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ค่าวฮํ*า ค่าวธรรม วรรณกรรมค่าวซอ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันลํ4าค่าของชาวล้านนา กวีได้ประพันธ์ขน4ึ เพือ*
ความบันเทิงแก่ผอู้ ่าน โดยพรรณนาวิถคี วามเป็ นอยูข่ องชาวบ้าน ตลอดถึงวัฒนธรรมในอดีตแล้ว ยังสอดแทรกหลักธรรมคํา
สอนในพระพุทธศาสนา เช่น หลักการเสียสละ ความสุขส่วนตัว เกือ4 กูลผูอ้ น*ื โดยไม่เลือกว่าเป็ นมิตรหรือเป็ นศัตรูเป็ นการให้ท *ี
มุ่งกําจัดกิเลสโลภะและความเห็นแก่ตวั นับเป็ นคุณ ธรรมทีส* าํ คัญสําหรับคนทัวไปจะต้
*
องพึงมีต่อกัน ประการทีส* องหลัก
ความกตัญ กู ตเวที คือ ผูร้ จู้ กั คุณค่าความดีของผูอ้ น*ื และสนองพระคุณเพือ* บูชาความดีนนั 4 เป็ นธรรมทีบ* ุคคลพึงปฏิบตั ติ ่อกัน
ในสังคม ประการสุดท้ายหลักความรักความเมตตา ผูม้ จี ติ เมตตาย่อมไม่คดิ เบียดเบียนใคร ทีใ* ดมีเมตตา บุคคล สังคม
ชุมชนประเทศนัน4 ย่อมจะมีความสงบสุข
คําสําคัญ : ค่าวฮํา* , หลักธรรม

Abstract
The northern poetry, rhyme, and fiddle literature are precious cultural heritage of Lanna. The poets
have written to entertain the readers by describing the way of people’s living throughout the culture in the past.
They also interpolated the religious principles, such as selflessness, self-happiness, and compassion to others
without selecting as friends or as enemies. It is aimed to eliminate the covetous and selfishness. It is an
important virtue for people to find some goodness to each other.
Second, the gratefulness principle is known as good values of others and served the good grace to
worship that good value. It is the Dharma’s principle that people should treat each other in society.
Finally, the principle of love and compassion is the one who has mental mercy, and try not to encroach
the others. Where there is a compassion, person, society, and community, there is a peace and happiness.
Key words: Northern poetry, Dharma’s principle.
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อาจารย์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นคร

บทนํา
อาณาจัก รล้า นนาซึ*ง ถือ ว่ า เป็ น ดิน แดนแห่ง ความอุ ดมสมบูร ณ์ แ ละความสงบร่ ม เย็น อยู่ ม พี ุ ท ธศาสนาเป็ น
เอกลักษณ์ ความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี พิธกี รรมและความเชือ* ทางศาสนาเหล่านี4มอี ทิ ธิพลต่อสังคม
วัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ของคนในล้านนาเป็ นอย่างมากโดยทัวไปแล้
*
วพิธกี รรมและความเชื*อทางศาสนาจะมีการถ่ายทอด
ออกมาจากบทบาทของการดํารงชีวติ ทีม* กี ารกระทํามุง่ เน้นในวัฒนธรรมประเพณีอนั สืบทอดมาในพระพุทธศาสนาโดยบรรพ
บุรุษเพื*อให้เห็นว่าทุกขึน4 ตอนของพิธกี รรมนัน4 ล้วนมีความหมายและมีความสําคัญเป็ นอย่างมากต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
เมือ* ได้ประพฤติปฏิบตั ปิ ระจํารวมไปถึงมีจติ สํานึกทีด* งี ามแล้วทําให้เกิดความฝั งแน่น ยากทีจ* ะถ่ายถอนและเลือนหายไป
เนื*องจากว่าชาวล้านนานับถือพระพุทธศาสนามาตัง4 แต่ครัง4 โบราณกาล จากการเผยแผ่เข้ามาหลายๆทาง เช่น
สมัยของพระนางจามเทวี ทีไ* ด้ครองเมืองหริภุญไชย ได้นําเอาอารยธรรมแบบ ทวารวดีขน4ึ มาด้วย และนําเอาพุทธศาสนา
เถรวาทเข้ามาในสมัยของพระเจ้ากือนา1 ก็มพี ระสงฆ์ทเ*ี ผยแผ่ลทั ธิลงั กาวงศ์ คือ พระสุมนเถระและพระอโนมทัสสี ทําให้วถิ ี
ชีวติ ของชาวล้านนาผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแนบแน่ น หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา จึงมีอทิ ธิพลต่อชาวล้านนา
ในด้านวิทยาการความรูต้ ่างๆ ตลอดจนคติความเชือ* ประเพณีและพิธกี รรมต่างๆ ซึง* เป็ นเรือ* งสําคัญและมีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ
ของชาวล้ า นนาตัง4 แต่ อ ดีต จนถึง ปั จ จุ บ ัน นอกจากชาวล้ า นนาที*ผูก พัน กับ พุ ท ธศาสนาแล้ ว ชนชาติไ ทยก็นั บ ถือ
พระพุทธศาสนามาเป็ นเวลาอันยาวนาน สังคมไทยจึงเป็ นสังคมพุทธพฤติกรรมและวิถชี วี ติ ของคนไทย ได้อาศัยคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาช่วยขัดเกลา และเป็ นเบ้าหล่อหลอม กิจกรรมสําคัญของรัฐก็ดี ของชุมชนก็ดี มักจะมีพธิ กี รรมทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาเกีย* วข้องเสมอ เพือ* เน้นยํ4าความสําคัญและส่งเสริมคุณค่าทางจิตใจ กล่าวได้ว่าชีวติ ของคนไทยผูกพัน
อิงอาศัยพระพุทธศาสนามาโดยตลอด ตัง4 แต่เกิดจนถึงตาย ฝั งลึกในจิตใจ และวิถชี วี ติ ของคนไทย เป็ นเครือ* งหล่อหลอม
กลันกรองนิ
*
สยั ใจคอของคนไทย ให้มเี อกลักษณะเฉพาะตน ทีเ* รียกว่าเป็ นเอกลักษณ์ของสังคมไทย2 นอกจากนี4ชนชาติไทย
ยังเป็ นคนทีม* จี ติ ใจโอบอ้อมอารี มีจติ เมตตาสาเหตุท,ี ทําให้ชนชาติไทยมีเอกลักษณ์ ก็เพราะพระพุทธศาสนาได้เข้ามาใน
ประเทศไทย เป็ นเหตุ ให้วิถ ีช ีวิต ของคนไทย ได้ผูก พันประสานกลมกลืนกับ หลักความเชื*อ และหลักปฏิบ ตั ิใ น
พระพุทธศาสนาตลอดเวลายาวนาน จนเกิดการปรับตัวเข้าหากัน และผสมปะปนกับความเชือ* และข้อปฏิบตั สิ ายอืน* ๆ ทีม* ี
มาในหมู่ชนชาวไทย ถึงขัน4 ทีท* าํ ให้เกิดมีระบบความเชือ* และความประพฤติปฏิบตั ทิ างพระพุทธศาสนาทีเ* ป็ นแบบของคน
ไทยโดยเฉพาะ อันมีรปู ลักษณะ และเนื4อหาของตนเอง ทีเ* น้นเด่นบางแง่บางด้านเป็ นพิเศษ แยกออกได้จากพระพุทธศาสนา
เป็ นอย่าง ๆ ไปซึง* เรียกได้ว่า เป็ นพระพุทธศาสนาแบบไทย หรือ พระพุทธศาสนาของชาวไทย3 ทําให้นักปราชญ์ลา้ นนา
เป็ นอาณาจักรหนึ*งทีต* งั 4 อยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึง* มีความเจริญรุง่ เรืองทัง4 ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม ได้
สัง* สมสืบ ทอดกัน มานั บ ตัง4 แต่ อ ดีต จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ความเจริญ รุ่ ง เรือ งส่ ว นหนึ* ง ได้แ สดงให้เ ห็น ถึ ง วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ทีน* กั ปราชญ์ชาวล้านนาได้สร้างสรรค์ และบันทึกเอาไว้ ดังปรากฏหลักฐานในตํานาน หรือ พงศาวดารต่าง
ๆ และ จะเห็นได้จากโบราณสถานตามวัดวาอารามทีป* รากฏในเมืองสําคัญของล้านนา ทัง4 นี4ก็เพราะพระพุทธศาสนาได้ม ี
บทบาทสําคัญทัง4 ทางด้านการเมืองการปกครอง และวิถชี วี ติ ของคนล้านนา
1

พระเจ้ากือนา หรือ พระยากือนา(พระเจ้ากือนาธรรมิกราช) กษัตริยอ์ งค์ท *ี ๖แห่งราชวงศ์มงั ราย ทรงครองราชย์ใน พ.ศ. 1898-1928
พระองค์เป็ นผูท้ ศ*ี รัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า เป็ นผูอ้ ญ
ั เชิญพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าไปประดิษฐานบนดอยสุเทพและทีว* ดั สวน
ดอก เชียงใหม่
2
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ความสํา คัญของพระพุทธศานาในฐานะศาสนาประจําชาติ , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษทั
สหธรรมิก จํากัด, 2539), หน้า 3-4.
3
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ความสํา คัญของพระพุทธศานาในฐานะศาสนาประจําชาติ , (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บริษทั
สหธรรมิก จํากัด, 2539), หน้า 1-2.

การนับถือศาสนาของชาวล้านนา มีพ4นื ฐานมาจากไสยศาสตร์ อันเนื*องด้วยศาสนาพราหมณ์ แล้วมารับเอา
พระพุทธศาสนาต่างกรรมต่างวาระ จึงเกิดการผสมผสานจนแนบแน่น การปฏิบตั พิ ธิ กี รรมทางศาสนาจึงผสมผสานกัน
ระหว่างศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ ความเชือ* ทางศาสนาของคนล้านนา เป็ นไปในทํานองเดียวกับคนไทยโดยทัว* ไป
กล่าวคือ เชือ* เรือ* งกฎแห่งกรรม อานิสงส์ผลบุญอันเป็ นเรือ* งของศาสนาพุทธโดยตรง และเชือ* ในไสยศาสตร์ตลอดจนสิง* ศักดิJ
สิทธิJ ต่าง ๆ ตามคตินิยมของพวกพราหมณ์4 จนทําให้ดนิ แดนล้านนามีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานถึง 1,200 ปี
ประชาชนในแถบนี4จงึ มีวฒ
ั นธรรม และ อารยธรรมทีเ* ก่าแก่ ทีเ* ป็ นของตนเองนอกจากนัน4 สังคมล้านนายังมีการยอมรับ
เคารพนับถือลัทธิดงั เดิม ทีม* คี วามเชือ* ในเรือ* งสิง* ลีล4 บั เช่นผี วิญญาณ ไสยศาสตร์ และศาสนาพราหมณ์ เมือ* พระพุทธศาสนา
ได้แผ่ขยายเข้ามาในดินแดนนี4กไ็ ด้ยอมรับนับถือนําเอาคําสอนทางพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็ นแนวทางดําเนินชีวติ สืบทอด
กันมาจากรุ่นสู่รุ่นการปฏิบตั พิ ธิ กี รรมทางศาสนา มีการผสมผสานกลมกลืนกันได้อย่างสนิท ชนิดแยกกันไม่ออกระหว่าง
พิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา และพิธกี รรมทางศาสนาพราหมณ์5
จากการที*ได้ศกึ ษาสาระสําคัญของพื4นบ้านล้านนา ทําให้พบเกี*ยวกับความเชือ* ในล้านนา ซึ*งปรากฏอยู่ใน
วรรณกรรมค่าวฮํ*าล้านนาประเภทมุขปาถะซึง* ความเชือ* เหล่านี4ได้สบื ทอดกันมาเป็ นวรรณกรรมร้แยกรองและประยุกต์มาเป็ น
ค่าวธรรมในเวลาต่อมา เนื4อหาสาระของวรรณกรรมเป็ นร้อยกรองทีม* เี นื4อหาสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของชาวล้านนาเป็ นอย่าง
มาก บางอย่างคนล้านนาถือเป็ นแบบอย่างในการดําเนินชีวติ หลายประการความเชือ* เหล่านัน4 ชาวล้านนานํามาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินวิถชี วี ติ และสามารถนํามาสร้างเป็ นกระบวนของวัฒนธรรมทีด* งี าม ให้เกิดขึน4 ในสังคมคน
ล้านนาได้อย่างมีคุณค่า และมีความสุข ความเชือ* ทีป* รากฏในวรรณกรรมค่าวฮํ*าล้านนา วรรณกรรมล้านนามีอยู่มากมาย
หลายประเภท เช่น สุภาษิต ค่าวฮํา* ค่าวซอ ค่าวธรรมเป็ นต้น โดยเฉพาะวรรณกรรมค่าวซอ ถือว่าเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
อันลํ4าค่าของชาวล้านนานอกจากกวีได้ประพันธ์ข4นึ เพื*อความบันเทิงแก่ผู้อ่านและผู้ฟังแล้ว กวีผู้แต่งยังได้สอดแทรก
หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา ให้ผอู้ ่านได้เรียนรูแ้ ละซึมซับไปในตัวอีกด้วยโดยกําหนดบทบาทของตัวละครให้ดาํ เนิน
ไปตามสภาพแวดล้อม ทีส* อดคล้องใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงของผูฟ้ ั ง
ค่าวฮํ*าล้านนามีวธิ กี ารถ่ายทอดด้วยภาษาทีเ* รียบง่ายและเข้าถึงชาวบ้านฉายภาพให้เราได้เห็นเรือ* งราวในอดีต
วิถคี วามเป็ นอยู่ของชาวบ้าน ตลอดถึงวัฒนธรรมประเพณี ความเชือ* ของคนล้านนาในสมัยอดีต อีกทัง4 ได้สอดแทรกหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ทางพระพุทธศาสนาไว้ตลอดทัง4 เรือ* ง การสอนธรรมด้วยวิธกี ารแบบนี4มวี ธิ กี ารถ่ายทอดหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในสมัยนัน4 ทีก* ล่าวถึงพิธกี รรมล้านนามีประเด็นทีส* าํ คัญ เช่น
1. ความเชือเกียวกับประเพณี สงกรานต์ (ปีF ใหม่เมือง)
พระพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศล ผูใ้ ดถวายทาน ในวันขึน4 ปี ใหม่ หรือวันสังขานต์ล่องก็ดปี ล่อยสัตว์
ทัง4 หลายให้พน้ จากภัยอันตราย ไม่ว่าจะเป็ น นก, กบ, ปู, ปลา, หอย, และเต่า ให้พน้ จากทุกข์ ไม่ว่าจะเป็ นหญิงหรือชายก็ดี
ต่างคนต่างก็จะพ้นจากอุปัทวะอันตรายทัง4 หลาย และ มีอายุมนยื
ั * นยาว อีกประการหนึ*ง บาปกรรมทีเ* คยได้กระทํามาตัง4 แต่
ในอดีต ก็สามารถจะผ่อนจากหนักให้เป็ นเบาได้ในอดีตมีเศรษฐีสองผัวเมีย มีทรัพย์สมบัตมิ ากมาย แต่ไม่มลี ูกไว้สบื สกุล
ใกล้บา้ นมีผวั เมียทุกข์ยากมีลกู สองคนพีน* ้อง เศรษฐีอยากมีลูกไว้สบื สกุลจึงไปขอแก่รุกขเทวดา พระอินทร์จงึ ไปขอเทวบุตร
เจ้าลงมาเกิดในท้องนางเศรษฐี เป็ นชายชือ* ว่า ธัมมปาละ ซึ*งแปลว่า ผูร้ กั ษาธรรม ได้เรียนรูว้ ชิ า มีปัญญาฉลาดและรูเ้ สียง
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เอมอร ชิตตโสภณ, ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมล้านนากับวรรณกรรมประจําชาติ ,(เชียงใหม่: ธนบรรณาการพิมพ์,
2533), หน้า 5.
5
มณี พยอมยงค์, ประเพณี สิบสองเดือนล้านนาไทย, เล่มที, 2, (เชียงใหม่: ส.ทรัพย์การพิมพ์,2529), หน้า 2-4.

สัตว์ได้ ต่อมามีมหาพราหมณ์ชอ*ื กบิลพรหม คิดอิจฉาต้องการทดสอบปั ญญาถ้าธัมมปาละตอบปริศนาได้ตนจะตัดหัวมอบ
ให้ แต่ถา้ ธัมมปาละตอบไม่ได้ภายใน 7 วัน คอของธัมมปาละก็จะขาด ซึง* ปริศนามีว่า ยามเช้าราศีของคนอยู่ทไ*ี หน กลางวัน
อยูท่ ไ*ี หน และกลางคืนอยู่ทไ*ี หน
ธัมมปาละ คิดปริศนาเท่าไหร่กไ็ ม่ออก จึงไปหยุดอยู่ทต*ี น้ ไม้โพเป็ นทีอ* ยู่ของนกทังหลาย
4
มีนกหัศดีลงิ ค์ ๒ ผัวเมีย
สร้างรังอยู่ ตัวเมียกล่าวว่า วันพรุง่ นี4เป็ นวันพระเราจะไปหากินทีไ* หน นกตัวผูก้ บ็ อกว่า เราจะไม่ออกไปหากินทีไ* หน เพราะ
จะได้กนิ เนื4อมนุ ษย์ของธัมมปาละทีไ* ม่สามารถแก้ปริศนาได้ นกตัวเมียก็ยอ้ นถามว่าปริศนาคืออะไร นกตัวผูก้ ต็ อบว่า ยาม
เช้าราศีของคนอยู่ทไ*ี หน มีคาํ แก้ว่า ยามเช้าราศีอยู่ทห*ี น้า เพราะตืน* เช้ามาคนต้องล้างหน้า ส่วนกลางวันอยู่ทห*ี น้าอก คน
หนุ่มหญิงชาย พอสายแล้วเอานํ4าเย็นมาลูบทีอ* ก ยามคํ*าคืนอยู่ทเ*ี ท้า ก่อนเข้านอนก็จะเอานํ4ามาล้างเท้า ธัมมปาละทีน* อนอยู่
ใต้ตน้ ไม้ได้ยนิ ดังนัน4 ก็รคู้ าํ ตอบทันที พอถึง 7 วัน กบิลมหาพรหมก็มาขอฟั งคําแก้ปริศนา ธัมมปาละแก้ปริศนาได้หมด กบิล
พรหมรูว้ ่าหัวจะขาดจึงไปเรียกลูกทัง4 7 คน มาหา แล้วสังว่
* า หัวพ่อขาดให้ลกู เอาพานมารับไว้อย่าให้ตก เพราะถ้าหัวของตน
ตกลงสูพ่ น4ื ดิน ดินจะเป็ นไปลุกไหม้ ถ้าตกลงนํ4า นํ4าจะแห้ง ถ้าโยนขึน4 ฟ้ า ฝนจะไม่ตกบ้านเมืองจะแห้งแล้ง ให้ลูกผลัดเปลีย* น
กันเอาพานไปไว้ทเ*ี ขาไกลลาศ อย่าให้ขาดทุกปี ใหม่ ราชธิดาทัง4 7 มีนาง ทุงสาทวี โคราส์สสา ราคส์สส มณฑาเทวี สิรณ
ิ ี กิ
มินทา มโหตร ก็ผลัดเปลีย* นกันเอาพานใส่หวั ของพ่อแห่ไป ไม่ให้ขาดทุกวันปี* ใหม่ดงที
ั * ป* รากฏในค่าวฮํ*าล้านนา

ค่าวฮําประวัติสงกรานต์6
ยอหัตถาวันตากราบพระแก้วรันตนะ ตังสามประก๋าร ขอก้มกราบน้อม พร้อมกราบมือสานองค์พระประธานกราบ
วานก้มเกล้า ป๋ าระกุมาร กราบวานต่านเจ้า ป๋ างสงกรานต์เฮา ก่อนนัน4 มีสองตายายความหมายถี*จนั 4 มีบุตรฮ่วมอัน4 หนึ*งคน
เจ้าเกิดมาแล้ว ก็แอ่วเตียวหนเซาะเฮียนเวทมนต์ ทัวหนโลกหล้
*
า ป๋ าระกุมารมาร ใจ๋หารเก่งกล้า
วิช าปั ญ ญาฮอบฮู้
ในโลกเมืองคน เจ้าสนเฮียนฮู้ มีใจ๋ชอบสู้ วิชาจือ* เสียงสะท้านทัวบ้
* านรัฐถา หนุ่มกุมารา ฮูจ้ ๋าเก่งกล้า ดังถึงสวรรค์ นันเนือง
โลกหล้า พรหมก็ลงมาสูป่ 4ื น อยากถามปั ญหา อู้จ๋าปิz กฟื4 น จื*อเสียงดังขึน4 ถึงพรหม เจ้าบิละพัด เร่งรัดสะสมปั ญหาโพดม
ถ้ามองค์เก่งกล้า ถามว่าราตรี มีในโลกหล้า เมือ* ตืน* ขึน4 มา เมือ* เจ้า ราศีอยู่ไหน ขอไขเหตุเก๊า ขอบอกเหตุเหง้า ต๋ามมี กล๋าง
วันแดกฮ้อน เตีย* งข้อนราศี ต๋อนเย็นอีกที อยู่ตไ*ี หนฮัน4 เอาคอประกั |น พนันแม่นมัน4 ต่างต๋นยืนยัน เคร่งครัด ปั น| กํ|าหนดกั |น
เจ็ดวันเด่นชัด ผูกมักกล่าวอู้ ยืนยัน หน่ อกุมารน้อย กึ4ดกอยใจ๋ต ั |น ได้สองสามวัน กึดหันบ่แจ้ง เดินเข้าไพรสน เตียวหน
หน้าแล้ง หมดกําลังแอง หน่อพระหนีเข้าไพรสน องค์ต๋นมานะ ตอดละสูเ่ ข้าดงไพร เจ้าได้ไปยัง4 กึด4 ยังในใจ๋ ต้นโพธิสไล
} ก่อง
ใหญ่อยูส่ ร้าง นกหัสสะลิง จึง* มากล่าวอ้าง จิง* ไขแนวตาง กู่นก เทีย* วหาอาหารกล๋างวานป่ ารก มีนกกล่าวอู้ กันฟั
| ง วันพูกเมือ*
เจ้า สองเฮามีหวัง ได้กนิ| ซากยัง ในวังหน่อเหน้าพรหมจะตัดคอ หน่อกุมารเจ้าแก้ปัญหาเอา บ่ฮู้ นกตั |วเมียถาม กํางามตัวปู
| ้
นกจ๋ากล่าวอู้ ยังบน นกตั |วเมียนัน4 ถามชัน4 เหตุผล ราศีของคน อยู่ในโลกหล้า เมือ* เจ้าอยู่ไหน นกไขอยู่หน้า เฮาตื*นขึน4 มา
ชําระ ราศีกล๋างวัน บอกปั น| หน่อพระ อยู่หน้าอกหัน4 กล๋างวันกล๋างวันแดดฮ้อน เตีย* งข้อนบอกปั น| เอานํ4าลูบมัน หน่อจันต๋า
หน้า เวลาตอนเย็น ชัดเจนหน่อหล้า ราศีนนั 4 นา อยูเ่ ท้า เจ้าฟั งนกไข ใจ๋ดเี ยือกย้าว ก็กลับเร่งห้าว เรียวปั น เจ็ดวันคว่อยครบ
นบกราบแข่งขัน ต๊ามพรหมะจรรย์ ไขปั น| บอกเจ้า ป๋ าระกุมาร กราบวารก้มเกล้า แก้ปัญหาเอา เร่งรัด นกหัสสะลิง ฮูจ้ ริง
ถูกตัด4 เจ้าคัดนกฮู้ เอามา เจ็ดวันคว่อยครบ หน่อแก้วไหว้สา พรหมมะราชา บอกจ๋าเก่งกล้า เมือ* เจ้าราศี อยู่ตใ*ี บหน้า กราบ
องค์ราชา ยืน* ยก ราศีกล๋างวันบอกปั น| อยูอ่ ก เจ้ายกบอกเหง้า องค์พรหม ต๋อนเย็นบอกชัน4
หือ4 หมันเหมาะสม
*
ราศีสงั คม พนมบอกเจ้า ราศีอยู่ตนี พรหมมินหน่อเหน้า ได้ไ ขสํา เนา ถู ก ตัด4 ปาระกุมาร ไข
ก๋ารเด่นชัดประวัตดิ งอี
ั * 4 เมินมา พรหมยอมพ่ายแพ้ ยังแก้ปัญหา ลวดสังดา
* บอกจ๋าลูกเต้า สังนางตั
*
งเจ็ด ฮูเ้ สร็จหน่ อเจ้า เอา
6

พ่อหนานต่อม สาธุเม บ้านไร่ สันปงงาม แม่แตง

ขันฮับเอา เศียรไว้ เมือ* จักตัดคอ ป่ อนอสังไว้
* ตกตีน| ลุม่ ใต้ สุธา เป๋ นไฟเอาลุก จะตุ๊กข์บุตรต๋า ตกแม่คงคา นํ4 านาจักแห้ง เอา
พานฮับเอา บอกเล่าหือ4 แจ้ง บอกเจ็ดหญิงแปง ฮูไ้ ว้ สิบสีเ* มษา วันตาต่านไท้ เป๋ นวันเน่าได้ อําลา เพราะสาเหตุน4ี ข อ จี4 ไ ข
จ๋าตกแต่งเตรียมดา ปู่ จาต่านเจ้า ปากั |นขนทราย ญิงจายหนุ่มเถ้า ก่อเจดียเ์ อารูปไว้
สิบห้าเมษา เตรียมดาดอกไม้ ทําบุญกราบไหว้ ปู่ จา กิน| ข้างายแล้ว น้องแก้ววงศ์ษา ตานทรานวันตา อาบนํ4าพระ
เจ้า สิบหกเมษา หือ4 ปู่ จาข้าว เก้าปุ่นเนอเฮา เมือ* เจ้า กั |นกิน| ข้าวงาย ญิงจายนี4เล้า ส่งเคราะห์ไล่เข้า ภัยมาร ปั น4 ฮูปจ๊างม้า ข้า
คนลูกหลาน เคราะห์อย่ามาปาน ภัยมารเก่งกล้ากั |นกิน| ข้าวตอน กราบวอนปู่ ป้าดําหัวครูบา สังฆะ สืบประเพณี เป๋ นตีเ* ปิ* งปะ
บ่ละฮีตอัน4 โบราณ ขอเตือนปี* น้อง ทัวห้
* องลูกหลาน ประวัตสิ งกรานต์ ไขสานบอกแจ้ง กําอูบ้ ่มี มันดีบอกแห้ง แต่งเป๋ นแนว
แซง เต่านัน4 กราบนมัสก๋าร สงกรานต์ถจ*ี นั 4 บ่ฮเู้ รือ* งฮัน4 มันดี กราบวันดี ฮูเ้ สียเต่าอี4 เต้านี4 ก่อนแล นายเฮย
2. ความเชือเกียวกับการทําบุญให้ทาน
การทําบุญให้ทาน เป็ นพื4นฐานของการกําจัดความตระหนีความยึดมันถือมันในวั
* ตถุสงิ* ของทัง4 หลายให้หมดไป
จากจิตใจ ทําให้เป็ นคนมีเมตตา กรุณาต่อเพือ* นมนุษย์ และสรรพสัตว์ทงั 4 หลาย เพราะการทําบุญให้ทาน เป็ นเครือ* งขัดเกลา
จิตให้อ่อนโยน ควรแก่การนําไปปฏิบตั ดิ งั ทีพ* ระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงตรัสถามพระพุทธองค์ถงึ การทําบุญให้ทานของบุคคล
ทัง4 หลายด้วยการทําบุญต่าง ๆ ปฏิบตั จิ ะมีอานิสงส์มากน้อยเพียงใดพระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาว่า ดูก่อนมหาราช การ
ถวายทานในศาสนาของพระตถาคตนัน4 ย่อมมีผละอานิสงส์มาก การทําบุญให้ทานหากจะพูดกันตรง ๆ ก็สามารถทีจ* ะกล่าว
ได้ว่า การทําบุญให้ทานเป็ นส่วนหนึ*งของกิจกรรมทีส* าํ คัญ ทีค* นไทยพุทธจะต้องประพฤติปฏิบตั เิ ป็ นชีวติ จิตใจอยู่แล้ว แต่
เมือ* ได้ฟังหรือได้ศกึ ษาจากคัมภีรอ์ านิสงส์ปีใหม่ จึงทําให้เกิดความเชือ* ทีป* ระกอบไปด้วยศรัทธา ยกตัวอย่างเช่น คนใดทีม* า
ทําบุญให้ทานในวันขึน4 ปี ใหม่กด็ ี ปล่อยสัตว์กด็ ี ตักนํามาสรงพระพุทธรูป และพระภิกษุสามเณรก็ดี ได้รดนํ4าดําหัวพ่อแม่กด็ ี
ก็จะทําให้พน้ จากภัยไกลจากเวร จะมีอายุมนขวั
ั * ญยืน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แม้นจะเกิดในเมืองฟ้ า ก็จะประเสริฐกว่า
เทวดาทัง4 หลาย หากได้เกิดมาเป็ นมนุ ษย์ ก็ได้เป็ นใหญ่เป็ นโต เหล่านี4เป็ นความเชือ* เกีย* วกับการให้ทานของคนล้านนา ซึ*ง
เกิดจากคัมภีรอ์ านิสงส์ปี ใหม่ทงั 4 นัน4

ค่าวฮําเรืองเปตพลี7
เปรตพลี บาลีกล่าวไว้ ตั |วข้ามม่อนไท้ ก๊อนไก้ก๊อนจ๋ามีเ มืองหนึ*งนัน4 จื*อเมืองรัฐ ฐา มีลูกเกิดมา บุต ต๋าอ่อนน้ อย
มหาเศรฐี มีนามยอดสร้อย พญาปาราจือ* นัน4 เกิดมาเป๋ นต๋น องค์เจ้าเจือ* งจัน4 เด็กขาอ่อน้อย คนจาย กําลังชอบฮัก เป๋ นตี*นัด
หมาย กับแม่แห่งนาย ฮักษาอยูเ่ ฝ้ าอายุอานาม ได้หลายขวบเข้า ต๋ามออกในธรรม กล่าวไว้ เกิดมีโลภา พยาธิไท้ พญาธิก่อ
เข้า ตอดําบ่ได้ลดล้ะ เยายาหนาหนํา ยาผงแฮมกํา โอสถเมืองใต้ ยาสมุนไพร บ่วา่ ไกล๋ไกล้ กลั |วลูกนงวัยอุ่นฮ้อน เ อ า ม า
หือ4 กิน| เข้าใส้ฮอดต้อง เอาฝนลูบอ้อม ตัวนาย
|
ส่วนพยาธิ ก็บม่ ายหาย รวดได้วาํ วาย ต๋ายจากป่ อเจ้า ได้ตา๋ ยเป๋ นผี เข้าดงป่ า
เศร้า แสนเวทนา เอ่าฮ้อน ส่วนป่ อแม่นาย อกใจ๋สะต้อน ได้รอ้ งรํ*าให้ วิงวอน อวยเจ้าลูกฮัก ป่ อดวงสมร ต๋ายจากนายมอน
ละป่ อแม่เจ้ายามนัน4 เศรษฐี ตีเ* กยอยู่เฝ้ า เรียกเสวนา ป่ าวร้อง ว่าจักเอานาย เจ้าสายสะกล้อง ไปฝังไว้หอ้ ง ในดง ตี* ใ น ป่ า
จ้า ป่ าคาในโขง แป๋ งห้องแป๋ งโฮง หือ4 นายอยู่เฝ้ าแล้วต่านเศรษฐี ก็แต่งขันข้าว หือ4 เสนาไป ส่งไจ้ หือ4 นายได้กนิ| ได้เก็บเอาไว้
ส่งอาหารเข้า ตึงวัน ในก๋ารนัน4 บ่หลับฝันหัน ส่งข้าวตึงวัน บ่หยุดขาดได้ มีวนั หนึ*งเหย ร่วงเลยเข้าไกล้จน๋ ปั ญญาใน เอ่าฮ้อน
ฝนก็ตกมา นํานองสะต้อน มาหนักน่วงข้อน อุรา ข้ามนํ4าก็ลกึ ผ่อสุดเจ่นต๋า พักตี*ม คั คา หนตางตี*หนั 4 มีภกิ ษุเ ถร องค์เณร
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สอดดัน4 มาถึงมัคคา พรํ*านัน4 เสนาถวาย ขันข้าวขันนํ4า ยกตานยืน* หือ4 เดียวดาย ฮับปอนหยาดนํ4า ตานหือ4 คนต๋าย ส่ ว นลู ก
บุตจาย ได้กนิ| เต้าอัน4 กั |นถึงเวลา เตีย* งคืนแม่นมัน* เข้ากําฝันนาย ป่ อจัน4 ว่าลูกได้กนิ| อาหารข้าวนํ4า
วันเดียวเต่าอัน4 เนอนาย นับแต่วนั นัน4 ตัง4 แต่ลูกต๋าย ลูกอยู่เดียวดาย บ่ได้กนิ| ข้าววันนัน4 วันเดียว ตีน* ายลูกเต้าได้
ฮับปอนเอา บ่จา้ วันตีน* 4ํานอง ฝนตกจากฟ้ า ใผมาบ่ไ ด้ ถึงนาย อันนี4แหละน้ องตี*ขอ้ งใจ๋หมาย คิดดูเ ต๊ อะนาย ตายหื4อ
ถูกต้อง บ่ไจ่แคงจา กํามาแต่งย้อง มันออกในธรรม พุทธะ กันผิ
| ดตรงไหนขอคารวะ ปั ญญาแห่งข้า บ่คม เฮียนแบบเปิ* นนัน4
มันจ่างขืน* ขม หัวอกระทม บ่สมใฝ่ อา้ ง กล๋อนกําจ๋า กํามาแต่งสร้าง ขอวาดวางลงเต่านี4 แหละนายเฮย
3. ความเชือเกียวกับทิ ศหกในหลักธรรม
กตัญKู หมายถึง บุคคลทีห* าได้ยาก คําว่า กตัญKูกตเวที คือ ผูร้ อู้ ปุ การะทีผ* อู้ น*ื กระทําแล้วและกระทําตอบแทน
ผูร้ จู้ กั คุณค่าแห่งการทําดีของผูอ้ *นื และแสดงออกมาเพื*อบูชาความดีนนั 4 8ความกตัญ เู ป็ นธรรมคําสอนทีบ* ุคคลพึงปฏิบตั ติ ่อ
กันในสังคม ดังมีตวั อย่างในสมัยพุทธกาลเรือ* งความกตัญ ูของพระสารีบุตรเถระ ทีไ* ด้ชอ*ื ว่าเป็ นแบบฉบับของผู้มคี วาม
กตัญ กู ตเวทีโดยได้ตอบแทนบุญคุณของราธพราหมณ์ ผูม้ คี วามประสงค์จะบวชแต่ไม่มใี ครบวชให้พระพุทธองค์ได้รบั สัง*
ถามพระภิกษุว่าใครระลึกถึงอุปการคุณของพราหมณ์น4ไี ด้บา้ ง พระสารีบุตรกราบทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าระลึกได้ว่าพราหมณ์
ได้ถวายอาหารแก่ขา้ พระพุทธเจ้าทัพพีหนึ*งพระพุทธองค์จงึ ตรัสว่า สัตบุรุษเป็ นคนกตัญ กู ตเวทีและทรงให้พระสารีบุตร
เป็ นผูบ้ วชให้ราธะพราหมณ์ตงั 4 แต่วนั นี4เป็ นต้นมา ในสุตตันตปิ ฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) สิงคาลกสูตรว่า สมัย
หนึ*ง พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวนั สถานทีใ* ห้เหยื*อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ สมัยนัน4 สิงคาละ คหบดีบุตร
ลุกขึน4 แต่เช้า ออกจากกรุงราชคฤห์ มีผา้ เปี ยก มีผมเปี ยก ประคองมือไหว้ทวทั
ั * ง4 หกทิศพระพุทธเจ้าทรงตรัสถามสิงคลา
มาณพว่าทําอะไร เขาทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าไหว้ทศิ ทัง4 หก พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงทิศทังหกที
4
ต* อ้ งเคารพกราบไว้คอื

หน้ าที ของป่ อแม่ ตีมีต่อลูก9
หน้าทีป* ิ ต๋า มารดารนัน4 ไซร้ เลีย4 งลูกหือ4 ได้ ไปต๋ามขันตอนมี
4
อยู่หา้ ข้อ ตีค* วรสังสอนก่
*
อนหลับก่อนนอน หลังต๋อนกิน|
ข้า ข้อทีห* นึ*งหนอ ขอห้ามอย่าห้าว จิตใจ๋เปิ งปาว เถื*อนฮ้าย หื4อเป๋ นคนดีห4อื หนีความฮ้าย อย่าได้แอบเล่น ก๋ารพนันสอง
ตัง4 อยู่ใน ความดีมหี นั ความชัวนี
* 4มนั อย่าไปเข้าใกล้ บ่จา่ งคบคน จะจ๋นใจ๋ใบ้ หือ4 คบคนดี จ่วยกํ4า สามหื4อ ศึก ษา วิช าเลิศ ลํ4 า
ศิลปะเอกเอือ4 นานา คนเก่งความฮู้ ตางก๋ารศึกษา เหมือทรัพย์สนิ มา เงินคําเต๋มตู้ สีท* รัพย์สงิ* ของ เงินทองหลามหลามลู้ ตี*
หามาดู มากหนักมอบปั น| หือ4 เขา เอาไปตัง4 หลัก ก้าขายจะได้เพิม* พูน ข้อตีห* า้ นี4 เพื*อสืบตระกูลต่อหน้าปายลูน จะได้แผ่กว้าง
หากูเ่ ตียมแยง แอบแฝงแนบข้างตีเ* ป๋ นคนดี ไว้แหละนายเฮย หน้าทีข* องลูก หน้ามีบตุ รต๋า ควรจะมีไว้ เปิ* นว่าจักได้ แทนคุณ
นัน4 หนามีหา้ ข้อไว้
หื4อได้ศึกษา ปิ ต๋ามารดา คือพระเหนือเกล้า หนึ*งต่านเลี4ย งเฮามา อย่าลืมหนาเจ้า เลี4ยงต่านตอบแทน อย่า ละ
อาหารข้าวปล๋า หยูกยาสัปป๊ ะ ตังผืนแผ่นผ้า อาภรณ์ สองจ่วยงานท่าน อย่าได้แอ่วจ๋อน ถากไถ่ดนิ ดอน ตังสิง* ปลูกสร้าง
เปื4 อจ่วยแบ่งเบา ภาระใหญ่กว้าง หือ4 ต่านเจยจม จืน* ย้าว สามประพฤติต ั |ว บ่มวั ฟั ง* ฟ้ าว สุขุม บ่ ห้า ว หาญเกิน หื4อ สมฐานะ
คนจะสรรเสริญ เป๋ นทายาทเดินใน ทางถูกต้อง สีด* าํ รงต๋น บนความเกริกก้อง ของวงค็ตระกู๋ล ต่านไว้ กระทําความดี ทางตี*
ชอบไจ๊ จักเป๋ นแค่ใต้ โกมคํา ห้าท่านล่วงลับ ไปแล้วหือ4 จํา| ขอหือ4 หมันทํ
* า บุญตานไปหือ4 เป๋ นลูกตีด* ี มีบุญใหญ่ย4อื อยู่กั |นตีฆา
เตีย* งเต้า แหลนายเฮย
8
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สามีทีดี10
หน้าทีส* ามี ตีค* วรฟูมฟั ก หือ4 แก่เมียฮักอยูข่ า้ ง เตียมใจ๋มอี ยู่หา้ ข้อ จักขอจ๋าไข หือ4 จุม๋ วงใย ฟั งไปเนอเจ้า ข้อทีห* นึ*ง
หนอ ยกยออยูเ่ ฝ้ า หือ4 เหมาะสมเอา กับฐานะ ก๋ารบ้านก๋ารเฮือน บ่เลือนบ่ละ เอาใจ๋อ่วงข้อง ใยดี ข้อทีส* องนัน4 แม่นหมันดี
* หลี
บ่ดถู ูกเมีย ใจ๋หวานโอบเอื4อฮักกั |นแปงกัน| ตึงวันกู๋ลเกื4อ เผื*อแผ่ไมตรี หนุนกํ4า สามบ่นอกใจ๋ไปไหนม่วนลํ4า เมียเกาะเกีย* ว
ก้อย ตวยตัน หันหันเมียแล้ว ผัวแก้วตึงหัน เหมือนอย่ากับอั
z น ปล๋าท่องโก๋เจ้า ข้อสีน* 4ีหนอ ยกยออยู่เฝ้ า มอบความใหญ่เอา
หือ4 แต๊ ในบ้านในจอง ไผต้องยอมแป้ ตึงใหญ่บไ่ ด้ กําเดียว ห้าหาเครือ* งใจ๊ ประดับแดงเขียว มาหือ4 ใส่เตียวเหลียวปอบ่ได้ไผ
ได้สามี แบบนี4อยู่ใกล้ จะสุขสบาย จุม่ เนื4อ แหล่นายเฮย

หน้ าที ภรรยา11
หน้าทีภ* รรยา จักจ๋าบอกไว้ ผัวแปงอยูใ่ กล้ จะได้สขุ สันต์นบั ได้หา้ ข้อ มีอยู่ตวยกัน| เป๋ นเรื*องสําคัญสําหรับแม่บา้ น
ข้อทีห* นึ*งหนอ แม่บวั ไกว็กา้ น จัดก๋ารงานเฮือน เรียบร้อย บ่ ฮ ัก เฮี*ย หาย หื4อ ได้ ต*ํ า ก้ อ ย เสื4อ ผ้า บ่ ห้อ ย รุ ง รัง ข้อ ที*ส องนั น4
สงเคราะห์เหมาะหมัง ทรัพย์สนิ เจือยัง ญาติสองฝ่ ายหือ4 บ่ได้หน่ายแหนง แข็งขานด้านดื4อ ถือสามัคคี ญาติมติ รสามบ่นอกใจ๋
ตึงในนอกคิด ซื*อสัตว์แจ่มแจ้ง ยองใย ผัวปิz กมาแล้ว เมียแก้วตันใจ๋ หาข้าวนํ4าไปต้อน ฮับขับสู้ สีฮ* กั ษาของ เงินทองหลามหลู้
ได้มาหาจู เตือ* มกํ4า เก็บไว้อย่างดี มีผลเลิศลํ4า เงินคําเต๋มหม้อ ยังเฮือน ข้อทีห* า้ นัน4 บ่มไี หนเหมือนก๋ารบ้านก๋ารเฮือน หมันถู
*
หมันสร้
* าง ไผได้เมียดี มานอนป่ างข้าง เหมือนดังได้
* นาง แม่พระแลนายเฮย

หน้ าที ครูอาจารย์ทีมีต่อศิ ษย์12
หน้าทีอ* าจารย์ สื*อสารความฮู้ ติศ* ษิ ย์ทุกผู้ ตีม* าศึกษา มีอยู่หา้ ข้อบ่ได้สงั ก๋าข้อหนึ*งนี4นา ฝึ กฝน ก่อนเข้าแล้วก็
แนะนํ า ศาสนาเจ้ายังหลักคุณธรรม เคร่งครัดเพื*อเป๋ นคนดี มีความสันทัด ก่อนศึกษา ด้านวิชาการ ข้อตีส* องหือ4 แจ่มแจ้ง
สือ* สาร ปั ญ
| ญาเชีย* วชาญ ข้อมูลเอ่ยอ้างสิบเซาะค้นหา ตํ|าราเปิ ดกว้าง เพื*อเป๋ นแนวทาง รอบรู้ ข้อสามสอนศิลปวิทยาสิบฮู้
หือ4 จ๋นเก่งกล้า เนืองนันบ่ได้ปกปิ ด หลักก๋ารแบ่งปั น| จินตนาการ สอนจ๋นหมดเสีย4 ง ข้อทีส* ห*ี นอบ่ได้หมดเสีย4 ง ยกย่องเชิดชู
บ่ละ หือ4 ปรากฏหัน ในหมู่คณะสัปป๊ ะผองผู้ คนในข้อตีห* า้ นี4 มีความแจ้งใจ๋ สร้างเครื*องคุม้ ภัย ไปสูโ่ ลกกว้าง ทุกสารทิศเพื*อ
ศิษย์เอกอ้าง เป็ นหลักแนวทางสืบไว้ แหล่นายเฮย

หน้ าที ของศิ ษย์ทีมีต่ออาจารย์13

หน้าทีล* ูกศิษย์ มีต่ออาจารย์ กตัญ ฮู งู้ าน ตี*ควรอวดอ้างห้าข้อตวยกั |น ควรสืบสรรค์สร้าง หือ4 เป๋ นแนวทางบ่งจี4
ข้อทีห* นึ*งหนอขอลูกศิษย์น4ี มีความโอบเอือ4 อาทร ลุกขึน4 ต้อนฮับ อาจารย์มาสอน บ่ดหี น้างอนต๋อนยกมือไหว้ขอ้ ทีส* องมี ยาม
เตียวมาใกล้ ก้มตั |วก้อยเตียวผ่านนัน4 ฮับใจ๊อาจารย์ บ่ดดี อ4ื รัน4 ด้วยใจ๋แจ่มกล้า เจยบาน ข้อตีส* ามนัน4 ตัง4 ใจ๋สบื สาน ในวิชางาน
ต่านสังสอนหื
*
อ4 ด้วยความพรากเพียร บ่ได้ดา้ นดือ4 หือ4 ความร่วมมือ เคร่งครัด สีบ* ริก๋าร งานตี*ส ัน ทัด จัด แจ๋ ง รอบด้า น งาน
เฮียน ตึงด้านเครือ* งใจ๊ ตึงงานด้านเขียน บ่ได้เบียดเบียน เปื* อนฝูงฮ่วมห้อง ห้าครูอาจารย์ ต่านสอนอ่วงข้อง ต้องเฮียนด้วย
ความ เคารพ ลูกศิษย์ตด*ี ี มีความนอบนบ จะพบแต่ดา้ น ความเจริญแหล่นายเฮย
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หน้ าที บํารุงมิ ตร14
หน้าทีข* องมิตร บํารุงสาหาย บ่ว่าหญิงจาย ตึงหนุ่ มตึงเฒ่ามีหา้ ข้อจํา| กั |นไว้เนอเจ้า จะเป๋ นฮ่มเงา หนุนกํ4า หนึ*ง
เผือแบ่งปั น| กันเมื
| อ* เพลียพลํ4า ต๋ามโอกาสเอื4อ อารียามตุ๊กข์ยากไร้ อย่าได้ถอยหนี คนตีย* ากมี ตุ๊กข์มาก่อนหัน4 สองอูจ้ ๋าดี มี
นํ4าใจ๋อนั 4 เหนือกว่าเงินทอง หมืน* ล้าน โคนันทิวศิ าล ตีม* นั ยอมก้าน ย้อนจากกําอู้ บ่ด ี สามเข้าไปจ่วย ด้วยใจ๋ไม่ตี| เกื4อกูลยาม
มีมติ รตุ๊กข์โศกศร้าบ่เกยมีไผ ออกต๊องแม่เจ้า มือกํา| จ้อนคํา หนีบเก้น สีท* าํ ตัวต๋
| น เป๋ นคนตีเ* น้น เสมอกั |นหัน4 ชุมชน พ่องรวย
ล้นฟ้ า พ่องก็ขดั สน ก่อหากเป๋ นคน เหมือนกันจุ
| ผู้ ห้าความจริงใจ๋ ซื*อใสหลิง* หลู้ ต่อมิตรมึงกู ทัวทิ
* ศ ไผได้มติ รดี มีความเลิศ
ฤทธิจะพบแต่
ความเจริญ แหล่นายเฮย
}

หน้ าที ของสาหายที มีต่อมิ ตร15
หน้าทีส* าหาย ญิงจายพรํ*าพร้อม ตี*ควรจะต้อง แตนคุณมิตรหรือมีหา้ ข้อไว้ ควรได้ยดึ ถือ เพราะนัน* แหละคือ
มหามิตรเจ้า หนึ*งป้ องกันยาม เมือ* นัน4 เข้า ประมาทมัวเมา ง่ายลํ4า จ่วยติจ่วยเตือ| น ยามเปื* อนเพลียพลํ4า จ่วยจักจู๋เข้า ตางดี
สองคอยจ่วยกํ4า บ่ทาํ หน่ายหนี ฮักษาทรัพย์ม ี ของเปื* อนหือ4 ได้หากมีเปื* อนดี แม้มหี นึ*งใกล้ ดีกว่าร้อยคน ชัวช้
* าสามเมือ* มีภยั
บ่ได้อ่อนล้า เป๋ นตีเ* ปิ* งได้ เนอนาย อันเปื* อนกิน| นั 4 หากมีหลวงหลาย เปื* อนต๋ายหญิงจาย หายากดังอั
* น4 ข้อทีส* ก*ี า บ่ ล ะห่ า ง
หัน4 ในยามตุ๊กข์มี ต่อเปื* อนพ้อง ตุ๊กข์บ่ได้กนิ| ไผบ่สอ่ งต้อง ตุ๊กบ่นุ่งหย้อง คนดูแควน ข้อทีห* า้ นับถือและหวงแหนวงค์ตระกูล๋
แตน ของเปื* อนแต๊ใบไผมีสาหาย แบบนี4อยู่ใกล้ เหมือนมีบญ
ุ หลาย หนุนกํ4า

หน้ าที ของเจ้านายมีต่อลูกบ่าว16
จบก๋ารศึกษา มาหางานนัน4 ไผเฮียนฮูห้ นั 4 มันดีเหลือหลายปะเจ้านายนี4ตด*ี ใี จหลาย บ่วา่ หญิงจาย หน้าขอยแต้ใบ้
เจ้านายตีด* ี มีหา้ อย่าได้ ขอจารนัยหือ4 ฮู้ หนึ*งจัดก๋ารงาน ตวยปานส่งยู้ ต๋ามสมควรผู้ กระทํา บ่ได้เคร่งครัด ผูกมัดขับจํา| แต่
คอยแนะนํา ทําต๋ามแบบเบ้า สองหือ4 หาอาหาร คาวหวานแหละเจ้า จ๋าง-เผ็ด-เก็มเอา รืน* รส หื4อค่าจ่างงาน บ่หฮานหลีกกัด4
สิน4 เดือนจ่ายหือ4 ทันที สามดูและสุข ตุ๊กบ่หน่ายหนี ยามป่ วยไข้ม ี ฮักษากู๋ลเกือ4 สีห* อ4ื อาหาร เจือจานโอบเอื4อ มีรสแปลกลํา
อิม* ต้อง ห้าหือ4 หยุดงาน สานไมตรีกอ๊ ง ต๋ามโอกาสหือ4 อํานวย ไผปะแบบนี4 มันเหมือนถูกหวย ได้ทาํ งายตวย โจ๊กดีเนอเจ้า
ได้เจ้านายดี บ่หมีโศกเศร้า สุขภาพดีจมุ่ เนื4อ แหล่นายเฮย

หน้ าที ลูกบ่าวต่อเจ้านาย17
เมือ* มีเจ้านาย ต้องมีลูกน้อง เข้ามาเกีย* วข้องเป๋ น ของคู่ก ั |นงานจะสําเร็จ เป๋ นผลหือ4 หันดีบ่ดมี นั เป๋ นพราะลูกจ้าง
ลูกจ้างตีด* ี มีคณ
ุ เอกอ้าง มีหา้ อย่าเนอ ปี* น้องหนึ*งเข้าทํางาน ก่อนนายจะฮ้องว่องไวเก่งกล้า เจยบาน สองเลิกงานนัน4 หลังผู้
จัดก๋าร บ่ออู้ ง4ี าน หลับหลังหย่องหยือ4 สามถือเอาของ ตีน* ายปั น| หือ4 บ่ลกั ขโมย บ่มลี4 สีท* าํ ก๋ารงาน ต๋ามคําสังจี
* 4 และหือ4 ดีขน4ึ ต๋า
มลายห้านําคุณนายนี4 ไปจีข4 ยาย สรรเสริญเจ้านาย หือ4 มันเอกอ้าง ได้ลูกจ้างดี งานนี4แผ่กว้าง กิจก๋ารเจริญ ยิง* นักเหมือนมี
ลูกดี ภูมใิ จจ๋แต๊ตกั 4 กว่ามีเงินโกฏตือ4 เนอนาย เจ้านายลูกน้องเกีย* วข้องถึงปล๋าย ขอจบบรรยาย ไว้แผ่วเต่าอี4หนั นักก๋ารเมือง
อูส้ ปั ปะหลี4 เหมือนศรีธนนชัย น่าจังแต๊แหล่ นายเฮย
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หน้ าที ของพระสงฆ์18
หน้าทีพ* ระสงฆ์ องค์เตสธรรมะ บ่ได้ลอดละทางศาสนา มีหกอย่างไว้ หือ4 ได้ฮกั ษา สังสอนศรั
*
ทธา ตึงหนุ่ มตึงเฒ่า
หนึ*งสอนอย่าทํา ความชัวหม่
* นเศร้า ฮักษาศีลธรรม พรํ*าพร้อม ศีลห้าศีลแปด ป๊ กแขวดแวดล้อม กิน| หวานตานต้อม จุ ค นสอง
หือ4 ตัง4 ไว้ อย่าได้สบั สน ทําความดีคน จะได้อว่ งข้องปฏิบตั ติ ๋น บนความถูกต้องแนะความจํานง บ่งจี4 สามอนุ เคราะห์ เจาะจ๋ง
บ่มปี4 บ่หมีเหงีย* งควํ*า เปปั ง ดําธงธรรมะ สัจจะดังหวั
* ง ต๋ามฮอยพุทธัง สังสอนเตี
*
ย* งหมัน4 สีห* อ4ื ได้ฟัง ยังสิง* ตีห* นั 4 บังบ่เกยได้
ฟัง หือ4 ฮู้ แยกแยะถ้อยคํา นํายังกระทู้ มาสอนแผ่ผหู้ ญิงจาย ข้อทีห* า้ นี4 ตีต* ่านตังหลาย ฟั งแล้วเนอนาย บ่ฮแู้ จ่มแจ้งเฉลยหือ4
ฟัง สังสอนเตื
*
อ* มแถ้ง หือ4 ข้าใจ๋ธรรม ซาบซึ4ง ข้อหกแถมท้ายไผ บ่าตันมึง4 เปิ4 นบอกตางสวรรค์หอ4ื เนอนาย เตียวเส้นนี4เต้อะ
ตึงบ่เสียหาย ขอจบบรรยาย ไว้เปี ยงอีแ4 หล่นายเฮย

ค่าวฮําเสียงจากตั Fวแทนตุ๊เจ้า19
เสเลเมา ตุ๊เ จ้าอยู่วดั จํ|าศีลเคร่งครัด ปฏิบตั ติ ๋น ฉันข้าสองมือ4 ยืดถือเหตุผล ผู้นําปวงชน ศรัทธาใหญ่น้อยคู่กบั
อาจารย์ จ๊กหวันจ่องห้อย จ้วยกั |นผ่อกอย พิทกั ษ์ ข่วงแก้วตังสาม งานมีมากนัก หลีกเลีย* งบ่ได้เนอนาย ต้องตื*นแต่เจ้า บ่เมา
ลุกขวาย รัตนตรัย กราบไหว้น้อมเกล้าทําวัตรเจ้าเย็น จํา| เป๋ นแต๊เจ้า อยู่มานานเนาว์ บ่เว้น สร้างวัดสร้างวา บ่าได้หลบเร้น
จัดก๋ารวิง* เต้น ตางบน บอกบุญญาติมติ ร จิตบ่สบั สน ไวยาแถมคน อดทนเตื*อมตุ้มบางครัง4 ศรัทธา จ่างปาหือ4 กลุม้ แยกหมุ่
แยกจุม ขัดแย้ง อูบ้ เ่ ข้ากั |นเดือดนับเบาะแว้ง เถียงกันบ่
| ได้ รอรา
ตุ๊เจ้าอยูว่ ดั ขจัดปั ญหา จักสองศรั
z
ทธา สามัคคีฮนั 4 นํ4าหนึ*งใจ๋เดียว เป๋ นเกลีย* วเจือกฟั น4 อยู่ก ั |นตึง วัน จื*นจ้อย แต่ม า
สียใจ๋ตางในตํ*าก๊อย เขามากล่าวถ้อย วิจารณ์นนิ ทาว่าฮ้าย เรือ* งไร้แก่นสาร หาว่าสมภาร ฮับตานเหนือใต้สวดศพเผาผี ยังมี
รายได้ กอบโกยเงินไทย บาทแบ้งค์ ยามกล๋างผะสา ผดมาหน้าแล้ง ถุงย่ามบ่แห้ง เนอนายสลากภัตต์ บางวัดใส่หลายต้น
โจกเรียงราย เงินไทยหลามหลู้ลางเตือ* หลายปั น ขีค4 ร้านจะอู้ขนาดเงินเดือนครู ยังก๊าน ฟั งเขาเล่ามาปาหือ4 สะต้าน ปู่ จ๋ารย์
รายได้ บ่เบา ตุ๊เจ้าได้หา้ ร้อย จืน* จ๊อยบ่เหงา อาจารย์เวนเอาเขาก็หอ4ื ห้าป่ อหนานยังดี มีเมียซักผ้า อย่างอื*นแถมกา สัปป๊ ะ
ถ้าปี| ใหม่เ มือง นันเนืองอาล๊ะ คาระวเจ้าสมภาร ของฉันพรํ*าพร้อม กิน| ต้อมอาหาร ได้เงินหลายปั น ของตานครบถ้วนแต่
ศรัทธาเหย บ่เกยได้อว้ น กิน| มอกปอควร อิม* ต้อง ญาติโยมศรัทธา อาวอาปี* น้อง ขอร้องอย่าได้ วิจารณ์ มาเล่าขวัญตุ๊ เล่า
ขวัญปู่จารย์แสนจะรําคาญ ฮ้องเพลงกิน| เหล้าเล่นก๋านพนัน ป๊ อกแปดป๊ อกเก๊า ไผก็บ่เอาเนอไท้ มันตึง บ่ ด ีป*ี ป้ า อาไป้ สิบ นิ4 ว
กราบไหว้วนั ตาขอสูมาลาเหียเต่าอี4 เต่านี4วางลง ก่อนแลนายเฮย
วรรณกรรมค่าวฮํ*าล้านนาเป็ นวรรณกรรมทีเ* น้นให้เกิดประโยชน์ทางด้านกาอบรมบ่มเพาะความประพฤติอนั ดี
งามตามหลักพุทธศาสนา โดยการสอดแทรกเนื4อหาคําสังสอนที
*
ม* คี วามกลมกลืนระหว่างรูปแบบการดําเนินชีวติ ของคน
ล้านนาในยุคสมัยอดีตกับหลักธรรมทางศาสนาพืน4 ฐานทีท* กุ คนควรอย่างยิง* ทีจ* ะยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ ผูป้ ระพันธ์ได้ใช้ทกั ษะ
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ในการสรรสร้างวรรณกรรมเรื*องนี4ขน4ึ เพื*อให้เกิดความสนุ กสนาน ความบันเทิงแก่ผูท้ ม*ี โี อกาสได้สดับรับฟั งในวัดช่วง
เข้าพรรษาก็ดหี รือรวมถึงผูค้ นทีไ* ม่มโี อกาสได้เข้ามาในวัดก็ดี เพื*อ เปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีสทิ ธิในการรับรูห้ ลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในทุก ๆ แห่งหน เน้นความงามของภาษาทีง* ่ายต่อการทําความเข้าใจ ร่วมด้วยสิง* หรรษาและข้อคิดหลัก
สําคัญในการดํารงชีวติ แม้ว่าผูฟ้ ั งคนใดก็ตามไม่รบั รูห้ ลักธรรมทางศาสนามาก่อน แต่เมือ* ใช้สมาธิและจิตทีต* งั 4 มันในการรั
*
บ
ฟั งสิง* ทีผ* ปู้ ระพันธ์ได้ถ่ายทอดผ่านวรรณกรรมเรือ* งนี4แล้ว ก็จะเกิดความเข้าใจในหลักการดําเนินชีวติ ทีส* ามารถก่อให้เกิด
สันติสุขและความสมดุลมากยิง* ขึน4 ร่วมด้วยกับลักษณะการสร้างเสียงสัมผัส ทํานองบทพูดทีก* ลมกลืนทําให้ผูฟ้ ั งเกิดความ
บันเทิงสนุกสนาน ในคราวเดียวกันด้วยรวมทังการเผยแผ่
4
วฒ
ั นธรรมประเพณี วิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ของคนล้านนาในยุคสมัย
อดีต ผ่านรูปแบบเนื4อหาและบริบทของสิง* แวดล้อมในชุมชนอย่างชัดเจน และพบว่าผูป้ ระพันธ์มคี วามเพียรพยายามเป็ น
อย่างยิง* ในการถ่ายทอดเนื4อหาให้มคี วามสอดคล้องกับวิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่ของคนล้านนา ฉายให้เห็นภาพลักษณ์ อย่าง
ชัดเจน เพือ* วัตถุประสงค์เดียว คือ การให้โอวาททางหลักธรรมแก่คนในชุมชน เพื*อใช้เป็ นแนวทางหลักปฏิบตั ใิ นการดําเนิน
ชีวติ ให้อยู่ในศีลธรรม ไม่ขดั ต่อหลักศาสนาและมีความสุขต่อไป วรรณกรรมมีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ ชาวล้านนาหลายด้านเช่น
1. หลักการเสียสละ ความเสียสละเป็ นความหมายของการให้ทเ*ี ป็ นทานหรือ ปริจาคะหมายถึง การให้วตั ถุสงิ* ของ
การเสียสละความสุขส่วนตัว การช่วยเหลือเกือ4 กูลผูอ้ *นื โดยไม่เลือกว่าเป็ นมิตรหรือเป็ นศัตรูเป็ นการให้ทม*ี งุ่ กําจัดกิเลสโลภะ
และความเห็นแก่ตวั นับเป็ นคุณธรรมทีส* าํ คัญสําหรับคนทัวไปจะต้
*
องพึงมีต่อกัน
2. หลักความกตัญKู คําว่า กตัญ ู หมายถึง บุคคลทีห* าได้ยาก คําว่า กตัญ กู ตเวทีคอื ผูร้ อู้ ปุ การะทีผ* ูอ้ *นื กระทํา
แล้วและกระทําตอบแทน ผูร้ จู้ กั คุณค่าแห่งการทําดีของผูอ้ *นื และแสดงออกมา เพื*อบูชาความดีนนั 4 ความกตัญ เู ป็ นธรรมคํา
สอนทีบ* คุ คลพึงปฏิบตั ติ ่อกันในสังคม
3. หลักความรักความเมตตา การอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าในอดีตหรือปั จจุบนั สิง* สําคัญทีจ* ะทําให้สงั คมนัน4 อยู่
ร่มเย็นเป็ นสุขก็คอื การมีความรักเมตตาต่อกันและกันไม่มกี ารแย่งชิงดีชงิ เด่นหรือทําร้ายร่างกายกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
เพราะการแสวงหาความสุขด้วยการเบียดเบียนผูอ้ น*ื นัน4 ชือ* ว่าไม่ใช่เป็ นการแสวงหาความสุขทีถ* ูกต้อง เพราะมีแต่จะนําความ
ทุกข์มาให้ ดังพุทธพจน์ทว*ี ่า “ผูใ้ ดใฝ่ หาความสุขเพือ* ตนแต่กลับใช้ทอ่ นไม้ทาํ ร้ายสัตว์ทงั 4 หลายผูร้ กั สุขผูน้ ัน4 ตายไปแล้วย่อม
ไม่ได้รบั ความสุขเลย” การทีจ* ะได้รบั ความสุขทีแ* ท้จริงนัน4 ก็คอื การไม่เบียดเบียนคนอื*นหรือสัตว์อ*นื นันเอง
*
บุคคลผูไ้ ม่
เบียดเบียนผูอ้ *นื นี4ก็คอื มีความเมตตาต่อผูอ้ น*ื เพราะผูท้ ม*ี เี มตตาอยู่ในจิตใจย่อมไม่คดิ เบียดเบียนใคร มีแต่จะมอบความรัก
ความอบอุน่ หรือความปรารถนาดีต่อผูอ้ น*ื เป็ นผูท้ ม*ี จี ติ ใจเอือ4 เฟื4 อเผือ* แผ่ให้แก่ผอู้ น*ื ไม่เห็นแก่ตวั 20
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