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การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบตั ิ อารยธรรมวิถีของสีครูบาในจังหวัดลําพูน
THE STUDY TECHINGS AND NOBLE PRACTICE OF FOUR RABBIS
(KRU BA) IN LAMPHUN PROVINCE
ไพรินทร์ ณ วันนา
Pairin na wanna
บทคัดย่อ

การศึก ษาวิจ ัย เรือง การศึก ษาแนวคิด และหลัก ปฏิบัติอ ารยวิถีข องสีครู บ าในจัง หวัด ลํ า พู น
มีว ัต ถุ ป ระสงค์ คื อ เพือศึก ษาแนวคิด ตามหลัก คํ า สอนของสีครู บ าในจัง หวัด ลํ า พู น . เพือศึก ษา
หลักการปฏิบตั ขิ องสีครูบาในจังหวัดลําพูน . เพือวิเคราะห์แนวคิดหลักคําสอนและหลักปฏิบตั ิของสีครูบาใน
จังหวัดลําพูน เป็ นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) โดยใช้วธิ กี าร
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แ บบเชิงลึก (In-dept Interview) แบบมีแ นวคําถาม (Guideline)
ไว้ล่ ว งหน้ า อัน จะทํ า ให้ท ราบถึ ง แนวคิด คํ า สอนและหลัก ปฏิบัติ ป ฏิป ทาของสีครู บ าในจัง หวัด ลํ า พู น
ผู้ให้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informants) มีทงหมด
ั
รูป/คน ใช้วธิ กี ารศึกษาวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary
Research) โดยการวิเคราะห์เนือข้อมูลจากการศึกษา พบว่า สีครูบานันส่วนใหญ่แล้วจะเน้นคําสอนทีคล้ายกัน
กล่าวคือ หลักศีล หลักสังคหวัตถุ พรหมวิหารธรรม จึงได้ทราบหลักแนวคําสอนและหลักการปฏิบตั ิ
ปฏิปทาของสีครูบาในจังหวัดลําพูน
คําสําคัญ: อารยวิถ,ี สีครูบา, แนวคําสอนหลักปฏิบตั ิ

ABSTRACT

Based on the qualitative research, the purposes of this study, “The Study of Teachings
and Practices of the Four Rabbis in Lamphun Province”, aimed to investigate the doctrines and
practices of four rabbis in Lamphun province, as well as to analyze the doctrines and practices of
four rabbis in Lamphun province., in-depth interviews were conducted with 20 key informants. This
study was based on the documentary research. The findings of the study revealed that the four
rabbis including, the five precepts, the four precepts, the four principles of service, and the 4 sublime
states of mind were mostly used in the four rabbis in Lamphun province.
Keywords: civilization, four kruba, core doctrine
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วิทยาลัยสงฆ์ลาํ พูน
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บทนํา

สัง คมไทย เป็ น สังคมทีมีพ ระพุ ท ธศาสนาเป็ น รากฐานมายาวนาน ศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณี
วิถีชวี ติ ต่างๆ ล้วนได้รบั อิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาทังสิน แบบแผนทางการปฏิบตั ิตนโดยส่วนใหญ่ของ
พุทธศาสนิกชนก็ลว้ นได้รบั แบบแผนมาจากผู้ปฏิบตั ิดปี ฏิบตั ชิ อบทีเรียกว่า พระสงฆ์ พระพุทธศาสนาจึงเป็ น
สถาบันทีสําคัญทีสุดในการให้การศึกษา เพราะการศึกษาของเราเริมต้นมาจากวัด และยังเป็ นสถาบันทีให้
การช่ วยเหลือต่ อสัง คมไทยตลอดมา โดยมีส่วนช่วยในการกล่อมเกลาจิตใจและลักษณะนิสยั ของคนไทย
พระสงฆ์และวัดก็ยงั ต้องรับภาระหน้าทีในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติอยู่ตลอดไป1
พระสงฆ์ เป็ นหมู่สาวกของพระพุทธเจ้า ผูซ้ งฟั
ึ งคําสังสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลือมใส สละเรือน
ออกบวช ถือวัตรปฏิบตั ิ ตามพระธรรมวินัยทีพระบรมศาสดาสังสอนและกําหนดไว้พระสงฆ์ จัดเป็ นหนึงใน
พระรัต นตรัย คือ พระพุท ธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ โดยพระสงฆ์ใ นพระรัต นตรัย หมายถึง เฉพาะ
พระอริยสงฆ์2 พระสงฆ์คอื ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบก่อนแล้วจึงสอนให้ผอู้ นประพฤติ
ื
ดปี ระพฤติชอบตามอย่างบ้าง
จัดเป็ น บุ ค คลทีควรบูช าของพุ ท ธศาสนิก ชน3พระสงฆ์ใ นพระพุ ท ธศาสนาแบ่ ง ออกเป็ น ประเภท คือ
พระอริย สงฆ์แ ละพระสมมติสงฆ์ ซึงพระสงฆ์ใ นปั จจุ บนั ส่ วนใหญ่ เป็ นสมมติสงฆ์ คือพระสงฆ์โ ดยทัวไป
พระสงฆ์มหี น้าทีสําคัญในการเป็ นกําลังเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขจรขจายไปในสารทิศต่างๆ การเผยแผ่ถอื
ได้ว่าเป็ นกิจหนึงทีพระสงฆ์จ ักต้องปฏิบตั ิ อันถือได้ว่าเป็ นการสงเคราะห์ห นึ งเช่ นกัน การสงเคราะห์ของ
พระสงฆ์สามารถทําได้หลากหลายช่องทาง ทังการเผยแผ่ธรรมะ การช่วยเหลือสังคม การสงเคราะห์ผู้อืน
เป็ นต้น การสังคมสงเคราะห์ในมุมมองของพระพุทธศาสนานัน พระพุทธเจ้าทรงมุ่งให้การสังคมสงเคราะห์แก่
บุคคลและสังคมให้อยู่รอด โดยไม่ใช่ให้อยู่รอดเฉพาะทางด้านร่างกายเท่านัน แต่เป้ าหมายสูงสุดของการสังคม
สงเคราะห์ทางพระพุทธศาสนานันอยู่ทการให้
ี
อยู่รอดทางด้านจิตภาพหรือด้านจิตใจเป็ นเป้ าหมายสูงสุด ผ่าน
การให้ธรรมะเป็ นทาน กล่าวคือทรงมีพุทธประสงค์ว่า ให้ผรู้ บั การสังคมสงเคราะห์ได้ช่วยเหลือตนเอง โดยมี
วิถีชวี ติ ทีสามารถแก้ไขปั ญหาในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ หรือมีจติ วิญญาณทีสามารถก้าวข้ามไปจาก
ความทุกข์ คือ ความเกิด แก่ เจ็บ ตายในสังสารวัฏ ซึงพุท ธประสงค์ข ้อนี พระพุท ธองค์ทรงเน้นยําและให้
ความสําคัญเป็ นอย่างยิง ด้วยทรงเห็นว่ าเป็ นงานสัง คมสงเคราะห์ขนสู
ั งสุด4 งานด้านสังคมสงเคราะห์ของ
พระสงฆ์จงึ เป็ นภาระงานทีถือได้ว่าเป็ นหน้าทีอันสําคัญทีทังพระสังฆาธิก ารและพระสงฆ์โดยทัวไปจะต้อง
ยึด ถือ ปฏิบ ัติ อันได้แ ก่ ด้า นการปกครอง ด้านการศึก ษา ด้า นการศึก ษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณู ปการ
ด้านการเผยแผ่ และด้านการสาธารณสงเคราะห์5 ซึงจะเห็นได้ว่าการสงเคราะห์ของพระสงฆ์นันเป็ นภาระ
สําคัญทีจักต้องยึดถือปฏิบตั อิ ย่างสมําเสมอนอกเหนือจากการศึกษาพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการช่วยเหลือ
ผูอ้ นทั
ื งวัด บ้าน โรงเรียน สถานทีราชการสําคัญ หรือแม้กระทังโรงพยาบาล ทีมักพบเห็นพระสงฆ์ทมีี ชอเสี
ื ยง
1

หน้า .
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ได้เข้า ไปมีบทบาทสําคัญในการเป็ นผู้นําการสงเคราะห์ต่างๆ เหล่านัน ทังในอดีตและปั จจุบนั โดยเฉพาะ
ในสังคมภาคเหนือตอนบนทีปรากฏมีพระสงฆ์ทเป็
ี นแกนนํ าสําคัญในการเป็ นนักสังคมสงเคราะห์ดงั กล่าวจน
กลายเป็ นวิถปี ฏิบตั ทิ สืี บทอดกันมาจนถึงปั จจุบนั อันเป็ นแนวทางในการสงเคราะห์แบบบูรณาการ การมีส่วน
ร่วมทังพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทัวไปทีต่างก็มสี ่วนร่วมสําคัญในการเสริมสร้างการสังคมสงเคราะห์นีให้
เกิดขึนจนกลายเป็ นอารยธรรมวิถี
อารยธรรมวิถี เป็ นการผสมผสานระหว่างความเป็ นอารยทางธรรมและวิถีแ ห่งการปฏิบตั ิของ
พระสงฆ์ในล้านนา โดยศัพท์แล้ว อารยธรรม หมายถึง ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี6 ธรรมอันดีงาม7
อารยธรรมในทางโลกเป็ นอารยธรรมทีได้รบั การสังสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ถือได้ว่าเป็ นพัฒนาการทาง
สังคมทีมีอทิ ธิพลทังประเพณี วัฒนธรรม วิถีชวี ติ วิถีสงั คม ส่วนอารยธรรมในทางธรรมนันเป็ นอารยธรรมที
เป็ นการประพฤติป ฏิบตั ิ ธรรมอันเป็ นวิถีปฏิบตั ิท ีสืบต่ อกันมา อารยธรรมวิถีจึงเป็ นรูปแบบหรือแนวทาง
ใน การปฏิบ ัติธ รรมของพระสงฆ์ ซึงมีท ังการปฏิบ ัติวิปั ส สนากรรมฐานและการสัง คมสงเคราะห์ต่ างๆ
ควบคู่กนั ไป ซึงส่วนใหญ่พระสงฆ์ทมีี วตั รปฏิบตั ใิ นรูปแบบลักษณะนีจะถูกนิยามว่า “ครูบา” ครูบา หมายถึง
คําใช้เรียกพระเถระผูเ้ ป็ นทีเคารพนับถือ ซึงมักจะมีอายุ ปี ขนไป
ึ 8 ตําแหน่ งครูบาเป็ นชือปรากฏในทําเนียบ
ของอาณาจักรล้านนาโบราณ เริมตังแต่ สาธุ สิทธิ ครูบาสวามี สมเด็จ และอาชญาธรรม ครูบานิยมเรีย ก
พระเถระทีเคร่งศีลเคร่งธรรมและมีอายุพรรษา บางครังเรียกพระภิกษุ หนุ่ มทีประชาชนนับถือว่า ครูบา ก็มี
แล้ว แต่ค วามนิย มของสาธุช น9 ครูบ าในอดีตนันเป็ นพระสงฆ์ท ีเป็ น ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีศ ีลอันงดงาม
ไม่ ด่ างพร้อ ย มีจ ริย าวัต รเป็ น ทีเคารพแก่ ค นทัวไป และทีสําคัญ คือ เป็ น พระนัก พัฒ นาและพระนั ก สัง คม
สงเคราะห์ ซึงพระสงฆ์ในล้านนาทีมีชอเสี
ื ยงในด้านนีทีสําคัญได้แก่ ครูบาศรีวชิ ยั ครูบาขาวปี ครูบาพรหมา
และครูบาวงศ์ ซึงถือได้ว่าเป็ นสีครูบาทีมีชอเสี
ื ยงและผลงานเป็ นทีปรากฏและได้รบั การยอมรับนับถือทังคนใน
พืนทีและบุคคลโดยทัวไปมาจนถึงปั จจุบนั วิถีแห่งการปฏิบตั ิข องทังสีครูบานันเป็ นวิธธี รรมทีถือได้ว่าเป็ น
แบบอย่างด้านการสังคมสงเคราะห์ กล่าวคือ การช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ทีปรากฏเป็ นผลงานเด่นชัดคือ
การก่อสร้างและการปฏิบตั ิวปิ ั สสนากรรมฐาน โดยทังสีครูบานันต่างมีแนววัตรปฏิบตั ทิ มีี ความสอดคล้องกัน
โดยได้เป็ นครูอาจารย์และศิษย์ต่อกัน วัตรปฏิบตั ิของทังสีครูบาดังกล่าวถือได้ว่าเป็ นอารยธรรมวิถีทปรากฏ
ี
เป็ นรูปธรรมชัดเจนมาจนถึงปั จจุบนั โดยเฉพาะครูบาศรีวชิ ยั ทีเป็ นบุคคลสําคัญของล้านนาทีมีบทบาทอย่าง
มาก จนเรียกได้ว่าเป็ น “ตนบุญ” ซึงบทบาทของท่านได้ปฏิบตั ิตนบําเพ็ญเพียรภาวนาสิกขาวินัย ตามรอย
พระบรมศาสดาด้วยข้อวัต รปฏิบตั ิเสริมบุค ลิกภาพด้วยความน่ าเลือมใส อันเป็ นลักษณะพิเศษทีเรียกว่ า
“ตนบุญ” ด้วยจริยวัตรอันเคร่งครัดทีปรากฏให้บุคคลทีได้พบเห็นมีความศรัทธานับถือเป็ นความสันโดษเคร่ง
ในการรักษาศีลวินยั จึงเป็ นทีเคารพศรัทธาและยกย่องว่าเป็ นนักบุญแห่งล้านนา10 ผลงานต่างๆ ทีท่านได้สร้าง
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นับได้ว่าเป็ นคุณูปการยิงต่อทังพระพุทธศาสนาและสังคมโดยทัวไป และทีสําคัญ ความเป็ นอารยธรรมวิถนี ีได้
ส่งผลกระทบต่อเพศสภาพทางสมณเพศของครูบาบางรูปทีได้รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ติ นดังกล่าวจนเกิด
เป็ นคดีความและได้รบั การโจษขานตังแต่อดีตถึงปั จจุบนั เช่น กรณีครูบาศรีวชิ ยั และครูบาขาวปี เป็ นต้น ซึง
ทําให้ความเป็ นอารยธรรมวิถขี องสีครูบาเป็ นทีน่าศึกษาเป็ นอย่างยิง
ดังนัน ผู้ศกึ ษาวิจ ัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบตั ิอารยธรรมวิถีของ สีครูบา
ในจังหวัดลําพูน ซึงเป็ นการศึกษาถึงแนวคิดและหลักปฏิบตั ิอันถือได้ว่าเป็ นอารยธรรมวิถีของสีครูบาทีมี
ชือเสียงในจังหวัดลําพูน เพือนํ าองค์ความรูท้ ได้
ี รบั มาเป็ นแบบแผนและแนวทางในการพัฒนาสังคม และการ
พัฒ นาตนเองของพระสงฆ์ในจังหวัดลําพูน เพือให้เป็ นประโยชน์อย่างยิงในการส่งเสริมแบบอย่างของวัตร
ปฏิบตั ทิ ดีี งามของพระสงฆ์ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจยั

. เพือศึกษาแนวคิดตามหลักคําสอนของสีครูบาในจังหวัดลําพูน
. เพือศึกษาหลักการปฏิบตั ขิ องสีครูบาในจังหวัดลําพูน
. เพือวิเคราะห์แนวคิดหลักคําสอนและหลักปฏิบตั ขิ องสีครูบาในจังหวัดลําพูน

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

การศึกษาวิจยั ครังนีเป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และทําการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพผูว้ จิ ยั มุ่งศึกษาการศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบตั อิ ารยธรรมวิถขี องสีครูบาในจังหวัดลําพูน
โดยการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูท้ เกี
ี ยว

ผลการวิ จยั พบว่า

. ด้านแนวคิ ดและคําสอนอารยวิ ถีสีครูบา
จากการศึก ษาพบว่า สีครูบานั นส่ว นใหญ่ แ ล้ว จะเน้ น คําสอนทีคล้า ยกัน กล่ าวคือ หลัก ศีล ห้า
หลักสังคหวัตถุ พรหมวิหารธรรม เป็ นแนวทางอบรมสังสอนควบคู่ไปการในการปฏิบตั ิ ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาเป็ นดัง เข็มทิศ นําทางชีวติ สูค่ วามเจริญ อันเป็ นแนวทางในการสังสอนและปฏิบตั ขิ องสีครูบา
การสอนโดยการใช้หลักศีล พรหมวิ หาร มีรายละเอียดดังนี
. หลักศีล
หลักศีล คือ ศีลพืนฐานทีองค์พระสัมมาสัมพุ ทธเจ้าทรงสังสอนให้ชาวพุ ทธทุ กคนยึด ถือ
ปฏิบตั เิ ป็ นหลักของชีวติ ซึงชาวกะเหรียงหลังจากทีได้รบั ฟั งการบรรยายธรรมะของครูบาชัยยะวงศาพัฒนา
จึงได้เปลียนแนวคิดและวิถกี ารดํารงชีวติ ด้วยหลักปฏิบตั ิ 5 ข้อ
ศีลข้อที 1ปาณาติ ปาตา หมายถึง ชาวกะเหรียง หลังจากเลิกนับถือเรืองผี ไม่มีการ
ฆ่าสัตว์ เพือใช้เป็ นเครืองสังเวยเซ่นไหว้ ได้ละเว้นจากการฆ่าชีวติ สัตว์ทุกชนิด โดยการปรับตัวกลับใจมา
เจริญภาวนา รักษาศีล กินเจหรืออาหารมังสวิรตั ิ แทนการกินและล่าเนือสัตว์
ศีลข้อที 2อทิ นนาทานาเวรมณี หมายถึง เมือทุกคนปฏิบตั ิ เลิกเสพของมึนเมาละเว้น
จากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการประพฤติในกาม ได้แล้ว ชุมชนบ้านห้วยต้มจะไม่มขี โมย ไม่มกี ารลักทรัพย์
ในชุมชนบ้านห้วยต้ม
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ศีลข้อที 3 กาเมสุมิสฉาจาราเวรมณี หมายถึง การแสดงออกด้านการครองเรือน หญิง
ทียังไม่แต่งงานจะแต่งกายโดยการสวมเสือชุดยาวลวด ส่วนผูห้ ญิงทีแต่งงานแล้วจะใส่เสือผ้าสองท่อนและบาง
เผ่าจะมีรอยสักทีเป็ นสัญลักษณ์วงกลมทีข้อเท้า แสดงว่าผูห้ ญิงคนนันแต่งงานมีค่คู รองแล้วชายหนุ่มไม่ควรไป
ข้องเกียว จึงเป็ นการงดเว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม ละเว้นการประพฤติผดิ ลูกผิดเมียคนอืน
ศีลข้อที 4 มุสาวาทาเวรมณี หมายถึง คนในชุมชนบ้านห้วยต้ม จะให้ความไว้ใจกันจึงมี
การไม่โกหกกัน เป็ นการละเว้นจากการพูดปดงดเท็จ พูดจาโกหก พูดไม่อยู่กบั ร่องกับรอย
ศีลข้อที 5 สุราเมรัยมัฌชปะมาทัตถานาเวรมณี หมายถึง การเลิก การละเว้นจากการ
ดืมสุราเมรัยและเครืองดองของมืนเมาทุกชนิด เช่น ข้อนีครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เน้นยําว่ามีความสําคัญทีสุด
เพราะเป็ นสาเหตุของปั ญหา เมือสติถูก ทําลาย จะนํ าพามาซึงความหายนะ ความสูญเสีย ดังนัน ชาวบ้าน
ในชุมชนจึงปฏิบตั ติ นอย่างเคร่งครัดไม่ยุ่งเกียวกับของมึนเมา
. หลักพรหมวิ หาร
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 เป็ นหลักธรรมประจําใจเพือให้ตนดํารงชีวติ ได้อย่ างประเสริฐและ
บริสุทธิเฉกเช่น พรหม เป็ นแนวธรรมปฏิบตั ิของผู้ทผูี ้ปกครอง และการอยู่ร่วมกับผู้อนื ประกอบด้วยหลัก
ปฏิบตั ิ 4 ประการ ได้แก่
) เมตตา คือ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ท่านเป็ นผูม้ พี รหมวิหารสี หลวงพ่อมีความเมตตา
กรุณาและพรหมวิห ารสีมาแต่ เยาว์ว ยั อย่ า งหาทีเปรีย บมิไ ด้ ท่านเป็ น ผู้มีความเมตตาต่ อสรรพสิงในโลก
มีความรักใคร่ สังสอนผู้นําชุมชน ให้ธรรมะแก่ชาวกะเหรียงด้วยความเมตา ปรารถนาดีอยากให้ชุมชนบ้าน
ห้วยต้มมีความสุข มีจติ อันแผ่ไมตรีและคิดทําประโยชน์แก่มนุษย์สตั ว์โลกทัวหน้า
) กรุณา คือ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ท่านเป็ นผูม้ จี ติ ใจอ่อนโยน คิดถึงผู้อนก่
ื อนเสมอมี
ความสงสาร อยากคิดช่วยให้ชาวบ้านพ้นทุกข์ ท่านจึงได้เล่านิทาน ให้ชาวกะเหรียงได้ฟังเพือใช้ประกอบใน
การพิจารณาและพัฒนาด้านความคิดและวิถชี วี ติ ของชุมชน ท่านใฝ่ ในอันจะปลดเปลืองบําบัดความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของปวงสัตว์ ท่านจึงมีแนวคิดทีจะช่วยปลดปล่อยความทุกข์ให้ชาวบ้านในชุมชนห้วยต้มเป็ นสุข
) มุทิ ตา คือ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา มีความยินดี ในเมือผู้อืนอยู่ดมี ีสุข มีจติ ผ่องใส
บันเทิง ประกอบด้วยอาการแช่มชืนเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทงหลายผู
ั
ด้ ํารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมือ
เขาได้ดมี สี ขุ เจริญงอกงามยิงขึนไปเป็ นสิงที นันได้ตงมั
ั นในการทําความดี และชุมชนเองยินดีช่วยเหลือในการ
พัฒนาชุมชนในบ้านห้วยต้ม อย่างแท้จริง
) อุเบกขา คือ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ท่านมีความวางใจเป็ นกลาง อันจะให้ดํารงอยู่ใน
ธรรมตามทีพิจารณาเห็นด้วยปั ญญา คือ มีจติ เรียบตรงเทียงธรรมดุจตราชัง เช่น ในการเลือกผู้นําเพือพัฒนา
ชุมชน ท่านไม่เข้าข้างใคร แต่จะชีแนะให้ชุมชนรูจ้ กั การพิจารณา การเลือกผูน้ ําชุมชน ไม่เอนเอียงด้วยรักและ
ชัง พิจารณาเห็นกรรมทีสัตว์ทงหลายกระทํ
ั
าแล้ว อันควรได้รบั ผลดีห รือชัว สมควรแก่เหตุอนั ตนประกอบ
พร้อมทีจะวินิจฉัยและปฏิบตั ไิ ปตามธรรม รวมทังรูจ้ กั วางเฉยสงบใจมองดู ในเมือไม่มกี จิ ทีควรทํา เพราะเขา
รับผิดชอบตนได้ดแี ล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รบั ผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน
เช่น การเผยแผ่ธรรมะ ท่านจะวางตนเป็ นกลาง ไม่โจมตีใครความสํารวมในศีล หรือข้อปฏิบตั ิอยู่ในกรอบ
กติกา วินัย ไม่กล่าวร้ายศาสนาอืน
. หลักสังคหะวัตถุ
สัง คหวัต ถุ หมายถึง หลัก ธรรมทีเป็ นเครืองยึดเหนียวนํ าใจของผู้อืน ผูก ไมตรี เอือเฟื อ
เกือกูล หรือเป็ นหลักการสงเคราะห์ซงกั
ึ นและกัน ซึงหลักธรรมในข้อนีครูบาศรีวชิ ยั จะเน้น ท่านจะสอนให้คน
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รักและสามัคคีกนั เป็ นอย่างมาก ซึงจะเห็นจากทีท่านได้สร้างทางขึนดอยสุเทพมีผคู้ นจากหลายองค์การเข้ามา
ช่วยเหลือท่านอย่างพร้อมเพรียง แสดงถึงมีความกลมเกลียวกัน ดังคุณธรรมสังคหวัตถุ ประการ ได้แก่
) ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอือเฟื อแบ่งปั นของๆ ตนเพือประโยชน์แก่
บุคคลอืน ไม่ตระหนีถีเหนียว ไม่เป็ นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว ให้ประกอบอาชีพทีรูจ้ กั การให้ทานหรือการสร้าง
ทานบารมี คุณธรรมข้อนีจะช่วยให้ไม่เป็ นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตวั เราควรคํานึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สงของที
ิ
เรา
หามาได้ มิใช่สงจี
ิ รงั ยังยืน เมือเราสินชีวติ ไปแล้วก็ไม่สามารถจะนําติดตัวเอาไปได้
) ปิ ยวาจา คือ ชุมชนบ้านห้วยต้ม การพูดจาด้วยถ้อยคําทีไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วย
ความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิงทีเป็ นประโยชน์เหมาะสําหรับกาลเทศะ พระพุ ทธเจ้าทรงให้
ความสําคัญกับการพูดเป็ นอย่างยิง เพราะการพูดเป็ นบันไดขันแรกทีจะสร้างมนุ ษย์สมั พันธ์อนั ดีให้เกิดขึน
วิธกี ารทีจะพูดให้เป็ นปิ ยวาจานัน จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี
เว้นจากการพูดเท็จ
เว้นจากการพูดส่อเสียด
เว้นจากการพูดคําหยาบ
เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ
) อัตถจริ ยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิงทีเป็ นประโยชน์แก่ผอู้ นื
เช่น ครูบาศรีวชิ ยั ได้พฒ
ั นา สร้างวัดมากมาย
) สมานัตตา คือ การเป็ นผูม้ คี วามสมําเสมอ เช่น ตัวท่านเองได้ทําตนให้เป็ นตัวอย่าง
ในทางปฏิบตั เิ สมอมา สือถึงการปฏิบตั ติ นของคนเรา ต้องมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย คุณธรรมข้อนี
จะช่วยให้เราเป็ นคนมีจติ ใจหนักแน่ นไม่โลเล รวมทังยังเป็ นการสร้างความนิยม และไว้วางใจให้แก่ผู้อนอี
ื ก
ด้วย
. ด้านปฏิ บตั ิ ปฏิ ปทาของอารยวิถีสีครูบา
ทังสีครูบาท่านได้มุ่งทังการสอนและหลักการปฏิบตั ติ นเป็ นเยืองอย่างทีน่าเคารพ ทังสอนผูอ้ นให้
ื
ปฏิบตั ิต ามอย่างเคร่ งครัด ทังด้านวิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมฐาน เพือเป็ นอุ บายให้เกิดปั ญญา และ
การกําจัดกิเลสในใจตนให้หมดสินไปเพือความสงบสุขทางใจ เช่น ครูบาพรหมาพรหมจักโก ตังสํานักปฏิบตั ิ
ธรรม ครูบาวงค์ษาพัฒนา ครูบาอภิชยั ขาวปี มีลูกศิษย์มากมายทีมาปฏิบตั ธิ รรม จึงนับได้ว่า ครูบาทังสาม
ท่านนันได้เจริญรอยตามครูบาเจ้าศรีวชิ ยั ได้เป็ นอารยวิถมี าก่อนแล้ว ซึงก็เป็ นไปตามแนวทางทีพระพุทธเจ้า
ได้ทรงตรัสสอนมาครังพุทธกาล แนวทางปฏิบตั ปิ ฏิปทาของอารยวิถสี ครู
ี บาดังกล่าวนีจึงเป็ นแบบอย่างทีดี
งาม ทีเหล่าชาวพุทธ ได้เจริญรอยตามมาเป็ นเวลาช้านาน เพือพัฒนาจิตใจตนเอง สังคม ให้สงบสุข ร่มเย็น
นันเอง

อภิ ปรายผล

ผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจยั เรือง การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบตั ติ ามอารยวิถขี องสีครูบา
ในจัง หวัด ลํา พู น ทํา ให้เกิด การอภิป รายผลการวิจ ัย ในครังนี ว่ า ตามหลัก การทางพระพุ ท ธศาสนา เป็ น
การศึกษาเพือทราบแนวคิด และหลักปฏิบตั ิปฏิปทาของสีครูบา ด้วยหลักธรรมทางพระพุ ทธศาสนา เช่น
หลักศีล หลักพรหมวิหาร หลักสังคหะวัตถุ หลักวิปัสนากรรมฐาน ความเสียสละ เป็ นต้น ซึงจะเป็ น
ทฤษฏีนําสูก่ ารปฏิบตั ติ ามอารยวิถสี ครู
ี บาเพือพัฒนาตน สังคมองค์กรต่างๆสืบไป

25
. คุณค่าทางแนวคิ ดและหลักปฏิ บตั ิ ปฏิ ปทาของวิ ถีครูบา ในฐานะเป็ นเครืองมือพัฒนาใน
จิ ตใจ และสังคมชุมชน
จากการวิจยั เรือง การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบตั อิ ารยธรรมวิถขี องสีครูบาในจังหวัดลําพูนทําให้
เกิดการอภิปรายผลการวิจยั ครังนีว่า คุณค่าเชิงจริยธรรมของอารยวิถสี ครู
ี บา หมายถึงหลักคําสังสอนหรือ
แนวคิดและปฏิบตั ทิ สีี ครูบา ได้แก่ ครูบาศรีวชิ ยั ครูบาอภิชยั ขาวปี ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ครูบพรหมมา ได้
ปฏิบตั ิโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็ นแนวทางในการเผยแผ่ธรรม ควบคู่กบั การพัฒนาจิตใจของ
ผู้ค นในสังคมลําพูน และล้านนาให้เกิดความเจริญทังทางด้านความคิด สติปัญญา และการดํารงชีวติ ทีมี
หลัก ธรรมคํ า สอนทางพระพุ ท ธศาสนาเป็ น ดัง เข็ม ทิศ นํ า ทางชีวิต สู่ค วามเจริญ ทียังยืน เป็ นคุ ณค่ าเชิง
จริยธรรม ทีปรากฏในคําสอนของพระพุทธศาสนา ได้แก่ พรหมวิหาร ศีล สัง คหะวัตถุ อิทธิบาท
ความเชือ ความศรัทธา ความเสียสละ ข้อกําหนดการอยู่ร่วมกันของคนลําพูน และล้านนาเพือให้เกิดการ
พัฒ นา ซึงมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของพระสมชาย ธมฺมสาโร (พรมมา) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือง “ศึกษา
บทบาทพระครูบาศรีวชิ ยั สิรวิ ชิ โย ในฐานะนักบุญล้านนา กรณีศึกษาการบูรณะปฏิสงั ขรณ์ศ าสนสถานใน
ล้านนา” ผลการวิจยั พบว่า พระครูบาศรีวิชยั สิรวิ ิชโย ท่านมีปฏิปทาบ่งบอกปณิธานในการอุทิศตนเพือ
พระพุท ธศาสนา และถือมันอยู่ในวิถีแห่งธรรมอย่างแน่ วแน่ มนคง
ั นับตังแต่ปีพุ ทธศัก ราช
ได้สร้าง
ศรัทธาจากธรรมะปฏิบตั ขิ องท่าน เป็ นแบบอย่างทีดีแก่พุทธบริษัทและพระเณรทัวไป ด้วยความมันคงในการ
บําเพ็ญสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐาน จนเป็ นทีเลืองลือสักกะลาทัวไปในหมู่ชาวล้านนา กอปรกับช่วงเวลาตังแต่ปี
พุ ท ธศัก ราช
เป็ น ต้น มา ได้มีก ารยกเลิก หัว เมือ งประเทศราชล้า นนา เพือรวมเป็ น ส่ ว นหนึ งของ
ราชอาณาจักรสยาม ย่อมเป็ นทีเข้าใจว่าพุทธศาสนาคือเครืองฟื นฟูคาจุ
ํ นจิตใจของชาวล้านนากําลังเสียขวัญ
กําลังใจ ดูเหมือนว่าในยามนันพระครูบาศรีวชิ ยั จะเป็ นศูนย์รวมความเลือมใสศรัทธาของล้านนาเอาไว้ได้ ดัง
ปรากฏเป็ นรูปธรรมชัดเจนจากจํานวนวัดกว่าหนึงร้อยแห่งทีได้รบั การบูรณะในช่วงเวลานันเรือยมาจนถึงปี
พุทธศักราช
โสภา ชนะมูล11 ได้ศึกษาวิจยั เรือง “ครูบาศรีวชิ ยั “ตนบุญ” แห่งล้านนา พ.ศ.
–
ผลการวิจยั พบว่า พระครูบาศรีวชิ ยั ตนบุญหรือนักบุญในล้านนา ในทางพระพุทธศาสนาเกิดจากความเชือว่า
พระพุทธศาสนาเสือมลงในรอบ , ปี ดังนันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะปรากฏ “ตนบุญ” ขึน เพือจรรโลง
พระพุทธศาสนา “ตนบุญ” ในทีนีจึงหมายถึงพระสงฆ์ทมีี บุคลิกลักษณะพิเศษ เช่น เป็ นบรรพชิตทีเคร่งครัดใน
ศีลจริยวัตร ก่อให้เกิดความเลือมใสศรัทธาแก่สาธุชนทังหลาย ฉะนัน จะพบว่าจารีตความเชือเหล่านียังคง
สืบเนืองอยู่ในสังคมล้านนาเพือเป็ นการส่งเสริมแนวคิดการหลักคําสอนและหลักปฏิปทา แก่คณะสงฆ์รวมถึง
พุทธศาสนิกชน หรือหน่ วยงานองค์กรต่าง ได้ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาปฏิบตั สิ บื ไป

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจยั เรือง การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบตั อิ ารยธรรมวิถขี องสีครูบาในจังหวัดลําพูน
ผูว้ จิ ยั ขอเสนอประเด็นเชิงบูรณาการ เพือให้ผเู้ กียวข้องได้นําไปใช้ได้ดงั ต่อไปนี

11
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1. ข้อเสนอแนะเชิ งบูรณาการ
) ควรบูรณาการแนวคิด และหลักปฏิบตั เิ พือนํ าสู่การส่งเสริมการพัฒนาด้านบุคคล เป็ นการ
ฝึ กอบรม อันเป็ นกระบวนการในการเพิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ให้กบั บุคคล เพือให้เขาเหล่านัน
กลับมาพัฒนาองค์กรต่อไป
) ควรบูรณาการแนวคิด และหลักปฏิบตั ิการควรส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาอบรม
คุณธรรม ในสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือให้เป็ นองค์กรเชิงพุทธตามอารยวิถสี ครู
ี บา
) ควรบูรณาการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ควรส่งเสริมการพัฒนาด้านการปกครอง เป็ นการใช้
อํานาจอธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาลในแนวอารยวิถี เพือเป็ นอัตลักษณ์ และความเข้มแข็งอย่างยังยืนของ
องค์กรสืบไป
. ข้อเสนอแนะการวิ จยั ครังต่อไป
) ควรศึก ษาแนวคํา สอนของสีครูบ าเพือนํ า ไปเป็ น รู ป แบบหรือ หลัก สูต รการเผยแผ่ ต่ อ
หน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือสถานศึกษา เพือเป็ นแนวทางการศึกษาตามอารยวิถี
ของสีครูบาให้กว้างไกล
) ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มการนํ
ี
าแนวทางการปฏิบตั ปิ ฏิปทาของสีครูบามาเผยแผ่ให้
เป็ นแนวทางปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรมให้มากๆในอนาคต ภาคส่วนอย่างแท้จริง
) ควรศึกษาถึงการนําหลักคําสอนและหลักปฏิปทาของสีครูบาไปเผยแผ่ให้กว้างขวางต่อไป
เพือเป็ นแนวทางการปฏิบตั ติ ามของสังคม หรือภูมภิ าคอืนๆ
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