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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคัมภีร์พระมาลัยของกลุ่มชาติพันธุ์ไท
คือชาวไทใหญ่ ไทเขิน และไทลื้อ ที่บ้านผาแตก ต�ำบลเวียงพางค�ำ  อ�ำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย เปรียบเทียบกับคัมภีร์พระมาลัยส�ำนวนไทยวนและส�ำนวนไทยอีสาน
และเพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคัมภีรพ์ ระมาลัยกับประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุม่
ชาติพันธุ์ไทที่บ้านผาแตก ผลการศึกษาพบว่าพระมาลัยส�ำนวนของกลุ่มชาติพันธุ์ไท
มี ๓ พับ เรียกว่า ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย ในขณะที่ของไทยวนมี ๒
ผูก เรียกว่า ปฐมมาลัยและทุติยมาลัย ส่วนของไทยอีสานมี ๒ ผูกเรียกว่า มาลัยหมื่นมาลัยแสน ด้านเนื้อหาพบว่าคัมภีร์ปถมมาลัย ทุติยมาลัย ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่
บ้านผาแตก มีใจความตรงกับคัมภีร์ปฐมมาลัยและทุติยมาลัยของไทยวน และตรง
กับคัมภีร์มาลัยหมื่น-มาลัยแสนของไทยอีสาน ผูกแรกกล่าวถึงพระมาลัยน�ำดอกบัว
๘ ดอก ที่ได้รับจากชายยากจนไปสักการะพระธาตุจุฬามณีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ผูกที่
สองพระมาลัยพบกับพระศรีอาริย์ซึ่งสั่งความให้พระมาลัยบอกมนุษย์ว่าหากปรารถนา
๑

บทความนีป้ รับปรุงจากการน�ำเสนอในการสัมมนาวิชาการอักษรศาสตร์พทุ ธศาสน์ศกึ ษา
ทีจ่ ดั ร่วมกับ Khyentse Foundation ทีค่ ณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๓๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
๒
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ คณะศิลปศาสตร์
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จะเกิดในศาสนาของพระองค์ให้จัดเครื่องพันบูชามหาชาติและฟังเทศน์มหาชาติให้จบ
ภายในวันเดียว ส่วนคัมภีร์จุฬลังคมาลัย ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่บ้านผาแตกซึ่งเป็นส่วน
ที่ไม่พบในคัมภีร์พระมาลัยของไทยวนและไทยอีสานเล่าเรื่องต่อไปว่า เมื่อพระมาลัย
น�ำความจากพระศรีอาริย์ลงไปบอกมนุษย์ มนุษย์ต่อรองว่าการจัดเครื่องพันบูชาธรรม
นัน้ คนยากจนท�ำไม่ได้ พระมาลัยพร้อมจุฬลังคอุบาสกจึงขึน้ ไปถามพระศรีอาริย์ พระองค์
อนุญาตว่าการจัดเทศน์เวสสันดรหากจัดคนเดียวไม่ได้ ก็ให้หลาย ๆ คนร่วมกันจัด
ผลการศึ ก ษาประเด็ น ถั ด มาพบว่ า ประเพณี เ ทศน์ ม หาชาติ ข องกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ไ ท
ที่บ้านผาแตกมีการเทศน์คัมภีร์พระมาลัยก่อนเทศน์มหาชาติเช่นเดียวชาวไทยวนและ
ไทยอีสาน เพื่อเป็นการอธิบายที่มาของประเพณีเทศน์มหาชาติ ระยะเวลาในการเทศน์
และการจัดเครื่องพันบูชามหาชาติ นอกจากนี้เนื้อหาในคัมภีร์จุฬลังคมาลัยยังเป็น
การอธิ บ ายที่ ม าของการจัด งานเทศน์ม หาชาติในกลุ่มชาติ พั น ธุ ์ ไ ทที่ วัด ผาแตกที่ มี
๒ ลักษณะตามเจ้าภาพ คือ ตั้งธัมม์เวสสันตระที่คนทั้งชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
และทานมหาปางปัจเจกบุคคลหรือคู่สามีภรรยาเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
ค�ำส�ำคัญ: พระมาลัย, ปถมมาลัย, ทุติยมาลัย, จุฬลังคมาลัย, เทศน์มหาชาติ
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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 Petchaboon๓

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
๓
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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�ำ
ประเพณีเทศน์มหาชาติของคนไทยทุกภาคเป็นงานบุญใหญ่ที่คนทั้งชุมชน
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ช่วยกันเตรียมของถวายวัด ตกแต่งสถานที่ แบ่งกันเป็นเจ้าภาพ
กัณฑ์เทศน์ ประเพณีเทศน์มหาชาติในภาคเหนือมีการเทศน์คัมภีร์พระมาลัย จ�ำนวน
๒ ผูกด้วยกัน เรียกว่าคัมภีร์ปฐมมาลัย (มาลัยเค้า) และคัมภีร์ทุติยมาลัย (มาลัยปลาย)
ก่อนเทศน์มหาชาติ (Rungrueangsri 1999, p. 2340-2350) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เทศน์คัมภีร์พระมาลัยก่อนเทศน์มหาชาติจ�ำนวน ๒ ผูกเรียกว่า มาลัยหมื่น มาลัยแสน
(Thatsananan 1999, p. 3033-3042) ภาคกลางและภาคใต้ของไทยไม่มธี รรมเนียมเทศน์
คัมภีรพ์ ระมาลัยก่อนเทศน์มหาชาติแต่มคี วามเชือ่ ว่าพระศรีอาริยฝ์ ากให้พระมาลัยบอก
มนุษย์ในชมพูทวีปว่าหากปรารถนาจะเกิดในศาสนาของพระองค์ให้ฟงั เทศน์มหาชาติให้
ครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ ให้จบภายในวันเดียว
ประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตก บ้านผาแตก ต�ำบล
เวียงพางค�ำ  อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นวัดของกลุ่มชาติพันธุ์ไท ได้แก่
ชาวไทใหญ่ ไทเขิน และไทลื้อ ที่อพยพมาจากเมืองต่างๆ ในเมียนมาและสิบสอง
พันนา มาตั้งถิ่นฐานที่แม่สายเมื่อ ๔๐-๕๐ ปี ที่ผ่านมา (Petchaboon, 2019, p. 5)
แตกต่างจากประเพณีเทศน์มหาชาติของคนไทยในประเทศไทยกล่าวคือ มีประเพณีเทศน์
มหาชาติ ๒ ลักษณะ แบ่งตามการเป็นเจ้าภาพ คือ ๑) คนทั้งชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
จัดเทศน์มหาชาติเรียกว่า ตัง้ ธัมม์เวสสันตระ ๒) คูส่ ามีภรรยาร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวาย
คัมภีร์เวสสันตระชุดใหม่และสิ่งของต่าง ๆ ให้กับวัดและจัดเทศน์มหาชาติเรียกว่า
ทานมหาปาง อนึ่งจากหลักฐานคัมภีร์ที่พบที่วัดผาแตกและจากสมุดบันทึกบัญชีคัมภีร์
ประเพณีตงั้ ธัมม์เวสสันตระทีว่ ดั ผาแตกพบว่า ในอดีตทีว่ ดั ผาแตกเทศน์คมั ภีรพ์ ระมาลัย
ก่อนเทศน์มหาชาติจ�ำนวน ๓ พับ ด้วยกัน คือ ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย
เนื้อความในคัมภีร์พระมาลัยส�ำนวนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตกส�ำนวน
ไทยวนในล้ า นนาและส� ำ นวนไทยอี ส าน ๒ ผู ก /พั บ แรกมี ใ จความตรงกั น เล่ า ว่ า
“พระมาลัย” เป็นพระเถระผู้ทรงฤทธานุภาพลงไปโปรดสัตว์นรกและขึ้นนมัสการ
พระจุฬามณีเจดีย์ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สนทนากับพระอินทร์และพระศรีอาริย์ ทั้ง
ยังเป็นผู้น�ำข่าวสารจากสัตว์นรก พระยายมราช เทพบุตร เทพธิดา และศรีอาริย์
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มาแจ้ ง แก่ ม นุ ษ ย์ ใ นชมพู ท วี ป เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ พ ระมาลั ย น� ำความมาแจ้ ง แก่ ม นุ ษ ย์ คื อ
พระศรีอาริย์ฝากให้พระมาลัยแจ้งให้มนุษย์ทราบว่าหากมนุษย์ผู้ใดปรารถนาจะเกิดใน
ศาสนาของพระศรีอาริย์ให้ฟังเวสสันดรชาดกหรือมหาชาติให้จบภายใน ๑ วัน
จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั พบว่ามีผสู้ นใจศึกษาคัมภีรพ์ ระมาลัยในแง่มมุ
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. เสฐียรโกศศและนาคะประทีปเชือ่ ว่าเรือ่ งพระมาลัยเป็นเรือ่ งทีพ่ ทุ ธศาสนิกชน
ฝ่ายเถรวาทรับจากฝ่ายมหายาน
จากการศึกษาของสุภาพรรณ ณ บางช้าง เรือ่ งวิวฒ
ั นาการวรรณคดีบาลีสาย
พระสุตตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย ท�ำให้ทราบว่าเรื่องพระมาลัยได้เค้ามาจาก
มาเลยยกะของพม่า และในลังกาเองก็ไม่ปรากฏเรื่องพระมาลัย คงมีแต่นิทานเรื่อง
จูลคัลละทีม่ โี ครงเรือ่ งคล้ายคลึงกับคัมภีรม์ าเลยฺยเทวตฺเถรวตฺถเุ ท่านัน้ แต่รายละเอียด
และวัตถุประสงค์ของเนื้อหาต่างออกไปมาก (cited in Jaruworn, 1999, p. 60)
ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งที่ ม าของคั ม ภี ร ์ พ ระมาลั ย ในงานวิ จั ย ของสุ ภ าพรรณ
สอดคล้องกับวัฒนา ณ นคร (Na-Nakorn, 1983, p. 45) สันนิษฐานที่มาของเรื่อง
พระมาลัยในประเทศไทยว่ากวีไทยน่าจะดัดแปลงมาจากนิทานพื้นเมืองของลังกา
เนื่องจากมีนิทานพื้นเมืองของลังกาเรื่องหนึ่งชื่อจูลคัลละ
นอกจากนี้ มีงานศึกษาพระมาลัยค�ำหลวง พระมาลัยส�ำนวนท้องถิ่น เช่น
ชฎาลักษณ์ สรรพานิช (Sanpanich, 1981) ศึกษาพระมาลัยเชิงวิเคราะห์โดยใช้
ต้ น ฉบั บ สมุ ด ข่ อ ย อั ก ษรขอม จากวั ด ราชบั ล ลั ง ก์ แ ละวั ด เนิ น ฆ้ อ อ� ำ เภอแกลง
จังหวัดระยอง วัฒนา ณ นคร (Na-Nakorn, 1983) ศึกษาลักษณะร่วมของเรื่อง
พระมาลั ย ในวรรณกรรมพื้ น บ้ า นและพระมาลั ย ค� ำ หลวง รวมถึ ง การศึ ก ษา
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ประเพณีสวดพระมาลัยของชาวอ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของอร่ามรัศมิ์
ด้วงชนะ (Duangchana, 1995) และ ศึกษาการสืบทอดท�ำนองสวดและประเพณี
สวดพระมาลัยที่บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรีของปรมินท์ จารุวร (Jaruworn,
1999) จากการทบทวนเอกสารดังกล่าวข้างต้นไม่พบว่ามีการศึกษาคัมภีร์พระมาลัย
ที่ใช้สวดร่วมในประเพณีเทศน์มหาชาติ
ประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตก ต�ำบลเวียงพางค�ำ
อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายนอกจากจะเทศน์คัมภีร์พระมาลัยก่อนเทศน์มหาชาติ
แล้วยังมีคัมภีร์พระมาลัยมากกว่าคนไทย-ลาวกลุ่มอื่น ๆ ด้วย กล่าวคือ นอกจากจะมี
คัมภีร์ปถมมาลัย คัมภีร์ทุติยมาลัยแล้ว ยังมีคัมภีร์จุฬลังคมาลัยด้วย

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคัมภีร์พระมาลัยของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทที่วัดผาแตก ต�ำบลเวียงพางค�ำ  อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยเปรียบเทียบ
กับพระมาลัยส�ำนวนไทยวนและไทยอีสาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคัมภีร์
พระมาลัยส�ำนวนวัดผาแตกกับประเพณีเทศน์มหาชาติที่วัดผาแตก
คัมภีรป์ ถมมาลัย ทุตยิ มาลัย และจุฬลังคมาลัย ส�ำนวนวัดผาแตกทีน่ ำ� มาศึกษา
เป็นฉบับที่ขนานสามแก้วและครอบครัวถวายไว้กับวัดผาแตกเมื่อ จ.ศ. ๑๓๖๐ หรือ
พ.ศ. ๒๕๔๑ ขนานสามแก้วเป็นชาวไทเขิน เมืองเชียงตุง เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายคัมภีร์
คัมภีร์พระมาลัยส�ำนวนไทยวนผู้วิจัยศึกษาจากที่อุดม รุ่งเรืองศรี ปริวรรต
และช�ำระต้นฉบับในหนังสือมหาชาติไม้ไผ่แจ้เรียวแดง ซึ่งมี ๒ ผูก เรียกว่า ปฐมมาลัย
และทุติยมาลัย
คั ม ภี ร ์ พ ระมาลั ย ส� ำ นวนอี ส านผู ้ วิ จั ย ศึ ก ษาจากหนั ง สื อ ล� ำ มหาชาติ ข อง
ส�ำนักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี มี ๒ ผูก เรียกว่า มาลัยหมื่นและมาลัยแสน
อนึง่ วัสดุทใี่ ช้ในการบันทึกคัมภีรท์ วี่ ดั ผาแตกมีทงั้ พับสา ใบลาน และลานเทียม
หากเป็นพับสาใช้ลักษณนามว่าพับ หากเป็นใบลานหรือลานเทียมใช้ลักษณนามว่าผูก

ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย กับประเพณีเทศน์มหาชาติของ
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วิธีด�ำเนินการศึกษา
ผู้วิจัยปริวรรตคัมภีร์พระมาลัยของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตกจากอักษร
ธรรมเป็นอักษรไทย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระมาลัยและประเพณีเทศน์
มหาชาติ ศึกษาคัมภีร์พระมาลัยทั้ง ๓ ส�ำนวนอย่างละเอียด วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างคัมภีร์พระมาลัยกับประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตก
ต.เวียงพางค�ำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยจ�ำแนกผลการศึกษาเป็น ๔ ประเด็น คือ ๑) ประเพณีเทศน์มหาชาติ
ของกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ททีว่ ดั ผาแตก ๒) คัมภีรจ์ ฬุ ลังคมาลัยคัมภีรท์ หี่ ายาก ๓) เปรียบเทียบ
เนื้อหาคัมภีร์พระมาลัย ๓ ส�ำนวน และ ๔) ความสัมพันธ์ระหว่างคัมภีร์พระมาลัยกับ
ประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตก มีรายละเอียดดังนี้
๑) ประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตก
ประเพณีเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีส�ำคัญของคนไทยทุกภาค มีชื่อเรียก
แตกต่างกันไป ภาคกลางและภาคใต้เรียกว่าประเพณีเทศน์มหาชาติ ภาคอีสานเรียกว่า
งานบุญพระเวสส์ ส่วนภาคเหนือเรียกว่าตั้งธัมม์หลวง นอกจากนี้ยังมีประเพณีเทศน์
มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยด้วย เช่นที่
บ้านผาแตก ต.เวียงพางค�ำ  อ.แม่สาย จ.เชียงราย กลุ่มชาติพันธุ์ไทในพื้นที่ดังกล่าว
ประกอบด้วยชาวไทใหญ่ ไทเขิน และไทลื้อ ซึ่งมีประเพณีเทศน์มหาชาติแตกต่างจาก
คนไทยในประเทศไทยกล่าวคือ มีจัดเทศน์มหาชาติโดยจ�ำแนกตามเจ้าภาพออกเป็น
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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ตั้งธัมม์เวสสันตระคือประเพณีเทศน์มหาชาติที่คนทั้งชุมชนร่วมกันเป็น
เจ้ า ภาพจั ด งานขึ้ น กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ไ ทที่ บ ้ า นผาแตกให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ประเพณี ตั้ ง
ธั ม ม์ เ วสสั น ตระมาก นั บ ตั้ ง แต่ ตั้ ง วั ด ผาแตกมากลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ไ ทก็ ร ่ ว มกั น จั ด งาน
ตั้งธัมม์เวสสันตระเป็นประจ�ำเกือบทุกปี นับถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นับเป็นการจัดงาน
ตั้งธัมม์เวสสันตระเป็นครั้งที่ ๕๒
งานตั้งธัมม์เวสสันตระเป็นงานบุญใหญ่ทั้งชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ใช้เวลา
เตรียมงานประมาณ ๒ เดือน ทั้งพระภิกษุ-สามเณร ผู้น�ำชุมชน ชาวบ้านในชุมชน
แบ่งหน้าทีก่ นั ท�ำ โดยพระภิกษุ-สามเณรเป็นผูเ้ ทศน์คมั ภีร์ ดูแลกองอ�ำนวยการ ต้อนรับ
พระภิกษุ-สามเณรที่มาจากต่างวัด ปู่จารย์กล่าวค�ำเวนทาน กล่าวค�ำอาราธนาธรรม
ดูแลการประกอบพิธีกรรม กรรมการวัดจัดเก็บเครื่องไทยธรรม ประโคมดนตรี
พ่อศีล-แม่ศลี ท�ำความสะอาดวิหารและบริเวณวัดเมือ่ เสร็จพิธี พ่อบ้านต้อนรับแขกทีม่ า
จากต่างถิ่น แม่บ้านประกอบอาหารเลี้ยงผู้มาร่วมงาน กลุ่มหนุ่มสาวท�ำต้นเงินมา
ถวายวัด กลุม่ วัฒนธรรมส่งชุดการแสดงทางวัฒนธรรมจัดแสดงในงาน และใช้เวลาใน
การจัดงาน ๔ วัน ๓ คืน (Petchaboon, 2019, p. 108)
ในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยมีธรรมเนียมว่าพระภิกษุเทศน์
คาถาพันก่อน จากนัน้ จึงเทศน์มหาชาติ ส่วนภาคอีสานพระจะเทศน์มาลัยหมืน่ มาลัยแสน
ก่อนวันรุ่งขึ้นเทศน์สังกาส (เทศน์บอกศักราช) จากนั้นเทศน์มหาชาติตั้งแต่กัณฑ์ทศพร
จนถึงกัณฑ์นครกัณฑ์และปิดท้ายด้วยเทศน์ฉลองเวสสันดรคืออานิสงส์ในการฟังเทศน์
มหาชาติ (Thatsananan, 1999, p. 3033-3042)
คนไทยวนในภาคเหนือล�ำดับการเทศน์จากคัมภีร์ปฐมมาลัย (มาลัยต้น)
ทุติยมาลัย (มาลัยปลาย) และอานิสงส์มหาชาติ รุ่งขึ้นเวลาเช้ามืดก็จะเริ่มเทศน์
มหาชาติตั้งแต่กัณฑ์ทศพรไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง ๑๓ กัณฑ์ มักจะเสร็จตอนทุ่มเศษ
(Rungrueangsri, 1999, p. 2340-2350)
ส่วนประเพณีตั้งธัม ม์เ วสสันตระหรือประเพณีเทศน์ม หาชาติส่วนรวมที่
วัดผาแตกใช้เวลาจัดงาน ๔ วัน มีคัมภีร์ที่ใช้เทศน์ดังนี้
วันที่ ๑ ปารมี อุณณหัสสะ อานิงส์สง่ เข้า เปตพลี มหาวิบาก มาลัยโผด นิพพาน
สูตร เทวทูตทังห้า ปิตตามรณะ เยหลวง หนทางนิพพาน โลกวุฒิ ชัยยะสังคหะ
อุปคุตเถร อานิสงส์สัพพะทาน สมอกทันใจ
ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย กับประเพณีเทศน์มหาชาติของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไท ที่วัดผาแตก อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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วั น ที่ ๒ สุชชะวัณ ณะ สุต ตันตะ วินัยยะ อภิ ธั ม มา วิ ภั งคะ ธาตุ ก ถา
ปุคคลปัญญัติ กถาวัตถุ ยมก มหาปัฏฐาน ปถมมาลัย ทุติยมาลัย (จุฬลังคมาลัย)
คาถาพัน
วันที่ ๓ เวสสันตระ ๑๓ กัณฑ์
วันที่ ๔ มหาวิบากเวสสันตระ อานิสงส์เวสสันตระและกัณณกวัตติ
ประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่บ้านผาแตกอีกลักษณะหนึ่ง
เรียกว่า ประเพณีทานมหาปาง ซึ่งเจ้าภาพจะถวายคัมภีร์เวสสันตระชุดใหม่ให้แก่วัด
ตั้งต้นจาก ปารมี ปถมมาลัย ทุติยมาลัย (จุฬลังคมาลัย) คาถาพัน เวสสันตระ วิบาก
เวสสันตระ อานิสงส์เวสสันตระ กัณณกวัตติ ธัมม์ชาตาของเจ้าภาพและธัมม์อุทิศให้
ผู้เสียชีวิต
๒) คัมภีร์จุฬลังคมาลัยคัมภีร์ที่หายาก
จากค�ำบอกเล่าของพระทีว่ ดั ผาแตก พระสุภาพ สุขขปัญโญ อธิบายว่าแต่เดิม
ในงานตั้งธัมม์เวสสันตระที่วัดผาแตกมีการเทศน์คัมภีร์ ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และ
จุฬลังคมาลัย ก่อนการเทศน์มหาชาติครบถ้วนทั้งสามคัมภีร์ แต่เนื่องจากช่วงหลัง
เชียงตุงไม่ผลิตคัมภีรจ์ ุฬลังคมาลัย คัมภีร์นี้จึงหายาก และไม่ได้น�ำมาเทศน์ในงานตั้ง
ธัมม์เวสสันตระอีก (Sukkapanyo, personal interview, 2014 , February 14) จากการ
เก็บข้อมูลงานตั้งธัมม์เวสสันตระและงานทานมหาปางของผู้วิจัยที่วัดผาแตกระหว่าง
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ พบว่ามีการเทศน์คัมภีร์พระมาลัยก่อนเทศน์มหาชาติ เหลือเพียง
๒ พับ คือ ปถมมาลัยและทุตยิ มาลัย อย่างไรก็ตาม จากบันทึกบัญชีการเทศน์ธมั ม์ในงาน
ตั้งธัมม์เวสสันตระของวัดผาแตกปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ พบว่า เฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
เคยมี ก ารเทศน์ คั ม ภี ร ์ พ ระมาลั ย ทั้ ง ๓ พั บ ได้ แ ก่ ปถมมาลั ย ทุ ติ ย มาลั ย และ
จุฬลังคมาลัย ก่อนเทศน์คัมภีร์เวสสันตระ ๑๓ กัณฑ์ อย่างไรก็ตามแต่ตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๕๓ เป็นต้นมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในงานตั้งธัมม์เวสสันตระไม่มีการเทศน์คัมภีร์
จุฬลังคมาลัยอีก
จากการส�ำรวจคัมภีร์ที่มีผู้ถวายไว้กับวัดผาแตกเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้วิจัยพบว่า ที่วัดผาแตกมีคัมภีร์พระมาลัย ดังนี้
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- คัมภีร์ปถมมาลัย จ�ำนวน ๑ พับ กับ ๗ ผูก
- คัมภีร์ทุติยมาลัย จ�ำนวน ๔ พับ กับ ๖ ผูก
- คัมภีร์จุฬลังคมาลัย ๑ พับ กับ ๑ ผูก
จากข้อมูลข้างต้นพบคัมภีร์ปถมมาลัยและคัมภีร์ทุติยมาลัยมากกว่าคัมภีร์
จุฬลังคมาลัย โดยพบคัมภีร์ปถมมาลัย รวม ๘ พับ/ผูก พบคัมภีร์ทุติยมาลัย รวม ๑๐
พับ/ผูก แต่พบคัมภีรจ์ ฬุ ลังคมาลัย เพียง ๒ พับ/ผูก ผูท้ ถี่ วายคัมภีรจ์ ฬุ ลังคมาลัยเข้าวัด
ผาแตกมี ๒ เจ้าภาพ คือ ๑) ขนานสามแก้ว หรือนายสาม วงศ์ใหญ่ ชาวไทเขิน 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 ชี้ให้เห็นว่าครั้งหนึ่งที่วัดแห่งนี้
ประเพณีตั้งธัมม์เวสสันตระซึ่งเป็นประเพณีเทศน์มหาชาติส่วนรวมและงานทาน
มหาปางซึง่ เป็นประเพณีเทศน์มหาชาติสว่ นบุคคล เคยมีการถวายคัมภีรพ์ ระมาลัยครบ
ทั้ง ๓ พับ/ผูก ได้แก่ ปถมมาลัย ทุติยมาลัย จุฬลังคมาลัย และเทศน์คัมภีร์ดังกล่าวมา
ก่อน แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงการถวายคัมภีร์ปถมมาลัยและทุติยมาลัย เท่านั้น
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (The Social Research Institute,
1982) ส�ำรวจคัมภีร์ใบลานที่ วัด ๘ จังหวัด ในเขตภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา
ล�ำพูน ล�ำปาง 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 เพิ่มจุลังคมาลัยวัตถุ”
ข้อมูลการส�ำรวจคัมภีรใ์ บลานในภาคเหนือของสถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดังกล่าวพบคัมภีร์จุลังคมาลัยวัตถุอยู่เพียงผูกเดียวที่ถวายร่วมกับคัมภีร์เวสสันตระ
ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย กับประเพณีเทศน์มหาชาติของ
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ในขณะที่พบคัมภีร์ปฐมมาลัยและคัมภีร์ทุติยมาลัยถวายร่วมกับคัมภีร์เวสสันตระ
บ่อยครั้งมากกว่า
จากข้อมูลดังกล่าวซึ่งพบคัมภีร์จุลังคมาลัยวัตถุร่วมกับคัมภีร์เวสสันตระ
สะท้อนว่าครั้งหนึ่งที่วัดพระหลวง จ.แพร่ เคยมีผู้ถวายคัมภีร์ จุลังคมาลัยวัตถุร่วมกับ
คัมภีร์เวสสันตระมาก่อน
อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์ (Rogen Poltier, 1987, p. 192-193) รวบรวม
วรรณกรรมไทเขินจากเมืองเชียงตุงและสรุปเนื้อหาวรรณกรรมไทเขินจ�ำนวน ๒๗๒
ชื่อเรื่อง พบว่ามี คัมภีร์ ปฐมมาลัย ทุติยมาลัย รวมอยู่ด้วย แต่ไม่มีชื่อคัมภีร์
จุ ฬ ลั ง คมาลั ย สอดคล้ อ งกั บ Sengpan Pannnyawamsa (2009) ศึ ก ษา
ธัมม์เวสสันตรชาตกที่เชียงตุง พบว่าการเทศน์คัมภีร์เวสสันตรชาดกที่เชียงตุงล�ำดับ
คัมภีร์ปถมมาลัยและทุติยมาลัยก่อนแล้วจึงเทศน์เวสสันตรชาตก โดยไม่ปรากฏ
คัมภีร์จุฬลังคมาลัย แต่อย่างใด
เมื่อพิจารณาข้อมูลของอนาโตล Sengpan และค�ำบอกเล่าของพระสุภาพ
สุขขปัญโญ สะท้อนว่าที่เชียงตุงคัมภีร์ที่เทศน์ร่วมกับมหาชาติที่เป็นที่นิยมคือ คัมภีร์
ปถมมาลัยและทุติยมาลัย หากคัมภีร์จุฬลังคมาลัยไม่เป็นที่นิยมเท่าใดนัก
Kumiko Kato และ Isra Yanatan (2001)ส�ำรวจคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่วัด
ในสิบสองพันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่ามีคัมภีร์ ปถมมาลัย จ�ำนวน ๒๔
พับ/ผูก คัมภีร์ทุติยมาลัย จ�ำนวน ๒๖ พับ/ผูก และพบคัมภีร์จุฬลังคมาลัย ๑๐ พับ/ผูก
ระบุชื่อที่เขียนต่างกัน ได้แก่ ตติยมาไลย ตติยจุฬคอุบาสก ตติยจุฬละ ตติยจุฬลมาไลย
และจุฬงคมาไลย น่าสนใจว่าการเรียกชื่อคัมภีร์จุฬลังคมาลัยในสิบสองพันนาสะท้อน
ว่าพระมาลัยในความรับรู้ของชาวไทลื้อในสิบสองพันนามี ๓ ผูก/พับ คือ ปถมมาลัย
ทุติยมาลัย และตติยมาลัย
ข้อมูลจากการส�ำรวจคัมภีร์ที่สิบสองพันนาของ Kumiko และ Isra เป็น
หลักฐานยืนยันว่าทีส่ บิ สองพันนา คัมภีรท์ ถี่ วายร่วมกับคัมภีรเ์ วสสันตระ มีทงั้ ปถมมาลัย
ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย
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จากข้อมูลการส�ำรวจคัมภีร์ข้างต้นทั้งที่วัดผาแตก อ.แม่สาย จ.เชียงราย
การส�ำรวจคัมภีร์ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในจังหวัดภาคเหนือ
ของประเทศไทย เนื้อเรื่องย่อวรรณกรรมไทยเขินในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพ
เมียนมา รวมถึงการส�ำรวจคัมภีรท์ สี่ บิ สองพันนา สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหลักฐาน
ส�ำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าคัมภีร์ปถมมาลัยและคัมภีร์ทุติยมาลัยเป็นเรื่องที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลาย มีต้นฉบับอยู่เป็นจ�ำนวนมากกระจายอยู่ตามวัดต่าง ๆ ทั้งในภาคเหนือ
เชียงตุง และสิบสองพันนา ในขณะที่คัมภีร์จุฬลังคมาลัยไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนักและ
มีต้นฉบับเหลืออยู่น้อยมากหากพบต้นฉบับกระจายอยู่ในหลายวัดของสิบสองพันนา
อย่างไรก็ตามข้อมูลการส�ำรวจคัมภีร์ข้างต้น รวมถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็น
หลักฐานว่าครั้งหนึ่งที่วัดพระหลวง จ.แพร่ วัดบางแห่งในเชียงตุง และที่วัดหลายแห่ง
ในสิบสองพันนาเคยมีการถวายคัมภีร์ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย ร่วม
กับการถวายคัมภีร์เวสสันตระมาก่อน นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังสะท้อนว่าคัมภีร์
ปถมมาลัยและคัมภีร์ทุติยมาลัย เป็นคัมภีร์ที่พบได้ทั่วไป ในขณะที่คัมภีร์จุฬลังคมาลัย
เป็นคัมภีร์ที่หายาก ข้อมูลข้างต้นยังสะท้อนให้เห็นว่าธรรมเนียมการถวายคัมภีร์
จุฬลังคมาลัย ร่วมกับคัมภีร์ ปถมมาลัยและทุตยิ มาลัย ทีว่ ดั ผาแตก อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เป็นธรรมเนียมที่สืบทอดมาจากสิบสองพันนาและเชียงตุง สอดคล้องกับคนในบ้าน
ผาแตกซึ่งจ�ำนวนหนึ่งอพยพมาจากสิบสองพันนาและเชียงตุง
๓) เปรียบเทียบเนื้อหาคัมภีร์พระมาลัย ๓ ส�ำนวน
คัมภีร์พระมาลัยของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตกที่น�ำมาใช้ศึกษามี ๓ พับ
ใช้ชื่อว่า ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย คัมภีร์พระมาลัยของไทยวนมี ๒ ผูก
ใช้ชอื่ ว่า ปฐมมาลัยและทุตยิ มาลัย ส่วนคัมภีรพ์ ระมาลัยของไทยอีสานมี ๒ ผูก ใช้ชอื่ ว่า
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
ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย กับประเพณีเทศน์มหาชาติของ
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คัมภีร์ปถมมาลัย (วัดผาแตก) ปฐมมาลัย (ล้านนา) มาลัยแสน (อีสาน)
มีเนือ้ หาหลักตรงกัน เล่าถึงชายยากจนเลีย้ งมารดาเก็บดอกบัว ๘ ดอก ถวายพระมาลัย
และอธิษฐานว่าเกิดชาติใด ๆ ขออย่าได้ยากจน พระมาลัยน�ำดอกบัวไปบูชาพระเจดีย์
จุฬามณีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระอินทร์เป็นผู้สร้างพระเจดีย์จุฬามณี เทวดาสักการะ
พระเจดีย์จุฬามณีในวันโกนและวันพระ พระมาลัยสนทนากับพระอินทร์ถึงบุญกุศล
ที่เทวดาบ�ำเพ็ญ
คัมภีรท์ ตุ ยิ มาลัย (วัดผาแตก) คัมภีรท์ ตุ ยิ มาลัย (ล้านนา) และคัมภีรม์ าลัยแสน
(ไทยอีสาน) มีเนื้อหาหลักตรงกัน เล่าถึงพระศรีอาริย์พร้อมบริวารเสด็จมาสักการะ
พระเจดีย์จุฬามณี พระอินทร์เล่าบุญกุศลของเทพบริวารพระศรีอาริย์ให้พระมาลัยฟัง
มาลัยสนทนากับพระศรีอาริยถ์ งึ บุญกุศลทีม่ นุษย์บำ� เพ็ญ พระศรีอาริยฝ์ ากให้พระมาลัย
ลงไปบอกมนุษย์ในชมพูทวีปว่าหากปรารถนาจะเกิดในศาสนาของพระองค์ให้มนุษย์
จัดเครื่องพันบูชาธัมม์เวสสันตระ จัดเทศน์ให้เสร็จภายในวันเดียว ห้ามมิให้มนุษย์
กระท�ำอนันตริยกรรม ศาสนาพระสมณโคดมตั้งอยู่ได้ ๕,๐๐๐ ปี จากนั้นคนไม่ละอาย
และเกรงกลัวต่อบาปคนท�ำผิดศีล อายุคนน้อยลงจนเหลือ ๑๐ ปี เกิดการฆ่าฟันกัน
ผู้ที่รอดชีวิตได้ชวนกันรักษาศีล เมื่อคนมีศีลต่อมาอายุคนเพิ่มขึ้น เมื่อใดที่บ้านเมือง
ร่มเย็นพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์พระศรีอาริย์จะรับอาราธนาลงมาเกิดในโลก
มนุษย์ ศาสนาพระศรีอาริย์คนอยู่ในศีลธรรม บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข พระมาลัย
น�ำความที่พระศรีอาริย์ฝากมาบอกให้มนุษย์ในชมพูทวีปทราบ กล่าวถึงชายผู้ถวาย
ดอกบัวเมื่อจวนจะสิ้นชีวิตระลึกถึงกุศลที่ถวายดอกบัวจึงอุบัติเป็นเทพบุตรในสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์
เนื้อหาหลักในคัมภีร์พระมาลัยพับ/ผูกที่ ๑ และ ๒ มีใจความหลักตรงกัน
ดังได้แสดงไว้ข้างต้น แต่สิ่งที่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบในพับ/ผูกเดียวกัน คือ
รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ พระมาลัยพับ/ผูกที่ ๑ ให้ชื่อสถานที่ที่พระมาลัยคิดจะน�ำ
ดอกบัวไปสักการะ ชื่อเทวดา จ�ำนวนบริวารของเทวดาแตกต่างกัน พระมาลัยพับ/
ผูกที่ ๒ กล่าวถึงจ�ำนวนบริวารของพระศรีอาริย์แตกต่างกัน ส�ำนวนไทยวนระบุชื่อ
เทพบุตรที่ถวายดอกบัวให้พระมาลัยว่าชื่ออุปปลเทวบุตร ในขณะที่อีกสองส�ำนวน
ไม่ระบุชื่อเทวบุตร เป็นต้น
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นอกจากเนื้อเรื่องหลักของทั้ง ๓ ส�ำนวนตรงกันแล้ว คัมภีร์พระมาลัยทั้ง ๓
ส�ำนวนใช้ความเปรียบเดียวกันอีกด้วย
เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาคัมภีร์พระมาลัยทั้ง ๓ ส�ำนวน ใน ๒ พับหรือ ๒ ผูก
แรก พบว่ามีเนื้อหาหลักตรงกันและมีความเปรียบที่กล่าวในท�ำนองเดียวกัน แตกต่าง
เฉพาะรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละส�ำนวน
จุดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือ พระมาลัยผูกที่ ๓ หรือคัมภีร์จุฬลังคมาลัย
พบเฉพาะส�ำนวนกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่บ้านผาแตก พระมาลัยผูกที่ ๓ มีเนื้อความดังนี้
คัมภีร์จุฬลังคมาลัยเล่าว่าพระมาลัยน�ำดอกบัวแปดดอกที่ชายยากจนถวาย
ไปบูชาพระเจดีย์จุฬามณีที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์และได้พบพระศรีอาริย์ พระองค์ฝากให้
พระมาลัยบอกชาวชมพูทวีปว่าหากปรารถนาจะพบพระศรีอาริย์ให้จัดเครื่องพันบูชา
เวสสันตระ จัดเทศน์เวสสันตระให้เสร็จภายในวันเดียว พระมาลัยน�ำความลงไปแจ้ง
มนุษย์ในชมพูทวีป มนุษย์กล่าวว่าเครือ่ งบูชาธัมม์มหี ลายอย่างทัง้ ยังต้องจัดเตรียมอย่าง
ละพัน ถ้าเป็นเช่นนั้นเฉพาะกษัตริย์และเศรษฐีเท่านั้นจึงจะท�ำได้ จึงขอให้พระมาลัย
ขึน้ ไปถามพระศรีอาริย์อกี ครั้ง พระมาลัยขออาสาสมัครเป็นสักขีพยาน จุฬลังคอุบาสก
รับอาสา หลังจากที่จุฬลังคอุบาสกช�ำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดสีขาว พระมาลัย
เข้าฌาน จุฬลังคอุบาสกเกาะชายผ้าพระมาลัยขึ้นไปที่พระเจดีย์จุฬามณี ขณะนั้น
พระศรีอาริย์เทศน์มหาเวสสันตรชาดกอยู่ เมื่อเทศน์จบ ๑ ตอนพระองค์ก็ปลีกตัวมา
สนทนากับพระมาลัย พระมาลัยเล่าถึงเหตุท่ีต้องขึ้นมาอีกรอบว่าชาวชมพูทวีปขอ
ต่อรองเรื่องการจัดเทศน์เวสสันตระ พระศรีอาริย์อนุญาตว่า หากจัดคนเดียวไม่ได้ให้
คนหลาย ๆ คนช่วยกันจัดเตรียมเครื่องพันบูชาเวสสันตระ และจัดให้แล้วเสร็จใน
วันเดียว จากนัน้ พระศรีอาริยแ์ ละจุฬลังคอุบาสกลงมายังโลกมนุษย์ พระมาลัยน�ำความ
ที่พระศรีอาริย์บอกแจ้งให้มนุษย์ทราบ
ความแตกต่างทีช่ ดั เจนของคัมภีรพ์ ระมาลัยส�ำนวนวัดผาแตกเมือ่ เปรียบเทียบ
กับคัมภีร์พระมาลัยส�ำนวนไทยวนและส�ำนวนไทยอีสาน คือ คัมภีร์พระมาลัยส�ำนวน
ไทยวนและไทยอีสานแบ่งจารเป็น ๒ ตอน ตอนละ ๑ ผูก รวมมี ๒ ผูก ในขณะที่ คัมภีร์
พระมาลัยส�ำนวนกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตก แบ่งบันทึกเป็น ๓ ตอน หรือ ๓ พับ และ
ให้ชื่อคัมภีร์พระมาลัยพับที่ ๓ ว่าจุฬลังคมาลัย
ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย กับประเพณีเทศน์มหาชาติของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไท ที่วัดผาแตก อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
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อนึ่ง เนื้อเรื่องในคัมภีร์จุฬลังคมาลัยคล้ายคลึงกับเรื่องจูลคัลละอุบาสก
ในหนังสือรสวาหินี ซึ่งเป็นนิทานพื้นเมืองลังกาเรื่องมีว่า
จูลคัลละอุบาสกเป็นผูเ้ ลือ่ มใสในศาสนาอาศัยอยูใ่ นลังกา วันหนึง่ พระมลิยมหา
เทวเถรอาพาธไปบิณฑบาตข้าวยาคูจากจูลคัลละ แล้วชวนจูลคัลละไปนมัสการพระเจดีย์
จุฬามณีทดี่ าวดึงส์ จูลคัลละและพระมลิยมหาเทวเถรพบพระศรีอาริยม์ านมัสการเจดีย์
พร้อมเทพบริวาร จูลคัลละไต่ถามกุศลกรรมของเทพบุตร ๕ องค์ พระเถระสนทนา
กับพระศรีอาริย์ พระศรีอาริย์ประทานผ้าทิพย์แก่จูลคัลละผืนหนึ่ง เมื่อกลับมายัง
โลกมนุษย์ จูลคัลละเล่าเรื่องราวให้คนฟังและแนะน�ำให้สร้างกุศล จากนั้นเจ็ดวัน
จูลคัลละเสียชีวิตและไปอุบัติเป็นเทพบุตรที่สวรรค์ชั้นดุสิต (Rasawahini cited in
Na-Nakorn, 1983, p. 45)
นิทานพื้นเมืองของลังกาดังกล่าว จูลคัลละเป็นตัวละครเอกของเรื่อง เป็น
อุบาสกผูใ้ ฝ่ใจในพระศาสนา ได้ขนึ้ ไปสักการะพระธาตุเจดีย์ จุฬามณีทสี่ วรรค์ชนั้ ดาวดึงส์
พร้อมกับพระมลิยมหาเทวเถร จูลคัลละได้พบพระศรีอาริย์โพธิสัตว์ น่าสนใจว่า
จุฬลังคมาลัย หรือพระมาลัยพับที่ ๓ ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่บ้านผาแตก มีชื่อตัวละคร
เค้าโครงเรื่อง ใกล้เคียงกับนิทานพื้นเมืองลังกาเรื่องจูลคัลละ กล่าวคือ จุฬลังคะเป็น
อุบาสกผูใ้ ฝ่ในทางธรรม ได้ตดิ ตามพระมาลัยไปนมัสการพระธาตุเจดียจ์ ฬุ ามณีทส่ี วรรค์
ชัน้ ดาวดึงส์ จนได้พบพระศรีอาริย์ ชือ่ จูลคัลละกับชือ่ จุฬลังคะคล้ายคลึงกันมาก ทัง้ ยัง
น�ำชื่อของตัวละครมาตั้งเป็นชื่อเรื่อง/ชื่อคัมภีร์อีกด้วย
เนื้อหาที่ปรากฏในคัมภีร์จุฬลังคมาลัยมี ๒ ส่วน คือเล่าเนื้อความตามคัมภีร์
พระมาลัยในพับ/ผูกที่ ๑ และ ๒ อย่างย่นย่อ ส่วนทีแ่ ตกต่างคือ เล่าเหตุการณ์หลังจาก
ที่พระมาลัยน�ำความตามที่พระศรีอาริย์สั่งลงมาบอกมนุษย์ มนุษย์บอกพระมาลัยว่า
ผูท้ จี่ ะจัดเครือ่ งพันบูชาธัมม์เวสสันตระและจัดเทศน์ให้จบภายในวันเดียวมีเพียงกษัตริย์
และเศรษฐีที่ท�ำได้ ชาวบ้านธรรมดาท�ำไม่ได้ ขอให้พระมาลัยขึ้นไปถามพระศรีอาริย์
จุฬลังคอุบาสกอาสาขึ้นไปกับพระมาลัย ดังความว่า
ส่วนว่ามหาเถรเจ้า ก็ไหว้สาถามว่า ภนฺเต ภควา ข้าแด่
เจ้ากูอริยเมตเตยเจ้า แต่เมื่อเช้ายังวัน ข้าก็ไหว้เจติยเจ้าแล้ว ก็นั่ง
อยู่แล้ว ค�ำอันเจ้ากูสั่งหื้อข้าลงไป หื้อก่าวยังคนทังหลายไนชมพู
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แล เมตตาภวนา ตั้งฟังยังมหาเวสสันตระ หื้อแล้ววัน ๑ วันเดียว
ดั่งอั้น หื้อตั้งเคื่องคือว่าช่อพันตัว ทุงพันผืน ไม้สีฟันพันเหล้ม
ประทีดพันดวง เข้าพันก้อนนั้น มนุส อันว่าคนทังหลายก็ยินกิดยาก
ล�้ำบากด้วยอั้นบ่ปดเปน เท่ามีแต่ท้าวพระยาสค่วยเสฏฐี จิ่งปดเปน
ได้แล ผู้ข้าก็จักชวนเอาอุบาสกผู้นี้ขึ้นมาไหว้สาถาม อริยเมตตเจ้า
เล่าแล โส เมตตยา ส่วนว่าพระเมตตยเจ้า สุตวฺ า ได้ยนิ แล้ว ตวํ วจนํ 
ยังค�ำมหาเถรเจ้า สุตฺวา ได้ยินแล้ว ยังปุจฉาถามดั่งอั้น ส่วน
อริยเมตตยเจ้า ก็ก่าวว่าดูรามหาเถร มนุสฺสา อันว่าคนทังหลาย
ไนชุมพูนั้นดั่งอั้น คันว่าไค่ถึงสุกขสามประการนั้นดั่งอั้น มักไค่
หั น หน้ า ข้ า เมื่ อ เปนพระพายหน้ า ดั่ ง อั้ น จู ่ ง จั ก หื้ อ เขาพร้ อ มกั น
ตั้ ง ฟั ง ยั ง มหาเวสสั น ตระหื้ อ แล้ ว วั น ๑ วั น เดี ย วดั่ ง อั้ น อั น ว่ า
เคื่องบูชาเย่เชื้อเย่พันนั้น คันว่าผู้เดียวปองบ่ได้ ก็หื้อสองคน
สองคนปองบ่ได้ ก็หื้อสี่คน สี่คนปองบ่ได้ ก็หื้อถึงเก้าถึงสิบถึง
ซาวปองบ่ได้ ก็หื้อชวนกันทานปเวณี คันจักถึงวัน ๑ บ่อย่าชาแล
ก็จักได้ถึงนิพพานเจ้า อันบ่รู้เถ้าบ่รู้ตายนั้นชาแล
(Chunlangkha Malai Wat Pha Taek Version, 1998)
กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าคัมภีร์จุฬลังคมาลัย หรือพระมาลัยพับที่ ๓ เป็นภาคต่อ
ของคัมภีร์ทุติยมาลัย เมื่อพระมาลัยน�ำความจากพระศรีอาริย์แจ้งให้มนุษย์ทราบ แล้ว
มนุษย์เกิดข้อสงสัยและขอต่อรองเรื่องการจัดเทศน์เวสสันตระ ซึ่งพระศรีอาริย์ให้
ค�ำตอบว่าสิง่ ทีผ่ อ่ นปรนได้คอื ผูจ้ ดั หากจัดคนเดียวไม่ได้ให้หลาย ๆ คนช่วยกันจัดเตรียม
ของ แต่สิ่งที่คงไว้ตามเดิมคือเครื่องพันบูชาธัมม์เวสสันตระและระยะเวลาในการจัด
เทศน์เวสสันตระให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว น่าสนใจว่าเนื้อหาในคัมภีร์จุฬลังคมาลัย
ตอนที่เพิ่มเข้ามาสัมพันธ์กับประเพณีเทศน์มหาชาติที่บ้านผาแตกหรือไม่อย่างไร
๔) ความสัมพันธ์ระหว่างคัมภีร์พระมาลัยกับประเพณีเทศน์มหาชาติของ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตก
ศิ ร าพร ณ ถลาง ได้ ส รุ ป ความจากข้ อ เขี ย นของมาลิ น อฟสกี้ ที่ อ ธิ บ าย
ความสัมพันธ์ระหว่างต�ำนานกับการประกอบพิธีกรรมว่า
ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย กับประเพณีเทศน์มหาชาติของ
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ต�ำนานมิได้เป็นเพียงเรื่องเล่าธรรมดา แต่มีความสัมพันธ์
กับระบบความเชื่อเกี่ยวกับอ�ำนาจเหนือธรรมชาติของผู้คนในกลุ่ม
ชนนั้น ต�ำนานยังเป็นเรื่องเล่าที่สร้างโลกทัศน์เกี่ยวกับจักรวาล
สังคม และบอกสถานภาพของตัวตนของบุคคลในสังคม ต�ำนาน
เป็นเรื่องเล่าที่สังคมใช้สร้างมาตรฐานทางศีลธรรม และสร้าง
ค�ำอธิบายและเหตุผลในการประกอบพิธกี รรมต่าง ๆ ในกลุม่ ชนนัน้ ๆ
(Nathalang, 2014, p. 366)
คัมภีร์พระมาลัยเป็นคัมภีร์ที่ให้ค�ำอธิบายและให้เหตุผลในการประกอบพิธี
เทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่บ้านผาแตก ทั้งในแง่ของที่มาของการประกอบ
พิธีกรรม เครื่องบูชาที่ต้องจัดเตรียมในพิธีกรรม ระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรม
ตลอดจนอานิสงส์ที่จะได้รับ
คัมภีร์พระมาลัยผูกที่ ๑ และ ๒ ของทั้ง ๓ ส�ำนวน อธิบายที่มาของประเพณี
เทศน์มหาชาติตรงกันว่าให้จดั เครือ่ งพันบูชาธัมม์เวสสันตระและเทศน์ธมั ม์เวสสันตระ
จบภายในวันเดียว จะมีอานิสงส์ได้พบพระศรีอาริย์ โดยไม่ได้ระบุว่าการจัดเทศน์
ธัมม์เวสสันตระ และจัดเครือ่ งพันนัน้ กระท�ำเป็นรายบุคคลหรือคนจ�ำนวนมากร่วมกัน
จัดขึ้น ส่วนเนื้อความในจุฬลังคมาลัยหรือคัมภีร์พระมาลัยผูกที่ ๓ ส�ำนวนวัดผาแตก
เล่าเหตุการณ์หลังจากทีพ่ ระมาลัยลงไปบอกมนุษย์ในชมพูทวีปว่า มนุษย์บอกพระมาลัย
ตามตรงว่า เครื่องพันบูชาธัมม์เวสสันตระมีหลายอย่าง การจัดเตรียมเครื่องพันนั้นคน
ธรรมดาเพียงคนเดียวท�ำไม่ได้ มีแต่กษัตริย์และเศรษฐีเท่านั้นที่ท�ำได้ ขอให้พระมาลัย
ขึ้ น ไปถามพระศรี อ าริ ย ์ พระมาลั ย และจุ ฬ ลั ง คอุ บ าสกขึ้ น ไปถามพระศรี อ าริ ย ์
พระศรีอาริย์อนุญาตว่าหากว่าคนเดียวจัดเตรียมเครื่องพันไม่ได้ก็ให้หลาย ๆ คน
ช่ ว ยกั น จั ด เตรี ย มเครื่ อ งพั น และให้ จั ด เทศน์ เ วสสั น ตระให้ จ บภายในวั น เดี ย ว
พระมาลัยน�ำความจากพระศรีอาริย์มาแจ้งมนุษย์ว่า
ดูราอุบาสกอุบาสิกาทังหลายเหย บัดนิตนเรามหาเถรเจ้าแล
จุฬลังคอุบาสกก็ขึ้นเมือไหว้สาถามยังพระเมตตยเจ้า ไนชั้นฟ้า
ตาวติงสา สวัรคเทวโลกพู้น ท่านก็บอกปวัตติข่าวสารว่า หื้อคน
ทังหลาย กท�ำบูรแลรักสาสีลภาวนาแล หื้อทานเคื่องวัตถุปัฏฐาน
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แล้ว เข้าน�้ำโภชนาอาหาร อัน ๑ ก็หื้อภ้อมกันส้างธัมม์เป็นทานแล
เคือ่ งอัฏฐบริกขารเปนทาน อัน ๑ ก็หอื้ ภ้อมกันทานยังมหาเวสสันตระ
หือ้ แล้ววัน ๑ วันเดียวแล หย้องดัง่ เคือ่ งบูชายังธัมม์มหาเวสสันตระนัน้
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�ำคัญกับเรื่อง
การจัดเครือ่ งพันบูชาธัมม์และจัดเทศน์มหาชาติให้เสร็จสิน้ ภายในวันเดียวว่ามีอานิสงส์
จะได้เกิดในศาสนาพระศรีอาริย์ ในขณะที่คัมภีร์พระมาลัยผูกที่ ๓ หรือจุฬลังคมาลัย
เน้นประเด็นที่ผู้จัด ว่ามีได้ทั้ง ๒ แบบ คือ ๑) คนเดียวหรือคนไม่กี่คนเป็นเจ้าภาพ หรือ
๒) คนจ�ำนวนมากคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และเน้นว่าให้ท�ำบุญด้วยการทานธัมม์หรือ
ถวายคัมภีร์
ประเพณีเทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่บ้านผาแตกนั้นสืบต่อมาจาก
กลุ่มชาติพันธุ์ไทในสิบสองพันนา และเชียงตุง
เจ้าฟ้ามหาขนานคือผูค้ รองเมืองเชียงตุงและชายา ถวายคัมภีรม์ หาชาติ 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
เรื่องทานมหาปางของชาวไทลื้อว่า “ท�ำบุญใหญ่ที่สุดส�ำหรับตัวบุคคลคือ การทาน
มหาปางต้ อ งถวายคั ม ภี ร ์ ม หาชาติ หอปราสาท สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ เครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม
เครือ่ งนอน และอืน่ ๆ แทบทุกอย่าง เหมือนกับจะให้ผไู้ ด้รบั ทานนัน้ ไปตัง้ ครอบครัวตัง้ ตัว
ได้ทีเดียว เชื่อกันว่าเป็นการท�ำบุญถวายทานที่ได้กุศลแรง” (Srisawad, 2004, p. 204)
ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย กับประเพณีเทศน์มหาชาติของ
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ธรรศ ศรีรตั นบัลก์ ให้ขอ้ มูลว่า ชาวไทใหญ่ในรัฐฉานทีน่ บั ถือพุทธศาสนานิกาย
โยนให้ความส�ำคัญกับธัมม์เวสสันตระ แต่ผู้ที่นับถือนิกายม่านจะไม่ให้ความส�ำคัญ
เท่าใดนัก ชาวไทใหญ่ไม่เรียกว่าทานมหาปาง แต่เรียกว่าทานธัมม์เวสสันตระ ชาวไทใหญ่
บางพื้นที่จะใช้ “จะเรฮอลิ่กธัมม์เวสสันตระ” คือให้ จะเร (ผู้รู้หรือครู) เป็นผู้อ่านคัมภีร์
เวสสันตระ ต่างจากชาวไทเขิน-ไทลื้อที่ให้พระเทศน์ ไทใหญ่บางพวกที่เป็นเจ้าภาพทาน
ธัมม์เวสสันตระใช้ค�ำน�ำหน้าชื่อว่า “จะก่า” หรือ “จ่าก่า” และมีบางกลุ่ม ใช้ค�ำว่า
“ลายชื่น”, “ลายใส”, หรือ “ลายค�ำ” เพิ่มเป็นค�ำน�ำหน้าชื่อเพื่อแสดงความยกย่อง
ในขณะที่ชาวไทลื้อเมืองยองและชาวไทเขินบางพื้นที่ของเมืองเชียงตุง เมื่อทาน
มหาปางแล้วได้รับการยกย่องให้มีค�ำน�ำหน้าชื่อว่า “พะก่า” (Sriratanaban, personal
interview, 2020 September 30) อย่างไรก็ตามคนไทลื้อในสิบสองพันนาไม่มี
ธรรมเนี ย มเรี ย กผู ้ ที่ เ ป็ น เจ้ า ภาพทานมหาปางว่ า “พะก่ า ” (Shung, personal
interview, 2020 September 28)
ที่บ้านผาแตก การเป็นเจ้าภาพทานมหาปางหรือถวายธัมม์เวสสันตระส่วน
บุคคลนอกจากต้องทานธัมม์จากน้อยไปใหญ่ คือท�ำบุญด้วยการถวายสิ่งของตาม
ที่ก�ำหนดไว้ให้ครบถ้วน โดยจะไม่ท�ำข้ามขั้น แต่ละกลุ่มมีล�ำดับการท�ำบุญที่แตกต่าง
กันเล็กน้อย ดังนี้ ชาวไทใหญ่ตั้งต้นจากการถวายธัมม์ปารมี ธัมม์ชาตา ถวายสิ่งของ
ตามชาตาก�ำเลิดหรือชะตาเกิด เป็นเจ้าภาพตั้งธัมม์กลางใจเรือน เป็นเจ้าภาพบรรพชา
สามเณร เป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระภิกษุ ทานธัมม์สามสุมสี่ทัน ทานธัมม์สุชชะวัณณะ
วัวหลวง แล้วจึงทานมหาปาง ทานธัมม์จากน้อยไปใหญ่ของชาวไทเขินตั้งต้นจากทาน
ธัมม์ปารมี ทานก๋วยสลาก ทานธัมม์ชาตา ทานธัมม์ปิฏกะทังสาม ทานธัมม์น�้ำอ้อย
ถวายสิง่ ของตามชาตาก�ำเลิดหรือชะตาเกิด เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร เป็นเจ้าภาพ
อุปสมบทพระภิกษุ ทานธัมม์สุชชะวัณณะวัวหลวง ให้ครบถ้วนก่อนจึงจะทานมหาปาง
ได้ ทานธัมม์จากน้อยไปใหญ่ของชาวไทลื้อที่บ้านผาแตก ตั้งต้นจากทานธัมม์ปารมี
ทานธัมม์ชาตา ทานธัมม์ปิฏกะทังสาม ถวายสิ่งของตามชาตาก�ำเลิด แล้วจึงทาน
มหาปาง (Petchaboon, 2016, p. 61)
คนไทเขินและไทลือ้ มีความนิยมว่าการทานมหาปางเป็นสุดยอดของการท�ำบุญ
ให้ทาน ต้องสั่งสมเงินทองจ�ำนวนมากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าบูชาคัมภีร์
เวสสันตระ ค่าอาหารเลี้ยงผู้ร่วมงาน ค่าท�ำบุญ นอกจากนี้ต้องมีญาติมิตร เพื่อนพ้อง
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ที่ช่วยเหลือในการจัดเตรียมเครื่องประกอบพิธี และจัดพิธีกรรมให้ครบถ้วน เชื่อว่า
ผู ้ เ ป็ น เจ้ า ภาพทานมหาปางและครอบครั ว จะมี ค วามสุ ข ทั้ ง ในโลกนี้ แ ละโลกหน้ า
ของที่ถวายทานไปนั้นก็จะผู้ถวายอยู่ในโลกหน้า แม้คนไทเหล่านี้จะอพยพมาตั้งถิ่นฐาน
ที่ ต.เวียงพางค�ำ  อ. แม่สาย จ.เชียงราย กว่า ๕๐ ปีแล้ว แต่ก็ยังคงรักษาความเชื่อ
ประเพณี และพิธีกรรมหลายอย่างไว้ได้ รวมถึงประเพณีตั้งธัมม์เวสสันตระและ
ทานมหาปาง
คนไทเขินเชียงตุงบางส่วนและคนไทลื้อเมืองยองมีธรรมเนียมว่าเมื่อแรกตั้ง
วัดใหม่ต้องถวายคัมภีร์เวสสันตระเข้าวัดก่อน จากการส�ำรวจคัมภีร์ที่วัดผาแตก พบว่า
คัมภีร์ที่เก่าที่สุดคือคัมภีร์เวสสันตระ เดิมเป็นของวัดเวียงพาน ต่อมามีผู้บูชาธัมม์
เวสสันตระชุดดังกล่าวถวายไว้ที่วัดผาแตก พระมหาวรเชษฐ์ มหาวิริโย พระภิกษุ
ชาวไทลื้อเมืองยองเล่าว่า วัดที่ท่านสร้างขึ้นใหม่คือวัดบ้านยื่น เมืองยอง เมื่อท�ำบุญ
ขึ้นวัดใหม่ก็เริ่มต้นด้วยทานธัมม์เวสสันตระ ผู้อาวุโสในชุมชนอธิบายว่าเนื่องจาก
เป็ น ประเพณี ที่ ท� ำ สื บ เนื่ อ งกั น มา (Mahaviriyo, personal interview, 2020
September 28)
วัดผาแตก ทั้งพระภิกษุ ปู่จารย์ รวมถึงคนที่เข้าวัดส่วนมากเป็นคนที่อพยพ
มาจากเมืองต่าง ๆ ในรัฐฉานและสิบสองพันนา พระสิทธิชัย ฐิตธัมโม ชาวไทเขิน
เจ้าอาวาสวัดผาแตกอธิบายว่า ความเชื่อของชาวเหนือ เชียงตุง เมืองยาง เมืองยอง
เชือ่ ว่าตัง้ ธัมม์มหาชาติ มีอานิสงส์สงู สุดเนือ่ งจากพระเวสสันดรต้องสละทุกสิง่ ทุกอย่าง
ก่อน แล้วจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ ที่บ้านผาแตกชาวบ้านอยากตั้งธัมม์ตามประเพณี
ที่เคยท�ำกันมา (Thitathammo, personal interview, 2020, October 23) ที่วัดแห่งนี้
จึงยังมีทั้งการตั้งธัมม์เวสสันตระเป็นประจ�ำทุกปีและมีผู้เจ้าภาพทานมหาปางอยู่
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กล่ า วโดยสรุ ป ว่ า คั ม ภี ร ์ พ ระมาลั ย มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ ประเพณี
เทศน์มหาชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตก ดังนี้
๑. คัมภีร์ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย มีบทบาทในการอธิบาย
ที่มาของการประกอบพิธี จ�ำนวนเครื่องบูชาธัมม์ ระยะเวลาในการเทศน์ให้สิ้นสุด
ภายใน ๑ วัน รวมถึงอานิสงส์ของการจัดตั้งธัมม์ภายในเวลาที่ก�ำหนดว่าผู้นั้นจักได้
พบพระศรีอาริย์
ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัย กับประเพณีเทศน์มหาชาติของ
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๒. คัมภีร์จุฬลังคมาลัยเน้นว่าเวสสันตระเป็นชาดกเรื่องส�ำคัญ พระศรีอาริย์
เทศน์เรื่องเวสสันตระให้เทวดาฟังที่ลานพระเจดีย์จุฬามณี เนื้อความในจุฬลังคมาลัย
พระศรีอาริย์แนะน�ำให้ท�ำบุญด้วยการทานธัมม์หรือถวายคัมภีร์ ให้ตั้งธัมม์เวสสันตระ
คือถวายคัมภีร์เวสสันตระ พร้อมเครื่องบูชา เน้นว่าหากจัดเตรียมเครื่องพันบูชาธัมม์
และจัดตั้งธัมม์คนเดียวไม่ได้ ก็ให้หลาย ๆ คนช่วยกันจัด สอดคล้องกับความเชื่อของ
ชาวไทลือ้ ทัง้ ลือ้ ในสิบสองพันนา ไทลือ้ เมืองยอง ไทเขินในเชียงตุง รวมถึงกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ไทที่บ้านผาแตกที่ถือว่าการทานมหาปางหรือการถวายคัมภีร์เวสสันตระส่วนบุคคล
เป็นการท�ำบุญที่ยิ่งใหญ่มีอานิสงส์มาก
แม้ปัจจุบันที่วัดผาแตกจะไม่ได้เทศน์คัมภีร์จุฬลังคมาลัยแล้ว เนื่องจากเป็น
คัมภีรท์ หี่ ายากแต่คติเรือ่ งการทานมหาปางก็ยงั คงฝังรากลึกอยูใ่ นใจของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ไท ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่วัดผาแตกยังคงยืนหยัดจัดงานตั้งธัมม์เวสสันตระเป็น
ประจ�ำทุกปี และยังคงมีผู้เป็นเจ้าภาพทานมหาปางอยู่เนือง ๆ ด้วยเชื่อว่าเวสสันตระ
เป็นชาดกเรื่องส�ำคัญ

สรุป
ที่วัดผาแตกมีคัมภีร์พระมาลัย ๓ พับ เรียก ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และ
จุฬลังคมาลัย แตกต่างจากชาวไทยวนในภาคเหนือและภาคอีสานที่มีคัมภีร์พระมาลัย
เพียง ๒ ผูก ภาคอีสานเรียกว่า มาลัยหมื่น มาลัยแสน ภาคเหนือเรียกว่า ปฐมมาลัย
และทุติยมาลัย คนไทยวนในล้านนาเรียกคัมภีรป์ ฐมมาลัยว่ามาลัยเค้า และเรียกคัมภีร์
ทุตยิ มาลัยว่ามาลัยปลาย สะท้อนว่าคัมภีรพ์ ระมาลัยทีใ่ ช้กอ่ นเทศน์มหาชาติของล้านนา
มีเพียง ๒ ผูก
คัมภีร์ปฐมมาลัย-ทุติยมาลัยหรือมาลัยหมื่น-มาลัยแสน เป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย หาต้นฉบับได้ไม่ยาก แตกต่างจากคัมภีร์จุฬลังคมาลัยหรือพระมาลัยผูกที่ ๓
พบว่ามีตน้ ฉบับเหลือน้อย น่าสนใจว่าแหล่งทีพ่ บต้นฉบับคัมภีรจ์ ฬุ ลังคมาลัยคือสิบสอง
พันนา คัมภีรจ์ ฬุ ลังคมาลัย ทีบ่ า้ นผาแตกผูว้ จิ ยั น�ำมาศึกษา ผูถ้ วายคัมภีรน์ ำ� ต้นฉบับคัมภีร์
จุฬลังคมาลัยมาจากเชียงตุง คัดลอกคัมภีร์แล้วน�ำมาถวายวัดผาแตก
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เนื้อหาของคัมภีร์ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัยเป็นเหตุการณ์
ที่เกิดเกี่ยวเนื่องกัน โดยคัมภีร์จุฬลังคมาลัย มีชื่อตัวละครและเหตุการณ์ในเรื่อง
คล้ายคลึงกับนิทานเรื่องจูลคัลละซึ่งเป็นนิทานพื้นเมืองลังกาในหนังสือรสวาหินี
คัมภีร์พระมาลัยทั้ง ปถมมาลัย ทุติยมาลัย และจุฬลังคมาลัยอธิบายมูลเหตุ
แห่งการเทศน์มหาชาติ การจัดเตรียมเครื่องพันบูชามหาชาติ ก�ำหนดระยะเวลาในการ
เทศน์มหาชาติให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วัน และกล่าวถึงอานิสงส์การจัดเทศน์มหาชาติว่า
จักได้พบพระศรีอาริย์ในอนาคต
ในอดีตที่วัดผาแตกเทศน์พระมาลัยทั้ง ๓ พับ ได้แก่ ปถมมาลัย ทุติยมาลัย
และจุฬลังคมาลัย ก่อนเทศน์มหาชาติ ทัง้ ประเพณีตงั้ ธัมม์เวสสันตระและทานมหาปาง
แต่ต่อมาคัมภีร์จุฬลังคมาลัยหายาก ปัจจุบันจึงไม่เทศน์คัมภีร์ดังกล่าว ที่วัดผาแตกยัง
คงมีการจัดงานตั้งธัมม์เวสสันตระเป็นประจ�ำทุกปีและยังคงมีคู่สามี-ภรรยาแจ้งความ
ประสงค์ทานมหาปางอย่างต่อเนื่อง
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