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บทคัดย่อ 

	 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคัมภีร์พระมาลัยของกลุ่มชาติพันธุ์ไท

คือชาวไทใหญ่	 ไทเขิน	 และไทล้ือ	 ที่บ้านผาแตก	 ต�าบลเวียงพางค�า	 อ�าเภอแม่สาย

จังหวัดเชียงราย	 เปรียบเทียบกับคัมภีร์พระมาลัยส�านวนไทยวนและส�านวนไทยอีสาน	

และเพือ่ศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างคมัภร์ีพระมาลัยกบัประเพณีเทศน์มหาชาตขิองกลุ่ม

ชาติพันธุ์ไทที่บ้านผาแตก	 ผลการศึกษาพบว่าพระมาลัยส�านวนของกลุ่มชาติพันธุ์ไท

มี	๓	พับ	เรียกว่า	ปถมมาลัย ทุติยมาลัย	และจุฬลังคมาลัย	ในขณะที่ของไทยวนมี	๒	

ผูก	เรียกว่า	ปฐมมาลัยและทุติยมาลัย	ส่วนของไทยอีสานมี	๒	ผูกเรียกว่า	มาลัยหมื่น-

มาลัยแสน	 ด้านเน้ือหาพบว่าคัมภีร์ปถมมาลัย ทุติยมาลัย	 ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่

บ้านผาแตก	 มีใจความตรงกับคัมภีร์ปฐมมาลัยและทุติยมาลัยของไทยวน	 และตรง

กับคัมภีร์มาลัยหมื่น-มาลัยแสนของไทยอีสาน	 ผูกแรกกล่าวถึงพระมาลัยน�าดอกบัว	

๘	 ดอก	 ที่ได้รับจากชายยากจนไปสักการะพระธาตุจุฬามณีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 ผูกที่

สองพระมาลัยพบกับพระศรีอาริย์ซึ่งสั่งความให้พระมาลัยบอกมนษุย์ว่าหากปรารถนา
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จะเกิดในศาสนาของพระองค์ให้จัดเครื่องพันบูชามหาชาติและฟังเทศน์มหาชาติให้จบ

ภายในวันเดียว	ส่วนคัมภีร์จุฬลังคมาลัย	ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่บ้านผาแตกซึ่งเป็นส่วน

ที่ไม่พบในคัมภีร์พระมาลัยของไทยวนและไทยอีสานเล่าเรื่องต่อไปว่า	 เมื่อพระมาลัย

น�าความจากพระศรีอาริย์ลงไปบอกมนุษย์	มนุษย์ต่อรองว่าการจัดเครื่องพันบูชาธรรม

น้ันคนยากจนท�าไม่ได้	พระมาลัยพร้อมจุฬลังคอุบาสกจึงขึน้ไปถามพระศรอีารย์ิ	พระองค์

อนุญาตว่าการจัดเทศน์เวสสันดรหากจัดคนเดียวไม่ได้	 ก็ให้หลาย	 ๆ	 คนร่วมกันจัด	

ผลการศึกษาประเด็นถัดมาพบว่า	 ประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ ์ไท

ที่บ้านผาแตกมีการเทศน์คัมภีร์พระมาลัยก่อนเทศน์มหาชาติเช่นเดียวชาวไทยวนและ

ไทยอีสาน	เพื่อเป็นการอธิบายที่มาของประเพณีเทศน์มหาชาติ	ระยะเวลาในการเทศน์	

และการจัดเครื่องพันบูชามหาชาติ	 นอกจากน้ีเน้ือหาในคัมภีร์จุฬลังคมาลัยยังเป็น

การอธิบายที่มาของการจัดงานเทศน์มหาชาติในกลุ่มชาติพันธุ ์ไทที่วัดผาแตกที่มี	

๒	 ลักษณะตามเจ้าภาพ	 คือ	 ตั้งธัมม์เวสสันตระที่คนทั้งชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ	

และทานมหาปางปัจเจกบุคคลหรือคู่สามีภรรยาเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

ค�าส�าคัญ: พระมาลัย,	ปถมมาลัย,	ทุติยมาลัย,	จุฬลังคมาลัย,	เทศน์มหาชาติ
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	 A	 lecturer	 in	 Department	 of	 Society,	 Culture,	 and	 Human	 Development,	

Faculty	of	Liberal	Arts,	Prince	of	Songkla	University.

Pathom Malai, Thutiya Malai and Chunlangkha 

Malai and the Thet Maha Chat Tradition of 

Tai Ethnic Groups at Wat Pha Take 

Mai Sai District Chiang Rai Province

Chatuporn Petchaboon
๓

Abstract

	 The	 objectives	 of	 this	 article	 are	 to	 investigate	 three	 versions	 of

Phra	Malai	scripture:	Tai	Yuan,	Thai	Isan	and	an	ethnic	group	of	Tai	Yai,

Tai	 Khoen	 and	 Tai	 Lue	 at	Wat	 Pha	 Taek,	 Tambon	Wiang	 Phang	 Kham,

Mae	Sai	District,	Chiang	Rai	Province.	The	investigation	was	on	the	content	

and	 the	 relationship	 between	 Phra	Malai	 scriptures	 and	 the	 tradition	 of	

Maha	Chat	 sermons.	The	 study	 found	 that	Phra	Malai	 scriptures	versions	

of	Tai	Yuan	and	Thai	Isan	have	two	parts.	The	two	parts	of	the	Tai	Yuan	

version	are	called	Pathom	Malai	and	Thutiya	Malai,	while	the	two	parts	of	

the	 Thai	 Isan	 version	 are	 called	Malai	 Muen	 and	Malai	 Saen.	 However,	

the	Phra	Malai	scripture	version	of	 the	ethnic	Tai	group	kept	at	Wat	Pha	

Taek,	Tambon	Wiang	Phang	Kham,	Mae	Sai	District,	Chiang	Rai	Province	

has	three	parts	called	Pathom	Malai,	Thutiya	Malai	and	Chunlangkha	Malai.	

Regarding	the	content,	the	first	two	parts	of	all	three	versions	of	Phra	Malai	

scriptures	are	the	same,	with	the	first	part	about	Phra	Malai	taking	eight	lotus	

flowers	offered	to	him	by	a	poor	man	to	pay	homage	to	Phra	That	Chula	

Mani	in	Daowadueng	Heaven.	The	second	part	is	about	Phra	Malai	meeting	
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Phra	Sri-arya	who	instructs	Phra	Malai	to	inform	humans	that	if	they	desire	

to	be	born	in	his	religion,	they	should	prepare	a	thousand	items	of	offerings	

to	Dhamma	and	listen	to	all	the	sermons	of	Maha	Chat	in	one	day.	For	the	

third	part	of	Phra	Malai	scripture,	the	content	continues	about	Phra	Malai	

coming	down	to	Chomphu	Thawip	or	Jambudvipa	to	inform	humans	of	Phra	

Sri-araya’s	instructions,	but	with	the	humans	negotiating	that	the	poor	could	

not	 afford	 a	 thousand	 items	 of	 offerings.	 Thus,	 when	 Phra	 Malai	 and	

Chunlangkha	Ubasok	went	to	ask	Phra	Sri-araya	for	permission	to	offer	less	

items,	 permission	was	 granted,	 and	 if	 the	 Thet	Maha	 Chat	 could	 not	 be	

organized	 by	 one	 person,	 it	 could	 be	 jointly	 organized	 by	many	 people.	

The	study	found	further:	1)	the	tradition	of	Thet	Maha	Chat	among	Tai	Yuan,	

Thai	 Isan	and	 the	Tai	ethnic	group	at	Ban	Pha	Taek	 listen	 to	Phra	Malai	

sermons	before	Maha	Chat	sermons;	2)	Phra	Malai	 scriptures	describe	 the	

origin	of	the	Thet	Maha	Chat	tradition,	the	length	of	time	for	the	sermons	

and	 the	 arrangement	 of	 the	 thousand	 offering	 items	 for	 Thet	 Maha	

Chat;	and	3)	Chunlangkha	Malai	describes	the	origin	of	Thet	Maha	Chat	of	

the	Tai	ethnic	group	at	Wat	Pha	Taek	where	Thet	Maha	Chat	is	classified	

into	two	types	according	to	how	the	sermons	are	organized:	Tang	Dhamma	

Wessantara	jointly	hosted	by	people	in	the	community	and	Than	Maha	Pang	

hosted	by	an	individual	person	or	a	couple	who	are	husband	and	wife.

Keywords: Phra	Malai,	 Pathom	Malai,	 Thutiya	Malai,	 Chullangkha	Malai,

	 Thet	Maha	Chat
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บทน�า

	 ประเพณีเทศน์มหาชาติของคนไทยทุกภาคเป็นงานบุญใหญ่ที่คนทั้งชุมชน

ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ	 ช่วยกันเตรียมของถวายวัด	 ตกแต่งสถานที่	 แบ่งกันเป็นเจ้าภาพ

กัณฑ์เทศน์	 ประเพณีเทศน์มหาชาติในภาคเหนือมีการเทศน์คัมภีร์พระมาลัย	 จ�านวน	

๒	ผูกด้วยกัน	เรียกว่าคัมภีร์ปฐมมาลัย (มาลัยเค้า)	และคัมภีร์ทุติยมาลัย (มาลัยปลาย)

ก่อนเทศน์มหาชาติ	(Rungrueangsri	1999,	p.	2340-2350)	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เทศน์คัมภีร์พระมาลัยก่อนเทศน์มหาชาติจ�านวน	๒	ผูกเรียกว่า	มาลัยหมื่น มาลัยแสน 

(Thatsananan	1999,	p.	3033-3042)	ภาคกลางและภาคใต้ของไทยไม่มธีรรมเนียมเทศน์

คมัภร์ีพระมาลัยก่อนเทศน์มหาชาตแิต่มคีวามเช่ือว่าพระศรอีารย์ิฝากให้พระมาลัยบอก

มนุษย์ในชมพทูวีปว่าหากปรารถนาจะเกดิในศาสนาของพระองค์ให้ฟังเทศน์มหาชาตใิห้

ครบทั้ง	๑๓	กัณฑ์	ให้จบภายในวันเดียว

	 ประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตก	บ้านผาแตก	ต�าบล

เวียงพางค�า	 อ�าเภอแม่สาย	 จังหวัดเชียงราย	 ซ่ึงเป็นวัดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท	 ได้แก	่

ชาวไทใหญ่	 ไทเขิน	 และไทล้ือ	 ที่อพยพมาจากเมืองต่างๆ	 ในเมียนมาและสิบสอง

พันนา	 มาตั้งถิ่นฐานที่แม่สายเมื่อ	 ๔๐-๕๐	 ปี	 ที่ผ่านมา	 (Petchaboon,	 2019,	 p.	 5)	

แตกต่างจากประเพณีเทศน์มหาชาตขิองคนไทยในประเทศไทยกล่าวคอื	มปีระเพณเีทศน์

มหาชาติ	๒	ลักษณะ	แบ่งตามการเป็นเจ้าภาพ	คือ	๑)	คนทั้งชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

จัดเทศน์มหาชาตเิรยีกว่า	ต้ังธัมม์เวสสนัตระ	๒)	คูส่ามภีรรยาร่วมกนัเป็นเจ้าภาพถวาย

คัมภีร์เวสสันตระชุดใหม่และส่ิงของต่าง	 ๆ	 ให้กับวัดและจัดเทศน์มหาชาติเรียกว่า

ทานมหาปาง อนึ่งจากหลักฐานคัมภีร์ที่พบที่วัดผาแตกและจากสมุดบันทึกบัญชีคัมภีร์

ประเพณตีัง้ธมัม์เวสสันตระทีวั่ดผาแตกพบว่า	ในอดตีทีวั่ดผาแตกเทศน์คมัภร์ีพระมาลยั

ก่อนเทศน์มหาชาติจ�านวน	๓	พับ	ด้วยกัน	คือ	ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย

	 เน้ือความในคัมภีร์พระมาลัยส�านวนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตกส�านวน

ไทยวนในล้านนาและส�านวนไทยอีสาน	 ๒	 ผูก/พับแรกมีใจความตรงกันเล่าว่า

“พระมาลัย”	 เป็นพระเถระผู้ทรงฤทธานุภาพลงไปโปรดสัตว์นรกและข้ึนนมัสการ

พระจุฬามณีเจดีย์ที่สวรรค์ช้ันดาวดึงส์	 สนทนากับพระอินทร์และพระศรีอาริย์	 ทั้ง

ยังเป็นผู้น�าข่าวสารจากสัตว์นรก	 พระยายมราช	 เทพบุตร	 เทพธิดา	 และศรีอาริย์
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มาแจ้งแก่มนุษย์ในชมพูทวีป	 เรื่องหน่ึงที่พระมาลัยน�าความมาแจ้งแก่มนุษย์คือ

พระศรีอาริย์ฝากให้พระมาลัยแจ้งให้มนุษย์ทราบว่าหากมนุษย์ผู้ใดปรารถนาจะเกิดใน

ศาสนาของพระศรีอาริย์ให้ฟังเวสสันดรชาดกหรือมหาชาติให้จบภายใน	๑	วัน	

	 จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยพบว่ามผู้ีสนใจศกึษาคมัภร์ีพระมาลัยในแง่มมุ

ที่หลากหลาย	ทั้งในแง่ที่มาของคัมภีร์พระมาลัย	

	 อรอนงค์	พัดพาดี	(Padpadee,	1978,	p.	37-40)	กล่าวว่ามีผู้ศึกษาและเสนอ

ที่มาของพระมาลัยไว้	๓	ประเด็น	คือ

	 ๑.	ร.ต.ท.	แสง	มนวิทูร	 เชื่อว่ามาเลยฺยเทวตฺเถรวตฺถุแต่งโดยภิกษุชาวลังกา	

แต่งในลังกาทวีป	ส่วนฎีกามาลัยแต่งโดยพระพุทธวิลาส	พระภิกษุชาวลานนา

	 ๒.	สุภาพร	 มากแจ้ง	 เชื่อว่ามาเลยฺยเทวตฺเถรวตฺถุแต่งโดยภิกษุชาวพม่า	 ใน

ประเทศพม่า	ส่วนฎีกามาลัยแต่งโดยพระพุทธวิลาส	พระภิกษุแห่งอาณาจักรสุโขทัย

	 ๓.	 เสฐียรโกศศและนาคะประทปีเช่ือว่าเรือ่งพระมาลัยเป็นเรือ่งทีพ่ทุธศาสนิกชน

ฝ่ายเถรวาทรับจากฝ่ายมหายาน

	 จากการศกึษาของสุภาพรรณ	ณ	บางช้าง	เรือ่งวิวัฒนาการวรรณคดบีาลีสาย

พระสุตตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย	 ท�าให้ทราบว่าเรื่องพระมาลัยได้เค้ามาจาก

มาเลยยกะของพม่า	 และในลังกาเองก็ไม่ปรากฏเรื่องพระมาลัย	 คงมีแต่นิทานเรื่อง

จูลคลัละทีม่โีครงเรือ่งคล้ายคลึงกบัคมัภร์ีมาเลยยฺเทวตเฺถรวตถฺเุท่าน้ัน	แต่รายละเอียด

และวัตถุประสงค์ของเนื้อหาต่างออกไปมาก	(cited	in	Jaruworn,	1999,	p.	60)

	 ความคิดเห็นเรื่องที่มาของคัมภีร์พระมาลัยในงานวิจัยของสุภาพรรณ	

สอดคล้องกับวัฒนา	ณ	นคร	 (Na-Nakorn,	 1983,	 p.	 45)	 สันนิษฐานที่มาของเรื่อง

พระมาลัยในประเทศไทยว่ากวีไทยน่าจะดัดแปลงมาจากนิทานพื้นเมืองของลังกา	

เนื่องจากมีนิทานพื้นเมืองของลังกาเรื่องหนึ่งชื่อจูลคัลละ	

	 นอกจากน้ี	 มีงานศึกษาพระมาลัยค�าหลวง	 พระมาลัยส�านวนท้องถิ่น	 เช่น

ชฎาลักษณ์	 สรรพานิช	 (Sanpanich,	 1981)	 ศึกษาพระมาลัยเชิงวิเคราะห์โดยใช้

ต้นฉบับสมุดข่อย	 อักษรขอม	 จากวัดราชบัลลังก์และวัดเนินฆ้อ	 อ�าเภอแกลง	

จังหวัดระยอง	 วัฒนา	 ณ	 นคร	 (Na-Nakorn,	 1983)	 ศึกษาลักษณะร่วมของเรื่อง

พระมาลัยในวรรณกรรมพื้นบ ้านและพระมาลัยค�าหลวง	 รวมถึงการศึกษา
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ประเพณีสวดพระมาลัยของชาวอ�าเภอไชยา	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ของอร่ามรัศมิ	์

ด้วงชนะ	 (Duangchana,	 1995)	 และ	 ศึกษาการสืบทอดท�านองสวดและประเพณี

สวดพระมาลัยที่บ้านหนองขาว	 จังหวัดกาญจนบุรีของปรมินท์	 จารุวร	 (Jaruworn,	

1999)	 จากการทบทวนเอกสารดังกล่าวข้างต้นไม่พบว่ามีการศึกษาคัมภีร์พระมาลัย

ที่ใช้สวดร่วมในประเพณีเทศน์มหาชาติ

	 ประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตก	 ต�าบลเวียงพางค�า

อ�าเภอแม่สาย	 จังหวัดเชียงรายนอกจากจะเทศน์คัมภีร์พระมาลัยก่อนเทศน์มหาชาติ	

แล้วยังมีคัมภีร์พระมาลัยมากกว่าคนไทย-ลาวกลุ่มอื่น	ๆ	ด้วย	กล่าวคือ	นอกจากจะมี	

คัมภีร์ปถมมาลัย คัมภีร์ทุติยมาลัยแล้ว	ยังมีคัมภีร์จุฬลังคมาลัยด้วย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

	 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคัมภีร์พระมาลัยของกลุ่มชาติพันธุ์

ไทที่วัดผาแตก	 ต�าบลเวียงพางค�า	 อ�าเภอแม่สาย	 จังหวัดเชียงราย	 โดยเปรียบเทียบ

กับพระมาลัยส�านวนไทยวนและไทยอีสาน	 และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคัมภีร์

พระมาลัยส�านวนวัดผาแตกกับประเพณีเทศน์มหาชาติที่วัดผาแตก

	 คมัภร์ีปถมมาลัย ทตุยิมาลัย	และจุฬลงัคมาลัย	ส�านวนวัดผาแตกทีน่�ามาศกึษา

เป็นฉบับที่ขนานสามแก้วและครอบครัวถวายไว้กับวัดผาแตกเมื่อ	 จ.ศ.	 ๑๓๖๐	 หรือ	

พ.ศ.	๒๕๔๑	ขนานสามแก้วเป็นชาวไทเขิน	เมืองเชียงตุง	เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายคัมภีร์	

	 คัมภีร์พระมาลัยส�านวนไทยวนผู้วิจัยศึกษาจากที่อุดม	 รุ่งเรืองศรี	 ปริวรรต

และช�าระต้นฉบับในหนังสือมหาชาติไม้ไผ่แจ้เรียวแดง	ซึ่งมี	๒	ผูก	เรียกว่า	ปฐมมาลัย

และทุติยมาลัย

	 คัมภีร์พระมาลัยส�านวนอีสานผู้วิจัยศึกษาจากหนังสือล�ามหาชาติของ

ส�านักพิมพ์	ส.ธรรมภักดี	มี	๒	ผูก	เรียกว่า	มาลัยหมื่นและมาลัยแสน

	 อน่ึง	วัสดทุีใ่ช้ในการบนัทกึคมัภร์ีทีวั่ดผาแตกมทีัง้พบัสา	ใบลาน	และลานเทยีม	

หากเป็นพับสาใช้ลักษณนามว่าพับ	หากเป็นใบลานหรือลานเทียมใช้ลักษณนามว่าผูก
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วิธีด�าเนินการศึกษา

	 ผู้วิจัยปริวรรตคัมภีร์พระมาลัยของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตกจากอักษร

ธรรมเป็นอักษรไทย	 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระมาลัยและประเพณีเทศน์

มหาชาติ	 ศึกษาคัมภีร์พระมาลัยทั้ง	 ๓	 ส�านวนอย่างละเอียด	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างคัมภีร์พระมาลัยกับประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตก	

ต.เวียงพางค�า	อ.แม่สาย	จ.เชียงราย

ผลการศึกษา

 ผู้วิจัยจ�าแนกผลการศึกษาเป็น	 ๔	 ประเด็น	 คือ	 ๑)	 ประเพณีเทศน์มหาชาติ

ของกลุ่มชาตพินัธุไ์ททีวั่ดผาแตก	๒)	คมัภร์ีจุฬลังคมาลยัคมัภร์ีทีห่ายาก	๓)	เปรยีบเทยีบ

เนื้อหาคัมภีร์พระมาลัย	๓	ส�านวน	และ	๔)	ความสัมพันธ์ระหว่างคัมภีร์พระมาลัยกับ

ประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตก	มีรายละเอียดดังนี้

 ๑) ประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตก

	 	 ประเพณีเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีส�าคัญของคนไทยทุกภาค	 มีชื่อเรียก

แตกต่างกนัไป	ภาคกลางและภาคใต้เรยีกว่าประเพณเีทศน์มหาชาต	ิภาคอีสานเรยีกว่า

งานบุญพระเวสส์	 ส่วนภาคเหนือเรียกว่าตั้งธัมม์หลวง	 นอกจากน้ียังมีประเพณีเทศน์

มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ ์ไทที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยด้วย	 เช่นที่

บ้านผาแตก	 ต.เวียงพางค�า	 อ.แม่สาย	 จ.เชียงราย	 กลุ่มชาติพันธุ์ไทในพื้นที่ดังกล่าว

ประกอบด้วยชาวไทใหญ่	 ไทเขิน	 และไทลื้อ	 ซึ่งมีประเพณีเทศน์มหาชาติแตกต่างจาก

คนไทยในประเทศไทยกล่าวคือ	 มีจัดเทศน์มหาชาติโดยจ�าแนกตามเจ้าภาพออกเป็น	

๒	ลักษณะ	คือ	ทานมหาปางและตั้งธัมม์เวสสันตระ	

 ทานมหาปางคือประเพณีเทศน์มหาชาติที่คู่สามี-ภรรยาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

ถวายคัมภีร์เวสสันตระชุดใหม่และเครื่องไทยธรรมให้กับวัด	 รวมถึงถวายข้าวของ

เครื่องใช้ต่าง	ๆ 	เป็นต้นว่า	ถ้วย	จาน	ชาม	ช้อน	เตาอั้งโล่	หม้อ	กระทะ	ตู้เย็น	เตียงนอน	

เครื่องนอน	ตู้เสื้อผ้า	และสิ่งของต่าง	ๆ	ด้วยเชื่อว่าเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว	ข้าวของ

ต่าง	ๆ	ที่ถวายจะไปรอในภพหน้า
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 ต้ังธัมม์เวสสันตระคือประเพณีเทศน์มหาชาติที่คนทั้งชุมชนร่วมกันเป็น

เจ้าภาพจัดงานขึ้น	 กลุ่มชาติพันธุ ์ไทที่บ้านผาแตกให้ความส�าคัญกับประเพณีตั้ง

ธัมม์เวสสันตระมาก	 นับตั้งแต่ตั้งวัดผาแตกมากลุ่มชาติพันธุ ์ไทก็ร่วมกันจัดงาน

ตั้งธัมม์เวสสันตระเป็นประจ�าเกือบทุกปี	 นับถึงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 นับเป็นการจัดงาน

ตั้งธัมม์เวสสันตระเป็นครั้งที่	๕๒	

	 งานตั้งธัมม์เวสสันตระเป็นงานบุญใหญ่ทั้งชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ	ใช้เวลา

เตรียมงานประมาณ	 ๒	 เดือน	 ทั้งพระภิกษุ-สามเณร	 ผู้น�าชุมชน	 ชาวบ้านในชุมชน

แบ่งหน้าทีก่นัท�า	โดยพระภกิษุ-สามเณรเป็นผู้เทศน์คมัภร์ี	ดแูลกองอ�านวยการ	ต้อนรบั

พระภิกษุ-สามเณรที่มาจากต่างวัด	 ปู่จารย์กล่าวค�าเวนทาน	 กล่าวค�าอาราธนาธรรม	

ดูแลการประกอบพิธีกรรม	 กรรมการวัดจัดเก็บเครื่องไทยธรรม	 ประโคมดนตรี	

พ่อศลี-แม่ศลี	ท�าความสะอาดวิหารและบรเิวณวัดเมือ่เสรจ็พธิ	ีพ่อบ้านต้อนรบัแขกทีม่า

จากต่างถิ่น	 แม่บ้านประกอบอาหารเล้ียงผู้มาร่วมงาน	 กลุ่มหนุ่มสาวท�าต้นเงินมา

ถวายวัด	กลุ่มวัฒนธรรมส่งชุดการแสดงทางวัฒนธรรมจัดแสดงในงาน	และใช้เวลาใน

การจัดงาน	๔	วัน	๓	คืน	(Petchaboon,	2019,	p.	108)	

	 ในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยมีธรรมเนียมว่าพระภิกษุเทศน์

คาถาพนัก่อน	จากน้ันจึงเทศน์มหาชาต	ิส่วนภาคอีสานพระจะเทศน์มาลัยหมืน่ มาลัยแสน

ก่อนวันรุ่งขึ้นเทศน์สังกาส	(เทศน์บอกศักราช)	จากนั้นเทศน์มหาชาติตั้งแต่กัณฑ์ทศพร

จนถึงกัณฑ์นครกัณฑ์และปิดท้ายด้วยเทศน์ฉลองเวสสันดรคืออานิสงส์ในการฟังเทศน์

มหาชาติ	(Thatsananan,	1999,	p.	3033-3042)

	 คนไทยวนในภาคเหนือล�าดับการเทศน์จากคัมภีร์ปฐมมาลัย (มาลัยต้น)

ทุติยมาลัย (มาลัยปลาย)	 และอานิสงส์มหาชาติ	 รุ่งข้ึนเวลาเช้ามืดก็จะเริ่มเทศน์

มหาชาติตั้งแต่กัณฑ์ทศพรไปเรื่อย	 ๆ	 จนครบทั้ง	 ๑๓	 กัณฑ์	 มักจะเสร็จตอนทุ่มเศษ	

(Rungrueangsri,	1999,	p.	2340-2350)

	 ส่วนประเพณีตั้งธัมม์เวสสันตระหรือประเพณีเทศน์มหาชาติส่วนรวมที่

วัดผาแตกใช้เวลาจัดงาน	๔	วัน	มีคัมภีร์ที่ใช้เทศน์ดังนี้

	 วันที	่๑	ปารม ีอุณณหสัสะ อานิงส์ส่งเข้า เปตพลี มหาวิบาก มาลัยโผด นิพพาน

สูตร เทวทูตทังห้า ปิตตามรณะ เยหลวง หนทางนิพพาน โลกวุฒิ ชัยยะสังคหะ 

อุปคุตเถร อานิสงส์สัพพะทาน สมอกทันใจ
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	 วันที่	 ๒	 สุชชะวัณณะ สุตตันตะ วินัยยะ อภิธัมมา วิภังคะ ธาตุกถา 

ปุคคลปัญญัติ กถาวัตถุ ยมก มหาปัฏฐาน ปถมมาลัย ทุติยมาลัย (จุฬลังคมาลัย) 

คาถาพัน

	 วันที่	๓	เวสสันตระ ๑๓ กัณฑ์

	 วันที่	๔	มหาวิบากเวสสันตระ อานิสงส์เวสสันตระและกัณณกวัตติ

	 ประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่บ้านผาแตกอีกลักษณะหน่ึง

เรียกว่า	 ประเพณีทานมหาปาง	 ซ่ึงเจ้าภาพจะถวายคัมภีร์เวสสันตระชุดใหม่ให้แก่วัด

ตั้งต้นจาก	ปารมี ปถมมาลัย ทุติยมาลัย (จุฬลังคมาลัย) คาถาพัน เวสสันตระ วิบาก

เวสสันตระ อานิสงส์เวสสันตระ กัณณกวัตติ	 ธัมม์ชาตาของเจ้าภาพและธัมม์อุทิศให้

ผู้เสียชีวิต

 ๒) คัมภีร์จุฬลังคมาลัยคัมภีร์ที่หายาก

	 จากค�าบอกเล่าของพระทีวั่ดผาแตก	พระสภุาพ	สุขขปัญโญ	อธบิายว่าแต่เดมิ

ในงานตั้งธัมม์เวสสันตระที่วัดผาแตกมีการเทศน์คัมภีร์	 ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และ

จุฬลังคมาลัย	 ก่อนการเทศน์มหาชาติครบถ้วนทั้งสามคัมภีร์	 แต่เน่ืองจากช่วงหลัง

เชียงตุงไม่ผลิตคัมภีรจุ์ฬลังคมาลัย	 คัมภีร์น้ีจึงหายาก	 และไม่ได้น�ามาเทศน์ในงานตั้ง

ธมัม์เวสสันตระอีก	(Sukkapanyo,	personal	interview,	2014	,	February	14)	จากการ

เก็บข้อมูลงานตั้งธัมม์เวสสันตระและงานทานมหาปางของผู้วิจัยที่วัดผาแตกระหว่าง	

พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๘	 พบว่ามีการเทศน์คัมภีร์พระมาลัยก่อนเทศน์มหาชาติ	 เหลือเพียง

๒	พบั	คอื	ปถมมาลัยและทตุยิมาลัย	อย่างไรกต็าม	จากบนัทกึบัญชกีารเทศน์ธมัม์ในงาน

ตั้งธัมม์เวสสันตระของวัดผาแตกปี	พ.ศ.	๒๕๕๒-๒๕๕๖	พบว่า	เฉพาะในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	

เคยมีการเทศน์คัมภีร์พระมาลัยทั้ง	 ๓	 พับ	 ได้แก่	 ปถมมาลัย ทุติยมาลัย	 และ

จุฬลังคมาลัย	 ก่อนเทศน์คัมภีร์เวสสันตระ	 ๑๓	 กัณฑ์	 อย่างไรก็ตามแต่ตั้งแต่	 พ.ศ.	

๒๕๕๓	 เป็นต้นมาจนถึง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ในงานตั้งธัมม์เวสสันตระไม่มีการเทศน์คัมภีร	์

จุฬลังคมาลัยอีก	

	 จากการส�ารวจคัมภีร์ที่มีผู้ถวายไว้กับวัดผาแตกเมื่อวันที่	 ๒๐	 พฤษภาคม

พ.ศ.	๒๕๕๗	ผู้วิจัยพบว่า	ที่วัดผาแตกมีคัมภีร์พระมาลัย	ดังนี้
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	 -	 คัมภีร์ปถมมาลัย	จ�านวน	๑	พับ	กับ	๗	ผูก	

	 -	 คัมภีร์ทุติยมาลัย	จ�านวน	๔	พับ	กับ	๖	ผูก	

	 -	 คัมภีร์จุฬลังคมาลัย	๑	พับ	กับ	๑	ผูก	

	 จากข้อมูลข้างต้นพบคัมภีร์ปถมมาลัยและคัมภีร์ทุติยมาลัยมากกว่าคัมภีร์

จุฬลังคมาลัย	โดยพบคัมภีร์ปถมมาลัย	รวม	๘	พับ/ผูก	พบคัมภีร์ทุติยมาลัย	รวม	๑๐	

พบั/ผูก	แต่พบคมัภร์ีจุฬลงัคมาลัย	เพยีง	๒	พบั/ผูก	ผู้ทีถ่วายคมัภร์ีจุฬลังคมาลัยเข้าวัด

ผาแตกม	ี๒	เจ้าภาพ	คอื	๑)	ขนานสามแก้ว	หรอืนายสาม	วงศ์ใหญ่	ชาวไทเขนิ	ขนานสาม

แก้ว	ถวายคัมภีร์ปถมมาลัย ทุติยมาลัย จุฬลังคมาลัย	และเวสสันตระบันทึกบนพับสา	

ไว้กับวัดผาแตกเมื่อ	จ.ศ.	๑๓๖๐	หรือตรงกับ	พ.ศ.	๒๕๔๑	และ	๒)	ภะก่าอุแสงพอกและ

นางหล้า	 ถวายคัมภีร์ปารมี ปถมมาลัย ทุติยมาลัย จุฬลังคมาลัย วินัยะ อภิธัมมา 

มหาราด	 และอานิสงส์เวสสันตระ	 ผู้คัดลอกคือหนานแสง	 บันทึกในใบลาน	 ไม่ระบุปี

ที่ถวาย	

	 จากหลักฐานทั้งสมุดบันทึกบัญชีคัมภีร์ในงานตั้งธัมม์เวสสันตระที่วัดผาแตก

และจากหลักฐานคัมภีร์จุฬลังคมาลัยที่วัดผาแตก	 ช้ีให้เห็นว่าครั้งหน่ึงที่วัดแห่งน้ี

ประเพณีตั้งธัมม์เวสสันตระซ่ึงเป็นประเพณีเทศน์มหาชาติส่วนรวมและงานทาน

มหาปางซ่ึงเป็นประเพณเีทศน์มหาชาตส่ิวนบคุคล	เคยมกีารถวายคมัภร์ีพระมาลัยครบ

ทั้ง	๓	พับ/ผูก	ได้แก่	ปถมมาลัย ทุติยมาลัย จุฬลังคมาลัย และเทศน์คัมภีร์ดังกล่าวมา

ก่อน	แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงการถวายคัมภีร์ปถมมาลัยและทุติยมาลัย	เท่านั้น

	 สถาบันวิจัยสังคม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	(The	Social	Research	Institute,	

1982)	ส�ารวจคัมภีร์ใบลานที่	วัด	๘	จังหวัด	ในเขตภาคเหนือ	ได้แก่	เชียงใหม่	พะเยา	

ล�าพูน	 ล�าปาง	 เชียงราย	 น่าน	 แพร่	 และ	 ตาก	 รวม	 ๕๒๕	 วัด	 คณะผู้วิจัยจัดให้

คัมภีร์เวสสันตระ	 คัมภีร์ปฐมมาลัย ทุติยมาลัย	 และอานิสงส์มหาชาติอยู่รวมกัน	

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลรายชื่อหนังสือโบราณล้านนาไทย	 :	 เอกสารไมโครฟิล์ม	

(1982,	p.	182)	ระบุว่า	 “มหาชาติชาดก ฉบับแท่นแก้วมโนเนือง ของวัดพระหลวง 

ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ ขาดอานิสงส์ฯ, ปฐมฯ, ทุติยฯ เพิ่มจุลังคมาลัยวัตถ”ุ	

ข้อมลูการส�ารวจคมัภร์ีใบลานในภาคเหนือของสถาบนัวิจัยสังคม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดังกล่าวพบคัมภีร์จุลังคมาลัยวัตถุอยู่เพียงผูกเดียวที่ถวายร่วมกับคัมภีร์เวสสันตระ
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ในขณะที่พบคัมภีร์ปฐมมาลัยและคัมภีร์ทุติยมาลัยถวายร่วมกับคัมภีร์เวสสันตระ

บ่อยครั้งมากกว่า

	 จากข้อมูลดังกล่าวซ่ึงพบคัมภีร์จุลังคมาลัยวัตถุร่วมกับคัมภีร์เวสสันตระ 

สะท้อนว่าครั้งหนึ่งที่วัดพระหลวง	จ.แพร่	เคยมีผู้ถวายคัมภีร์	จุลังคมาลัยวัตถุร่วมกับ

คัมภีร์เวสสันตระมาก่อน

	 อนาโตล	โรเจอร์	เป็ลติเยร์	(Rogen	Poltier,	1987,	p.	192-193)	รวบรวม

วรรณกรรมไทเขินจากเมืองเชียงตุงและสรุปเน้ือหาวรรณกรรมไทเขินจ�านวน	 ๒๗๒	

ช่ือเรื่อง	 พบว่ามี	 คัมภีร์	 ปฐมมาลัย ทุติยมาลัย	 รวมอยู่ด้วย	 แต่ไม่มีช่ือคัมภีร์

จุฬลังคมาลัยสอดคล ้องกับ	 Sengpan	 Pannnyawamsa	 (2009)	 ศึกษา

ธัมม์เวสสันตรชาตกที่เชียงตุง	 พบว่าการเทศน์คัมภีร์เวสสันตรชาดกที่เชียงตุงล�าดับ

คัมภีร์ปถมมาลัยและทุติยมาลัยก่อนแล้วจึงเทศน์เวสสันตรชาตก โดยไม่ปรากฏ

คัมภีร์จุฬลังคมาลัย	แต่อย่างใด

	 เมื่อพิจารณาข้อมูลของอนาโตล	 Sengpan	 และค�าบอกเล่าของพระสุภาพ

สุขขปัญโญ	 สะท้อนว่าที่เชียงตุงคัมภีร์ที่เทศน์ร่วมกับมหาชาติที่เป็นที่นิยมคือ	 คัมภีร์

ปถมมาลัยและทุติยมาลัย	หากคัมภีร์จุฬลังคมาลัยไม่เป็นที่นิยมเท่าใดนัก

	 Kumiko	Kato	และ	Isra	Yanatan	(2001)ส�ารวจคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่วัด

ในสิบสองพันนา	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 พบว่ามีคัมภีร์	 ปถมมาลัย	 จ�านวน	 ๒๔	

พับ/ผูก	คัมภีร์ทุติยมาลัย	จ�านวน	๒๖	พับ/ผูก	และพบคัมภีร์จุฬลังคมาลัย	๑๐	พับ/ผูก	

ระบุชื่อที่เขียนต่างกัน	ได้แก่	ตติยมาไลย ตติยจุฬคอุบาสก ตติยจุฬละ ตติยจุฬลมาไลย 

และจุฬงคมาไลย	 น่าสนใจว่าการเรียกช่ือคัมภีร์จุฬลังคมาลัยในสิบสองพันนาสะท้อน

ว่าพระมาลัยในความรับรู้ของชาวไทล้ือในสิบสองพันนามี	 ๓	 ผูก/พับ	 คือ	 ปถมมาลัย 

ทุติยมาลัย และตติยมาลัย 

	 ข้อมูลจากการส�ารวจคัมภีร์ที่สิบสองพันนาของ	 Kumiko	 และ	 Isra	 เป็น

หลักฐานยนืยนัว่าทีสิ่บสองพนันา	คมัภร์ีทีถ่วายร่วมกบัคมัภร์ีเวสสันตระ มทีัง้ปถมมาลัย 

ทุติยมาลัย	และจุฬลังคมาลัย 



ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย กับประเพณีเทศน์มหาชาติของ 

กลุ่มชาติพันธุ์ไท ที่วัดผาแตก อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

151

	 จากข้อมูลการส�ารวจคัมภีร์ข้างต้นทั้งที่วัดผาแตก	 อ.แม่สาย	 จ.เชียงราย

การส�ารวจคัมภีร์ของสถาบันวิจัยสังคม	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในจังหวัดภาคเหนือ

ของประเทศไทย	 เน้ือเรื่องย่อวรรณกรรมไทยเขินในเมืองเชียงตุง	 รัฐฉาน	 สหภาพ

เมยีนมา	รวมถงึการส�ารวจคมัภร์ีทีส่บิสองพนันา	สาธารณรฐัประชาชนจีนเป็นหลักฐาน

ส�าคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าคัมภีร์ปถมมาลัยและคัมภีร์ทุติยมาลัยเป็นเรื่องที่รู ้จักกัน

อย่างแพร่หลาย	มีต้นฉบับอยู่เป็นจ�านวนมากกระจายอยู่ตามวัดต่าง	ๆ 	ทั้งในภาคเหนือ	

เชียงตุง	 และสิบสองพันนา	 ในขณะที่คัมภีร์จุฬลังคมาลัยไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนักและ

มีต้นฉบับเหลืออยู่น้อยมากหากพบต้นฉบับกระจายอยู่ในหลายวัดของสิบสองพันนา	

อย่างไรก็ตามข้อมูลการส�ารวจคัมภีร์ข้างต้น	 รวมถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็น

หลักฐานว่าครั้งหนึ่งที่วัดพระหลวง	จ.แพร่	วัดบางแห่งในเชียงตุง	และที่วัดหลายแห่ง

ในสิบสองพันนาเคยมีการถวายคัมภีร์ปถมมาลัย ทุติยมาลัย	 และจุฬลังคมาลัย	 ร่วม

กับการถวายคัมภีร์เวสสันตระมาก่อน	 นอกจากน้ีข้อมูลดังกล่าวยังสะท้อนว่าคัมภีร์

ปถมมาลัยและคัมภีร์ทุติยมาลัย	 เป็นคัมภีร์ที่พบได้ทั่วไป	 ในขณะที่คัมภีร์จุฬลังคมาลัย 

เป็นคัมภีร์ที่หายาก	 ข้อมูลข้างต้นยังสะท้อนให้เห็นว่าธรรมเนียมการถวายคัมภีร์

จุฬลังคมาลัย	ร่วมกบัคมัภร์ี	ปถมมาลัยและทตุยิมาลัย	ทีวั่ดผาแตก	อ.แม่สาย	จ.เชยีงราย	

เป็นธรรมเนียมที่สืบทอดมาจากสิบสองพันนาและเชียงตุง	 สอดคล้องกับคนในบ้าน

ผาแตกซึ่งจ�านวนหนึ่งอพยพมาจากสิบสองพันนาและเชียงตุง

 ๓) เปรียบเทียบเนื้อหาคัมภีร์พระมาลัย ๓ ส�านวน

	 คัมภีร์พระมาลัยของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตกที่น�ามาใช้ศึกษามี	 ๓	 พับ

ใช้ชื่อว่า	ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย	คัมภีร์พระมาลัยของไทยวนมี	๒	ผูก	

ใช้ช่ือว่า	ปฐมมาลัยและทตุยิมาลัย	ส่วนคมัภร์ีพระมาลัยของไทยอีสานม	ี๒	ผูก	ใช้ช่ือว่า	

มาลัยหมื่นและมาลัยแสน	 ดังนั้นความแตกต่างที่ชัดเจนคือ	 คัมภีร์พระมาลัยของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตกมี	๓	พับ	ซึ่งมากกว่าของไทยวนและไทยอีสานอยู่	๑	พับ/	ผูก	

	 ผู้วิจัยขอเรียกคัมภีร์ปถมมาลัย	(วัดผาแตก)	ปฐมมาลัย	(ไทยวน)	และมาลัย

หมื่น	 (ไทยอีสาน)	 เรียกรวมกันว่า	 พระมาลัยผูกที่	 ๑	 และขอเรียกคัมภีร์ทุติยมาลัย	

(วัดผาแตก,	 ไทยวน)	 และมาลัยแสน	 ว่าพระมาลัยผูกที่	 ๒	 และขอเรียกคัมภีร์

จุฬลังคมาลัย	(วัดผาแตก)	ว่าพระมาลัยผูกที่	๓
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	 คัมภีร์ปถมมาลัย (วัดผาแตก)	 ปฐมมาลัย (ล้านนา)	 มาลัยแสน (อีสาน)

มเีน้ือหาหลักตรงกนั	เล่าถงึชายยากจนเล้ียงมารดาเกบ็ดอกบวั	๘	ดอก	ถวายพระมาลัย

และอธิษฐานว่าเกิดชาติใด	ๆ	ขออย่าได้ยากจน	พระมาลัยน�าดอกบัวไปบูชาพระเจดีย์

จุฬามณีที่สวรรค์ช้ันดาวดึงส์	 พระอินทร์เป็นผู้สร้างพระเจดีย์จุฬามณี	 เทวดาสักการะ

พระเจดีย์จุฬามณีในวันโกนและวันพระ	 พระมาลัยสนทนากับพระอินทร์ถึงบุญกุศล

ที่เทวดาบ�าเพ็ญ

	 คมัภร์ีทตุยิมาลัย (วัดผาแตก)	คมัภร์ีทตุยิมาลัย (ล้านนา)	และคมัภร์ีมาลัยแสน

(ไทยอีสาน)	 มีเน้ือหาหลักตรงกัน	 เล่าถึงพระศรีอาริย์พร้อมบริวารเสด็จมาสักการะ

พระเจดีย์จุฬามณี	 พระอินทร์เล่าบุญกุศลของเทพบริวารพระศรีอาริย์ให้พระมาลัยฟัง	

มาลัยสนทนากบัพระศรอีารย์ิถงึบญุกศุลทีม่นุษย์บ�าเพญ็	พระศรอีารย์ิฝากให้พระมาลัย

ลงไปบอกมนุษย์ในชมพูทวีปว่าหากปรารถนาจะเกิดในศาสนาของพระองค์ให้มนุษย์

จัดเครื่องพันบูชาธัมม์เวสสันตระ	 จัดเทศน์ให้เสร็จภายในวันเดียว	 ห้ามมิให้มนุษย์

กระท�าอนันตริยกรรม	ศาสนาพระสมณโคดมตั้งอยู่ได้	๕,๐๐๐	ปี	จากนั้นคนไม่ละอาย

และเกรงกลัวต่อบาปคนท�าผิดศีล	 อายุคนน้อยลงจนเหลือ	 ๑๐	 ปี	 เกิดการฆ่าฟันกัน	

ผู้ที่รอดชีวิตได้ชวนกันรักษาศีล	 เมื่อคนมีศีลต่อมาอายุคนเพิ่มขึ้น	 เมื่อใดที่บ้านเมือง

ร่มเย็นพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์พระศรีอาริย์จะรับอาราธนาลงมาเกิดในโลก

มนุษย์	 ศาสนาพระศรีอาริย์คนอยู่ในศีลธรรม	 บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข	 พระมาลัย

น�าความที่พระศรีอาริย์ฝากมาบอกให้มนุษย์ในชมพูทวีปทราบ	 กล่าวถึงชายผู้ถวาย

ดอกบัวเมื่อจวนจะส้ินชีวิตระลึกถึงกุศลที่ถวายดอกบัวจึงอุบัติเป็นเทพบุตรในสวรรค์

ชั้นดาวดึงส์

	 เน้ือหาหลักในคัมภีร์พระมาลัยพับ/ผูกที่	 ๑	 และ	 ๒	 มีใจความหลักตรงกัน

ดังได้แสดงไว้ข้างต้น	 แต่ส่ิงที่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบในพับ/ผูกเดียวกัน	 คือ

รายละเอียดเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	พระมาลัยพับ/ผูกที่	๑	ให้ชื่อสถานที่ที่พระมาลัยคิดจะน�า

ดอกบัวไปสักการะ	 ช่ือเทวดา	 จ�านวนบริวารของเทวดาแตกต่างกัน	 พระมาลัยพับ/

ผูกที่	 ๒	 กล่าวถึงจ�านวนบริวารของพระศรีอาริย์แตกต่างกัน	 ส�านวนไทยวนระบุช่ือ

เทพบุตรที่ถวายดอกบัวให้พระมาลัยว่าช่ืออุปปลเทวบุตร	 ในขณะที่อีกสองส�านวน

ไม่ระบุชื่อเทวบุตร	เป็นต้น	
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	 นอกจากเนื้อเรื่องหลักของทั้ง	๓	ส�านวนตรงกันแล้ว	คัมภีร์พระมาลัยทั้ง	๓	

ส�านวนใช้ความเปรียบเดียวกันอีกด้วย	

	 เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาคัมภีร์พระมาลัยทั้ง	๓	ส�านวน	ใน	๒	พับหรือ	๒	ผูก

แรก	พบว่ามีเนื้อหาหลักตรงกันและมีความเปรียบที่กล่าวในท�านองเดียวกัน	แตกต่าง

เฉพาะรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละส�านวน	

	 จุดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือ	พระมาลัยผูกที่	๓	หรือคัมภีร์จุฬลังคมาลัย 

พบเฉพาะส�านวนกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่บ้านผาแตก	พระมาลัยผูกที่	๓	มีเนื้อความดังนี้

	 คัมภีร์จุฬลังคมาลัยเล่าว่าพระมาลัยน�าดอกบัวแปดดอกที่ชายยากจนถวาย

ไปบูชาพระเจดีย์จุฬามณีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์และได้พบพระศรีอาริย์	 พระองค์ฝากให้

พระมาลัยบอกชาวชมพูทวีปว่าหากปรารถนาจะพบพระศรีอาริย์ให้จัดเครื่องพันบูชา

เวสสันตระ	 จัดเทศน์เวสสันตระให้เสร็จภายในวันเดียว	 พระมาลัยน�าความลงไปแจ้ง

มนุษย์ในชมพทูวีป	มนุษย์กล่าวว่าเครือ่งบชูาธมัม์มหีลายอย่างทัง้ยงัต้องจัดเตรยีมอย่าง

ละพัน	 ถ้าเป็นเช่นน้ันเฉพาะกษัตริย์และเศรษฐีเท่าน้ันจึงจะท�าได้	 จึงขอให้พระมาลัย

ขึน้ไปถามพระศรีอาริย์อกีครั้ง	พระมาลยัขออาสาสมัครเป็นสกัขพียาน	จฬุลงัคอบุาสก

รับอาสา	หลังจากที่จุฬลังคอุบาสกช�าระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสีขาว	พระมาลัย

เข้าฌาน	 จุฬลังคอุบาสกเกาะชายผ้าพระมาลัยข้ึนไปที่พระเจดีย์จุฬามณี	 ขณะน้ัน

พระศรีอาริย์เทศน์มหาเวสสันตรชาดกอยู่	 เมื่อเทศน์จบ	 ๑	 ตอนพระองค์ก็ปลีกตัวมา

สนทนากับพระมาลัย	 พระมาลัยเล่าถึงเหตุที่ต้องขึ้นมาอีกรอบว่าชาวชมพูทวีปขอ

ต่อรองเรื่องการจัดเทศน์เวสสันตระ	พระศรีอาริย์อนุญาตว่า หากจัดคนเดียวไม่ได้ให้

คนหลาย ๆ คนช่วยกันจัดเตรียมเครื่องพันบูชาเวสสันตระ และจัดให้แล้วเสร็จใน

วนัเดียว	จากน้ันพระศรอีารย์ิและจุฬลังคอุบาสกลงมายงัโลกมนุษย์	พระมาลัยน�าความ

ที่พระศรีอาริย์บอกแจ้งให้มนุษย์ทราบ	

	 ความแตกต่างทีชั่ดเจนของคมัภร์ีพระมาลัยส�านวนวัดผาแตกเมือ่เปรยีบเทยีบ

กับคัมภีร์พระมาลัยส�านวนไทยวนและส�านวนไทยอีสาน	 คือ	 คัมภีร์พระมาลัยส�านวน

ไทยวนและไทยอีสานแบ่งจารเป็น	๒	ตอน	ตอนละ	๑	ผูก	รวมมี	๒	ผูก	ในขณะที่	คัมภีร์

พระมาลัยส�านวนกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตก	แบ่งบันทึกเป็น	๓	ตอน	หรือ	๓	พับ	และ

ให้ชื่อคัมภีร์พระมาลัยพับที่	๓	ว่าจุฬลังคมาลัย 
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	 อน่ึง	 เน้ือเรื่องในคัมภีร์จุฬลังคมาลัยคล้ายคลึงกับเรื่องจูลคัลละอุบาสก

ในหนังสือรสวาหินี	ซึ่งเป็นนิทานพื้นเมืองลังกาเรื่องมีว่า

 จูลคลัละอุบาสกเป็นผู้เล่ือมใสในศาสนาอาศัยอยูใ่นลงักา	วันหน่ึงพระมลิยมหา

เทวเถรอาพาธไปบณิฑบาตข้าวยาคจูากจูลคลัละ	แล้วชวนจูลคลัละไปนมสัการพระเจดย์ี

จุฬามณทีีด่าวดงึส์	จูลคลัละและพระมลิยมหาเทวเถรพบพระศรอีารย์ิมานมสัการเจดย์ี

พร้อมเทพบริวาร	 จูลคัลละไต่ถามกุศลกรรมของเทพบุตร	 ๕	 องค์	 พระเถระสนทนา

กับพระศรีอาริย์	 พระศรีอาริย์ประทานผ้าทิพย์แก่จูลคัลละผืนหน่ึง	 เมื่อกลับมายัง

โลกมนุษย์	 จูลคัลละเล่าเรื่องราวให้คนฟังและแนะน�าให้สร้างกุศล	 จากน้ันเจ็ดวัน

จูลคัลละเสียชีวิตและไปอุบัติเป็นเทพบุตรที่สวรรค์ช้ันดุสิต	 (Rasawahini	 cited	 in	

Na-Nakorn,	1983,	p.	45)

	 นิทานพื้นเมืองของลังกาดังกล่าว	 จูลคัลละเป็นตัวละครเอกของเรื่อง	 เป็น

อุบาสกผู้ใฝ่ใจในพระศาสนา	ได้ขึน้ไปสักการะพระธาตเุจดย์ี	จุฬามณทีีส่วรรค์ช้ันดาวดงึส์

พร้อมกับพระมลิยมหาเทวเถร	 จูลคัลละได้พบพระศรีอาริย์โพธิสัตว์	 น่าสนใจว่า

จุฬลังคมาลัย	หรือพระมาลัยพับที่	๓	ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่บ้านผาแตก	มีชื่อตัวละคร	

เค้าโครงเรื่อง	ใกล้เคียงกับนิทานพื้นเมืองลังกาเรื่องจูลคัลละ	กล่าวคือ	จุฬลังคะเป็น

อุบาสกผู้ใฝ่ในทางธรรม	ได้ตดิตามพระมาลัยไปนมสัการพระธาตเุจดย์ีจุฬามณีทีส่วรรค์

ช้ันดาวดงึส์	จนได้พบพระศรอีารย์ิ	ช่ือจูลคลัละกบัช่ือจุฬลังคะคล้ายคลึงกนัมาก	ทัง้ยงั

น�าชื่อของตัวละครมาตั้งเป็นชื่อเรื่อง/ชื่อคัมภีร์อีกด้วย

	 เนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์จุฬลังคมาลัยมี	๒	ส่วน	คือเล่าเนื้อความตามคัมภีร์

พระมาลยัในพบั/ผูกที	่๑	และ	๒	อย่างย่นย่อ	ส่วนทีแ่ตกต่างคอื	เล่าเหตกุารณ์หลังจาก

ที่พระมาลัยน�าความตามที่พระศรีอาริย์ส่ังลงมาบอกมนุษย์	 มนุษย์บอกพระมาลัยว่า

ผู้ทีจ่ะจัดเครือ่งพนับูชาธมัม์เวสสันตระและจัดเทศน์ให้จบภายในวันเดยีวมเีพยีงกษตัรย์ิ

และเศรษฐีที่ท�าได้	 ชาวบ้านธรรมดาท�าไม่ได้	 ขอให้พระมาลัยข้ึนไปถามพระศรีอาริย์	

จุฬลังคอุบาสกอาสาขึ้นไปกับพระมาลัย	ดังความว่า

	 ส่วนว่ามหาเถรเจ้า	 ก็ไหว้สาถามว่า	 ภนฺเต	 ภควา	 ข้าแด่

เจ้ากูอริยเมตเตยเจ้า	แต่เมื่อเช้ายังวัน	ข้าก็ไหว้เจติยเจ้าแล้ว	ก็นั่ง

อยู่แล้ว	 ค�าอันเจ้ากูส่ังหื้อข้าลงไป	 หื้อก่าวยังคนทังหลายไนชมพู
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แล	เมตตาภวนา	ตั้งฟังยังมหาเวสสันตระ	หื้อแล้ววัน	๑	วันเดียว

ดั่งอ้ัน	 หื้อตั้งเคื่องคือว่าช่อพันตัว	 ทุงพันผืน	 ไม้สีฟันพันเหล้ม	

ประทีดพันดวง	เข้าพันก้อนนั้น	มนุส	อันว่าคนทังหลายก็ยินกิดยาก	

ล�้าบากด้วยอั้นบ่ปดเปน	เท่ามีแต่ท้าวพระยาสค่วยเสฏฐี	จิ่งปดเปน

ได้แล	 ผู้ข้าก็จักชวนเอาอุบาสกผู้น้ีข้ึนมาไหว้สาถาม	 อริยเมตตเจ้า

เล่าแล	โส	เมตตยา	ส่วนว่าพระเมตตยเจ้า	สุตวฺา	ได้ยนิแล้ว	ตว�	วจน�	

ยังค�ามหาเถรเจ้า	 สุตฺวา	 ได้ยินแล้ว	 ยังปุจฉาถามดั่งอ้ัน	 ส่วน

อริยเมตตยเจ้า	 ก็ก่าวว่าดูรามหาเถร	 มนุสฺสา	 อันว่าคนทังหลาย	

ไนชุมพูน้ันด่ังอ้ัน	 คันว่าไค่ถึงสุกขสามประการน้ันดั่งอ้ัน	 มักไค่

หันหน้าข้าเมื่อเปนพระพายหน้าด่ังอ้ัน	 จู่งจักหื้อเขาพร้อมกัน

ตั้งฟังยังมหาเวสสันตระหื้อแล้ววัน	 ๑	 วันเดียวดั่งอ้ัน	 อันว่า

เคื่องบูชาเย่เช้ือเย่พันน้ัน	 คันว่าผู้เดียวปองบ่ได้	 ก็หื้อสองคน

สองคนปองบ่ได้	 ก็หื้อส่ีคน	 ส่ีคนปองบ่ได้	 ก็หื้อถึงเก้าถึงสิบถึง

ซาวปองบ่ได้	 ก็หื้อชวนกันทานปเวณี	 คันจักถึงวัน	 ๑	 บ่อย่าชาแล	

ก็จักได้ถึงนิพพานเจ้า	อันบ่รู้เถ้าบ่รู้ตายนั้นชาแล	

(Chunlangkha Malai	Wat	Pha	Taek	Version,	1998)

	 กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าคัมภีร์จุฬลังคมาลัย หรือพระมาลัยพับที่	๓	เป็นภาคต่อ

ของคัมภีร์ทุติยมาลัย	เมื่อพระมาลัยน�าความจากพระศรีอาริย์แจ้งให้มนุษย์ทราบ	แล้ว

มนุษย์เกิดข้อสงสัยและขอต่อรองเรื่องการจัดเทศน์เวสสันตระ	 ซ่ึงพระศรีอาริย์ให้

ค�าตอบว่าส่ิงทีผ่่อนปรนได้คอืผู้จัด	หากจัดคนเดยีวไม่ได้ให้หลาย	ๆ 	คนช่วยกนัจัดเตรยีม

ของ	 แต่ส่ิงที่คงไว้ตามเดิมคือเครื่องพันบูชาธัมม์เวสสันตระและระยะเวลาในการจัด

เทศน์เวสสันตระให้เสร็จส้ินภายในวันเดียว	 น่าสนใจว่าเน้ือหาในคัมภีร์จุฬลังคมาลัย

ตอนที่เพิ่มเข้ามาสัมพันธ์กับประเพณีเทศน์มหาชาติที่บ้านผาแตกหรือไม่อย่างไร	

 ๔) ความสัมพันธ์ระหว่างคัมภีร์พระมาลัยกับประเพณีเทศน์มหาชาติของ

กลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตก

	 ศิราพร	 ณ	 ถลาง	 ได้สรุปความจากข้อเขียนของมาลินอฟสกี้ที่อธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างต�านานกับการประกอบพิธีกรรมว่า	



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓156

	 ต�านานมิได้เป็นเพียงเรื่องเล่าธรรมดา	 แต่มีความสัมพันธ์

กับระบบความเช่ือเกี่ยวกับอ�านาจเหนือธรรมชาติของผู้คนในกลุ่ม

ชนน้ัน	 ต�านานยังเป็นเรื่องเล่าที่สร้างโลกทัศน์เกี่ยวกับจักรวาล	

สังคม	 และบอกสถานภาพของตัวตนของบุคคลในสังคม	 ต�านาน

เป็นเรื่องเล่าที่สังคมใช้สร้างมาตรฐานทางศีลธรรม	 และสร้าง

ค�าอธบิายและเหตผุลในการประกอบพธิกีรรมต่าง	ๆ 	ในกลุ่มชนน้ัน	ๆ 	

(Nathalang,	2014,	p.	366)	

	 คัมภีร์พระมาลัยเป็นคัมภีร์ที่ให้ค�าอธิบายและให้เหตุผลในการประกอบพิธี

เทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่บ้านผาแตก	 ทั้งในแง่ของที่มาของการประกอบ

พิธีกรรม	 เครื่องบูชาที่ต้องจัดเตรียมในพิธีกรรม	 ระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรม	

ตลอดจนอานิสงส์ที่จะได้รับ	

	 คัมภีร์พระมาลัยผูกที่	๑	และ	๒	ของทั้ง	๓	ส�านวน	อธิบายที่มาของประเพณี

เทศน์มหาชาตติรงกนัว่าให้จัดเครือ่งพนับชูาธัมม์เวสสนัตระและเทศน์ธัมม์เวสสนัตระ

จบภายในวันเดียว จะมีอานิสงส์ได้พบพระศรีอาริย์ โดยไม่ได้ระบุว่าการจัดเทศน์

ธัมม์เวสสนัตระ และจัดเครือ่งพนัน้ันกระท�าเป็นรายบคุคลหรือคนจ�านวนมากร่วมกัน

จัดขึ้น ส่วนเน้ือความในจุฬลังคมาลัยหรือคัมภีร์พระมาลัยผูกที่	 ๓	 ส�านวนวัดผาแตก	

เล่าเหตกุารณ์หลังจากทีพ่ระมาลัยลงไปบอกมนุษย์ในชมพทูวีปว่า	มนุษย์บอกพระมาลัย

ตามตรงว่า	เครื่องพันบูชาธัมม์เวสสันตระมีหลายอย่าง	การจัดเตรียมเครื่องพันนั้นคน

ธรรมดาเพียงคนเดียวท�าไม่ได้	 มีแต่กษัตริย์และเศรษฐีเท่านั้นที่ท�าได้	 ขอให้พระมาลัย

ขึ้นไปถามพระศรีอาริย ์	 พระมาลัยและจุฬลังคอุบาสกข้ึนไปถามพระศรีอาริย	์

พระศรีอาริย์อนุญาตว่าหากว่าคนเดียวจัดเตรียมเครื่องพันไม่ได้ก็ให้หลาย ๆ คน

ช่วยกันจัดเตรียมเคร่ืองพัน และให้จัดเทศน์เวสสันตระให้จบภายในวันเดียว 

พระมาลัยน�าความจากพระศรีอาริย์มาแจ้งมนุษย์ว่า

	 ดรูาอุบาสกอุบาสิกาทงัหลายเหย	บัดนิตนเรามหาเถรเจ้าแล

จุฬลังคอุบาสกก็ขึ้นเมือไหว้สาถามยังพระเมตตยเจ้า	 ไนช้ันฟ้า

ตาวติงสา	 สวัรคเทวโลกพู้น	 ท่านก็บอกปวัตติข่าวสารว่า	 หื้อคน

ทังหลาย	 กท�าบูรแลรักสาสีลภาวนาแล	 หื้อทานเคื่องวัตถุปัฏฐาน
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แล้ว	เข้าน�้าโภชนาอาหาร	อัน	๑	ก็หื้อภ้อมกันส้างธัมม์เป็นทานแล	

เคือ่งอัฏฐบรกิขารเปนทาน	อัน	๑	กห็ือ้ภ้อมกนัทานยงัมหาเวสสันตระ 

หือ้แล้ววัน	๑	วันเดยีวแล	หย้องดัง่เคือ่งบชูายงัธมัม์มหาเวสสันตระน้ัน	

คนผู้	๑	ปองบ่ได้	คือว่าช่อน้อยพัน	ประทีดพัน	เข้าพันก้อนนั้น	คัน

ผู้เดียวปองบ่ได้	 ก็หื้อพร้อมกันสองคนสามคนสี่คน	แปดคนสิบคน

ร้อยคน	 ห้าร้อยคนก็ตั้งปองตั้งธัมม์ฟังยังมหาเวสสันตระหื้อชวน

กันวันเดียวนั้นดั่งอั้นแล	ก็หากจักได้ถึงนิพพานธัมม์ไส้	อริยเมตตย

เจ้า	หากสั่งเรามาสันนี้แล	

 (Chunlangkha Malai	Wat	Pha	Taek	Version,	1998)

	 กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าคัมภีร์พระมาลัยผูกที่	๑	และ	๒	ให้ความส�าคัญกับเรื่อง

การจัดเครือ่งพนับชูาธมัม์และจัดเทศน์มหาชาตใิห้เสรจ็ส้ินภายในวันเดยีวว่ามอีานิสงส์

จะได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์	 ในขณะที่คัมภีร์พระมาลัยผูกที่	 ๓	 หรือจุฬลังคมาลัย

เน้นประเด็นที่ผู้จัด	ว่ามีได้ทั้ง	๒	แบบ	คือ	๑)	คนเดียวหรือคนไม่กี่คนเป็นเจ้าภาพ	หรือ	

๒)	 คนจ�านวนมากคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ	 และเน้นว่าให้ท�าบุญด้วยการทานธัมม์หรือ

ถวายคัมภีร์	

	 ประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่บ้านผาแตกน้ันสืบต่อมาจาก

กลุ่มชาติพันธุ์ไทในสิบสองพันนา	และเชียงตุง	

	 เจ้าฟ้ามหาขนานคอืผู้ครองเมอืงเชียงตงุและชายา	ถวายคมัภร์ีมหาชาต	ิ๑๑๐	

ชุด	ถวายหอผ้าขาว	(ธรรมาสน์)	๑๐๐	หลัง	ต้นครัวทาน	(เครื่องไทยธรรม)	๑๐๐	ต้น	

พร้อมกับสร้างพระพุทธรูป	 ๑๒๐	 องค์	 เมื่อ	 จ.ศ.	 ๑๑๗๘	 ตรงกับ	 พ.ศ.	 ๒๓๖๗	

(Wachirayano,	2018,	p.	60)	

	 บุญช่วย	 ศรีสวัสดิ์	 เดินทางไปสิบสองพันนา	 พ.ศ.	 ๒๔๙๗-๒๔๙๘	 บันทึก

เรื่องทานมหาปางของชาวไทล้ือว่า	 “ท�าบุญใหญ่ท่ีสุดส�าหรับตัวบุคคลคือ การทาน

มหาปางต้องถวายคัมภีร์มหาชาติ	 หอปราสาท	 ส่ิงของเครื่องใช้	 เครื่องนุ่งห่ม	

เครือ่งนอน	และอ่ืน	ๆ 	แทบทกุอย่าง	เหมอืนกบัจะให้ผู้ได้รบัทานน้ันไปตัง้ครอบครวัตัง้ตวั

ได้ทีเดียว	เชื่อกันว่าเป็นการท�าบุญถวายทานที่ได้กุศลแรง”	(Srisawad,	2004,	p.	204)	
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	 ธรรศ	ศรรีตันบลัก์	ให้ข้อมลูว่า	ชาวไทใหญ่ในรฐัฉานทีนั่บถอืพทุธศาสนานิกาย

โยนให้ความส�าคัญกับธัมม์เวสสันตระ	 แต่ผู้ที่นับถือนิกายม่านจะไม่ให้ความส�าคัญ

เท่าใดนัก	ชาวไทใหญ่ไม่เรยีกว่าทานมหาปาง	แต่เรยีกว่าทานธมัม์เวสสันตระ	ชาวไทใหญ่

บางพื้นที่จะใช้	“จะเรฮอลิ่กธัมม์เวสสันตระ”	คือให้	จะเร	(ผู้รู้หรือครู)	เป็นผู้อ่านคัมภีร์

เวสสันตระ	ต่างจากชาวไทเขิน-ไทลื้อที่ให้พระเทศน์	ไทใหญ่บางพวกที่เป็นเจ้าภาพทาน

ธัมม์เวสสันตระใช้ค�าน�าหน้าชื่อว่า	 “จะก่า”	 หรือ	 “จ่าก่า”	 และมีบางกลุ่ม	 ใช้ค�าว่า

“ลายช่ืน”,	 “ลายใส”,	 หรือ	 “ลายค�า”	 เพิ่มเป็นค�าน�าหน้าช่ือเพื่อแสดงความยกย่อง

ในขณะที่ชาวไทล้ือเมืองยองและชาวไทเขินบางพื้นที่ของเมืองเชียงตุง	 เมื่อทาน

มหาปางแล้วได้รับการยกย่องให้มีค�าน�าหน้าชื่อว่า	 “พะก่า”	 (Sriratanaban,	 personal	

interview,	 2020	 September	 30)	 อย่างไรก็ตามคนไทล้ือในสิบสองพันนาไม่มี

ธรรมเนียมเรียกผู้ที่เป็นเจ้าภาพทานมหาปางว่า	 “พะก่า”	 (Shung,	 personal

interview,	2020	September	28)

	 ที่บ้านผาแตก	 การเป็นเจ้าภาพทานมหาปางหรือถวายธัมม์เวสสันตระส่วน

บุคคลนอกจากต้องทานธัมม์จากน้อยไปใหญ่	 คือท�าบุญด้วยการถวายส่ิงของตาม

ที่ก�าหนดไว้ให้ครบถ้วน	 โดยจะไม่ท�าข้ามข้ัน	 แต่ละกลุ่มมีล�าดับการท�าบุญที่แตกต่าง

กันเล็กน้อย	ดังนี้	 ชาวไทใหญ่ตั้งต้นจากการถวายธัมม์ปารมี	 ธัมม์ชาตา	ถวายสิ่งของ

ตามชาตาก�าเลิดหรือชะตาเกิด	เป็นเจ้าภาพตั้งธัมม์กลางใจเรือน	เป็นเจ้าภาพบรรพชา

สามเณร	เป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ	ทานธัมม์สามสุมสี่ทัน	ทานธัมม์สุชชะวัณณะ

วัวหลวง	 แล้วจึงทานมหาปาง	 ทานธัมม์จากน้อยไปใหญ่ของชาวไทเขินตั้งต้นจากทาน

ธัมม์ปารมี	 ทานก๋วยสลาก	 ทานธัมม์ชาตา	 ทานธัมม์ปิฏกะทังสาม	 ทานธัมม์น�้าอ้อย	

ถวายส่ิงของตามชาตาก�าเลิดหรอืชะตาเกดิ	เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร	เป็นเจ้าภาพ

อุปสมบทพระภิกษุ	ทานธัมม์สุชชะวัณณะวัวหลวง	ให้ครบถ้วนก่อนจึงจะทานมหาปาง

ได้	 ทานธัมม์จากน้อยไปใหญ่ของชาวไทล้ือที่บ้านผาแตก	 ตั้งต้นจากทานธัมม์ปารม	ี

ทานธัมม์ชาตา	 ทานธัมม์ปิฏกะทังสาม	 ถวายส่ิงของตามชาตาก�าเลิด	 แล้วจึงทาน

มหาปาง	(Petchaboon,	2016,	p.	61)	

	 คนไทเขนิและไทล้ือมคีวามนิยมว่าการทานมหาปางเป็นสุดยอดของการท�าบุญ

ให้ทาน	 ต้องสั่งสมเงินทองจ�านวนมากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	 ค่าบูชาคัมภีร์

เวสสันตระ	ค่าอาหารเลี้ยงผู้ร่วมงาน	ค่าท�าบุญ	นอกจากนี้ต้องมีญาติมิตร	เพื่อนพ้อง
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ที่ช่วยเหลือในการจัดเตรียมเครื่องประกอบพิธี	 และจัดพิธีกรรมให้ครบถ้วน	 เช่ือว่า

ผู ้เป็นเจ้าภาพทานมหาปางและครอบครัวจะมีความสุขทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า	

ของที่ถวายทานไปนั้นก็จะผู้ถวายอยู่ในโลกหน้า	 แม้คนไทเหล่านี้จะอพยพมาตั้งถิ่นฐาน

ที่	 ต.เวียงพางค�า	อ.	แม่สาย	จ.เชียงราย	กว่า	๕๐	ปีแล้ว	แต่ก็ยังคงรักษาความเชื่อ	

ประเพณี	 และพิธีกรรมหลายอย่างไว้ได้	 รวมถึงประเพณีตั้งธัมม์เวสสันตระและ

ทานมหาปาง	

	 คนไทเขินเชียงตุงบางส่วนและคนไทลื้อเมืองยองมีธรรมเนียมว่าเมื่อแรกตั้ง

วัดใหม่ต้องถวายคัมภีร์เวสสันตระเข้าวัดก่อน	จากการส�ารวจคัมภีร์ที่วัดผาแตก	พบว่า

คัมภีร์ที่เก่าที่สุดคือคัมภีร์เวสสันตระ	 เดิมเป็นของวัดเวียงพาน	 ต่อมามีผู้บูชาธัมม์

เวสสันตระชุดดังกล่าวถวายไว้ที่วัดผาแตก	 พระมหาวรเชษฐ์	 มหาวิริโย	 พระภิกษุ

ชาวไทลื้อเมืองยองเล่าว่า	 วัดที่ท่านสร้างข้ึนใหม่คือวัดบ้านยื่น	 เมืองยอง	 เมื่อท�าบุญ

ขึ้นวัดใหม่ก็เริ่มต้นด้วยทานธัมม์เวสสันตระ	 ผู้อาวุโสในชุมชนอธิบายว่าเน่ืองจาก

เป็นประเพณีที่ท�าสืบเน่ืองกันมา	 (Mahaviriyo,	 personal	 interview,	 2020	

September	28)

	 วัดผาแตก	 ทั้งพระภิกษุ	 ปู่จารย์	 รวมถึงคนที่เข้าวัดส่วนมากเป็นคนที่อพยพ

มาจากเมืองต่าง	 ๆ	 ในรัฐฉานและสิบสองพันนา	 พระสิทธิชัย	 ฐิตธัมโม	 ชาวไทเขิน	

เจ้าอาวาสวัดผาแตกอธิบายว่า	ความเชื่อของชาวเหนือ	เชียงตุง	เมืองยาง	เมืองยอง	

เชือ่ว่าตัง้ธมัม์มหาชาต	ิมอีานิสงส์สูงสุดเน่ืองจากพระเวสสันดรต้องสละทกุส่ิงทกุอย่าง

ก่อน	 แล้วจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้	 ที่บ้านผาแตกชาวบ้านอยากตั้งธัมม์ตามประเพณี

ที่เคยท�ากันมา	(Thitathammo,	personal	interview,	2020,	October	23)	ที่วัดแห่งนี้

จึงยังมีทั้งการตั้งธัมม์เวสสันตระเป็นประจ�าทุกปีและมีผู้เจ้าภาพทานมหาปางอยู่

อย่างต่อเน่ือง	 กล่าวโดยสรุปว่าคัมภีร ์พระมาลัยมีบทบาทส�าคัญต่อประเพณี

เทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตก	ดังนี้	

	 ๑.	คัมภีร์ปถมมาลัย ทุติยมาลัย	 และจุฬลังคมาลัย	 มีบทบาทในการอธิบาย

ที่มาของการประกอบพิธี	 จ�านวนเครื่องบูชาธัมม์	 ระยะเวลาในการเทศน์ให้ส้ินสุด

ภายใน	 ๑	 วัน	 รวมถึงอานิสงส์ของการจัดตั้งธัมม์ภายในเวลาที่ก�าหนดว่าผู้น้ันจักได้

พบพระศรีอาริย์
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	 ๒.	คัมภีร์จุฬลังคมาลัยเน้นว่าเวสสันตระเป็นชาดกเรื่องส�าคัญ	พระศรีอาริย์

เทศน์เรื่องเวสสันตระให้เทวดาฟังที่ลานพระเจดีย์จุฬามณี	 เน้ือความในจุฬลังคมาลัย

พระศรีอาริย์แนะน�าให้ท�าบุญด้วยการทานธัมม์หรือถวายคัมภีร	์ ให้ตั้งธัมม์เวสสันตระ

คือถวายคัมภีร์เวสสันตระ	 พร้อมเครื่องบูชา	 เน้นว่าหากจัดเตรียมเครื่องพันบูชาธัมม์

และจัดตั้งธัมม์คนเดียวไม่ได้	ก็ให้หลาย	ๆ	คนช่วยกันจัด	สอดคล้องกับความเชื่อของ

ชาวไทล้ือทัง้ล้ือในสิบสองพนันา	ไทล้ือเมอืงยอง	ไทเขินในเชยีงตงุ	รวมถงึกลุ่มชาตพินัธุ์

ไทที่บ้านผาแตกที่ถือว่าการทานมหาปางหรือการถวายคัมภีร์เวสสันตระส่วนบุคคล

เป็นการท�าบุญที่ยิ่งใหญ่มีอานิสงส์มาก	

	 แม้ปัจจุบันที่วัดผาแตกจะไม่ได้เทศน์คัมภีร์จุฬลังคมาลัยแล้ว	 เน่ืองจากเป็น

คมัภร์ีทีห่ายากแต่คตเิรือ่งการทานมหาปางกย็งัคงฝังรากลึกอยูใ่นใจของกลุ่มชาตพินัธุ์

ไท	 ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตกยังคงยืนหยัดจัดงานตั้งธัมม์เวสสันตระเป็น

ประจ�าทุกปี	 และยังคงมีผู้เป็นเจ้าภาพทานมหาปางอยู่เนือง	ๆ	ด้วยเชื่อว่าเวสสันตระ

เป็นชาดกเรื่องส�าคัญ

สรุป

	 ที่วัดผาแตกมีคัมภีร์พระมาลัย	 ๓	 พับ	 เรียก	 ปถมมาลัย ทุติยมาลัย	 และ

จุฬลังคมาลัย แตกต่างจากชาวไทยวนในภาคเหนือและภาคอีสานที่มีคัมภีร์พระมาลัย

เพียง	๒	ผูก	ภาคอีสานเรียกว่า	มาลัยหมื่น มาลัยแสน	ภาคเหนือเรียกว่า	ปฐมมาลัย

และทุติยมาลัย คนไทยวนในล้านนาเรียกคัมภีรป์ฐมมาลัยว่ามาลัยเค้า	และเรียกคัมภีร์

ทตุยิมาลัยว่ามาลัยปลาย	สะท้อนว่าคมัภร์ีพระมาลัยทีใ่ช้ก่อนเทศน์มหาชาตขิองล้านนา

มีเพียง	๒	ผูก	

	 คัมภีร์ปฐมมาลัย-ทุติยมาลัยหรือมาลัยหมื่น-มาลัยแสน	 เป็นที่รู้จักกันอย่าง

แพร่หลาย	หาต้นฉบับได้ไม่ยาก	แตกต่างจากคัมภีร์จุฬลังคมาลัยหรือพระมาลัยผูกที่	๓	

พบว่ามต้ีนฉบบัเหลือน้อย	น่าสนใจว่าแหล่งทีพ่บต้นฉบบัคมัภร์ีจุฬลงัคมาลัยคอืสิบสอง

พนันา	คมัภร์ีจุฬลังคมาลัย ทีบ้่านผาแตกผู้วิจัยน�ามาศกึษา	ผู้ถวายคมัภร์ีน�าต้นฉบับคมัภร์ี

จุฬลังคมาลัยมาจากเชียงตุง	คัดลอกคัมภีร์แล้วน�ามาถวายวัดผาแตก	
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	 เน้ือหาของคัมภีร์ปถมมาลัย ทุติยมาลัย	 และจุฬลังคมาลัยเป็นเหตุการณ์

ที่เกิดเกี่ยวเน่ืองกัน	 โดยคัมภีร์จุฬลังคมาลัย	 มีช่ือตัวละครและเหตุการณ์ในเรื่อง

คล้ายคลึงกับนิทานเรื่องจูลคัลละซึ่งเป็นนิทานพื้นเมืองลังกาในหนังสือรสวาหินี

	 คัมภีร์พระมาลัยทั้ง	ปถมมาลัย ทุติยมาลัย	และจุฬลังคมาลัยอธิบายมูลเหตุ

แห่งการเทศน์มหาชาติ	การจัดเตรียมเครื่องพันบูชามหาชาติ	ก�าหนดระยะเวลาในการ

เทศน์มหาชาติให้เสร็จสิ้นภายใน	๑	 วัน	 และกล่าวถึงอานิสงส์การจัดเทศน์มหาชาติว่า

จักได้พบพระศรีอาริย์ในอนาคต	

	 ในอดีตที่วัดผาแตกเทศน์พระมาลัยทั้ง	๓	พับ	 ได้แก่	ปถมมาลัย ทุติยมาลัย 

และจุฬลังคมาลัย	ก่อนเทศน์มหาชาต	ิทัง้ประเพณตีัง้ธมัม์เวสสันตระและทานมหาปาง	

แต่ต่อมาคัมภีร์จุฬลังคมาลัยหายาก	ปัจจุบันจึงไม่เทศน์คัมภีร์ดังกล่าว	ที่วัดผาแตกยัง

คงมีการจัดงานตั้งธัมม์เวสสันตระเป็นประจ�าทุกปีและยังคงมีคู่สามี-ภรรยาแจ้งความ

ประสงค์ทานมหาปางอย่างต่อเนื่อง	
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