้ว่า วะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนาสัม
ปาเทถะดังนี้ว่าชัจจายะถะมาปะมาทะฐะมาป๎จฉาวิปฏิสาริโนอหุวะฐะ อะยังโวอัมหากังอนุสาสินี
แหละแลฯ ความในพุทธภาสิตค าสอนนี้ว่า สังขารล่าง กายะจิตใจฝุุงนี้มีความเสื่อมสิ้นฉิบหายไปเปน
ธรรมดาเปนของบ่เตียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหตุนั้นต่านตังงหลายจุ่งร างับอารมณ์ เผ้ากิเลสหื้อเหือดแห้ง
ไปด้วยสมาธิและวิปะสะนาตัง 2 ด้วยแต้เตอะฯ  
 อย่าได้ประหมาทจุ่งมีสติต้ังหม้ันในกุศลธรรมอย่าหื้อได้มีวิปฏิสารีเดือดร้อนเม่ือปายลุนอ
ย่าหื้อเสียตีอ้ันได้เกิดมาเปนคนพบพระพุทธศาสนานี้เตอะประการหนึ่งคนอ้ันพระพุทธเจ้าติเตียรมี 4 
จ าพวกเปน คนอยู่เหมือนดังคนตายแล้วนั้นและพวก 
 ปริวรรตไทยกลาง  เป็นที่พ่ึงแห่งเราพระองค์ตรัสรู้แจ้งเห็นแจ้งสัมฤทธิ์ประโยชน์แก่ท่าน
ผู้อ่ืนได้แล้ว จึงเป็นทักขินัยบุคคลอันล้ าเลิศหาบุคคลผู้จักประเสริฐยิ่งกว่าไม่ได้ จึงเป็นอัศจรรย์ควร
เลื่อมใสยิ่งนัก อะโหธัมโม อันว่าพระธรรมเป็นที่พ่ึงของเราเป็นธรรมดับร้อนแห่งสัตว์ น าสัตว์ออกจาก
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ทุกข์ได้จึงเป็นสิ่งอัศจรรย์ควรเลื่อมใสแท้ อะโหสังโฆ พระสงฆ์เป็นที่พ่ึงของเราเป็นเขตนาบุญอันล้ า เลิศ
กว่าเขตอันอ่ืนยิ่งเลื่อมใสเป็นอัศจรรย์ควรเลื่อมใสแท้จริง และประการหนึ่งเราทั้งหลายได้เกิดมาพบ
พุทธศาสนาคือค าสั่งสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นลาภอันใหญ่ยิ่งนักแห่งเราแท้ เราทั้งหลายจักพึงอยู่
ด้วยความไม่ประมาท อันว่าสัพพสิ่งสของของวัตถุทั้งหลายไม่ใช่ของเราหากเราตายแล้วก็ทิ้งหมดเอา
ไปก็ไม่ได้อย่าหลงมัวเมา เหตุว่าความเฒ่า ความแก่ ความเจ็บ ความตายนี้เป็นของเรานี้ไม่พ้น เหตุนั้น
จงรีบขวานขวายหาที่พ่ึงแห่งตนคือกุศล สุจริตธรรมอันชอบให้ได้เม่ือยังมีชีวิตไม่ตายนี้  เหตุไม่รู้ว่า
ความตายจักมาถึงเม่ือใดก็จักตายเม่ือนั้น กุศลสุจริตธรรม 
 กรรมอันขอบดีที่ได้กระท าไว้นั้นก็จักได้มาเป็นที่พ่ึงแห่งตนอันว่าสิ่งอ่ืนๆ นอกจากกุศลไป
ไปเป็นที่พ่ึงแห่งตนสักสิ่ง เหตุนั้นจงอุตสาหกระท าซ่ึงกุสลสุจริต ความชอบธรรมอันเป็นที่ พ่ึงของตนให้
พร้อม ด้วยความอันอยู่ไม่ประมาท อย่าได้ให้เป็นผู้มีวิปฏิสารีเดือดร้อนเม่ือภายหลัง เหตุพระพุทธเจ้า
เทสนาสั่งสอนไว้ว่า วะยะธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนาสัมปาเทถะ ดังนี้ว่าชัจจายะถะมาปะมาทะฐะ
มา ปัจฉาวิปฏิสาริโนอหุวะฐะ อะยังโว อัมหากัง อนุสาสินี ความในพุทธภาษิตค าสอนนี้ว่า สังขา
ร่างกายจิตใจเหล่านี้มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เหตุนั้ นท่าน
ทั้งหลายจงระงับอารมณ์ เผากิเลสให้เหือดแห้งไปด้วยสมาธิและวิปัสสนาทั้ง 2 ด้วย 
 อย่าได้ประมาทจงมีสติต้ังม่ันในกุศลธรรมอย่าให้ได้มีวิปฏิสารีเดือดร้อนภายหลังอย่าให้
เสียที่ท่ีได้เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนานี้ ประการหนึ่งบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงต าหนิมี 4 จ าพวก
เป็น คนอยู่เหมือนดังคนตายแล้วนั้นและพวก 
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 ไทยล้านนา นี้อาศัยเซ่ิงความอยู่ประหมาทคลาดจากสติอ้ันดีบ่คึดการบุญกุศลอันใดสักอัน 
จ าพวก1 มีตาอยู่เหมือนคนตาบอดนั้นและพวกนี้อาศัยตาคือป๎ญญาต่ีรู้แจ้งหันจิ่งนั้นบ่มี คือหาผญ๋า
ป๎ญญาบ่ได้นั้นและจ าพวก1มีเข้าของเงินทองสัพป๎ตติอ้ันมากก็เหมือนคนทุกข์ยากจนเพราะอาศัยว่าเปน
คนบ่มีอริยธะนะผะ คือบ่มีศรัทธาศีลเป๐นต้นนั้น จ าพวก1 ปฏิบัติตามพระศาสนาแล้วกับกายเปนคนนอก
ศาสนาไปเสียบ่รู้ตัว พวกนี้อาศัยปฏิบัติจากศาสนาค าสั่งสอนพระพุทธเจ้าเม่ือว่าบุคคลตังหลายสันนี้แล้ว
จุ่งปฏิบัติหื้อดีแต้เตอะฯ  อย่าหื้อเหมือนคน 4 จ าพวกต่ีพระพุทธเจ้าทรงส าแดงไว้เจื้อว่ามานี้ เตอะฯจัก
เสียทีต่ีได้เกิดมาเปนคนพบพระพุทธศาสนานี้เตอะฯ อ้ัน1คนใบ้หล่งข่งขวายหาของต่ีตัวตายแล้วละไว้เสยี
ป๎ญญาไปได้นั้นแหละฯ จ าพวก1หาเข้าของต่ีอ้ันเอาไปได้เต้าว่าบ่เลิกหาเต้าขนเก็บแต่ของอ้ันชั่วร้ายคือ
บาปอกุศลติดตามตนไปหื้อได้เสวยทุกขะปายหน้าสิ่งเดียวนั้นแหละฯ จ าพวก1ไคร่ได้ความสุขส ารานดัง
หนตางอ้ันหมดปราศจาก อนทรายภัยอ้ันจักเดินไปด้วยความส ารานมี 
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 อยู่ปูอยบ่เจริญไต่เตียวหล่งไปจะเดินตางรกเปนเส้นเปนหนามจิ่งได้ความทุกขะบ่ได้ความ
สุกขะตามประส่ง นั้นแหละฯ อันว่าตางหมดดีนั้นคือกุศลกรรมปะถะสิบนั้นและตางรกนั้นคืออกุศลกรรม
ปฐสิบและเม่ือได้รู้สันนี้แล้วก็อย่ากระท าหื้อเหมือนคนใบ้4 จ าพวกนี้เตอะฯ อ้ันหนึ่งเกิดมาเปนคนเปิ๑งหื้อ
รู้จักคนดีคนร้ายกันรู้จักแล้วไคร่ได้อยู่ต่ีสุกขะก็ได้ทุกข์เดือดร้อนเม่ือปายลุนก็เปื๑อบ่รู้จักคนดีคนร้ายนั้น
และเพราะว่าพระพุทธเจ้าเตสนาไว้ว่าเหตุต่ีอ้ันไปสู่อบายนั้นเปนของแห่งสัตตะบุคคลผู้ใบ้บ่รู้จักคนดี
คนร้ายมี 4 จ าพวก จ าพวกหนึ่ง นั้นคนดีมีกวรสันเสินปูอยไปติเตียนนินทา1 พวกหนึ่งคนชั่วถ่อยร้ายบ่
ดีกวรติเตียรปูอยไปสันเสีนวัณณะนา1พวกหนึ่งคนอ้ันมีกุณกวรเหลื้อมใสปูอยบ่เหลื้อมใส1 ตัวคนมีโทษ
ทุจจะริตปฏิบัติผิดก็บ่กวรเหลื้อมใสปูอยหล่งไปเหลื้อมใสดังนี้ก็เพราะเปนคนผาลหาผญ๋าบ่ได้บ่รู้จักคนดี
คนร้ายจิ่งจักบ่ปูนออกจากทุกข์ในอบายเพราะว่าประกอบด้วยเหตุนี้จักไปสู่อบาย4 ประการเปนดังพระ
องค์สัพป๎ญํูเตสนาไว้นี้แหหละฯ ประการหนึ่งเกิดมาเปนคนหื้อรู้จักต่ีเปิ๑งต่ี 
 ปริวรรตไทยกลาง  นี้อาศัยซ่ึงความประมาทคลาดจากสติอันดี ไม่คิดการบุญกุศลอันใด
สักอัน จ าพวก 1 มีตาอยู่เหมือนคนตาบอดนั้นและพวกนี้อาศัยตาคือปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงนั้นไม่มี คือ
หาปัญญาไม่ได้นั้น และจ าพวก 1 มีเข้าของเงินทองสมบัติอันมากก็เหมือนคนทุกข์ยากจนเพราะอาศั ย
ว่าเป็นคนไม่มีอริยทะนะผะ คือไม่มีศรัทธา ศีล เป็นต้น จ าพวก 1 ปฏิบัติตามพระศาสนาแล้วกลับ
กลายเป็นคนนอกศาสนาไปเสียไม่รู้ตัว พวกนี้อาศัยปฏิบัติจากศาสนาค าสั่งสอนพระพุทธเจ้าเม่ือกล่าว
บุคคลทั้งหลายนี้แล้ว จงปฏิบัติให้ดี อย่าให้เหมือนคน 4 จ าพวกที่พระพุทธเจ้าทรงส าแ ดงไว้มานี้  จัก
เสียทีท่ีได้เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนานี้ ประการหนึ่งคนที่เขลาหลงขวานขวายหาของที่ ตัวตาย
แล้วท้ิงไว้เสียปัญญาไปได้นั่นแหละ จ าพวกหนึ่งหาข้าวของที่เอาไปได้ แต่ว่าไม่เลิกหายังขนเก็บแต่ของ
อันชั่วร้ายคือบาปอกุศลจิตตามตนไปให้ได้เสวยทุกข์ในภายภาคหน้าสิ่งเดียวนั้น จ าพวกหนึ่งอยากได้
ความสุขส าราญ เหมือนทางอันปราศจากอันตรายจะเดินไปด้วยความส าราญมี 
 อยู่แต่ไม่เจริญเดินทางหลงไปจะเดินทางรกเป็นเส้นทางที่ มีขวากหนามจึงได้ความทุกข์
ไม่ไ ด้ความสุขตามประสง ค์นั้ น อันว่ าทา งดีนี้นคือกุศลกรรมบท 10 นั้ นและทางรกนั้ นคือ
อกุศลกรรมบถสิบและเม่ือได้รู้ดังนี้แล้วอย่ากระท าให้เหมือนคนใบ้ 4 จ าพวกนี้ ประการหนึ่งเกิดมา
เป็นคนพึงให้รู้จักคนดีคนร้ายหากรู้จักแล้วอยากได้อยู่ในที่สุขก็ได้ทุกข์เดือดร้อนเม่ือภายหลัง ก็ด้วยไม่
รู้จักคนดีคนร้ายนั้นและเพราะว่าพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ว่าเหตุที่ไปสู่อบายนั้ นเป็นของแห่งสัตบุคคลผู้
ไม่รู้จักคนดีคนร้ายมี 4 พวก จ าพวกหนึ่งนั้น คนดีมีควรสรรเสริญแต่กลับไปติเตือนนินทา 1 พวกหนึ่ง
คนชั่วถ่อยร้ายไม่ควรพูดด้วยแต่กลับไปเสวนาด้วย 1 พวกหนึ่งคนที่มีคุณควรเลื่อมใสแต่กลับไม่
เลื่อมใส 1 ตัวคนมีโทษทุจริตปฏิบัติผิดก็ไม่ควรเลื่อมใสแต่กลับเลื่อมใส ดังนี้  ก็เพราะเป็นคนพาลหา
ปัญญาไม่ได้ ไม่รู้จักคนดีคนร้ายจึงไม่พ้นออกจากทุกข์ในอบายเพราะว่าประกอบด้วยเหตุนี้จักไปสู่
อบาย 4 ประการเป็นดังพระสัพพันญูเทศนาไว้นี้ ประการหนึ่งเกิดมาเป็นคนให้รู้จักที่พ่ึงที่ 
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ภาพท่ี 3.56 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                   

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 
 ไทยล้านนา อาศัยของตนดังอ้ันบ่ได้ประสบด้วยสุขเสียมและอันว่า ต่ีเปิ๑งอาศัยแห่งคนตัง
หลายนั้นบ่ไจ่อ้ันอ่ืนคือบุญกุศลสุจจะริต ความชอบนั้นและจุ่งทรงจ าไว้อย่าประหมาท จุ่งอุสสาหะ
ก่อส้างงกุศลสุจริตกรรมหื้อบังเกิดขึ้นไหม้ขึ้นในสันดารแห่งตนแต้เตอะฯ ก็จักได้ความสุขปูน จากตุก
ภัยแล้วก็จักสมดังความมักแห่งตนจ๊ะแหละฯ ประการหนึ่งเม่ือเกิดมาเปนคนกระท าการกุศลอ้ัน
จักเปนประโยชะนะแห่งตนหื้อสติระวัง ระไว้ใจไว้หื้อดีอย่าหื้อหลงไปตามลมปากฟุูจาแห่งคนเหตุว่า
ลมปากฟุูจานั้นมันล่อเลวงหื้อหลงเสี้ยคนคุ้นวายไปและโบลานว่าลมด าลมแดงมันบ่แข็งเหมือนลมปาก
นั้นและประการหนึ่งเม่ือจักไคร่ประสบพบพระพุทธเจ้าจุ่งตริตรีหายังของแต้ของจิง หื้อได้อย่าไปตาม
สะมุตติแห่งโลกอ้ันบ่เปนของแต้ของจิงนั้นบ่กวรและศาสนากันยังหลงลงไปตามสมุตติของโลกแล้วบ่ได้
พบพระพุทธเจ้าและเหตุพระพุทธเจ้าบ่อยู่ต่ีไหนอยู่ต่ีหันเซ่ิงธรรมอ้ันเปนของจิงในใจแห่งคนฝุงรู้แจ้ง
หันจิงนั้นแหละฯ เพราะว่าพระองค์กล่าวว่าบุคคลผู้ใดหันธรรมอ้ันเปนของแต้ของจิงดังอ้ันบุคคลผู้นั้น
ได้จื่อว่าหันเราพระตถาคตว่าดังนี้และอ้ันหนึ่งเม่ือประธานจักออกจากทุกข์กระท าหื้อแจ้งเซ่ิงพระนิ
พปานจุ่งหื้อบรมวรในศีลและสมาธิและ 
  จ าเริญวิป๎สสะนาปิจจะระณาสังขารหื้อหันแจ้งจิงตามลักขะณะต่ีอ้ันบ่เตียงเปนทุกข์เป
นอนัตตานี้เตอะฯ ผิว่ายังบ่รู้จักยังสังขารยังหลงไปตามสังขารดังอ้ันก็บ่ปูนจากทุกข์คือบ่ได้เถิงนิพปาน
เจ้าได้ง่ายและเหตุสังขารหมู่นี้มันล่อลวงหื้อสัตหลงลงอยู่เปนนิจสัตฝุงหลงอยู่ในสงสารนี้จิ่งมีแต่ความ
รักความชังรุ่มร้อนอยู่ด้วยไฟกิเลสสิ่งเดียวและประการหนึ่งความหลงแห่งสัตนี้ มีมีอยู่  4จ าพวกคือหลง
รักหลงชังถือตัวหลงตัวภัยต่างๆ คือความหลง4 ประการนี้คือได้ตัวอวิชาความใบ้ไร้ผญาหลงลวดบ่รู้
แจ้งหันจิงในสังขารอ้ันบ่เตียงเปนทุกข์เปนอนัตตาอ้ัน 1 สัมป๎ตติข้าวของเงินทองตังหลายทุกสิ่งทุกอ้ัน
เปน ของกลางส าหลับแผ่นดินบ่ไจ่เปนของไผบ่มีบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเปนเจ้าของปกครองรักษาและบุคคล
ผู้ได้ล าเปิ๑งดังนี้อยู่ไจ้ๆบุคคลผู้นั้นเปรียบกับโสดาบันเปิงมีและผิว่าบ่รู้แจ้งหันแจ้งดังอ้ันหื้อไปดูต่ีปูาจ้าผี
นั้นเตอะฯ อ้ันใดอ้ันใดก็ละไว้หั้นเสียหมดเอาไปบ่ได้ยังยู่แต่กระดอกตังมวรนั้นและอ้ันนี้  เปนแน่เปนจิ่ง
แต้แหละฯ จุ่งหื้อปิจจะระณาหื้อตกลงใจจิตใจแล้ว 
 ปริวรรตไทยกลาง  อาศัยของตนดังนั้นไม่ได้ประสบด้วยสุขเษม อันว่าที่ พ่ึงอาศัยแห่งคน
ทั้งหลายนั้นไม่ใช่อันอ่ืนคือบุญกุศลสุจริต ความชอบนั้น จงจ าไว้อย่าประมาท ให้อุตสาห์ก่อสร้างกุศล
สุจริตกรรมให้บังเกิดขึ้นในสันดานแห่งตัวเอง ก็จะได้สุขพ้นจากทุกข์ภัยแล้วก็จะสมดังความปรารถนา
แห่งตัวเอง ประการหนึ่งเม่ือเกิดมาเป็นคนกระท าการกุศลอันจักเป็นประโยชน์แห่งตัวเองให้สติระวัง 
ไว้ในใจให้ดีอย่าให้หลงไปตามลมปากของคนอ่ืน เหตุว่าลมปากนั้นมันล่อลวงให้หลงเสียคนให้วุ่นวาย



๙๔ 
 

ไป และโบราณว่าลมด าลมแดงมันไม่แข็งเหมือนลมปากนั้น และประการหนึ่งเม่ือจักประสบพบเจอ
พระพุทธเจ้าจงแสวงหาของจริง ให้ได้อย่าไปตามสมมติของโลก อันไม่เป็นของแท้ของจริงนั้นไม่ควร 
และศาสนานั้นก็ยังหลงลงไปตามสมมติของโลกแล้วไม่ได้พบพระพุทธเจ้าและเหตุพระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่
ไหนอยู่ที่เราเห็นซ่ึงธรรมอันเป็นของจริงในใจแห่งคนผู้รู้แจ้งเห็นจริงนั้น เพราะว่าพระองค์กล่าวว่า
บุคคลผู้ใดเห็นธรรมอันเป็นของแท้ของจริง บุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นเราพระตถาคตดังนี้  ประการหนึ่ ง
เม่ือประธานออกจากทุกข์กระท าให้แจ้งซ่ึงพระนิพพานจงให้บวรในศีลและสมาธิ 
 เจริญวิปัสสนาพิจารณาสังขารให้เห็นแจ้งจริงตามลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้ 
หากว่ายังไม่รู้จักสังขารยังหลงไปตามสังขารดังนั้นก็ไม่พ้นจากทุกข์คือไม่ได้ถึงนิพพานได้ง่ายและเหตุ
สังขารเหล่านี้ มันล่อลวงให้สัตว์หลงอยู่เป็นนิจ สัตว์เหล่านี้หลงอยู่ในสงสารนี้จึงมีแต่ความรักความชัง
รุ่มร้อนอยู่ด้วยไฟกิเลสสิ่งเดียว และประการหนึ่งความหลงแห่งสัตว์นี้มีอยู่ 4 จ าพวกคือ หลงรัก หลง
ชัง ถือตัวหลงตัว ภัยต่างๆ คือ ความหลง 4 ประการนี้คือ ได้ตัวอวิชชาความไร้ปัญญาเลยไม่รู้แจ้งเห็น
จริงในสังขารอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ประการ 1 สมบัติข้าวของเงินทองทั้งหลายทุกสิ่งทุกอันเป็น
ของกลางส าหรับแผ่นดินไม่ใช่เป็นของใครไม่มีบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าของ ปกครองรักษาและบุคคลผู้ได้
ระลึกดังนี้อยู่ตลอด บุคคลผู้นั้นเปรียบกับโสดาบัน หากว่าไม่รู้แจ้งดังนั้นให้ไปดูที่ปุาช้านั้น อันใดอันหนึ่ง
ก็ทิ้งไว้หมดเอาไปไม่ได้ยังอยู่แต่กระดองทั้งมวลนั้น เป็นแน่เป็นจริง จงให้พิจารณาให้ตกลงใจแล้ว 
 

ภาพท่ี 3.57 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                   
ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 

 

 ไทยล้านนา หื้อรีบเล่งปฏิบัติตามไจ้ๆเตอะฯ ก็อาจจักได้เถิงสุขปูนจากตทุกข์ในสังสารวัฏ
ดีหลีบ่อย่าจ๊ะแหละฯ ประการหนึ่ง อะยังกาโยอันว่าตนอ้ันนี้ อะจิรัง บ่นานเต้าใด อะธิเสสะติก็จักได้
นอนอยู่เหนือแผ่นดินวัตตะด้วยแต้แน่จิงใจแหละฯ  อะยังกาโยอ้ันว่าตนอ้ันนี้  อะเปตะวิญญาโณกัน
ว่าปราศจากวิญญาณคือว่าตายแล้วดังอ้ัน ตะมัสโสเปนอันเปล้า อิวะคะริงคะรังเปนดังดุ้นหลัวชากอ้ัน
ต่านเผ้าผีอ้ันต่านชัดเสียยังปุาจ้า นิรัพพังอ้ันหาประโยชน์บ่ได้นั้นและประการหนึ่งโลกัสสะนิวา เสใน
เม่ือสัตตังหลายอ้ันฝุงในโลกนี้ เอกาหิ ถะสะหิ อะคิหิ อ้ันมีไฟตังหลาย 11 กองคือ ราคะคิ  โทสะคิ 
โมหะคิ ชาติคิ ชราคิ พยาธิคิ มรณคิ โสกะคิ ปริโถคิ อุปายาสะคิ  ปะชะลิเตหากไหม้เผ้าอยู่นิจจังทุก
เม่ือสติและ ตุมเหอันว่าสู่ต่านตังหลาย โกนุหาโสดังฤา(ลือ)และจักกวรยินดีและไค่หัวนั้นจา กิงมะนัน
โถดังฤา(ลือ) และจักยินดีด้วยอ้ันเหล้นนั้นจา อันธะกาเรนะด้วยอ้ันมึดมัว อะนัทธาหากหุ้มห่อคอบง า
อยู่ นะคะเวสะถะปูอยบ่แสวงหาต่ียังต่ีเปิ๑ง ธุวัง อ้ันมีสะภาวะอ้ันเตตียงฐิติอ้ันต้ังอยู่หม้ันนั้นจา  



๙๕ 
 

  ตุมเหอันว่าต่านตังหลายป๎สสะถะจุ่งเล่งดู อิถังกิมังยังรูปอ้ันนี้กัมกะตัง อ้ันนี้กรรมหากแต่ง
แปงอารุกาอ้ันกลัวเกล้าไปด้วยน้ าเน้าน้ าหนอง ตังหลาย อะฐิติสะเตหิอ้ันมีกระดูกได้ สามร้อยท่อนสะมะ
ติกังหากทรงก้ าไว้อาตุรังอ้ันขงขวายถุนะคะมะเนหื้อด้วยอ้ันอยู่อ้ันไป ปิจิตารหากริจจะณาวัตฐาภาระเณ
หิด้วยเครื่องประเหมินอากอนตังหลาย ปะหุสังกัปป๎งอ้ันโลกหากสะมุตติว่าดีว่างามนั้นและ อิถัง รูป๎งอ้ัน
รูปอ้ันนี้ปริชินนัง มีสะภาวะอ้ันรู้เฒ่าชราโรกานิถังอ้ันเปนต่ีลี้อยู่แห่งพยาธิตังหลาย ปะภังกุนัง มีสะภาวะ
อ้ันรู้แตกม้างภิชชะติกันว่า แตกม้างตีใดต่ีหนึ่งดังอ้ันปูติสันทะเต มีน้ าหนองเน้าหากไหลออกมาและหิ 
ด้วยมีแต้แหละฯ 
 ชีวิตัง อันว่าชีวิตมรันติอ้ันมีตายและ กันตายแล้ว ยานิ อิมานิอะฐินิอันว่าขระดูกตังหลายฝุง
นี้ อะวัตฐานิก็เร้าร้ายกันอยู่สุสาเนในปุาจ้าผีต่ีนั้นสิ่งเดียวและโกอ้ันใดและจักกวรยินดี ตุมหากังแห่งสู่
ต่านตังหลาย ทิสวานะ ด้วยอันได้หัน  ตานิอะฐินิ  ยังกระดูก ตังหลายฝุงบนั้นจา ชะราจะอันว่าอ้ันความ
เฒ่าก็ดี มะจุจะคะอ้ันความตายก็ดี มาโน อ้ันว่ามานะใจใหญ่ สะหาวก็ดี มักโขจะ อ้ันมักรูปต่านก็ดี 
 ปริวรรตไทยกลาง  ให้รีบเร่งปฏิบัติตามตลอด ก็จะได้ถึงสุขพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏ 
ประการหนึ่ง อะยังกาโย อนว่าร่างกายนี้ อจีรัง ไม่นาน อธิเสสะติ ก็จักได้นอยอยู่เหนือแผ่นดิน วัตตะ 
ด้วยแท้แน่จริงใจ อะยังกาโยอันว่าร่างการนี้ อะเปตะวิญญาโณหากว่าปราศจากวิญญาณคือว่าตาย
แล้วดังนั้น ตะมัสโสเป็นอันเปล่า อิวะคะริงคะรังเป็นด่ังท่อนไม้ที่ท่านเอาเผาผีในปุาช้า นิรัตถัง หา
ประโยชน์ไม่ได้นั้น และประการหนึ่งโลกัสสะนิวาเส ในเมือ่สัตว์ท้ังหลายในโลกนี้ เอกาหิ ถะสะหิ อะคิ
หิอันมีไฟทั้งหลาย 11 กองคือ ราคะคิ โทสะคิ โมหะคิ ชาติคิ ชราคิ พยาธิคิ มรณคิ โสกะคิ ปริโถคิ อุ
ปายาสะคิ ปะชะลิ เต ไหม้เผาอยู่เป็นนิจ ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลาย โกนุหาโส ควรยินดีและหัวเราะนั้น 
กิงมะนันโถจักยินดีด้วยการเล่นนั้น อันธะกาเรนะ ด้วยอันมืดมัว อะนัตธาหากครอบง าอยู่  นะคะเวสะ
ถะไม่แสวงหาที่พ่ึง ธุวัง อันมีสภาวะอันเที่ยงต้ังม่ันอยู่นั้น 
 ตุมเหอันว่าท่านทั้งหลาย ปัสสะถะจงเร่งดู อิถัง กิมัง ยังรูปอันนี้ กัมกะตัง อันนี้กรรมหาก
แต่งสร้าง อารุกาอันคลุกเคล้าไปด้วนน้ าเน่าน้ าหนองทั้งหลาย อะฐิติสะเตหิ มีกระดูกได้ สามร้อยท่อน 
สะมะติกัง หากทรงค้ าไว้ อาตุรังอันขงขวาย ถุนะคะมะเน ให้ด้วยอันอยู่อันไป ปิจิตารหา กะริจจะณา 
วัตฐาภาระเณหิ ด้วยเครื่องประเมินกากรทั้งหลาย ปะหุสังกัปปังอันโลกหากสมมติว่าดีว่างามนั้นและ 
อิถังรูปังอันรูปอันนี้ปริชินนัง มีสภาวะอันรู้แก่เฒ่าชรา โรคานิถัง อันเป็นที่อยู่แห่งโรคทั้งหลาย ปะภัง
กุนัง มีสะภาวะอันรู้แตกดับ ภิชชะติ หากว่าแตกดับที่ใดที่หนึ่งดังนั้น ปูติสันทะเต มีน้ าหนองเน่าหาก
ไหลออกมาด้วยแท้ 
 ชีวิตัง อันว่าชีวิต มะรันติ อันมีความตายหากตายแล้ว ยานิ อิมานิ อะฐินิอันว่ากระดูก
ทั้งหลาย ทิสวานะ ด้วยการได้เห็น ตานิอะฐินิ ยังกระดูกทั้งหลายเหล่านั้น ชราจะ อันว่าความแก่เฒ่าก็
ดี มะจุจะคะ อันมีความตายก็ดี มาโน อันว่ามานะใจใหญ่ สะหาวะก็ดี มักโขจะ อันชอบในรูปก็ดี 
 



๙๖ 
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ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา เสียก็ดี อะฐิโตหากครอบง าอยู่ยะถานะเรในเมืองต่ีใดคืออัตตะภาวะคือตนอ้ัน
นี้และประการหนึ่ง ตุมเหอันว่าสูต่านตังหลาย อะภิถะเรถะ เปิงยินดียิงนักกะละยาเณในบุญนิวาละเย
ก็เปิงห้ามจิตตังยังใจ ปาป๎งยังบาป นะกะยิราก็บ่เปิ๑งกระท าแถม ปาป๎งยังบาปอ้ันนั้น ปุนนะปุนนังไจ้ๆ 
นะกะยิรา ก็บ่เปิ๑งกระท าสันตัง ยังอ้ันมักอ้ันหุ๋ม ตุมหิปาเป ในบาปอ้ันนั้น อุจจะโยอันว่าสะภาวะอ้ัน
หอมเหียบปาป๎สสะ ยังบาปทุกเขก็เตียนย่อมหื้อเปนทุกข์มากนักแหละฯ ปุริโสอันว่าจายตังหลายเจ
กะยิรา  ผี้ และได้กระท ายังบุญ เจโหติ ผี้และมีดังอ้ันกะยิราก็เปิ๑งกระท าบุญญัง ยังบุญ อ้ันนั้นแถม ปุน
นะปุนนัง ไจ้ๆ  กายิราก็เปิ๑งกระท าสันทะยังอ้ันมักอ้ันหุ๋ม ตุมหิปุญเญหิในบุญอ้ันั้น อุจจะโยอันว่า สะ
ภาวะอ้ันหอมเหี้ยม ปุญยัสสะ  ยังบุญ อ้ันนั้นสุกโขก็เตียนย่อมหื้อเปนสุกขะอ้ันมากนักแต้จริง
และป๎ณดิโต อ้ันบุคคลผู้มีผญา นะหาปะเย  

 บ่เปิ๑งหื้อถ่อยเสียยังเปียร อัตตะถะป๎ง ยังการอ้ันเปนประโยชน์ อัตตะโนแก่ตน ปรมัตถะ
นะด้วยอ้ันกระท าหื้อเปนประโยชน์แก่ต่านผู้อ่ืน ปะหุนาปิ แม้นมากนักก็ดี อะรัมปิ แม้นน้อยนึ่งก็ดี 
ป๎ณฑิโตอันว่านักปราชญ์ผู้มีผญาอภิญญายะแขวดกฎหมาย รู้แล้ว อัตตะถัตตังยังประโยชน์แก่ตนเปิ๑ ง
ขงขวายสะถัตตัง ยังประโยชน์แห่งตนสิยาเปิ๑งมีเตอะ ธิโรอันว่าผู้ มีนะเสวัยยะบ่เปิ๑งเสบ หินะธัมมัง
ยังป๎ญจะกามะกุณอ้ันถ่อยนิวะเส บ่เปิ๑งอยู่ปะมาเถนะด้วยกองอ้ันประหมาทจากกุศลกรรม นะเสวัยยะ 
มักว่านะคะเหณัยยะบ่เงถือเอามิจฉาทิฐิอ้ันเปนบาป โลกะวุฒินา  อันว่าการจักหื้ อจ าเริญอยู่ในโลกนี้ 
นะสิยาบ่เปิ๑งมีและ ธิโรอันว่านักปราชญ์ผู้ทรงธรรมวิเศษ นะปะมาทัยยะบ่เปิ๑งประหมาทหล่งลื่มอุทิเฐ
ในอ้ันกระท าเปียรบ่ค้าน จะเร เปิ๑งกระท าหอมเหี้ยบธรรม ยังสุจจะริตธรรมอ้ันดีธรรมจารีนามะจื่ออ้ัน
ว่าคนผู้หอมเหี้ยบธรรมอ้ันชอบนั้นสุกขัง เสติ ก็ได้เสวยสุข อัสสมิงโลเกในโลกอ้ันนี้  ปะรัมหิจะ ในโลก
ปายหน้าและปาลาอันว่าคนใบ้ตังหลาย นะปะสังสันติก็บ่ห่อนสักเสีนยกยอ ถานังยังต่านสักเตอะ
แหละ ฯ 

 ปริวรรตไทยกลาง  อะฐิโต หากครอบง าอยู่ ยะถานะเร ในเมืองที่ใด คือ อัตตะภาวะ คือ
ตนนี้ และประการหนึ่ง ตุมเห อันว่าท่านทั้งหลาย อะภิถะเรถะ ควรยินดียิ่งนัก กะละยาเณ ในบุญ นิ
วาละเย ก็ควรห้าม จิตตัง ซ่ึงใจ ปาปัง ยังบาป นะกะริรา ก็ไม่ควรกระท าอีก ปาปัง ยังบาปอันนั้น ปุน
นะปุนนัง นะกะยิรา ก็ไม่ควรกระท า สันทัง ในอันที่ชอบ ตุมหิปาเป ในบาปอันนั้น อุจจะโยอันว่าสะ
ภาวะอันหอมเหียบปาปัสสะ ยังบาปทุกเขก็ย่อมให้เป็นทุกข์มากนัก ปุริโส อันว่าชายทั้งหลาย เจกะยิ
รา ได้กระท ายังบุญ เจโหติ มีดังนั้น กะยิรา ก็ควรกระท าบุญยัง ยังบุญ อันนั้นอีก กายิรา ก็ควรก ระท า 



๙๗ 
 

สันทะยัง ในสิ่งที่ชอบ ตุมหิปุญเญหิในบุญอันนั้น อุจจะโย อันว่า สภาวะอันหอมหวน ปุญยัสสะ ยังบุญ 
อันนั้น สุกโข ก็ย่อมให้เป็นสุขมากนักแท้จริง และบัณฑิโต อันว่าบุคคลผู้มีปัญญา นะหาปะเย 

 ไม่ควรให้ถอยเสียซ่ึงความเพียร อัตตะถะปัง ยังการอันเป็นประโยชน์ อัตตะโน แก่ตน 
ปรมัตถะนะด้วยอันกระท าให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่ืน ปะหุนาปิ แม้นมากก็ดี อะรัมปิ แม้นน้อยก็ดี 
บัณฑิโตอันว่าปราชญ์ผู้มีปัญญา อภิญญายะ ได้ก าหนดหมายรู้แล้ว อัตตะถัตตัง ยังประโยชน์แก่ตนพึง
ขวานขวาย สะถัตตัง ยังประโยชน์แห่งตน สิยา พึงมีด้วยดังนี้ ธิโร อันว่าผู้ มี นะเสวัยยะ ไม่พึงเสพ หิ
นะธัมมัง ยังปัญจะการมคุณอันถ่อย นิวะเส ไม่พึงอยู่ ประมาเถนะ ด้วยความประมาทจากกุศลธรรม 
นะเสวัยยะ มักว่า นะคะเหณัยยะ ไม่ถือเอามิจฉาทิฐิอันเป็นบาป โลกะวุฒินา อันว่าการจักให้เจริญอยู่
ในโลกนี้ นะสิยาไม่ควรมี ธิโรอันว่านักปราชญ์ผู้ทรงธรรมวิเศษ นะปะมาทัยยะ ไม่พึงหลงลืม อุทิเฐ ใน
การกระท าเพียร จะเร พึงกระท าเก็บธรรม ยังสุจจะริตธรรมอันดี ธรรมจารีนามะ ชื่อว่าผู้ เก็บธรรมอัน
ชอบนั้น สุขขัง เสติ ได้เสวยสุข อันสมิงโลเก ในโลกอันนี้ ปะรัมหิจะ ในโลกภายหน้า และปาลาอันว่า
คนบอดทั้งหลาย นะปะสังสันติ ก็ไม่ควรสรรเสริญ ถานัง ยังท่าน 

 

 
ภาพท่ี 3.59 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                  

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา หะเว ด้วยแต้ ธิโลอันว่านักปราชญ์ อนุโมทนาเตีนย่อมอนุโมทนายินดี
ทานังเซ่ิงทานอ้ันมากนักโสธิโรอันว่ารักปราชญ์เจ้าผู้มีผญานั้นสุกขีก็ได้เสวย ปะระโลเกในโลกปายหน้า
คะเตเนวะอนุถะเนนะด้วยอ้ันต้ังใจ อนุโมทนายินดีเซ่ิงตานแห่งต่านผู้ อ่ืนนั้นโหติก้มีแหละฯ ประการ
หนึ่ง ป๎ณฑิโตนามะ จื่อว่าอันว่าผู้มีนะอิจฉาก้เปิ๑งมัก ธะนังยังข้าวของ อธัมเมนะด้วยอ้ันได้บ่ชอบธรรม 
นะอิจฉาก็บ่เปิ๑งประธานมัก รัตฐังยังบ้านเมืองอธัมเมนะด้วยอ้ันได้ด้วยบ่ชอบธรรม นะอิจฉัยยะก็บ่
เปิ๑งผญามักสะมิทธิมัตตะโนยังอ้ันหื้อสมฤทธิ์เปนดีแก่ตนอะธัมเมนะด้วยอ้ันบ่ ชอบธรรม สะมักว่า
โสป๎ณฑิโต อันว่านักปราชญ์เจ้าตนนั้น สิละวาอ้ันประกอบด้วยศีลป๎ญญาว่าอ้ัน ประกอบด้วยผญาธัมมิ
โกเปนอ้ันชอบธรรม สิยาเปิ๑งมีจะแหละฯ  เยชะนาอันว่าคนตังหลายฝุงใดธัมมานุวัตติอ้ันปิทธิเลี้ยงชีวิต
ด้วยอ้ันชอบตามคลองธรรมสุในธรรม สัมมะถะขาโตอ้ันพระพุทธเจ้าหากเตสนาดีนักเตชะนาอันว่าคน
ตังหลายฝุงนั้น เอสันติก็จักได้เถิ่งปะรังยังฟ๎๑งสมุทร์กล้ าหน้าคือนิปาน มะจุเทยยัง อันว่าพระยามัจจุราช 
ถุทัสสังอ้ันบ่จักได้หันนั้นแหละฯ ตุมเห 



๙๘ 
 

 อันว่าสู่ต่านตังหลาย ปะหายะจุ่งละเสียแล้ว กัณหังธัมมังยังธรรมอ้ันด า คืออกุศลกรรมกา
ยะทจุจะริตเปนต้นภะเวถะเปิ๑งจ าเริญ สุกัง ธัมมัง ยังธรรมอ้ันขาวคือกุศลมีกายะสุจริตเปนต้นแต้ดีหลี
เตอะฯ 

  ประการหนึ่งป๎ณฑิตาอันว่าผู้มีผญา เจชัญญา ผี้และรู้อัตตานังยังตนปิยัง ว่าเปนต่ีรักดัง
อ้ันสุรักขีตังก็กวรรักษาหื้อดีนัก รักเขยยานังยิ่งกล่าวของรักษานั้นติณัง ยามานัง อันว่ายาม 3 อ้ัน คือ
ปะถะยาม ฯ มัชฉิมะยาม ป๎จฉิมะยาม ปฏิชะเคยก็เปิ๑งภาวะนา พุทธกุณคืออิติปิโสและธรรมะกุณด้วย
บทว่าสวาขาโตและสังฆะกุณคือสุปะติป๎นโนดังนี้ อะญะตะรัง ยานังในยามอันใดอ้ันหนึ่ง อะโหสิจุ่งมี
เตอะฯ สัพเพ ป๎ณฑิอันว่าผู้มีผญาตังหลายมวร ปะสะติและเล่งหันป๎ญญายะด้วยผญา ยะถาในกาล
เม่ือใด อิติวะจะเนนะ ด้วยค าว่าดังนี้ สัพเพสังขาราอันว่าสังขารธรรมตังมวร อะนิจจาบ่หม้ันบ่เตียง 
สัพเพสังขารา ทุกขาอันว่า สังขารธรรมตังมวร ทุกขาก็เปนทุกข์มากนัก  สัพเพสังขา ราอันว่ าสังขา ร
ธรรมตังมวร อะนัตตาบ่ไจ่ตน หาแก่นหาสารบ่ได้อะถะเม่ือดังอ้ัน นิปินฑะติก้กวรหน่าย ยังอะนิจจะ
ทุกขะ อะนัตตะแต้แหละฯ  เอ สะ มักว่า 

 ปริวรรตไทยกลาง  หะเว ด้วยแท้ ธิโร อันว่านักปราชญ์ อนุโมทนาย่อมอนุโมทนายินดี 
ทานัง ซ่ึงทานอันมากนัก โสธิโร อันวานักปราชญ์ผู้มีปัญญานั้น สุขขีก็ได้เสวย ปะระโลเก ในโลกภาย
หน้า คะเตเนวะ อนุถะเนวะ อนุถะเนนะ ด้วยความต้ังใจ อนุโมทนายินดีซ่ึงทานแห่งท่านผู้ อ่ืนนั้น โหติ 
ก็มีดังนี้ ประการหนึ่ง บัณฑิโตนามะ ชื่อว่าผู้มี นะอิจฉา ก็พึงชอบ ธะนัง ยังข้าวของ อะธัมเมนะ ด้วย
อันได้ไม่ชอบธรรม นะอิจฉา ก็ไม่ควรประมาทนัก รัตฐัง ยังบ้านเมือง อะธัมเมนะ ด้วยอันไม่ชอบธรรม 
สะมัก ว่า โสบัณฑิโต อันว่านักปราชญ์นน้น สิละวา อันประกอบด้วยศีล ปัญญา ประกอบด้วย
ปัญญาธัมมิโก เป็นสิ่งชอบธรรม สิยา ควรมีดังนี้ เยชะนา อันว่าคนทั้งหลายเหล่าใด ธัมมานุวัตติ อัน
เลี้ยงชีวิตด้วยความชอบ ตามคลองธรรม สัมมะถะขาโต ที่พระพุทธเจ้าหากเทศนาดีนัก เตชะนา อัน
ว่าคนทั้งหลายเหล่านั้น เอสันติ ก็จักได้ถึง ปะรังยัง ฝั่งสมุทรคือนิพพาน มะจุเทยยัง อันว่าพญามัจุราช 
ถุทัสสัง ไม่สามารถเห็นได้นั้นแล 

 อันว่าท่านทั้งหลาย ปะหายะจงละเสีย กัณหังธัมมัง ยังธรรมอันด า คือ อกุศลกรรม กายะ
ทุจริต เป็นต้น ภะเวถะ พึงเจริญ สุกัง ธัมมัง ยังธรรมอันขาวคือกุศล มีกายะสุจริต เป็นต้น 

 ประการหนึ่งบัณฑิตา อันว่าผู้มีปัญญา เจชัญญา รู้อัตตานัง ยังตน ปิยัง ว่าเป็นที่รัก สุรักขี
ตัง ก็ควรรักษาให้ดีนัก รักเขยยานัง ยิ่งกล่าวองรักษานั้น ติณัง ยามานัง อันว่ายาม 3 คือ ปฐมยาม 
มัชฌิมยาม ปัจฉิมยาม ปฏิชะเคยะ ก็ควรภาวนา พุทธคุณ คือ อิติปิโส และธรรมคุณ ด้วยบทว่า สวา
ขาโต และสังฆะคุณคือสุปะติปันโน ดังนี้ อะญะตะรัง ยานังในยามอันใดอันหนึ่ง อะโหสิ จงมีด้วย สัพ
เพ บัณฑิ อันว่าผู้มีปัญญาทั้งหลาย ปะสะติ เห็นปัญญาด้วยปัญญา ยะถาในกาลเม่ือใด อิติวะจะเนน ะ 
ด้วยค ากล่าวนี้ สัพเพสังขาราอันว่าสังขารธรรมทั้งหลาย อนิจจา ไม่เที่ยง สัพเพสังขารา ทุกขา อันว่า
สังขารธรรมทั้งมวล ทุกขาก็เป็นทุกข์มากนัก สัพเพสังขารา อันว่าสังขารธรรมทั้งมวล อนัตตาไม่ใช่ตน 
หาแก่นสารไม่ได้ อะถะเม่ือนั้น นิปิณฑะติ ก็ควรหน่าย ซ่ึง นิจจะทุกขะ อะนัตตะ จริงแท้ เอ สะ มักว่า 

 



๙๙ 
 

 
ภาพท่ี 3.60 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                   

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา เอโสนิปินฑาโว อันว่าสัพภาวะอ้ันหน่ายนั้นมัคโคเปนหนทางวิสุทธิยาแห่งนิ
พปานเจ้าแต้แหละฯ โยปุคคะโล อันว่าบุคคลผู้ใด กะโตและเถิงพุทธัญจะยังพระพุทธเจ้าก็ดี ธัมมัญจะ
ยังพระธรรมก็ดี สังขัญจะยังพระสังฆะก็ดี อิติด้วยค าว่า เอาเปนต่ีเปิ๑ง อัตตาโนแก่ตนดังอ้ัน โสปุคคะโล 
อันว่าบุคคลผู้นั้นก็จักได้หัน จะตะริ อะริยะสัจจะนิ ยังอะริสัจจะธรรมตัง 4 สะมะป๎ญญายะ ด้วยผญา
อันเสมอดีนัก กะตะมัง อะริยะสัจจังอันว่าอะริยะสัตตัง 4 นั้นจักได้อันใดจา ทุกขังอ้ันหนึ่ง คือทุกขะ
สัจจะ สะมุทถะยัง อ้ันหนึ่งคือสะมุทถะยะสะจะคือตัวตัณหาหื้อบังเกิดยังทุกข์ อ้ันหนึ่ง คือนิโลธะสะ
จะ อะติกัมมัง  คือนิพปาน อ้ันขาว หล่วงยังทุกข์ตังมวร อะริยัตฐัง คิกัง มัคคัง อ้ันหนึ่ง คือ อะฐังคิกะ
มัคคะ 8 ทุกขุปสะมัคคามินังอ้ันปฏิบัติหื้อได้เถิงนิพปานอ้ันดับเสียยังทุกข์ในวัฎสงสารนั้นแหละฯ 
ทุกขะสะจะปิรินะโฐ สังขาระตะโฐมีสะภาวะอ้ันมีประจัยหากแต่งแปงหื้อเกิดหื้อเปนไปแล้วหื้อเปน
ทุกข์ไปไจ้ๆนั้นแหละฯ สันตะป๎ตโตคือมีอัตตะอ้ันหื้อสัตตังหลายเดือดร้อนด้วยทุกข์ และโทษมากนัก
และ วิปะรินามัตโฐ มีอัตตะหื้อสัตตังหลายรู้ปี๒นแปรไปมาด้วยชรา  

 พยาธิมรณะนั้นและสะมุทถะยะสัจจะนิทานัตโต อายะตะนัตโต  สังโยคัตโต  ปริโกทัตโต อัน
ว่าสะมุทถายะสะจะก็มี อัตตะ 4 คือนิทานัตโตมีสะภาวะอ้ันหื้อ เปนเหตุ หื้อทุกข์ เกิดมีไจ้ๆ นั้นแหละฯ  

 อายะตานัตโตคือมีอัตตะหื้อสัตตังหลายหอมเหี้ยบยังกรรมอ้ันจักหื้อเปนทุกข์อยู่ไจ้ๆนั้น
แหละฯ  

 สังโยคะโฐ คือมีอัตตะสะภาวะอ้ันหื้อสัตตังหลายประกอบยังคลองอ้ันจักหื้อเปนทุกข์ไจ้ๆ
นั้นแหละฯปะริโกธัตโตมีอัตตะหื้อสัตตังหลายติดข้องอยู่ในคองอ้ันจักเป๐นทุกข์ไจ้ๆนั้นแหละฯ 

 นิโลธะสะจะ นิสะระณะโฐ วิเวคัตโต  อะสังขาระ ตัตโต  อันว่านิโรธะสะจะ ก็ดี อะฐะ 4 
คือนิสะระณะโฐ มีมีอัตตะสะภาวะ อ้ันหื้อสัตตังหลายออกจากทุกข์โทษ ในวัฎสงสาร นั้นแหละฯ 

 วิเวกโฐมี อัตตะสะภาวะ อ้ันหื้อสงัด จากทุกข์นั้น แหละน อะสังขาตะโฐ มีอัตตะอ้ันหื้อหา
ป๎จจัยแต่งแปงบ่ได้นั้นแหละฯ  

 อะมะตะโฐ  มีอะฐะ อ้ันหื้อสัตตังหลายได้เถิงนิพปานเจ้าอ้ันบ่รู้เฒ่ารู้ตายนั้นแหละฯ อันว่า
มัคคะก็มี อัตตะ 4 มัคคะสะจะนิยานิโฐ เหตุโฐ ทัสสะนะโฐ  อะธิปะเตยยะโฐ  นิยานิโฐ มีอะฐะ 

 ปริวรรตไทยกลาง  เอโสนิปิณฑาโว อันว่าสภาวะที่หน่ายนั้น มัคโค เป็นทางแห่งวิสุทธิยา 
แห่งพระนิพพาน โยปุคคะโล อันว่าบุคคลใด กะโต ถึงพุทธัญจะ ซ่ึงพระพุทธเจ้าก็ดี ธัมมัญจะ ซ่ึงพระ



๑๐๐ 
 

ธรรมก็ดี สังฆัญจะ ซ่ึงพระสงฆ์ก็ดี อิติ ด้วยค ากล่าวท่ีว่า ขอเป็นที่พ่ึง อัตตาโนแก่ตนดังนั้น โสปุคคะโล 
อันว่าบุคคลผู้นั้นก็จะได้เห็น จะตะริ อริยะสัจจะนิ ยัง อริสัจจะ ธรรมทั้ง 4 สะมะปัญญายะ ด้วย
ปัญญาอันเสมอดี กะตะมัง อริยะสัจจัง อันว่าอริยะสัจทั้ง 4 นั้นจะได้อันใด ทุกขังประการ หนึ่ง คือ 
ทุกขะสัจจะ สมุทธะยัง ประการหนึ่งคือสมุทธะยะสัจจะ คือตัวตัณหาให้บังเกิดซ่ึงทุกข์ ประการหนึ่ง 
คือ นิโลธะสะจะ อะติ กัมมัง คือ นิพพาน อันข้าวทุกข์ทั้งมวล อริยัตฐัง คิกัง มัคคัง ประการหนึ่ง คือ 
อะฐังคิกะมรรค 8 ทุกขุปะสะมัคคามินัง อันปฏิบัติให้ได้ถึงนิ พพานอันดับเสียซ่ึงทุกข์ในวัฏสงสาร 
ทุกขะสะจะ ปิรินะโฐ สังขาระตะโฐ มีสภาวะอันมีปัจจัย สร้างให้เกิดเป็นไปแล้วให้เป็นทุกข์ไปตลอด
นั้น สันตะปัตโต คือ มีอัตตะ ที่ให้สัตว์ท้ังหลายเดือดร้อนด้วยทุกข์ และโทษมากนัก วิปะรินามัตโฐ มี
อัตตะ ให้สัตว์ท้ังหลายรู้ผันแปรไปมาด้วยชรา 

 พยาธิมรณะนั้น และสะมุทธะยะสัจจะนิทานัตโต อายตะนัตโต ปริโกทัตโต อันว่าสะมุทธา
ยะสะจะ ก็มีอัตตะ 4 คือนิทานัตโตมีสะภาวะให้เป็นเหตุ ให้ทุกข์ เกิดมีตลอดนั้น อายะตานัตโตคือมี
อัตตะ ให้สัตว์ท้ังหลายสะสม ซ่ึงกรรมอ้ันท าให้เป็นทุกข์อยู่ตลอดนั้น 

 สังโยคะโฐ คือมีอัตตะสภาวะอ้ันให้สัตว์ทั้งหลายประกอบซ่ึงคลอง ที่ท าให้เป็นทุกข์อยู่
ตลอดนั้น ปะริโกธัตโตมีอัตตะให้สัตว์ท้ังหลายติดข้องอยู่ในคลอง อันให้เป็นทุกข์ตลอดนั้น 

 นิโลธะสะจะ นิสะระณะโฐ วิเวคัตโต  อะสังขาระ ตัตโต  อันว่านิโรธะสะจะ ก็ดี อะฐะ 4 
คือนิสะระณะโฐ มีมีอัตตะสภาวะ อันให้สัตว์หลายออกจากทุกข์โทษ ในวัฎสงสาร นั้น  

 วิเวกโฐมี อัตตะสภาวะ อันให้สงัด จากทุกข์นั้น อะสังขาตะโฐ มีอัตตะอันให้หาปัจจัยสร้าง
ท าไม่ได้นั้นแหละฯ  

 อะมะตะโฐ  มีอะฐะ อันให้สัตว์ท้ังหลายได้ถึงนิพปานอันไม่รู้แก่รู้ตายนั้น  อันว่ามัคคะก็มี 
อัตตะ 4 มัคคะสะจะนิยานิโฐ เหตุโฐ ทัสสะนะโฐ  อะธิปะเตยยะโฐ  นิยานิโฐ มีอะฐะ 

 

 
ภาพท่ี 3.61 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                   

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา อ้ันน าสัตตังหลายออกจากทุกข์ในโอฆะสงสาร เหตุโฐ มีอัตตะเปนเหตุ หื้อได้
เถิงนิพปานนั้นแหละฯ  ทัสสะนะโฐ หื้อสัตตังหลาย ได้รู้ได้หันยังครองนิพปานนั้นแหละฯ  

 อะธิปะเตยยะโฐ มีอัตตะหื้อสัตตังหลาย ได้เปนใหญ่คือว่าหื้อได้เถิงนิพปานนั้นแหละฯ 
ปาธะลักขะณะ ทุกขะสันตะป๎นนะณะสัง ปะวะติ ปะจุคะฐานัง อันว่าทุกขะสะจะนั้น ปาธะลักขณังอ้ัน
หื้อสัตตังหลายล าบากเหตุหื้อทุกข์บังเกิดมาเบียดเบียนนั้นหากลักขะณะแหละฯ   



๑๐๑ 
 

 สันตาป๎นนะระสัง มีอ้ันบังเกิดหื้อเดือดร้อนด้วยทุกข์ แหละฯ โตษนั้นหากเปนกรียาและ
ปะวะติปะจุปะฐานัง ปรากฏด้วยอ้ันหื้อเกิดหื้อเปนไปไจ้ๆ หื้อได้เปนทุกข์ไปในภาวะนั้นหากเปนกิจะ
แหละฯ ปะภาวะลักขะณัง สะมุทถะยะสะจัง อะนุป๎จเฉถะกะระณังระสัง ปะริโกธัง ปะจุ ฐานัง อันว่า
สะมุทถะยะสะจะนั้นปะภาวะลักขะณัง มีลักขะณะอ้ันเปนบ่อเปนขุมแห่งทุกข์ นั้นหากเปนลักขะณะ
แหละ อะนุป๎จเฉถะกะระสัง อ้ันกระท าหื้อ ขาดเสียยังทุกข์ นั้นหากเปนกรียาและปะริโกธะปะจุฐานัง 
ปรากฏด้วยอ้ันติดข้องในทุกข์อยู่ไจ้ๆนั้นหากเปนกิจะและสันติลักขะณัง นิโร ธะสะจัง อะจุตุระสัง อะ
นิมิตตะป๎จจุฐานัง อันว่านิโรธะสะจะนั้นสันติลักขะณัง มีอ้ันร างับเสียยังทุกข์โทษตังมวร 

 และเภยยะตังมวรนั้นเปนลักขณะและอะจุติระสัง มีกรียา อ้ันบ่หื้อตายนั้นเปนกรียาและกิ
จะอะนิตตะปะจุฐานัง ปรากฏด้วยอ้ันหื้อหานิมิตอ้ันกฎหมายบ่ได้ คือหื้อสัตตังหลาย หานิมิตคือราคะ
โท สะโมหะบ่ได้นั้น เปนกิจจะและ นิยานิกะ  ลักขะณะ มัคคะสะจะ กิเลสะปะหานะกะระสัง วุฐานะ 
ปะจุฐานัง อันว่ามัคคะสัจจะนั้นนิยานิกะลักณัง อ้ันน าสัตออกจากทุกข์ในสงสารนั้นเปนลักขะณะและ 
กิเลสะปะหานะ กะระณังระสังอ้ันกระท าหื้อสัตตังหลาย ละเสีย กิ เลสธรรมนั้นเปนกรียาและ กิจะวุ
ฐานะ ปะจุฐานัง ปรากฏด้วยอ้ันหื้อสัตตังหายออกจากกิเลสขันธะ ตัง5นั้นเปนกิจจะและทุกขะ สะจะ 
กะรุภารุปะมัง  ปะมุทถายะสะจะ คะรุธะระรุปะมัง นิโรสะจังคะรุ ภาโรหุปะมัง มัคคะสะจังวินิอุปะสา
เย อันว่า ทุกขะสะจะนั้นอุปมาดังบุคคลผู้ถือหาบ อ้ันหนักคือสัตตะโลตังหลายอ้ันตวนเตียวไปมาใน
วัฏสงสารไจ้ๆได้บังเกิดยังโลกภะ ตัณหาว่าจักประธานเอาสุขะแก่ตนปูอยบ่ล าเปิ๑งหื้อหันยังกรรมอ้ัน
เปนบุญและเปนบาปเต่าเอาตัณหาตัวถ่อยร้ายเปน ก่อนหน้าแล้วกระท าบาป5ประการคือข้าสัตลัก
ของต่านเหล้นจู้ สู้เมียต่านกล่าวค ามุสาวาท และค าสนส่อและ ผะรุสสะ สัพพะลาวา กิน 

 ปริวรรตไทยกลาง  อันน าสัตว์ท้ังหลายออกจากทุกข์ในโอฆะสงสาร เหตุโฐ มีอัตตะเปน
เหตุ ให้ได้ถึงนิพพานนั้น   ทัสสะนะโฐ ให้สัตว์ท้ังหลาย ได้รู้ได้เห็นซ่ึงทางนิพพานนั้น   

 อะธิปะเตยยะโฐ มีอัตตะให้สัตว์ทั้งหลาย ได้เป็นใหญ่คือว่าให้ ได้เถิงนิพพานนั้น ปาธะ
ลักขะณะ ทุกขะสันตะปันนะณะสัง ปะวะติ ปะจุคะฐานัง อันว่าทุกขะสะจะนั้น ปาธะลักขณังอันให้
สัตว์ท้ังหลายล าบากเหตุให้ทุกข์บังเกิดมาเบียดเบียนนั้น    

 สันตาปันนะระสัง มีอันบังเกิดให้เดือดร้อนด้วยทุกข์ และ โทษนั้นหากเป็นกรียาและปะวะ
ติปะจุปะฐานัง ปรากฏด้วยอันให้เกิดให้เป็นไปตลอด ให้ได้เป็นทุกข์ไปในภาวะนั้นหากเป็นกิจนั้น ปะ
ภาวะลักขะณัง สะมุทถะยะสะจัง อะนุปัจเฉถะกะระณังระสัง ปะริโกธัง ปะจุฐานัง อันว่าสะมุทถะยะ
สะจะนั้นสภาวะลักขะณัง มีลักขะณะอันเป็นขุมแห่งทุกข์ นั้นหากเป็นลักขะณะและ อะนุปัจเฉถะกะ
ระสัง อันกระท าให้ ขาดเสียซ่ึงทุกข์ นั้นหากเป็นกรียาและปะริโกธะปะจุฐานัง ปรากฏด้วยอันติดข้อง
ในทุกข์อยู่ตลอดนั้นหากเป็นกิจ และสันติลักขะณัง นิโรธะสะจัง อะจุตุระสัง อะนิมิตตะปัจจุฐานัง อัน
ว่านิโรธะสะจะนั้นสันติลักขะณัง มีอันระงับเสียซ่ึงทุกข์ทุกข์โทษทั้งมวล 

และภัยทั้งมวลนั้นเป็นลักขณะและอะจุติระสัง มีกรียา อันไม่ให้ตายนั้นเป็นกรียาและกิจะอะ
นิตตะปะจุฐานัง ปรากฏด้วยอันให้หานิมิตอันก าหนดไม่ได้ คือให้สัตว์ท้ังหลาย หานิมิตคือ ราคะโท สะ
โมหะ ไม่ได้นั้น เป็นกิจจะ และ นิยานิกะ  ลักขะณะ มัคคะสะจะ กิเลสะปะหานะกะระสัง วุฐาน ะ ปะ
จุฐานัง อันว่ามัคคะสัจจะนั้นนิยานิกะลักณัง อ้ันน าสัตว์ออกจากทุกข์ในสงสารนั้นเป็นลักษณะและ 
กิเลสะปะหานะ กะระณังระสังอ้ันกระท าให้สัตว์ท้ังหลาย สละเสีย กิเลสธรรมนั้นเป็นกรียาและ กิจะวุ
ฐานะ ปะจุฐานัง ปรากฏด้วยอันให้สัตว์ท้ังหลายออกจากกิเลสขันธะทั้ง 5 นั้นเป็นกิจจะและทุกขะ สะ



๑๐๒ 
 

จะ กะรุภารุปะมัง  ปะมุทถายะสะจะ คะรุธะระรุปะมัง นิโรสะจังคะรุ ภาโรหุปะมัง มัคคะสะจังวินิอุ
ปะสาเย อันว่า ทุกขะสะจะนั้นอุปมาดังบุคคลผู้ถือหาบ อันหนักคือ สัตว์โลกทั้งหลายที่เดินทางไปมา
ในวัฏสงสารอยู่ตลอด ได้บังเกิดซ่ึง โลกภะ ตัณหาว่าจะประธานเอาสุขะแก่ตนหากไม่ใคร่ควรซ่ึงกรรม
อันเป็นบุญและเป็นบาป มัวเอาตัณหาตัวร้ายเป็น ก่อนหน้าแล้วกระท าบาป 5 ประการคือ ฆ่าสัตว์ ลัก
ทรัพย์ เล่นชู้  กล่าวค ามุสาวาท และค าสนส่อและ ผะรุสสะ สัพพะลาวา กิน 

 
 

 
ภาพท่ี 3.62 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                  

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา น้ าเมาเหล้า และ กระท าบาปต่างๆ ด้วยตนด้วยปากด้วยใจแล้วเกิดมา
เม่ือปายลุนก็ได้เสวยทุกขเวทนาเสวยเวรกรรมล าบากนักก็เปนดังหาบอ้ันใหญ่อ้ันหนักอ้ันมาเต่งบา เต
งค่อบ่อาจจักยกย้ายค้ายไปต่ีอ่ืนได้เต้าร้อนไห้คางผานเสี้ยงกาลเมีนนานในวัฏสงสารนั้นก้เปนด้วย
ทุกขะสะจะครอบง า บีบเบียรสัตตังหลายนั้นและ สะมุทะยะสะจะนั้นคือตัณหานั้นอุปมาดังบุคคลผู่
ไคร่ทรงหาบอ้ันหนักคืดสัตตังหลายอ้ันบังเกิดตัณหามักไคร่ได้ไคร่กินไคร่หื้อมียศไคร่หื้อเปี๑นตังหลาย
สันเสีนวัณณะนากิตติฤา(ลือ) ชะยาประกฏกระท าตัณหาไจ้ๆก็ได้กระท าบาปและเวรแถมหนักแถม
หนาอุปมาเปนดังผีบ้าถือช้าไก่เก็บผักนั้นและกันหันแล้วยังสัพพะวัตถุอันใดๆก็เก็บเอาใส่ซ้า อ้ันนั้นและ
มีสันใดอันว่าสะมุทะยะสะจะคือตัณหามาข่มค่อสัตตังหลายหื้อมึดม่ัวกวรเกล้ากระท าบาปไจ้ๆหนัก
แล้ว ช้ าหนักแถมเล้าหื้อสัตตังหลายแหน้นหนา ไปด้วยบาป  กรรมเวรบ่อาจจักรู้ เสี้ยงรู้สุดสักเต่ือ กุ้ป
มาดังคนผู้ใบ้แต่งหาบอ้ันหนักเปื๑อจะใส่บาตัวหนักแล้วปูอยช้ าเก็บเอาวัตถุอ้ันใหญ่อ้ันน้อยใส่แถมไจ้ๆบ่
รู้อ่ิมรู้คล่ายบ่รู้หน่ายบ่รู้ปอสักวันสักยามสักปีสักเดือน 

 เม่ือปายลุนจักยกจักยอหาบอ้ันหนักนั้นไปก็บ่ได้ก็เต้าร้องไห้เฝูาหาบอ้ันหนักนั้นอยู่ไจ้ๆจัก
สระละก็บ่ได้นั้นและเหตุดังอ้ันสุมุทะยะสะจะนั้นคือตัณหาตัวร้ายนั้นก็อุปมาเปนดังคนผู้ใบ้แต่งหราบ
อ้ันหนักใส่บ่าเตงคอแห่งตนปายลุนก็ได้ทรงหราบอ้ันหนักล้ าบากเปนทุกขะเวทนาเหตุ ได้เสวย
บาปกรรมเวรในเมืองคนและเปนทุกข์เวทนาไจ้ๆ อบายตัง 4 ร้องไห้ คางตายนั้นแหละน นิโรธะสะจะ 
คือนิพปานเหตุได้หื้อสัตตังหลายละบาปละเวรละทุกข์และตัณหาสังขารทุกข์เสีย แล้วก็มีใจมีตนอ้ัน
เปล้าจากทุกข์ ในวัฏสงสารตังมวรบ่เสสสังสนแหละฯ เหตุดั งอ้ันนิโรสะจะคือนิพปานเ จ้านั้ น
พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอุปมาดังบุคคลผู้มีผญาได้ปุงวางเสียยังหาบอ้ันหนักแล้วมีใจมีตนอ้ันเปล้าจากทุกข์
และประกอบด้วยสุกขะเฉียม มากหนักนั้นและมัคคะสะจะนั้นอุปมาดังคนผู้ฉลาดมีผญาปิจะระณาตรี
ตรองปองอุบายอ้ันจักปุงวางเสียยังหาบอ้ันหนักนั้นคืออริยะสะปุริสะเจ้าตน มีผญาล าเปิ๑งหันทุกข์ใน



๑๐๓ 
 

วัฏสงสารมากนักเหตุตัณหากน าหื้อสัตตังหลายได้เปนทุกข์มากนักปูอยมีใจไคร่ปูนจากทุกข์และ 
ตัณหายิ่งนักยิ่งล าเปิ๑งหันยังธรรมอ้ันชอบ คืออ้ันประกอบด้วยอ้ันหื้อตานและจ า  

 ปริวรรตไทยกลาง  น้ าเมา และกระท าบาปต่างๆ ด้วยตัวเอง ด้วยวาจา ด้วยใจ แล้ะเกิ ด
มาภายหลังก็ได้เสวยทุกข์เวทนา เสวยกรรมล าบากนัก เป็นดังหาบอันใหญ่อันหนักอ้ึงมาวางบนบ่า ไม่
อาจจะยกย้ายค้ายไปที่อ่ืนให้ร้อน ให้ปวดตลอดกาลนานในวัฏสงสารนั้นก็เป็นด้วยทุกขสัจจะ ครอบง า 
เบียดเบียนสัตว์ท้ังหลายนั้น สุมุทธะยะสัจจะ นั้นคือ ตัณหา อุปมาดังบุคคลผู้ใคร่แบกสิ่งที่หนักไว้ คือ
สัตว์ท้ังหลายอันบังเกิดตัณหา อยากได้ อยากกิน อยากมียศ อยากให้คนทั้งหลายสรรเสริญ ชะยา 
ปรากฏกระท าตัณหาตลอด ก็ได้กระท าบาปและเวรหนักหนาขึ้น อุปมาเป็นดังคนบ้านถือตะกร้าเก็บ
ผักนั้น หากเห็นแล้วซ่ึงสัพพะวัตถุอันใด ก็เก็บเอาใส่ตะกร้านั้น มีประกา รใด สะมุทธะยะสัจจะ คือ 
ตัณหามาขู่สัตว์ท้ังหลายให้มืดมัวให้กระท าบาปอยู่ตลอด หนักแล้วหนักไปอีก ให้สัตว์ทั้งหลายหนาไป
ด้วยบาป กรรมเวรไม่อาจรู้ที่สิ้นสุด  อุปมาเหมือนคนบอดใบ้แบกหาบของอันหนักเพ่ือจะใส่บ่าของ
ตัวเอง ด้วยเก็บเอาวัตถุอันเล็กอันใหญ่ใส่เข้าไปอีกไม่รู้จักค าว่าพอ  

 เม่ือภายหลังจะแบกหาบของหนักนั้นไปไม่ได้ก็มาร้องไห้เฝูาสัมภาระอันหนักนั้นอยู่  จะ
สละก็ไม่ได้นั้น เหตุดังนั้นสะมุทธะยะสัจจะ นั้น คือ ตัวตัณหาตัวร้ายนั้น ก็อุปมาเป็นดังคนผู้บอดใบ้ 
ท าหาบอันหนักใส่บนบ่าของตัวเอง ภายหลังก็ได้รับทุกข์เวทนาเหตุได้เสวยบาปกรรมเวรในเมืองมนุษย์
และเป็นทุกข์อยู่ตลอด อบายทั้ง 4 ร้องให้ ว่าอยากตายนั้น นิโรธะสัจจะ คือ นิพพานเหตุให้สัตว์
ทั้งหลายสละบาปและเวร รวมถึงทุกข์และตัณหา สังขารทุกข์ แล้วให้มีจิตใจอันว่างจากทุกข์ ใน
วัฏสงสารทั้งมวลไม่ให้เหลือ เหตุดังนั้นนิโรสัจจะ คือนิพพานนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวอุปมาดังบุคคลผู้ มี
ปัญญาได้ปลงซ่ึงหาบอันหนักนั้นแล้ว มีใจว่างจากทุกข์และประกอบด้วยสุขเกษม มากนัก และมรรค
สัจจะนั้นอุปมาเหมือนคนผู้ฉลาด พิจารณาตรองอุบายที่ท าให้ปลงเสียซ่ึงหาบอันหนักนั้น คือ อริยสัจผู้
มีปัญญาพิจารณาเห็นทุกข์ในวัฏสงสารมากนักเหตุตัณหาหาน าให้สัตว์ทั้งหลายได้เป็นทุกข์มากนัก 
ตัณหายิ่งมากยิ่งพิจารณาเห็นซ่ึงธรรมอันชอบ คือประกอบด้วยการให้ทาน และเจริญปฏิบัติ 
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 ไทยล้านนา ภาวะนา สมถะกรรมฐาน และวิป๎สสนากรรมฐานไปไจ้ๆ เปื๑อป๐นอุบายหื้อละ
เสียยังบาป และเวรทุกข์โทษ ในวัฏสงสารนั้นมีมัคคะสะจะคืออะฐังคิกะมัคคะ8ประการก็ขงขวายหา
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ยังคลองอุบายอ้ันหื้อได้ปุงวางเสียยังหาบอ้ันหนักและ ทุกขะเตนะวัฏภูมิกังตัณหาสะมุทโยภะวยานิ
โรโธ นามะนิปานังมัคโคโลกุตตะโรมัตโต เตภุมมิกังวัฐฐังริโต ภุมมิกถาอันว่าตังหลาย3อัน คือกามะภูมิ 
และรูปภูมิ อรูปภุมินี้และ กามะโลกคือเมืองและจั้นฟูา7 จั้น พรหม16จั้น และอบายตัง4มีนารก เปน
ต้นเตียนย่อมขงขวายหาเสวยกามะกุณตัง 5 และรู้กระท าบาปตังหลายต่างๆกันตายก็ได้ไปเสวยในนา
รกและเสวยบาปกรรมเวรในเมืองคนไจ้ๆ หาความ สุขหม้ันเตียงบ่ได้และแม้นว่าสัตอ้ันเกิดในจั้นฟูาตัง 
6จั้น พรหม16จั้นก้ดีแม่นว่าเกิดในอรูปพรหม 4 จั้นก็ดีปายลุนได้จุติกลาดจากต้ีนั้นก็ยังค่ืนได้ลงมา
เสวยทุกข์ในอบายเล้าแหละฯ เหตุดังอ้ัน เตภูมิกะวัฐสามแห่งนี้ได้จื่อว่าประกอบด้วยตนด้วยใจมักว่า ต่ี
ตังหลาย สามแห่ง คือโลกตังสามนั้นทุกขังได้จื่อทุกขะสะจะและตัณหาอันว่าตัณหาตัวเดียวนั้นแปรไป
ด้วยตัณหา 3 ประการคือกามะตัณหา 

  ภะวะตัรหา วิภาวะตัณหานี้แหละฯ กามะตัณหาคือตัณหาอ้ัน ปราธานมักในกามะกุณตัง
5 ภะวะตัณหาคือตัณหามักปราธานเสวยสุขปายหน้าในภะวะปายหน้าจาติ1 -2ก็ดี วิภะวะตัณหาคือ
ตัณหาปราธานสุขปายหน้าด้วยประการต่างๆคือ 9 จาติ 10 จาติ 100 จาตินั้นและตัณหา 3 
ประการนั้นปูอยแปรเปนตัณหา 3 ประการเล้าคือรูปตัณหา สะถะตัณหา คันธะตัณหา  สะตะตัณหา 
โผฐัพพะตัณหา ธัมมะตัณหานั้นและตัณหานั้นแปรไปได้108ประการเล้าและตัณหาฝุงนี้ย่อมพาหื้อ
สัตตะโลกตังหลายฉิบหายหล้มจ่มไปในน้ า สมุทสาครคือภะวะสงสาร เหตุดัง อ้ันตัณหาฝุงนั้ น 
พระพุทธเจ้า จิ่งกล่าวว่าสะมุทะยะสะจะและนิปานังอันว่านิพปานเจ้า อ้ันดับเสียยังทุก8และตัณหา
แห่งสัตตังหลายนั้นพระพุทธเจ้าตนตรัสรู้ยังอริยะสะจะธรรมตัง4วุตโตพระก็กล่าวว่า นิโรโธนามะ
ได้จื่อว่านิโรธะสะจะและอ้ันว่ามัคคะสะจะมัตโต อ้ันพระพุทธเจ้าตนมีผญาหาต่ีสุดบ่ได้หากกล่าวว่าโล
กุตตะโลอันว่าโรกุตตะระธรรมนั้นและสะจะธัมโมคัมภิโลสันเตปะนิโต ทุทัสโส ทุรานะปาโธ อะตะวิจา
โรนิปุณโณป๎ณฑิโตมานิโยสะจะธัมโม 

 ปริวรรตไทยกลาง  ภาวนา สมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐานอยู่ตลอด เพ่ือเป็นอุบาย
ให้ละเสียซ่ึงบาป และกรรมเวรทุกข์โทษ ในวัฏสงสารนั้น มีมรรคสัจจะ คือ อฐิงคิกะมรรค 8 ประการ 
พยายามแสวงหาอุบายให้ได้ปล่อยวางซ่ึงหาบที่แบกไว้อันหนัก ทุกขะเตนะวัฏภูมิกัง ตัณหาสะมุทโย ภะวะ
ยานิโรโธ นามะนิปานัง มัคโคโลกุตตะโร มัตโต เตภุมมิวัฐฐังริโต ภุมมิกถาทั้ง 3 คือ กามภูมิ และรูปภูมิ 
อรูปภูมิ กามะโลก คือ โลกมนุษย์และสวรรค์ 6 ชั้น พรหม 16 ชั้น และอบายทั้ง 4 มีนรกเป็นต้น ย่อม
เสวยกามคุณทั้ง 5 และรู้กระท าบาปทั้งหลายต่างๆ หากตายลงก็จักได้ไปเสวยในนรก และเสวยบาปกรรม
ในโลกมนุษย์อยู่ตลอด หาความสุข ความเที่ยงแท้ไม่ได้ หากว่าสัตว์เกิดในชั้นฟูาทั้ง 6 ชั้น พรหม 16 ชั้น 
ก็ดีแม้นว่าเกิดในอรูปพรหม 4 ชั้นก็ดี ภายหลังได้จุติเกิดจากที่นั้น ก็ยังจะได้ลงมาเสวยทุกข์ในอบายนัน้อีก 
เหตุดังนั้น เตภูมิกะวัฐ สามแห่งนี้ได้ชื่อว่าประกอบด้วยกาย ด้วยใจ ด้วย 3 แห่ง คือโลกทั้งสามนั้นทุกข์ ได้
ชื่อ ทุกขะสะจะและตัณหา อันว่าตัณหาตัวเดียวนี้แปรไปด้วยตัณหา 3 ประการคือ กามตัณหา  

 ภาวตัณหา วิภาวตัณหา นี้แหละ กามตัณหาคือตัณหา เป็นตัวประธานชอบในกามคุณทั้ง 
5 ภาวตัณหา คือ ตัณหาเป็นประธานชอบเสวยสุขในภายหน้า วิภาวตัณหาชอบในสุขภายภาคหน้า
ด้วยประการต่างๆ 9 ชาติ 10 ชาติ 100 ชาติ นั้น และตัณหา 3 ประการนี้  คือ รูปตัณหา สะถะ
ตัณหา คันธะตัณหา สะตะตัณหา โผฐัพพะตัณหา ธัมมะตัณหานั้น ตัณหานั้นแปรได้ 108 ประการ 
ด้วยตัณหาเหล่านี้ย่อมพาให้สัตว์โลกทั้งหลายเสื่อมสลายจมในห้วงสมุทรสาคร คือ ภะวะสงสาร เหตุ
ดังนั้นตัณหาเหล่านี้ พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่า สะมุทยะสัจจะ และ นิพพานัง อันว่านิพพานอันดับเสียซ่ึง
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ทุกข์ 8 และตัณหาแห่งสัตว์ท้ังหลายนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ซ่ึงอริยสัจ ทั้ง 4  วุตโต กล่าวว่า นิโรโธ
มานะ ได้ชื่อว่า นิโรธะสัจจะ และมรรคสัจจะ มัตโต พระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาหาที่สุดไม่ได้ กล่าวว่าโลกุต
ตะโล อันว่า โรกุตตะระธรรมนั้น และ สัจจะธัมโม คัมภิโลสันเตปะนิโต ทุทัสโส ทุรานะปาโธ อะตะวิ
จาโร นิปุณโณ ปัณฑิโต มานิโย สัจจะธัมโม 
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 ไทยล้านนา อันว่าสะจะรรมตัง 4นั้น คัมภีโรมีอะฐอันเลิกแลบนัก สันเตอ้ันล างับดีนักป๎ณฑิ
โตอ้ันปราณิตดีหนักทุทัสโสผู้มีสมปานนบ่แก่กล้า จักรู้จักหันก็ยากนัก และทุรานะโกโธอ้ันผู้หาผญาบ่ได้
จักตรัสรู้ก็ยากนัก อัตตะวิจาโร อ้ันบ่อาจรู้ด้วยวิตักวิจาร วิปุณโณ อ้ันอ่อนละเอียดดีนักนักป๎ณฑิตะมานิ
โย บุคคลผู้มีผญาอ้ันมากนักหากกวรรู้และเหตุดังอ้ันนักบวชและ หญิง จาย ฝุงมีผญากวรปิจจะระณาดู
ยังอริยะสะจะธรรมตัง4 หื้อแจ้งแล้วหื้อเอานิพปานเจ้าเปนอารมณ์เปนใจแล้วหิ้อหน่ายยังภะวะสงสาร
ไจ้ๆแล้วยกขึ้นสู่ไตรลักขะณะวิป๎สสะนากรรมฐาน ไจ้ๆว่านามะรูปป๎งอะนิจัง นามะรูป๎งทุกขัง นามะรูป๎ง
อนัตตาดังนี้ไปไจ้ๆก้เตียงว่าจะได้เถิงนิปานเจ้าแต้บ่อย่าจ๊ะแหละฯ ประการหนึ่งพระก็เตสนาว่าโยโ ข 
อนัตตา ภิขุวา ภิขุณีวา อุปาสกา อุปาสิกา ธัมมาธัมมะปะฏิป๎นโนอนุธัมมะจาริโน ตถาคตังสักกะโรติ คุรุ
กะโรติ   กะโรติ มาเนติปูชาติ มาเนติ ปะระมายะ ปูเชยะ ตัสสมาติ มหานันทะ อนุธัมมะ ปฏิป๎นโน วิหา
ระติ สามีจิ ปฏิป๎นโน อนุธัมมะจาริโน เอวัมหิโว 

  อันทะสิกขาตะป๎นติดังนี้ดูราอานันทะโยปุคคะโลอันว่าบุคคลผู้ได้คือภิกขุก็ดี ภิกขุณีก็ดีอุปา
สะกะก็ดี อุปาสิกาก็ดี ธัมมานุธัมมะปฏิป๎นโน อ้ันปฏิบัตตามบาลีธรรม วิหะระติและอยู่สามิจิปฏิป๎นโน
อ้ันปฏิบัติด้วยคบย้ าแยงยังตนกูตถากะตะด้วยดีด้วยสามิจิกัม วันทะนะกัม ปะจุฐานะกัมแต้ดังอ้ัน โสปุ ค
คะโลอันว่าบุคคลผู้นั้นสักกะโรติเรียกว่าได้คบย้ าแยงตนกู  คะรุกะโรติเรียกว่าได้กระท าคบย้ าแยงยังตน
กูตถาคตะและมาเนติเรียกว่าได้อ่อนน้อมให้ยังตนกูตถาคตะปูเจติ ก็เรียกว่าได้ปูจายังตนกูตถาคตะตะปะ
ระมายะปูชายะด้วยเครืองปูชาอ้ันยิ่งโยศและ ตัสสมาเหตุดังอ้ัน ดูราอะนันทะปุคคะโลอันว่าบุคคล ธัมมา
นุธัมมะ ปฏิป๎นโนอ้ันปฏิบัติตามบาลีธรรมวิหาระติ และอยู่สามิจิปฏิป๎นโนอ้ันปฏิบัติด้วยดีด้วย
สามีจิกรรมและอยู่กวรปกิบัติยัง ศีล5 ศีล8 ศีล 10และจะตุปริสุทธศีลและปฏิบัตยังคันฐาทุระคือสูด
เรียนและกระท าปฏิบัติ ปูจาและ ปฏิบัติคือภาวะนา สมถะวิป๎สสนา มีพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ
เปนต้นไปไจ้ๆหือบังเกิดได้ยังปีติ 5 ประการมีขุทถะกาปีติ เปนต้น ต่อเต้าผะระนา 



๑๐๖ 
 

 ปริวรรตไทยกลาง  อันว่าสัจจะธรรมทั้ง 4 นั้น คัมภีโรมีอะฐะอันลึกลับ สันเตอันระงับดี ปัณฑิ
โตอันปราณิตดี ทุทัสโสผู้มีสมพานไม่แก่กล้า จักรู้จักเห็นก็ยากนัก และทุรานะโกโธอันผู้หาปัญญาไม่ได้จัก
ตรัสรู้ก็ยากนัก อัตตะวิจาโร อันไม่อาจรู้ด้วยวิตักวิจาร วิปุณโณ อันอ่อนละเอียดดี ปัณฑิตะมานิโย บุคคลผู้
มีปัญญาอันมาก หากควรรู้และเหตุดังอันนักบวช และ หญิง ชาย ผู้ มีปัญญาควรพิจารณาซ่ึง อริยะสัจธรรม
ทั้ง 4 ให้แจ้งแล้วให้เอานิพพานเป็นอารมณ์เป็นใจแล้วให้หน่ายซ่ึง ภะวะสงสารอยู่ตลอด แล้วยกขึ้นสู่ไตร
ลักขะณะวิปัสสะนากรรมฐาน ว่านามะรูปปังอะนิจัง นามะรูปังทุกขัง นามะรูปังอนัตตาดังนี้ไปตลอด ก็
ย่อมจะได้ถึงนิพพาน  ประการหนึ่งพระก็เทสนาว่า โยโข อนัตตา ภิขุวา ภิขุณีวา อุปาสกา อุปาสิกา ธัมมา
ธัมมะปะฏิปันโนอนุธัมมะจาริโน ตถาคตังสักกะโรติ คุรุกะโรติ   กะโรติ มาเนติปูชาติ มาเนติ ปะระมายะ 
ปูเชยะ ตัสสมาติ มหานันทะ อนุธัมมะ ปฏิปันโน วิหาระติ สามีจิ ปฏิปันโน อนุธัมมะจาริโน เอวัมหิโว 

  อันทะสิกขาตะปันติ ดังนี้ ดูราอานันทะ โยปุคคะโล อันว่าบุคคลผู้ได้คือภิกษุก็ดี ภิกษุณีก็ดี 
อุบาสกก็ดี อุบาสิกาก็ดี ธัมมานุธัมมะปฏิปันโน อ้ันปฏิบัติตามบาลีธรรม วิหะระติและอยู่สามิจิปฏิปันโน
อ้ันปฏิบัติด้วยเคารพซ่ึงพระตถาคตด้วยดีด้วยสามิจิกัม วันทะนะกัม ปะจุฐานะกัมจริงดังนั้น โสปุคคะโล
อันว่าบุคคลผู้นั้นสักกะโรติเรียกว่าได้เคารพซ่ึงพระตถาคต  คะรุกะโรติเรียกว่าได้กระท าเคาพรซ่ึงพระต
ถาคตะและ มาเนติเรียกว่าได้อ่อนน้อมให้พระตถาคตะ ปูเจติ ก็เรียกว่าได้บูชาซ่ึงตถาคตะตะปะระมายะ
ปูชายะ ด้วยเครืองบูชาอ้ันยิ่งโยชน์และ ตัสสมาเหตุดังนั้น ดูราอะนันทะปุคคะโลอันว่าบุคคล ธัมมานุธัมมะ 
ปฏิปันโนอ้ันปฏิบัติตามบาลีธรรมวิหาระติ และอยู่สามิจิปฏิปันโนอันปฏิบัติด้วยดีด้วยสามีจิกรรมและอยู่
ควรปฏิบัติซ่ึง ศีล 5 ศีล8 ศีล 10และจะตุปริสุทธศีลและปฏิบัตซ่ึงคันฐาทุระ คือ เรียนและกระท าปฏิบัติ 
บูชาและ ปฏิบัติคือภาวะนา สมถะวิปัสสนา มีพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติเป็นต้นไปอยู่ตลอดให้
บังเกิดได้ถึงปีติ 5 ประการมีขุทถะกาปีติ เป็นต้น ตลอดถึง 

 

 
ภาพท่ี 3.65 คัมภีร์ใบลานเรื่อง กรรมฐาน  40  ทัด                                                                   

ท่ีมา : วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน 
 

 ไทยล้านนา ปีติแล้วและหื้อได้สมมาธิ 2 ประการคืออุปะจาระสะมาธิ อะป๎นนาสมาธิ
แล้ววก็สมเร็จบรมวรตามค ามัก ค าปราธานแห่งตนบ่อย่าจ๊ะแหละฯ กรียาอ้ันสังวัณณะนา วิป๎สสนา
กรรมฐานนะโอวาทนุสาสิณีวาทะกะถา นิตฐิตา ก็สมเร็จบรมวรเต้านี้ ก่อนแต้แหละฯ ราชะศรัทธา 
มหาอุปาสิกา แม่เจ้าและสังฆะยอดมะโนราบ้านช้างค้ าบริจาคทรัพย์ส้างเม่ือ พุทธสักกะราช 2475 
เด่ือนเมสาข้าพระเจ้าพระอิทธิวัง (เปง)เจ้าอธิการวัดศรีพันต้นเขียนแหละฯ 

 ปริวรรตไทยกลาง  ปีติแล้วและให้ได้สมมาธิ 2 ประการคืออุปะจาระสะมาธิ อะปันนา
สมาธิแล้วก็ส าเร็จตาม ค าปรารถนาแห่งตัวเอง กรียาอันสังวัณณะนา วิปัสสนากรรมฐานนะโอวาทนุสา
สิณีวาทะกะถา นิตฐิตา ก็เสร็จสิ้นเท่านี้  ราชะศรัทธา มหาอุปาสิกา แม่เจ้าและสังฆะยอดมะโนราบ้าน
ช้างค้ าบริจาคทรัพย์ส้างเม่ือ พุทธสักกะราช 2475 เด่ือนเมษาข้าพระเจ้าพระอิทธิวัง (เป็ง) เจ้า
อธิการวัดศรีพันต้นเขียนแหละฯ 



๑๐๗ 
 

บทที่ 4 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูคัมภีร์ใบลานล้านนาเมืองน่าน 
 

         จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน : เมืองน่าน” ผู้วิจัย
ได้ศึกษาเอกสารคัมภีร์ใบลานที่เก่ียวข้องและได้ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูล เพ่ือท าการอนุรักษ์เอกสาร
โบราณ คัมภีร์ใบลาน พับสาที่มีอยู่ในวัดจังหวัดน่าน อย่างยั่งยืนโดยการท าความสะอาด ลงทะเบียน
เอกสารและเก็บรักษาอย่างถูกต้องโดยความร่วมมือของคนในชุมชน ซ่ึงจะได้น าเสนอผลอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนาที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่บันทึกองค์ความรู้ใน คัมภีร์ใบลานเมืองน่าน                    
เป็นประเด็นที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
  
๔.1 ผลการศึกษาการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานน่าน 
 ใบลาน หรือ  คัมภีร์ใบลาน เป็นเอกสารโบราณประเภทหนึ่ง ท ามาจากต้นลาน การ
บันทึกตัวอักษรลงในใบลานเรียกว่า จาร การท าใบลานเป็นเล่มนั้นต้องเจาะรูแล้วเอาเชือกร้อย เชือกที่
ใช้ร้อยเรียกว่า สายสนอง ถ้าไม่ใช้เชือกก็อาจใช้เส้นผมมาถักร้อยก็ได้ สมัยก่อนถือเป็นสิริมงคล เม่ือ
ร้อยผูกรวมกันแล้วเรียกว่าคัมภีร์ใบลานหนึ่งผูก ไม่เรียกเป็นเป็นเล่มเหมือนกระดาษ และอาจใช้ไม้
ประกับเป็นปกหน้า ปกหลัง เพ่ิมความแข็งแรงและความสวยงามของคัมภีร์ ไม้ประกับมักท าลวดลาย
และมีสีสันสวยงามเพ่ิมคุณค่าแก่คัมภีร์ใบลานด้วย ขอบใบลานก็อาจมีการตกแต่งให้สวยงาม แข็งแรง 
เรียกเป็นฉบับ ได้แก่ ฉบับล่องชาด ฉบับทองทึบ ถ้าไม่มีการตกแต่งเลยก็จะเรียกว่า ฉบับลานดิบ 
ขั้นตอนสุดท้ายในการเก็บรักษาอาจห่อด้วยผ้า อาจน าคัมภีร์หลายๆ ผูกมาห่อรวมกันก็ได้ แล้วเขียน
บันทึกหรือทะเบียนติดไว้บนห่อเพ่ือสะดวกต่อการสืบค้นและการค้นหาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ผลการศึกษาเก่ียวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลาน พบว่า คัมภีร์ใบลานเป็นเอกสาร
โบราณประเภทที่เป็นอินทรียวัตถุที่ได้มาจากพืช จึงไม่ค่อยคงทนต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการเปลี่ยนแปลง
ช ารุด เสียหายได้ง่าย การช ารุดเสื่อมสภาพแบ่งออกได้เป็นหลายสาเหตุหลายกระบวนการ ซ่ึงอาจ
เกิดขึ้นพร้อมกัน หรือมีความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องกัน จนบางครั้งไม่สามารถแยกออกจากกันได้  ดังนั้น 
การอนุรักษ์ด้วยการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเอกสารโบราณที่มีคุณค่า จะเป็นการยืดอายุของเอกสาร
และช่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรมของสังคมไทยให้ยาวนานสืบไป1 

4.1.1 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลาน 
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานเพ่ือการดูแลจัดเก็บที่ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือช่วยยืด

อายุของเอกสารในเบื้องต้นปฏิบัติได้ดังนี้2 
 ๑. เก็บรักษาไว้ในห้องที่ ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิระหว่าง ๒๒ - ๒๔ องศา

เซลเซียส ควบคุมความชื้นระหว่าง ๕๐ - ๖๕ % อุณหภูมิและความชื้นควรคงที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง แต่
ถ้าไม่ สามารถควบคุมความชื้นให้ต่ ากว่า ๗๐ % ได้ควรปรับอุณหภูมิให้สูงกว่า ๒๒ องศาเซลเซียส 

                                        
1 อ้างแล้ว,วันทนา กิติศรีวรพันธ์ุ, การบ ารุงรักษาหนังสือใบลานและสมุดไทย,น 67 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ความรู้พ้ืนฐานด้านการอนุรักษ์วัสดุจดหมายเหตุส าหรับนักอนุรักษ์  



๑๐๘ 
 

เพ่ือปูองกัน การควบแน่นกลั่นตัวเป็นหยดน้ าของไอน้ าในอากาศ ห้องที่เก็บรักษาควรมืดสนิท เปิดไฟ
เฉพาะเวลาที่ จ าเป็น ติดผ้าม่านหรือมู่ลี่เพ่ือปูองกันแสงจากภายนอก ประตูหน้าต่างที่เป็นบานกระจก
ใส ควรติดฟิล์มที่มี คุณสมบัติสะท้อนแสงและกรองรังสีอัลตร้าไวโอเลต  

 ๒. ถ้าไม่สามารถจัดเก็บไว้ในห้องที่ติดต้ังเครื่องปรับอากาศได้ควรเก็บรักษาไว้ในห้องที่ มี
อากาศ หมุนเวียนถ่ายเทได้ดี ห่างไกลจากความร้อน ความชื้นและแสงแดด ไม่ควรเก็บไว้ในห้องใต้ดิน
หรือใต้ หลังคา เนื่องจากเป็นจุดที่อุณหภูมิและความชื้นที่ไม่เหมาะสม ประตู หน้าต่าง ควรกรุ มุ้งลวด
ตาถี่ๆ เพ่ือ ปูองกันแมลงและสัตว์อ่ืนๆ ดูแลระวังปูองกันอันตรายจากอัคคีภัยเป็นพิ เศษ เพราะคัมภีร์
ใบลานเป็นวัสดุ ติดไฟง่าย  
 ๓. ห้องที่จัดเก็บต้องปราศจากฝุุนละออง แมลง จุลินทรีย์หม่ันดูแลรักษาความสะอาด
อย่าง สม่ าเสมอ เม่ือพบปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ทันที ใช้ผ้าแห้ง แปรงขนอ่อน เครื่องดูดฝุุนท า ความ
สะอาด ระวังการใช้ผ้าเปียก เพราะจะท าให้ฝุุนละออง สิ่งสกปรกเกาะติดมากยิ่งขึ้น น า เมล็ดพริกไทย
ใส่ผ้าโปร่ง หรือส าลีชุบน้ ามันการบูรวางตามซอกมุมต่างๆ เพ่ือช่วยปูองกันและไล่แมลง หม่ันเปลี่ยน
เมล็ดพริกไทย และน้ ามันการบูรเม่ือหมดกลิ่น  

๔. การเก็บรักษาไว้ในตู้ ลิ้นชัก ชั้น กล่อง ถ้าที่จัดเก็บท าด้วยไม้ควรทาน้ ายาปูองกันแมลง 
ไม่ควร ใช้ตู้ที่ท าจากไม้อัด เพราะให้ไอระเหยที่เป็นอันตรายต่อเอกสาร อุดรอยรั่ว รอยแตกร้าวให้สนิท 
เพ่ือ ปูองกันฝุุน และแมลง ถ้าที่จัดเก็บเป็นโลหะควรเป็นโลหะปลอดสนิม กล่องกระดาษควรผลิตจาก
กระดาษ ที่ไม่เป็นกรด ไม่ควรวางกับพ้ืนไม้หรือพ้ืนโลหะโดยตรง ควร รองด้วยแผ่นพลาสติกไร้กรด 
หรือผ้าดิบที่ซัก สะอาดปราศจากแปูงหรือกาว  

๕. การใช้วัสดุห่อหุ้ม ควรเป็นวัสดุที่สะอาดปราศจาก กรด ด่าง สารเคมีที่เป็นพิษ หรือท า
ให้เกิด คราบเปื้อน ไม่ควรใช้กระดาษที่มีคุณภาพต่ า เช่น กระดาษสีน้ าตาล หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ 
เพราะมี ฤทธิ์เป็นกรดและหมึกจะท าให้เกิดคราบเปื้อน ควรเลือกใช้กระดาษนุ่มเนื้อละเอียดไม่มีกรด 
เช่น กระดาษ ทิชชูสีขาว กระดาษสาสีธรรมชาติ การใช้ผ้าเลือกผ้าที่สีไม่ตก หรือผ้าดิบชนิดไม่ฟอก
น ามาซักให้สะอาด ปราศจากแปูงและกาว หรือสารเคมี ไม่ควรใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าที่มีเส้นใยขนสัตว์
ผสมอยู่ เพราะสามารถ ดึงดูดแมลงได้ง่าย  

๖. เอกสารโบราณที่ได้รับคืน รับมอบหรือจัดหามาใหม่ควรตรวจสอบหาร่องรอยของ
แมลง และ เชื้อราอย่างละเอียด หากตรวจพบต้องก า จัดออกไปก่อนน า เข้าเก็บรักษา สถานที่เก็บ
รักษาต้องหม่ัน ตรวจหาร่องรอยของแมลงและเชื้อราอย่างสม่ าเสมอ หากพบควรรีบแยกเอกสารออก
ไว้ต่างหาก และ ด าเนินการก าจัดออกให้หมด  

๗. ล้างมือและสวมถุงมือที่สะอาดทุกครั้ง ก่อนจับต้องสัมผัสเอกสารโบราณ เพราะไขมันและ
ความ สกปรกจากมือ จะท าให้เอกสารโบราณเกิดความเปื้อน สกปรก เป็นแหล่งรวมเชื้อโรค การจับต้อง 
หยิบยก เคลื่อนย้าย ท าเท่าที่จ าเป็นโดยระมัดระวังการฉีกขาด และการช ารุดที่อาจเกิดขึ้นได้  

๘. ไม่ควรซ่อมแซมเอกสารด้วยเทปกาวใดๆ เนื่องจากเทปกาวเหล่านี้ เม่ือนานไปจะหดตัว
และแยก ออกจากกระดาษเหลือแต่คราบสกปรก สีน้ าตาล เหลือง ติดฝังแน่นอยู่บนกระดาษ ไม่ควร
ใช้เข็มหมุด เข็มกลัด ลวดเสียบกระดาษหรือลวดเย็บที่เป็นโลหะ เพราะนานไปจะเกิดสนิมท า ลายเนื้อ
กระดาษ ถ้าจ าเป็นต้องใช้เทปกาวติดซ่อมรอยฉีกขาด ควรเป็นเทปกาวที่ลอกออกได้ง่าย ไม่ท า ลาย
เอกสาร เช่น เทปกาวท่ีท าจากกระดาษสาเคลือบด้วยกาวเมทิล เซลลูโลส เป็นต้น  
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๙. ไม่ควรซ่อมแซมเอกสารใดๆ โดยพลการ ถ้าไม่แน่ใจในวิธีการซ่อม ควรจัดเก็บเอกสารใน 
สภาพที่ปลอดภัย ปรึกษาผู้รู้เพ่ือไม่ให้การซ่อมแซมเป็นการท าลายเอกสารให้ช ารุดเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม  

๑๐. สารเคมีที่น ามาให้ต้องผ่านการวิเคราะห์และทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ใช้สารเคมีเม่ือมี
ความ จ าเป็น และใช้ด้วยความระมัดระวัง ถ้าไม่มีความช านาญมากพอควรปรึกษาผู้รู้  เพ่ือปูองกัน
อันตรายที่ เกิดขึ้นได้  

๑๑. เอกสารโบราณควรให้บริการจากส าเนาในรูปแบบสื่อโสตทัศนวัสดุ เช่น ไมโครฟิล์ม 
(Microfilm), ดิจิตอล (Digital), ภาพนิ่ง (Slide) เป็นต้น แล้วจัดเก็บต้นฉบับในสภาพที่ปลอดภัยให้มี
ความ เสี่ยงต่อความช ารุดเสียหายน้อยที่สุด  

4.1.2 หลักการอนุรักษ์ การอนุรักษ์ (Conservation) มีความหมายรวม ๒ ประการ คือ  
๑. การปูองกัน (Prevention)  การกระท าที่ มุ่งเน้นการหยุดยั้งหรือชะลอการช า รุด

เสื่อมสภาพ ที่จะเกิดขึ้น ต้องท าความเข้าใจถึงชนิดและคุณสมบัติของวัสดุ ศึกษาถึงสาเหตุที่ ก่อให้เกิด
ปัญหา ลักษณะ ของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว เพ่ือหาทางปูองกันหรือหลีกเลี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ที่จะท า ให้
เกิดการช ารุด เสื่อมสภาพและคงไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมให้นานมากที่สุด 

๒. การปฏิบัติการอนุรักษ์ (Conservation treatment) วิธีการแก้ไขขจัดปัญหาที่เกิดขึ้น 
แล้วให้หมดไป แล้วจึงท าการซ่อมแซมเสริมสร้างความม่ันคงแข็งแรงให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยไม่ 
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานซ่อมคัมภีร์ใบลาน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อรูปแบบ และเนื้อ
วัสดุ ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่ต้องด าเนินการโดยบุคลากรที่ ผ่านการศึกษา หรือฝึกอบรมทางด้านการอนุรักษ์
เป็นอย่างดี การอนุรักษ์มีขั้นตอนที่ต้องด าเนินการดังนี้  

          2.1 ตรวจสอบชนิดของวัสดุตรวจดูลักษณะของวัสดุ คุณสมบัติทางเคมี และความไว
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์  

          2.2 ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น ตรวจดูลักษณะการช ารุดที่เกิดขึ้นให้แน่ชัดว่ามาจาก
สาเหตุใด มี ปัญหามากน้อยแค่ไหน สามารถแก้ไขได้อย่างไร 

         2.3 หยุดยั้งปัญหาและท าการแก้ไข เป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของการ
ช ารุดเสื่อมสภาพ ให้หมดไป ตามลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  

          2.4 ซ่อมแซมและเสริมสร้างความแข็งแรง เม่ือท า การแก้ไขขจัดปัญหาที่เกิดให้
หมดแล้วจึง ด าเนินการซ่อมแซมและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กลับคืนมามีสภาพเดิมหรือใกล้เคียง
กับสภาพเดิม  

 2.5 เก็บรักษาไว้ในสภาพที่เหมาะสม ภายหลังการด าเนินการซ่อมอนุรักษ์แล้ว ต้อง
ท าการดูแลเก็บ รักษาเพ่ือปูองกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกหากพบจะได้ท าการแก้ไขได้ทันที 

    การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานให้อยู่ในสภาพที่ดีมีอายุยืนยาวต่อไปด้วยวิธีการต่างๆ นั้น การ
ซ่อม เป็นขั้นตอนหนึ่งของการอนุรักษ์ วิธีการซ่อมคัมภีร์ใบลานมีหลายรูปแบบแตกต่างกันตามสภาพ
ของ ปัญหาที่เกิดขึ้น และไม่ได้ก าหนดเป็นกฎตายตัวว่าต้องปฏิบัติด้วยวิธีการอย่างเดียวกันทุก
ประการ กรรมวิธีต่างๆ ยังต้องมีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และน าวิทยาการใหม่ๆ มาปรับใช้ ทั้งนี้ 
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ต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือให้เอกสารมีความคงทนแข็งแรงและสามารถน า มา 
ให้ประโยชน์ให้ยาวนานที่สุด3 

 

4.2 ผลการศึกษาการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคัมภีร์ใบลานน่าน 
     ภูมิปัญญาไทย คือองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของคนไทยที่เกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหา
และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย  ภูมิปัญญาไทยนี้ มี
ลักษณะเป็นองค์รวม มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย ซ่ึงภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นที่มา
ขององค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวใน
การด าเนินวิถีชีวิตของคนไทย ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญามีความเด่นชัดในหลายด้าน เช่น ด้าน
เกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม และหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านศิลปกรรม ด้านการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านปรัชญา ศาสนา ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านภาษาและ
วรรณกรรมและประเพณี และ ด้านโภชนาการ  เป็นต้น4 

4.2.1 การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
1.การบอกเล่า บรรยาย ด้วยวาจาเป็นวิธีการที่ผู้ถ่ายทอดเป็นฝุายบอกเล่า อธิบาย หรือ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สั่งสมของตนให้แก่ผู้รับการถ่ายทอดในรูปของค าพูด โดยผู้ถ่ายทอด
จะต้องเป็นฝุายเตรียมเนื้อหาที่จะพูด วิธีนี้ผู้ถ่ายทอดจะมีบทบาทส าคัญในฐานะผู้ให้ความรู้  ส่วนผู้รับ
การถ่ายทอดจะเป็นผู้รับฟังและจดจ าความรู้หรือบันทึกสาระส าคัญต่าง ๆ ที่ได้รับฟังตามไปด้วย 

2. การสาธิตเป็นวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ผู้ถ่ายทอดแสดงหรือกระท าพร้อมกับการ
บอกหรือ อธิบายเพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอดได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม ซ่ึงจะท าให้เข้าใจวิธีการ 
ขั้นตอน และสามารถปฏิบัติได้ การสาธิตที่นิยมใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา คือ การสาธิตวิธีการและ
การสาธิตประกอบการบรรยาย 

3. การปฏิบัติจริงเป็นวิธีการถ่ายทอดที่ผู้รับการถ่ายทอดลงมือกระท าจริงในสถานการณ์ที่
เป็นอยู่จริง โดยผู้ถ่ายทอดเป็นผู้คอยแนะน า ตรวจสอบและแก้ไข เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติ ถูกต้อง
ตามขั้นตอน และได้ผลงานตามที่ต้องการด้วยวิธีการนี้ผู้รับการถ่ายทอดจะได้เรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์ไปทีละเล็กละน้อย  

4. วิธีถ่ายทอดโดยให้เรียนรู้จากสื่อด้วยตนเองเป็นวิธีที่จัดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาในรูปของสื่อประสมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้และท าความเข้าใจด้วยตนเองมากที่สุด เช่น บทเรียน
แบบโปรแกรม ศูนย์การเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 
             5. วิธีถ่ายทอดโดยจัดในรูปของแหล่งเรียนรู้ เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่จัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ ตลาดนัดภูมิปัญญา เป็นต้น โดยจัดเป็นแหล่ง

                                        
3 สินีนาฏ สมบูรณ์อเนก, การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน,(เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555),น 178. 
4 https://wisdomb.wikispaces.com/ความหมายภูมิปัญญาไทย 
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ส าหรับการเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เปิดกว้างส าหรับทุกคนเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ทุกเวลา การ
ถ่ายทอดโดยวิธีนี้อาจรวมหมายถึงการใช้วิธีลายลักษณ์ในรูปของต าราต่าง ๆที่บันทึกไว้ด้วย 

6. วิธีถ่ายทอดโดยใช้การแสดงพ้ืนบ้านเป็นสื่อเป็นวิธีที่ใช้การแสดงที่ชาวบ้านนิยมชมชอบ
เป็นสื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางภูมิปัญญา โดยที่ผู้รับการถ่ายทอดจะได้รับความเพลินเพลิดไป
พร้อม ๆ กับการเรียนรู้ 

7. วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยบันทึกองค์ความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์ เช่น ต าราต่าง ๆ และใน
รูปของสื่ออ่ืน ๆเช่น วีดิทัศน์ในรูปของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสียง หรือแผ่นซีดีเสียง รวมถึงเว็บไซด์ เพ่ือให้คน
รุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาต่อไป ไม่ให้สูญหาย 

8. การถ่ายทอดด้วยวิธีการผ่านทางกิจกรรมอย่างง่าย ๆ เช่น การละเล่น การเล่านิทาน 
การทายปริศนาซ่ึงมักเป็นวิธีที่ใช้เด็ก มักมุ่งเน้นในเรื่องของจริยธรรม 

9. การถ่ายทอดในรูปแบบของการบันเทิง เป็นการสอดแทรกในเนื้อหาื ค าร้องของการ
แสดงต่าง ๆ เช่น ลิเก โนรา หนังตะลุง หมอร า ซ่ึงมักกล่าวถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ธรรมเนียม 
ประเพณี คติค าสอน อาชีพจารีตประเพณี เป็นต้น 

10. การถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษร ในอดีตมีการจารโลงบนใบลาน และเขียนลงใน
สมุดข่อย ส่วนในยุคปัจจุบันจะถ่ายทอดผ่านทางสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซ่ึง
การศึกษาเก่ียวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคัมภีร์ใบลาน  พบว่า  ภูมิปัญญาอันเป็นองค์ความรู้ที่
บรรพบุรุษที่ได้ถ่ายทอดมาสู่อนุชนรุ่นผ่านการจารคัมภีร์ใบลาน  

 

4.2.3 ผลการการสืบค้นและจัดท าทะเบียนรายการคัมภีร์ใบลานหรือพับสาจังหวัดน่าน 
จากการส ารวจและรวบรวมคัมภีร์ใบลานเมืองน่านได้ค้นพบคัมภีร์ใบลาน หรือพับสา

จ านวนทั้งสิ้น 232 คัมภีร์ และได้ด าเนินการจัดท าทะเบียนรายการและจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บ
คัมภีร์ใบลาน ปรากฏดังตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 ทะเบียนรายการคัมภีร์ใบลานหรอืพับสาจ าแนกตามรายชื่อและหมวดหมู่คัมภีร์จังหวัดน่าน 

 

 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
จ านวน
ผูก/เล่ม 

ปีจาร/บันทึก 
รหัส ดิจิไทเซชั่น 

(digitization)  หมวด เลขท่ีหมัด เรื่อง/ชุด 

1 กถาวัตถุ ๑ มปก   ๒๐ ๓๖ ๗ + 

2 กรรมฐาน ๔๐ ทัด ๑ 1294 ๒๔๗๕ 8 ๒๕ ๐ + 

3 กรรมฐาน ๔๐ ทัด  ๑ 1295 ๒๔๗๕ ๘ ๕ ๐ + 

4 กรรมวาจา ๓ ๑๒๗๓   ๔ ๕๔ ๐ + 

5 กังขาเวตรณี ๓ มปก.   ๔ ๕๓ ๐ + 

6 กังขาเวททะระณี ๖ ๑๑๖๖   ๒๐ ๗๑ ๔ + 



๑๑๒ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
จ านวน
ผูก/เล่ม 

ปีจาร/บันทึก 
รหัส ดิจิไทเซชั่น 

(digitization)  หมวด เลขท่ีหมัด เรื่อง/ชุด 

7 กุสสราช ๒ 1321 ๒๕๐๒ ๗ ๘ ๐ + 

8 กุสสลาด (กุสสราช) ๑ ๑๒๙๐   ๗ ๖๕ ๒ + 

9 
ข้าวล้นเคราะห์และนาย
เหย 

1 มปก   9 ๖๕ 0 + 

10 ขิริมานนท์สูตร ๑ ๑๓๑๘   ๒๐ ๑๒ ๔ + 

11 คาถาพัน ๒ 1282 ๒๔๖๓ ๑๑ ๑๗ ๐ + 

12 คาถามณีจันท์ ๕ ๑๒๘๑   ๗ ๑ ๐ + 

13 
ค าสู่ขวัญควายและขวัญ
ข้าว 

1 มปก   ๙ ๑ 0 + 

14 คุรุธรรมค าสอน ๑ 1300 ๒๔๘๑ ๒๐ ๓๔ ๑ + 

15 ฆณฑกชาดก ๑ มปก.   ๖ ๕๗ ๙ + 

16 จันทะปะโชติกุมมาร ๒ มปก   ๗ ๑๓ ๐ + 

17 จุนทะสุกกะรีสูตร ๑ 1297 2478 ๒๐ ๘๐ ๖ + 

18 จุนทะสุกกะลี ๑ มปก.   ๒๐ ๕๐ ๑ + 

19 จุลวรรค ๑๗ มปก   ๔ ๔๕ ๐ + 

20 ไจยสังคะหะ ๑ ๑๒๗๑   ๒๐ ๕๖ ๑ + 

21 ชมพูราชแตงเขียว ๔ ๑๒๖๓   ๗ ๒๓ ๐ + 

22 ฎีกาธรรมจักร ๒ มปก   ๒๐ ๔๙ ๒ + 

23 
ต านานตะโก๋ง (พระธาตุ
ตะโกง)   

๑ ๑๒๗๗   ๒๐ ๕๗ ๑ + 

24 ต านานพญาธรรม ๑ ๑๓๐๑   ๒๐ ๑๑ ๒ + 

25 ต านานพญาอินทร์ ๑ ๑๓๐๑   ๒๐ ๑๑ ๓ + 

26 ต านานพระศรีอริยะ ๑ ๑๒๗๔   ๒๐ ๓๔ ๓ + 

27 ต านานห้องว้อง ๑ ๑๒๙๕   ๒๐ ๑๑ ๑ + 

28 ตุกขะขัตติยะกุมมาร                                                1 มปก   11 ๑๑ 0 + 

29 เตปทุมมา ๔ ๑๒๖๙   ๗ ๒๑ ๐ + 



๑๑๓ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
จ านวน
ผูก/เล่ม 

ปีจาร/บันทึก 
รหัส ดิจิไทเซชั่น 

(digitization)  หมวด เลขท่ีหมัด เรื่อง/ชุด 

30 เตมิยะ ๑ มปก   ๒๐ ๔๐ ๑ + 

31 เถรหะกถา ๑ ๑๒๗๑   ๒๐ ๔๐ ๗ + 

32 ทศชาติ ๑ ๑๒๗๔   ๗ ๓๗ ๐ + 

33 ทันตธาตุ ๑ มปก   ๒๐ ๔๐ ๘ + 

34 ทันตะคิณีชาดก ๑ ๑๒๗๑   ๒๐ ๔๐ ๔ + 

35 ทันตะโสม ๑ ๑๒๗๑   ๒๐ ๔๐ ๖ + 

36 ทัรนตะธาตุ ๑ ๑๒๗๑   ๒๐ ๔๐ ๕ + 

37 ทัฬหคาถา ๑ ๑๒๘๔   ๒๐ ๓๖ ๑ + 

38 ท้าวค าสอน ๒ ๒๔๖๙   ๒๐ ๑๘ ๒ + 

39 ทุกขะขัตติยะกุมมาร ๓ ๑๒๖๙   ๗ ๔ ๐ + 

40 เทวทูต ๔ ๑๒๓๙.๐๐   ๔ ๓๒ ๐ + 

41 เทวทูต สูตร ๕ ๑๒๗๕   ๒๐ ๖๑ ๑ + 

42 ธรรมจ้างฉะตันท์ฉาดก 1 2485   ๑๑ ๖๑ 0 + 

43 ธรรมปาทะ ๗ ๑๑๖๙   3 ๒๘ ๐ + 

44 ธัมมะสุกกะรีสูตรชาดก ๑ ๑๒๗๖   ๒๐ ๕๗ ๒ + 

45 ธาตุคาถา ๒ ๑๒๘๔   9 ๓๑ ๐ + 

46 นะมะสิกาโลบาย ๑ 1280 ๒๔๖๑ ๒๐ ๓๖ ๓ + 

47 นันทเสน ๑ ๑๒๓๖   ๒๐ ๗๑ ๑ + 

48 นารัทธะ ๑ มปก   ๒๐ ๓๖ ๒ + 

49 นารัทธะ (นารัตถะ) ๑ 1285 ๒๔๖๖ 20 ๖๖ ๐ + 

50 นิพพานสูตร ๑ ๑๒๗๑   ๒๐ ๘๘ ๑ + 

51 นิสัยปาฏิโมก ๔ มปก   ๘ ๔๒ ๐ + 

52 เนมิราช ๑ 1321 ๒๕๐๒ ๒๐ ๓๔ ๕ + 



๑๑๔ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
จ านวน
ผูก/เล่ม 

ปีจาร/บันทึก 
รหัส ดิจิไทเซชั่น 

(digitization)  หมวด เลขท่ีหมัด เรื่อง/ชุด 

53 บัวละพันธะ ๓ ๑๒๘๗   ๘ ๒ ๐ + 

54 บารมี ๑ มปก   ๒๐ ๔๐ ๔ + 

55 บาลี พุทธาภิเษก ๑ มปก   ๒๐ ๕๙ ๑ + 

56 บาลีมหาวรรค ๙ ๑๑๘๖   20 ๒๗ ๐ + 

57 บาลีวิภงค์สูตร ๙ มปก   ๔ ๔๔ ๐ + 

58 
บาลีศีลขันธ์วรรคทีฆ
นิกาย 

๑๗ มปก   ๔ ๔๓ ๐ + 

59 ปฐมสมโพธิ ๙ ๑๒๓๙   ๔ ๓๓ ๐ + 

60 ปฐมสมโพธิ ๑ มปก.   ๒๐ ๕๖ ๔ + 

61 ปฐมสมโพธิ ๑ มปก.   ๒๐ ๕๖ ๗ + 

62 ปฐมสมโพธิ  ๑ ๑๒๗๑   ๒๐ ๔๓ ๒ + 

63 ปฐมิสมโพธิ์ ๑ มปก   ๒๐ ๔๐ ๖ + 

64 ปทุมมาบัวหอม ๕ ๑๒๖๙   ๗ ๒๒ ๐ + 

65 ปัญหาสูตร ๑ ๑๒๖๘   ๑๐ ๕๘ ๐ + 

66 ปารมี๓๐ทัด ๑ มปก.   ๒๐ ๕๖ ๒ + 

67 ปิฎกท้ังสาม ๔ 1209 ๒๓๙๐ ๒๐ ๓๒ ๐ + 

68 ปิฏกมาลัย ๑ ๑๒๒๗   ๒๐ ๓๖ ๑ + 

69 ปีฎกท้ัง ๓ ๓ ๑๑๖๙   ๒๐ ๗๕ ๑ + 

70 ปุคคลบัญญัติ ๔ ๑๒๓๗   ๔ ๖๑ ๐ + 

71 โปราบ่าวน้อย ๑ มปก   ๒๐ ๔๐ ๓ + 

72 ผลสังขยา ๙ 1256 ๒๔๓๗ ๑๑ ๗๔ ๐ + 

73 ผลสังขยา ๙ มปก. ๒๗๓๗ ๑๑ ๑๕ ๐ + 

74 พรหมทัต ๑ มปก   ๒๐ ๔๐ ๗ + 

75 พระกถาวัตถุ ๑ มปก. ๒๔๕๗ ๒๐ ๕๙ ๓ + 



๑๑๕ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
จ านวน
ผูก/เล่ม 

ปีจาร/บันทึก 
รหัส ดิจิไทเซชั่น 

(digitization)  หมวด เลขท่ีหมัด เรื่อง/ชุด 

76 พหุพันธ์ ๑ มปก   ๒๐ ๓๙ ๓ + 

77 พุทธชนก ๓ ๑๑๗๓   ๗ ๓๕ ๐ + 

78 พุทธบาทรังรุ้ง ๑ ๑๒๘๙   ๒๐ ๓๘ ๑ + 

79 
พุทธประเวณี ชาดก 
(พุทธประเพณี) 

๑ ๑๒๓๘   ๒๐ ๖๔ ๓ + 

80 ภูริทัต ๑ มปก   ๒๐ ๔๖ ๑ + 

81 ไภยราช ๘ 1292 ๒๔๗๓ ๗ ๙ ๐ + 

82 มงคลทีปนี ๑๒ ๑๒๘๔   ๔ ๔๙ ๐ + 

83 มณฑก ชาดก ๑ มปก   ๔ ๖๐ ๐ + 

84 มรรคธรรม ๗ ประการ ๑ 1297 ๒๔๗๘ ๒๐ ๗๙ ๕ + 

85 มหางวค์แตงอ่อน ๓ มปก   ๗ ๔๘ ๐ + 

86 
มหาชาติเวสสันดรชาดก 
( ฉบับล้านช้าง) 

๙ ๑๒๓๕   ๔ ๗๐ ๐ + 

87 มหานิพพานสูตร ๑ มปก. ๒๔๘๐ ๒๐ ๖๐ ๓ + 

88 มหาปัฏฐาน ๑ มปก. ๒๔๕๗ ๒๐ ๕๙ ๕ + 

89 มหาปัฏฐานสูตร ๑ มปก.   ๒๐ ๓๕ ๖ + 

90 มหามุลนิพพานสูตร ๑ ๑๒๗๕   ๑๑ ๘๔ ๐ + 

91 มหามูลนิพพานสูตร ๑ 1281 ๒๔๖๒ ๒๐ ๗๓ ๑ + 

92 มหาวิบาก ๑ มปก   ๒๐ ๔๖ ๒ + 

93 มหาเวสสันดร ชาดก ๘ มปก   ๒๐ ๗๑ ๓ + 

94 มหาเวสสันดร ชาดก ๑๖ ๑๒๗๑   ๗ ๘๗ ๐ + 

95 
มหาเวสสันดรชสาดก 
ฉบับหิงแก้วมโนวร 

๑๐ ๑๒๘๑   ๗ ๕๑ ๐ + 

96 
มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 
จริยา ๑๕ ๑๒๗๓   ๗ ๒๖ ๐ + 

97 
มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ
ท่าแปูนรอม ๑๑ ๑๒๓๘.๐๐   ๗ ๒๘ ๐ + 



๑๑๖ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
จ านวน
ผูก/เล่ม 

ปีจาร/บันทึก 
รหัส ดิจิไทเซชั่น 

(digitization)  หมวด เลขท่ีหมัด เรื่อง/ชุด 

98 
มหาเวสสันดรชาดก 
ฉบับปุาพีหลวง 

๑๖ ๑๒๖๘   ๗ ๓๐ ๐ + 

99 
มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ
ปูาวปันล า ๑๓ ๑๒๓๖   ๗ ๒๙ ๐ + 

100 
มหาเวสสันดรชาดก 
ฉบับอินทร์หลงเหล่า 

๙ ๑๒๗๗   ๗ ๒๕ ๐ + 

101 
มหาเวสสันดรชาดก 
ต่างชุด  

๑๓ มปก.   ๗ ๖๒ ๐ + 

102 มโหสถ ๑ 1312 ๒๔๙๓ ๗ ๗ ๐ + 

103 มโหสถ ชาดก ๔ ๑๒๗๕   ๗ ๗๘ ๔ + 

104 มะฆะมานะวะ ชาดก ๑ ๑๒๓๘   ๒๐ ๖๔ ๑ + 

105 
มังคละส้อย ชาดก 
(มังคละสร้อย) 

๑ ๑๒๓๘   ๒๐ ๖๔ ๒ + 

106 มังละสูตร ๕ ๑๒๔๒   ๒๐ ๗๑ ๑ + 

107 มิกสูตร ๑ มปก   ๒๐ ๔๖ ๕ + 

108 มุลนิพพาน ๑ มปก   ๒๐ ๔๐ ๕ + 

109 มูลกิตติ ๒ มปก   ๒๐ ๓๘ ๒ + 

110 มูลตีนกา ๑ มปก   ๒๐ ๑๒ ๕ + 

111 มูลธรรมจักร ๒ มปก   ๒๐ ๔๙ ๑ + 

112 มูลนิพพานสูตร ๕ ๑๒๗๕   ๒๐ ๓๘ ๑ + 

113 มูลปิฏกสูตร ๔ มปก.   ๔ ๓๔ ๐ + 

114 เมตตรัยสูตร ชาดก   ๑ ๑๒๖๕   ๒๐ ๗๗ ๓ + 

115 เมตไตรยะวงค์ ๑ มปก   ๒๐ ๑๘ ๓ + 

116 เมตไตรยะสูตร ๓ ๑๒๖๙   ๒๐ ๓๗ ๐ + 

117 โมคคัลลานหลงโลก ๑ ๑๒๗๓   ๒๐ ๓๔ ๒ + 

118 ยมก ๑ มปก.   ๒๐ ๓๕ ๔ + 



๑๑๗ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
จ านวน
ผูก/เล่ม 

ปีจาร/บันทึก 
รหัส ดิจิไทเซชั่น 

(digitization)  หมวด เลขท่ีหมัด เรื่อง/ชุด 

119 เล่มหลวง ๑ ๑๓๐๑   ๒๐ ๑๒ ๒ + 

120 โลหะนะชิวหา ๑๔ 
๑๒๒๐ – 
๑๒๓๐ 

  ๗ ๔๑ ๐ + 

121 วารกุมมาร ๑ มปก   ๒๐ ๔๐ ๒ + 

122 วิชานะสูตร ๑ มปก.   ๒๐ ๕๖ ๖ + 

123 วิฑูล ๑ มปก   ๒๐ ๔๖ ๓ + 

124 วิฑูลบัณฑิต ๔ ๑๒๔๑   ๒๐ ๕๐ ๒ + 

125 วินัยปิฎก ๑ ๑๒๗๐   ๒๐ ๘๖ ๒ + 

126 วินัยปิฎก   ๑ 1297 2478 ๒๐ ๘๒ ๒ + 

127 วิภังค์ ๑ มปก.   ๒๐ ๓๕ ๒ + 

128 วิภังค์สุตโสม ๑ มปก   ๒๐ ๔๖ ๖ + 

129 วิมารวัตถุชาดก ๖ ๑๒๓๑   ๑๑ ๓๙ ๐ + 

130 วิริยบัณฑิต ๑ 1282 ๒๔๖๓ ๒๐ ๑๘ ๑ + 

131 วิริยะบัณฑิต ๑ 1297 2478 ๒๐ ๘๑ ๗ + 

132 วิริยะมังสัง ๗ ๑๒๘๒   ๗ ๑๔ ๐ + 

133 วิริยะมังสัง ๗ ๑๒๘๒   ๗ ๒๖ ๐ + 

134 วิสุทธิมรรค ๑๗ มปก   ๘ ๔๑ ๐ + 

135 วิสุทธิมรรค ๑๒ ๑๒๗๑   ๒๐ ๔๓ ๑ + 

136 วิสุทธิยา ๑ ๑๓๑๗   ๒๐ ๓๘ ๓ + 

137 เวสสันดรชาดก  ๑๖ ๑๑๙๔   ๗ ๒๐ ๐ + 

138 โวหารปฏิโมก ๓ ๑๒๓๓   ๒๐ ๕๘ ๑ + 

139 โวหารพุทธนุสติ ๑ มปก   ๒๐ ๑๘ ๔ + 

140 ศัพท์ปฏิโมก ๔ ๑๒๔๐   ๒๐ ๕๘ ๒ + 

141 ศัพท์ปริวาร ๙ มปก   ๑๑ ๖๙ ๐ + 



๑๑๘ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
จ านวน
ผูก/เล่ม 

ปีจาร/บันทึก 
รหัส ดิจิไทเซชั่น 

(digitization)  หมวด เลขท่ีหมัด เรื่อง/ชุด 

142 ศัพท์ปริวาร ๙ มปก.   ๑๑ ๑๐ ๐ + 

143 ศัพท์ปริวาร ๗ มปก.   ๔ ๔๗ ๐ + 

144 ศัพท์สูตรกฐิน ๑ ๑๒๓๙   ๒๐ ๔๕ ๒ + 

145 ศัพท์อภิธรรมมาสังคหะ ๘ ๑๒๓๑   ๓ ๘๓ ๐ + 

146 ศัพท์อภิธรรมมาสังคหะ ๘ ๑๒๓๑   ๓ ๑๙ ๐ + 

147 ศัพท์อุณณาศ ๓ มปก   ๔ ๕๖ ๐ + 

148 สมณะจักกะวัตติ ๑ ๑๒๗๑   ๒ ๔๐ ๒ + 

149 สมณะเศรษฐี ๑ ๑๒๘๑   ๒๐ ๗๓ ๓ + 

150 สมณะเศรษฐีรอม ๑ ๑๒๗๑   ๒๐ ๔๐ ๑ + 

151 สมณะสัพพะ ๒ 1284 ๒๔๖๕ ๗ ๑๕ ๐ + 

152 สมุนไพรน่าน 1 มปก   19 ๑๕ ๐ + 

153 สลากกริกวิชานสูตร ๑ มปก   ๒๐ ๔๖ ๘ + 

154 สักการวัตสูตร ๕ ๑๒๙๐   10 ๓๓ ๐ + 

155 สังขยา ๙ มปก   ๔ ๕๔ ๐ + 

156 สังข์สิงห์ธนูไสย ๗ มปก   ๗ ๕๕ ๐ + 

157 สังคิณีอภิธรรม ๑ มปก.   ๒๐ ๓๕ ๑ + 

158 สังฆวัฒนะ ๑ มปก   ๒๐ ๔๙ ๓ + 

159 สังลอมธาตุ ๔ ๑๒๖๔   ๘ ๔๘ ๐ + 

160 สัจจะธรรม ๑ ๑๒๖๗   ๒๐ ๖๐ ๔ + 

161 สัทธัมโมปะยะนะ ๘ ๑๒๗๗   ๘ ๖๕ ๑ + 

162 สัมภมิต ๒ ๑๒๘๗   ๗ ๑๖ ๒ + 

163 สัมภมิต ๑ ๑๒๗๑   ๒๐ ๔๐ ๓ + 

164 สัมภะมิต ชาดก ๑ มปก   ๒๐ ๗๓ ๒ + 



๑๑๙ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
จ านวน
ผูก/เล่ม 

ปีจาร/บันทึก 
รหัส ดิจิไทเซชั่น 

(digitization)  หมวด เลขท่ีหมัด เรื่อง/ชุด 

165 สิงคาละจอง ๑ 1285 ๒๔๖๖ ๒๐ ๓๙ ๑ + 

166 สิงห์คะลาสูตร ๙ ๑๒๖๘   ๗ ๖๒ ๐ + 

167 สิงห์คาละสูตร ๒ ๑๒๓๘   ๗ ๖๓ ๐ + 

168 สิทธาตุส้อย ๒ มปก   ๒๐ ๑๒ ๓ + 

169 สิริมหามายา ๑ มปก   ๒๐ ๓๔ ๔ + 

170 
สุตตะสม ชาดก  
( สุตตะโสม ) 

๑ 1283 ๒๔๖๔ ๒๐ ๗๒ ๑ + 

171 
สุตตะสม ชาดก 
( สุตตะโสม ) 

๑ 1283 ๒๔๖๔ ๒๐ ๗๒ ๒ + 

172 สุตตะโสม ๑ ๑๒๘๕   ๗ ๑๖ ๑ + 

173 สุตตันตะปิฎก ๑ 1297 2478 ๒๐ ๘๒ ๓ + 

174 สุตตันตะปิฎก ๑ ๑๒๗๐   ๒๐ ๘๖ ๓ + 

175 สุตตันตะปิฎก ๑ มปก. ๒๔๗๘ ๒๐ ๑๘ ๖ + 

176 สุตตันตะปิฎก ๑ ๑๒๗๐   ๒๐ ๒๒ ๓ + 

177 สุทธนู ๒ 1312 ๒๔๙๓ ๗ ๑๐ ๐ + 

178 สุริยะวงค์หงส์อามาต ๕ มปก   14 ๕๒ ๐ + 

179 
สุวรรณพราหมสุริยะ
วงค์ 

๕ มปก   14 ๕๑ ๐ + 

180 
สุวรรณเมกฆะหมาขน
ค า 

๕ มปก   ๗ ๕๓ ๐ + 

181 สุวรรณสาม ๓ มปก   ๗ ๕๐ ๐ + 

182 สุวรรณหอยสังข์ ๖ 1291 2472 ๗ ๘๕ ๐ + 

183 สุวัต ๔ 1318 ๒๔๙๙ 20 ๒๙ ๐ + 

184 สูตรมนต์ ๑ มปก   ๕ ๔๗ ๐ + 

185 โสทันตะคิณีชาดก ๑ มปก.   ๒๐ ๖๐ ๑ + 

186 โสนันทะชาดก ๑ มปก.   ๒๐ ๖๐ ๕ + 



๑๒๐ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
จ านวน
ผูก/เล่ม 

ปีจาร/บันทึก 
รหัส ดิจิไทเซชั่น 

(digitization)  หมวด เลขท่ีหมัด เรื่อง/ชุด 

187 หงส์หิน ๓ 1291 ๒๔๗๒ ๗ ๒๔ ๐ + 

188 หนังสือบาลี ๑ ๑๒๐๑   ๗ ๖๘ ๐ + 

189 องค์ทาน ๑ มปก. ๒๔๕๙ ๒๐ ๕๖ ๕ + 

190 องค์ศีลและหื้อตาน ๑ ๑๒๔๔   ๒๐ ๖ ๑ + 

191 อนิสงส์ปิฏก ๑ ๑๒๕๘   ๒๐ ๕๕ ๑ + 

192 อนิสงส์สร้างวิต ๑ มปก.   ๒๐ ๔๖ ๒ + 

193 อภิธรรม๗คัมภีร์ ๕ ๑๒๘๓   3 ๓๐ ๑ + 

194 อภิธรรมปิฎก ๑ 1297 2478 ๒๐ ๘๒ ๔ + 

195 อภิธรรมปิฎก ๑ ๑๒๗๐   ๒๐ ๘๖ ๔ + 

196 อภิธรรมปิฎก ๑ มปก. ๒๔๗๘ ๒๐ ๑๘ ๗ + 

197 อภิธรรมปิฎก ๑ ๑๒๗๐   ๒๐ ๒๒ ๔ + 

198 อภิธรรมปิฏก ๑ ๑๒๖๖   ๒๐ ๕๕ ๓ + 

199 อภิธรรมปิฏก ๑ ๑๒๔๖   ๒๐ ๕๕ ๔ + 

200 อภิธรรมสังคิณี ๑ มปก. ๒๔๕๗ ๒๐ ๕๙ ๒ + 

201 อมัตตะสูตร ๑ ๑๒๙๑   ๒๐ ๑๒ ๑ + 

202 อรินทุมชาดก ๑ ๑๒๘๘   ๒๐ ๓๙ ๒ + 

203 อักขระ ๓ ๑๒๒๗   ๒๐ ๓๖ ๒ + 

204 
อักขระจักแต่งแปลงสั้น
ลายหนังสื่อ 

๑ มปก   ๔ ๖๗ ๐ + 

205 อักขระนโม ๒ ๑๒๖๕   ๒๐ ๗๖ ๒ + 

206 อักขระนโมชาดก ๑ ๑๒๗๕   ๒ ๓๘ ๒ + 

207 อักขระนะโม ๑ ๑๓๐๔   ๒๐ ๑๑ ๔ + 

208 อานิสงส์ อาวาสทาน ๑ มปก   ๒๐ ๕๙ ๓ + 

209 อานิสงส์จมขม                                                                         มปก   ๒๐ ๕๙ ๐ + 



๑๒๑ 
 

ล าดับ ชื่อเรื่อง 
จ านวน
ผูก/เล่ม 

ปีจาร/บันทึก 
รหัส ดิจิไทเซชั่น 

(digitization)  หมวด เลขท่ีหมัด เรื่อง/ชุด 

210 อานิสงส์เจดีย์ ๑ มปก. ๒๔๖๗ ๖ ๕๗ ๑ + 

211 อานิสงส์เจดีย์ทราย ๑ มปก.   ๖ ๕๗ ๔ + 

212 อานิสงส์บวช 1 มปก   6 ๕๙ ๐ + 

213 อานิสงส์ปราสาท ๑ มปก.   ๖ ๕๗ ๖ + 

214 อานิสงส์ปราสาทเผิ้ง ๑ มปก.   ๖ ๕๗ ๗ + 

215 อานิสงส์ปิฎก ๑ 1297 2478 ๒๐ ๘๒ ๑ + 

216 อานิสงส์ปิฎก ๑ ๑๒๗๐   ๒๐ ๘๖ ๑ + 

217 อานิสงส์ปิฎก ๑ มปก. ๒๔๗๘ ๒๐ ๑๘ ๔ + 

218 อานิสงส์ปิฎก ๑ ๑๒๗๐   ๒๐ ๒๑ ๑ + 

219 อานิสงส์พุทธรูป   มปก   ๒๐ ๘๖ ๐ + 

220 อานิสงส์ฟังธรรม ๑ ๑๒๔๘   ๖ ๕๗ ๘ + 

221 อานิสงส์รักษาศีล ๑ ๑๒๔๑   ๒๐ ๖ ๒ + 

222 อานิสงส์เลี้ยงพ่อแม่ 1 มปก   6 ๖ ๐ + 

223 อานิสงส์สร้างวิต( ห้องน้ า ) ๑ ๑๒๗๕   ๒๐ ๖๑ ๒ + 

224 อานิสงส์สร้างวิต (ห้องน้ า ) ๑ ๑๒๗๕   ๒๐ ๕ ๒ + 

225 อานิสงส์สร้างเวจกุฎี ๓ มปก   ๒๐ ๕๙ ๒ + 

226 อานิสงส์สัตว์โลก ๒๔ มปก   ๖ ๓ ๐ + 

227 อานิสงส์เสาธงผ้าธง ๑ มปก.   ๖ ๕๗ ๕ + 

228 อานิสงส์อาวาสทาน ๑ มปก.   ๖ ๕๗ ๒ + 

229 อานิสงส์อาสนา ๑ มปก.   ๖ ๕๗ ๓ + 

230 อาภาวนากรรม ๑ มปก   ๒๐ ๔๖ ๗ + 

231 อาสีวิสูตร ๑ มปก   ๒๐ ๔๖ ๔ + 

232 อุษาปารส ๑๕ ๑๒๒๔   ๗ ๔๒ ๐ + 
 
 



๑๒๒ 
 

ตัวอย่างการจัดท าป้ายธรรมหรือป้ายคัมภีร์ใบลานล้านนาน่าน 
 ด้านหน้า ชื่อธรรม จ านวนผูกปี จ.ศ หรือ พ.ศ  
 

 
 

ด้านหลัง รหัสจังหวัด เลขวัด เลขหมวด เลขหมัดและเลขเรื่อง/ชุด 
  
 
 
 

4.3 ผลการศึกษาองค์ความรู้ คัมภีร์ใบลานเมืองน่าน 
การส ารวจคัมภีร์ใบลานล้านนาหรือ “การคัดธัมม์” เป็นงานด้านการส ารวจและอนุรักษ์

คัมภีร์ใบลานที่เก็บไว้ตามวัดต่างๆ เพ่ือให้ทราบจ านวน ชื่อเรื่อง ตลอดจนสภาพคัมภีร์ใบลานเพ่ือ
ซ่อมแซมและเก็บรักษาให้เหมาะสม คัมภีร์ใบลานจ านวนมากมายที่มีอยู่ในปัจจุบันบางแห่งยังไม่ได้รับ
การดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร ซ่ึงเม่ือปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานก็ถูกท าลายจากสัตว์ต่างๆ ตลอดจนความ
ร้อนและความชื้นเม่ือเก็บไว้ในสถานที่ท่ีไม่เหมาะสมก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการผุพังของคัมภีร์ใบลาน 
การเก็บคัมภีร์ใบลานในหีบธรรมเป็นเวลานานท าให้ใบลานหมดอายุเร็วขึ้นเพราะไม่ได้สัมผัสกับอากาศ
ภายนอกและถูกกดทับเป็นเวลานานๆ มีส่วนท าให้ใบลานงอ หรือเสียหายได้  

การส ารวจและการอนุรักษ์ซ่อมแซมก็เป็นการยืดอายุของใบลานอีกทางหนึ่งด้วยที่ผ่านมา
มีนักวิชาการ หน่วยงาน และสถาบันต่างๆ ได้ส ารวจท าทะเบียนและถ่ายไมโครฟิล์มคัมภีร์ใบลานตาม
วัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบนแล้วจ านวนหนึ่ง หลังเสร็จสิ้นโครงการส ารวจดังกล่าวแล้ว ได้มีการ
จัดพิมพ์หนังสือรายชื่อคัมภีร์ใบลานที่ส ารวจเสร็จแล้ว ซ่ึงนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิชาการและ
ผู้สนใจทั่วไป และยังเป็นการกระตุ้นให้พระภิกษุ สามเณร ให้ความส าคัญกับการเก็บรักษาคัมภีร์               
ใบลานมากขึ้น  จากหลักฐานเท่าที่มีปรากฏในสังคมท้องถิ่นล้านนาพบว่า “คัมภีร์ใบลาน” น่าจะมีมา
ต้ังแต่สมัยพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้แล้ว กล่าวคือ ต้ังแต่สมัยพระนางจามเทวีเป็นต้นมา
จนถึงสมัยของพระเมืองแก้ว พระสงฆ์ชาวล้านนาได้รับอิทธิพลศาสนาแบบ (พุทธ) ลังกา และได้น าเอา
คัมภีร์พระไตรปิฎกจากประเทศนั้นมาด้วยเป็นจ านวนมาก ความเป็นไปทางด้านศาสนาในระยะนั้นจะ
มีการศึกษาภาษาบาลีกันอย่างจริงจัง พระภิกษุมีความรู้ในภาษาบาลีอย่างแตกฉานจนสามารถแต่ง
คัมภีร์เป็นภาษาบาลีได้หลายสิบเรื่อง 
 จังหวัดน่าน” จังหวัดเล็ก ๆ ทางภาคเหนือของไทย ทรงคุณค่าเนื่องด้วยเป็นเมืองแหล่ง
คัมภีร์ใบลานอักษรธรรมจ านวนมากกระจายอยู่ตามวัดต่าง ๆ ในเขตจังหวัดน่าน สืบเนื่องจากในอดีต
น่านเป็นนครรัฐที่มีความส าคัญในแง่เศรษฐกิจแห่งหนึ่งของภูมิภาค ด้วยการที่เป็นแหล่งผลิตเกลือ
สินเธาว์แห่งเดียวในเขตอาณาจักรล้านนา ท าให้มีเส้นทางการการค้าเกลือที่น าพาความรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจมาสู่เมืองน่าน ในขณะเดียวกันยังได้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับเมืองต่าง ๆ 
น ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นจนก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ซ่ึงรวมไปถึงการจารคัมภีร์ใบ
ลานด้วยอักษรธรรมและการศึกษาภาษาบาลี จึงมีความเชื่อว่า การจารคัมภีร์ใบลานด้วยตนเองหรือ
แม้แต่จ้างวานให้ผู้อ่ืนจารแล้วน าไปถวายไว้กับวัดเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับสร้าง

นน-๐๑-๒๐-๐๐๒-๐๑ 

  ต านานตะโกง(พระธาตุตะโก้ง) ๑ ผูก  จ.ศ ๑๒๗๗ 
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พระพุทธรูป และในการถวายแต่ละครั้ง ผู้จารหรือผู้ถวายจะจารึกชื่อของตน พร้อมค าอธิษฐานให้
ตนเองได้เข้าสู่นิพพานในภายภาคหน้าไว้ด้วย 

การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลาน  
คัมภีร์ใบลานเป็นเอกสารโบราณประเภทที่เป็นอินทรียวัตถุที่ได้มาจากพืช จึงไม่ค่อยคงทน

ต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการเปลี่ยนแปลงช ารุด เสียหายได้ง่าย การช ารุดเสื่อมสภาพแบ่งออกได้เป็นหลาย
สาเหตุหลายกระบวนการ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือมีความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องกัน จนบางครั้ งไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้น การอนุรักษ์ด้วยการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเอกสารโบราณที่มีคุณค่า 
จะเป็นการยืดอายุของเอกสารและช่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรมของสังคมไทยให้ยาวนานสืบไป
ดังต่อไปนี้ 

๑. เก็บรักษาไว้ในห้องที่ ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิระหว่าง ๒๒ - ๒๔ องศา
เซลเซียส ควบคุมความชื้นระหว่าง ๕๐ - ๖๕ % อุณหภูมิและความชื้นควรคงที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง แต่
ถ้าไม่ สามารถควบคุมความชื้นให้ต่ ากว่า ๗๐ % ได้ควรปรับอุณหภูมิให้สูงกว่า ๒๒ องศาเซลเซียส 
เพ่ือปูองกัน การควบแน่นกลั่นตัวเป็นหยดน้ าของไอน้ าในอากาศ ห้องที่เก็บรักษาควรมืดสนิท เปิดไฟ
เฉพาะเวลาที่ จ าเป็น ติดผ้าม่านหรือมู่ลี่เพ่ือปูองกันแสงจากภายนอก ประตูหน้าต่างที่เป็นบานกระจก
ใส ควรติดฟิล์มที่มี คุณสมบัติสะท้อนแสงและกรองรังสีอัลตร้าไวโอเลต  
 ๒. ถ้าไม่สามารถจัดเก็บไว้ในห้องที่ติดต้ังเครื่องปรับอากาศได้ควรเก็บรักษาไว้ในห้อ งที่ มี
อากาศ หมุนเวียนถ่ายเทได้ดี ห่างไกลจากความร้อน ความชื้นและแสงแดด ไม่ควรเก็บไว้ในห้องใต้ดิน
หรือใต้ หลังคา เนื่องจากเป็นจุดที่อุณหภูมิและความชื้นที่ไม่เหมาะสม ประตู หน้าต่าง ควรกรุ มุ้งลวด
ตาถี่ๆ เพ่ือ ปูองกันแมลงและสัตว์อ่ืนๆ ดูแลระวังปูองกันอันตรายจากอัคคีภัยเป็นพิเศษ เพราะคัมภีร์
ใบลานเป็นวัสดุ ติดไฟง่าย  
 ๓. ห้องที่จัดเก็บต้องปราศจากฝุุนละออง แมลง จุลินทรีย์หม่ันดูแลรักษาความสะอาด
อย่าง สม่ าเสมอ เม่ือพบปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ทันที ใช้ผ้าแห้ง แปรงขนอ่อน เครื่องดูดฝุุนท าความ
สะอาด ระวังการใช้ผ้าเปียก เพราะจะท าให้ฝุุนละออง สิ่งสกปรกเกาะติดมากยิ่งขึ้น น าเมล็ดพริกไทย
ใส่ผ้าโปร่ง หรือส าลีชุบน้ ามันการบูรวางตามซอกมุมต่างๆ เพ่ือช่วยปูองกันและไล่แมลง หม่ันเปลี่ยน
เมล็ดพริกไทย และน้ ามันการบูรเม่ือหมดกลิ่น  
 ๔. การเก็บรักษาไว้ในตู้ ลิ้นชัก ชั้น กล่อง ถ้าที่จัดเก็บท าด้วยไม้ควรทาน้ ายาปูองกันแมลง 
ไม่ควร ใช้ตู้ที่ท าจากไม้อัด เพราะให้ไอระเหยที่เป็นอันตรายต่อเอกสาร อุดรอยรั่ว รอยแตกร้าวให้สนิท 
เพ่ือ ปูองกันฝุุน และแมลง ถ้าที่จัดเก็บเป็นโลหะควรเป็นโลหะปลอดสนิม กล่องกระดาษควรผลิตจาก
กระดาษ ที่ไม่เป็นกรด ไม่ควรวางกับพ้ืนไม้หรือพ้ืนโลหะโดยตรง ควรรองด้วยแผ่นพลาสติกไร้กรด 
หรือผ้าดิบที่ซัก สะอาดปราศจากแปูงหรือกาว  
 ๕. การใช้วัสดุห่อหุ้ม ควรเป็นวัสดุที่สะอาดปราศจาก กรด ด่าง สารเคมีที่เป็นพิษ หรือท า
ให้เกิด คราบเปื้อน ไม่ควรใช้กระดาษที่มีคุณภาพต่ า เช่น กระดาษสีน้ าตาล หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ 
เพราะมี ฤทธิ์เป็นกรดและหมึกจะท าให้เกิดคราบเปื้อน ควรเลือกใช้กระดาษนุ่มเนื้อละเอียดไม่มีกรด 
เช่น กระดาษ ทิชชูสีขาว กระดาษสาสีธรรมชาติ การใช้ผ้าเลือกผ้าที่สีไม่ตก หรือผ้าดิบชนิดไม่ฟอก
น ามาซักให้สะอาด ปราศจากแปูงและกาว หรือสารเคมี ไม่ควรใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าที่มีเส้นใยขนสัตว์
ผสมอยู่ เพราะสามารถ ดึงดูดแมลงได้ง่าย  
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   ๖. เอกสารโบราณที่ได้รับคืน รับมอบหรือจัดหามาใหม่ควรตรวจสอบหาร่องรอยของ
แมลง และ เชื้อราอย่างละเอียด หากตรวจพบต้องก าจัดออกไปก่อนน าเข้าเก็บรักษา สถานที่เก็บ
รักษาต้องหม่ัน ตรวจหาร่องรอยของแมลงและเชื้อราอย่างสม่ าเสมอ หากพบควรรีบแยกเอกสารออก
ไว้ต่างหาก และ ด าเนินการก าจัดออกให้หมด  
 ๗. ล้างมือและสวมถุงมือที่สะอาดทุกครั้ง ก่อนจับต้องสัมผัสเอกสารโบราณ เพราะไขมันและ
ความ สกปรกจากมือ จะท าให้เอกสารโบราณเกิดความเปื้อน สกปรก เป็นแหล่งรวมเชื้อโรค                 
การจับต้อง หยิบยก เคลื่อนย้าย ท าเท่าที่จ าเป็นโดยระมัดระวังการฉีกขาด และการช ารุดที่อาจเกิดขึ้นได้  
 ๘. ไม่ควรซ่อมแซมเอกสารด้วยเทปกาวใดๆ เนื่องจากเทปกาวเหล่านี้ เม่ือนานไปจะหดตัว
และแยก ออกจากกระดาษเหลือแต่คราบสกปรก สีน้ าตาล เหลือง ติดฝังแน่นอยู่บนกระดาษ ไม่คว ร
ใช้เข็มหมุด เข็มกลัด ลวดเสียบกระดาษหรือลวดเย็บที่เป็นโลหะ เพราะนานไปจะเกิดสนิมท าลายเนื้อ
กระดาษ ถ้าจ าเป็นต้องใช้เทปกาวติดซ่อมรอยฉีกขาด ควรเป็นเทปกาวที่ลอกออกได้ง่าย ไม่ท าลาย
เอกสาร เช่น เทปกาวท่ีท าจากกระดาษสาเคลือบด้วยกาวเมทิล เซลลูโลส เป็นต้น  
 ๙. ไม่ควรซ่อมแซมเอกสารใดๆ โดยพลการ ถ้าไม่แน่ใจในวิธีการซ่อม ควรจัดเก็บเอกสารใน 
สภาพที่ปลอดภัย ปรึกษาผู้รู้เพ่ือไม่ให้การซ่อมแซมเป็นการท าลายเอกสารให้ช ารุดเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม  
 ๑๐. สารเคมีที่น ามาให้ต้องผ่านการวิเคราะห์และทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ใช้สารเคมีเม่ือมี
ความ จ าเป็น และใช้ด้วยความระมัดระวัง ถ้าไม่มีความช านาญมากพอควรปรึกษาผู้รู้  เพ่ือปูองกัน
อันตรายที่ เกิดขึ้นได้  
 ๑๑. เอกสารโบราณควรให้บริการจากส าเนาในรูปแบบสื่อโสตทัศนวัสดุ เช่น ไมโครฟิล์ม 
(Microfilm), ดิจิตอล (Digital), ภาพนิ่ง (Slide) เป็นต้น แล้วจัดเก็บต้นฉบับในสภาพที่ปลอดภัยให้มี
ความ เสี่ยงต่อความช ารุดเสียหายน้อยที่สุด  
 จึงเห็นได้ว่าการส ารวจคัมภีร์ใบลานล้านนาหรือ “การคัดธัมม์” เป็นงานด้านการส ารวจ
และอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เก็บไว้ตามวัดต่างๆ เพ่ือให้ทราบจ านวน ชื่อเรื่อง ตลอดจนสภาพคัมภีร์ใบ
ลานเพ่ือซ่อมแซมและเก็บรักษาให้เหมาะสม คัมภีร์ใบลานจ านวนมากมายที่มีอยู่ในปัจจุบันบางแห่งยัง
ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร ซ่ึงเม่ือปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานก็ถูกท าลายจากสัตว์ต่างๆ 
ตลอดจนความร้อนและความชื้นเม่ือเก็บไว้ในสถานที่ท่ีไม่เหมาะสมก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการผุพังของ
คัมภีร์ใบลาน การเก็บคัมภีร์ใบลานในหีบธรรมเป็นเวลานานท าให้ใบลานหมดอายุเร็วขึ้นเพราะไม่ได้
สัมผัสกับอากาศภายนอกและถูกกดทับเป็นเวลานานๆ มีส่วนท าให้ใบลานงอ หรือเสียหายได้  

การส ารวจและการอนุรักษ์ซ่อมแซมก็เป็นการยืดอายุของใบลานอีกทางหนึ่งด้วยที่ผ่านมามี
นักวิชาการ หน่วยงาน และสถาบันต่างๆ ได้ส ารวจท าทะเบียนและถ่ายไมโครฟิล์มคัมภีร์ใบลานตามวัด
ต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบนแล้วจ านวนหนึ่ง หลังเสร็จสิ้นโครงการส ารวจดังกล่าวแล้ว ได้มีการจัดพิมพ์
หนังสือรายชื่อคัมภีร์ใบลานที่ส ารวจเสรจ็แล้ว ซ่ึงนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป 
และยังเป็นการกระตุ้นให้พระภิกษุ สามเณร ให้ความส าคัญกับการเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานมากขึ้น  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จังหวัดน่าน   มีวัตถุประสงค์ 
3 ข้อ   คือ 1.  เ พ่ือศึกษาประวั ติควา มเป็ นมา ของการเ ก็บร วบรวมคัมภีร์ใบลาน เมืองน่า น                            
2. เพ่ือปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานล้านนาเป็นภาษาไทยปัจจุบัน เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดเป็น
องค์ความรู้ระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียน 3. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้ านนาที่มีอยู่ใน
ชุมชนให้คงอยู่บันทึกองค์ความรู้ในคัมภีร์ใบลานเมืองน่านโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเป็นข้อมูล
สารสนเทศต่อไป เป็นวิธีการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Study) และ            
การวิจัยภาคสนาม (Field Study)  มีสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา การศึกษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน จังหวัดน่าน  ที่ได้จากการ
ส ารวจจากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดน่านที่ได้น าเสนอไปในบทท่ี 4 นั้น สามารถน าไปสู่การการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดน่าน โดยจะเห็นว่าคัมภีร์ใบลานล้านนาเหล่านี้ มีคุณูปการต่อสังคม
และอนุชนรุ่นหลังเพ่ือที่จะน ามาศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ หากจะจัดแบ่งเรื่องราว
ในคัมภีร์ใบลานล้านนาที่ได้จากการส ารวจเพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้น สามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
1) การศึกษาประวัติความเป็นมาของการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานจังหวัดน่าน  2) การสืบค้นและ
จัดท าทะเบียนรายการคัมภีร์ใบลานล้านนา 3)การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนา และ                     
4) การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานล้านนาน่าน สรุปได้ดังนี้ 

  

5.1.1 ประวัติความเป็นมาของการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานจังหวัดน่าน 
ประวัติความเป็นมาของการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานจังหวัดน่าน  จากการศึกษาภาษา

บาลีรวมทั้งกระแสการจารคัมภีร์ใบลานเข้ามายังนครรัฐน่านแห่งนี้ใน ๒ ยุคที่ส าคัญ คือ 
  ยุคแรก เม่ือครั้งพญาการเมืองแห่งนครรัฐน่านรับพระพุทธศา สนา ลัทธิลังกาวงศ์และ
ภาษาบาลีจากกรุงสุโขทัยในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) ซ่ึงถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ใช้
หลักการศาสนาและการทหารในการปกครองพุทธจักรและอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่น โดยอาศัยพระ
ปรีชาสามารถในด้านพุทธศาสนา ทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงเพ่ือสอนเรื่องนรก สวร รค์ให้
ประชาชนเกรงกลัวต่อบาปและหม่ันสั่งสมบุญกุศล อันมีนัยด้านการปกครองบ้านเมืองให้พสกนิกรใต้
ร่มพระบารมีอยู่เย็นเป็นสุข ถือเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเล่มแรก และเป็นกุศโลบายที่
พระองค์ทรงใช้เพ่ือสร้างความสงบร่มเย็นทางสังคมอย่างแยบคาย นอกจากนี้พระองค์ยังมีสายพระ
เนตรที่กว้างไกลในการขยายแสนยานุภาพทางการทหารและศาสนาผ่านศูนย์กลางการค้าเกลื ออย่าง
น่านไปยังดินแดนต่าง ๆ เพ่ือให้อาณาจักรรอบข้างยอมรับพระองค์ในฐานะกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย จึง
โปรดเกล้าฯ ให้ส่งมหาเถรธรรมบาลภิกขุ หนึ่งในพระอาจารย์ของพระองค์ ผู้ เป็นที่ เคารพของพญา

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://video.dmc.tv/programs/heaven_animation.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5


๑๒๖ 
 

การเมืองไปอยู่ที่น่าน เม่ือพระมหาธรรมราชาลิไททรงใช้หลักการทางทหารและการพระศาสนาส าเร็จ 
การจารใบลานด้วยภาษาบาลีจึงขยายไปอย่างกว้างขวางในเมืองน่านนับแต่นั้นมา   

 ยุคที่สอง ร้อยกว่าปีต่อมาเป็น ที่ภาษาบาลีและการจารคัมภีร์ใบลานเข้ามาสู่น่านนครเม่ือ
พระเจ้าติโลกราชกษัตริย์แห่งนครพิงค์เชียงใหม่ มีพระราชประสงค์จะครอบครองแหล่งเกลือ จึงทรง
ยกทัพมาตีจนสามารถผนวกน่านเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาได้ส าเร็จ รัชสมัยของพระองค์
ถือเป็นยุคทองของอาณาจักรล้านนา ที่รุ่งเรืองทั้งการขยายอาณาเขตไปครอบครองหัวเมืองน้อยใหญ่
จ านวนมาก อีกทั้งพระพุทธศาสนาและการศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกก็เจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุด ดั งจะ
เห็นได้จากการที่พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สังคายนาพระไตรปิฎกบาลีแล้วจารลงใบลานด้วยอักษรธรรม
แจกจ่ายไปทั่วอาณาเขตที่ทรงปกครอง จึงส่งผลให้น่านในฐานะที่เป็นหนึ่งในเมืองขึ้นของอาณาจักร
ล้ า น นา รั บคว า มรุ่ ง เ รื อ ง ด้ า นพ ระพุ ทธศ า ส นา แ ละก า ร ศึ กษา ภา ษ า บา ลี เข้ า มา ด้ว ย  
      จากข้อมูลดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า อิทธิพลจากอาณาจักรสุโขทัยในยุคแรกและอาณาจักร
ล้านนาในยุคต่อมา ท าให้การจารคัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกภาษาบาลีงอกงามในดินแดนนครน่าน จน
กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาภาษาบาลีแห่งหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในภาคเหนือดังจะเห็นได้ว่า ครั้งหนึ่งพระ
สิริมังคลาจารย์จอมปราชญ์แห่งล้านนาผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีแตกฉานในอักขรวิธีวจีวิพากษ์วากย  
สัมพันธ์และฉันทลักษณ์ ได้เดินทางไปศึกษาภาษาบาลีที่นครน่านนานถึง ๒ ปี เม่ือกลับไปเชียงใหม่
ท่านได้รจนาผลงานทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ คือ เวสสันตรทีปนี มังคลัตถทีปนี และจักกวาฬทีปนี 
การที่ท่านเดินทางจากเชียงใหม่ซ่ึงเป็นศูนย์กลางการสังคายนาที่พรั่งพร้อมไปด้วยนักปราชญ์
ผู้เชี่ยวชาญในพระธรรมวินัยเพ่ือไปเรียนรู้ภาษาบาลีที่น่าน แสดงว่า นครแห่งนี้ ต้องมีความส าคัญใน
ด้านการศึกษาพระไตรปิฎกและภาษาบาลีไม่น้อยทีเดียว กระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เจ้านครน่านชั้น
หลังทุกองค์ต่างทรงให้การท านุบ ารุงอุปถัมภ์ค้ าจุนพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากในประชุมพงศาวดาร 
ภาคที่ ๑๐ เรื่อง ราชวงษปกรณ์ พงศาวดารเมืองน่าน ฉบับพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช บันทึกไว้ว่า เจ้า
อนันตวรฤทธิเดช เจ้านครน่านองค์ที่ ๖๒ จากจ านวน ๖๔ พระองค์ ทรงสละทุนทรัพย์ส่วนพระองค์
บูรณปฏิสังขรณ์วัดและปูชนียวัตถุเป็นอันมากและทรงเป็นองค์ประธานในการจัดสร้างคัมภีร์ใบลาน 
จารึกพระธรรมค าสั่งสอนถึง ๗ ครั้งระหว่างปีจุลศักราช ๑๒๑๗-๑๒๔๘ รวมแล้วจ านวนหลายพันผูก 
เม่ือจารคัมภีร์ใบลานแล้วเสร็จในแต่ละครั้ง ก็จัดให้มีงานสมโภชเฉลิมฉลอง ทั้งเจ้านาย ข้าราชการชั้น
ผู้ใหญ่และประชาชนต่างเข้าร่วมบูชากัณฑ์เทศน์และถวายภัตตา หา ร แด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วย
ศรัทธา  ดังปรากฏเรื่องราวเม่ือสร้าง 

 

คัมภีร์ในครั้งที่สามแล้วเสร็จว่า 
      “..ท่านสร้างต้ังแต่จุลศักราช ๑๒๒๕ ตัวเถิงจุลศักราช ๑๒๓๒ ตัวนานได้ ๘ ปีแล รวมท่าน
ได้สร้างธรรมครั้งถ้วน ๓ นี้นับเปนคัมภีร์มี ๑๘๙ คัมภีร์ นับเปนผูกมี ๑๒๕๑ ผูก..ท่านก็ได้ต้ังกระท า
พุทธาภิเศกเบิกบายฉลองฟังธรรม กระท าบุญหื้อทาน ต้ังแต่วันเดือนยี่ขึ้น ๓ ค่ า ไปจนตลอดเถิงวัน
เดือนยี่ลงค่ า ๑ จิงเปนที่เลิกแล้วบริบวรณ์หั้น เปนมหาพอยอันใหญ่หั้นแล นับเปนกัณฑ์ค่ินพระองค์ได้
บูชากัณฑ์ครั้งนี้รวมมี ๓๑๖ กัณฑ์ วัตถุห้อยแขวนกัณฑ์ละ ๒ แถบรูเปีย เจ้ามหาอุปราชาบูชาเปนค่ิน
ท่าน ๕๐ กัณฑ์ เจ้าราชวงษ์บูชาเปนกัณฑ์ค่ิน ๑๐ กัณฑ์ เจ้าสุริยบูชา ๕ กัณฑ์ เจ้าราชบุตรบูชา ๕ 
กัณฑ์ นอกนั้นศรัทธาเจ้านายท้าวพระยาเสนาอามาตย์ก็บูชาคนละกัณฑ์ฤๅ ๒ กัณฑ์ไปแลพระสงฆเจ้า
ทั้งหลายซ่ึงท่านได้นิมนต์มารับทานในสมัยนี้มี ๓๘๓ องค์ ท่านได้เบิกเข้าใส่บาตรกินทานในครั้งนี้สิ้น

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2


๑๒๗ 
 

เข้าสารแปดแสนเจ็ดหม่ืนได้เบิกเปนเข้าพันก้อน เสี้ยงสองหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยแปงเข้าหนมเสี้ยงแสน
หนึ่ง รวมทั้งเลี้ยงพระสงฆ์เมืองแพร่เสี้ยงเข้าสารล้านสามหม่ืนเจ็ดพัน นี้เปนครั้งถ้วน ๓ แล..” 
 
 นับต้ังแต่การสถาปนานครรัฐน่านในศตวรรษที่ ๑๘ จวบจนเจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายใน
ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ นครน่านได้ผ่านการศึกสงคราม และตกอยู่ภายใต้การปกครองของแคว้นต่าง ๆ ที่ผลัดกัน
ขึ้นมาเรืองอ านาจหลายครั้งหลายคราแต่ท่ามกลางความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การศึกษาภาษา
บาลีและการจารคัมภีร์ใบลานก็ยังคงด าเนินอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายด้วยแรงศรัทธาทั้งฝุายอาณาจักรและ
พุทธจักรก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งวิถีชีวิตของชาวเมืองตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา  
 

5.1.2 การสืบค้นและจัดท าทะเบียนรายการคัมภีร์ใบลานล้านนา 
การสืบค้นคัมภีร์ใบลานล้านนาจังหวัดน่านที่ได้จากการส ารวจและรวบรวมคัมภีร์ใบลาน หรือ

พับสาตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัด จ านวนทั้งสิ้น 232 คัมภีร์ ได้ด าเนินการจัดท าทะเบียนรายการและจัด
หมวดหมู่ในการจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน เพ่ือเป็นระบบการอนุรักษ์ที่เป็นเรื่องราวท่ีถูกต้องตรงตามแบบของ
ทางราชการ ในการลงพ้ืนที่การส ารวจสืบค้นข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาส ารวจและบันทึกข้อมูลไว้ดังนี้ 

1. คัดแยกคัมภีร์ใบลานเป็นหมวดหมู่ รวม 21 หมวด 
2. ส ารวจผูก/เล่ม รายชื่อธรรมตามบัญชีและปูายธรรม 
 
ตารางท่ี 5.1 การส ารวจหมวดคัมภีร์ใบลานล้านนา ของวัดในจังหวัดน่าน 
 

ชื่อเรื่อง ชื่อหมวด จ านวนผูก/เล่ม 

สมณะจักกะวัตติ 0๒ พระสุตตันตปิฏก ๑ 

อักขระนโมชาดก 0๒ พระสุตตันตปิฏก ๑ 

ธรรมปาทะ 03 พระอภิธรรม ๗ 

ศัพท์อภิธรรมมาสังคหะ 0๓ พระอภิธรรม ๘ 

ศัพท์อภิธรรมมาสังคหะ 0๓ พระอภิธรรม ๘ 

อภิธรรม๗คัมภีร์ 03 พระอภิธรรม ๕ 

กรรมวาจา 0๔ คัมภีร์ภาษาบาลี ๓ 

กังขาเวตรณี 0๔ คัมภีร์ภาษาบาลี ๓ 

จุลวรรค 0๔ คัมภีร์ภาษาบาลี ๑๗ 

เทวทูต 0๔ คัมภีร์ภาษาบาลี ๔ 

บาลีวิภงค์สูตร 0๔ คัมภีร์ภาษาบาลี ๙ 



๑๒๘ 
 

ชื่อเรื่อง ชื่อหมวด จ านวนผูก/เล่ม 

บาลีศีลขันธ์วรรคทีฆนิกาย 0๔ คัมภีร์ภาษาบาลี ๑๗ 

ปฐมสมโพธิ 0๔ คัมภีร์ภาษาบาลี ๙ 

ปุคคลบัญญัติ 0๔ คัมภีร์ภาษาบาลี ๔ 

มงคลทีปนี 0๔ คัมภีร์ภาษาบาลี ๑๒ 

มณฑก ชาดก 0๔ คัมภีร์ภาษาบาลี ๑ 

มหาชาติเวสสันดรชาดก  
( ฉบับล้านช้าง) 

0๔ คัมภีร์ภาษาบาลี ๙ 

มูลปิฏกสูตร 0๔ คัมภีร์ภาษาบาลี ๔ 

ศัพท์ปริวาร 0๔ คัมภีร์ภาษาบาลี ๗ 

ศัพท์อุณณาศ 0๔ คัมภีร์ภาษาบาลี ๓ 

สังขยา 0๔ คัมภีร์ภาษาบาลี ๙ 

อักขระจักแต่งแปลงสั้นลายหนังสื่อ 0๔ คัมภีร์ภาษาบาลี ๑ 

สูตรมนต์ 0๕ บทสวดมนต์ ๑ 

ฆณฑกชาดก 0๖ อานิสงส์ ๑ 

อานิสงส์เจดีย์ 0๖ อานิสงส์ ๑ 

อานิสงส์เจดีย์ทราย 0๖ อานิสงส์ ๑ 

อานิสงส์บวช 06 อานิสงส์ 1 

อานิสงส์ปราสาท 0๖ อานิสงส์ ๑ 

อานิสงส์ปราสาทเผิ้ง 0๖ อานิสงส์ ๑ 

อานิสงส์ฟังธรรม 0๖ อานิสงส์ ๑ 

อานิสงส์เลี้ยงพ่อแม่ 06 อานิสงส์ 1 

อานิสงส์สัตว์โลก 0๖ อานิสงส์ ๒๔ 

อานิสงส์เสาธงผ้าธง 0๖ อานิสงส์ ๑ 

อานิสงส์อาวาสทาน 0๖ อานิสงส์ ๑ 

อานิสงส์อาสนา 0๖ อานิสงส์ ๑ 



๑๒๙ 
 

ชื่อเรื่อง ชื่อหมวด จ านวนผูก/เล่ม 

กุสสราช 0๗ ชาดก ๒ 

กุสสลาด (กุสสราช) 0๗ ชาดก ๑ 

คาถามณีจันท์ 0๗ ชาดก ๕ 

จันทะปะโชติกุมมาร 0๗ ชาดก ๒ 

ชมพูราชแตงเขียว 0๗ ชาดก ๔ 

เตปทุมมา 0๗ ชาดก ๔ 

ทศชาติ 0๗ ชาดก ๑ 

ทุกขะขัตติยะกุมมาร 0๗ ชาดก ๓ 

ปทุมมาบัวหอม 0๗ ชาดก ๕ 

พุทธชนก 0๗ ชาดก ๓ 

ไภยราช 0๗ ชาดก ๘ 

มหางวค์แตงอ่อน 0๗ ชาดก ๓ 

มหาเวสสันดร ชาดก 0๗ ชาดก ๑๖ 

มหาเวสสันดรชสาดก ฉบับหิงแก้ว
มโนวร 

0๗ ชาดก ๑๐ 

มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ จริยา 0๗ ชาดก ๑๕ 

มหาเวสสันดรชาดก ฉบับท่าแปูน
รอม 

0๗ ชาดก ๑๑ 

มหาเวสสันดรชาดก ฉบับปุาพีหลวง 0๗ ชาดก ๑๖ 

มหาเวสสันดรชาดก ฉบับปูาวปันล า 0๗ ชาดก ๑๓ 

มหาเวสสันดรชาดก  
ฉบับอินทร์หลงเหล่า 

0๗ ชาดก ๙ 

มหาเวสสันดรชาดก ต่างชุด  0๗ ชาดก ๑๓ 

มโหสถ 0๗ ชาดก ๑ 

มโหสถ ชาดก 0๗ ชาดก ๔ 

โลหะนะชิวหา 0๗ ชาดก ๑๔ 



๑๓๐ 
 

ชื่อเรื่อง ชื่อหมวด จ านวนผูก/เล่ม 

วิริยะมังสัง 0๗ ชาดก ๗ 

วิริยะมังสัง 0๗ ชาดก ๗ 

เวสสันดรชาดก  0๗ ชาดก ๑๖ 

สมณะสัพพะ 0๗ ชาดก ๒ 

สังข์สิงห์ธนูไสย 0๗ ชาดก ๗ 

สัมภมิต 0๗ ชาดก ๒ 

สิงห์คะลาสูตร 0๗ ชาดก ๙ 

สิงห์คาละสูตร 0๗ ชาดก ๒ 

สุตตะโสม 0๗ ชาดก ๑ 

สุทธนู 0๗ ชาดก ๒ 

สุวรรณเมกฆะหมาขนค า 0๗ ชาดก ๕ 

สุวรรณสาม 0๗ ชาดก ๓ 

สุวรรณหอยสังข์ 0๗ ชาดก ๖ 

หงส์หิน 0๗ ชาดก ๓ 

หนังสือบาลี 0๗ ชาดก ๑ 

อุษาปารส 0๗ ชาดก ๑๕ 

กรรมฐาน ๔๐ ทัด 08 โอวาทส าสอน ๑ 

กรรมฐาน ๔๐ ทัด  08 โอวาทส าสอน ๑ 

นิสัยปาฏิโมก 08 โอวาทส าสอน ๔ 

บัวละพันธะ 08 โอวาทส าสอน ๓ 

วิสุทธิมรรค 08 โอวาทส าสอน ๑๗ 

สังลอมธาตุ 08 โอวาทส าสอน ๔ 

สัทธัมโมปะยะนะ 08 โอวาทส าสอน ๘ 

ข้าวล้นเคราะห์และนายเหย 09 ประเพณี 1 



๑๓๑ 
 

ชื่อเรื่อง ชื่อหมวด จ านวนผูก/เล่ม 

ค าสู่ขวัญควายและขวัญข้าว 09 ประเพณี 1 

ธาตุคาถา 09 ประเพณี ๒ 

ปัญหาสูตร ๑๐ ธรรมทั่วไป ๑ 

สักการวัตสูตร 10 ธรรมทั่วไป ๕ 

คาถาพัน ๑๑ นิยายธรรม ๒ 

ตุกขะขัตติยะกุมมาร                                                11 นิยายธรรม 1 

ธรรมจ้างฉะตันท์ฉาดก ๑๑ นิยายธรรม 1 

ผลสังขยา ๑๑ นิยายธรรม ๙ 

ผลสังขยา ๑๑ นิยายธรรม ๙ 

มหามุลนิพพานสูตร ๑๑ นิยายธรรม ๑ 

วิมารวัตถุชาดก ๑๑ นิยายธรรม ๖ 

ศัพท์ปริวาร ๑๑ นิยายธรรม ๙ 

ศัพท์ปริวาร ๑๑ นิยายธรรม ๙ 

สุริยะวงค์หงส์อามาต 14 ต านานเมือง/ราชวงศ์ ๕ 

สุวรรณพราหมสุริยะวงค์ 14 ต านานเมือง/ราชวงศ์ ๕ 

สมุนไพรน่าน 19 ต ารายา 1 

กถาวัตถุ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

กังขาเวททะระณี ๒๐ รวมหลายหมวด  ๖ 

ขิริมานนท์สูตร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

คุรุธรรมค าสอน ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

จุนทะสุกกะรีสูตร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

จุนทะสุกกะลี ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ไจยสังคะหะ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ฎีกาธรรมจักร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๒ 



๑๓๒ 
 

ชื่อเรื่อง ชื่อหมวด จ านวนผูก/เล่ม 

ต านานตะโก๋ง (พระธาตุตะโกง)   ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ต านานพญาธรรม ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ต านานพญาอินทร์ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ต านานพระศรีอริยะ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ต านานห้องว้อง ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

เตมิยะ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

เถรหะกถา ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ทันตธาตุ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ทันตะคิณีชาดก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ทันตะโสม ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ทัรนตะธาตุ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ทัฬหคาถา ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ท้าวค าสอน ๒๐ รวมหลายหมวด  ๒ 

เทวทูต สูตร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๕ 

ธัมมะสุกกะรีสูตรชาดก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

นะมะสิกาโลบาย ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

นันทเสน ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

นารัทธะ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

นารัทธะ (นารัตถะ) 20 รวมหลายหมวด  ๑ 

นิพพานสูตร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

เนมิราช ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

บารมี ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

บาลี พุทธาภิเษก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

บาลีมหาวรรค 20 รวมหลายหมวด  ๙ 



๑๓๓ 
 

ชื่อเรื่อง ชื่อหมวด จ านวนผูก/เล่ม 

ปฐมสมโพธิ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ปฐมสมโพธิ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ปฐมสมโพธิ  ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ปฐมิสมโพธิ์ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ปารมี๓๐ทัด ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ปิฎกท้ังสาม ๒๐ รวมหลายหมวด  ๔ 

ปิฏกมาลัย ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ปีฎกท้ัง ๓ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๓ 

โปราบ่าวน้อย ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

พรหมทัต ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

พระกถาวัตถุ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

พหุพันธ ์ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

พุทธบาทรังรุ้ง ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

พุทธประเวณี ชาดก  
(พุทธประเพณี) 

๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ภูริทัต ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

มรรคธรรม ๗ ประการ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

มหานิพพานสูตร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

มหาปัฏฐาน ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

มหาปัฏฐานสูตร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

มหามูลนิพพานสูตร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

มหาวิบาก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

มหาเวสสันดร ชาดก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๘ 

มะฆะมานะวะ ชาดก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

มังคละส้อย ชาดก (มังคละสร้อย) ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 



๑๓๔ 
 

ชื่อเรื่อง ชื่อหมวด จ านวนผูก/เล่ม 

มังละสูตร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๕ 

มิกสูตร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

มุลนิพพาน ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

มูลกิตติ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๒ 

มูลตีนกา ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

มูลธรรมจักร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๒ 

มูลนิพพานสูตร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๕ 

เมตตรัยสูตร ชาดก   ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

เมตไตรยะวงค์ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

เมตไตรยะสูตร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๓ 

โมคคัลลานหลงโลก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ยมก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

เล่มหลวง ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

วารกุมมาร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

วิชานะสูตร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

วิฑูล ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

วิฑูลบัณฑิต ๒๐ รวมหลายหมวด  ๔ 

วินัยปิฎก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

วินัยปิฎก   ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

วิภังค์ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

วิภังค์สุตโสม ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

วิริยบัณฑิต ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

วิริยะบัณฑิต ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

วิสุทธิมรรค ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑๒ 



๑๓๕ 
 

ชื่อเรื่อง ชื่อหมวด จ านวนผูก/เล่ม 

วิสุทธิยา ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

โวหารปฏิโมก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๓ 

โวหารพุทธนุสติ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

ศัพท์ปฏิโมก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๔ 

ศัพท์สูตรกฐิน ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

สมณะเศรษฐี ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

สมณะเศรษฐีรอม ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

สลากกริกวิชานสูตร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

สังคิณีอภิธรรม ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

สังฆวัฒนะ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

สัจจะธรรม ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

สัมภมิต ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

สัมภะมิต ชาดก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

สิงคาละจอง ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

สิทธาตุส้อย ๒๐ รวมหลายหมวด  ๒ 

สิริมหามายา ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

สุตตะสม ชาดก ( สุตตะโสม ) ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

สุตตะสม ชาดก( สุตตะโสม ) ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

สุตตันตะปิฎก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

สุตตันตะปิฎก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

สุตตันตะปิฎก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

สุตตันตะปิฎก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

สุวัต 20 รวมหลายหมวด  ๔ 

โสทันตะคิณีชาดก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 



๑๓๖ 
 

ชื่อเรื่อง ชื่อหมวด จ านวนผูก/เล่ม 

โสนันทะชาดก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

องค์ทาน ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

องค์ศีลและหื้อตาน ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อนิสงส์ปิฏก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อนิสงส์สร้างวิต ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อภิธรรมปิฎก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อภิธรรมปิฎก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อภิธรรมปิฎก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อภิธรรมปิฎก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อภิธรรมปิฏก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อภิธรรมปิฏก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อภิธรรมสังคิณี ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อมัตตะสูตร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อรินทุมชาดก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อักขระ ๒๐ รวมหลายหมวด  ๓ 

อักขระนโม ๒๐ รวมหลายหมวด  ๒ 

อักขระนะโม ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อานิสงส์ อาวาสทาน ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อานิสงส์จมขม                                                                       ๒๐ รวมหลายหมวด    

อานิสงส์ปิฎก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อานิสงส์ปิฎก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อานิสงส์ปิฎก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อานิสงส์ปิฎก ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อานิสงส์พุทธรูป ๒๐ รวมหลายหมวด    



๑๓๗ 
 

ชื่อเรื่อง ชื่อหมวด จ านวนผูก/เล่ม 

อานิสงส์รักษาศีล ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อานิสงส์สร้างวิต ( ห้องน้ า ) ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อานิสงส์สร้างวิต ( ห้องน้ า ) ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อานิสงส์สร้างเวจกุฎี ๒๐ รวมหลายหมวด  ๓ 

อาภาวนากรรม ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

อาสีวิสูตร ๒๐ รวมหลายหมวด  ๑ 

 
5.1.3 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนา 
คัมภีร์ใบลานเป็นเอกสารโบราณประเภทที่เป็นอินทรียวัตถุที่ได้มาจากพืช จึงไม่ค่อยคงทน

ต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการเปลี่ยนแปลงช ารุด เสียหายได้ง่าย การช ารุดเสื่อมสภาพแบ่งออกได้เป็นหลาย
สาเหตุหลายกระบวนการ ซ่ึงอาจเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือมีความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องกัน จนบางครั้งไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้น การอนุรักษ์ด้วยการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเอกสารโบราณที่มี
คุณค่า จะเป็นการยืดอายุของเอกสารและช่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรมของสังคมไทยให้ยาวนานสืบไป
การดูแลจัดเก็บที่ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือช่วยยืดอายุของเอกสารในเบื้องต้นปฏิบัติได้ดังนี้ 

๑. เก็บรักษาไว้ในห้องที่ ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิระหว่าง ๒๒ - ๒๔ องศา
เซลเซียส ควบคุมความชื้นระหว่าง ๕๐ - ๖๕ % อุณหภูมิและความชื้นควรคงที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง แต่
ถ้าไม่ สามารถควบคุมความชื้นให้ต่ ากว่า ๗๐ % ได้ควรปรับอุณหภูมิให้สูงกว่า ๒๒ องศาเซลเซียส 
เพ่ือปูองกัน การควบแน่นกลั่นตัวเป็นหยดน้ าของไอน้ าในอากาศ ห้องที่เก็บรักษาควรมืดสนิท เปิดไฟ
เฉพาะเวลาที่ จ าเป็น ติดผ้าม่านหรือมู่ลี่เพ่ือปูองกันแสงจากภายนอก ประตูหน้าต่างที่เป็นบานกระจก
ใส ควรติดฟิล์มที่มี คุณสมบัติสะท้อนแสงและกรองรังสีอัลตร้าไวโอเลต  

 ๒. ถ้าไม่สามารถจัดเก็บไว้ในห้องที่ติดต้ังเครื่องปรับอากาศได้ควรเก็บรักษาไว้ในห้องที่ มี
อากาศ หมุนเวียนถ่ายเทได้ดี ห่างไกลจากความร้อน ความชื้นและแสงแดด ไม่ควรเก็บไว้ในห้องใต้ดิน
หรือใต้ หลังคา เนื่องจากเป็นจุดที่อุณหภูมิและความชื้นที่ไม่เหมาะสม ประตู หน้าต่าง ควรกรุ มุ้งลวด
ตาถี่ๆ เพ่ือ ปูองกันแมลงและสัตว์อ่ืนๆ ดูแลระวังปูองกันอันตรายจากอัคคีภัยเป็นพิเศษ เพราะคัมภีร์
ใบลานเป็นวัสดุ ติดไฟง่าย  
 ๓. ห้องที่จัดเก็บต้องปราศจากฝุุนละออง แมลง จุลินทรีย์หม่ันดูแลรักษาความสะอาด
อย่าง สม่ าเสมอ เม่ือพบปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ทันที ใช้ผ้าแห้ง แปรงขนอ่อน เครื่องดูดฝุุนท า ความ
สะอาด ระวังการใช้ผ้าเปียก เพราะจะท าให้ฝุุนละออง สิ่งสกปรกเกาะติดมากยิ่งขึ้น น า เมล็ดพริกไทย
ใส่ผ้าโปร่ง หรือส าลีชุบน้ ามันการบูรวางตามซอกมุมต่างๆ เพ่ือช่วยปูองกันและไล่แมลง หม่ันเปลี่ยน
เมล็ดพริกไทย และน้ ามันการบูรเม่ือหมดกลิ่น  

๔. การเก็บรักษาไว้ในตู้ ลิ้นชัก ชั้น กล่อง ถ้าที่จัดเก็บท าด้วยไม้ควรทาน้ ายาปูองกันแมลง 
ไม่ควร ใช้ตู้ที่ท าจากไม้อัด เพราะให้ไอระเหยที่เป็นอันตรายต่อเอกสาร อุดรอยรั่ว รอยแตกร้าวให้สนิท 



๑๓๘ 
 

เพ่ือ ปูองกันฝุุน และแมลง ถ้าที่จัดเก็บเป็นโลหะควรเป็นโลหะปลอดสนิม กล่องกระดาษควรผลิตจาก
กระดาษ ที่ไม่เป็นกรด ไม่ควรวางกับพ้ืนไม้หรือพ้ืนโลหะโดยตรง ควรรองด้วยแผ่นพลาสติกไร้กรด 
หรือผ้าดิบที่ซัก สะอาดปราศจากแปูงหรือกาว  

๕. การใช้วัสดุห่อหุ้ม ควรเป็นวัสดุที่สะอาดปราศจาก กรด ด่าง สารเคมีที่เป็นพิษ หรือท า
ให้เกิด คราบเปื้อน ไม่ควรใช้กระดาษที่มีคุณภาพต่ า เช่น กระดาษสีน้ าตาล หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ 
เพราะมี ฤทธิ์เป็นกรดและหมึกจะท าให้เกิดคราบเปื้อน ควรเลือกใช้กระดาษนุ่มเนื้อละเอียดไม่มีกรด 
เช่น กระดาษ ทิชชูสีขาว กระดาษสาสีธรรมชาติ การใช้ผ้าเลือกผ้าที่สีไม่ตก หรือผ้าดิบชนิดไม่ฟอก
น ามาซักให้สะอาด ปราศจากแปูงและกาว หรือสารเคมี ไม่ควรใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าที่มีเส้นใยขนสัตว์
ผสมอยู่ เพราะสามารถ ดึงดูดแมลงได้ง่าย  

๖. เอกสารโบราณที่ได้รับคืน รับมอบหรือจัดหามาใหม่ควรตรวจสอบหาร่องรอยของ
แมลง และ เชื้อราอย่างละเอียด หากตรวจพบต้องก า จัดออกไปก่อนน า เข้าเก็บรักษา สถานที่เก็บ
รักษาต้องหม่ัน ตรวจหาร่องรอยของแมลงและเชื้อราอย่างสม่ าเสมอ หากพบควรรีบแยกเอกสารออก
ไว้ต่างหาก และ ด าเนินการก าจัดออกให้หมด  

๗. ล้างมือและสวมถุงมือที่สะอาดทุกครั้ง ก่อนจับต้องสัมผัสเอกสารโบราณ เพราะไขมันและ
ความ สกปรกจากมือ จะท าให้เอกสารโบราณเกิดความเปื้อน สกปรก เป็นแหล่งรวมเชื้อโรค การจับต้อง 
หยิบยก เคลื่อนย้าย ท าเท่าที่จ าเป็นโดยระมัดระวังการฉีกขาด และการช ารุดที่อาจเกิดขึ้นได้  

๘. ไม่ควรซ่อมแซมเอกสารด้วยเทปกาวใดๆ เนื่องจากเทปกาวเหล่านี้ เม่ือนานไปจะหดตัว
และแยก ออกจากกระดาษเหลือแต่คราบสกปรก สีน้ าตาล เหลือง ติดฝังแน่นอยู่บนกระดาษ ไม่ควร
ใช้เข็มหมุด เข็มกลัด ลวดเสียบกระดาษหรือลวดเย็บที่เป็นโลหะ เพราะนานไปจะเกิดสนิมท า ลายเนื้อ
กระดาษ ถ้าจ าเป็นต้องใช้เทปกาวติดซ่อมรอยฉีกขาด ควรเป็นเทปกาวที่ลอกออกได้ง่าย ไม่ท า ลาย
เอกสาร เช่น เทปกาวท่ีท าจากกระดาษสาเคลือบด้วยกาวเมทิล เซลลูโลส เป็นต้น  

๙. ไม่ควรซ่อมแซมเอกสารใดๆ โดยพลการ ถ้าไม่แน่ใจในวิธีการซ่อม ควรจัดเก็บเอกสารใน 
สภาพที่ปลอดภัย ปรึกษาผู้รู้เพ่ือไม่ให้การซ่อมแซมเป็นการท าลายเอกสารให้ช ารุดเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม  

๑๐. สารเคมีที่น ามาให้ต้องผ่านการวิเคราะห์และทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ใช้สารเคมีเม่ือมี
ความ จ าเป็น และใช้ด้วยความระมัดระวัง ถ้าไม่มีความช านาญมากพอควรปรึกษาผู้รู้  เพ่ือปูองกัน
อันตรายที่ เกิดขึ้นได้  

๑๑. เอกสารโบราณควรให้บริการจากส าเนาในรูปแบบสื่อโสตทัศนวัสดุ เช่น ไมโครฟิล์ม 
(Microfilm), ดิจิตอล (Digital), ภาพนิ่ง (Slide) เป็นต้น แล้วจัดเก็บต้นฉบับในสภาพที่ปลอดภัยให้มี
ความ เสี่ยงต่อความช ารุดเสียหายน้อยที่สุด  

 

 5.1.4 การปริวรรตเน้ือหาในคัมภีร์ใบลานล้านนาน่าน 
การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลาน ซ่ึงเป็นคัมภีร์ใบลานที่ถูกค้นพบและรวบรวมมาจากวัด

ในจังหวัดน่าน ด าเนินการคัดเลือกคัมภีร์ใบลาน ที่เป็นองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านในจังหวัดน่าน รวมถึงศาสตร์และความเชื่อในบริบทของผู้คนในจังหวัดน่านที่มีการจารึกไว้ใน
คัมภีร์ใบลาน หรือพับสาที่ค้นพบในวัดของจังหวัดน่าน จ านวน 3 เรื่อง สามารถสรุปได้ดังนี้ดังนี้ 

 
 



๑๓๙ 
 

1) คัมภีร์ใบลานเรื่องข้าวล้นเคราะห์และนายเหย  
 ลักษณะของการเขียนลงใบลาน(ปั้บสา) มีจ านวน  ๑ ผูก จ านวน ๘ หน้า ขนาดของคัมภีร์ 
๑๐ เซนติเมตร สีขาว-ด า ในหนึ่งหน้ามีจ านวน  ๖ บรรทัด จารด้วยอักษร ล้านนา –บาลี  มีการเก็บ
รักษาอายุ 100 ปี  ไม่ระบุชื่อผู้จารคัมภีร์   รายละเอียดในคัมภีร์ใบลานดังกล่าวอยู่ในหมวดประเพณี
พิธีกรรม โดยมีแหล่งที่มาคือ คือ วัดตาลชุม ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน ผู้อุปถัมภ์คัมภีร์ 
คือพระครูวิสุทธิ์นันทสาร เจ้าคณะต าบลตาลชุม เจ้าอาวาสวัดตาลชุม อ าเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน                       
ผู้ปริวรรตคัมภีร์คือพระบุญทิศ สิริจนฺโท (จันทะวอน)  เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2558                    
ผู้แปลภาษาไทยกลาง พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.  
 ในคัมภีร์ได้บรรยายถึงพิธีกรรมของชาวล้านนา เพ่ือเป็นสร้างขวัญก าลังใจให้กับคนที่
เจ็บปุวย, ชาวบ้านจะน าเอาใบตองมาท าเป็นกรวยแล้วน าเอา ข้าว กล้วย อ้อย หมาก พลู ยาเส้นและ
ของคราวหวาน มาจัดแบ่งแต่ละอย่างให้ได้ ๑๒ ค า  ที่ชาวล้านนาเรียกว่าเครื่อง ๑๒ และน าเสื้อผ้าคน
ที่ปุวยคนที่ไม่สบาย หรือ บุคคลที่ถึกเคราะห์ร้ายต่างๆพร้อมดอกไม้ธูปเทียนแล้วไปนิมนต์พระคุณเจ้า
ท าพิธีให้ เพ่ือให้ปัดเคราะห์ ลดเคราะห์ ให้เคราะห์หายไป ให้ผู้ปุวยหายจากภัยอันตรายหายจากความ
เจ็บปุวยหรือให้พ้นจากเคราะห์ทั้งหลายเหมือนกับการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหายังเจ้ากรรมนายเวร 
 2) คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควายและขวัญข้าว  
 ค้นพบเม่ือพุทธศักราช ๒๔๖๑ ลักษณะของการเขียนลงใบลาน(ปั้บสา) มีจ านวน ๑ ผูก  จ านวน 
๒๐ หน้า  ขนาด 10 เซนติเมตร จารด้วยอักษร ล้านนา –บาลี มีการเก็บรักษาอายุ  58 ปี  ผู้จารคัมภีร์ชื่อ 
สามเณรศรีชื่นแต้ม ณ บ้านถ่อน ต าบลยม อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  รายละเอียดในคัมภีร์ใบลานดังกล่าวอยู่
ในหมวดประเพณีพิธีกรรม  โดยมีแหล่ งที่มาคือ วั ดน้ าลั ด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพี ยง จังหวั ดน่าน                        
ผู้อุปถัมภ์คัมภีร์ คือพระธรรมธรพนัส ทิพฺพเมธี เจ้าอาวาสวัดน้ าลัด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผู้ปริวรรต
คัมภีร์คือพระบุญทิศ สิริจนฺโท  (จันทะวอน) เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2558 ผู้แปลภาษา
ไทยกลาง พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.  
 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควาย เป็นคัมภีร์ในลานที่บอกเล่าเรื่องราวเก่ียวกับการท าพิธีสู่
ขวัญควาย ซ่ึงเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกใช้งานเพ่ือการด ารงชีวิตของเกษตรกรมาเป็นเวลานาน การท าพิธีสู่
ขวัญควายจึงเป็ นการประกอบ พิธีกรรมเพ่ือเตือนใจผู้คนให้เห็นคุณค่าของควาย เป็นอีกหนึ่ ง
โบราณวัตถุที่ได้บอกเล่าเรื่องราวเก่ียวกับการท าพิธีสู่ขวัญควาย 
 3) คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญข้าว 
 ค้นพบเม่ือพุทธศักราช ๒๔๖๑ ลักษณะของการเขียนลงใบลาน(ปั้บสา)  มีจ านวน ๑ ผูก  
จ านวน ๒๐ หน้า  ขนาด 10 เซนติเมตร จารด้วยอักษร ล้านนา –บาลี มีการเก็บรักษาอายุ  58 ปี   
ผู้จารคัมภีร์ชื่อ สามเณรศรีชื่นแต้ม ณ บ้านถ่อน ต าบลยม อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  รายละเอียดใน
คัมภีร์ใบลานดังกล่าวอยู่ในหมวดประเพณีพิธีกรรม  โดยมีแหล่งที่มาคือ วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอ
ภูเพียง จังหวัดน่าน ผู้อุปถัมภ์คัมภีร์ คือพระธรรมธรพนัส ทิพฺพเมธี เจ้าอาวาสวัดน้ าลัด อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน  ผู้ ปริวรรตคัมภีร์คือพระบุญทิศ สิริจนฺโท  (จันทะวอน) เม่ือวันที่ 24 มิถุนายน                          
ปีพุทธศักราช 2558 ผู้แปลภาษาไทยกลาง พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.   
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 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญเข้า หรือข้าว เป็นคัมภีร์ในลานที่บอกเล่าเรื่องราวเก่ียวกับการ
ท าพิธีสู่ขวัญข้าว ซ่ึงเป็นอาหารหลักของผู้คนมาเป็นเวลานาน ก็เป็นอีกหนึ่งโบราณวัตถุที่ได้บอกเล่า
เรื่องราวเก่ียวกับการท าพิธีสู่ขวัญข้าว 
 4) คัมภีร์ใบลานเรื่อง “กรรมฐาน 40 ทัด”                                                                   
 คัมภีร์ใบลานเรื่องกรรมฐาน 40 ตัต ค้นพบเม่ือปีพุทธศักราช  ๒๔๗5  มีจ านวน 1 ผูก ใน
หนึ่งหน้าคัมภีร์มีจ านวน ๔ บรรทัด  จ านวนทั้งหมด 80 หน้า ขนาด 6 เซนติเมตร จารด้วยอักษร 
ล้านนา –บาลี มีการเก็บรักษาอายุ  84 ปี ผู้จารคัมภีร์ชื่อพระอธิการพระอิทธิวัง(เปง) โดยมีแหล่งที่มา
คือ คือ วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน ผู้อุปถัมภ์คัมภีร์ คือพระพระสมุห์กิตติ
นันท์ ผาสุโก เจ้าอาวาสวัดดอนมูล อ าเภอนาหม่ืน จังหวัดน่าน  ผู้ปริวรรตคัมภีร์คือพระบุญทิศ สิริจนฺโท                    
(จันทะวอน) เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 ผู้แปลภาษาไทยกลาง พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.
 รายละเอียดในคัมภีร์ใบลานดังกล่าวอยู่ในหมวดบทสวดมนต์  ในคัมภีร์ได้บรรยายถึง
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการ ให้ทาน 
รักษาศีลและการช าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์กรรมฐาน ภาวนาที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนทั้ง ๔๐ 
ประการคือ กะสิณะ(กสิน) ๑๐,  อสุภกรรมฐาน ๑๐, อนุสสติกรรมฐาน ๑๐, ธาตุวะฐานะ ๔                   
(จตุธาตุววัฏฐาน), อาหาเลปฏิกุลสะปัญญา(อาหาเรปฏิกูลสัญญา)๑,อรูปฌาณ ๔ ตามหลัก พุทธานุสส
ติ, ธัมมานุสสติ, สังฆานุสสติ, สีลานุสสติ, จาคานุสสติ เทวตานุสสติ และให้เกิดปัญญาอันเป็นหนทาง
แห่งการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร 
       

 5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเก่ียวกับการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานและการปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบ
ลานสามารถให้ข้อเสนอแนะส าหรับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ บทบาทของวัดและชุมชน บทบาทของคนในแวดวงวิชาการ และบทบาทของภาครัฐ กล่าวคือ 

 บทบาทของวัดและชุมชน นับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
คัมภีร์ใบลาน ในฐานะที่คัมภีร์ใบลานถูกค้นพบและถูกเก็บรักษาในวัดและชุมชน อีกทั้งเรื่องราวต่าง ๆ 
ที่ถูกจารหรือบันทึกในคัมภีร์ใบลาน ล้วนบอกเล่าเรื่องราวท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของบรรพบุรุษของคน
ในชุมชนเอง ด้วยเหตุนี้วัดและชุมชนจึงเปรียบเสมือนผู้ที่ เป็นเจ้าของคัมภีร์ใบลานร่วมกัน ที่จะท า
หน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานของชุมชน สิ่งที่วัดและชุมชนพึงสังวรณ์ 
คือ การส่งต่อความรู้สึกของการเป็นเจ้าของและความหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ
เพ่ือสืบทอดรุ่นสู่รุ่นต่อไป เช่น การถ่ายทอดความสามารถในการอ่าน คัมภีร์ใบลาน การถ่ายทอด
กรรมวิธีจารใบลาน เป็นต้นเพ่ือให้วัดและคนในชุมชนร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู คัมภีร์
ใบลานของชุมชน 

 ในขณะเดียวบทบาทของคนในแวดวงวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันการศึกษาใน
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และนักวิชาการท้องถิ่น ควรมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนวัดและ
คนในชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลาน โดยการให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ ในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
คัมภีร์ใบลานที่ค้นพบในชุมชนอย่างเป็นระบบ เช่น การท าส าเนา คัมภีร์ใบลาน การท ารายงานวิจัย 
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การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลาน การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับการสืบค้น
และน าไปใช้ประโยชน์ในศึกษาเรื่องราวของสังคมในอดีต เป็นต้นยิ่งไปกว่านั้นคนในแวดวงวิชาการยัง
มีบทบาทในการกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความต่ืนตัวท่ีจะหวงแหน คัมภีร์ใบลานของชุมชนได้อีกด้วย 

 นอกจากนี้ บทบาทของภาครัฐส าหรับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานในชุมชนคือ 
บทบาทในการหนุนเสริมและเอ้ืออ านวยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานของชุมชนต่าง ๆ เช่น การ
สนับสนุนทุนการวิจัยให้แก่คนในแวดวงวิชาการส าหรับการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสืบค้น การรวบรวม 
และการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานในชุมชน การส่งสริมและผลักดันให้ผู้น าชุมชนเป็นผู้ มีบทบาท
หลักในการกระตุ้นคนในชุมชนให้ร่วมกันการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานของชุมชน เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม บทบาทของทั้งสามส่วนนั้น ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของวัดและชุมชน บทบาท
ของคนในแวดวงวิชาการ และบทบาทของภาครัฐ ไม่ควรด าเนินการตามล าพังเพียงฝุายใดฝุายหนึ่ง ทั้ง
สามส่วนควรร่วมมือกันที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน การอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานของชุมชนจึงจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
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การศึกษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน : เมืองน่าน 
The Study on Wisdom and Conserve the Manuscripts of Nan Province 

พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.และคณะ 
  

บทคัดย่อ 
 

                       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1)เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของการเก็บรวบรวม
คัมภีร์ใบลานเมืองน่าน 2) เพ่ือปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานล้านนาเป็นภาษาไทยปัจจุบัน และ               
3) เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนาที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่บันทึกองค์ความรู้ใน คัมภีร์
ใบลานเมืองน่านโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศต่อไป  เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Study) และ การวิจัยภาคสนาม (Field Study) กล่าวคือ การเก็บข้อมูลจากคัมภีร์
ใบลานที่รวบรวมจากวัดในเมืองน่าน และ การเก็บข้อมูลจากเอกสาร จากหนังสือ วารสารทางวิชาการ 
บทความ รายงานการวิจัย ฐานข้อมูลออนไลน์ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ น าเสนอผลการศึกษาวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) คัมภีร์ใบลานเป็นเอกสารโบราณที่ส าคัญของจังหวัดน่าน มีคุณค่าต่อสังคม ละเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ทางวิชาการ ที่มีการรวบรวม
เรื่องราวประวัติ พระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ กฎหมาย ต ารา
โหราศาสตร์ ต าราไสยศาสตร์ ของจังหวัดน่าน 2) การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานเมืองน่านเป็น
ภาษาไทยปัจจุบัน คัดเลือกวัดที่เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานที่เป็นองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน รวมถึงศาสตร์และความเชื่อของผู้คนในจังหวัดน่านที่มีการจารึกไว้ในคัมภีร์ใบลาน หรือพับสาที่ 
จ านวน 3 เรื่อง คือ คัมภีร์ใบลานเรื่องข้าวล้นเคราะห์และนายเหย คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควายและ
ขวัญข้าว คัมภีร์ใบลานเรื่อง “กรรมฐาน 40 ทัด”  3) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานเมืองน่าน 
ด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนาเมืองน่าน ด้วยวิธีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาและ
จัดท าทะเบียนรายการคัมภีร์ใบลานหรือพับสาจ าแนกตามหมวดหมู่คัมภีร์ใบลาน จ านวนทั้งสิ้น 232 
คัมภีร์ ของวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ,วัดภูมินทร์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน  

 
ค าส าคัญ: ภูมิปัญญาเมืองน่าน, คัมภีร์ใบลาน ,การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ,การปริวรรต 
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ABSTRACT 
 

 There were three objectives in this research 1) to study the history of the 
scripture collection, 2) to translate their contents that were Lanna Language on the 
palm leaves from the old language into the new Thai language and 3) to conserve 
and renovate them in the communities to stay and save more. The scriptures were 
the palm leaves in the Nan City by using the modern technology for collecting the 
information in the technology any longer. This was the documentary study and field 
study because the data on the scriptures collected and read from temples in area of 
Nan City and the books, magazines, articles, research report, online and electronic 
media to present the results of theis research in the objectives.   
 Findings:  1) The scriptures as palm leaves were the ancient and important 
data of Nan province and very valuable to the society and the historical evidence 
which became the academic legacy. They were collected on the history, Buddha’s 
teaching, archeological history, law and texts, astrology and superstition of the Nan 
province. 2) The translation of their contents into the modern Thai language by 
selecting the scriptures with the knowledge of Buddhism, villager wisdom, including 
the written sciences in the palm leaves and faith of people in the Nan province or 
the three stories from rolls of the mulberry paper. There were the sotory of and               
Mr. Hey and welcome ceremony about the baffolo and rice. The special scriptures 
on the palm leaves was with the forty models of medition. 3) the conservation and 
renovation of the palm leaves in the Nan City were performed to protect and 
remake them by repairing and rebuilding, including registration of the palm leaves or 
the rolls of plants’ fiber-made paper that were provided into the groups from the 
232 scriptures withing the temple named Wat Prathatchairheang where was the royal 
temple in Bhupiang District and Wat Bhumin in Muaeng District, Nan province.  
 

Keywords: Wisdom Resource od Nan City, Scriptures of Paml Leaves, Conservation of 
Palm Leaves, Translation   
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บทน า 
 ประเทศไทยนั้น ดินแดนล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนของประเทศ พบว่า มีวรรณกรรม

และโบราณคดีทางพุทธศาสนาอย่างมากมาย ซึ่งปรากฏมากกว่าในภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ โดยกระจัด
กระจายอยู่ตามวัดและสถานที่ต่าง ๆ ใน 8 - 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จากการศึกษาส ารวจคัมภีร์
และวรรณกรรมล้านนาของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ส ารวจตั้งแต่ปี พ .ศ. 2516 -
 2526 ใน 525 วัด ครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบว่า มีคัมภีร์วรรณกรรมล้านนาถึง 
410,775 ผูก/ฉบับ และจากการประมาณการของนักวิชาการด้านวรรณกรรมล้านนากล่าวว่า ใน
ดินแดนล้านนามีวรรณกรรมด้านต่าง ๆ รวมกันไม่ต่ ากว่าหนึ่งล้านผูก/ฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
วรรณกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นวรรณกรรมในด้านอ่ืน ๆ เช่น นิทานพ้ืนบ้าน กฎหมาย
โบราณ ยาสมุนไพร โหราศาสตร์ จริยศาสตร์ ลัทธิพิธีกรรม เป็นต้น 

วรรณกรรมและโบราณคดีทางพุทธศาสนาที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ปรากฏเป็นจ านวนมากใน
ดินแดนล้านนา คือ “คัมภีร์ใบลาน” ตามหลักฐานเท่าที่มีปรากฏในสังคมท้องถิ่นล้านนาพบว่า คัมภีร์
ใบลานน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้แล้ว กล่าวคือ ตั้งแต่สมัยพระนาง
จามเทวีเป็นต้นมา จนถึงสมัยของพระเมืองแก้ว พระสงฆ์ชาวล้านนาได้รับอิทธิพลศาสนาแบบ (พุทธ) 
ลังกา และได้น าเอาคัมภีร์พระไตรปิฎกเข้ามาด้วยเป็นจ านวนมาก ความเป็นไปทางด้านศาสนาใน
ระยะนั้นจึงมีการศึกษาภาษาบาลีกันอย่างจริงจัง พระภิกษุมีความรู้ในภาษาบาลีอย่างแตกฉานจน
สามารถแต่งคัมภีร์เป็นภาษาบาลีได้หลายสิบเรื่อง (ปรียานุช อนุสุเรนทร,์ 2540: 22-23)  

 การส ารวจคัมภีร์ใบลานหรือ “การคัดธัมม์” เป็นงานด้านการส ารวจและอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลานที่เก็บไว้ตามวัดต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบจ านวน ชื่อเรื่อง ตลอดจนถึงสภาพคัมภีร์ใบลานเพ่ือซ่อมแซม
และเก็บรักษาให้เหมาะสม คัมภีร์ใบลานจ านวนมากมายที่มีอยู่ในปัจจุบันบางแห่งยังไม่ได้รับการดูแล
เอาใจใส่เท่าที่ควร ซึ่งเมื่อปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานก็ถูกท าลายจากสัตว์ต่าง ๆ ตลอดจนความร้อนและ
ความชื้นเมื่อเก็บไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการผุพังของคัมภีร์ใบลาน การเก็บ
คัมภีร์ใบลานในหีบธรรมเป็นเวลานานท าให้ใบลานหมดอายุเร็วขึ้น เพราะไม่ได้สัมผัสกับอากาศ
ภายนอกและถูกกดทับเป็นเวลานาน ๆ มีส่วนท าให้ใบลานงอหรือเสียหายได้ การส ารวจและการ
อนุรักษ์ซ่อมแซมก็เป็นการยืดอายุของใบลานอีกทางหนึ่งด้วย ที่ผ่านมามีนักวิชาการ หน่วยงาน และ
สถาบันต่าง ๆ ได้ส ารวจท าทะเบียนและถ่ายไมโครฟิล์มคัมภีร์ใบลานตามวัดต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ
ตอนบนแล้วจ านวนหนึ่ง หลังเสร็จสิ้นโครงการส ารวจดังกล่าวแล้วได้มีการจัดพิมพ์หนังสือรายชื่อ
คัมภีร์ใบลานที่ส ารวจเสร็จแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป และยัง
เป็นการกระตุ้นให้พระภิกษุ สามเณร ให้ความส าคัญกับการเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานมากขึ้น  

 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีคัมภีร์ใบลานอีกจ านวนมากมายมหาศาลในวัดต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือที่
ยังไม่ได้ส ารวจมาก่อนถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็อาจถูกท าลายเสียหายได้ การศึกษาการปริวรรตธรรมเมืองน่าน 
เป็นการศึกษาเพ่ือปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานเป็นภาษาไทยปัจจุบัน เพ่ือให้นักวิชาการ ผู้สนใจ
น าไปใช้โยชน์ได้สะดวก เหมาะสมกับยุคสมัย และน าไปสู่การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนาที่มี
อยู่ในชุมชนให้คงอยู่ ได้รับการศึกษาเรียนรู้ และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ งานวิจัยดังกล่าวได้ต่อยอด
มาจากการจัดโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปริวรรตคัมภีร์ใบลานล้านนา ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การได้ท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชน ท าให้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมาตลอดจนได้



๑๕๐ 
 

ร่วมกับคนในท้องถิ่นเพ่ือสืบสานภูมิปัญญา ดังนั้น การรื้อฟ้ืนคัมภีร์ใบลานล้านนาถือเป็นหน้าที่ที่
ส าคัญประการหนึ่งของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม 

 ด้วยเหตุนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พระคัมภีร์ใบลาน เมืองน่าน  สถาบันวิจัย
นานาชาติธรรมชัยฯ (DIRI) จะได้ช่วยด าเนินการบันทึกภาพคัมภีร์อักษรธรรมล้านนาด้วยเทคโนโลยี
ชั้นสูง (Digitization) ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พระคัมภีร์ที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบันให้แก่ วิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติฯ และทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติฯ จะประสานงานเพ่ือน าคัมภีร์อักษรธรรม
ล้านนาต่าง ๆ มาด าเนินการดิจิไทเซชั่น ซึ่งข้อมูลดิจิทัลที่ได้สามารถอนุรักษ์เนื้อหาในคัมภีร์ได้ตลอดไป 
แม้วัสดุที่จารพระสัทธรรมไว้จะสูญสลายไปตามกาลเวลาก็ตาม ทั้งนี้ให้ความส าคัญแก่กลุ่มคัมภีร์ฉบับ
พระนครเมืองน่าน เป็นการส่งเสริมการปริวรรตพระสธรรมคัมภีร์อักษรธรรมแบบภาษาล้านนาในสมัย
ของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ซึ่งในจารึกพงศาวดารพระนครเมืองน่านฉบับวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 
ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน กล่าวไว้ว่า มีการจัดท าการปริวรรต การเขียนจารึกพระสธรรม
คัมภีร์ลงในใบลานใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 7 ครั้ง ภายใน 31 ปี จ านวนกว่า 500 เรื่อง และกว่า 5,000 ผูก 
ถือว่าเป็นการจัดท าพระไตรปิฎกครั้งส าคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพระนครเมืองน่าน  

 ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเมืองน่าน เพ่ือเป็นการรวบรวม
องค์ความรู้และจัดท าฐานข้อมูลจากวัดต่าง ๆ ในเมืองน่าน ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่าง
หน่วยงานสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม ให้เป็นระบบ โดยพัฒนาบ่มเพาะ
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและมรดกภูมิปัญญาแห่งประเทศไทย  ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีให้เป็นนวัตกรรม ตลอดจนปกปูองคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากภูมิปัญญา
และวิถีชีวิตสังคมนครเมืองน่านให้เป็นสมบัติของอนุชนรุ่นหลังและประเทศชาติสืบต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานเมืองน่าน 
เพ่ือปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานล้านนาเป็นภาษาไทยปัจจุบัน  
เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนาที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่บันทึกองค์ความรู้ใน 

คัมภีร์ใบลานเมืองน่านโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศต่อไป 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การศึกษาวิจัยนี้มีพ้ืนที่ศึกษาคือ วัดในจังหวัดน่านที่มีคัมภีร์ใบลานและ
คัดเลือกวัดที่เก็บรักษาคัมภีร์ใบลานเอาไว้ แต่ยังไม่มีการส ารวจและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ คัมภีร์ใบลานล้านนาที่ค้นพบในวัดในจังหวัดน่านที่เก็บรักษา
คัมภีร์ใบลานเอาไว้ แต่ยังไม่มีการส ารวจและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ้งเน้นด าเนินการอนุรักษ์เอกสารโบราณ คัมภีร์ใบลาน พับสา
ที่มีอยู่ในวัด ในจังหวัดน่าน อย่างยั่งยืนโดยการท าความสะอาด ลงทะเบียนเอกสารและเก็บรักษาอย่าง
ถูกต้องโดยความร่วมมือของคนในชุมชน โดยการศึกษาในครั้งนี้มีแนวทางด าเนินการศึกษาวิจัย ขั้นตอน 
และเครื่องการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 



๑๕๑ 
 

 ด าเนินการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Study) และ การ
วิจัยภาคสนาม (Field Study) โดยด าเนินการดังนี้ 

 1. แต่งตั้งคณะท างานระดมความคิดเห็นปรึกษาหารือ การวางกรอบในการคัดเลือกวัดและ
ชุมชนให้ชัดเจน ในจังหวัดน่าน ได้แก่ วัดพระธาตุแช่งแห้งพระอารามหลวง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
และวัดภูมินทร์ อ าเภอเมืองจังหวัดน่าน  
 2. การวิจัยภาคสนาม( Field Study) ลงพ้ืนที่ เพ่ือท าการส ารวจเอกสารคัมภีร์โบราณ 
ทุกชนิดที่เก็บรักษาไว้ที่วัดนั้น ๆ ท าการอนุรักษ์ จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียนเพ่ือการสืบค้นอย่างเป็น
ระบบ ถ่ายส าเนา และเก็บรักษาตามเดิม 
 3. เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์ของแต่ละวัดที่ได้จากการศึกษาส ารวจรวบรวมข้อมูล 
หลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากคัมภีร์ใบลาน ปั๊บสา และค าบอกเล่าของปราชญ์
ท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือรวบรวมจัดท าประวัติและความเป็นมาเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในฐานะที่เป็นศูนย์
เรียนรู้ของชุมชน อ าเภอและจังหวัดต่อไป 
 4. การคัดเลือกเอกสารโบราณบางเรื่องที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่น ศึกษารายละเอียด ปริวรรต 
เรียบเรียงด้วยภาษาปัจจุบัน 
 5. จัดกิจกรรมการถ่ายทอดสาระภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั้นด้วยการฝึกอบรม การเขียน  
การอ่าน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและนักวิชาการ เพ่ือการสืบทอดและเผยแพร่                      
ภูมิปัญญาให้แก่สังคม 
 6. น าเสนอข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อน าเสนอในรูปแบบของการวิจัยและสรุปเป็นองค์
ความรู้และข้อเสนอแนะ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการอนุรักษ์ รวบรวม และปริวรรตเอกสารโบราณล้านนา 
 2. ได้ปริวรรตเนื้อหาจากคัมภีร์ใบลานล้านนา เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่สาธารณชน 
 3. ได้องค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนาที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่ ได้รับ
การศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
ผลการวิจัย 
 1.ประวัติความเป็นมาของการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานจังหวัดน่าน 

ประวัติความเป็นมาของการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานจังหวัดน่าน จากการศึกษาภาษา
บาลีรวมทั้งกระแสการจารคัมภีร์ใบลานเข้ามายังนครรัฐน่านแห่งนี้ใน ๒ ยุคที่ส าคัญ คือ 
  ยุคแรก เมื่อครั้งพญาการเมืองแห่งนครรัฐน่านรับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์และ
ภาษาบาลีจากกรุงสุโขทัยในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) ซึ่งถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ใช้
หลักการศาสนาและการทหารในการปกครองพุทธจักรและอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่น โดยอาศัยพระ
ปรีชาสามารถในด้านพุทธศาสนา ทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงเพ่ือสอนเรื่องนรกสวรรค์ให้
ประชาชนเกรงกลัวต่อบาปและหมั่นสั่งสมบุญกุศล อันมีนัยด้านการปกครองบ้านเมืองให้พสกนิกรใต้
ร่มพระบารมีอยู่เย็นเป็นสุข ถือเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเล่มแรก และเป็นกุศโลบายที่
พระองค์ทรงใช้เพ่ือสร้างความสงบร่มเย็นทางสังคมอย่างแยบคาย นอกจากนี้พระองค์ยังมีสายพระ

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://video.dmc.tv/programs/heaven_animation.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5


๑๕๒ 
 

เนตรที่กว้างไกลในการขยายแสนยานุภาพทางการทหารและศาสนาผ่านศูนย์กลางการค้าเกลืออย่าง
น่านไปยังดินแดนต่าง ๆ เพื่อให้อาณาจักรรอบข้างยอมรับพระองค์ในฐานะกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย จึง
โปรดเกล้าฯ ให้ส่งมหาเถรธรรมบาลภิกขุ หนึ่งในพระอาจารย์ของพระองค์ ผู้เป็นที่เคารพของพญา
การเมืองไปอยู่ท่ีน่าน เมื่อพระมหาธรรมราชาลิไททรงใช้หลักการทางทหารและการพระศาสนาส าเร็จ 
การจารใบลานด้วยภาษาบาลีจึงขยายไปอย่างกว้างขวางในเมืองน่านนับแต่นั้นมา  

 ยุคที่สอง ร้อยกว่าปีต่อมาเป็น ที่ภาษาบาลีและการจารคัมภีร์ใบลานเข้ามาสู่น่านนครเมื่อ
พระเจ้าติโลกราชกษัตริย์แห่งนครพิงค์เชียงใหม่ มีพระราชประสงค์จะครอบครองแหล่งเกลือ จึงทรง
ยกทัพมาตีจนสามารถผนวกน่านเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนาได้ส าเร็จ รัชสมัยของพระองค์
ถือเป็นยุคทองของอาณาจักรล้านนา ที่รุ่งเรืองทั้งการขยายอาณาเขตไปครอบครองหัวเมืองน้อยใหญ่
จ านวนมาก อีกทั้งพระพุทธศาสนาและการศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎกก็เจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุด ดังจะ
เห็นได้จากการที่พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สังคายนาพระไตรปิฎกบาลีแล้วจารลงใบลานด้วยอักษรธรรม
แจกจ่ายไปทั่วอาณาเขตที่ทรงปกครอง จึงส่งผลให้น่านในฐานะที่เป็นหนึ่งในเมืองขึ้นของอาณาจักร
ล้ า นน า รั บ คว า ม รุ่ ง เ รื อ ง ด้ า น พระ พุท ธศาสน าและก า รศึ กษ าภ าษา บาลี เ ข้ า ม าด้ ว ย 
      จากข้อมูลดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า อิทธิพลจากอาณาจักรสุโขทัยในยุคแรกและอาณาจักร
ล้านนาในยุคต่อมา ท าให้การจารคัมภีร์ใบลานพระไตรปิฎกภาษาบาลีงอกงามในดินแดนนครน่าน จน
กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาภาษาบาลีแห่งหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในภาคเหนือดังจะเห็นได้ว่า ครั้งหนึ่งพระ
สิริมังคลาจารย์จอมปราชญ์แห่งล้านนาผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีแตกฉานในอักขรวิธีวจีวิพากษ์วากย 
สัมพันธ์และฉันทลักษณ์ ได้เดินทางไปศึกษาภาษาบาลีที่นครน่านนานถึง ๒ ปี เมื่อกลับไปเชียงใหม่ท่าน
ได้รจนาผลงานทางพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ คือ เวสสันตรทีปนี มังคลัตถทีปนี และจักกวาฬทีปนี การที่
ท่านเดินทางจากเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการสังคายนาที่พรั่งพร้อมไปด้วยนักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญใน
พระธรรมวินัยเพ่ือไปเรียนรู้ภาษาบาลีที่น่าน แสดงว่า นครแห่งนี้ต้องมีความส าคัญในด้านการศึกษา
พระไตรปิฎกและภาษาบาลีไม่น้อยทีเดียว กระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เจ้านครน่านชั้นหลังทุกองค์ต่าง
ทรงให้การท านุบ ารุงอุปถัมภ์ค้ าจุนพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๐ เรื่อง 
ราชวงษปกรณ์ พงศาวดารเมืองน่าน ฉบับพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช บันทึกไว้ว่า เจ้าอนันตวรฤทธิเดช 
เจ้านครน่านองค์ท่ี ๖๒ จากจ านวน ๖๔ พระองค์ ทรงสละทุนทรัพย์ส่วนพระองค์บูรณปฏิสังขรณ์วัดและ
ปูชนียวัตถุเป็นอันมากและทรงเป็นองค์ประธานในการจัดสร้างคัมภีร์ใบลาน จารึกพระธรรมค าสั่งสอนถึง 
๗ ครั้งระหว่างปีจุลศักราช ๑๒๑๗-๑๒๔๘ รวมแล้วจ านวนหลายพันผูก เมื่อจารคัมภีร์ใบลานแล้วเสร็จใน
แต่ละครั้ง ก็จัดให้มีงานสมโภชเฉลิมฉลอง ทั้งเจ้านาย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และประชาชนต่างเข้าร่วมบูชา
กัณฑ์เทศน์และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ด้วยศรัทธา   

 นับตั้งแต่การสถาปนานครรัฐน่านในศตวรรษที่ ๑๘ จวบจนเจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายใน
ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ นครน่านได้ผ่านการศึกสงคราม และตกอยู่ภายใต้การปกครองของแคว้นต่าง ๆ ที่ผลัดกัน
ขึ้นมาเรืองอ านาจหลายครั้งหลายคราแต่ท่ามกลางความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การศึกษาภาษา
บาลีและการจารคัมภีร์ใบลานก็ยังคงด าเนินอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายด้วยแรงศรัทธาทั้งฝุายอาณาจักรและ
พุทธจักรก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งวิถีชีวิตของชาวเมืองตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา  

 
 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2
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2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูคัมภีร์ใบลานล้านนา 
คัมภีร์ใบลานเป็นเอกสารโบราณประเภทที่เป็นอินทรียวัตถุที่ได้มาจากพืช จึงไม่ค่อยคงทน

ต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการเปลี่ยนแปลงช ารุด เสียหายได้ง่าย การช ารุดเสื่อมสภาพแบ่งออกได้เป็นหลาย
สาเหตุหลายกระบวนการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน จนบางครั้งไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้น การอนุรักษ์ด้วยการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเอกสารโบราณที่มี
คุณค่า จะเป็นการยืดอายุของเอกสารและช่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรมของสังคมไทยให้ยาวนานสืบไป
การดูแลจัดเก็บที่ถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือช่วยยืดอายุของเอกสารในเบื้องต้นปฏิบัติได้ดังนี้ 

๑. เก็บรักษาไว้ในห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิระหว่าง ๒๒ - ๒๔ องศา
เซลเซียส ควบคุมความชื้นระหว่าง ๕๐ - ๖๕ % อุณหภูมิและความชื้นควรคงที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง แต่
ถ้าไม่ สามารถควบคุมความชื้นให้ต่ ากว่า ๗๐ % ได้ควรปรับอุณหภูมิให้สูงกว่า ๒๒ องศาเซลเซียส 
เพ่ือปูองกัน การควบแน่นกลั่นตัวเป็นหยดน้ าของไอน้ าในอากาศ ห้องที่เก็บรักษาควรมืดสนิท เปิดไฟ
เฉพาะเวลาที่ จ าเป็น ติดผ้าม่านหรือมู่ลี่เพื่อปูองกันแสงจากภายนอก ประตูหน้าต่างที่เป็นบานกระจก
ใส ควรติดฟิล์มที่มี คุณสมบัติสะท้อนแสงและกรองรังสีอัลตร้าไวโอเลต  

 ๒. ถ้าไม่สามารถจัดเก็บไว้ในห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้ควรเก็บรักษาไว้ในห้องที่มี
อากาศ หมุนเวียนถ่ายเทได้ดี ห่างไกลจากความร้อน ความชื้นและแสงแดด ไม่ควรเก็บไว้ในห้องใต้ดิน
หรือใต ้หลังคา เนื่องจากเป็นจุดที่อุณหภูมิและความชื้นที่ไม่เหมาะสม ประตู หน้าต่าง ควรกรุมุ้งลวด
ตาถี่ๆ เพ่ือ ปูองกันแมลงและสัตว์อ่ืนๆ ดูแลระวังปูองกันอันตรายจากอัคคีภัยเป็นพิเศษ เพราะคัมภีร์
ใบลานเป็นวัสดุ ติดไฟง่าย  
 ๓. ห้องที่จัดเก็บต้องปราศจากฝุุนละออง แมลง จุลินทรีย์หมั่นดูแลรักษาความสะอาด
อย่าง สม่ าเสมอ เมื่อพบปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ทันที ใช้ผ้าแห้ง แปรงขนอ่อน เครื่องดูดฝุุนท าความ
สะอาด ระวังการใช้ผ้าเปียก เพราะจะท าให้ฝุุนละออง สิ่งสกปรกเกาะติดมากยิ่งขึ้น น าเมล็ดพริกไทย
ใส่ผ้าโปร่ง หรือส าลีชุบน้ ามันการบูรวางตามซอกมุมต่างๆ เพ่ือช่วยปูองกันและไล่แมลง หมั่นเปลี่ยน
เมล็ดพริกไทย และน้ ามันการบูรเมื่อหมดกลิ่น  

๔. การเก็บรักษาไว้ในตู้ ลิ้นชัก ชั้น กล่อง ถ้าที่จัดเก็บท าด้วยไม้ควรทาน้ ายาปูองกันแมลง 
ไม่ควร ใช้ตู้ที่ท าจากไม้อัด เพราะให้ไอระเหยที่เป็นอันตรายต่อเอกสาร อุดรอยรั่ว รอยแตกร้าวให้สนิท 
เพ่ือ ปูองกันฝุุน และแมลง ถ้าที่จัดเก็บเป็นโลหะควรเป็นโลหะปลอดสนิม กล่องกระดาษควรผลิตจาก
กระดาษ ที่ไม่เป็นกรด ไม่ควรวางกับพ้ืนไม้หรือพ้ืนโลหะโดยตรง ควรรองด้วยแผ่นพลาสติกไร้กรด 
หรอืผ้าดิบที่ซัก สะอาดปราศจากแปูงหรือกาว  

๕. การใช้วัสดุห่อหุ้ม ควรเป็นวัสดุที่สะอาดปราศจาก กรด ด่าง สารเคมีที่เป็นพิษ หรือท า
ให้เกิด คราบเปื้อน ไม่ควรใช้กระดาษท่ีมีคุณภาพต่ า เช่น กระดาษสีน้ าตาล หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ 
เพราะมี ฤทธิ์เป็นกรดและหมึกจะท าให้เกิดคราบเปื้อน ควรเลือกใช้กระดาษนุ่มเนื้อละเอียดไม่มีกรด 
เช่น กระดาษ ทิชชูสีขาว กระดาษสาสีธรรมชาติ การใช้ผ้าเลือกผ้าที่สีไม่ตก หรือผ้าดิบชนิดไม่ฟอก
น ามาซักให้สะอาด ปราศจากแปูงและกาว หรือสารเคมี ไม่ควรใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าที่มีเส้นใยขนสัตว์
ผสมอยู่ เพราะสามารถ ดึงดูดแมลงได้ง่าย  

๖. เอกสารโบราณที่ได้รับคืน รับมอบหรือจัดหามาใหม่ควรตรวจสอบหาร่องรอยของ
แมลง และ เชื้อราอย่างละเอียด หากตรวจพบต้องก าจัดออกไปก่อนน าเข้าเก็บรักษา สถานที่เก็บ



๑๕๔ 
 

รักษาต้องหมั่น ตรวจหาร่องรอยของแมลงและเชื้อราอย่างสม่ าเสมอ หากพบควรรีบแยกเอกสารออก
ไว้ต่างหาก และ ด าเนินการก าจัดออกให้หมด  

๗. ล้างมือและสวมถุงมือที่สะอาดทุกครั้ง ก่อนจับต้องสัมผัสเอกสารโบราณ เพราะไขมันและ
ความ สกปรกจากมือ จะท าให้เอกสารโบราณเกิดความเปื้อน สกปรก เป็นแหล่งรวมเชื้อโรค การจับต้อง 
หยิบยก เคลื่อนย้าย ท าเท่าทีจ่ าเป็นโดยระมัดระวังการฉีกขาด และการช ารุดที่อาจเกิดขึ้นได้  

๘. ไม่ควรซ่อมแซมเอกสารด้วยเทปกาวใดๆ เนื่องจากเทปกาวเหล่านี้เมื่อนานไปจะหดตัว
และแยก ออกจากกระดาษเหลือแต่คราบสกปรก สีน้ าตาล เหลือง ติดฝังแน่นอยู่บนกระดาษ ไม่ควร
ใช้เข็มหมุด เข็มกลัด ลวดเสียบกระดาษหรือลวดเย็บที่เป็นโลหะ เพราะนานไปจะเกิดสนิมท าลายเนื้อ
กระดาษ ถ้าจ าเป็นต้องใช้เทปกาวติดซ่อมรอยฉีกขาด ควรเป็นเทปกาวที่ลอกออกได้ง่าย ไม่ท าลาย
เอกสาร เช่น เทปกาวที่ท าจากกระดาษสาเคลือบด้วยกาวเมทิล เซลลูโลส เป็นต้น  

๙. ไม่ควรซ่อมแซมเอกสารใดๆ โดยพลการ ถ้าไม่แน่ใจในวิธีการซ่อม ควรจัดเก็บเอกสารใน 
สภาพที่ปลอดภัย ปรึกษาผู้รู้เพ่ือไม่ให้การซ่อมแซมเป็นการท าลายเอกสารให้ช ารุดเสียหายมากขึ้นกว่าเดิม  

๑๐. สารเคมีที่น ามาให้ต้องผ่านการวิเคราะห์และทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ใช้สารเคมีเมื่อมี
ความ จ าเป็น และใช้ด้วยความระมัดระวัง ถ้าไม่มีความช านาญมากพอควรปรึกษาผู้รู้ เพ่ือปูองกัน
อันตรายที่ เกิดข้ึนได้  

๑๑. เอกสารโบราณควรให้บริการจากส าเนาในรูปแบบสื่อโสตทัศนวัสดุ เช่น ไมโครฟิล์ม 
(Microfilm), ดิจิตอล (Digital), ภาพนิ่ง (Slide) เป็นต้น แล้วจัดเก็บต้นฉบับในสภาพที่ปลอดภัยให้มี
ความ เสี่ยงต่อความช ารุดเสียหายน้อยที่สุด  

3. การสืบค้นและจัดท าทะเบียนรายการคัมภีร์ใบลานล้านนา 
การสืบค้นคัมภีร์ใบลานล้านนาจังหวัดน่านที่ได้จากการส ารวจและรวบรวมคัมภีร์ใบลาน หรือ

พับสาตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัด จ านวนทั้งสิ้น 232 คัมภีร์ ได้ด าเนินการจัดท าทะเบียนรายการและจัด
หมวดหมู่ในการจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน เพ่ือเป็นระบบการอนุรักษ์ที่เป็นเรื่องราวที่ถูกต้องตรงตามแบบของ
ทางราชการ ในการลงพ้ืนที่การส ารวจสืบค้นข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาส ารวจและบันทึกข้อมูลไว้ดังนี้ 
1. คัดแยกคัมภีร์ใบลานเป็นหมวดหมู่ รวม 21 หมวด 2. ส ารวจผูก/เล่ม รายชื่อธรรมตามบัญชีและ
ปูายธรรม 
 4. การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานล้านนาน่าน 

การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลาน ซึ่งเป็นคัมภีร์ใบลานที่ถูกค้นพบและรวบรวมมาจากวัด
ในจังหวัดน่าน ด าเนินการคัดเลือกคัมภีร์ใบลาน ที่เป็นองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านในจังหวัดน่าน รวมถึงศาสตร์และความเชื่อในบริบทในผู้คนในจังหวัดน่านที่มีการจารึกไว้ใน
คัมภีร์ใบลาน หรือพับสาที่ค้นพบในวัดของจังหวัดน่าน จ านวน 3 เรื่อง สามารถสรุปได้ดังนี้ดังนี้ 

1) คัมภีร์ใบลานเรื่องข้าวล้นเคราะห์และนายเหย  
 ลักษณะของการเขียนลงใบลาน(ปั้บสา) มีจ านวน  ๑ ผูก จ านวน ๘ หน้า ขนาดของคัมภีร์ 
๑๐ เซนติเมตร สีขาว-ด า ในหนึ่งหน้ามีจ านวน  ๖ บรรทัด จารด้วยอักษร ล้านนา –บาลี  มีการเก็บ
รักษาอายุ 100 ปี  ไม่ระบุชื่อผู้จารคัมภีร์   รายละเอียดในคัมภีร์ใบลานดังกล่าวอยู่ในหมวดประเพณี
พิธีกรรม โดยมีแหล่งที่มาคือ คือ วัดตาลชุม ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน ผู้อุปถัมภ์คัมภีร์ 
คือพระครูวิสุทธิ์นันทสาร เจ้าคณะต าบลตาลชุม เจ้าอาวาสวัดตาลชุม อ าเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน  ผู้



๑๕๕ 
 

ปริวรรตคัมภีร์คือพระบุญทิศ สิริจนฺโท (จันทะวอน) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 ผู้
แปลภาษาไทยกลาง พระชยานันทมุนี,ดร.  
 ในคัมภีร์ได้บรรยายถึงพิธีกรรมของชาวล้านนา เพ่ือเป็นสร้างขวัญก าลังใจให้กับคนที่
เจ็บปุวย, ชาวบ้านจะน าเอาใบตองมาท าเป็นกรวยแล้วน าเอา ข้าว กล้วย อ้อย หมาก พลู ยาเส้นและ
ของคราวหวาน มาจัดแบ่งแต่ละอย่างให้ได้ ๑๒ ค า  ที่ชาวล้านนาเรียกว่าเครื่อง ๑๒ และน าเสื้อผ้าคน
ที่ปุวยคนที่ไม่สบาย หรือ บุคคลที่ถึกเคราะห์ร้ายต่างๆพร้อมดอกไม้ธูปเทียนแล้วไปนิมนต์พระคุณเจ้า
ท าพิธีให้ เพื่อให้ปัดเคราะห์ ลดเคราะห์ ให้เคราะห์หายไป ให้ผู้ปุวยหายจากภัยอันตรายหายจากความ
เจ็บปุวยหรือให้พ้นจากเคราะห์ทั้งหลายเหมือนกับการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหายังเจ้ากรรมนายเวร 
 2) คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควายและขวัญข้าว  
 ค้นพบเมื่อพุทธศักราช ๒๔๖๑ ลักษณะของการเขียนลงใบลาน(ปั้บสา) มีจ านวน ๑ ผูก  จ านวน 
๒๐ หน้า  ขนาด 10 เซนติเมตร จารด้วยอักษร ล้านนา –บาลี มีการเก็บรักษาอายุ  58 ปี  ผู้จารคัมภีร์ชื่อ 
สามเณรศรีชื่นแต้ม ณ บ้านถ่อน ต าบลยม อ าเภอปัว จังหวัดน่าน  รายละเอียดในคัมภีร์ใบลานดังกล่าวอยู่
ในหมวดประเพณีพิธีกรรม  โดยมีแหล่งที่มาคือ วัดน้ าลัด  ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน                        
ผู้อุปถัมภ์คัมภีร์ คือพระธรรมธรพนัส ทิพฺพเมธี เจ้าอาวาสวัดน้ าลัด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ผู้ปริวรรต
คัมภีร์คือพระบุญทิศ สิริจนฺโท  (จันทะวอน) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2558 ผู้แปลภาษา
ไทยกลาง พระชยานันทมุนี,  
 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควาย เป็นคัมภีร์ในลานที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการท าพิธีสู่
ขวัญควาย ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ถูกใช้งานเพ่ือการด ารงชีวิตของเกษตรกรมาเป็นเวลานาน การท าพิธีสู่
ขวัญควายจึงเป็นการประกอบพิธีกรรมเพ่ือเตือนใจผู้คนให้เห็นคุณค่าของควาย เป็นอีกหนึ่ง
โบราณวัตถุท่ีได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการท าพิธีสู่ขวัญควาย 
 คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญเข้า หรือข้าว เป็นคัมภีร์ในลานที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการ
ท าพิธีสู่ขวัญข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของผู้คนมาเป็นเวลานาน ก็เป็นอีกหนึ่งโบราณวัตถุที่ได้บอกเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับการท าพิธีสู่ขวัญข้าว 
 3) คัมภีร์ใบลานเรื่อง “กรรมฐาน 40 ทัด”                                                                   
 คัมภีร์ใบลานเรื่องกรรมฐาน 40 ตัต ค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๔๗5  มีจ านวน 1 ผูก ใน
หนึ่งหน้าคัมภีร์มีจ านวน ๔ บรรทัด  จ านวนทั้งหมด 80 หน้า ขนาด 6 เซนติเมตร จารด้วยอักษร 
ล้านนา –บาลี มีการเก็บรักษาอายุ  84 ปี ผู้จารคัมภีร์ชื่อพระอธิการพระอิทธิวัง(เปง) โดยมีแหล่งที่มา
คือ คือ วัดดอนมูล ต าบลนาทะนุง อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ผู้อุปถัมภ์คัมภีร์ คือพระพระสมุห์กิตติ
นันท์ ผาสุโก เจ้าอาวาสวัดดอนมูล อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ผู้ปริวรรตคัมภีร์คือพระบุญทิศ สิริจนฺโท                    
(จันทะวอน) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 ผู้แปลภาษาไทยกลาง พระชยานันทมุนี,ดร.  
 รายละเอียดในคัมภีร์ใบลานดังกล่าวอยู่ในหมวดบทสวดมนต์ ในคัมภีร์ได้บรรยายถึง
วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการ ให้ทาน 
รักษาศีลและการช าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์กรรมฐาน ภาวนาที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนทั้ง ๔๐ 
ประการคือ กะสิณะ(กสิน) ๑๐,  อสุภกรรมฐาน ๑๐, อนุสสติกรรมฐาน ๑๐, ธาตุวะฐานะ ๔                   
(จตุธาตุววัฏฐาน), อาหาเลปฏิกุลสะปัญญา(อาหาเรปฏิกูลสัญญา)๑,อรูปฌาณ ๔ ตามหลัก พุทธานุสส



๑๕๖ 
 

ติ, ธัมมานุสสติ, สังฆานุสสติ, สีลานุสสติ, จาคานุสสติ เทวตานุสสติ และให้เกิดปัญญาอันเป็นหนทาง
แห่งการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร       
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานและการปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบ
ลานสามารถให้ข้อเสนอแนะส าหรับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนาโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ บทบาทของวัดและชุมชน บทบาทของคนในแวดวงวิชาการ และบทบาทของภาครัฐ กล่าวคือ 

 บทบาทของวัดและชุมชน นับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
คัมภีร์ใบลาน ในฐานะท่ีคัมภีร์ใบลานถูกค้นพบและถูกเก็บรักษาในวัดและชุมชน อีกทั้งเรื่องราวต่าง ๆ 
ที่ถูกจารหรือบันทึกในคัมภีร์ใบลาน ล้วนบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของบรรพบุรุษของคน
ในชุมชนเอง ด้วยเหตุนี้วัดและชุมชนจึงเปรียบเสมือนผู้ที่เป็นเจ้าของคัมภีร์ใบลานร่วมกัน ที่จะท า
หน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานของชุมชน สิ่งที่วัดและชุมชนพึงสังวรณ์ 
คือ การส่งต่อความรู้สึกของการเป็นเจ้าของและความหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ
เพ่ือสืบทอดรุ่นสู่รุ่นต่อไป เช่น การถ่ายทอดความสามารถในการอ่านคัมภีร์ใบลาน การถ่ายทอด
กรรมวิธีจารใบลาน เป็นต้นเพ่ือให้วัดและคนในชุมชนร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์
ใบลานของชุมชน 

 ในขณะเดียวบทบาทของคนในแวดวงวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันการศึกษาใน
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และนักวิชาการท้องถิ่น ควรมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนวัดและ
คนในชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลาน โดยการให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ ในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
คัมภีร์ใบลานที่ค้นพบในชุมชนอย่างเป็นระบบ เช่น การท าส าเนาคัมภีร์ใบลาน การท ารายงานวิจัย 
การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลาน การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับการสืบค้น
และน าไปใช้ประโยชน์ในศึกษาเรื่องราวของสังคมในอดีต เป็นต้นยิ่งไปกว่านั้นคนในแวดวงวิชาการยัง
มีบทบาทในการกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความตื่นตัวที่จะหวงแหนคัมภีร์ใบลานของชุมชนได้อีกด้วย 

 นอกจากนี้ บทบาทของภาครัฐส าหรับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานในชุมชนคือ 
บทบาทในการหนุนเสริมและเอ้ืออ านวยการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานของชุมชนต่าง ๆ เช่น การ
สนับสนุนทุนการวิจัยให้แก่คนในแวดวงวิชาการส าหรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสืบค้น การรวบรวม 
และการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานในชุมชน การส่งสริมและผลักดันให้ผู้น าชุมชนเป็นผู้มีบทบาท
หลักในการกระตุ้นคนในชุมชนให้ร่วมกันการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานของชุมชน เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม บทบาทของทั้งสามส่วนนั้น ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของวัดและชุมชน บทบาท
ของคนในแวดวงวิชาการ และบทบาทของภาครัฐ ไม่ควรด าเนินการตามล าพังเพียงฝุายใดฝุายหนึ่ง ทั้ง
สามส่วนควรร่วมมือกันที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการหนุนเสริมซึ่งกันและกัน การอนุรักษ์
และฟ้ืนฟคูัมภีร์ใบลานของชุมชนจึงจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
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ภาคผนวก  ข   
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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กิจกรรมท ี่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการว ิจ ัยไปใช้ประโยชน์ 
      

 

1. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา  
 - สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ทั้งใน
ระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
 - สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม 
วัฒนธรรม รวมไปถึงปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลาน การอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลาน ตลอดจนการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคัมภีร์ใบลาน 
 
2. กิจกรรมด้านการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของวัดและชุมชน  
 - สามารถพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวของวัดและชุมชน สามารถมุ่งเน้นให้เป็น
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยเชื่อมโยงกับการเนื้อหาที่ได้จากการปริวรรตเนื้อหา
ในคัมภีร์ใบลานที่เก็บรวบรวมได้ในวัดและชุมชน เพ่ือเผยแพร่ให้แก่คนในชุมชน รวมทั้งนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
 
3. กิจกรรมด้านวิชาการ 
 - สามารถจัดสัมมนาวิชาการโดยการน าเสนอเนื้อหาที่ได้จากการปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบ
ลานที่เก็บรวบรวมได้ในวัดและชุมชน เพ่ือเผยแพร่และให้ความรู้เนื้อหาเหล่านั้นซึ่งสะท้อนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ความเชื่อความศรัทธา วิถีชีวิต ตลอดจนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
 - มีการพัฒนาทักษะในการวิจัยให้กับทีมงานวิจัยและนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพ่ือการเรียนรู้ในมิติท่ีหลากหลาย 
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ภาคผนวก  ค   
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้และกิจกรรมที่ได้

ด าเนินการมาและผลทีไ่ด้รับของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๐ 
 

ตารางเปรียบเท ียบวัตถ ุประสงค์กิจกรรมท ี่วางแผนไว ้
และกิจกรรมท ี่ดำเน ินการมาและผลท ีไ่ด ้รบัของโครงการ 

 
กิจกรรม         ผลที่ได ้ร ับ บรรลุ 

ว ัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

1)ส ารวจ เก็บข้อมูล
คัมภีร์ใบลานของวัดใน
จังหวัดน่าน 

-ได้ข้อมูลคัมภีร์ใบลานที่ยังขาด
การดูแลรักษาจากวัดต่างๆ 
จังหวัดน่าน 

ข ้อที่ ๑-2 -ท าให้ได้ข้อมูลคัมภีร์ใบ
ลานตามวั ดต่ า งๆ ใน
จังหวัดน่าน 

2)รวบรวมข้อมูลและ
จัดหมวดหมู่คัมภีร์ใบ
ลานจากวัดใน
กลุ่มเปูาหมายและเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับคัมภีร์ใบ
ลาน 

-ทราบถึงข้อม ูลจ าแนก
หมวดหมู่คัมภีร์ใบลานจ านวน 
21 หมวด 
 

ข ้อที่ ๑-4 -ได้ทราบจ านวนคัมภีร์ใบ
ล าน และวั ดที่ มี แ หล่ ง
โบราณและคัมภีร์ใบลาน
เพ่ือท าการส ารวจและ
อนุรักษ์สืบต่อไป 
 

4)ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
คัมภีร์ใบลานล้านนา 

ได้องค์ความรู้เรื่องภูมิปัญญา
และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบ
ลานเมืองน่านที่มีอยู่ในชุมชน
ให้คงอยู่ ได้รับการศึกษาเรียนรู้ 
และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ข ้อที่ ๑-4 
 

-พระภิกษุ สามเณร ผู้ที่
ส น ใ จ  มี แ ห ล่ ง ศึ ก ษ า 
ค้นคว้า และเรียนรู้พุทธ
ศาสนา อันเป็นมรดกของ
เมืองน่าน ที่ได้ถ่ายทอด
และสืบทอดกว่า ๗๐๐ ปี 
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๕.ข้อเสนอแนะอ่ืน การศึกษาวิจัยครั้งนี้  
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบ
ลานล้านนาโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน
ได้แก่       
1)บทบาทของวัดและชุมชน         
2)บทบาทของคนในแวดวง
วิชาการ  
3)บทบาทของภาครัฐ  ไม่ว่าจะ
เป็นบทบาทของวัดและชุมชน 
บทบาทของคนในแวดวงวิชาการ 
และบทบาทของภาครัฐ ไม่ควร
ด าเนินการตามล าพังเพียงฝุายใด
ฝุายหนึ่ง ทั้งสามส่วนควรร่วมมือ
กันที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
รวมไปถึงการหนุนเสริมซึ่งกัน
และกัน การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
คัมภีร์ใบลานของชุมชนจึงจะเกิด
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

ข ้อที่ ๑-4 ท า ใ ห้ ท ร า บ ว่ า ทุ ก
หน่วยงานทุกภาคส่วนใน
ภาคเหนือให้ความสนใจ
และ ให้ ค ว าม ร่ ว มมื อ
สนับสนุนส่ง เสริมให้มี
การอนุ รั กษ์และ ฟ้ืนฟู
คัมภีร์ ใบลานเ พ่ือเป็น
สมบัติของประเทศชาติ
สืบต่อไป 
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6.รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

ได้รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่
ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ
ได้ 3  ข้อ 
1. เ พ่ื อ ศึ กษ าปร ะวั ติ ค ว า ม
เป็นมาของการเก็บรวบรวม
คัมภีร์ใบลานเมืองน่าน 
2. เพ่ือปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์
ใบลานล้านนาเป็นภาษาไทย
ปัจจุบัน  
3. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์
ใบลานล้านนาที่มีอยู่ในชุมชนให้
ค ง อยู่ บั นทึ ก อ งค์ ค ว าม รู้ ใ น 
คัมภีร์ใบลานเมืองน่านโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เ พ่ือเป็น
ข้อมูลสารสนเทศต่อไป 
 

ข ้อที่ ๑-4 ได้รายงานการว ิจ ัยที่มี
คุณค ่า ของคัมภีร์ใบลาน
ที่เป็นเอกสารโบราณที่
ส าคัญ ซึ่งได้บันทึกหรือ
จารเรื่องราวต่าง ๆ เพ่ือ
บ อ ก เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า ว
เหตุการณ์ส าคัญในอดีต
ขอ งบ้ า น เมื อ งส่ ง ต่ อ
มาถึงคนรุ่นหลังมีคุณค่า
ต่อสังคมของในฐานะที่
เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น ท า ง
ประวัติศาสตร์  คุณค่า
ของคั มภี ร์ ใ บลาน ใน
ฐานะที่ เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมได้แสดงให้
เห็นถึงขนบธรรมเนียม
ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ ศิ ล ป 
วั ฒ น ธ ร ร ม อั น เ ป็ น
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ช า ว
ล้ านนา อีกทั้ งคุณค่ า
ของคัมภีร์ใบลานในทาง
วิชาการ สะท้อนให้เห็น
ภูมิปัญญาต่าง ๆ ของ
ช า ว ล้ า น น า เ ช่ น 
ก ฎ ห ม า ย  ต า ร า ย า
ส มุ น ไ พ ร ต า ร า
โหราศาสตร์ ต าราไสย
ศาสตร์ การแพทย์แผน
ไทยแบบเรียนภาษาไทย  
ดังนั้น นอกจากนี้ คัมภีร์
ใ บ ล า น ยั ง มี คุ ณ ค่ า ที่
ส าคัญที่ได้รวบรวมพระ
ธ ร ร ม ค า ส อ น ท า ง
พระพุทธศาสนา 
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ภาคผนวก  ง   
รูปภาพกิจกรรมด าเนินการวิจัย 
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ภาคผนวก  ฉ 
 ประวัตินักวิจัย
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1. ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย
1.1  ชื่อ-สกุล พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.  

    (Dr. Phrachayanantamunee) 
1.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน    -
1.3  ต าแหน่ งปัจจุบัน - 
ผู้ อ านวยการวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ นครน่ าน - ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน

  1.4  หน่วยงานและสถานที่อยู่ติดต่อได้สะดวก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000  
โทรศัพท์  054-601063  
โทรศัพท์มือถือ      08-9432-7801  
E-mail:  Siranan_1@hotmail.com 

  1.5  ประวัติการศึกษา 
- นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม 4 ประโยค
- ปริญญาตรี (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
- ปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง
- ปริญญาเอก (พธ.ด.) สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

   1.6  สาขาวิชาที่มีความช านาญ 
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์

2. ประวัติผู้ร่วมวิจัย 1
  1.1  ชื่อ-สกุล     ดร. วรปรัชญ์ ค าพงษ์ (Dr. Worapat Kamphong) 
  1.2   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน      
  1.3   ต าแหน่งปัจจุบัน รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
  1.4   หน่วยงานและสถานที่อยู่ติดต่อได้สะดวก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000  
โทรศัพท์   054-601063  
โทรศัพท์มือถือ 0985637233  
E-mail:   Thian2520@hotmail.com 

  1.5  ประวัติการศึกษา 
- นักธรรมชั้นเอก
- ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มจร วิทยาเขตพะเยา
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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- ปริญญาเอก (พธ.ด.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มจร.
   1.6   สาขาวิชาที่มีความช านาญ คอมพิวเตอร์  

3. ประวัติผู้ร่วมวิจัย 2
  1.1   ชื่อ-สกุล     พระปลัดนฤดล กิตติภทฺโท (Phranaroedon Chaiprasit) 
  1.2   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
  1.3   ต าแหน่งปัจจุบัน    รองผู้อ านวยการฝุายบริหารงานทั่วไปวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
  1.4   หน่วยงานและสถานที่อยู่ติดต่อได้สะดวก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000  
โทรศัพท์  054-601063  
โทรศัพท์มือถือ  08-3207-9124
E-mail: Chaiprasit29@hotmail.com 

  1.5   ประวัติการศึกษา 
- นักธรรมชั้นเอก
- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน่าน
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง

   1.6  สาขาวิชาที่มีความช านาญ คอมพิวเตอร์ 

3. ประวัติผู้ร่วมวิจัย 3
  1.1   ชื่อ-สกุล     นางสาวฐิติพร สะสม (Thitiporn Sasom) 

  1.2   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน      
1.3   แหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

  1.4   หน่วยงานและสถานที่อยู่ติดต่อได้สะดวก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000  
โทรศัพท์  054-601063  
โทรศัพท์มือถือ  08-3207-9124 

 E-mail:  Chaiprasit29@hotmail.com 
  1.5  ประวัติการศึกษา 

- นักธรรมชั้นตรี (น.ธ.ตรี) ส านักเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน (พ.ศ. 2545)
- วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน

(พ.ศ. 2547)
- พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต (พธ.ม.) (พระพุทธศาสนา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตเชียงใหม่ (พ.ศ. 2554)
1.6  สาขาวิชาที่มีความช านาญ คอมพิวเตอร์ 
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4. ประวัติผู้ร่วมวิจัย 4
ชื่อ – นามสกุล : นางอรพินท์ อินวงค์ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน :   -
วัน/เดือน/ปีเกิด   :  3 มีนาคม 2526 
สถานที่เกิด : จังหวัดน่าน 
ที่อยู่ปัจจุบัน : 41 หมู่ 6 บ้านหนองแดง ต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

: เบอร์โทร   095-4457308  

การศึกษา 2549 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์   

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย 
(ไม่มี) 
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แบบสรุปโครงการวิจัย 
 

สัญญาเลขที ่207/๒๕๕9 
ชื่อโครงการ การศึกษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน : เมืองน่าน 
หัวหน้าโครงการ พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. และคณะ 
ภาควิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
โทรศัพท์ 055-601063 e-mail: Siranan_1@hotmail.com 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

วรรณกรรมและโบราณคดีทางพุทธศาสนาที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ปรากฏเป็นจ านวนมากใน
ดินแดนล้านนา คือ “คัมภีร์ใบลาน” ตามหลักฐานเท่าที่มีปรากฏในสังคมท้องถิ่นล้านนาพบว่า คัมภีร์
ใบลานน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้แล้ว กล่าวคือ ตั้งแต่สมัยพระนาง
จามเทวีเป็นต้นมา จนถึงสมัยของพระเมืองแก้ว พระสงฆ์ชาวล้านนาได้รับอิทธิพลศาสนาแบบ (พุทธ) 
ลังกา และได้น าเอาคัมภีร์พระไตรปิฎกเข้ามาด้วยเป็นจ านวนมาก ความเป็นไปทางด้านศาสนาใน
ระยะนั้นจึงมีการศึกษาภาษาบาลีกันอย่างจริงจัง พระภิกษุมีความรู้ในภาษาบาลีอย่างแตกฉานจน
สามารถแต่งคัมภีร์เป็นภาษาบาลีได้หลายสิบเรื่อง   

การส ารวจคัมภีร์ใบลานหรือ “การคัดธัมม์” เป็นงานด้านการส ารวจและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน
ที่เก็บไว้ตามวัดต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบจ านวน ชื่อเรื่อง ตลอดจนถึงสภาพคัมภีร์ใบลานเพ่ือซ่อมแซมและ
เก็บรักษาให้เหมาะสม คัมภีร์ใบลานจ านวนมากมายที่มีอยู่ในปัจจุบันบางแห่งยังไม่ได้รับการดูแลเอา
ใจใส่เท่าที่ควร ซึ่งเมื่อปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานก็ถูกท าลายจากสัตว์ต่าง ๆ ตลอดจนความร้อนและ
ความชื้นเมื่อเก็บไว้ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการผุพังของคัมภีร์ใบลาน การเก็บ
คัมภีร์ใบลานในหีบธรรมเป็นเวลานานท าให้ใบลานหมดอายุเร็วขึ้น เพราะไม่ได้สัมผัสกับอากาศ
ภายนอกและถูกกดทับเป็นเวลานาน ๆ มีส่วนท าให้ใบลานงอหรือเสียหายได้ การส ารวจและการ
อนุรักษ์ซ่อมแซมก็เป็นการยืดอายุของใบลานอีกทางหนึ่งด้วย ที่ผ่านมามีนักวิชาการ หน่วยงาน และ
สถาบันต่าง ๆ ได้ส ารวจท าทะเบียนและถ่ายไมโครฟิล์มคัมภีร์ใบลานตามวัดต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ
ตอนบนแล้วจ านวนหนึ่ง หลังเสร็จสิ้นโครงการส ารวจดังกล่าวแล้วได้มีการจัดพิมพ์หนังสือรายชื่อ
คัมภีร์ใบลานที่ส ารวจเสร็จแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป และยัง
เป็นการกระตุ้นให้พระภิกษุ สามเณร ให้ความส าคัญกับการเก็บรักษาคัมภีร์ใบลานมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีคัมภีร์ใบลานอีกจ านวนมากมายมหาศาลในวัดต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือที่ยัง
ไม่ได้ส ารวจมาก่อนถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็อาจถูกท าลายเสียหายได้ การศึกษาการปริวรรตธรรมเมืองน่าน 
เป็นการศึกษาเพ่ือปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานเป็นภาษาไทยปัจจุบัน เพ่ือให้นักวิชาการ ผู้สนใจ
น าไปใช้โยชน์ได้สะดวก เหมาะสมกับยุคสมัย และน าไปสู่การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนาที่มี
อยู่ในชุมชนให้คงอยู่ ได้รับการศึกษาเรียนรู้ และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ งานวิจัยดังกล่าวได้ต่อยอด
มาจากการจัดโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปริวรรตคัมภีร์ใบลานล้านนา ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การได้ท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชน ท าให้ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สั่งสมมาตลอดจนได้
ร่วมกับคนในท้องถิ่นเพ่ือสืบสานภูมิปัญญา ดังนั้น การรื้อฟ้ืนคัมภีร์ใบลานล้านนาถือเป็นหน้าที่ที่
ส าคัญประการหนึ่งของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม 
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ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พระคัมภีร์ใบลาน เมืองน่าน สถาบันวิจัยนานาชาติ
ธรรมชัยฯ (DIRI) จะได้ช่วยด าเนินการบันทึกภาพคัมภีร์อักษรธรรมล้านนาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง 
(Digitization) ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พระคัมภีร์ที่ก้าวหน้าที่สุดในปัจจุบันให้แก่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติฯ และทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติฯ จะประสานงานเพ่ือน าคัมภีร์อักษรธรรม
ล้านนาต่าง ๆ มาด าเนินการดิจิไทเซชั่น ซึ่งข้อมูลดิจิทัลที่ได้สามารถอนุรักษ์เนื้อหาในคัมภีร์ได้ตลอดไป 
แม้วัสดุที่จารพระสัทธรรมไว้จะสูญสลายไปตามกาลเวลาก็ตาม ทั้งนี้ให้ความส าคัญแก่กลุ่มคัมภีร์ฉบับ
พระนครเมืองน่าน เป็นการส่งเสริมการปริวรรตพระธรรมคัมภีร์อักษรธรรมแบบภาษาล้านนาในสมัย
ของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ซึ่งในจารึกพงศาวดารพระนครเมืองน่านฉบับวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 
ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน กล่าวไว้ว่า มีการจัดท าการปริวรรต การเขียนจารึกพระธรรม
คัมภีร์ลงในใบลานใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 7 ครั้ง ภายใน 31 ปี จ านวนกว่า 500 เรื่อง และกว่า 5,000 
ผูก ถือว่าเป็นการจัดท าพระไตรปิฎกครั้งส าคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพระนครเมือง
น่าน  

ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาภูมิปัญญาและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเมืองน่าน เพ่ือเป็นการรวบรวมองค์
ความรู้และจัดท าฐานข้อมูลจากวัดต่าง ๆ ในเมืองน่าน ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่าง
หน่วยงานสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม ให้เป็นระบบ โดยพัฒนาบ่มเพาะ
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและมรดกภูมิปัญญาแห่งประเทศไทย  ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีให้เป็นนวัตกรรม ตลอดจนปกปูองคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาและวิถีชีวิตสังคมนครเมืองน่านให้เป็นสมบัติของอนุชนรุ่นหลังและประเทศชาติสืบต่อไป 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานเมืองน่าน 
2) เพ่ือปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานล้านนาเป็นภาษาไทยปัจจุบัน  

           3) เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานล้านนาที่มีอยู่ในชุมชนให้คงอยู่บันทึกองค์ความรู้ใน 
คัมภีร์ใบลานเมืองน่านโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศต่อไป 
ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า  
 1) คัมภีร์ใบลานเป็นเอกสารโบราณที่ส าคัญของจังหวัดน่าน มีคุณค่าต่อสังคม ละเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ทางวิชาการ ที่มีการรวบรวม
เรื่องราวประวัติ พระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ กฎหมาย ต ารา
โหราศาสตร์ ต าราไสยศาสตร์ ของจังหวัดน่าน 
 2) การปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานเมืองน่านเป็นภาษาไทยปัจจุบัน คัดเลือกวัดที่เก็บ
รักษาคัมภีร์ใบลานที่เป็นองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน รวมถึงศาสตร์และความเชื่อ
ของผู้คนในจังหวัดน่านที่มีการจารึกไว้ในคัมภีร์ใบลาน หรือพับสาที่ จ านวน 3 เรื่อง คือ คัมภีร์ใบลาน
เรื่องข้าวล้นเคราะห์และนายเหย คัมภีร์ใบลานเรื่องค าสู่ขวัญควายและขวัญข้าว คัมภีร์ใบลานเรื่อง 
“กรรมฐาน 40 ทัด”                                                                   

3) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลานเมืองน่าน ด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบลาน
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ล้านนาเมืองน่าน ด้วยวิธีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาและจัดท าทะเบียนรายการคัมภีร์ใบลานหรือพับสา
จ าแนกตามหมวดหมู่คัมภีร์ใบลาน จ านวนทั้งสิ้น 232 คัมภีร์ ของวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง 
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ,วัดภูมินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน  

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ทั้งในระดับ ปริญญาตรีและปริญญาโทของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีกทั้งสามารถจัดสัมมนาวิชาการโดยการน าเสนอเนื้อหาที่
ได้จากการปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานที่เก็บรวบรวมได้ในวัดและชุมชน เพ่ือเผยแพร่และให้ความรู้
เนื้อหาเหล่านั้นซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อความศรัทธา วิถีชีวิต ตลอดจนประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 

2) นักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม รวมไปถึงปราชญ์ชาวบ้าน สามารถ
ร่วมกันคิดวิเคราะห์เพ่ือต่อยอดแนวทางในการเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลาน การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์
ใบลาน ตลอดจนการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคัมภีร์ใบลาน 

3) วัดและชุมชนสามารถพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวของวัดและชุมชน สามารถ
มุ่งเน้นให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยเชื่อมโยงกับการเนื้อหาที่ได้จากการ
ปริวรรตเนื้อหาในคัมภีร์ใบลานที่เก็บรวบรวมได้ในวัดและชุมชน เพ่ือเผยแพร่ให้แก่คนในชุมชน 
รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการ ท่องเที่ยว ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของวัดต่าง ๆ ในระยะยาว 
การประชาสัมพันธ์  

1) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในเอกสารและวารสารวิชาการ 
 


