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การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกล้านนาเร่ืองอุสสาบารสมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของ

ต้นฉบับ และความแพร่หลายของวรรณกรรมชาดกล้านนาเร่ืองอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ รวมทั้งศึกษาใน
ด้านรูปแบบ ธรรมเนียมการแต่ง เนื้อหาสาระ และคุณค่าของวรรณกรรม โดยเลือกวรรณกรรมชาดกล้านนา
เร่ืองอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นฉบับหลักในการศึกษา เนื่องจากเป็นฉบับ
ที่มีความสมบูรณ์ครบทั้ง 15 ผูก และมีอายุมากที่สุดในบรรดาฉบับที่มีความสมบูรณ์ 

ผลการศึกษาพบว่าวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสมีลักษณะเป็นชาดกนอกนิบาต  
เริ่มต้นเรื่องด้วยบทไหว้ครู การดำเนินเรื่องมีการยกคาถาภาษาบาลีแล้วอธิบายความด้วยภาษาไทย  ใน
ตอนท้ายเรื่องมีสโมธานหรือประชุมชาดก  ลักษณะของต้นฉบับมีการแบ่งกันคัดลอกและปรากฏนามผู้จาร
หลายคน จึงทำให้ต้นฉบับมีหลายลายมือ และมีระบบการกำหนดตัวอังกาที่แตกต่างกัน ตัวอักษรที่ใช้ส่วน
ใหญ่เป็นอักษรธรรมล้านนา ข้อความท้ายใบลานบางผูกมีอักษรไทยนิเทศแทรกอยู่เล็กน้อย 

ด้านความแพร่หลายของวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส  ผู้ศึกษาพบว่าต้นฉบับใน
ประเทศไทย ลาว และเมียนมานั้น มีเนื้อเรื่องที่เหมือนกัน เป็นฉบับที่คัดลอกสืบต่อกันมา การลำดับความ
และการใช้ถ้อยคำแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้บางฉบับจะมีอายุห่างกันเกือบ  100 ปีก็ตาม  ทั้งนี้เนื่องจาก
พื้นที่ที่พบวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสทั้ง 3 ประเทศนี้ ในอดีตเป็นดินแดนล้านนา จึงแสดงให้
เห็นถึงการแพร่กระจายของวรรณกรรมเรื่องนี้ที่มีอยู่ทั่วดินแดนล้านนา 

เนื้อเร่ืองของวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับอิทธิพลทั้งจากเร่ืองอนิรุทธและเรื่องรามเกียรติ์และนำเสนอ
ในรูปแบบวรรณกรรมชาดก ทำให้เนื้อเรื่องมีเหตุการณ์ที่หลากหลาย ในด้านตัวละครและบทบาทของตัว
ละครแล้วพบว่า นอกจากตัวละครหลักที่มาจากวรรณกรรมเร่ืองอนิรุทธแล้วยังมีตัวละครที่ได้รับอิทธิพลจาก
เร่ืองรามเกียรติ์เข้ามาปะปนอยู่มาก  ด้านคุณค่าของวรรณกรรม วรรณกรรมเร่ืองนี้มีความโดดเด่นใน 3 ด้าน 
คือ คุณค่าด้านความเชื่อและศาสนา คุณค่าด้านวัฒนธรรมและประเพณี และด้านวรรณศิลป์ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

60114203 : Major (EPIGRAPHIC IN THAI AND ORIENTAL LANGUAGES) 
Keyword : Literary Work, Jataka, Lanna, Ussaparassa 

MR. PIYAPHONG PHOYEN : 

AN  ANALYTICAL  STUDY  OF  THE  USSĀ  PĀRASSA,  A  LANNA  JĀTAKA  LITERARY  
WORK THESIS ADVISOR :  SIRISARN MUEANPHOTHONG, Ph.D. 

An analysis of Ussa-Parassa, a Lanna Jataka literary work, aims to study the 
characteristics and prevalence of Wat Phumin version of Ussa Parassa Lanna Jataka 
manuscript including: literary form, literary convention, contents and values of the literary 
work. The Wat Phumin version of Ussa Parassa Lanna Jataka manuscript from Mueng Nan 
District, Nan Province was chosen as a key text of the study since this version is the most 
complete and oldest among other manuscripts with 15 palm-leaf books. 

According to the findings of this study, the genre of Ussa Parassa Lanna Jataka is 
Non-Nibata Jataka (religious fables outside Tipitaka) in which the story begins with an 
invocation to pay homage to teachers and benefactors, then it proceeds by citing Pali 
verses and providing explanations in Thai language, and the final section includes 
samodhana or linking conclusion that identifies protagonists in the story with the figures in 
Buddha’s period. In terms of its features, the manuscript was collectively inscribed by 
different people and several names of the scribes appear in the manuscript. Therefore, 
there are diverse handwritings and different systems in identifying the “Angka” scripts. 
Most parts of the manuscript were written in Lanna Dhamma alphabet and there are also 
minor insertions of “Thai Nithet” alphabet in the colophons of some palm-leaf books of 
the manuscript. 

In terms of its prevalence, the manuscripts of Ussa Parassa Lanna Jataka literary 
work are found in Thailand, Laos and Myanmar. The story and plots of these manuscripts 
are similar since they were inscribed and copied from one another subsequently. The 
storylines and wordings in several versions of these manuscripts rarely altered though 
some versions are older than other for almost hundred years. It is because the area in 
these three countries where Ussa Parassa Jataka manuscripts were found is the former 
Lanna kingdom and it indicates that this literary work has been prevalent throughout the 
Lanna Region. 

 



  ฉ 

The story of this literary work are influenced by both Anirudha and Ramayana 
epic with the use of Jataka literary format. It, therefore, leads to different variation of plots 
and scenes. In terms of characters and their roles, the main characters derive from 
Anirudha and they are mixed with other characters influenced by the Ramayana epic. 
Regarding its literary values, this literary work is highlighted in three areas including the 
value on belief and religion, the value on culture and traditions, and the value on the art 
of literature. 
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ขอรำลึกถึงคุณของเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าหลวงเมืองน่าน ผู้เป็นอุปถัมภกให้สร้างพระธรรมคัมภีร์ จึงบังเกิดมีซึ่งอุสสา
ปารัสสชาดกฉบับวัดภูมินทร์ให้ผู้ศึกษาได้อาศัยค้นคว้าเป็นวิทยานิพนธ์ 

ขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.ศิริสาร  เหมือนโพธิ์ทอง ที่ได้ให้คำปรึกษาและแก้ไข
ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี  ขอบพระคุณประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.อุเทน  
วงศ์สถิตย์  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.จตุพร  โคตรกนก  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย์
กรรณิการ์  วิมลเกษม ที่ได้ให้คำแนะนำอันมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับแรงบันดาลใจและการสนับสนุนด้านข้อมูลจากรองศาสตราจารย์  กรรณิการ์  วิมล
เกษม ทั้งท่านยังได้กรุณาติดตามปรับแก้ไขและแนะนำประเด็นต่าง ๆ ให้ผู้ศึกษามองเห็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์
เอกสาร  ขอบพระคุณอาจารย์สมเจตน์  วิมลเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารล้านนา และ “ทีมม้าแก่” ของจังหวัดน่าน 
ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือจนผู้ศึกษาได้พบกับต้นฉบับจริงของวัดภูมินทร์จากเดิม ที่ต้องศึกษาผ่านภาพถ่าย  
ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์เรณู  วิชาศิลป์ ที่กรุณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปเขียนอักษรธรรมรวมถึงคำศัพท์ต่าง ๆ แก่
ผู้ศึกษา ขอขอบพระคุณคณาจารย์ 

ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก และกรรมการวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  ที่ค่อยไถ่ถามถึงความ
คืบหน้าของงาน คอยสนับสนุนข้อมูล และให้กำลังใจผู้ศึกษาเสมอมา 

การศึกษาในระดับปริญญาโทและการจัดทำวิทยานิพนธ์นี้จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีมิได้หากขาดการสนับสนุน
จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในสำนักงานราชบัณฑิตยสภาที่ให้เวลาเรียนแก่ผู้ศึกษา และช่วยรับภาระงานแทน
ในบางครั้ง  รวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นปริญญาโทสาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก รหัส 60 ทุกคนที่ร่วมเรียน 
ร่วมให้กำลังใจกัน จนถึงวันสำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะพระมหากวีศักดิ์  วาปีกุลเศรษฐ์ ที่คอยให้คำแนะนำพูดคุย
แลกเปลี่ยนประเด็นทางวิชาการ และช่วยดูประเด็นด้านภาษาบาลีในวิทยานิพนธ์เรื่องนี้  ขอบคุณนายธนทัต  ดำคลอง
ตัน ที่ได้เสียสละเวลา ทุ่มเทกำลังกายและสติปัญญาช่วยจัดทำโปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ด้วย
ความเต็มใจ  ผู้ศึกษาขอขอบคุณทั้งผู้ที่ได้เอ่ยนามและมิได้เอ่ยนามมา ณ โอกาสนี้ 

กำลังใจที่สำคัญยิ่งในการศึกษาระดับปริญญาโทนี้คือกำลังใจจากพ่อแม่ที่สนับสนุนด้านการศึกษาแก่ลูกมา
โดยเสมอไม่ว่าลูกจะเลือกเส้นทางการศึกษาแบบใด และท้ายที่สุดกำลังใจจากภรรยาและลูกสาวที่คอยหล่อเลี้ยงหัวใจ
ให้มีกำลังผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ จนสำเร็จได้ในวันนี้ 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 1. ความเป็นมาของวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารส 

  วัฒนธรรมอินเดียได้แพร่เข้ามาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาช้านานแล้ว  
สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เข้ามาพร้อมกับวัฒนธรรมอินเดียคือภาษาและวรรณกรรม ในปัจจุบันเราจึง
พบวรรณกรรมจำนวนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของวรรณกรรม
สันสกฤต แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงให้เข้ากับค่านิยมและความเชื่อทางศาสนาของกลุ่มคนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ 
  วรรณกรรมสันสกฤตที่แพร่หลายในประเทศไทยมีอยู่หลายเรื่อง เช่น รามเกียรติ์ อนิรุทธ์
คำฉันท์ ในส่วนของเรื่องอนิรุทธ์คำฉันท์นี้ มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ (2550: (13)-(15)) ได้กล่าวถึง 
การที่ไทยรับเอาวรรณกรรมเรื่องนี้เข้ามาไว้ว่า ไทยอาจได้รับเรื่องพระอนิรุทธ์มาจากอินเดียโดยตรง  
หรือได้ผ่านจากเขมร มีหลักฐานว่าเขมรโบราณรู้จักเรื่องนี้ดี ดังปรากฏว่าที่ระเบียงปราสาทนครวัด
ของเขมรมีภาพพระกฤษณะรบชนะอสูรพาณะ ในจารึกที่ปราสาทสังขะ สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1  
(พุทธศตวรรษที่ 16) มีข้อความระบุว่ามีการอ่านมหาภารตะและปุราณะในอาณาจักรขอมในโอกาส
ต่าง ๆ แสดงว่า เขมรต้องรู้จักเรื่องราวในวรรณคดีเหล่านี้อย่างดี  หลังจากกรุงศรีอยุธยาตีเมือง  
พระนครหลวงของเขมรได้ในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ใน พ.ศ. 1974 และได้
กวาดต้อนข้าราชสำนัก นักปราชญ์ ราชบัณฑิต และตำราต่าง ๆ มาไว้ที่กรุงศรีอยุธยา คนไทยจึง  
อาจได้ยินได้ฟังเรื่องอนิรุทธ์จากเขมร 
  อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงความแพร่หลายของเรื่องอนิรุทธ์ในวรรณกรรมไทย ยังพบได้
ในวรรณกรรมของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ดังที่ ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต (2535: 
941-943)  ได้ศึกษาวิเคราะห์วรรณคดีไทยเรื่องอนิรุทธ์ พบว่าเรื่องอนิรุทธ์ของไทยไม่ได้นำเนื้อเรื่อง
จากสำนวนใดสำนวนหนึ่งในฉบับสันสกฤตโดยตรง แต่ได้นำเนื้อหาจากฉบับต่าง ๆ มาประสม
ประสานกัน เรื่องอนิรุทธ์ของไทยมีหลายฉบับและหลายสำนวน มีปรากฏทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคอีสาน และภาคใต้ เรียกชื่อต่าง ๆ กันไป เช่น เรื่องอนิรุทธ์ เรื่องอุณรุท เรื่องอุสสาบารสหรือเรื่อง 
อุสาบารส เรื่องพระกึดพระพาน สำนวนที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับเรื่องเดิมในวรรณคดี สันสกฤต 
มากที่สุดได้แก่ อนิรุทธ์คำฉันท์ ซึ่งนอกจากจะแสดงพระเดชานุภาพของพระกฤษณะและพระอนิรุทธ์
แล้ว ยังเป็นเรื่องแสดงความรักระหว่างพระอนิรุทธ์กับนางอุษาซึ่งเป็นธิดาของพระเจ้าพาณะอีกด้วย 
นอกจากนี้เรื่องอนิรุทธ์ของภาคใต้ยังคล้ายคลึงกับเรื่องอนิรุทธ์ของภาคกลาง ส่วนเรื่องอนิรุทธ์ของ 
ภาคอีสานคล้ายคลึงกับเรื่องอนิรุทธ์ของภาคเหนือ เรื่องอนิรุทธ์ของไทย ส่วนใหญ่จะจบด้วยความสุข 
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ยกเว้นฉบับของภาคอีสานบางสำนวนที่กำหนดให้จบเรื่องด้วยความเศร้า คือจบด้วยความตายของ  
ตัวเอกท้ังฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย 
  ผู้ที่ศึกษาวรรณกรรมเรื่องอนิรุทธ์ของภาคอีสานคือ ศิริพร  บางสุด (2531: 214) ซึ่งได้
ศึกษาวรรณกรรมอีสาน เรื่อง พระกึดพระพาน พบว่า วรรณกรรมเรื่องพระกึดพระพานไม่ปรากฏชื่อ  
ผู้แต่ง สมัยที่แต่งยังไม่ทราบแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าคงจะแต่งขึ้นในสมัยอยุธยา ราว พ.ศ. 2261  
แล้วลอกต่อ ๆ กันมา โดยมีเค้าเรื่องเดิมเป็นเรื่องราวของพระกฤษณะตามลัทธิศาสนาฮินดู แล้วได้  
มีการดัดแปลงเรื่องราวให้ผสมผสานกับความนิยมของสังคมท้องถิ่นอีสาน เช่น กำเนิดพระพาน 
สถานที่ในท้องเรื่อง การกลับสู่สวรรค์ของเทพ และเรื่องพระกึดพระพานนี้อาจได้รับเค้าโครงมาจาก  
ปางกฤษณอวตาร ในนารายณ์สิบปางฉบับโรงพิมพ์หลวง ผสมผสานกับเรื่องอุสสาบารส สำนวน
ล้านนา 
  นอกจากนี้ ประคอง  นิมมานเหมินท์ (2562: 118) กล่าวว่าในภาคอีสานของไทยมีผู้พบ
วรรณกรรมเรื่องพระกึดพระพานหลายแห่ง เช่น ฉบับวัดโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร  ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบทั้งเรื่องชื่อพระกึดพระพานและเรื่อง
อุสสาบารส เช่น ใน Catalogue des Manuscrits de la Litterature du Laos ซึ่งท้าวเกนเป็น 
ผู้รวบรวมเมื่อ ค.ศ. 1958 ปรากฏชื่อ Usabarot ในหมายเลข 1045 แจ้งแหล่งที่มาว่ามาจากหอสมุด
หลวงพระบาง  ในหนังสือ ชื่อเรื่องวันนะคะดีลาว ชุดราชบันดิดสะพาลาว ปรากฏชื่อเรื่องพะกึด
พะพาน ในหมายเลขที่ 26 และเรื่องอุสาบาฮด หมายเลขที่ 1313 ปัจจุบันมีการสำรวจคัมภีร์ใบลาน
ขึ้นอีกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดำเนินการโดยโครงการปกปักรักสาหนังสือใบลาน
ลาว ทำให้พบวรรณกรรมเรื่องพระกึดพระพานและเรื่องอุสสาบารสเพ่ิมขึ้นอีกหลายฉบับ 
  วรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสชาดกของล้านนามีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีเรื่อง
รามเกียรติ์และอุณรุทอยู่หลายตอนด้วยกัน  ฉัตรยุพา  สวัสดิพงษ์ (2523) ได้กล่าวไว้ในงานวิจัยเรื่อง
การศึกษาเปรียบเทียบรามเกียรติ์ฉบับล้านนาและฉบับภาคใต้ ว่าวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสชาดก
ของล้านนาได้รับอิทธิพลในด้านลักษณะตัวละครและเหตุการณ์หรืออนุภาคบางตอนของเรื่อง ทั้งนี้ 
เนื่องจากเรื่องอุสสาบารสของล้านนาเป็นนิทานชาดก จุดมุ่งหมายของเรื่องจึงต้องการที่จะสั่งสอน  
ให้คนกระทำความดี ละเว้นความชั่ว ให้คติสอนใจในเรื่องบุญกรรมตามหลักพระพุทธศาสนา กล่าวได้
ว่าเรื่องอุสสาบารสชาดกมีจุดมุ่งหมายให้ทำความดีเป็นประการสำคัญ ส่วนความสนุกสนาน
เพลิดเพลินที่ผู้อ่านได้รับนั้นเป็นผลพลอยได้ 
  ที่มาของเรื่องอุสสาบารสของล้านนานี้ ประคอง  นิมมานเหมินท์ (2543: 102) กล่าวว่า 
น่าจะเป็นเรื่องเล่าที่แพร่หลายทั้งในท้องถิ่นอีสานและล้านนามาก่อน และ สิงฆะ  วรรณสัย (2519: 
คำนำ) ถือว่าวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลวรรณคดีสันสกฤตที่แพร่เข้ามาสู่ล้านนา
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ไทยในสมัยโบราณ เป็นเหตุให้นักปราชญ์ทางศาสนาในเวลานั้นจับแนวเรื่องของวรรณคดีสันสันสกฤต
แต่งเป็นเรื่องอุสสาบารสขึ้นในรูปแบบชาดก 
 2. การรวบรวมและการศึกษาต้นฉบับวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส 

  การรวบรวมและศึกษาต้นฉบับวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสสำนวนล้านนานั้น เริ่มจาก
นายสิงฆะ  วรรณสัย ได้ปริวรรตฉบับที่เป็นชาดกโดยใช้ต้นฉบับของครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง  
ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และปริวรรตฉบับโคลงดั้นโดยใช้ต้นฉบับของหอสมุดแห่งชาติ  
พิมพ์เผยแพร่ไว้ในหนังสือ “อุสสาบารส วรรณกรรมลานนาไทยสมัยพระเจ้ากือนา”  ในปัจจุบันมีการ
รวบรวมต้นฉบับวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสและบันทึกไว้เป็นข้อมูลมากขึ้น ไพฑูรย์  ดอกบัวแก้ว 
(2543: 69) กล่าวว่า วรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสเท่าที่พบต้นฉบับได้มีผู้แต่งเป็นคำประพันธ์  
ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งหมด 4 รูปแบบด้วยกันคือ 1. นิทาน  2. ชาดก  3. โคลงสี่สุภาพ 
และ 4. โคลงดั้น   
  ประคอง  นิมมานเหมินท์ (2543: 102-103) กล่าวถึงต้นฉบับวรรณกรรมเรื่องอุสสา 
บารสไว้ว่า ฉบับลายลักษณ์ของล้านนามีอยู่หลายฉบับหลายสำนวน ที่มีการปริวรรตและนำออก
เผยแพร่แล้ว ได้แก่ 
  1. ฉบับโคลงดั้นซึ่งไม่เน้นสัมผัส ได้แก่ฉบับหอสมุดแห่งชาติ นายสิงฆะ วรรณสัย 
ปริวรรตและนำออกเผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2519 
  2. ฉบับโคลงดั้นมีสัมผัสและฉบับโคลงสี่สุภาพ ได้แก่ฉบับวัดป่าฮ้ิน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายไพฑูรย์  ดอกบัวแก้ว ปริวรรต สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2543 
  3. ฉบับร้อยแก้ว เป็นคร่าวธรรมหรือบทพระธรรมเทศนา การแต่งมีลักษณะที่เรียกกันว่า 
“นิสัย” คือเป็นบาลีแปลขยายความ นายสิงฆะ วรรณสัย ปริวรรตและนำออกเผยแพร่พร้อมกับฉบับ
โคลงดั้นไม่เน้นสัมผัส 
  นอกจากนี้ ประคอง  นิมมานเหมินท์ (2561: 215) ได้กล่าวถึงต้นฉบับอุสสาบารส
สำนวนร้อยแก้วไว้ว่า ปัจจุบันยังพบต้นฉบับวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสทั้งฉบับที่มี 15 ผูกและมีน้อย
กว่า 15 ผูกในวัดอีกหลายแห่งในล้านนา เช่น 
  อุสสาบารส วัดดวงดี (แม่คาวหลวง) ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2 ฉบับ 
(มี 15 ผูกทั้ง 2 ฉบับ) 
  อุสสาบารส วัดรัตนาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (10 ผูก) 
  อุสสาบารส วัดดอนปิน ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (8 ผูก) 
  อุสสาบารส วัดศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (15 ผูก) 
  อุสสาบารส วัดบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำปาง (10 ผูก) 
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  อุสสาบารส วัดชมพูหลวง ตำบลชมพู อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำปาง (14 ผูก) 
  อุสสาบารส วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดน่าน (15 ผูก) 
 3. ต้นฉบับวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส 

  วรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสที่ผู้ศึกษาจะนำมาศึกษาวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือ
อุสสาบารสชาดกที่แต่งเป็นร้อยแก้ว  ซึ่งไพฑูรย์  ดอกบัวแก้ว (2543: 88) สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึ้น
ก่อนฉบับที่แต่งเป็นโคลง เพราะในโคลงสี่สุภาพอุสสาบารส ฉบับวัดป่าฮ้ิน กวีได้กล่าวขอพรในการ  
แต่งเรื่องราวไปเป็นโคลง ปรากฏในโคลงบทที่ 4 ดังนี้ 

  

  

  

      ข้านบน้อมแล้วยังพระแก้ว ไตรรัตนา 
   ทังมหาพิษณูครูบา  ช่วยค้ำ 
   เรียมจักวิสัชนาแปลง  เป็นคร่าว  คราวเฮย 
   จงช่วยชูหื้อได้   เปลี่ยนปลิ้นเป็นโคลง 

  อย่างไรก็ดี ประคอง  นิมมานเหมินท์ (2564: 14) ได้แสดงความเห็นไว้ในบทความเรื่อง 
“อุสสาบารสสำนวนล้านนา” ซึ่งพิมพ์เป็นส่วนนำของหนังสือพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย 
ภาคเหนือ โคลงอุสสาบารส ปริวรรตจากต้นฉบับใบลานของหอสมุดแห่งชาติ ฉบับราชบัณฑิตยสภา 
ว่า เรื่องอุสสาบารสสำนวนร้อยกรองมีส่วนคล้ายคลึงกับเรื่องเดิมมากกว่าสำนวนร้อยแก้ว จึงอาจ
สันนิษฐานว่าอุสสาบารสสำนวนร้อยกรองน่าจะแต่งขึ้นก่อนอุสสาบารสสำนวนร้อยแก้ว 
  จากข้อสันนิษฐานไพฑูรย์  ดอกบัวแก้ว และประคอง  นิมมานเหมินท์ แม้จะยังไม่
สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสสำนวนร้อยกรองหรือฉบับที่แต่งเป็นโคลง 
กับสำนวนร้อยแก้วหรือฉบับที่เป็นชาดก ฉบับใดแต่งก่อนกัน แต่ก็แสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมเรื่อง
อุสสาบารสเป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นวรรณกรรมที่มีการนำไปใช้ทั้งทางโลกและทางธรรม 
  ขั้นต้นของการศึกษาวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้นพบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
  ห้องสมุดดิจิทัล คัมภีร์ใบลานล้านนา เว็บไซต์ http://lannamanuscripts.net พบ
วรรณกรรมชาดกล้านนา เรื่องอุสสาบารส ฉบับที่เป็นใบลาน มีทั้งหมด 8 ฉบับ เรียงลำดับตามปีที่
คัดลอก ดังนี้  
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  1. อุสสาบารส วัดหลวงราชสัณฐาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา จุลศักราช 1218 
พุทธศักราช 2399 (8 ผูก) 
  2. อุสสาบารส วัดเหมืองหม้อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ จุลศักราช 1241 พุทธศักราช 
2422 (6 ผูก) 
  3. อุสสาบารส วัดเหมืองหม้อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ ไม่ปรากฏปีที่จาร (8 ผูก) 
  4. อุสสาบารส วัดกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จุลศักราช 1257 พุทธศักราช 2438 (8 ผูก) 
  5. อุสสาบารส วัดกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จุลศักราช 1257 พุทธศักราช 2438 (8 ผูก) 
  6. อุสสาบารส วัดบ้านเอ้ือม อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำปาง จุลศักราช 1271 พุทธศักราช 
2452 (10 ผูก) 
  7. อุสสาบารส วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จุลศักราช 
1283 พุทธศักราช 2464 (15 ผูก) 
  8. อุสสาบารส วัดจอมศรีทรายมูลบุญเรือง (บ้านปาง) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จุลศักราช 
1289 พุทธศักราช 2470 (15 ผูก) 
  พบต้นฉบับจากการสำรวจของโครงการวิจัยจารึกล้านนาของภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรและสำนักหอสมุดแห่งชาติ  กรมศิลปากรและจากการสำรวจ
ของกลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรม
ศิลปากร จำนวน 2 ฉบับ คือ 
  1. อุสสาบารส วัดเฮ้ีย อำเภอปัว จังหวัดน่าน จุลศักราช 1300 พุทธศักราช 2481 (15 ผูก) 
  2 . อุสสาบารส วัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิถต์  จุลศักราช 1225 
พุทธศักราช 2406 (15 ผูก) อุสสาบารสฉบับนี้พบเมื่อเดือนมกราคม 2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ศึกษา
ได้ดำเนินการศึกษาวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสแล้ว ผู้ศึกษาจึงไม่ได้นำมาเป็นฉบับ  
สอบเทียบ 
  นอกจากนี้ยังพบต้นฉบับจากการสำรวจของกองทุนอนุรักษ์เอกสารโบราณเมืองน่าน โดย
นายสมเจตน์ วิมลเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จำนวน 5 ฉบับ คือ 
  1. อุสสาบารส วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดน่าน จุลศักราช 1224 พุทธศักราช 
2405 (15 ผูก) 
  2. อุสสาบารส วัดศรีบุญเรือง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จุลศักราช 1261 พุทธศักราช 
2442 (11 ผูก) 
  3. อุสสาบารส วัดหัวเวียงใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จุลศักราช 1276 พุทธศักราช 
2459 (12 ผูก)  
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  4. อุสสาบารส วัดม่วงเจริญราษฎร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จุลศักราช 1280 
พุทธศักราช 2461 (13 ผูก) 
  5. อุสสาบารส วัดป่าหัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน จุลศักราช 1289 พุทธศักราช 2470 (5 ผูก) 
  ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.laomanuscripts.net พบสำเนาภาพถ่ายใบลาน
วรรณกรรมชาดกเรื่องอุสสาบารส ระบุข้อมูลว่าจารด้วยอักษรไทลื้อ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
  1. อุสสาบารส วัดว้ายสีมุนนันทาราม เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จุลศักราช 1232 พุทธศักราช 2413 (15 ผูก) 
  2. อุสสาบารส วัดสุวันนะบัวคำ เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จุลศักราช 1295 พุทธศักราช 2476 (15 ผูก) 
อุสสาบารสฉบับที่ได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.laomanuscripts.net มีข้อความที่ลบเลือน
และไม่สามารถอ่านได้อยู่หลายแห่ง ผู้ศึกษาจึงไม่ได้นำมาเป็นฉบับสอบเทียบ 
  ข้อมูลจากรายชื่อคัมภีร์ใบลานและพับสา : ไทขึนเมืองเชียงตุง ของศูนย์ใบลานศึกษา 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2557) มีวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารส
จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
  1. อุสสาบารส วัดราชฐานหลวงเชียงยืน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา จุลศักราช 1269 พุทธศักราช 2450 (15 ผูก) 
  2. อุสสาบารส วัดม่อนเรือ เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
(ทะเบียนระบุว่ามีจำนวน 15 ผูก แต่เนื่องจากไมม่ีภาพถ่ายจึงไม่สามารถตรวจสอบศักราชได้) 
  จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาได้คัดเลือกภาพถ่ายต้นฉบับใบลานวรรณกรรมชาดก 
เรื่องอุสสาบารส ซึ่งเป็นฉบับที่มีเนื้อความครบสมบูรณ์ทั้ง 15 ผูก รวมจำนวน 5 ฉบับ เรียงตามปีที่
คัดลอก ดังนี้ 
  1. อุสสาบารส วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดน่าน จุลศักราช 1224 พุทธศักราช 
2405 (ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมเจตน์  วิมลเกษม) 
  2. อุสสาบารส วัดราชฐานหลวงเชียงยืน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา จุลศักราช 1269 พุทธศักราช 2450 (ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ดิเรก  อินจันทร์) 
  3. อุสสาบารส วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
จุลศักราช 1283 พุทธศักราช 2464 
  4. อุสสาบารส วัดจอมศรีทรายมูลบุญเรือง (บ้านปาง) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จุลศักราช 
1289 พุทธศักราช 2470 
  5. อุสสาบารส วัดเฮ้ีย อำเภอปัว จังหวัดน่าน จุลศักราช 1300 พุทธศักราช 2481 (ได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์กรรณิการ์  วิมลเกษม)  
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  ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้คัดเลือกอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ เป็นฉบับหลักในการศึกษา ด้วย
เหตุผลสำคัญ 2 ประการ คือ 
  1. มีเนื้อหาสมบูรณ์ครบทั้ง 15 ผูก 
  2. ปรากฏหลักฐานการคัดลอกที่เก่าที่สุด (พ.ศ. 2405) 
ส่วนอีก 4 ฉบับ ใช้เป็นฉบับสอบเทียบเนื้อหา 
 4. เนื้อเรื่องโดยสังเขปของวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส 

  วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสจัดเป็นชาดกนอกนิบาตซึ่งปรากฏชื่อรวมอยู่ใน
กลุ่มชาดกนอกนิบาตในหนังสือปริทัศน์วรรณคดีลานนาไท (2523: 25)  วรรณกรรมชาดกนอกนิบาตนี้ 
อุดม  รุ่งเรืองศรี (2528: 141-143) ได้ระบุว่าเป็นเรื่องที่นักปราชญ์โบราณแต่งขึ้น ซึ่งเรื่องที่นำมาเป็น
ต้นเค้านั้นอาจมาจากนิทานพ้ืนบ้านหรือนิทานที่ได้รับฟังสืบ ๆ กันมา หรืออาจเป็นเรื่องที่ผู้รจนาได้คิด
ขึ้นมาเองก็ได้ 
  เนื้อเรื่องของวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสเท่าที่สำรวจทุกฉบับมีเนื้อเรื่อง
เหมือนกัน แบ่งได้เป็น 15 ผูก ศิวาพร  วัฒนรัตน์ (2554; 631-633) ได้สรุปเนื้อเรื่องโดยสังเขปไว้ใน
หนังสือนามานุกรมวรรณกรรมล้านนาดังนี้ 
  ครั้งหนึ่งเหล่าภิกษุปรารภกันถึงเดชานุภาพของพระพุทธเจ้าที่สามารถปราบพญามารได้ 
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสดับแล้วจึงตรัสเล่าเรื่องอุสสาบารสว่า ณ เมืองกาสี กษัตริย์ชื่อพญากาสี
พรหมทัตตราช มีมเหสีชื่อนางมเหสุราเทวี มีพระโอรส 6 องค์ และพระธิดา 6 องค์ พระโอรสทั้ง 6 
องค์ ต่างก็มีความสามารถ โดยเฉพาะพานพรหมทัตตราชกุมารเป็นผู้ที่มีอานุภาพมากกว่าผู้อ่ืนเพราะ
ได้ของทิพย์ 3 อย่าง คือ ธนูทิพย์ เกือกทิพย์ และดาบสรีกัญไชย ซึ่งมีกำลังเท่าช้าง 7 เชือก พาน
พรหมทัตตกุมารได้อภิเษกสมรสกับนางสิริชาเทวี และได้นางกาญจนาเทวีเป็นชายา นางประสูติโอรส
มีชื่อว่าอนุพานพรหมทัตตกุมาร  ต่อมาได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนพระบิดาที่ออกผนวช จากนั้นได้
ท่องเที่ยวไปยังที่ต่าง ๆ พบควายสุวรรณทุรภีตัวลูกซึ่งได้วัดรอยเท้าและปราบควายสุวรรณทุรภีตัวพ่อ
ได ้แล้วออกอาละวาด พญาพานพรหมทัตต์สามารถฆ่าควายตัวนี้ได้สำเร็จ 
  ต่อมาพญาพานพรหมทัตต์พบกับหอรมานซึ่งเป็นลิงที่มีฤทธิ์ พญาพานพรหมทัตต์ได้ลอง
วิชากับหอรมานจนหอรมานยอมเป็นข้ารับใช้ ต่อมาหอรมานรู้ว่าพญาวิชาธร 4 ตนจะยกทัพไปรบกับ
พญาพานพรหมทัตต์ที่เมืองกาสี จึงจะไปบอกความนั้นให้พญาพานพรหมทัตต์รู้ ขณะเดินทางได้พักที่
อาศรมโชติกรสีแล้วเหาะไปหยุดพักท่ีเมืองลังกา พญาลังกาส่งทหารมาทำร้ายหอรมาน หอรมานจึงเผา
ทำลายเมืองลังกาจนไหม้หมดทั้งเมืองแล้วเหาะไปเมืองกาสี เมื่อพญาพานพรหมทัตต์รู้ความแล้วก็
เตรียมรับศึกวิชาธรและรบชนะฝ่ายวิชาธร 
  ด้วยเหตุกรรมเก่า พญาพานพรหมทัตต์ได้แปลงกายเป็นพระอินทร์ไปเสพกามคุณกับนาง
สุชาดาซึ่งเป็นชายาของพระอินทร์ นางรู้ว่าเป็นพญาพานพรหมทัตต์จึงแปลงกายเป็นครุฑไล่ทำร้าย
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ด้วยความโกรธ พญาพานพรหมทัตต์หนีไปหลบอยู่ที่จันทรมณฑล เทวดาทั้งหลายเมื่อรู้เรื่องการ
กระทำของพญาพานพรหมทัตต์ก็โกรธแค้นมาก แต่พระอินทร์ห้ามไว้และบอกว่าพญาพานพรหมทัตต์
จะต้องได้รับกรรมต่อไป 
  กล่าวถึงเมืองใหญ่ชื่ออุตตรปัญจาลนคร มีเจ้าเมืองคือพระขิตตราช มีโอรส 6 องค์ องค์ที่ 
2 ครองเมืองทวาริกา มีมเหสีชื่อเทพมาลี และมีโอรส 2 องค์ ชื่อพระบารสและไทยราชกุมาร มีธิดาชื่อ
สิริปทุมมา พระบารสมีอาวุธคู่บารมีคือธนูทิพย์ เกือกทิพย์ และดาบสรีกัญไชย ต่อมาพระบารสได้
ติดตามลุงคือพระนังคราชไปอยู่ป่าและได้ชายา 10 คน   
  ในเมืองกาสีมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อวิสุทธิ ได้ออกบวชเป็นฤๅษีอยู่ในป่า ต่อมาพระอินทร์ได้นำ
นางพรหมธิดามาไว้ในดอกบัว วิสุทธิฤๅษีเก็บนางมาเลี้ยงไว้และให้ชื่อว่าอุสสา เมื่อนางโตขึ้นวิสุทธิฤๅษี
ได้นำนางไปให้พานพรหมทัตต์เลี้ยงเป็นธิดา เมื่อนางเป็นสาวก็มีกษัตริย์หลายองค์หมายปอง พญา
พานพรหมทัตต์จึงให้กษัตริย์เหล่านั้นประลองฝีมือโดยการขึ้นสายธนูสหัสสถาม แต่ก่อนหน้านั้นพระ
บารสลอบเข้าหานางอุสสา อยู่ด้วยกันนานถึงหนึ่งเดือน และพระบารสได้ไปแข่งขึ้นสายธนูและเป็นผู้
ชนะ พญาพานพรหมทัตต์ไม่พอใจที่พระบารสลอบเข้าหานางอุสสา จึงให้พญากุมภัณฑ์จับพระบารส
ขังไว้ เมื่อนารายณ์รู้ก็มาช่วยพระบารสซึ่งเป็นหลานของตน พระขิตตราชยกกองทัพมาช่วยพระบารส 
ในที่สุดพระบารสได้สังหารพญาพานพรหมทัตต์ตายในที่รบ หลังจากนั้นก็พานางอุสสากลับไปเมือง
ทวาริกา 
  วันหนึ่งพระบารสคิดถึงพระนังคราชฤๅษีผู้เป็นลุง จึงพานางอุสสาและนางสังกาเทวธิดา
ชายาอีกคนหนึ่งขี่ม้าทิพย์เพ่ือไปเยี่ยมและปรนนิบัติฤๅษี พญาวิโรหาเหาะผ่านมาเห็นนางอุสสากำลัง
เก็บดอกไม้ป่าจะไปถวายพระนังคราชฤๅษี รู้สึกพอใจจึงอุ้มเอานางเหาะไปลังกา พญาวิโรหาพยายาม
จะเอานางเป็นชายา แต่เมื่อเข้าใกล้ก็รู้สึกเหมือนว่านางมีไฟอยู่ รอบตัว จึงให้นางอยู่ในปราสาทเหล็ก
ทอง 7 ชั้น และจัดอาหารทิพย์ให้แก่นาง พระบารสออกตามหานางอุสสาแต่ไม่พบ ระหว่างทางพบ
หอรมานและได้ต่อสู้กัน หอรมานแพ้จึงยอมเป็นข้ารับใช้ พระบารสเขียนสาส์นให้นางสังกาเทวธิดากับ
หอรมานไปทูลเรื่องแก่พระขิตตราชและพญาพิมพิสาร ขุนไทยได้เรียกพลจากเมืองต่าง ๆ ไปรวมพลที่
เมืองทวาริกา 
  พระบารสเหาะไปลังกาได้พบนางอุสสาและให้นางรออยู่ จากนั้นจึงไปรบกับพญาวิโรหา 
พระบารสเนรมิตกายเป็นคชสารเหาะมาถล่มเมืองลังกาและพานางอุสสาหนีไปเมืองทวาริกา พญา  
วิโรหายกทัพวิชาธรตามไปชิงนางและสู้รบกับพระบารส พระนารายณ์และพระขิตตราชยกทัพเข้าล้อม
ลังกา ไพร่พลของพญาวิโรหาล้มตายเป็นจำนวนมาก ปิยสาราชบุตรโอรสของพญาวิโรหาขอให้  
พระบิดาสงบศึก พญาวิโรหาโกรธมากกล่าวว่าจะประหารปิยสารราชบุตรในวันรุ่งขึ้น ปิยสารราชบุตร
จึงหนีไปอยู่กับพระขิตตราช และบอกความลับว่า พญาวิโรหานั้นมีอำนาจเพราะธนูขวาน ถึงแม้ต้อง
อาวุธก็จะไม่ตาย จะสูงขึ้นครั้งละวาจนไม่มีใครฆ่าได้ แต่จะเอาชนะได้โดยเอากงสายใจซึ่งอยู่ในถ้ำ  
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ใต้สมุทรถัดเชิงเขากาฬคีรีในเขตเมืองวิชาธรมาทำลาย พระขิตตราชจึงขอพรหมปาริสัชชาองค์หนึ่งไป
นำกงสายใจมาให้ เมื่อได้แล้วก็ออกรบ พระขิตตราชตัดกงสายใจ ส่วนพระบารสยิงธนูทิพย์ไปถูก 
พญาวิโรหา พญาวิโรหาจึงถึงแก่ความตาย เหล่าเสนาอำมาตย์ทั้งหลายต่างพร้อมใจกันสวามิภักดิ์ต่อ
พระขิตตราชและขอพระปิยสาราชบุตรกลับไปครองเมืองลังกา 
  กล่าวถึงกษัตริย์ชื่อธัมมปโชตแห่งเมืองมิถิลาทราบว่าธิดาของขุนไทยมีความงาม จึงส่งทูต
มาขอกับพระขิตตราช แต่พระขิตตราชบอกว่าจะยกนางให้แก่ผู้ที่สามารถขึ้นสายนารายณ์ธนูได้  
ลูกกษัตริย์เมืองอ่ืนต่างก็ยกพลมาเพ่ือชิงนางแต่ก็สู้ไม่ได้จึงหนีกลับไป บ้านเมืองจึงมีแต่ความสงบสุข
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในตอนท้ายเรื่องมีประชุมชาดกกล่าวว่าผู้ใดในเรื่องไปเกิดเป็นใครในสมัย
พระพุทธเจ้า 
 5. ความสำคัญของการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส 

  วรรณกรรมชาดกเรื่องอุสสาบารสที่พบจากวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือของประเทศไทยและ
เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมชาดกเรื่องนี้
เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชน จึงปรากฏมีการคัดลอกไว้ประจำวัด
ต่าง ๆ 
  การศึกษาวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสที่ผ่านมา นักวิชาการได้ศึกษาความ
เป็นมาและความเก่าแก่ของเรื่องไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว โดยอาศัยข้อมูลจากฉบับวัดจอมศรีทรายมูลบุญ
เรืองบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งนายสิงฆะ  วรรณสัย ได้นำมาปริวรรตเป็นอักษรไทย แล้ว
พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือเรื่องอุสสาบารส: วรรณกรรมล้านนาไทยสมัยพระเจ้ากือนา เมื่อ พ.ศ. 2519  
ผู้ศึกษาเห็นว่าควรนำอุสสาบารสชาดกฉบับอ่ืนที่มีเนื้อความสมบูรณ์และมีอายุที่เก่ากว่า มาศึกษา 
ทั้งในด้านอักขรวิธี เนื้อหา องค์ประกอบ และคุณค่าด้านต่าง ๆ ด้วย ซึ่งยังไม่มีการศึกษาในประเด็น
ดังกล่าวนี้ 
  ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์วรรรณกรรณชาดกล้านนา เรื่องอุสสาบารส 
โดยมีประเดน็ในการศึกษาดังนี ้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะของต้นฉบับ และความแพร่หลายของวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่อง
อุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์  
 2. เพ่ือศึกษาวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสในด้านรูปแบบ ธรรมเนียมการแต่ง 
เนื้อหาสาระ และคุณค่าของวรรณกรรม  



  10 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสที่จารด้วยอักษรธรรม
ล้านนา โดยใช้ฉบับหลักคือฉบับวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดน่าน (จ.ศ. 1224, พ.ศ. 2405)  
ซึ่งเป็นฉบับที่มีอายุเก่าท่ีสุดในบรรดาฉบับที่มีเนื้อความสมบูรณ์ครบทั้ง 15 ผูก 
 2. อุสสาบารสชาดกฉบับที่ใช้สอบทานเนื้อหาในกรณีที่ฉบับหลักขาดหายหรือลบเลือน ใช้
เอกสารจำนวน 4 ฉบับ (ลำดับที่ 1-4) และใช้วิเคราะห์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแพร่หลายของ
วรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสจึงเพิ่มเอกสารอีก 2 ฉบับ รวมเป็นจำนวน 6 ฉบับ ดังนี้ 
  2.1 ฉบับวัดราชฐานหลวงเชียงยืน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
(จ.ศ. 1269, พ.ศ. 2450)  
  2.2 ฉบับวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (จ.ศ. 1289 , 
พ.ศ. 2464)   
  2.3 ฉบับวัดจอมศรีทรายมูลบุญเรือง (บ้านปาง) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (จ.ศ. 1289, 
พ.ศ. 2470) ประกอบกับข้อมูลที่นายสิงฆะ  วรรณสัยปริวรรตเป็นอักษรไทย แล้วพิมพ์เผยแพร่ใน
หนังสือเรื่องอุสสาบารส : วรรณกรรมล้านนาไทยสมัยพระเจ้ากือนา เมื่อ พ.ศ. 2519 
  2.4 ฉบับวัดเฮ้ีย อำเภอปัว จังหวัดน่าน (จ.ศ. 1300, พ.ศ. 2481) 
  2.5 ฉบับวัดว้ายสีมุนนันทาราม เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (จ.ศ. 1232, พ.ศ. 2413)  
  2.6 ฉบับวัดสุวันนะบัวคำ เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (จ.ศ. 1295, พ.ศ. 2476) 
ขั้นตอนการวิจัย 

 1. รวบรวมข้อมูลวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
 2. รวบรวมข้อมูลทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการวิจัยจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3. คัดเลือกวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสฉบับที่จะใช้เป็นฉบับหลักและฉบับสอบ
เทียบ รวมถึงฉบับที่ใช้วิเคราะห์เพื่อให้เห็นความแพร่หลาย 
 4. ปริวรรตวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัด
น่าน ซึ่งใช้เป็นฉบับหลัก 
 5. ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ จากข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
 6. ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 7. เรียบเรียงเสนอรายงานผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
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ข้อตกลงเบื้องต้น 

 1.  ข้อตกลงการปริวรรต 

  การปริวรรตวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสจากอักษรธรรมล้านนาเป็น
อักษรไทยกลาง จะปริวรรตเป็น 2 ขั้น คือขั้นแรกปริวรรตตามอักขรวิธีเดิมในใบลานทุกประการ  
โดยเขียนไว้ช่องตารางทางด้านซ้าย ส่วนขั้นที่ 2 เป็นการปรับการสะกดคำในช่องตารางด้านซ้ายให้
เป็นไปตามอักขรวิธีไทยปัจจุบัน โดยเขียนไว้ช่องตารางด้านขวา มีหลักเกณฑ์ของแต่ละขั้นดังนี้ 

การปริวรรตตามอักขรวิธีเดิมในใบลาน การปริวรรตตามอักขรวิธีไทยปัจจุบัน 

 ปริ วรรตคำที่ เขี ยนด้ วย อักษ รและ
อักขรวิธี เดิมในใบลานทั้ งรูปพยัญชนะ สระ 
เครื่องหมาย และตัวเลข ให้เป็นอักษรไทยตัวต่อ
ตัวให้ตรงตามต้นฉบับ และตรงตามตำแหน่งเดิม 
พร้อมทั้ งเพ่ิมหลักเกณฑ์ ในการพิมพ์ เพ่ือให้
สามารถเขียนกลับเป็นคำเดิมได้อย่างถูกต้องตาม
ใบลาน ดังต่อไปนี้  
 1. เขียนจุด (.) ไว้ใต้พยัญชนะตัวเต็ม 
หรือ สระอา ที่มีพยัญชนะตัวเชิงซ้อนอยู่ข้างใต้ 
เช่น คำท่ีมีพยัญชนะต้นซ้อนด้วยเชิง ร ล และ ว 
 2. ขีดเส้นใต้พยัญชนะรูปพิเศษ ได้แก่ 
นา, อย (สระออ+ตัวสะกด ย) สส  และ คำพิเศษ 
แล, เอา   รวมทั้งสระลอย  อิ และ อุ 
 3. พยัญชนะต้น อย พิมพ์ ชิดกัน เป็น  
อย 
 4. คำที่ต้นฉบับมีเครื่องหมายลบอักษร
จะขีดเส้นทับ เช่น  

  เปฺลาฺง   

 การปริวรรตตามอักขรวิธีไทยปัจจุบัน
เป็นการปริวรรตต่อจากการปริวรรตตามอักขรวิธี
เดิมในใบลาน ซึ่งปรับการสะกดคำเดียวที่เขียน
หลายแบบ คำที่สะกดเหมือนกันแต่เป็นได้หลาย
คำ และการสะกดคำที่แตกต่างตามอักขรวิธี
อักษรธรรมล้านนา โดยพิจารณาจากบริบทของ
วรรณกรรมว่าเป็นคำศัพท์ใด ดังนั้นจึงอาจมีการ
ตั ด  การเพ่ิ ม  ห รือ เปลี่ ยนตั วพยัญ ชนะต้ น 
ตัวสะกด สระ รวมทั้งเครื่องหมายต่าง ๆ  ในแต่
ละคำเพ่ือให้เป็นไปตามการสะกดคำของอักขรวิธี
ไทยปัจจุบันซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1. คำที่ใช้ร่วมกันกับภาษาไทย สะกด
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554  เช่น 
สกฺราฺศ   เป็น ศักราช 
หฏฺฐกำ   เป็น หัตถกรรม 
บัรยา   เป็น ปัญญา  
ไพ    เป็น ไป  
วฺยง    เป็น เวียง  
อจฺจจริย   เป็น อัศจรรย์ 
 2. คำภาษาไทยถิ่นเหนือ สะกดตาม
พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง เช่น  
หื    เป็น หื้อ   
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การปริวรรตตามอักขรวิธีเดิมในใบลาน การปริวรรตตามอักขรวิธีไทยปัจจุบัน 

ฑฺีล   เป็น ดีหลี 
เยัฺย   เป็น เยียะ 
เตั่าเสฺฑ   เป็น เต่าเส็ด 
 3. ชื่อตัวละครที่สะกดต่างกัน กำหนด
เขียนแบบเดียว เช่น  
พานพฺรหฺมทตฺต, พาฺนพฺ̉รหฺมทตฺต   
   เป็น พานพรหมทัต 
ภุมฺมจกฺก   เป็น ภุมจักก์ 
พิมฺมจกฺก   เป็น พิมจักก์ 
        4. ตัวเลขจะปริวรรตเป็นตัวเลขไทย  
        การปริวรรตในช่องตารางด้านขวานี้  
มุ่งให้ผู้อ่านสามารถอ่านคำและเข้าใจเนื้อหาของ
วรรณกรรมได้ง่ายขึ้น 

  อนึ่ง ตัวอย่างการปริวรรตเพ่ือแสดงตัวอย่างข้อความในบทที่ 4 และภาคผนวกจะแสดง
เฉพาะการปริวรรตตามอักขรวิธีไทยปัจจุบันเท่านั้น 
 2. ข้อตกลงการอ้างอิงที่มาของข้อความในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส 

  การยกตัวอย่างข้อความในชาดกจะอ้างอิงที่มาของข้อความไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ  
“( )” โดยระบุ ชื่อวรรณกรรม/ลำดับผูก/อังกาท่ีกำกับใบลาน/ด้านและบรรทัด 
 จากข้อตกลงการปริวรรตและข้อตกลงการอ้างอิงที่มาของข้อความในชาดก แสดงตัวอย่างได้
ดังนี้ 

 

 

 
บริบุณฺณยาฺมกฺองแลฺงขัาแล อหํนามกติยภฺิษุขฺยร
คำชูโชฏกมหาชีวฺิตแต่สกฺราฺช ๑๒๒๔ ตฺ̉วปฺีล 
เตั่าเสฺฑเฑฺิอร ๑๑ ขฺืน ๔ ฅำ วฺัน ๕ คํบฺํอริบุรแลั 

บริบุณณ์ยามกองแลงข้าแล อหํ นาม กติยภิกษุ
เขียนค้ำชูโชฏกมหาชีวิตแต่สักราช 1224 ตัวปี
เต่าเส็ด เดือน 11 ขึ้น 4 ค่ำ วันพฤหัสบดี ก็
บริบูรณ์แล้  

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 15/ลาน “แข ๒๑”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 4-5)  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ได้ทราบถึงลักษณะของต้นฉบับวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสฉบับวัดภูมินทร์ 
 2. ได้ข้อมูลของวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ทั้งในด้านรูปแบบ ธรรมเนียมการ
แต่ง เนื้อหาสาระ และคุณค่าของวรรณกรรม 
 3. ได้ทราบถึงความแพร่หลายของวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสในดินแดนล้านนา 
 4. ได้อนุรักษ์และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสอย่าง
เด่นชัดยิ่งขึน้  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้ศึกษาได้รวบรวมและศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา
วิเคราะห์วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส โดยได้แบ่งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 
2 กลุ่ม ได้แก ่
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นในฐานะวรรณกรรมชาดก 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารส 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นในฐานะวรรณกรรมชาดก 

 การศึกษาชาดกในฐานะที่จัดเป็นวรรณคดีประเภทหนึ่ง มีผู้ศึกษาไว้หลายแนวทาง โดยมี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีการศึกษาทั้งทางด้านกลวิธีการแต่ง เนื้อหา การดำเนินเรื่อง และ
คุณค่าในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 กุสุมา  รักษมณี (2549: 216) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์รสในวรรณคดีพระพุทธศาสนาไว้ว่า 
วรรณคดีพระพุทธศาสนามีจุดประสงค์ที่จะชักจูงผู้อ่านให้เข้าถึงหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดย
ละเว้นความชั่ว มุ่งทำแต่ความดี และทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว ภาวะหลักที่กวีแสดงจึงมักจะเป็นความ  
น่าเกรงกลัว (ภยะ) และความน่ารังเกียจ (ชุคุปสา) ของความชั่ว เพ่ือให้ผู้อ่านอยากจะหนีห่างจาก
ความชั่ว หรืออาจเป็นความน่าพิสวง (วิสมยะ) ของความดี เพ่ือให้ผู้อ่านแสวงหาความดี หรืออาจจะ
เป็นความสงบ (ศมะ) ของจิตใจที่ผ่องแผ้ว เพ่ือให้ผู้อ่านละกิเลสและทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ 
 อุดม  รุ่งเรืองศรี (2528: 141) กล่าวถึงการศึกษาชาดกว่า ชาดกหมายถึงเรื่องที่เกิดข้ึนแล้วใน
อดีต โดยเฉพาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันได้บำเพ็ญบารมีในชาติต่าง ๆ ก่อนที่
จะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ชาดกในพระไตรปิฎกมีทั้งหมด 550 เรื่อง ล้วนแต่
เล่าถึงความเป็นมาในอดีตของพระพุทธเจ้า ซึ่งอาจเสวยชาติเป็นสัตว์หรือมนุษย์ต่าง ๆ กันไป  ชาดก
ดังกล่าวอาจแบ่งเป็น 22 นิบาต แต่ละนิบาตมีจำนวนชาดกไม่เท่ากัน โดยเฉพาะนิบาตที่ 22 นั้น
เรียกว่ามหานิบาตชาดกหรือ “ทศชาติชาดก” นั่นเอง  ชาดกเรื่องใดที่ไม่ตรงกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดใน
จำนวนนิบาตชาดก 550 เรื่องนั้น ล้วนแต่เรียกว่าเป็นชาดกนอกนิบาตทั้งสิ้น 
 ชาดกนอกนิบาตล้านนานั้นเป็นเรื่องท่ีนักปราชญ์โบราณแต่งขึ้น ซึ่งเรื่องที่นำมาเป็นต้นเค้านั้น
อาจมาจากนิทานพ้ืนบ้านหรือนิทานที่ได้รับฟังสืบ ๆ กันมา หรืออาจเป็นเรื่องที่ผู้รจนาได้คิดขึ้นมาเอง
ก็ได้  ตัวอย่างวรรณกรรมชาดกล้านนา เช่น ศรีวิชัยยนต์หงส์ พรหมจักร สังข์สิงห์ธนูชัย หอรมาน 
สุวัณณเมกฆหมาขนคำ พลสังขยา อุสสาบารส  หากศึกษาดูแล้วจะพบว่าบางเรื่องน่าจะมีที่มาจาก
ปัญญาสชาดก บางเรื่องอาจมาจากนิทานพ้ืนบ้าน และบางเรื่องอาจเกิดจากการที่กวีได้คิดผูกเรื่องขึ้น
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เอง แต่ก็มีบางเรื่องเช่นกันที่เห็นได้ว่ามีที่มาจากวรรณคดีของพราหมณ์ เช่นเรื่องหอรมาน พรหมจักร 
และอุสสาบารส  ซึ่ง 2 เรื่องแรกนั้นมาจากเรื่องรามเกียรติ์ แต่อุสสาบารสนั้นเห็นว่าเกิดขึ้นจากการนำ
เรื่องรามเกียรติ์และอุณรุทมาผสมกันและผนวกเข้ากับจินตนาการของผู้แต่ง 
 วรรณกรรมประเภทชาดกของล้านนามีอยู่ เป็นจำนวนมาก จึงมีการนำชาดกแต่ละเรื่องมา
ศึกษา โดยมีประเด็นที่ศึกษาแตกต่างกันไป เช่น การศึกษาชำระและสร้างข้อนิพนธ์สถาปนา 
การศึกษาองค์ประกอบและเนื้อหาของวรรณกรรม การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมโดยใช้ทฤษฎี  
จิตวิเคราะห์ การศึกษาลักษณะของตัวละคร การศึกษาลักษณะการใช้ภาษาและกลวิธีการสร้างเรื่อง 
การศึกษาลักษณะและคุณค่าของวรรณกรรมในแง่วรรณศิลป์ 
 สุรีย์วรรณ  เล็กตระกูล (2529) ได้การศึกษาชำระวรรณกรรมล้านนาเรื่อง โคลงหงส์ผาคำ  
เพ่ือศึกษาชำระวรรณกรรมล้านนาประเภทโคลงเรื่อง หงส์ผาคำ สำนวนต่าง ๆ ตามวิธีการวินิจฉัย
ต้นฉบับ (Textual Criticiam) และสร้างข้อนิพนธ์สถาปนา  เพ่ือศึกษาถึงความเป็นมา เนื้อเรื่อง
โดยสังเขป และความแพร่หลายของวรรณกรรมล้านนาประเภทโคลงเรื่อง หงส์ผาคำ  ศึกษาลักษณะ
ตัวอักษรและอักขรวิธีการบันทึกวรรณกรรมล้านนา ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะตัวอักษรที่ปรากฏใน
เอกสารต้นฉบับทั้ง 4 ฉบับเป็นอักษรธรรมล้านนา มีอายุระหว่าง พ.ศ. 2390-2410 ตรงกับรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โคลงหงส์ผาคำแต่งโดยคำประพันธ์ประเภทโคลง โดยมี
ลักษณะของโคลงอยู่ 3 ประเภท คือ โคลงสี่สุภาพ โคลงสามสุภาพ และโคลงสองสุภาพ  ลักษณะคำ
ประพันธ์ในโคลงเรื่องนี้ไม่เคร่งครัดในเรื่องของจำนวนคำและฉันทลักษณ์  เนื้อเรื่องของโคลงหงส์  
ผาคำเป็นชาดกนอกนิบาต กล่าวถึงพระโพธิสัตว์จุติลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ ต้องประสบกับมรสุมชีวิต
ตั้งแต่แรกเกิด แต่ด้วยความช่วยเหลือของพระอินทร์ก็ทำให้สามารถรอดพ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ แล
ได้ประสบกับความสุขความเจริญ 
 การระบุหลักฐานความสัมพันธ์ของเอกสารที่นำมาชำระทั้ง 4 ฉบับ สุรีย์วรรณ  เล็กตระกูลได้
ค้นหาและตรวจสอบหลักฐานจากข้อมูลของเอกสารประมาณ 1 ใน 3 ของข้อมูลทั้งหมด กล่าวคือ
พิจารณาจากโคลงบทที่ 1-300 ดังนั้นหลักฐานที่ได้จึงเป็นส่วนหนึ่ง แต่ก็เชื่อได้ว่ามีน้ำหนักเพียง
พอที่จะใช้อธิบายความสัมพันธ์ของเอกสารทั้ง 4 ฉบับได้ในระดับหลัก  ข้อนิพนธ์สถาปนาที่สร้างขึ้น
จากต้นฉบับโคลงหงส์ผาคำทั้ง 4 ฉบับ ประกอบด้วยโคลงทั้งหมด 923 บท ข้อนิพนธ์ส่วนใหญ่มี
เนื้อความใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงสามารถนำมาใช้วินิจฉัยข้อนิพนธ์เดิมได้อย่างสมบูรณ์ และเชื่อว่ามี
ความใกล้เคียงกับต้นฉบับเดิมของผู้แต่ง ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นในการสันนิษฐานเพ่ือบูรณะแก้ไขข้อ
นิพนธ์ด้วยตนเอง 
 โขมสี  แสนจิตต์ (2539) ได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “จันทฆาต” ผลการศึกษาพบว่าเรื่อง  
จันทฆาตเป็นชาดกที่มีองค์ประกอบของเรื่องดีเด่น ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา วรรณกรรมเรื่องนี้
เคยมีบทบาทในการรับใช้สังคม กล่าวคือเคยปรากฏเป็นชาดกสำนวนเทศน์ที่พระภิกษุใช้เทศนาให้
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ชาวบ้านฟัง เป็นเรื่องที่ชาวบ้านจดจำนำไปเล่าสู่กันฟังในหมู่บ้าน เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่วัดหนองบัว 
ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นค่าวซอที่พิมพ์ขายอย่างแพร่หลาย และเป็นคำขับที่  
เล่าสู่กันฟังในหลาย ๆ หมู่บ้านและหลายสถานการณ์ เนื้อเรื่องจันทฆาตสะท้อนถึงคติความเชื่อ 
ทางพระพุทธศาสนาและมีความสำคัญต่อสังคมล้านนา ซึ่งในปัจจุบันบทบาทของเรื่องจันทฆาต  
ได้ลดลง  รับใช้สังคมเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ดังนั้นอาจเป็นได้ว่าเรื่องจันทฆาตอาจเลือนหายไปจาก 
ความทรงจำของคนในสังคมล้านนา หากไม่มีผู้ใดเห็นความสำคัญและสืบทอดไว้ 
 อรพินท์  ศรัทธา (2541) ได้ศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องกุสสราชชาดก ซึ่งเป็นชาดก
เรื่องหนึ่งในปัญญาสชาดกฉบับล้านนา ความน่าสนใจของวรรณกรรมเรื่องนี้คือ พระเอกมีรูปลักษณ์
และพฤติกรรมแตกต่างกับชาดกเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีพระโพธิสัตว์เป็นพระเอกเช่นเดียวกัน กล่าวคือพระเอก
ในกุสสราชชาดกมีรูปลักษณ์ไม่งดงาม พฤติกรรมบางอย่างดูจะไม่สอดคล้องกับความเป็นกษัตริย์ที่
ยิ่งใหญ่    
 ด้านพฤติกรรม อรพินท์  ศรัทธาใช้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันต์ ฟรอยด์ ทฤษฎีว่าด้วย  
หลักแบบฉบับของคาร์ล กุสตาฟ จุง ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมของอัลเฟรด แอดเลอร์  คาเรน ฮอร์นาย 
และแอริค ฟรอมม์ มาใช้ในการอธิบายการกระทำของตัวละคร เพราะทฤษฎีจิตวิทยาศึกษาถึง
แรงจูงใจที่มนุษย์มีการกระทำต่าง ๆ รวมทั้งตีความสัญลักษณ์เข้ามาวิเคราะห์เสริม ซึ่งช่วยทำให้  
เข้าใจความเป็นมนุษย์จริงได้ดียิ่งขึ้น ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของตัวละครที่ปรากฏใน
วรรณกรรมเรื่องนี้  แตกต่างไปจากตัวเอกตามแบบฉบับของชาดกเรื่องอ่ืน ๆ ที่มักมีรูปงาม  
มีความสามารถ มีคุณธรรมดีเด่น  แต่ตัวเอกในกุสสราชชาดกมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมบาง
ประการที่นอกเหนือจากแบบฉบับ คือตัวเอกมีหน้าตาอัปลักษณ์ มีลักษณะที่ทั้งเด่นและด้อยในแต่ละ
ตัวละครมีอานุภาพ ปัญญา มีความลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสตัณหา ฯลฯ เหมือนในชีวิตจริงของมนุษย์
ธรรมดาทั่วไป แต่ในตอนจบสุดท้ายนั้นเป็นไปตามแบบฉบับของชาดกที่จบด้วยสุขนาฏกรรม 
 กุสสาราชชาดกเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านของการตั้งใจบำเพ็ญขันติบารมี และคุณธรรมประการ
อ่ืน ๆ ซึ่งสะท้อนแนวคิดสำคัญทางพระพุทธศาสนาอันจะช่วยกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจของคนใน
สังคมล้านนา ซึ่งยึดถือศาสนาพุทธเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง  ในขณะเดียวกันก็เป็น
เครื่องเตือนสติผู้ลุ่มหลงในกิเลสตัณหาให้ละวาง มิฉะนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เช่นเดียวกับกำเนิดของ
กุสสาราชชาดก ซึ่งมาจากการที่พระภิกษุหนุ่มลุ่มหลงอำนาจแห่งมาตุคาม 
 กาญจนา  ฐิติปัญญาวัฒน์ (2542) ได้ศึกษาเชิงวิเคราะห์ การกำเนิดในลักษณะเหนือ
ธรรมชาติของตัวละครในวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตล้านนา เพ่ือรวบรวมการกำเนิดในลักษณะเหนือ
ธรรมชาติของตัวละครสำคัญในวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตล้านนา แล้วนำมาวิเคราะห์ตีความในเชิง
สัญลักษณ์  เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดและจุดมุ่งหมายของผู้แต่งในการสร้างตัวละครสำคัญให้มีกำเนิดใน
ลักษณะเหนือธรรมชาติ  เพ่ือวิเคราะห์ที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดในลักษณะเหนือ
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ธรรมชาติของตัวละครสำคัญในวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตล้านนา  และเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการกำเนิดในลักษณะเหนือธรรมชาติกับพฤติกรรมของตัวละครและการดำเนินเรื่อง  
ผลการศึกษามีดังนี้ 
 1. การกำเนิดในลักษณะเหนือธรรมชาติของตัวละคร จำแนกได้เป็น 4 ขั้นตอน คือ  
  1.1 ขั้นตอนก่อนการถือกำเนิดหรือปฏิสนธิ 
  1.2 ขั้นตอนการปฏิสนธิ 
  1.3 ขั้นตอนการกำเนิด 
  1.4 ขั้นตอนหลังจากการกำเนิด 
 2. วิเคราะห์และตีความสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในแต่ละข้ันตอนของการกำเนิดโดยจำแนก
เป็น 5 กลุ่ม คือ  
  2.1 ความฝันของมารดาตัวละครสำคัญ 
  2.2 การที่มารดาของตัวละครตั้งครรภ์โดยดื่มกินสิ่งต่าง ๆ  
  2.3 ลักษณะของชาติกำเนิด 
  2.4 ลักษณะการกำเนิด 
  2.5 ลักษณะพิเศษของร่างกาย  
 3. แนวคิดและจุดมุ่งหมายของผู้แต่งที่สร้างให้ตัวละครมีการกำเนิดในลักษณะเหนือธรรมชาติ 
เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดตามหลักพระพุทธศาสนา และผู้แต่งมี
จุดมุ่งหมายที่จะสั่งสอนเรื่องการทำความดี  ตลอดจนแสดงถึงบุญญาธิการของตัวละคร ส่วนที่มาของ
แนวคิดในการสร้างให้ตัวละครมีลักษณะการกำเนิดแบบเหนือธรรมชาตินั้น ส่วนใหญ่มาจากคัมภีร์
และวรรณกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา 
 4. การกำเนิดในลักษณะเหนือธรรมชาติส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวละครทั้งในด้านพฤติกรรม
ทางจิตหรือความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมทางกายคือการกระทำ และมีทั้งที่เป็นไปในทางดีและทาง
ไม่ดี นอกจากนี้ การกำเนิดในลักษณะเหนือธรรมชาติของตัวละครยังมีผลต่อการดำเนินเรื่องด้วย 
กล่าวคือช่วยให้เรื่องดำเนินไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล ทำให้เรื่องมีความเร้าใจน่าติดตาม และช่วยให้เรื่อง
คลี่คลายไปสู่จุดจบด้วยดีตรงตามจุดมุ่งหมายของผู้แต่ง 
 ธิตินัดดา  จินาจันทร์ (2543) ได้ศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในการสร้างเรื่องชาดก โดยใช้
กรณีศึกษาจากสุวัณณสังขราชกุมมารชาดก  ศึกษาลักษณะภาษาและความสัมพันธ์ของภาษาที่ใช้ใน
วรรณกรรมชาดก ผลการศึกษาพบว่าภาษาที่ใช้ในองค์ประกอบทั้งหมด 3 ส่วนของวรรณกรรมชาดก 
อันได้แก่ส่วนเปิดเรื่องหรือส่วนอดีตวัตถุ ส่วนดำเนินเรื่องหรือส่วนปัจจุบันวัตถุ และส่วนปิดเรื่อง  
มีลักษณะเฉพาะทั้งในด้านลักษณะภาษาและลักษณะความสัมพันธ์ของภาษาที่ใช้ ในส่วนของ
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การศึกษาในลักษณะความสัมพันธ์ของภาษา ศึกษาใน 2 ประเด็น คือ ด้านโครงสร้างและด้าน
ความหมาย ประมวลให้เห็นกลวิธีต่าง ๆ ทางภาษาในการสร้างวรรณกรรมชาดก 
 ชัปนะ  ปิ่นเงิน (2544) ได้ศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกล้านนา เรื่อง โวหารมโหสถ 
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องโวหารมโหสถ เกี่ยวกับธรรมเนียมนิยมในการแต่ง 
เนื้อหา และประเมินคุณค่าทางวรรณศิลป์  เพ่ือศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น คติ ความเชื่อ และ
สังคมท่ีปรากฏในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องโวหารมโหสถ  เพื่อศึกษาลักษณะอักษรและอักขรวิธีใน
วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องโวหารมโหสถ  และเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น 
และการเผยแพร่วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องโวหารมโหสถ  ผลการศึกษาพบว่าวรรณกรรมล้านนา
เรื่องโวหารมโหสถเป็นวรรณกรรมประเภทชาดก ลักษณะคำประพันธ์แบบร้อยแก้ว โดยจะยกศัพท์
ภาษาบาลีขึ้นมาเป็นจุณณียบท ในส่วนที่เป็นคาถา ตั้งคาถาภาษาบาลีแล้วจึงแปลยกศัพท์เป็นภาษา
ล้านนา ผู้รจนาได้แปลภาษาบาลีเป็นภาษาล้านนาอย่างชำนาญ เลือกสรรสำนวนที่สละสลวย 
เหมาะสม ถ้อยคำภาษาเข้าใจได้ง่าย ใช้สำนวนโวหารต่าง ๆ โดยเฉพาะอุปมาโวหาร เปรียบเทียบได้
ลึกซึ้งชัดเจน  เนื้อหาในเรื่องสะท้อนค่านิยมในสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี และคติคำสอน  
ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสังคมที่นับถือศาสนาพุทธ มีลักษณะชนชั้นทางสังคมที่ประกอบด้วย พระราชา 
พราหมณ์ บัณฑิต อาจารย์ สามัญชน และไพร่ 
 มัชฌิมา  วีรศิลป์ (2549) ได้ศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรื่องเวสสันตรชาดก สำนวนไม้ไผ่แจ้
เรียวแดง เพ่ือศึกษาเนื้อหาและคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของเรื่องเวสสันตรชาดก สำนวนไม้ไผ่แจ้เรียว
แดง  ศึกษาวัฒนธรรมล้านนาที่ปรากฏในเรื่องเวสสันตรชาดก สำนวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง  และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีตั้งธรรมหลวงกับวรรณกรรมเรื่องเวสสันตรชาดก ผลการศึกษาพบว่า
เนื้อเรื่องและการดำเนินเรื่องของเวสสันตรชาดก สำนวนไม้ไผ่แจ้เรียวแดง เหมือนกับนิบาตชาดก  
แต่กวีมีการใช้กลวิธีในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา 5 กลวิธี คือ การเพ่ิมเหตุการณ์ในเนื้อเรื่อง การตัด
เหตุการณ์ในเนื้อเรื่อง การเพ่ิมรายละเอียดของเนื้อเรื่อง การตัดรายละเอียดของเนื้อเรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเนื้อเรื่อง  ด้านวรรณศิลป์ พบว่ามีการใช้คำฉายา สำนวนอ้อมค้อม การ
ซ้อนคำ การใช้คำซ้ำ คำอัพภาส คำสร้อย โวหารภาพพจน์ที่ใช้ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน 
อติพจน์  โวหารในการดำเนินเรื่อง ได้แก่ การบรรยาย การพรรณนา และอรรถาธิบาย  วัฒนธรรมที่
พบในเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับวัตถุ คือ อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้และการแต่งกาย วัฒนธรรมที่
ไม่เกี่ยวกับวัตถุ คือ ประเพณีการจัดงานศพ การละเล่นของล้านนา วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ของคนใน
สังคม บทบาททางสังคมของชายและหญิงและความเชื่อ 
 วุฒินันท์  ชัยศรี (2554) ได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง พรหมจักร : การศึกษารามเกียรติ์ฉบับ
ล้านนาในฐานะวรรณคดีชาดก เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะความเป็นวรรณคดีชาดก ในด้านเนื้อหาและ
รูปแบบของวรรณกรรมเรื่องพรหมจักร และเพ่ือวิเคราะห์ลักษณะร่วมบางประการของพรหมจักรกับ
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วรรณกรรมชาดกล้านนา ผลการศึกษาพบว่า  รูปแบบคำประพันธ์คล้ายกับรูปแบบในอรรถกถาชาดก
และปัญญาสชาดก คือมีปัจจุบันวัตถุ อดีตวัตถุ และสโมธาน  ลักษณะสำคัญคือการแทรกความเชื่อ
เรื่องบุญกรรม  และลักษณะของตัวละครพระโพธิสัตว์ ได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะวรรณกรรม
ชาดกมากข้ึน เพ่ือให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเกิดความเลื่อมใส 
 ปิยะภา  ตุวิชรานนท์ (2555) ได้ศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่องเวสสันดรชาดก ฉบับวัดอัมพา 
จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือศึกษาประเพณีงานบุญผะเหวดในท้องถิ่นอีสาน  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเรื่อง
เวสสันดรชาดก ฉบับวัดอัมพา จังหวัดชัยภูมิ กับเรื่องเวสสันดรชาดกในอรรถกถามหานิบาตชาดก  
เพ่ือศึกษาวรรณศิลป์ที่ปรากฏในเรื่องเวสสันดรชาดกฉบับวัดอัมพา จังหวัดชัยภูมิ  และเพ่ือศึกษา
สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวอีสานที่ปรากฏในเรื่องเวสสันดรชาดกฉบับวัดอัมพา จังหวัดชัยภูมิ  
ผลการศึกษาพบว่าชาวอีสานยังสืบสานและธำรงรักษาประเพณีงานบุญผะเหวดไว้ แต่มีการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของพิธีการให้กระชับมากข้ึน เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและกระแสสังคมใน
ปัจจุบัน  การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องเวสสันดรชาดก ฉบับวัดอัมพา จังหวัดชัยภูมิ กับอรรถกถามหา
นิบาตชาดก พบกว่ากวีใช้กลวิธีปรับเปลี่ยนเนื้อหา 3 กลวิธี ได้แก่ การเพ่ิม การเปลี่ยนแปลง และการ
ตัด  การศึกษาวรรณศิลป์ ด้านเสียงพบกว่ากวีนิยมใช้เสียงสัมผัสสระมากกว่าเสียงสัมผัสอักษร โดย
นิยมใช้เสียงสัมผัสสระแบบเคียงมากที่สุด  ด้านคำกวีนิยมใช้กลุ่มคำมากที่สุด และด้านความหมาย 
เรื่องภาพพจน์ กวีใช้การอุปมามากที่สุด  เรื่องรสปรากฏอัพภูตรสมากที่สุด  เรื่องโวหารการเขียน กวี
ใช้การพรรณนามากที่สุด  การศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรมพบว่าสังคมอีสานมีระบบฮีตคลองเป็น
จารีตและกฎเกณฑ์ทางสังคมที่ชาวอีสานจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม ชาวอีสานทำการเกษตรกรรม
เพ่ือเลี้ยงชีพและดำรงชีพ และผู้ชายผู้หญิงในสังคมอีสานมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนตามหน้าที่ของ
ตน ในส่วนของวัฒนธรรมอีสานพบทั้งวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมและวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ซึ่งก็ได้
สะท้อนให้เห็นความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวอีสาน 
 วาทิต  ธรรมเชื้อ (2555) ได้ศึกษาวรรณกรรมล้านนา เรื่องมหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้อย
สังกร เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของมหาชาติ สำนวนสร้อยสังกรกับอรรถกถาและคุณค่าทาง
วรรณศิลป์ในเรื่องมหาชาติ สำนวนสร้อยสังกร  เพ่ือศึกษาสภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และความเชื่อล้านนาที่ปรากฏจากเรื่องมหาชาติ สำนวนสร้อยสังกร  และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างประเพณีตั้งธรรมหลวงกับมหาชาติ สำนวนสร้อยสังกร ผลการศึกษาพบว่าชาวล้านนายัง 
สืบสานและธำรงรักษาประเพณีตั้งธรรมหลวงไว้ แต่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของพิธีการให้
กระชับมากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและกระแสสังคมในปัจจุบัน  การศึกษาเปรียบเทียบเรื่อง
มหาชาติ สำนวนสร้อยสังกร กับอรรถกถามหานิบาตชาดก พบกว่ากวีใช้กลวิธีปรับเปลี่ยนเนื้อหา 3 
กลวิธี ได้แก่ การเพ่ิม การเปลี่ยนแปลง และการตัด   การศึกษาวรรณศิลป์ ด้านเสียงพบกว่ากวีนิยม
ใช้กลวิธีด้านเสียงสัมผัสพยัญชนะ ด้านคำมีการเล่นคำซ้ำกันมากที่สุด ด้านความหมายกวีนิยมใช้การ
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พรรณนาโวหาร และการใช้อุปมามากกว่าโวหารและภาพพจน์ประเภทอ่ืน ส่วนเรื่องรสนั้นพบการใช้
กรุณารสและศฤงคารรสมากที่สุด  การศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรมล้านนาพบบทบาทของคนใน
สังคมล้านนา วัฒนธรรมทางด้านรูปธรรมและนามธรรมที่กวีต้องใจเสริมหรือแทรกเข้ามามาก ซึ่งส่วน
ใหญ่สอดคล้องกลมกลืนกับเนื้อเรื่อง 
 นอกจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นในฐานะวรรณกรรม
ชาดกซึ่งได้ศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  การศึกษาข้อความอ่ืน (paratexts) ที่ปรากฏ
ในต้นฉบับเอกสารก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ ในประเด็นนี้ อภิรดี เตชะศิริวรรณ (2019) ได้ศึกษาไว้ใน
วิทยานิพนธ์ เรื่ อ ง Tai Lü manuscripts from Southern Yunnan and Northern Laos: The 
function and development of paratexts in a recently revived manuscript culture โดย
ได้ศึกษาข้อความอ่ืน (paratexts) และองค์ประกอบที่ไม่ใช่เนื้อความในต้นฉบับเอกสารไทลื้อจาก
ภาคใต้ของยูนนานและภาคเหนือของลาว โดยเน้นต้นฉบับที่เป็นสมุดกระดาษสาหรือ “พับสา” ผล
การศึกษาพบว่าข้อความอ่ืนที่มีอยู่ในต้นฉบับไทลื้อแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) ชื่อเรื่อง  (2) 
ข้อความอ่ืนที่อยู่ในขอบของหน้าหนังสือ  (3) ข้อความที่อยู่ต้นหรือท้ายเอกสาร (4) สารบัญ และ (5) 
คำนำ  ข้อความอ่ืนเหล่านี้มีหน้าที่ในการบอกโครงสร้างของเอกสาร แสดงความคิดเห็น และบอก
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารส 

 วรรณกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสพบในหลายท้องถิ่น ทั้ง
ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ การศึกษามีทั้งที่ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมฉบับนั้น ๆ 
และการศึกษาในรูปแบบการศึกษาเปรียบเทียบ ทำให้เห็นถึงอิทธิพลและการแพร่กระจายของ
วรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่น  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
วรรณกรรมเรื่องอุสสาบารส เช่น 
 ฉัตรยุพา  สวัสดิพงษ์ (2523) ได้ศึกษาเปรียบเทียบรามเกียรติ์ฉบับล้านนาและฉบับภาคใต้ 
โดยมุ่งหมายที่จะศึกษาลักษณะความคล้ายคลึงและความแตกต่างของรามเกียรติ์ฉบับล้านนาและฉบับ
ภาคใต้ในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ ด้านลักษณะของเรื่อง ด้านตัวละครและชื่อเมืองที่ปรากฏในเรื่อง และ
ด้านเนื้อเรื่อง โดยอาศัยรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 เป็นหลักในการเปรียบเทียบ และ
จะศึกษาว่ารามเกียรติ์ฉบับล้านนาและฉบับภาคใต้มีความเกี่ยวข้องกับวัฒธรรมท้องถิ่นอย่างไรบ้าง 
 ผลการศึกษาพบว่า เรื่องรามเกียรติ์เมื่อเผยแพร่เข้าไปในท้องถิ่นล้านนาและภาคใต้แล้ว ทาง
ล้านนาและภาคใต้ได้รับเอาเรื่องรามเกียรติ์ไว้หลายลักษณะด้วยกัน ดังนี้  ทางล้านนารับเรื่อง
รามเกียรติ์ไว้ใน 2 ลักษณะ คือ 1) รับทั้งเรื่องแต่ได้ดัดแปลงลักษณะของเรื่องให้เป็นนิทานชาดกไป
ตามอิทธิพลของพระพุทธศาสนา เช่น เรื่องหอรมาน พรหมจักร และ 2) รับบางอนุภาคบางตอนหรือ
เหตุการณ์บางตอนไปสร้างเรื่องใหม่เป็นนิทานชาดก เช่น เรื่องอุสสาบารส  ในส่วนของภาคใต้จะรับ
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เรื่องรามเกียรติ์ไปใน 4 ลักษณะ คือ 1) รับโดยตรงทั้งเรื่อง  2) รับทั้งเรื่อง แต่ได้ดัดแปลงให้เป็นไป
ตามเอกลักษณ์ของภาคใต้  3) รับมาเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งในเนื้อเรื่อง แล้วนำมาแต่งขยายความให้
ละเอียดขึ้น  และ 4) รับบางอนุภาคหรือเหตุการณ์บางตอนไปสร้างเรื่องใหม่ให้เป็นนิทานประโลมโลก 
 ในด้านลักษณะของเรื่อง รามเกียรติ์ฉบับล้านนาจะมีลักษณะของเรื่องเป็นนิทานชาดก แต่ง
ด้วยร้อยแก้ว มีคาถาภาษาบาลีแทรกเป็นตอน ๆ แต่รามเกียรติ์ฉบับภาคใต้ยังมีลักษณะของเรื่องเป็น
แบบจักร ๆ วงศ์ ๆ หรือนิทานประโลมโลก   ในด้านตัวละครที่ปรากฏในรามเกียรติ์ฉบับท้องถิ่น จะมี
การลดตัวละครที่ไม่สำคัญลง ส่วนตัวละครสำคัญท่ีคงไว้นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อในรามเกียรติ์ฉบับ
ท้องถิ่นบางเรื่อง   ในด้านชื่อเมืองที่ปรากฏในเรื่อง เรื่องหอรมานและพรหมจักรจะปรากฏชื่อเมืองที่
เป็นไปตามลักษณะนิทานชาดก เช่น พาราณสี กาสี หรือเป็นชื่อเมืองที่เป็นไปตามตำนานหรือนิทาน
พ้ืนเมือง เช่น ละโว้ นครสวรรค์  สิ่งที่น่าสนใจในรามเกียรติ์ฉบับล้านนาคือ เนื้อเรื่องของรามเกียรติ์
ฉบับล้านนานั้น จะแสดงให้เห็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมของชาวล้านนาอย่างชัดเจน 
กล่าวคือ จะมีเนื้อเรื่องเป็นนิทานชาดก มีบทปรารภเรื่องหรือปัจจุบันวัตถุ มีคาถาบาลีแทรกเป็น 
ตอน ๆ มีนิทานแสดงบุพกรรมของตัวละครปรากฏอยู่ และจบลงด้วยบทประชุมชาดก  ทั้งยังมีการโยง
เอาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เก่ียวกับท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดของคน ความเชื่อ ค่านิยมของสังคม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมบางประการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเนื่องเรื่องอยู่เสมอ 
 ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต (2535)  ได้ศึกษาวิเคราะห์วรรณคดีไทยเรื่องอนิรุทธ์ เพ่ือศึกษาที่มา
และความสัมพันธ์ของวรรณคดีไทยเรื่องอนิรุทธ์ฉบับต่าง ๆ โดยใช้ทฤษฎีทางวรรณคดีและทางคติชน
วิทยา และศึกษาคุณค่า ความสำคัญ และลั กษณะเด่นของวรรณคดีไทยเรื่องอนิรุทธ์เหล่านี้   
ผลการศึกษาพบว่าเรื่องอนิรุทธ์ของไทยไม่ได้นำที่มาของเรื่องจากสำนวนใดสำนวนหนึ่งในฉบับ
สันสกฤตโดยตรง แต่ได้นำเนื้อหาจากฉบับต่าง ๆ มาประสมประสานกัน เรื่องอนิรุทธ์ของไทยมีหลาย
ฉบับและหลายสำนวน มีปรากฏทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ เรียกชื่อต่าง ๆ กัน
ไป เช่น เรื่องอนิรุทธ์ เรื่องอุณรุท เรื่องอุสสาบารส เรื่องอุสาบารส และเรื่องพระกึดพระพาน เป็นต้น 
สำนวนที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับเรื่องเดิมในวรรณคดีสันสกฤตมากที่สุดได้แก่ อนิรุทธ์คำฉันท์ ซึ่ง
นอกจากจะแสดงพระเดชานุภาพของพระกฤษณะและพระอนิรุทธ์แล้ว ยังเป็นเรื่องแสดงความรัก
ระหว่างพระอนิรุทธ์กับนางอุษา ซึ่งเป็นธิดาของพระเจ้าพาณะอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าเรื่องอนิรุทธ์
ของภาคใต้คล้ายคลึงกับเรื่องอนิรุทธ์ของภาคกลาง ส่วนเรื่องอนิรุทธ์ของภาคอีสานคล้ายคลึงกับเรื่อง  
อนิรุทธ์ของภาคเหนือ   เรื่องอนิรุทธ์ของไทย ส่วนใหญ่จะจบด้วยความสุข ยกเว้นฉบับของภาคอีสาน
บางสำนวนที่กำหนดให้จบเรื่องด้วยความเศร้า คือจบด้วยความตายของตัวเอกทั้งฝ่ายหญิงและฝ่าย
ชาย  เรื่องอนิรุทธ์ในวรรณคดีไทยแม้จะมีอยู่หลายสำนวน แต่ก็พอจะมองเห็นลักษณะเด่นของแต่ละ
สำนวนได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหา ภาษา และสำนวนโวหาร ทำให้สามารถจำแนกเรื่องอนิรุทธ์แต่ละ
สำนวนได้  
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 ศิริพร  บางสุด (2531) ได้ศึกษาวรรณกรรมอีสาน เรื่อง พระกึดพระพาน เพ่ือศึกษาลักษณะ
ตัวอักษรและอักขรวิธีของอักษรธรรมอีสานจากต้นฉบับเรื่องพระกึดพระพาน ที่นำมาใช้เป็นข้อมูลและ
ปริวรรตเป็นอักษรไทยปัจจุบัน  ศึกษาลักษณะของเรื่องพระกึดพระพาน ด้านที่มาของเรื่อง 
จุดมุ่งหมายในการแต่ง เนื้อเรื่อง และลักษณะของเรื่อง  ศึกษาวิเคราะห์คุณค่าด้านคำสอนของเรื่อง
พระกึดพระพาน  และอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณกรรมอีสานเรื่องพระกึดพระพาน  ผลการศึกษา
พบว่า ด้านตัวอักษร พบว่าอักษรที่ใช้จารลงในใบลานซึ่งเป็นต้นฉบับของวรรณกรรมเรื่องพระกึด  
พระพาน เป็นอักษรธรรมอีสานสมัยรัตนโกสินทร์ จารเมื่อ พ.ศ. 2459  ด้านที่มา วรรณกรรมเรื่อง
พระกึดพระพานไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง สมัยที่แต่งยังไม่ทราบแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าคงจะแต่งขึ้นในสมัย
อยุธยา ราว พ.ศ. 2261 แล้วลอกต่อ ๆ กันมา โดยมีเค้าเรื่องเดิมเป็นเรื่องราวของพระกฤษณะตาม
ลัทธิศาสนาฮินดู แล้วได้มีการดัดแปลงเรื่องราวให้ผสมผสานกับความนิยมของสังคมท้องถิ่นอีสาน เช่น 
กำเนิดพระพาน สถานที่ในท้องเรื่อง การกลับสู่สวรรค์ของเทพ และเรื่องพระกึดพระพานนี้อาจได้รับ
เค้าโครงมาจากปางกฤษณอวตาร ในนารายณ์สิบปางฉบับโรงพิมพ์หลวง ผสมผสานกับเรื่องอุสสา  
บารส สำนวนล้านนา  ด้านรูปแบบของวรรณกรรม จัดได้ว่าเรื่องพระกึดพระพานเป็นนิทานท้องถิ่นที่
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอนศีลธรรม เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการแทรกคำสอนตาม
หลักพระพุทธศาสนาไว้ในพฤติกรรมของตัวละคร ถ้อยคำสำนวนที่ใช้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ใช้ศัพท์
สูงหรือราชาศัพท์ แม้ผู้อ่านจะไม่ใช่คนท้องถิ่นอีสานก็สามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก  ด้านคุณค่า
ของเรื่อง เรื่องพระกึดพระพานได้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวอีสาน โดยเฉพาะคำสอนในเรื่องการ
รักษาศีลข้อ 5 ข้อกาเมสุมิจฉาจารา นอกจากนั้นชาวอีสานยังมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและความ
เชื่อในสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ ส่วนคุณค่าทางสังคมนั้น พบว่าในทางปฏิบัติชาวอีสานไม่นิยมแบ่งชนชั้น 
อีกท้ังมีคุณค่าทางวรรณศิลป์ มีการเลือกสรรถ้อยคำมาใช้ได้อย่างเหมาะแก่ความ ทำให้มีความไพเราะ 
 ไพฑูรย์  ดอกบัวแก้ว (2543) ได้เรียบเรียงหนังสือเรื่อง “อุสสาบารส โคลงดั้นล้านนา” โดย
ได้ศึกษาวรรณกรรมประเภทโคลงของล้านนาโดยเฉพาะเรื่องอุสสาบารส ทั้งในด้านรูปแบบ การ
แพร่กระจาย สุนทรียภาพทางวรรณคดี รสวรรณคดีและบทอัศจรรย์ วรรณคดีกับสังคม รวมถึงได้มีข้อ
สันนิษฐานเกี่ยวกับอายุของโคลงอุสสาบารส เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยของนักวรรณคดีไทย
ต่อไปในอนาคต เกี่ยวกับคำประพันธ์ประเภทโคลงของล้านนา ล้านช้าง และอยุธยา 
 เอกสารและงานวิจัยที่ผู้ศึกษาได้รวบรวมและจัดแบ่งเป็น 2 กลุ่ มดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  
จะใช้เป็นแนวทางที่ผู้ศึกษาจะนำไปวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสต่อไป โดยใน
การวิเคราะห์นั้น ผู้ศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ลักษณะของต้นฉบับ และความแพร่หลายของวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส 
 2. รูปแบบ ธรรมเนียมการแต่ง เนื้อหาสาระ และคุณค่าของวรรณกรรม 
ซึ่งจะมีข้อมูลโดยละเอียดปรากฏอยู่ในบทถัดไป 
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บทที่ 3 

ลักษณะของต้นฉบับและความแพร่หลายของวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส 

 ผู้ศึกษาเลือกวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์เป็นเอกสารฉบับหลัก 
เนื่องจากเป็นฉบับที่มีอายุเก่าที่สุดในบรรดาฉบับที่มีเนื้อความสมบูรณ์ครบทั้ง 15 ผูก โดยได้ศึกษา
วิเคราะห์ต้นฉบับตามแนวทฤษฎีการศึกษาจารึก ทั้งในด้านอักษร อักขรวิธี รูปแบบ องค์ประกอบ 
และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่แสดงถึงปีที่คัดลอก ชื่อผู้จาร และสถานที่ที่คัดลอก ในการนี้ผู้ศึกษาจึงได้วิเคราะห์
ต้นฉบับใบลานใน 4 ส่วน คือ  
 1. ตัวอักษรที่จารในแต่ละผูก  
 2. ตัวอังกาซึ่งเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขที่กำกับหน้าใบลานแต่ละใบ เพ่ือบอกลำดับที่และบอก
จำนวนใบลานที่จารแล้ว  
 3. ข้อความในส่วนต้นของใบลานแต่ละผูกที่อยู่ในหน้าแรกหรือหน้าทับเค้า 
 4. ข้อความท้ายใบลานแต่ละผูกที่อยู่ในหน้าปลาย 
 การศึกษาวิเคราะห์ต้นฉบับใบลานทั้ง 4 ส่วนนี้จะทำให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของต้นฉบับ รวมถึงข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับผู้จารและการคัดลอก ซึ่งสามารถนำไป
ประกอบการวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องนี้ตามแนวทฤษฎีการศึกษาจารึกและการศึกษาวรรณคดีต่อไป 
 ในบทนี้ผู้ศึกษาจะได้วิเคราะห์ถึงลักษณะของต้นฉบับเพ่ือแสดงให้เห็นถึงข้อมูลชื่อผู้แต่ง อายุ
ของเอกสารและปีที่คัดลอก จากนั้นจะวิเคราะห์ลงลายละเอียดของลักษณะต้นฉบับใบลานแต่ละผูก
เพ่ือนำไปสู่การวิเคราะห์ลักษณะของต้นฉบับใบลานทั้งฉบับ ก่อนจะกล่าวถึงความแพร่หลายของ
วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสเป็นลำดับถัดไป 

ลักษณะของต้นฉบับ 

 วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสต้นฉบับบันทึกในคัมภีร์ใบลานจำนวน 15 ผูก  
มีสภาพสมบูรณ์ครบทุกผูก  ใบลานทุกผูกมีขนาดกว้างยาวสม่ำเสมอกัน กล่าวคือมีขนาดยาว 49.4 
เซนติเมตร กว้าง 4.7 เซนติเมตร 
 ตัวอักษรที่ใช้เป็นอักษรธรรมล้านนา ในบางผูกมีลักษณะอักษรและอักขรวิธีเหมือนไทลื้อ  
มีการแทรกอักษรไทยนิเทศในข้อความท้ายใบลานผูก 4 ผูก คือ  ผูก 6 13 14 15  และเนื่องจาก 
ผู้จารหลายคนจึงมีลายมือท่ีแตกต่างกัน ยกเว้นผูกท่ี 1-3 และผูกท่ี 5 กับ 7 ที่ผู้จารเป็นคนเดียวกัน  
 ลักษณะการจารใน 1 หน้าใบลานจะจารหน้าละ 5 บรรทัด ในหน้าแรกหรือหน้าทับเค้า 
ของใบลานทุกผูกจะมีลักษณะเหมือนกันคือ มีข้อความที่ เขียนด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงินระบุ
รายละเอียดของวรรณกรรมได้แก่ ชื่อวรรณกรรม สถานที่พบ จำนวนใบและหน้า นอกจากนี้ในผูกแรก
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ยังมีข้อความระบุความกว้างยาวของใบลาน ข้อความดังกล่าวน่าจะเขียนขึ้นเมื่อครั้งที่มีการสำรวจและ
ถ่ายภาพใบลาน ดังตัวอย่าง 

 
 นอกจากนี้ยังมีการเขียนเลขอาระบิกด้วยหมึกสีน้ำเงินเพ่ือบอกลำดับที่ของหน้าใบลานอยู่
ทางด้านขอบซ้ายของใบลานทุกหน้า และเขียนเลขอาระบิกด้วยหมึกสีน้ำเงินเพ่ือบอกลำดับที่ของผูก
อยู่ทางด้านขอบขวาของใบลานหน้าคี่ ดังตัวอย่าง 

 

         
เลข 2 และเลข 3 บอกเลขหน้าใบลาน       เลข 2 บอกลำดับผูก คือผูก 2 

 เมื่อพิจารณาลักษณะของต้นฉบับในแต่ละส่วน สามารถแสดงข้อมูลลักษณะต้นฉบับใบลาน
วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสได้ดังนี้ 

 ผู้ศึกษาได้ศึกษาลักษณะของต้นฉบับใบลานวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัด
ภูมินทร์เรียงตามผูกทั้ง 15 ผูก และได้วิเคราะห์ลักษณะของต้นฉบับใบลาน ดังนี้ 
 1.  ลักษณะของต้นฉบับใบลานแต่ละผูก 

  ต้นฉบับใบลานวรรณกรรมชาดกล้านนา เรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ มีจำนวน 15 
ผูก ในแต่ละผูกมีรายละเอียด ลักษณะและรูปแบบรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
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  1.1 ผูกที่ 1 อักษรธรรมล้านนา 

 
ใบลานผูกท่ี 1 มี 25 ใบ 49 หน้า มีลักษณะของต้นฉบับเป็นดังนี้ 

   1.1.1 ตัวอังกา   
    การเรียงลำดับหน้าใบลานและตัวอังกาแต่เดิมที่ปรากฏในภาพถ่ายจาก
เว็บไซต์ http://lannamanuscripts.net ซึ่งได้เขียนเลขอาระบิกกำกับหน้าใบลานก่อนการถ่ายภาพ 
มีลักษณะดังนี้ 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเลขหน้าลานกับตัวอังกาอุสสาบารสชาดก ผูกที่ 1 เรียงลำดับตามต้นฉบับ
ภาพถ่ายจากเว็บไซต์ http://lannamanuscripts.net 

เลขหน้าใบลานในภาพถ่าย ตัวอังกาในใบลาน 

1-2 

 ๑๓ ก 

3-4 

 ๑๔ อ  

5-6 

 ๑๕ อา 

7-8 

 ๑๖ อ ิ

9-10 

 ๑๗ อี 

11-12 

 ๑๘ อุ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

เลขหน้าใบลานในภาพถ่าย ตัวอังกาในใบลาน 

13-14 

 ๑๙ อู 

15-16 

 ๒๐ เอ 

17-18 

 ๒๑ โอ 

19-20 
 ๒๒ จ 

21-22 

 ๒๓ จา 

23-24 
 ๒๔ จ ิ

25-26 
 ๑ ก 

27-28 

 ๒ กา 

29-30 

 ๓ กิ 

31-32 

 ๔ กี 

33-34 

 ๕ กุ 

35-36 

 ๖ กู 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

เลขหน้าใบลานในภาพถ่าย ตัวอังกาในใบลาน 

37-38 

 ๗ เก 

39-40 
 ๘ แก 

41-42 

 ๙ ไก 

43-44 

 ๑๐ โก 

45-46 
 ๑๑ แก่กล้า 

47-48 

 ๑๒ กํ 

49 

 ๒๕ จ ี

   เมื่อผู้ศึกษาได้พบต้นฉบับจริงซึ่งได้เรียงหน้าใบลานใหม่ไว้แล้ว จึงได้ทราบว่า 
การเรียงลำดับหน้าใบลานจากภาพถ่ายในเว็บไซต์ http://lannamanuscripts.net ที่เขียนกำกับด้วย
เลขอาระบิก เทียบกับตัวอังกาซึ่งมีทั้งตัวเลขโหราและตัวอักษรธรรมล้านนา ตัวอังกาไม่เรียงลำดับกัน 
อีกทั้งเนื้อความในผูกที่ 1 ก็มิได้เริ่มตั้งแต่ต้นเรื่อง แต่เมื่อผู้ศึกษาอ่านเนื้อความถึงหน้าลานที่ 25 จึง
พบว่าเป็นเนื้อความเริ่มต้นเรื่อง และมีข้อความกำกับหน้าใบลานไว้ว่า “อุสสาบารสผูกต้น” ดังนี้ 
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   ด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจได้ว่ามีการเขียนเลขอาระบิกกำกับหน้าใบลานก่อนการ
ถ่ายภาพโดยเรียงลำดับหน้าใบลานคลาดเคลื่อนไป  
   ผู้ศึกษาพบว่าปัจจุบันต้นฉบับใบลานวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส 
ฉบับวัดภูมินทร์ ได้เรียงลำดับหน้าใบลานในผูกที่ 1 นี้ใหม่ตามตัวอังกาที่กำกับหน้าใบลานไว้แต่เดิม
เป็นดังนี้ 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบเลขหน้าลานกับตัวอังกาอุสสาบารสชาดก ผูกที่ 1 เรียงลำดับใหม่ 

เลขหน้าใบลานในภาพถ่าย ตัวอังกาในใบลาน 

25-26 
 ๑ ก 

27-28 

 ๒ กา 

29-30 

 ๓ กิ 

31-32 

 ๔ กี 

33-34 

 ๕ ก ุ

35-36 

 ๖ กู 

37-38 

 ๗ เก 

39-40 
 ๘ แก 

41-42 
 ๙ ไก 

43-44 

 ๑๐ โก 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

เลขหน้าใบลานในภาพถ่าย ตัวอังกาในใบลาน 

45-46 
 ๑๑ แก่กล้า 

47-48 
 ๑๒ กํ 

1-2 
 ๑๓ ก 

3-4 

 ๑๔ อ  

5-6 

 ๑๕ อา 

7-8 

 ๑๖ อิ 

9-10 

 ๑๗ อี 

11-12 

 ๑๘ อุ 

13-14 

 ๑๙ อ ู

15-16 

 ๒๐ เอ 

17-18 

 ๒๑ โอ 

19-20 
 ๒๒ จ 



  30 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

เลขหน้าใบลานในภาพถ่าย ตัวอังกาในใบลาน 

21-22 

 ๒๓ จา 

23-24 
 ๒๔ จ ิ

49 

 ๒๕ จ ี

   การเรียงลำดับหน้าใบลานใหม่นี้ทำให้เนื้อความในผูกเรียงลำดับถูกต้องและ
สอดคล้องกับอุสสาบารสชาดกฉบับอื่นที่นำมาสอบทานด้วย  
  1.1.2 ข้อความในส่วนต้นของใบลานผูกที่ 1 
   ข้อความในส่วนต้นของใบลานปรากฏอยู่ที่ขอบด้านขวาสุดของใบลานหน้า
แรกท่ีเป็นส่วนเนื้อหา ดังนี้ 

 
อุสสาบารสสผูัตฺั ̉น อุสสาบารสผูกต้น 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 1/ลาน “๑ ก”/ด้าน 1) 

   1.1.3 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 1 

 
ธรฺิยพฺรขฺณาฺนวฺัฑชฺยงมฺ่วรคำชูมหาชีวฺิษ ๕ วฺันจฺิง
แลฺวขัาแล 

ธริยพระขนานวัดเชียงม่วนค้ำชูมหาชีวิต ๕ วัน
จิ่งแล้วข้าแล 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 1/ลาน “๒๕ จี”/ด้าน 1) 

   ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 1 ระบุชื่อผู้จารคือ “ธริยพระขนานวัดเชียงม่วน” 
ระบุวัตถุประสงค์ที่คัดลอกคือ “ค้ำชูมหาชีวิต” และระบุระยะเวลาที่คัดลอกคือ “5 วันจิ่งแล้ว”  
หมายความว่าพระขนานวัดเชียงม่วนคัดลอกใบลานผูกนี้เพ่ือถวายแก่เจ้าหลวงเมืองน่านโดยใช้เวลา  
5 วันจึงแล้วเสร็จ คำว่า “ธริย” น่าจะมาจากคำภาษาบาลีว่า “ธร” ซึ่งพจนานุกรมบาลี-ไทย ฉบับ
ภูมิพโลภิกขุ (2547: 83) มีความหมายหนึ่งว่า จำไว้ในใจ, ท่องจำ   



  31 

  1.2 ผูกที่ 2 อักษรธรรมล้านนา 

 
ใบลานผูกท่ี 2 มี 34 ใบ 68 หน้า มีลักษณะของต้นฉบับเป็นดังนี้ 

  1.2.1 ตัวอังกา 
   ใบลานหน้าคู่มีตัวอังกาซึ่งเขียนกำกับไว้โดยใช้ตัวอักษรกับตัวเลข เรียงลำดับ
ดังนี้ ก ต้น  ๓๒, กา ๒  ๓๓, กิ ๓  ๓๔, กี ๔  ๓๕, กุ ๕  ๓๖, กู ๖  ๓๗, เก  ๓๘, แก  ๓๙, ไก  ๔๐, 
โก  ๔๑, เกา ๔๒, กํ ๔๓, ก ๔๔, ข ๔๕, ขา ๔๖, ขิ ๔๗, ขี ๔๘, ขุ ๔๙, ขู ๕๐, เข ๕๑, แข ๕๒,  
ไข ๕๓, โข ๕๔, เขา ๕๕, ขํ ๕๖, ข ๕๗, ค ๕๘, คา ๕๙, คิ ๖๐, คี ๖๑, คุ ๖๒, คู ๖๓, เค ๖๔, แค ๖๕ 

ตัวอย่างภาพตัวอังกาของใบลานผูกท่ี 2 เช่น 

ก ต้น  ๓๒     กา ๒  ๓๓     กิ ๓  ๓๔    กี ๔  ๓๕ 

  อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์ ผูกท่ี 2 มีข้อความส่วนต้นของใบลานและข้อความ
ท้ายใบลานดังนี้ 
  1.2.2 ข้อความในส่วนต้นของใบลานผูกที่ 2 
   ข้อความในส่วนต้นของใบลานปรากฏอยู่ในหน้าทับเค้าหรือปกหน้าของ 
ใบลานผูกดังกล่าว และปรากฏอยู่ที่ขอบด้านขวาสุดของใบลานหน้าแรกที่เป็นส่วนเนื้อหา ดังนี้ 
   ข้อความในส่วนต้นของใบลานที่อยู่ในหน้าทับเค้ามีข้อความว่า 

 
อุสาบารสสผูัสฺองวฺัษชฺยงมฺวรริกฺขิตหื้แก่ 
สฺ̉มเฑฺสมหาราฺฑหฺ̉ลงฺวเมฺิองน่าฺนแกฺัวาฺง
เปฺนสัาฺงสมฺพาฺรวฺันนฺั้นขัา แล 

อุสสาบารสผูกสอง วัดเชียงม่วนลิกขิตหื้อแก่
สมเด็จมหาราชหลวงเมืองน่านแก้วกว้าง 
เป็นสร้างสมภารวันนั้นข้าแล 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 2/หน้าทับเค้า/ด้าน 1) 
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  คำศัพท์ 
  ลิกขิต  ก. ลิขิต, เขียน. 
  ข้อความส่วนนี้แสดงข้อมูลว่าผูกที่ 2 พระวัดเชียงม่วน (ปรากฏชื่อในข้อความ
ท้ายผูกว่า “คันธียพระขนานวัดเชียงม่วน) เป็นผู้จารเพื่อถวายแก่เจ้าหลวงเมืองน่าน   
  ในหน้าทับเค้าด้านที่ 2 มีข้อความว่า 

 
อุสาบารสสผูัสฺองวแลนายเหฺิย  อุสสาบารสผูกสองแลนายเหย 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 2/หน้าทับเค้า/ด้าน 2) 

  ข้อความในส่วนต้นของใบลานที่อยู่ขอบด้านขวาสุดของใบลานหน้าแรกท่ีเป็น
ส่วนเนื้อหามีข้อความว่า  

 
อุสสาบารฺ̉ษผูัสฺองแล ะII เถฺกยาฺมฑี II   
เชยฺยา II  โชฺ̉ษชัาฺง 

อุสสาบารสผูกสองแล เถกยามดี เชยยา โชติช้าง 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 2/ลาน “ก ต้น  ๓๒”/ด้าน 1) 

  คำศัพท์ 
  เถก   คำท่ีเปล่งออกมาก่อนหรือหลังข้อความเพื่อแสดงความ
ศักดิ์สิทธิ์หรือแสดงอำนาจเพื่อให้สิ่งที่จะกระทำประสบความสำเร็จ 
  เชยยา  ชัยชนะ. (ป. เชยฺย). 
  ข้อความนี้มีความหมายว่าผูกที่ 2 นี้สำเร็จในยามท่ีดีมีชัยและรุ่งเรืองอย่างยิ่ง 
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  1.2.3 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 2   

 
คนฺีธยพฺรขฺณาฺนวฺัฑชฺยงมฺ่วรอุบฺบถำกัฺบฑฺัวฺยมหา
ชีวฺิษริกิฺขตฺต ๖ วฺันจฺิงแลฺวขัาแล เจั้าเลฺิวฺยตฺ̉วบฺํอ
งาฺมสฺกัคาฺย 

คันธียพระขนานวัดเชียงม่วนอุปถัมภ์กับด้วย
มหาชีวิต ลิขิต ๖ วันจิ่งแล้วขา้แล เจ้าเฮยตัว 
บ่งามสักคาย 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 2/ลาน “แค”/ด้าน 2) 

  ข้อความท้ายใบลานผูกท่ี 2 แสดงข้อมูลว่าคันธียพระขนานวัดเชียงม่วน 
คัดลอกใบลานนี้ถวายเจ้าหลวงเมืองน่าน จาร 6 วันจึงแล้วเสร็จ และบอกว่าตัวอักษรไม่งามเลย คำว่า 
“คันธีย” น่าจะมาจาก คำภาษาบาลี “คณฺ ” แปลว่า คัมภีร์ หรือ “คณฺ ” ซึ่งพจนานุกรมบาลี-ไทย 
ฉบับภูมิพโลภิกขุ (2547: 83) มีความหมายหนึ่งว่า การผูก  

  1.3 ผูกที่ 3 อักษรธรรมล้านนา 

 
ใบลานผูกท่ี 3 มี 34 ใบ 68 หน้า มีลักษณะของต้นฉบับเป็นดังนี้ 

  1.3.1 ตัวอังกา 
   ใบลานหน้าคู่มีตัวอังกาซึ่งเขียนกำกับไว้โดยใช้ตัวอักษรกับตัวเลข เรียงลำดับ
ดังนี้ ก ๑  ๙๑, ข ๒  ๙๒, ค ๓  ๙๓, ฅ ๔  ๙๔, ง ๕  ๙๕, จ ๖  ๙๖, ฉ ๗  ๙๗, ช ๘  ๙๘, ซ ๙  ๙๙, 
ย ๑๐  ๑๐๐, ป ๑๑  ๑๐๑, ผ ๑๒  ๑๐๒, พฺพ ๑๓  ร้อย ๓, ภ ๑๔  ร้อย ๔, ม ๑๕  ร้อย ๕,  ต ๑๖  
ร้อย ๖, ถ ๑๗  ร้อย ๗, ท ๑๘  ร้อย ๘, ธ ๑๙  ร้อย ๙, น ๒๐  ร้อย ๑๐, ญ ๒๑  ร้อย ๑๑, ย ๒๒  
ร้อย ๑๒, ว ๒๓  ร้อย ๑๓, ส ๒๔  ร้อย ๑๔, ย ๒๕  ร้อย ๑๕, ล ๒๖  ร้อย ๑๖, อ ๒๗  ร้อย ๑๗, ๒๘  
ร้อย ๑๘, ๒๙  ร้อย ๑๙, ๓๐  ร้อย ๒๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔ 

ตัวอย่างภาพตัวอังกาของใบลานผูกท่ี 3 เช่น 

ก ๑    ข ๒    ค ๓  ๙๓    ฅ ๔  ๙๔    ง ๕  ๙๕ 

  อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์ ผูกท่ี 3 มีข้อความส่วนต้นของใบลานดังนี้  
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  1.3.2 ข้อความในส่วนต้นของใบลานผูกที่ 3 
   ข้อความในส่วนต้นของใบลานปรากฏอยู่ในหน้าทับเค้าหรือปกหน้าของใบลาน
ผูกดังกล่าว และปรากฏอยู่ที่ขอบด้านขวาสุดของใบลานหน้าแรกที่เป็นส่วนเนื้อหา ดังนี้ 
   ข้อความในส่วนต้นของใบลานที่อยู่ในหน้าทับเค้ามีข้อความว่า 

 
พฺรขฺณาฺนขตฺิตฺยวฺัฑชฺยงมฺ่วรคำชูมหาชีวฺิฑ ๖ 
วฺันจฺิงแลฺวขัาแล 

พระขนานขัตติยะวัดเชียงม่วนค้ำชูมหาชีวิต ๖ 
วันจิ่งแล้วข้าแล 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 3/หน้าทับเค้า/ด้าน 1) 

 ข้อความส่วนนี้แสดงข้อมูลว่าผูกนี้พระขนานขัตติยะวัดเชียงม่วนคัดลอกถวาย
เจ้าหลวงเมืองน่าน 6 วันจึงแล้วเสร็จ 

 ในหน้าทับเค้าด้านที่ 2 มีข้อความว่า 

 
หฺันาธฺับปาฺยอุสาบารสสผูั ๓ หน้าทับปลายอุสสาบารสผูก ๓ 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 3/หน้าทับเค้า/ด้าน 2) 

 ข้อความในหน้าทับเค้าด้านที่ 2 ที่ว่า “หน้าทับปลายอุสสาบารสผูก ๓” ทำให้
สันนิษฐานได้ว่าใบลานใบนี้คงจะเป็น “หน้าทับปลาย” คือปกหลังของใบลานผูกที่ 3 มาก่อน และได้
ถูกนำมาใช้เป็นปกหน้าของผูกที่ 2  
  ข้อความในส่วนต้นของใบลานที่อยู่ขอบด้านขวาสุดของใบลานหน้าแรกที่เป็น
ส่วนเนื้อหามีข้อความว่า  

 
เถฺกยาฺมฑีลูัพํฺอชาฺยจักฺํ่อสัาฺงกาฺรบุรอุสสาบารฺ̉ถ 
ผูั ๓ แล 

เถกยามดีลูกพ่อชายจักก่อสร้างการบุญอุสสาบารส
ผูก 3 แล 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 3/ลาน “ก ๑”/ด้าน 1) 
 ข้อความนี้มีความหมายว่าผูกที่ 3 นี้สำเร็จในยามดี ลูกผู้ชายจะสร้างการบุญ  
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  1.3.3 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 3  

 
หฺนัาธฺับเคฺัล้าอุสสาบารสสผูัถฺัวร ๔ แแลนาฺย
เอยฺั 

หน้าทับเค้าอุสสาบารสผูกถ้วน ๔ แลนายเฮย 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 3/หน้าทับปลาย/ด้าน 1) 

  ข้อความในหน้าทับปลายของใบลานผูก 3 ที่ระบุว่าเป็น “หน้าทับเค้าอุสสา
บารสผูกถ้วน ๔” ทำให้สันนิษฐานได้ว่าใบลานใบนี้คงจะเป็น “หน้าทับเค้า” คือปกหน้าของใบลานผูก
ที่ 4 มาก่อน และได้ถูกนำมาใช้เป็นปกหลังของผูกที่  3 แทนปกหลังเดิมที่ถูกนำไปใช้เป็นปกหน้าดังที่
ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 1.3.2 

  1.4 ผูกที่ 4 อักษรธรรมล้านนา 

 
ใบลานผูกท่ี 4 มี 30 ใบ 59 หน้า มีลักษณะของต้นฉบับเป็นดังนี้ 

  1.4.1 ตัวอังกา 
    ใบลานหน้าคู่มีตัวอังกาซึ่งเขียนกำกับไว้โดยใช้ตัวอักษรกับตัวเลข เรียงลำดับ
ดังนี้ ก ใบต้นแล  ๑ แล, กา ๒ แล  กาสองแล, กิ ๓ แล  กิ สามแล, กี ๔ แล  กีสี่แล, กุ ๕ แล  กุห้า
แล, กู ๖ แล  กูหกแล,  เกเจ็ดแล  เก ๗ แล, แกแปดแล  แก ๘ แล, ไกเก้าแล  ไก ๙ แล, โกสิบแล  
โก ๑๐ แล, เกา ๑๑  เกาสิบเอ็ดแล, กํสิบสองแล  กํ ๑๒ แล, กำสิบสามแล  กำ ๑๓ แล, กสิบสี่แล  ก 
๑๔ แล, ข ถัด ก แล  ข ๑๕ แล, ขาสิบหกแล  ขา ๑๖ แล, ขิสิบเจ็ดแล  ขิ ๑๗ แล, ขีสิบแปดแล  ขี 
๑๘ แล, ขุสิบเก้าแล  ขุ ๑๙ แล, ขูซาวแล  ขู ๒๐ แล, เขซาวเอ็ดแล  เข ๒๑ แล, แขซาว ๒ แล  แข 
๒๒ แล, ไขซาวสามแล  ไข ๒๓ แล, โขซาวสี่แล  โข ๒๔ แล, เขาซาวห้าแล  เขา ๒๕ แล,  ขำซาวหก
แล  ขำ ๒๖ แล, ขํซาวเจ็ดแล  ขํ ๒๗ แล, ขซาวแปดแล  ขปลายแล, ๒๙, ๓๐ แล 
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ตัวอย่างภาพตัวอังกาของใบลานผูกท่ี 4 เช่น 

    ก ใบต้นแล  ๑ แล     กา ๒ แล  กาสองแล  

    กิ ๓ แล  กิสามแล   กี ๔ แล  กีสี่แล 

   อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์ ผูกท่ี 4 มีข้อความส่วนต้นของใบลานดังนี้ 

  1.4.2 ข้อความในส่วนต้นของใบลานผูกที่ 4 
   ข้อความในส่วนต้นของใบลานปรากฏอยู่ในหน้าทับเค้าหรือปกหน้าของ 
ใบลานผูกดังกล่าว มีข้อความว่า 

 
หฺันาธับฺบปฺลาฺยอุสสาบารสสผูัถฺัวร ๔ แล  
หฺันาธฺับปฺลาฺยอุสสาบารสสผูัถฺัวร ๔ 
แแลทฺงัหฺันาธฺับมีจตฺวาฺรอฺัษทฺวาถฺสีแล 

หน้าทับปลายอุสสาบารสผูกถ้วน ๔ แล 
หน้าทับปลายอุสสาบารสผูกถ้วน ๔ แล ทังหน้า
ทับมีจัตวารอัสทวาทสีแล 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 4/หน้าทับเค้า/ด้าน 1) 

 ข้อความในหน้าทับเค้าของใบลานผูก 4 ที่ระบุว่าเป็น “หน้าทับปลายอุสสา 
บารสผูกถ้วน ๔” ทำให้สันนิษฐานได้ว่าใบลานใบนี้คงจะเป็น “หน้าทับปลาย” คือปกหลังของใบลาน
ผูกที่ 4 มาก่อน และได้ถูกนำมาใช้เป็นปกหน้าของผูกที่ 4 แทนปกหน้าเดิมที่ถูกนำไปใช้เป็นปกหลัง 
ใบลานผูกท่ี 3 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 1.3.3   
 ส่วนข้อความว่า “ทังหน้าทับมีจัตวารอัสทวาทสีแล” เป็นการบอกจำนวน
หน้าใบลานในผูก เมื่อพิจารณาความหมายของคำ “จัตวารอัสทวาทสี” จะแปลได้ดังนี้  
 “จัตวาร” มาจากคำภาษาบาลี แปลว่า สี่    
 “อัส” มาจากคำภาษาสันสกฤต “อษฺฏ” หรือคำภาษาบาลี “อฏฺ ” แปลว่า แปด 
 “ทวาทสี” มาจากคำภาษาบาลี แปลว่า สิบสอง   
ดังนั้น “จัตวารอัสทวาทสี” จึงแปลตามศัพท์ได้ว่า สี่ แปด สิบสอง สันนิษฐานว่าหมายถึงจำนวน 48 
บวกกับจำนวน 12 เท่ากับ 60 ข้อความว่า “ทังหน้าทับมีจัตวารอัสทวาทสีแล” จึงหมายถึง ทั้งหน้า
ทับมี 60 หน้า สอดคล้องกับจำนวนหน้าในผูกซึ่งเม่ือรวมกับหน้าทับและหน้าว่างแล้วจะมี 60 หน้า   
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   อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์ ผูกท่ี 4 มีข้อความท้ายใบลานดังนี้ 

  1.4.3 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 4 

 
เถฺกแลฺวยาฺมแตฺรจฺักขฺื้นสูทฺยงเฑฺิอร ๐๑ แรฺม ๖ ฅำ 
พฺรำวาไฑัวฺัน ๗ วฺันไทฺยเตัายี 

เถกแล้วยามแตรจักขึ้นสู่เที่ยงเดือน 10 แรม 6 
ค่ำพร่ำว่าได้วัน ๗ (วันเสาร์) วันไทยเต่ายี 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 4/ลาน “๓๐ แล”/ด้าน 1/บรรทัดที่ 5) 

  คำศัพท์ 
  ยามแตร น. กำหนดยามเท่ากับเวลา 9.00-11.30 น. 
  วันไทยเต่ายี น. ชื่อวันหนไท ในที่นี้เป็นวันเสาร์. 
  ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 4 ในส่วนแรกนี้มีข้อมูลเวลาและวันที่คัดลอกเสร็จ
คือเมื่อ “ยามแตรจักข้ึนสู่เที่ยง” หมายถึงช่วงเวลาใกล้เที่ยง ในวันเสาร์แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๐ วันหนไท
ตรงกับวันเต่ายี  

 
จุรสกฺกพทฺทไฑั ๑๒๒๔ ตฺ̉วปฺลีเตัาเสฺฑสฺรเฑฺฌแกขัาจฺิง
แล 

จุลสักกพัททได้ ๑๒๒๔ ตัวปีเต่าเส็ดสระเด็จแก่
ข้าจิ่งแล 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 4/ลาน “๓๐ แล”/ด้าน 2) 

  คำศัพท์ 
  จุลสักกพัทท น. จุลศักราช. 
  ปีเต่าเส็ด น. ปีจอ จัตวาศก. 
  ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 4 ในส่วนที่ 2 ระบุศักราชที่คัดลอกคือจุลศักราช 
1224 (ตรงกับพุทธศักราช 2405) ปีหนไทตรงกับปีเต่าเส็ด 

  1.5 ผูกที่ 5 อักษรธรรมล้านนา 

 
ใบลานผูกท่ี 5 มี 37 ใบ 72 หน้า มีลักษณะของต้นฉบับเป็นดังนี้  
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  1.5.1 ตัวอังกา 
   ใบลานหน้าคู่มีตัวอังกาซึ่งเขียนกำกับไว้โดยใช้ตัวอักษร เรียงลำดับดังนี้ ผูก ๕ 
ตั้ง ก, กา, กิ, กี, กุ, กู, เก, แก, ไก, โก, เกา, กัง, ก ปลาย, ข, ขา, ขิ, ขี, ขุ, ขู, เข, แข, ไข, โข, เขา, ขัง, 
ข ปลาย, คา, คิ, คี, คุ, คู, เค, แค, ไค, โค 

ตัวอย่างภาพตัวอังกาของใบลานผูกท่ี 5 เช่น 

ผูก ๕ ตั้ง ก     กา     กิ     กี     ก ปลาย 

  อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์ ผูกท่ี 5 มีข้อความท้ายใบลานดังนี้ 

  1.5.2 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 5 

 

 
บริบุณฺณแลฺวยาฺมแตฺรขฺินสูทฺยงเฑิฺร ๑๑ แรฺม ๙ ฅำ
แสฺนชิณฺณรักฺสาริกฺิขตฺตคำชูพฺรมหาฅูบาเจัาวฺันกูฅำ
ปฺีลนฺันเฑฺิอร ๑๐ เพง น้ำนฺองชฺบูเสัาบํสฺยงยฺัง ๑๑  
คูแล 

บริบูรณ์แล้วยามแตรขึ้นสู่เที่ยง เดือน ๑๑ แรม 
๙ ค่ำ แสนชินรักษาลิขิตค้ำชูพระมหา 
ครูบาเจ้าวัน (วัด?) กู่คำ ปีนั้นเดือน ๑๐ เพ็ง
น้ำนองชูบเสาบ่เสี้ยงยัง ๑๑ คูแล 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 5/ลาน “โค”/ด้าน 2/บรรทัดที่ 4-5) 

  คำศัพท์ 
  ยามแตร น. กำหนดยามเท่ากับเวลา 9.00-11.30 น. 
  เพ็ง น. วันขึ้น 15 ค่ำ. 
  ข้อความท้ายใบลานของผูกที่ 5 ระบุข้อมูลเวลาและวันที่คัดลอกเสร็จคือ 
“ยามแตรขึ้นสู่เที่ยง” หมายถึงเวลาใกล้เที่ยง  แรม 9 ค่ำ เดือน 11 ทั้งยังระบุข้อมูลผู้จารและเจตนาที่
คัดลอกว่า แสนชินรักษาคัดลอกถวายครูบาเจ้าวัดกู่คำ  นอกจากนี้ยังระบุข้อมูลสภาพบ้านเมือง
ขณะนั้นว่า “ปีนั้นเดือน ๑๐ เพ็งน้ำนองชูบเสาบ่เสี้ยงยัง ๑๑” 
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  1.6 ผูกที่ 6 อักษรธรรมล้านนาและอักษรไทยนิเทศ 

 
  ใบลานผูกที่ 6 มี 22 ใบ 44 หน้า ใบลานหน้าแรกมีข้อความที่จารด้วยอักษรธรรม
ล้านนา เมื่ออ่านแล้วพบว่าข้อความไม่เกี่ยวข้องกับผูกที่ 6 ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่าน่าจะเป็นเศษใบลาน
แตกผูกจากเอกสารอ่ืนที่นำมาใช้เป็นหน้าปก   
  ใบลานผูกท่ี 6 มีลักษณะของต้นฉบับเป็นดังนี้  

  1.6.1 ตัวอังกา 
   ใบลานหน้าคู่มีตัวอังกาซึ่งเขียนกำกับไว้โดยใช้ตัวอักษร เรียงลำดับดังนี้ ข ต้น, 
ขา, ขิ, ขี, ขุ, ขู, เข, แข, ไข, โข, เขา, ขํ, ข ปลาย, ฆ ต้น, ฆา, ฆิ, ฆี, ฆุ, ฆู, เฆ, แฆ, ไฆ 

ตัวอย่างภาพตัวอังกาของใบลานผูกท่ี 6 เช่น 

ข ต้น     ขา     ขิ     ข ปลาย     ฆ ต้น 

  อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์ ผูกท่ี 6 ไม่มีข้อความในหน้าทับเค้าหรือในส่วนต้น
ของใบลาน แต่มีข้อความท้ายใบลานดังนี้ 

   1.6.2 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 6  

 

 

 
สฺรเฑฺัสแลฺวยาฺมตุฑชาฺยแกขัานฺอฺยแลอนิฺทบญญา
ภิกฺขุเปฺนผูัหฏฺฐกำคำชูสฺ̉รฺมเฑฺสเจั้า มหาชีวิตฺตร 

พํฺอหืแลฺวบฺบุพฺพเจตนาทาฺร 

สระเด็จแล้วยามตูดช้ายแก่ข้าน้อยแลอินทปัญญา
ภิกขุเป็นผู้หัตถกรรมค้ำชูสมเด็จเจ้ามหาชีวิตพ่อ
หื้อแล้วบุพพเจตนาทาน 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 6/ลาน “ไฆ”/ด้าน 2/บรรทัดที่ 3-4) 
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  คำศัพท์ 
  สระเด็จ ว. เสร็จ. 
 ยามตูดช้าย น. เวลา 12.00-13.30 น. 
 หัตถกรรม น. งานที่ทำด้วยมือ, ในที่นี้หมายถึง จารคัดลอก. 
 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 6 ส่วนแรกนี้ระบุข้อมูลว่าคัดลอกเสร็จเมื่อยามตูดช้าย 
คือเวลาประมาณ 12.00-13.30 น. โดยอินทปัญญาภิกขุเป็นผู้จารคัดลอกถวายเจ้าหลวงเมืองน่านให้
สำเร็จซึ่งเจตนาในการถวายเป็นธรรมทาน 
 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 6 ในหน้าทับปลาย จารด้วยอักษรธรรมล้านนาและ
อักษรไทยนิเทศ 

 

 

 
ตฺ̉นอินทบัรยาริขิตฺตแรเจั้าเหิย 
หฺันาธฺับปฺลาฺยอุสสาผูั ๖ แลเนฺิอเจั้าเหฺิย 
ตฺ̉วงาฺมบํฮายนึงเคั้าแรเฮย 

ตนอินทปัญญาลิขิตแลเจ้าเหย 
หน้าทับปลายอุสสาผูก ๖ แลเนอเจ้าเหย 
ตัวงามบ่ร้ายนึ่งเค้าแลเฮย 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 6/หน้าทับปลาย/ด้าน 1/บรรทัดที่ 1) 

  คำศัพท์ 
  จุลสักกพัทท น. จุลศักราช. 
 บ่ร้าย ว. ดี, ไม่เลว, ไม่ชั่ว. 
 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 6 ส่วนที่ 2 นี้ ระบุชื่อผู้จารคืออินทปัญญาภิกขุ และ
มีข้อความปรารภว่าตัวอักษรงามไม่เลวเลย 

  1.7 ผูกที่ 7 อักษรธรรมล้านนา 

 
ใบลานผูกท่ี 7 มี 24 ใบ 48 หน้า มีลักษณะของต้นฉบับเป็นดังนี้  
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  1.7.1 ตัวอังกา 
  ใบลานหน้าคู่มีตัวอังกาซึ่งเขียนกำกับไว้โดยใช้ตัวอักษร เรียงลำดับดังนี้ ก ต้น, กา,  
กิ, กี, กุ, กู, เก, แก, ไก, โก, เกา, กัง, ก ปลาย, ข ถัด ก ปลาย, ขา, ขิ, ขี, ขุ, ขู, เข, แข, ไข, โข, โข้ มี 
๒๕ ใบ 

ตัวอย่างภาพตัวอังกาของใบลานผูกท่ี 7 เช่น 

ก ต้น         ก ปลาย        ข ถัด ก ปลาย 

  1.7.2 ข้อความในส่วนต้นของใบลานผูกที่ 7 
   ข้อความในส่วนต้นของใบลานปรากฏอยู่ที่ขอบด้านขวาสุดของใบลานหน้า
แรกท่ีเป็นส่วนเนื้อหาบอกลำดับที่ของผูก ดังนี้ 

 
บารฺ̉สผูั ๗ บารสผูก ๗ 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 7/ลาน “ก ต้น”/ด้าน 1) 

  อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์ ผูกท่ี 7 มีข้อความท้ายใบลานดังนี้ 

  1.7.3 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 7 

 

 

 
บริบุณฺณแลฺวยาฺมตุฑชัาฺย เฑฺิอร ๑๑ อฺัอ ๙ วฺัน ๗ 
บาแสฺนชิณฺณรักฺสาหฏฺฐกมฺมรคำชูพฺรมหาอารามา 
ธิบตฺิตวฺัฑกูคำรฺีมวฺยงน่าฺนวฺันอัฺอวฺยงรฺิมปตูไชฺยเมฺิอง
น่าฺนเรัาแล 

บริบูรณ์แล้วยามตูดช้าย เดือน ๑๑ ออก ๙ (ค่ำ) วัน 
๗ (วันเสาร์) บาแสนชินรักษาหัตถกรรมค้ำชูพระมหา
อารามาธิปัตติวัดกู่คำริมเวียงน่าน วันออกเวียง ริม
ประตูชัย เมืองน่านเราแล 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 7/ลาน “โข้”/ด้าน 2/บรรทัดที่ 3-4) 

  



  42 

 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 7 ระบุข้อมูลว่าคัดลอกเสร็จเมื่อยามตูดช้าย คือ
เวลาประมาณ 12.00-13.30 น. วันเสาร์ ขึ้น 9 ค่ำเดือน 11  โดยแสนชินรักษาเป็นผู้จารคัดลอกถวาย
เจ้าอาวาสวัดกู่คำซึ่งอยู่ริมเมืองน่านทางทิศตะวันออก ริมประตูชัยเมืองน่าน 

  1.8 ผูกที่ 8 อักษรธรรมล้านนา 

 
ใบลานผูกท่ี 8 มี 20 ใบ 39 หน้า มีลักษณะของต้นฉบับเป็นดังนี้ 

  1.8.1 ตัวอังกา 
  ใบลานหน้าคู่มีตัวอังกาซึ่งเขียนกำกับไว้โดยใช้ตัวเลข เรียงลำดับดังนี้ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, 
๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙  ตัวอังกาที่เขียนกำกับหน้าใบลานผูกนี้  
มีการใช้ทั้งเลขโหราและเลขในธรรม เช่น 

  ใช้เลขโหราล้วน ดังตัวอย่าง  ๑๑     ๑๒  

  ใช้เลขในธรรมล้วน ดังตัวอย่าง  ๑๘  

  ใช้เลขโหราและเลขในธรรมปนกัน ดังตัวอย่าง  ๑๖     ๑๗ 

  1.8.2 ข้อความในส่วนต้นของใบลานผูกที่ 8 
   ข้อความในส่วนต้นของใบลานปรากฏอยู่ในหน้าทับเค้าหรือปกหน้าของใบลาน
ผูกดังกล่าว และปรากฏอยู่ที่ขอบด้านขวาสุดของใบลานหน้าแรกที่เป็นส่วนเนื้อหา ดังนี้ 
   ข้อความในส่วนต้นของใบลานที่อยู่ในหน้าทับเค้ามีข้อความบอกจำนวนใบลาน
ในผูกว่า 

 
หฺันาธฺับเคฺลัาอุสสาผูัปฺลาฺยมี ๒๑ ไบฺยแลเนฺิอะ หน้าทับเค้าอุสสาผูกปลายมี ๒๑ ใบแลเนอ 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 8/หน้าทับเค้า/ด้าน 1) 
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  เมื่อพิจารณาจากข้อความที่ปรากฏ ใบลานนี้ไม่น่าจะเป็นหน้าต้นของผูก 8 
เพราะใช้คำว่า “ผูกปลาย” หมายถึงผูกสุดท้าย และจำนวนใบลานก็ระบุว่ามี 21 ใบ ซึ่งไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริงที่มี 20 ใบ สันนิษฐานว่าใบลานใบนี้เป็นใบลานหน้าทับเค้าของใบลานผูกสุดท้ายคือผูกที่ 
15 และเม่ือตรวจสอบจำนวนใบลานก็สอดคล้องกันคือมีจำนวน 21 ใบตรงกับท่ีระบุไว้ในข้อความ 
  ข้อความในส่วนต้นของใบลานที่อยู่ขอบด้านขวาสุดของใบลานหน้าแรกที่เป็น
ส่วนเนื้อหามีข้อความบอกลำดับที่ของผูกว่า  

 
อุสสาบารฺ̉ถผูัะ ๘ อุสสาบารสผูก ๘ 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 8/ลาน “๑”/ด้าน 1) 

  1.8.3 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 8 
  ใบลานผูกท่ี 8 มีข้อความตอนจบผูกว่า 

 

 
กฺีรฺยาเทสฺนายฺังอุสสาบาร ̉สสชาฑฺ̉กผูักถฺัวร ๘ 
คํสฺ ̉มเรจฺจรสฺรเฑฺฌบฺํอลมฺัวรเทั ̉านีกฺอรแล 

กรียาเทศนายังอุสสาบารสชาดกผูกถ้วน ๘  
ก็สมเร็จสระเด็จบอรมวรเท่านี้ก่อนแล 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 8/ลาน “๒๐”/ด้าน 1) 

  ใบลานใบสุดท้ายมีข้อความอักษรธรรมล้านนาที่เขียนด้วยหมึกสีดำบอกลำดับ

ของผูกว่า  “ผูก ๘” และบอกจำนวนใบลานว่า  “๒๐ ใบ” ผู้ศึกษาสันนิษฐาน
ว่าเป็นการเขียนขึ้นในภายหลัง และมีข้อความอักษรธรรมล้านนาซึ่งเมื่อ อ่านแล้วพบว่าข้อความ 
ไม่เกี่ยวข้องกับผูกที่ 8 ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่าน่าจะเป็นเศษใบลานแตกผูกจากเอกสารอ่ืนที่นำมาใช้
เป็นปกหลัง  ดังนี้ 
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  1.9 ผูกที่ 9 อักษรธรรมล้านนา 

 
ใบลานผูกท่ี 9 มี 23 ใบ 46 หน้า มีลักษณะของต้นฉบับเป็นดังนี้ 

  1.9.1 ตัวอังกา 
  ใบลานหน้าคู่มีตัวอังกาซึ่งเขียนกำกับไว้โดยใช้ตัวเลข เรียงลำดับดังนี้ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, 
๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓ 

ตัวอย่างภาพตัวอังกาของใบลานผูกท่ี 9 เช่น 

๑       ๒       ๑๒       ๑๓ 

  1.9.2 ข้อความในส่วนต้นของใบลานผูกที่ 9 
   ข้อความในส่วนต้นของใบลานปรากฏอยู่ที่ขอบด้านขวาสุดของใบลานหน้า
แรกท่ีเป็นส่วนเนื้อหาบอกลำดับที่ของผูก ดังนี้ 

 
อุสสาบาร̉สสผูักรถฺวัร ๙ แล อุสสาบารสผูกถ้วน ๙ แล 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 9/ลาน “๑”/ด้าน 1) 

  อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์ ผูกท่ี 9 มีข้อความท้ายใบลานดังนี้ 
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  1.9.3 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 9 

 
สกฺราฺชไฑั ๑๒๒๔ ตฺ̉วปฺีลเตัาเสฑฺเฑฺิอร ๑๑ อัฺอ ๑๓ 
ฅำพฺรำวาไฑัเมฺงวฺัน ๗ ไทฺยฑฺับเมฺฑแกขัานฺอฺยั 
แลทุเจั้าพนายฺตฺ̉นไฑไฑัอาฺนพํชไพฑาขัาจฺีม  
เหฺฑบํเคฺิยซนฺาฺรหฺลาฺยตฺ̉วบํงาฺมไหฺยนฺอฺยับํเสฺิมฺอ 
กฺัน เหฺิมฺอรไก่เขฺ่ยขีฅฺวาฺยนฺันแลเจั้าเหฺิย 

สักราชได้ ๑๒๒๔ ตัว ปีเต่าเส็ด เดือน ๑๑ ออก 
๑๓ ค่ำ พร่ำว่าได้เม็งวัน ๗ (วันเสาร์) ไทยดับเม็ด 
แก่ข้าน้อยแล ทุเจ้าพระนายตนใดได้อ่านพอจะไป
ด่าข้าจิ่ม เหตุบ่เคยชำนาญหลาย ตัวบ่งามใหญ่
น้อยบ่เสมอกัน เหมือนไก่เขี่ยขี้ควายนั้นแล เจ้า
เหย 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 9/ลาน “๒๓”/ด้าน 2/บรรทัดที่ 1-4) 

 
มี ๒๓ ไบแล อุสสาบารฺ̉ฑผูั ๙ แล มี ๒๓ ใบแล อุสสาบารสผูก ๙ แล 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 9/ลาน “๒๓”/ด้าน 2/บรรทัดที่ 4) 

  คำศัพท์ 
  ดับเม็ด น. ชื่อวันหนไท ในนี้เป็นวันเสาร์. 
  จิ่ม ว ด้วย. 
 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 9 ระบุข้อมูลวันที่คัดลอกแล้วเสร็จคือจุลศักราช 
1224 (ตรงกับพุทธศักราช 2405) ปีหนไทยคือปีเต่าเส็ด วันเสาร์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 วันหนไทยคือ
วันดับเม็ด  และมีคำปรารภว่าผู้ใดได้อ่านอย่าได้ด่าผู้จาร ด้วยเหตุที่ไม่ชำนาญนัก ตัวอักษรไม่งามใหญ่
น้อยไม่เสมอกันเหมือน “ไก่เขี่ยข้ีควาย”  

  1.10  ผูกที่ 10 อักษรธรรมล้านนา 

 
ใบลานผูกท่ี 10 มี 24 ใบ 48 หน้า มีลักษณะของต้นฉบับเป็นดังนี้ 
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  1.10.1 ตัวอังกา 
  ใบลานหน้าคู่มีตัวอังกาซึ่งเขียนกำกับไว้โดยใช้ตัวอักษร เรียงลำดับดังนี้ ก ต้น, กา,  
กิ, กี, กุ, กู, เก, แก, ไก, โก, เกา, กํ, กฺก, ข, ขา, ขิ, ขี, ขุ, ขู, เข, แข, ไข, โข, ปลาย 

ตัวอย่างภาพตัวอังกาของใบลานผูกท่ี 10 เช่น 

ก ต้น       กา       ขิ       ขู 

  อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์ ผูกที่ 10 ไม่มีข้อความส่วนต้นเพราะไม่มีหน้าทับ
เค้าหรือปกหน้า มีเฉพาะข้อความท้ายใบลานดังนี้ 

  1.10.2 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 10  

 

 

 
แลฺววฺัน ๗ แก่ขัานฺัอฺยเแลขฺํอถบนาฺนไวฺัย ๕๐๐๐  
ภวสานิจํ ธวุํธุวํแข̉กขัาแทัฑีฺลบารสสผูัถฺัวร ๑๐ 
ทฺังมฺวรมี ๑๕ ผูัจฺิมกัฺนแแล  จุฬกฺศราชไฑั ๑๒๒๔ 
ตฺ̉วปฺีลเตั̉าเสฺฑ 

แล้ววันเสาร์ แก่ข้าน้อยแล ขอฐปนาไว้ ๕๐๐๐ 
พระวัสสา นิจฺจํ ธุวํ ธุว ํขอแก่ข้าแท้ดีหลี บารส
ผูกถ้วน ๑๐ ทังมวลมี ๑๕ ผูกจิ่มกัน  จุลศักราช
ได้ ๑๒๒๔ ตัว ปีเต่าเส็ด 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 10/ลาน “ปลาย”/ด้าน 2/บรรทัดที่ 2-3) 

  ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 10 ส่วนแรกระบุข้อมูลว่า คัดลอกเสร็จเมื่อวันเสาร์ 
จุลศักราช 1224 (ตรงกับพุทธศักราช 2405) ปีหนไทคือปีเต่าเส็ด  และบอกเจตนาของผู้จารว่า 
ขอสร้างไว้จนถึงอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ปี นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าจำนวนผูกท้ังหมดมี 15 ผูก 
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บารสสผูั ๑๐ แลเจั้าขัาแลเจั้าทีไหฺวเหฺิยขัา 
ขฺยรเปฺลาฺงเมฺิอมาเปฺนภิกฺขุอยูอาราฺมวฺัฑ 
พฺรฺยู๒าวฺันนฺันแลเจัาเหฺิยพิจฺจรณาหืขัาถีจฺิม 

บารสผูก 10 แล เจ้าข้าแล เจ้าที่ไหว้เหย ข้า
เขียนปางเมื่อมาเป็นภิกขุอยู่อารามวัด 
พระยาภูวันนั้นแลเจ้าเหย พิจารณาหื้อข้าถี่จิ่ม 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 10/หน้าทับปลาย/ด้าน 1) 

 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 10 ส่วนที่ 2 ระบุข้อมูลว่า เป็นเรื่องอุสสาบารส
ชาดก ผูกที ่10 และผู้จารได้คัดลอกเมื่อครั้งเป็นภิกษุอยู่วัดพระยาภู 

  1.11  ผูกที่ 11 

 
ใบลานผูกท่ี 11 มี 27 ใบ 54 หน้า มีลักษณะของต้นฉบับเป็นดังนี้ 

  1.11.1 ตัวอังกา 
ใบลานหน้าคู่มีตัวอังกาซึ่งเขียนกำกับไว้โดยใช้ตัวเลข เรียงลำดับดังนี้ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 

๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ปลาย  ตัว
อังกาที่เขียนกำกับหน้าใบลานผูกนี้ มีการใช้ทั้งเลขโหราและเลขในธรรม เช่น   

 ๑๒     ๑๓     ๑๔     ๑๕      ๑๖ 

  1.11.2 ข้อความในส่วนต้นของใบลานผูกที่ 11 
   ข้อความในส่วนต้นของใบลานปรากฏอยู่ที่ขอบด้านขวาสุดของใบลานหน้า
แรกท่ีเป็นส่วนเนื้อหาบอกลำดับที่ของผูก ดังนี้ 
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(บ)าร̉สส(ผูั)กร ๑๑  (บ)ารส(ผู)ก ๑๑ 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 11/ลาน “๑”/ด้าน 1) 

  อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์ ผูกท่ี 11 มีข้อความท้ายใบลานที่น่าสนใจดังนี้ 

  1.11.3 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 11 

 

 
สฺรเฑฺัจแลฺวยาฺมตุฑชัาฺยแก่ขัาเแลจุฬสกฺกราฺชไฑั 
๑๒๒๔ ตฺ̉วปฺีลเตัาเสฺฑะเฑฺิน ๑๒ ขืฺน ๑๒ ฅำ
แลฺววฺันนฺันแก่ขัานฺัยแลนิพฺพานรบจฺจโยโหนฺตุเนา
นิจํธุวํธุวํแก่ขัาแทัฑีฺลจฺ̉งนฺักเทฺิอะ 

สระเด็จแล้วยามตูดช้ายแก่ข้าแล จุลศักราชได้ 
๑๒๒๔ ตัว ปีเต่าเส็ด เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๒ ค่ำ แล้ว
วันนั้นแก่ข้าน้อยแล นิพฺพานปจฺจโย โหนฺตุ โนนิจํ 
ธุวํ ธวุํ แก่ข้าแท้ดีหลีจงนักเทอะ 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 11/ลาน “ปลาย”/ด้าน 1/บรรทัดที่ 5) 

 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 11 ระบุข้อมูลว่าคัดลอกเสร็จเมื่อยามตูดช้าย คือ
เวลาประมาณ 12.00-13.30 น. จุลศักราช 1224 (ตรงกับพุทธศักราช 2405) ปีหนไทคือปีเต่าเส็ด วัน
ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 และบอกเจตนาของผู้จารว่าขอให้เป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพาน 
 ใบลานใบสุดท้ายมีข้อความอักษรธรรมล้านนาซึ่งเมื่ออ่านแล้วพบว่าข้อความ 
ไม่เก่ียวข้องกับผูกที่ 11 ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่าน่าจะเป็นเศษใบลานแตกผูกจากเอกสารอ่ืนที่นำมาใช้
เป็นปกหลัง   

  1.12  ผูกที่ 12 อักษรธรรมล้านนา 

 
ใบลานผูกท่ี 12 มี 27 ใบ 54 หน้า มีลักษณะของต้นฉบับเป็นดังนี้ 
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  1.12.1 ตัวอังกา 
  ใบลานหน้าคู่มีตัวอังกาซึ่งเขียนกำกับไว้โดยใช้ตัวเลข เรียงลำดับดังนี้ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, 
๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗ 
ตัวอังกาที่เขียนกำกับหน้าใบลานผูกนี้ มีการใช้ทั้งเลขโหราและเลขในธรรม เช่น  

๑       ๓       ๕       ๑๑ 

อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์ ผูกท่ี 12 มีข้อความท้ายใบลานดังนี้ 

  1.12.2 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 12 

 
 ข้อความท้ายใบลานผูกท่ี 12 ลาน “๒๗” ด้าน 2 แบ่งออกเป็น 3 ช่อง เรียง
จากซ้ายไปขวาดังนี้ 

 
บริบุณฺณแลฺวยาฺมเขฺัอรฅฺืนแก่ขัาแแลกเญฺชยฺย
ภิกฺขุแตฺัมคำชูยฺังมหาอนนฺตอิสสราชเจัามหา
ชีวฺตอิเมฺิงน่าฺนแลปาฺงเมฺิออ่สฺิฐตฺยอยูวฺัตมฺิงมฺิงเมฺิอ
งเมฺิองแลเจั้าเฮฺิย ตฺ̉วย่าเพิฺนแกฺมตฺ̉วลืลฺวฑแตฺัม
ตาฺมตฺ̉วแล 

บริบูรณ์แล้วยามค่อนคืนแก่ข้าแล กัญเชยย
ภิกขุแต้มค้ำชูยังมหาอนันตอิสสราชเจ้ามหา
ชีวิตเมืองน่านแล ปางเมื่อสถิตอยู่วัดมิ่งม่ิงเมือง
เมืองแลเจ้าเหย ตัวย่าเพ่ินแกมตัวลื้อลวดแต้ม
ตามตัวแล 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 12/ลาน “๒๗”/ด้าน 2/บรรทัดที่ 1-5/ช่องซ้าย) 
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  คำศัพท์ 
  ตัวย่า  น. ต้นฉบับที่ใช้เป็นแบบในการคัดลอก. 
 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 12 ช่องซ้าย ระบุข้อมูลว่าคัดลอกเสร็จเมื่อยาม 
ค่อนคืน ผู้ที่คัดลอกคือกัญเชยยภิกขุคัดลอกถวาย “มหาอนันตอิสสราชเจ้ามหาชีวิตเมืองน่าน” คือเจ้า
อนันตวรฤทธิเดช เมื่อครั้งที่กัญเชยยภิกขุอยู่ที่วัดมิ่งเมือง และมีคำปรารภว่าต้นฉบับมีตัวลื้อปะปนอยู่
ต้องคัดลอกไปตามต้นฉบับ 

 
บุคฺละผูัไฑไฑัอาฺรพฺอฺยพีจฺจรณฺณาเอาพฺรฺองเทฺิอะ 
พทฺัตกฺีตไบักฺิตงาฺวลฺวฑบํชาฺงชแตฺัมคำฑฺยวบํธฺํ่อ 
หฺลาฺยแลเจั้าเฮฺิยแตฺมไพตาฺมตฺ̉วตฺั̉นเพฺินนฺั้นแลฺว 
สกฺราฺศ ๑๒๒๔ ตฺ̉วปฺีลเตัาเสฺศเฑฺิอร ๑๑ อฺอก ๑๒ 
ฅำพฺรำว่าไฑัวฺัน ๔ แแก่ขัาแลฺว ยาฺม 
ขฺอรฅฺืนนฺ̉กกฺ̉ฑพูฑพํฺอฮัฺองพูฑพูฑแลฺวลาฺยบํกาฺน 

บุคละผู้ใดได้อ่านพ้อยพิจารณาเอาพร่องเทอะ 
พะทัดกีดใบ้กีดง่าวลวดบ่ช่างชะแต้มคำเดียวบ่ 
ธ่อหลายแลเจ้าเฮย  แต้มไปตามตัวต้นเพิ่นนั้น
แล้ว ศักราช ๑๒๒๔ ตัว ปีเต่าเส็ด เดือน ๑๑ 
ออก ๑๒ ค่ำ พร่ำว่าได้วัน ๔ (วันพุธ) แก่ข้า
แล้ว ยามค่อนคืนนกกดพูดพอฮ้องพูดพูดแล้ว
ลายบ่กาน 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 12/ลาน “๒๗”/ด้าน 2/บรรทัดที่ 1-5/ช่องกลาง) 

  คำศัพท์ 
  พะทัด  น. บรรทัด. 
  กีด  ว. แคบ. 
  กีดใบ้กีดง่าว  ก. แคบมาก, แคบเหลือเกิน 
  ตัวต้น  น. ต้นฉบับที่ใช้เป็นแบบในการคัดลอก. 
  นกกดพูด  น. นกกระปูด. 
 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 12 ช่องกลาง ระบุข้อมูลว่าคัดลอกเสร็จเมื่อสักราช 

1224 (ตรงกับพุทธศักราช 2405) ปีหนไทคือปีเต่าเส็ด วันพุธ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11 มีคำปรารภที่บอก

ความรู้สึกของผู้จารว่าบรรทัดแคบเหลือเกินจนไม่รู้จะจารอย่างไร ต้องจารไปตามต้นฉบับ นอกจากนี้

ยังกล่าวถึงช่วงเวลาที่คัดลอกเสร็จว่านกกดพูดคือนกกระปูดได้ร้องเสียงดังหลายครั้ง  
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หฺันาธับฺบปนาฺรยธมฺมออุรสสนารบนารรฐฺรยแล๛ 
เอมนารมนรฺวอนารลเอเอลเอจันารเอฮยหนฺาธฺับ
ปาฺยธมฺมอุสสาบาฤ̉ฐขุรไทฺยพมฺิมสาฺนพฺรขฺิต 
พฺรยฺอฑพฺรนารยพฺรหฺมรฺิฑอินาฺทภฺลฺัอมภฺัลบคำ
เรฺวเจัาเวฺิย 

หน้าทับปลายธรรมอุสสาบารสแล เมามัวอาละ
แลเจ้าเฮย หน้าทับปลายอุสสาบารส ขุนไทย  
พิมสาร พระขึด พระยอด พระนารายณ์  
พระพรหมฤทธิ์ อินทา พร้อมพรับคำเรวเจ้าเวย 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 12/ลาน “๒๗”/ด้าน 2/บรรทัดที่ 1-5/ช่องขวา) 

  คำศัพท์ 
  เมามัวอาละ  ก. มึนงงมาก. 
  คำเรว  น. ข้อความที่เกี่ยวกับการรบ. 
  ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 12 ช่องกลาง ระบุข้อมูลกล่าวถึงตัวละครในชาดก
เรื่องนี้ ได้แก่ ขุนไทย พระพิมสาร พระขึด พระยอด พระนารายณ์ พระพรหม พระอินทร์  นอกจากนี้ 
ข้อความในบรรทัดที่ 1 และ 2 เขียนรูปสระแบบพิเศษซึ่งน่าจะใช้เฉพาะตัวผู้จาร เช่น “นาร” ใช้แทน 
สระ “-า”  “เอ” ใช้แทนสระ “เ-”   

  1.13  ผูกที่ 13 อักษรธรรมล้านนาและอักษรไทยนิเทศ 

 
ใบลานผูกท่ี 13 มี 27 ใบ 54 หน้า มีลักษณะของต้นฉบับเป็นดังนี้ 

  1.13.1 ตัวอังกา 
  ใบลานหน้าคู่มีตัวอังกาซึ่งเขียนกำกับไว้โดยใช้ตัวอักษรและตัวเลข เรียงลำดับดังนี้ 
ถ้วนนึ่งแล, ถ้วนสองแล, ถ้วน ๓ แล, ถ้วน ๔ แล, ถ้วน ๕ แล, ถ้วน ๖ แล, ถ้วน ๗ แล, ถ้วน ๘ แล, 
ถ้วน ๙ แล, ถ้วน ๑๐ แล, ถ้วน ๑๑ แล, ถ้วน ๑๒ แล, ๑๓, ๑๔, ถ้วน ๑๕ แล, ถ้วน ๑๖ แล, ถ้วน ๑๗ 
แล, ใบถ้วน ๑๘, ถ้วน ๑๙ แล, ถ้วน ๒๐ แล, ถ้วน ๒๑ แล, ใบถ้วน ๒๒, ๒๓, ถ้วน ๒๔ แล, ถ้วน ๒๕ 
แล, ถ้วน ๒๖ แล, ถ้วน ๒๗ แล  
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ตัวอย่างภาพตัวอังกาของใบลานผูกท่ี 13 เช่น 

ถ้วนนึ่งแล      ถ้วนสองแล       ถ้วน ๓ แล 

  อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์ ผูกที่ 13 มีข้อความในส่วนต้นของใบลานและ
ข้อความท้ายใบลานดังนี้ 

  1.13.2 ข้อความในส่วนต้นของใบลานผูกที่ 13 

   ข้อความในส่วนต้นของใบลานปรากฏอยู่ในหน้าทับเค้าหรือปกหน้าของใบลาน
ผูกดังกล่าว ดังนี้ 

 
หฺันาธฺับเคฺั้̉ลาอุสสาพฺ̉รบารฺ̉ฑผูัถฺัวร ๑๓ แล หน้าทับเค้าอุสสาพระบารสผูกถ้วน ๑๓ 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 13/หน้าทับเค้า/ด้าน 1) 

   ข้อความในส่วนต้นของใบลานที่อยู่ในหน้าทับเค้าส่วนแรกเป็นข้อความบอก
ลำดับของผูก 

 

 
หฺันาธฺับเคฺัล้าอุสสาพฺรบ่ารฺ̉ฑแลทีไหฺัว 
สุริยสามเนณรเปฺนผูัขฺยรแลตฺ̉วบฺํองาฺมแล 

หน้าทับเค้าอุสสาพระบารสแลที่ไหว้ 
สุริยสามเณรเป็นผู้เขียนแลตัวบ่งามแล 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 13/หน้าทับเค้า/ด้าน 2) 

   ข้อความในส่วนต้นของใบลานที่อยู่ในหน้าทับเค้าส่วนที่ 2 ระบุข้อมูลว่า 
สุริยสามเณรเป็นผู้เขียน 
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  1.13.3 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 13 

 
ยาฺกเตฺมธีแลทีไหฺัวเอยั ยากเต็มทีแลที่ไหว้เฮย 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 13/ลาน “ถ้วน ๒๗ แล”/ด้าน 2/บรรทัดที่ 5) 

 ข้อความท้ายใบลานผูกท่ี 13 ที่ปรากฏในลาน “ถ้วน ๒๗ แล” บอกความรู้สึก
ของผู้จารว่ายากเต็มที นอกจากนี้ยังพบข้อความบันทึกของผู้จารในท้ายผูกที่ 13 หน้าทับปลาย ซึ่งมี 2 
ใบ ดังนี้ 
 หน้าทับปลายใบที่ 1 จารด้วยอักษรธรรมล้านนาและอักษรไทยนิเทศสามารถ
แบ่งข้อความได้เป็น 3 ส่วนมีข้อความระบุถึงวันที่คัดลอกเสร็จคือวันอังคารแรม  3 ค่ำ เดือน 11  
จุลศักราช 1224 (ตรงกับพุทธศักราช 2405) ยามกลองงายคือเวลา 7.30-9.30 น. ผู้จารคือพระหน้อย
สุริยหรือสามเณรสุริยะ คัดลอกเมื่อคราวอยู่วัดมิ่งเมือง วัตถุประสงค์ในการคัดลอกเพ่ือถวายเจ้าหลวง
เมืองน่านดังนี้ 

 

 
สกฺราฺฑ ๑๒๒๔ ตฺ̉วเฑฺิอร ๑๑ แรฺม ๓ ฅำวฺัน ๓  
ยาฺมกฺองงาฺยตฺ̉วบฺํอมีงาฺมสฺักหฺันฺอฺยแล 

ศักราช ๑๒๒๔ ตัว เดือน ๑๑ แรม ๓ ค่ำ วัน
อังคาร ยามกลองงาย ตัวบ่มีงามสักหน้อยแล 

 
พรฺรนัอยรสุลิยเปนผูัริกฺิขตฺตปางเมิอสถิตฺตรวฺัด 
มิงเมิงเจั้าเอยั   

พระหน้อยสุริยะเป็นผู้ลิขิตปางเมื่อสถิตวัด 
มิ่งเมืองเจ้าเฮย  

 
แตฺมค้ำชูมหาอุบฺบราชาตฺ̉นเสฺิวฺย 
นนฺทบุรีนาฺนกฺัวาฺงมหาชีวฺิศแลทีไหฺัว 

แต้มค้ำชูมหาอุปราชตนเสวย 
นันทบุรีน่านกว้างมหาชีวิตแลที่ไหว้ 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 13/หน้าทับใบที่ 1/ด้าน 1) 
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  คำศัพท์ 
  ยามกลองงาย น. กำหนดยามเท่ากับเวลา 7.30-9.30 น. 
 หน้าทับปลายใบที่ 2 กล่าวถึงความรู้สึกของผู้จารว่าบรรทัดแคบมากตัวอักษร
ก็ไม่งาม ดังนี้ 

 
อุสสาพฺรบารฺ̉ฑแลธมฺมเถกเถกภ่ทฺัฑกฺีฑเตฺมธี 
ตฺ̉วคฺํอบํงาฺมสฺักหฺันฺอฺย 

อุสสาพระบารสแล ธรรมเถกเถกพะทัดกีด 
เต็มที ตัวก็บ่งามสักหน้อย 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 13/หน้าทับใบที่ 2/ด้าน 1) 

  1.14  ผูกที่ 14 อักษรธรรมล้านนาและอักษรไทยนิเทศ 

 
ใบลานผูกท่ี 14 มี 21 ใบ 42 หน้า มีลักษณะของต้นฉบับเป็นดังนี้ 

  1.14.1 ตัวอังกา 
   ใบลานหน้าคู่มีตัวอังกาซึ่งเขียนกำกับไว้โดยใช้ตัวอักษรและตัวเลข เรียงลำดับ
ดังนี้ จ ๑, จา ๒, จิ ๓, จี ๔, จุ ๕, จู ๖, เจ ๗, แจ ๘, ไจ ๙, โจ ๑๐, เจา ๑๑, จํ ๑๒, จ ปลาย ๑๓,  
ใบนี้แต้มใส่ใหม่แล ขอเช ๑๔, ชา ๑๕, ชิ ๑๖, ชี ๑๗, ชุ ๑๘, ชู ๑๙, ๒๐ ชู, ชิ ปลาย  ทั้งนี้ใบลานที่ตัว
อังกาเป็น “ใบนี้แต้มใส่ใหม่แล ขอเช ๑๔” สันนิษฐานว่าเป็นใบที่เขียนซ่อมในภายหลัง  

ตัวอย่างภาพตัวอังกาของใบลานผูกท่ี 14 เช่น 

จ ๑       จา ๒     แจ ๘     ชิ ๑๖ 

  1.14.2 ข้อความในส่วนต้นของใบลานผูกที่ 14 
   ข้อความในส่วนต้นของใบลานปรากฏอยู่ในหน้าทับเค้าหรือปกหน้าของใบลาน
ผูกดังกล่าว และปรากฏอยู่ที่ขอบด้านขวาสุดของใบลานหน้าแรกที่เป็นส่วนเนื้อหา ดังนี้ 
   ข้อความในส่วนต้นของใบลานที่อยู่ในหน้าทับเค้ามีข้อความว่า 
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หฺันาธฺับเคฺัล้าอุสสาบารฺ̉สผูัะ ๖ แลเนฺิอะ หน้าทับเค้าอุสสาบารสผูก ๖ แลเนอ 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 14/หน้าทับ/ด้าน 1) 

 ข้อความในหน้าทับเค้า “หน้าทับเค้าอุสสาบารสผูก ๖” ทำให้สันนิษฐานได้ว่า
ใบลานใบนี้คงจะเป็นปกหน้าของใบลานผูกที่ 6 มาก่อน และได้ถูกนำมาใช้เป็นปกหน้าของใบลานผูกที่ 14 
  ข้อความในส่วนต้นของใบลานที่อยู่ขอบด้านขวาสุดของใบลานหน้าแรกท่ีเป็น
ส่วนเนื้อหามีข้อความระบุลำดับที่ของผูกและจำนวนใบลานในผูกว่า  

 
อุสสาบารฺ̉สผูัะถฺวัร ๑๔ แล ๒๑ ไบฺย อุสสาบารสผูกถ้วน ๑๔ แล ๒๑ ใบ 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 14/ลาน “จ ๑”/ด้าน 1) 

  อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์ ผูกท่ี 14 มีข้อความท้ายใบลานดังนี้ 

  1.14.3 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 14 
   ข้อความท้ายใบลานในลาน “ชิ ปลาย” บอกเวลาที่คัดลอกเสร็จในยามตูด
ช้าย คือเวลาประมาณ 12.00-13.30 น. ดังนี้ 

 
บริบุณฺณแลฺวยาฺมตุชฺชาฺยขัานฺัอฺยแแล บริบูรณ์แล้วยามตูดช้ายข้าน้อยแล  

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 14/ลาน “ชิ ปลาย”/ด้าน 2) 

 ในหน้าทับปลายมีข้อความที่จารด้วยอักษรธรรมล้านนาและอักษรไทยนิเทศ
บอกชื่อผู้จารคือ “สาธุเจ้ากัญจนภิกขุ” ดังนี้ 

 
หฺันาธฺับปฺลาฺยอุสสาบารฺ̉ษผูัถฺัวร ๑๔ แลเนฺิอ  
สาทุเจั้ากันฺจนภิกขุขยลแแลแลั 

หน้าทับปลายอุสสาบารสผูกถ้วน 14 แลเนอ 
สาธุเจ้ากัญจนภิกขุเขียนแลแล้  

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 14/หน้าทับปลาย/ด้าน 1)  
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  1.15  ผูกที่ 15 อักษรธรรมล้านนาและอักษรไทยนิเทศ 

 
ใบลานผูกท่ี 15 มี 21 ใบ 42 หน้า มีลักษณะของต้นฉบับเป็นดังนี้ 

  1.15.1 ตัวอังกา 
    ใบลานหน้าคู่มีตัวอังกาซึ่ งเขียนกำกับไว้โดยใช้ตัวอักษรและตัวเลข 
เรียงลำดับดังนี้ ก, กา ๒, กิ ๓, กี ๔, กุ ๕, กู ๖, เก ๗, แก ๘, ไก ๙, เกา ๑๑, กํ ๑๒, ก ๑๓, ข ต้น 
๑๔, ขา ๑๕, ขิ ๑๖, ขี ๑๗, ขุ ๑๘, ขู ๑๙, เข ๒๐ ซาว, แข ๒๑ 

ตัวอย่างภาพตัวอังกาของใบลานผูกท่ี 15 เช่น 

ก      กา ๒     กิ ๓     ข ต้น ๑๔ 

  1.15.2 ข้อความในส่วนต้นของใบลานผูกที่ 15 
   ข้อความในส่วนต้นของใบลานปรากฏอยู่ในหน้าทับเค้าหรือปกหน้าของใบลาน
ผูกดังกล่าว มีข้อความบอกลำดับที่ของผูกและจำนวนใบลานในผูก ดังนี้ 

 

 
หฺันาธฺับเคฺัล้าอุสสาบารฺ̉ษผูัะถฺวัร สฺีบ ๕ สฺีบ ๕  
๑๔ แแล มีไบฺย ๒๑ เนฺิอะบฺัอไวฺัยไฑัแฑฺง 

หน้าทับเค้าอุสสาบารสผูกถ้วน ๑๕  ๑๕  ๑๔  
แล มีใบ ๒๑ เนอ บอกไว้ด้ายแดง 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 15/หน้าทับ/ด้าน 1) 

  อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์ ผูกท่ี 15 มีข้อความท้ายใบลานดังนี้ 

  1.15.3 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 15 
   ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 15 มี 2 ส่วน ส่วนแรกอยู่ที่ใบลาน “แข ๒๑” ส่วน
ที่ 2 อยู่ที่หน้าทับปลาย มีรายละเอียดข้อความดังนี้  
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บริบุณฺณยาฺมกฺองแลฺงขัาแล อหํนามกติยภฺิษุขฺยร
คำชูโชฏกมหาชีวฺิตแต่สกฺราฺช ๑๒๒๔ ตฺ̉วปฺีล 
เตั่าเสฺฑเฑฺิอร ๑๑ ขฺืน ๔ ฅำ วฺัน ๕ คํบฺํอริบุรแลั 

บริบูรณ์ยามกลองแลงข้าแล อหํ นาม กติยภิกษุ
เขียนค้ำชูโชฏกมหาชีวิตแต่สักราช ๑๒๒๔ ตัวปี
เต่าเส็ด เดือน ๑๑ ขึ้น ๔ ค่ำ วัน ๕ (วัน
พฤหัสบดี) ก็บริบูรณ์แล้  

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 15/ลาน “แข ๒๑”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 4-5) 

 คำศัพท์ 
 ยามกลองแลง น. กำหนดยามเท่ากับเวลา 16.00-17.00 น. 
 โชฏก  ก. โชตกะ, อุดหนุน, ค้ำจุน, แสดงความตั้งใจในการสร้าง
คัมภีร์หรือถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา. (ป. โชตก = ผู้รุ่งเรือง, ผู้ส่องสว่าง). 
 ข้อความส่วนนี้ระบุข้อมูลว่า ผู้จารคือกติยภิกษุ วัตถุประสงค์ในการคัดลอก
เพ่ือถวายเจ้าหลวงเมืองน่าน และคัดลอกแล้วเสร็จเมื่อยามกลองแลง คือช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 
ของวันพฤหัสบดี ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 11 จุลศักราช 1224 ปีหนไทตรงกับปีเต่าเส็ด 

 
อรหนาฺตมคญาณํนิพฺพานบจโยโหตุแมเนิจํธุวํธุวํ
ฑฺีลเทฺิอะ 

อรหนฺตา มคญาณํ นิพฺพานปจโย โหตุ เม นิจฺจํ 
ธุวํ ธวุํ ดีหลีเทอะ 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 15/ลาน “แข ๒๑”/ด้าน 2 บรรทัดที่ 1) 

 ข้อความส่วนนี้เป็นความปรารถนาของผู้จารที่หวังจะบรรลุมรรคผลนิพพาน
เป็นพระอรหันต์ 
 นอกจากข้อความท้ายใบลานผูกที่ 15 หน้าทับปลาย ด้าน 1 แบ่งออกเป็น 3 
ช่อง เรียงจากซ้ายไปขวาดังนี้ 
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นาฺนไฑั ๒ เฑฺิอรปาฺย ๑๕ วฺันแลรฺอฑอรหนาฺต นานได้ ๒ เดือนปลาย ๑๕ วันแล รอดอรหันตา 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 15/หน้าทับปลาย/ด้าน 1 บรรทัดที่ 1-5/ช่องซ้าย) 

  ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 15 ช่องซ้าย ระบุข้อมูลว่าใช้เวลาคัดลอก 2 เดือน
กับ 15 วัน 

 
ธมฺมริกฺิขตฺต กติยภิกฺขุขฺยรค้ำชูมหาชีวิตนคฺอร
เมฺิองนาฺนวฺันนฺันแล ขฺยรปาฺงฺยบติบฺัตวฺัตกุญฺชร 
ถมฺภกราฺมวฺันนฺันแลตฺ̉กคํตฺ̉กตฺ̉กตฺ̉วตฺั̉นเพฺินตฺ̉ก 
นฺักฮายทีไสั̉คํไส̉ไพหฺลาฺยนแคแลฺวเหฺ̉ตตฺ̉วบํงาฺม 
เทั̉าฮืทิหฺันฺอฺยคํเทัาตาไกฺ่ลทีไหฺ่ยคํเทัาตาฅฺวาฺยมา
ปุรตาฑีอาฺยเปฺนหฺยฺัอมเปฺนหฺยฺัอมฮีวร 

ธัมมลิขิต กติยภิกขุเขียนค้ำชูมหาชีวิตนคร 
เมืองน่านวันนั้นแล เขียนปางปฏิบัติวัดกุญชร
ถัมภกรามวันนั้นแล ตกก็ตกตัวต้นเพิ่นตกนัก
ฮ้ายที่ใส่ก็ใส่ไปหลายนักแคแล้ว เหตุตัวบ่งาม
เท่าฮือ ที่หน้อยก็เท่าตาไก่ ที่ใหญ่ก็เท่าตาควาย 
มาปุนตาดีอายเป็นหย่อมเป็นหย่อมฮ้ิว 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 15/หน้าทับปลาย/ด้าน 1 บรรทัดที่ 1-5/ช่องกลาง) 

 คำศัพท์ 
  นักฮ้าย ว. เหลือเกิน, มากนัก. 
  นักแค ว. มากนัก, มากยิ่ง. 
  ปุนตาดีอาย ก. น่าอาย. 
  หย่อม น. กองเล็ก ๆ, หมู่เล็ก ๆ. 
  ฮิ้ว น. ริ้ว, ส่วน. 
  ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 15 ช่องกลาง ระบุข้อมูลว่าผู้จารคือกติยภิกษุ
คัดลอกถวายเจ้าหลวงเมืองน่าน เมื่อครั้งที่อยู่วัด “กุญชรถัมภกราม” คือวัดช้างค้ำ และยังมีข้อความท่ี
แสดงความคิดเห็นของผู้จารที่ว่า ต้นฉบับนั้นเขียนตกมาก ท่านก็ได้เติมไปมากแล้ว ตัวอักษรก็ไม่งาม 
ที่จารตัวเล็กก็เล็กเท่าตาไก่ ที่จารตัวใหญ่ก็ใหญ่เท่าตาควาย  
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อรหนาฺตมฺคญฺญานํบรมํสุกงฺขแกขัาตฺ̉นชฺืวา 
กตฺิยะนีหืเถฺิงอรหนาฺตตฺ̉น ๑  

อรหนฺตา มคญาณํ ปรมํ สุขงั แก่ข้าตนชื่อว่า 
กติยะนี้หื้อเถิงอรหันตาตน ๑ 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 15/หน้าทับปลาย/ด้าน 1 บรรทัดที่ 1-5/ช่องขวา) 

 ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 15 ช่องขวา มีข้อความแสดงความปรารถนาของผู้จาร
ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ 
 ข้อความท้ายใบลานผูกท่ี 15 หน้าทับปลาย ด้าน 2 แบ่งออกเป็น 2 ช่อง เรียง
จากซ้ายไปขวาดังนี้ 

 

 
คอยพจฺจนาเอัฺ ̉าเทิอเนิอพํออัอบํชางเทั̉าฮืแลั ค่อยพิจจนาเอาเทอะเนอพ่อออก บ่ช่างเท่าฮือ

แล  

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 15/หน้าทับปลาย/ด้าน 2 บรรทัดที่ 1-2/ช่องซ้าย) 

  ข้อความท้ายใบลานผูกท่ี 15 หน้าทับปลาย ด้าน 2 ช่องซ้าย แสดงถึงปัญหา
และอุปสรรคของผู้จารที่บอกว่าจารไม่เก่งเท่าไรนัก 

 
ไนสฺัองหฺันาพฺรเมเตฺตยฺยเจัาแทัยาคฺลาฺฑยาคา 
แฑเทฺิอะ ตฺ̉วบํงาฺมเทัาเฮา 

ในส่องหน้าพระเมตตรัยเจ้าแท้อย่าคลาดอย่า
คลาแดเ่ทอะ ตัวบ่งามเท่าเฮา 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 15/หน้าทับปลาย/ด้าน 2 บรรทัดที่ 1-2/ช่องขวา) 

  ข้อความท้ายใบลานผูกที่ 15 หน้าทับปลาย ด้าน 2 ช่องขวา เป็นข้อความที่
ต่อหน้าทับปลายด้าน 1 ช่องขวา ว่าผู้จารปรารถนาที่จะ บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ใน
สมัยพระศรีอาริยเมตตรัย  
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  คำศัพท์ 
  ส่องหน้า ว. ตรงหน้า.   

 2.  วิเคราะห์ลักษณะของต้นฉบับใบลานวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัด

ภูมินทร์ 

  ต้นฉบับใบลานวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ สามารถ
วิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง 4 ส่วน คือ 1. ตัวอักษร 2. ตัวอังกาที่กำกับใบลานแต่ละแผ่น 3. ข้อความใน
ส่วนต้นของใบลานแต่ละผูก  และ 4. ข้อความท้ายใบลานแต่ละผูก ได้ข้อมูลดังนี้ดังนี้ 

  2.1 ตัวอักษร 
   วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสปรากฏการใช้ตัวอักษร 2 ชนิด ได้แก่อักษร
ธรรมล้านนา และอักษรไทยนิเทศ มีรูปแบบการใช้ตัวอักษรดังนี้ 
   2.1.1 อักษรธรรมล้านนา 
    อักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรที่สันนิษฐานว่ามีการใช้มาตั้งแต่สมัยพญามังราย 
แต่ยังไม่พบหลักฐานทางด้านรูปแบบที่มีอายุเก่าถึงหรือใกล้เคียงกับสมัยพญามังราย  ปัจจุบันพบ
หลักฐานการใช้อักษรธรรมล้านนาที่เก่าที่สุดคือจารึกลานทองสมเด็จพระมหาเถรจุฑามุณิ (พ.ศ. 
1919)  อักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรที่ใช้บันทึกพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและชาดกต่าง ๆ 
เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งใช้บันทึกวรรณกรรมทางโลกอ่ืน ๆ เช่น กฎหมาย ตำนาน ตำรา (กรรณิการ์  
วิมลเกษม, 2558: 108-110) 
    วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสบันทึกด้วยอักษรธรรมล้านนาเป็น
ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี เนื่องจากวรรณกรรมเรื่องนี้มีผู้จารหลายคน จึงทำให้มีรูปแบบอักษรธรรม
ล้านนาแตกต่างกันหรือเรียกว่าหลายลายมือ ผู้ศึกษาเท่ียบลายมือตายชื่อผู้จารแสดงได้ ดังนี้  
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบลายมือตามชื่อผู้จาร 

ชื่อผู้จาร ตัวอย่างลายมืออักษรธรรมล้านนา ผูกที่ 

ธริยพระขนาน 

วัดเชียงม่วน,  

คันธียพระขนานวัด 

เชียงม่วน, 

พระขนานขัตติยะ 

วัดเชียงม่วน 

 
1 

 

2 

 
3 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

ชื่อผู้จาร ตัวอย่างลายมืออักษรธรรมล้านนา ผูกที่ 

แสนชินรักษา 

 

5 

 
7 

อินทปัญญาภิกขุ 

 

6 

กัญเชยยภิกขุ 

 

12 

สุริยสามเณร, 

พระหน้อยสุริยะ  

13 

กัญจนภิกขุ  

 

14 

กติยภิกขุ 

 

15 

ไม่ปรากฏนาม 
 

4 

  



  62 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 

ชื่อผู้จาร ตัวอย่างลายมืออักษรธรรมล้านนา ผูกที่ 

ไม่ปรากฏนาม 

 

8 

ไม่ปรากฏนาม 
 

9 

ไม่ปรากฏนาม 
 

10 

    จากตารางแสดงให้ เห็นตัวอย่างลายมือที่ แตกต่างกัน เนื่ องจากผู้ จาร
วรรณกรรมเรื่องนี้มีหลายคนและแบ่งผูกกันคัดลอก (ผูก 1 ผูกที่ 2 และผูกที่ 3 ลายมือคล้ายกันมาก
ประกอบกับเป็น “พระขนานวัดเชียงม่วน” เหมือนกันจึงสันนิษฐานว่าเป็นผู้จารคนเดียวกัน ส่วน ผูก 
5 และผูกที่ 7 ปรากฏชื่อผู้จารคนเดียวกัน) 

   2.1.2 อักษรไทยนิเทศ 
    อักษรไทยนิเทศเป็นอักษรที่พัฒนามาจากอักษรฝักขามในราวพุทธศตวรรษที่ 
22 (กรรณิการ์  วิมลเกษม, 2563 ; 22) และพบใช้มากในช่วงพุทธศตวรรษที่   24 (กรรณิการ์   
วิมลเกษม, 2558: 13)  มีลักษณะคล้ายกับตัวอักษรฝักขามแต่มีตัวเชิงมากขึ้น  ในวรรณกรรมชาดก
ล้านนาเรื่องอุสสาบารส มีการใช้อักษรไทยนิเทศปรากฏในข้อความท้ายใบลาน ผูกที่ 6 ผูกท่ี 13 ผูกที่ 
14 และผูกท่ี 15 ดังนี้  

 

 

 
ตฺ̉นอินทบัรยาริขิตฺตแรเจั้าเหิย ตนอินทปัญญาลิขิตแลเจ้าเหย 
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หฺันาธฺับปฺลาฺยอุสสาผูั ๖ แลเนฺิอเจั้าเหฺิย 
ตฺ̉วงาฺมบํฮายนึงเคั้าแรเฮย 

หน้าทับปลายอุสสาผูก ๖ แลเนอเจ้าเหย 
ตัวงามบ่ร้ายนึ่งเค้าแลเฮย 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 6/หน้าทับปลาย/ด้าน 1/บรรทัดที่ 1) 

 
พรฺรนัอยรสุลิยเปนผูัริกฺิขตฺตปางเมิอสถิตฺตรวฺัด 
มิงเมิงเจั้าเอยั   

พระหน้อยสุริยะเป็นผู้ลิขิตปางเมื่อสถิตวัด 
มิ่งเมืองเจ้าเฮย  

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 13/หน้าทับใบที่ 1/ด้าน 1) 

 
สาทุเจั้ากันฺจนภิกขุขยลแแลแลั  สาธุเจ้ากัญจนภิกขุเขียนแลแล้  

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 14/หน้าทับ/ด้าน 1) 

 
คอยพจฺจนาเอัฺ ̉าเทิอเนิอพํออัอบํชางเทั̉าฮืแลั ค่อยพิจจนาเอาเทอะเนอพ่อออก บ่ช่างเท่าฮือแล 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 15/หน้าทับปลาย/ด้าน 2 บรรทัดที่ 1-2) 

    อักษรไทยนิเทศที่ปรากฏในข้อความท้ายใบลานผูกที่ 6 ผูกที่ 13 ผูกที่ 14 
และผูกที่ 15 มีทั้งที่เขียนร่วมกับอักษรธรรมล้านนาในข้อความเดียวกัน (ผูกที่ 6) และเขียนข้อความ
ด้วยอักษรไทยนิเทศล้วน (ผูกที่ 13 ผูกที่ 14 และผูกที่ 15)  แสดงให้เห็นว่าผู้จารมีความรู้ทั้งอักษร
ธรรมล้านนาและอักษรไทยนิเทศเป็นอย่างดี  

  2.2 ตัวอังกา 
   ตัวอังกาเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขที่กำกับหน้าใบลานแต่ละแผ่น เพ่ือบอกจำนวนใบ
ลานที่จารแล้วและเพ่ือให้สามารถเรียงลำดับใบลานแต่ละผูกได้ถูกต้อง ลักษณะตัวอังกาที่ปรากฏใน
วรรณกรรมชาดกล้านนา เรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ แสดงเป็นตารางสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 ลักษณะตัวอังกาท่ีปรากฏในวรรณกรรมชาดกล้านนา เรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ 

ผูกที่ ลักษณะตัวอังกา 
ตัวเลขและตัวอักษร ตัวอักษรและตัวเลข ตัวอักษร ตัวเลข 

1. 
 ๑ ก 

   

2.  

 กา ๒  ๓๓ 

  

3.  

   ค ๓  ๙๓ 

  

4.  กิ ๓ แล   
กิสามแล 

  

5.     กา  

6.    ขา  

7.   
 ก ต้น 

 

8.    
  ๑๖ 

9.     ๒ 
10.     กา  

11.    
  ๑๓ 

12.     
๓ 
 

๓ 

13.  
 ถ้วน ๓ แล 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ผูกที่ ลักษณะตัวอังกา 
ตัวเลขและตัวอักษร ตัวอักษรและตัวเลข ตัวอักษร ตัวเลข 

14.  
 จา ๒  

  

15.  
 กา ๒ 

  

   ลักษณะตัวอังกาที่มีลักษณะแตกต่างกัน 4 รูปแบบนี้ แสดงให้เห็นว่าวรรณกรรม
ชาดกล้านนา เรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ มีผู้จารหลายคนโดยแบ่งผูกกันจารจึงได้กำหนดระบบ
ตัวอังกาที่แตกต่างกัน 

  2.3 ข้อความในส่วนต้นของใบลาน 
   ข้อความในส่วนต้นของใบลานแต่ละผูก แบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ 
    2.3.1 ข้อความที่จารมาแต่เดิม เป็นข้อความที่จารด้วยอักษรธรรมล้านนา โดยมากเป็น
การบอกชื่อวรรณกรรมคือ “อุสสาบารส” บางผูกปรากฏชื่อหรือสถานภาพของผู้จารและวัตถุประสงค์
ในการคัดลอกด้วย ตัวอย่างเช่น  
ตารางที่ 5 แสดงข้อความในส่วนต้นของใบลานที่จารมาแต่เดิม 

ผูก อักขรวิธีตามต้นฉบับ อักขรวิธีปัจจุบัน 

2 อุสาบารสสผูัสฺองวฺัษชฺยงมฺวรริกฺขิตหื้แก่ 
สฺ̉มเฑฺสมหาราฺฑหฺ̉ลงฺวเมฺิองน่าฺนแกฺัวาฺง
เปฺนสัาฺงสมฺพาฺรวฺันนฺั้นขัา แล 

อุสสาบารสผูกสองวัดเชียงม่วนลิกขิตหื้อแก่
สมเด็จมหาราชหลวงเมืองน่านแก้วกว้าง 
เป็นสร้างสมภารวันนั้นข้าแล 

3 พฺรขฺณาฺนขตฺิตฺยวฺัฑชฺยงมฺ่วรคำชูมหาชีวฺิฑ ๖ 
วฺันจฺิงแลฺวขัาแล 

พระขนานขัตติยะวัดเชียงม่วนค้ำชูมหาชีวิต 
๖ วันจิ่งแล้วข้าแล 

เถฺกยาฺมฑีลูัพํฺอชาฺยจักฺํ่อสาฺังกาฺรบุรอุสสาบารฺ̉ถ 
ผูั ๓ แล 

เถกยามดีลูกพ่อชายจักก่อสร้างการบุญอุสสา
บารสผูก ๓ แล 

13 สุริยสามเนณรเปฺนผูัขฺยรแลตฺ̉วบฺํองาฺมแล สุริยสามเณรเป็นผู้เขียนแลตัวบ่งามแล 
    ข้อความที่ จารมาแต่ เดิมในส่วนต้นของใบลานปรากฏชื่ อผู้ จารและ
วัตถุประสงค์การคัดลอกดังนี้ 
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    ชื่อผู้จารที่ปรากฏในส่วนต้นของใบลาน ได้แก่ พระขนานขัติยะวัดเชียงม่วน 
(ผูกท่ี 3) และ สุริยสามเณร (ผูกท่ี 13) 
    วัตถุประสงค์การคัดลอก ได้แก่  ถวายเจ้ ามหาชีวิต  ซึ่ งหมายถึ งเจ้ า
อนันตวรฤทธิเดชซึ่งเป็นเจ้าหลวงเมืองน่านในช่วงเวลานั้น (ผูกที่ 2 และ 3 เช่นเดียวกับข้อความใน
ส่วนท้ายของใบลานในผูกท่ี ผูกที่ 1, 2, 6, 12, 13 และ 15) และ สร้างการบุญ (ผูกท่ี 3) 

   2.3.2 ข้อความที่บันทึกใหม่ เป็นข้อความที่เขียนด้วยอักษรไทยด้วยปากกาหมึกสี
น้ำเงิน ปรากฏในหน้าแรกของใบลานทุกผูก สันนิษฐานว่าเป็นการเขียนเมื่อครั้งบันทึกภาพสมุดใบลาน
วรรณกรรมเรื่องนี้ โดยข้อความจะระบุชื่อวรรณกรรมคือ “อุษาบารส” ชื่อสถานที่ที่พบวรรณกรรมคือ 
“วัดภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน” ระบุจำนวนใบ จำนวนหน้า ความกว้าง และความยาวของใบลาน  
ดังตัวอย่าง 

 
     นอกจากนี้ยังมีการเขียนเลขอาระบิกด้วยหมึกสีน้ำเงินกำกับหน้าใบลาน
ด้านซ้ายไว้ทุกหน้าเพ่ือแสดงลำดับหน้าและเขียนเลขอาระบิกด้วยหมึกสีน้ำงเงินกำกับหน้าใบลานหน้า
คู่ด้านขวาเพ่ือแสดงลำดับผูก ตัวอย่างเช่น  

          
  2.4 ข้อความท้ายใบลาน 
   ข้อความท้ายใบลานแสดงให้เห็นข้อมูลชื่อผู้จาร รวมถึงคำปรารภของผู้จารเพ่ือบอก
วัตถุประสงค์การคัดลอก เพ่ือบอกเล่าเหตุการณ์ สถานที่ ปัญหาอุปสรรค และความปรารถนาของผู้จาร  
ดังนี้   
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   2.4.1 ชื่อหรือสถานภาพของผู้จารและวัตถุประสงค์การคัดลอก อุสสาบารสชาดก 
ฉบับวัดภูมินทร์ ปรากฏชื่อผู้จารหลายชื่อ แสดงให้เห็นว่าเป็นการแบ่งงานกันคัดลอก โดยปรากฏชื่อ
หรือสถานภาพของผู้จารและวัตถุประสงค์การคัดลอกดังนี้ 
    ชื่อหรือสถานภาพผู้จารที่ปรากฏในข้อความท้ายใบลานได้แก่ พระขนานวัด 
เขียงม่วน (ผูกที่ 1 และ 2), แสนชินรักษา (ผูกที่ 5 และ 7), อินทปัญญาภิกขุ (ผูกที่ 6), กัญเชยยภิกขุ  
(ผูกที่ 12), สุริยสามเณรหรือพระหน้อยสุริยะ (ผูกที่ 13), กัญจนภิกขุ (ผูกท่ี 14) และ กติยภิกขุ (ผูกที่ 
15) 
    วัตถุประสงค์การคัดลอกที่ปรากฏในข้อความท้ายใบลานได้แก่  ถวายเจ้า 
มหาชีวิต ซึ่งหมายถึงเจ้าอนันตวรฤทธิเดชซึ่งเป็นเจ้าหลวงเมืองน่านในช่วงเวลานั้น (ผูกที่ 1, 2, 6, 12, 
13 และ 15 เช่นเดียวกับข้อความในส่วนต้นของใบลานในผูกที่ 2 และ 3) และถวายมหาครูบาเจ้าวัด 
กู่คำ (ผูกที่ 5, 7)  
    ชื่อผู้จารและวัตถุประสงค์การคัดลอกที่ปรากฏในข้อความท้ายใบลาน 
สามารถแสดงเป็นตารางได้ดังนี้ 
ตารางที่ 6 แสดงข้อความท่ีมีชื่อผู้จารและวัตถุประสงค์การคัดลอกที่ปรากฏในข้อความท้ายใบลาน 

ผูก อักขรวิธีตามต้นฉบับ อักขรวิธีปัจจุบัน 
1 ธรฺิยพฺรขฺณาฺนวฺัฑชฺยงมฺ่วรคำชูมหาชีวฺิษ ๕ 

วฺันจฺิงแลฺวขัาแล 
ธริยพระขนานวัดเชียงม่วนค้ำชูมหาชีวิต ๕ 
วันจิ่งแล้วข้าแล 

2 คนฺีธยพฺรขฺณาฺนวฺัฑชฺยงมฺ่วรอุบฺบถำกัฺบฑฺัวฺย 
มหาชีวฺิษริกิฺขตฺต ๖ วฺันจฺิงแลฺวขัาแล เจั้าเลฺิวฺย 
ตฺ̉วบฺํองาฺมสฺักคาฺย 

คันธียพระขนานวัดเชียงม่วนอุปถัมภ์กับด้วย
มหาชีวิต ลิขิต ๖ วันจิ่งแล้วขา้แล เจ้าเฮยตัว
บ่งามสักคาย 

5 แสฺนชิณฺณรักฺสาริกฺิขตฺตคำชูพฺรมหาฅูบาเจัาวฺัน
กูฅำ 

แสนชินรักษาลิขิตค้ำ5ชูพระมหาครูบาเจ้า
วัน (วัด?) กู่คำ 

6 อินฺทบญญาภิกฺขุเปฺนผูัหฏฺฐกำคำชูสฺ̉รฺมเฑฺสเจั้า 
มหาชีวิตฺตร 

อินทปัญญาภิกขุเป็นผู้หัตถกรรมค้ำชูสมเด็จ
เจ้ามหาชีวิต 

ตฺ̉นอินทบัรยาริขิตฺตแรเจั้าเหิย ตนอินทปัญญาลิขิตแลเจ้าเหย 

7 บาแสฺนชิณฺณรักฺสาหฏฺฐกมฺมรคำชูพฺรมหา 
อารามาธิบตฺิตวฺัฑกูคำ 

บาแสนชินรักษาหัตถกรรมค้ำชูพระมหา 
อารามาธิปัตติวัดกู่คำ 

12 กเญฺชยฺยภิกฺขุแตฺัมคำชูยฺังมหาอนนฺต 
อิสสราชเจัามหาชีวฺตอิเมฺิงน่าฺน 

กัญเชยยภิกขุแต้มค้ำชูยังมหาอนันต 
อิสสราชเจ้ามหาชีวิตเมืองน่าน 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 

ผูก อักขรวิธีตามต้นฉบับ อักขรวิธีปัจจุบัน 
13 สุริยสามเนณรเปฺนผูัขฺยรแลตฺ̉วบฺํองาฺมแล สุริยสามเณรเป็นผู้เขียนแลตัวบ่งามแล 

พรฺรนัอยรสุลิยเปนผูัริกฺิขตฺตปางเมิอสถิตฺตรวฺัด 
มิงเมิงเจั้าเอยั   

พระหน้อยสุริยะเป็นผู้ลิขิตปางเมื่อสถิตวัด 
มิ่งเมืองเจ้าเฮย  

แตฺมค้ำชูมหาอุบฺบราชาตฺ̉นเสฺิวฺยนนฺทบุรี
นาฺนกฺัวาฺงมหาชีวฺิศแลทีไหฺัว 

แต้มค้ำชูมหาอุปราชตนเสวยนันทบุรีน่าน
กว้างมหาชีวิตแลที่ไหว้ 

14 สาทุเจั้ากันฺจนภิกขุขยลแแลแลั สาธุเจ้ากัญจนภิกขุเขียนแลแล้  

15 บริบุณฺณยาฺมกฺองแลฺงขัาแล อหํนามกติย
ภฺิษุขฺยรคำชูโชฏกมหาชีวฺิต 

บริบูรณ์ยามกลองแลงข้าแล อหํ นาม กติย
ภิกษุเขียนค้ำชูโชฏกมหาชีวิต  

ธมฺมริกฺิขตฺต กติยภิกฺขุขฺยรค้ำชูมหาชีวิตนคฺอร
เมฺิองนาฺนวฺันนฺันแล  

ธัมมลิขิต กติยภิกขุเขียนค้ำชูมหาชีวิตนคร
เมืองน่านวันนั้นแล  

   2.4.2 คำปรารภถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่จารใบลานเสร็จ พบในข้อความ
ท้ายใบลานผูกท่ี 5 และ 12 ดังนี้ 
ตารางที่ 7 แสดงข้อความคำปรารภถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่จารใบลานเสร็จที่ปรากฏในข้อความ
ท้ายใบลาน 

ผูก อักขรวิธีตามต้นฉบับ อักขรวิธีปัจจุบัน 

5 ปฺีลนฺันเฑฺิอร ๑๐ เพฺงน้ำนฺองชฺบูเสัาบํสฺยงยฺัง 
๑๑ คแูล 

ปีนั้นเดือน ๑๐ เพ็ง น้ำนองชูบเสาบ่เสี้ยงยัง  
๑๑ คูแล 

12 แตฺมไพตาฺมตฺ̉วตฺั̉นเพฺินนฺั้นแลฺว สกฺราฺศ 
๑๒๒๔ ตฺ̉วปฺีลเตัาเสฺศเฑฺิอร ๑๑ อฺอก ๑๒ 
ฅำพฺรำว่าไฑัวฺัน ๔ แแก่ขัาแลฺว ยาฺม 
ขฺอรฅฺืนนฺ̉กกฺ̉ฑพูฑพํฺอฮัฺองพูฑพูฑแลฺวลาฺย 
บํกาฺน 

แต้มไปตามตัวต้นเพ่ินนั้นแล้ว ศักราช ๑๒๒๔ 
ตัว ปีเต่าเส็ด เดือน ๑๑ ออก ๑๒ ค่ำ พร่ำว่า
ได้วัน ๔ (วันพุธ) แก่ข้าแล้ว ยามค่อนคืนนก
กดพูดพอฮ้องพูดพูดแล้ว ลายบ่กาน 

     ข้อความท้ายผูกที่ 5 และผูกที่ 12 นี้ ผู้จารได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่ง
แสดงถึงสภาพทางธรรมชาติและช่วงเวลาที่จารใบลานเสร็จ 
   2.4.3 คำปรารภถึงสถานที่ พบในข้อความท้ายใบลานผูกท่ี 7, 10, 12, 13 และ 15 
ดังนี้  
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ตารางที่ 8 แสดงข้อความคำปรารภถึงสถานท่ีที่ปรากฏในข้อความท้ายใบลาน 

ผูก อักขรวิธีตามต้นฉบับ อักขรวิธีปัจจุบัน 
7 บาแสฺนชิณฺณรักฺสาหฏฺฐกมฺมรคำชูพฺรมหา 

อารามาธิบตฺิตวฺัฑกูคำรฺีมวฺยงน่าฺนวฺันอฺัอ 
วฺยงรฺิมปตูไชฺยเมฺิองน่าฺนเรัาแล 

บาแสนชินรักษาหัตถกรรมค้ำชูพระมหา 
อารามาธิปัตติวัดกู่คำริมเวียงน่าน วันออก
เวียง ริมประตูชัย เมืองน่านเราแล 

10 บารสสผูั ๑๐ แลเจั้าขัาแลเจั้าทีไหฺวเหฺิยขัา 
ขฺยรเปฺลาฺงเมฺิอมาเปฺนภิกฺขุอยูอาราฺมวฺัฑ 
พฺรฺยู๒าวฺันนฺันแลเจัาเหฺิยพิจฺจรณาหืขัาถีจฺิม 

บารสผูก 10 แล เจ้าข้าแล เจ้าที่ไหว้เหย ข้า
เขียนปางเมื่อมาเป็นภิกขุอยู่อารามวัด 
พระยาภูวันนั้นแลเจ้าเหย พิจารณาหื้อข้าถี่จิ่ม 

12 บริบุณฺณแลฺวยาฺมเขฺัอรฅฺืนแก่ขัาแแลก
เญฺชยฺยภิกฺขุแตฺัมคำชูยฺังมหาอนนฺตอิสส 
ราชเจัามหาชีวฺตอิเมฺิงน่าฺนแลปาฺงเมฺิ่ออ่สฺิฐตฺ
ยอยูวฺัตมฺิงมฺิงเมฺิองเมฺิองแลเจั้าเฮิฺย ตฺ̉วย่าเพฺิน
แกฺมตฺ̉วลืลฺวฑแตฺัมตาฺมตฺ̉วแล 

บริบูรณ์แล้วยามค่อนคืนแก่ข้าแล กัญเชยย
ภิกขุแต้มค้ำชูยังมหาอนันตอิสสราชเจ้ามหา
ชีวิตเมืองน่านแล ปางเมื่อสถิตอยู่วัดมิ่งม่ิง
เมืองเมืองแลเจ้าเหย ตัวย่าเพิ่นแกมตัวลื้อลวด
แต้มตามตัวแล 

13 พรฺรนัอยรสุลิยเปนผูัริกฺิขตฺตปาง
เมิอสถิตฺตรวฺัดมิงเมิงเจั้าเอยั  

พระหน้อยสุริยะเป็นผู้ลิขิตปางเมื่อสถิตวัดมิ่ง
เมืองเจ้าเฮย  

15 ธมฺมริกฺิขตฺต กติยภิกฺขุขฺยรค้ำชูมหาชีวิต 
นคฺอรเมฺิองนาฺนวฺันนฺันแล ขฺยรปาฺงฺย 
บติบฺัตวฺัตกุญฺชรถมฺภกราฺมวฺันนฺันแล 

ธัมมลิขิต กติยภิกขุเขียนค้ำชูมหาชีวิตนคร
เมืองน่านวันนั้นแล เขียนปางปฏิบัติวัดกุญชร
ถัมภกรามวันนั้นแล  

     ข้อความในผูกที่ 7 กล่าวถึงวัดกู่คำว่าอยู่ทิศตะวันออกของเมือง ริมประตูชัย 
ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าตรงกับตำแหน่งที่วัดตั้งอยู่ในปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีข้อความที่ระบุชื่อวัด
ซึ่งเป็นที่อาศัยของผู้จารในผูกที่ 10 ผูกที่ 12 ผูกที่ 13 และผูกที่ 15 ผู้จารได้กล่าวถึงสถานที่คือวัดที่
อาศัยอยู่ในช่วงที่คัดลอกใบลาน  จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ทราบถึงชื่อวัดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างธรรม
อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์ ได้แก่ วัดกู่คำ วัดพญาภู วัดมิ่งเมือง และวัดพระธาตุช้างค้ำซึ่งใน
ใบลานระบุชื่อว่า “วัดกุญชรถัมภกราม” เมื่อดูจากตำแหน่งที่ตั้งของวัดจะเห็นได้ว่าเป็นวัดที่อยู่
โดยรอบวัดภูมินทร์  นอกจากนี้ยังปรากฏชื่อ “วัดเชียงม่วน” ในผูกที่ 1, 2 และ 3 ปัจจุบันไม่ปรากฏ
ชื่อวัดนี้ในจังหวัดน่าน แต่ปรากฏชื่ออำเภอเชียงม่วนอยู่ในจังหวัดพะเยา  ทั้งนี้ หนังสือพ้ืนนาเมือง
น่านและคาวทางเมืองน่าน ปริวรรตโดย อรุณรัตน์  วิเชีรเขียว และ ศรีธน คำแปง (2528 : 21) ระบุ
เส้นทางระหว่างเมืองน่านไปเชียงม่วน ดังนี้ “เวียงน่านไปเมืองสวด ๒๓,๐๐๐ เมืองสวดไพเชียงม่วร 
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๘,๐๐๐ เชียงม่วรไพเมืองสะ ๕,๐๐๐”  แสดงให้เห็นเส้นทางการติดต่อระหว่างเมืองน่านกับ 
เชียงม่วนมาตั้งแต่อดีต 
   2.4.4 คำปรารภถึงปัญหาและอุปสรรคในการคัดลอกใบลาน พบในข้อความท้าย
ใบลานผูกท่ี 2, 9, 12, 13 และ 15 ดังนี้ 
ตารางที่ 9 แสดงข้อความคำปรารภถึงปัญหาและอุปสรรคในการคัดลอกใบลานที่ปรากฏในข้อความ
ท้ายใบลาน 

ผูก อักขรวิธีตามต้นฉบับ อักขรวิธีปัจจุบัน 

2 เจั้าเลฺิวฺยตฺ̉วบฺํองาฺมสฺักคาฺย เจ้าเฮยตัวบ่งามสักคาย 

9 แกขัานฺอฺยัแลทุเจั้าพนาฺยตฺ̉นไฑไฑัอาฺน 
พํชไพฑาขัาจฺีม เหฺฑบํเคฺิยซนฺาฺรหฺลาฺยตฺ̉วบํ
งาฺมไหฺยนฺอฺยับ่าเสฺิมฺอกฺัน เหฺิมฺอรไก่เขฺ่ย 
ขีฅฺวาฺยนฺันแลเจั้าเหฺิย 

แก่ข้าน้อยแลทุเจ้าพระนายตนใดได้อ่าน
พอจะไปด่าข้าจิ่ม เหตุบ่เคยชำนาญหลาย ตัว
บ่งามใหญ่น้อยบ่าเสมอกัน เหมือนไก่เข่ีย
ขี้ควายนั้นแล เจ้าเหย 

12 ตฺ̉วย่าเพฺินแกฺมตฺ̉วลืลฺวฑแตฺัมตาฺมตฺ̉วแล ตัวย่าเพิ่นแกมตัวลื้อลวดแต้มตามตัวแล 

บุคฺละผูัไฑไฑัอาฺรพฺอฺยพีจฺจรณฺณาเอาพฺรฺอง
เทฺิอะพทฺัตกีฺตไบักฺิตงาฺวลฺวฑบํชาฺงชแตฺัม
คำฑฺยวบํธฺํ่อหฺลาฺยแลเจั้าเฮิฺยแตฺมไพตาฺม 
ตฺ̉วตฺั̉นเพฺินนฺั้นแลฺว  

บุคละผู้ใดได้อ่านพ้อยพิจารณาเอาพร่อง
เทอะ พะทัดกีดใบ้กีดง่าวลวดบ่ช่างชะแต้ม
คำเดียวบ่ธ่อหลายแลเจ้าเฮย  แต้มไปตาม 
ตัวต้นเพิ่นนั้นแล้ว  

หฺันาธับฺบปนาฺรยธมฺมออุรสสนารบนารรฐฺรย
แล๛เอมนารมนรฺวอนารลเอเอลเอจนัารเอฮย  

หน้าทับปลายธรรมอุสสาบารสแลเมามัวอา
ละแลเจ้าเฮย  

13 ยาฺกเตฺมธีแลทีไหฺัวเอยั ยากเต็มทีแลทีไ่หว้เฮย 

อุสสาพฺรบารฺ̉ฑแลธมฺมเถกเถกภทฺัฑกฺีฑ
เตฺมธีตฺ̉วคฺํอบํงาฺมสฺักหฺันฺอฺย 

อุสสาพระบารสแล ธรรมเถกเถกพะทัดกีด 
เต็มที ตัวก็บ่งามสักหน้อย 

15 ตฺ̉กคํตฺ̉กตฺ̉กตฺ̉วตฺันเพิฺนตฺ̉กนฺักฮายทีไสัคํไสไพ 
หฺลาฺยนแคแลฺวเหฺ̉ตตฺ̉วบํงาฺมเทัาฮืทิหฺันฺอฺย 
คํเทัาตาไกฺ่ลทีไหฺ่ยคํเทัาตาฅฺวาฺยมาปุรตาฑี
อาฺยเปฺนหฺยฺัอมเปฺนหฺยฺัอมฮีวร 

ตกก็ตกตัวต้นเพิ่นตกนักฮ้ายที่ใส่ก็ใส่ไปหลาย
นักแคแล้ว เหตุตัวบ่งามเท่าฮือ ที่หน้อยก็เท่า
ตาไก่ ที่ใหญ่ก็เท่าตาควาย มาปุนตาดีอาย
เป็นหย้อมเป็นหย้อมฮ้ิว 

คอยพจฺจนาเอัฺ ̉าเทิอเนิอพํออัอบํชางเทั̉าฮืแลั ค่อยพิจจนาเอาเทอะเนอพ่อออก บ่ช่างเท่า
ฮือแล  
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     ข้อความท้ายใบลานที่แสดงให้ เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการจารนี้  
นอกเหนือจากการปรารภถึงลายมือที่ผู้จารออกตัวว่าไม่งามเท่าใดแล้ว ยังมีการกล่าวถึงต้นฉบับที่ใช้ใน
การคัดลอก ดังปรากฏในผูกที่ 12 ซึ่งระบุว่า “ตัวย่า” คือต้นฉบับ, คัมภีร์ที่ใช้เป็นต้นฉบับในการ
คัดลอก “เพ่ินแกมตัวลื้อ” หมายถึงต้นฉบับนั้นมีตัวอักษรลื้อปะปนอยู่  นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่อง 
“พะทัดกีด” คือเส้นบรรทัดที่ตีไว้บนใบลานสำหรับจารอักษรนั้น “กีด” หรือแคบเต็มที  
   2.4.5 ความปรารถนาของผู้จาร แสดงความปรารถนาให้ชาดกเรื่องนี้อยู่ถึง 5,000 ปี
เท่าอายุพระพุทธศาสนา และขอให้กุศลในการคัดลอกอุสสาบารสชาดกนี้จะเป็นปัจจัยและหนทางไปสู่
ความเป็นอรหันต์และพระนิพพาน อันเป็นความปรารถนาสูงสุดของภิกษุผู้จาร ดังนี้ 
ตารางที่ 10 ข้อความแสดงความปรารถนาของผู้จารที่ปรากฏในข้อความท้ายใบลาน 

ผูก อักขรวิธีตามต้นฉบับ อักขรวิธีปัจจุบัน 

10 แลฺววฺัน ๗ แก่ขัานฺัอฺยเแลขฺํอถบนาฺนไวฺัย 
๕๐๐๐ ภวสานิจํ ธุวธํุวํแข ̉กขัาแทัฑีฺล 

แล้ววันเสาร์ แก่ข้าน้อยแล ขอฐปนาไว้ 
๕๐๐๐ พระวัสสา นิจฺจํ ธุว ํธวุํ ขอแก่ข้าแท้
ดีหลี 

11 นิพฺพานรบจฺจโยโหนฺตุเนนิจํธุวํธุวํแก่ขัา 
แทัฑีฺลจฺ̉งนฺักเทฺิอะ 

นิพฺพานปจฺจโย โหนฺตุ เนนิจํ ธุวํ ธวุํ แก่ข้า
แท้ดีหลีจงนักเทอะ 

15 อรหนาฺตมคญาณํนิพฺพานบจโยโหตุแม
เนิจํธุวํธุวํฑฺีลเทฺิอะ 

อรหนฺตา มคญาณํ นิพฺพานปจโย โหตุ เม 
นิจฺจํ ธุวํ ธุวํ ดีหลีเทอะ 

อรหนาฺตมฺคคญานํบรมํสุกฺงขแกขัาตฺ̉นชฺืวา 
กตฺิยนีหืเถฺิงอรหนาฺตตฺ̉น ๑ ไนสฺัองหฺันาพฺร 
เมเตฺตยฺยยเจัาแทัยาคฺลาฺฑยาคาแฑเทฺิอะ  

อรหนฺตา มคญานํ ปรมํ สุขัง แก่ข้าตนชื่อว่า 
กติยะนี้หื้อเถิงอรหันตาตน ๑ ในส่องหน้า
พระเมตตรัยเจ้าแท ้อย่าคลาดอย่าคลาแด
เทอะ  

  2.5 อายุของเอกสาร   
   การกำหนดอายุของเอกสาร นอกจากจะกำหนดตามวัน เดือน ปีที่ระบุไว้แล้วยังอาจ
กำหนดได้จากข้อความในเอกสารที่บ่งบอกช่วงเวลา รวมทั้งการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะอักษรและ
อักขรวิธีกับเอกสารที่ระบุศักราช ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นนี้ก็ได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์อายุของวรรณกรรม
ชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

   2.5.1 กำหนดอายุตามวัน เดือน ปีที่ระบุไว้ ซึ่งในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่อง
อุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ที่ผู้ศึกษาใช้เป็นฉบับหลักในการศึกษา  
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มีอายุนับถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2565) ได้ 160 ปี เพราะปรากฏหลักฐานข้อความที่ระบุศักราชที่คัดลอกใน
ปีจุลศักราช 1224 (พ.ศ. 2405) อยู่ในข้อความท้ายใบลานจำนวน 7 ผูก คือผูกที่ 4, 9 10 11 12 13 
และผูกที่ 15 ซึ่งการบอกวัน เดือน ปีที่จารนั้นมักจะขึ้นต้นด้วย ปีตามจุลศักราชต่อด้วย ปีหนไท เดือน 
และ วัน ข้างขึ้น หรือข้างแรม รวมทั้งการบอกวันเม็ง และยามตามลำดับ ซึ่งบางผูกอาจระบุไม่ครบ
ตามที่กล่าวมาก็ได้แต่อย่างน้อยก็ต้องมีปีจุลศักราช และปีหนไท ทั้งนี้ การคำนวณจุลศักราชของ
ล้านนาจะต่างกับศักราชของไทยภาคกลางอยู่ 1 ปี และการนับเดือนทางจันทรคติของล้านนาเร็วกว่า
ไทยภาคกลางไป 2 เดือน และเร็วกว่าไทลื้อไป 1 เดือน (ยุทธพร  นาคสุข, 2562; 83 และ 92) จึงต้อง
คำนึงถึงเกณฑ์ดังกล่าวในการกำหนดอายุของเอกสารด้วย 
    วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสปรากฏหลักฐานข้อความที่ระบุ
ศักราชที่คัดลอกในข้อความท้ายใบลานดังนี้ 

ผูกที่ 4 มีข้อความระบุศักราชอยู่ที่ลาน “๓๐ แล” ด้านที่ 2 ว่า 

 
จุรสกฺกพทฺทไฑั ๑๒๒๔ ตฺ̉วปฺีลเตัาเสฺฑสฺรเฑฺฌ
แกขัาจฺงิแล 

จุลสักกพัททได้ ๑๒๒๔ ตัวปีเต่าเส็ดสระเด็จ 
แก่ข้าจิ่งแล 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 4/ลาน “๓๐ แล”/ด้าน 2) 

   คำศัพท์ 
   ตัว น. ลักษณนามของจุลศักราช. 
   ปีเต่าเส็ด น. ปีจอ จัตวาศก. 
   สระเด็จ ว. เสร็จ. 

ผูกที่ 9 มีข้อความระบุศักราชอยู่ที่ลาน “๒๓” ด้านที่ 2 ว่า 

 
สกฺราฺชไฑั ๑๒๒๔ ตฺ̉วปฺีลเตัาเสฺฑเฑฺิอร ๑๑ อฺัอ 
๑๓ ฅำพฺรำวาไฑัเมฺงวฺัน ๗ 

สักราชได้ ๑๒๒๔ ตัว ปีเต่าเส็ด เดือน ๑๑ 
ออก ๑๓ ค่ำ พร่ำว่าได้เม็งวัน ๗  

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 9/ลาน “๒๓”/ด้าน 2/บรรทัดที่ 1) 

   คำศัพท์ 
  ออก วันข้างข้ึน  
  วัน ๗ วันเสาร์ 
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ผูกที่ 10 มีข้อความระบุศักราชอยู่ที่ลาน “ปลาย” ด้านที่ 2 ว่า 

 
จุฬกฺกราชไฑั ๑๒๒๔ ตฺ̉วปฺีลเตั̉าเสฺฑ จุลศักราชได้ ๑๒๒๔ ตัว ปีเต่าเส็ด 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 10/ลาน “ปลาย”/ด้าน 2/บรรทัดที่ 3) 

ผูกที่ 11 มีข้อความระบุศักราชอยู่ที่ลาน “ปลาย” ด้านที่ 1 ว่า 

 
สฺรเฑฺัจแลฺวยาฺมตุฑชัาฺยแกขัาเแลจุฬสกฺกราฺชไฑั 
๑๒๒๔ ตฺ̉วปฺีลเตัาเสฺฑเฑฺิน ๑๒ ขฺิน ๑๒ ฅำ 

สระเด็จแล้วยามตูดช้ายแก่ข้าแล จุลศักราชได้ 
๑๒๒๔ ตัว ปีเต่าเส็ด เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๒ ค่ำ  

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 11/ลาน “ปลาย”/ด้าน 1/บรรทัดที่ 5) 

   คำศัพท์ 
   ยามตูดช้าย น. กำหนดของยามเท่ากับเวลา 12.00-13.30 น. 

ผูกที่ 12 มีข้อความระบุศักราชอยู่ที่ลาน “๒๗” ด้านที่ 2 ว่า 

 
เฮฺิยแตฺมไพตาฺมตฺ̉วตฺั̉นเพิฺนนฺั้นแลฺว สกฺราฺศ 
๑๒๒๔ ตฺ̉วปฺีลเตัาเสฺศเฑฺิอร ๑๑ อฺัอก ๑๒ ฅำ 
พฺรำว่าไฑัวฺัน ๔  

เฮย แต้มไปตามตัวต้นเพิ่นนั้นแล้ว ศักราช 
๑๒๒๔ ตัว ปีเต่าเส็ด เดือน ๑๑ ออก ๑๒ ค่ำ  
พร่ำว่าได้วัน ๔  

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 12/ลาน “๒๗”/ด้าน 2/บรรทัดที่ 3-4) 

   คำศัพท์ 
   แต้ม ก. เขียน. 
    ตัวต้น น. ต้นฉบับ. 
    เพิ่น ส. สรรพนามบุรุษที่ 3 
    ออก น. วันข้างข้ึน 
    วัน ๔ น. วันพุธ 
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ผูกที่ 13 มีข้อความระบุศักราชอยู่ที่หน้าทับปลายใบที่ 1 ด้านที่ 1 ว่า 

 
สกฺราฺฑ ๑๒๒๔ ตฺ̉วเฑฺิอร ๑๑ แรฺม ๓ ฅำ 
วัน ๓ ยาฺมกฺองงาฺยตฺ̉วบฺํอมีงาฺมสฺักหฺันฺอฺยแล 

ศักราช ๑๒๒๔ ตัว เดือน ๑๑ แรม ๓ ค่ำ  
วันอังคาร ยามกลองงาย ตัวบ่มีงามสัก 
หน้อยแล 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 13/หน้าทับปลายใบที่ 1/ด้าน 1) 

  คำศัพท์ 
  ยามกลองงาย น. กำหนดยามเท่ากับเวลา 7.30-9.30 น. 

ผูกที่ 15 มีข้อความระบุศักราชอยู่ที่ลาน “แข ๒๑” ด้านที่ 1 ว่า 

 
สกฺราฺช ๑๒๒๔ ตฺว̉ปฺีลเตั̉าเสฑฺเฑิฺอร ๑๑ ขฺืน ๔ 
ฅำ วฺัน ๕ คํบฺํอริบุรแลั 

สักราช ๑๒๒๔ ตัวปีเต่าเส็ด เดือน ๑๑ ขึ้น ๔ 
ค่ำ วันพฤหัสบดี ก็บริบูรณ์แล้ 

(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 15/ลาน “แข ๒๑”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 5) 

  ข้อความท้ายใบลานทั้ง 7 ผูก ได้แก่ ผูกที่ 4 ผูกที่ 9 ผูกที่ 10 ผูกที่ 11 ผูกที่ 
12 ผูกท่ี 13 และผูกที่ 15 ที่ยกมานี้ปรากฏศักราชตรงกัน คือจุลศักราช 1224 ปีเต่าเส็ด ซึ่งจะตรงกับ
พุทธศักราช 2405 ตรงกับสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเป็นเจ้าหลวงเมืองน่าน (รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่)   
  เจ้าอนันตวรฤทธิเดชเป็นเจ้าหลวงเมืองน่านที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างพระ
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา มีความระบุในราชวงศปกรณ์ พงศาวดารเมืองน่านว่า “...พระราชศรัทธา
ใคร่สร้างเขียนยังพระสธรรมเทศนา คือบาลีแลนิบาตนิกายนิยายทั้งหลาย ไว้ค้ำจุนสาสนาพระโคดม
เจ้า หื้อรุ่งเรืองไปภายหน้า” ตั้งแต่ พ.ศ. 2398-พ.ศ. 2429 เจ้าอนันตวรฤทธิเดชได้สร้างคัมภีร์จำนวน 
554 คัมภีร์ นับเป็นผูกกว่า 4,000 ผูก นอกจากนี้ในราชวงศปกรณ์ พงศาวดารเมืองน่านยังมีข้อความ
ระบุว่าใน จ.ศ. 1223 (พ.ศ. 2404) มีการสร้างคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจำนวนมากซึ่งรวมถึงเรื่อง
อุสสาบารสด้วย ดังนี้ “ถึงจุลศักราช ๑๒๒๓ ตัว ปีล้องเล้า ท่านก็ได้เบิกของราชสมบัติออกไปจับจ่าย
สร้างธรรมเทศนาต่อไปแถมมีดังแจ้งต่อไปนี้  คือ...อุสสาบารส มัดต้นมี ๘ ผูก ปลายมี ๗ ผูก” 
(คณะกรรมการอำนวยการจัดการฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี, 2545; 316-328) ดังนั้น ศักราชที่
ปรากฏในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ คือ จ.ศ. 1224 ปีเต่าเส็ด ตรงกับ 
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พ.ศ. 2405 จึงตรงกับช่วงที่เจ้าอนันตวรฤทธิเดชสร้างพระธรรมคัมภีร์เป็นจำนวนมากและสอดคล้อง
กับการเบิกราชทรัพย์ไปสร้างพระธรรมคัมภีร์ใน จ.ศ. 1224 

    2.5.2. กำหนดอายุจากข้อความ ในผูกที่ 1 ผูกที่ 2 ผูกที่ 3 และผูกที่ 6 ไม่ระบุ
ศักราช แต่มีข้อความว่าจารเพื่อถวายเจ้าเมืองน่านดังนี้  
  ผูกที่ 1 “ธริยพระขนานวัดเชียงม่วนค้ำชูมหาชีวิต”   
  ผูกที่ 2 “วัดเชียงม่วนลิกขิตหื้อแก่สมเด็จมหาราชหลวงเมืองน่านแก้วกว้าง”
“เป็นสร้างสมภารวันนั้นข้าแล”  “คันธียพระขนานวัดเชียงม่วนอุปถัมภ์กับด้วยมหาชีวิต”   
  ผูกที่ 3 “พระขนานขัตติยะวัดเชียงม่วนค้ำชูมหาชีวิต”  
  ผูกที่ 6 “ข้าน้อยแลอินทปัญญาภิกขุเป็นผู้หัตถกรรมค้ำชูสมเด็จเจ้ามหาชีวิต” 
  จะเห็นได้ว่าเป็นกิจกรรมเดียวกันกับที่เขียนไว้ในใบลานผูกที่มีศักราช เช่น  
ผูก 12 ที่ระบุอายุ ว่า “...ศักราช ๑๒๒๔ ตัว ปีเต่าเส็ด เดือน ๑๑ ออก ๑๒ ค่ำ พร่ำว่าได้วัน ๔...” 
และมีข้อความบอกวัตถุประสงค์ในการจารเพ่ือถวายเจ้าเมืองน่าน ว่า “บริบูรณ์แล้วยามค่อนคืนแก่ข้า
แล กัญเชยยภิกขุแต้มค้ำชูยังมหาอนันตอิสสราชเจ้ามหาชีวิตเมืองน่านแล” ดังนั้นจึงอาจจะกำหนด
อายุของผูกที่ 1 ผูกที่ 2 ผูกท่ี 3 และผูกที่ 6  ได้ว่าจารขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน  
  2.5.3 กำหนดอายุโดยการเปรียบเทียบลักษณะอักษรและอักขรวิธีกับใบลานที่
ระบุศักราช  ในอุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์ มีใบลานเพียง 4 ผูก ที่ไม่ระบุศักราช คือผูกที่ 5  
ผูกที่ 7  ผูกที่ 8 และ ผูกที่ 14  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
   ผูกที่ 5 และผูกที่ 7 ผู้จารเป็นคนเดียวกันคือ แสนชินรักษา  ผูกที่ 5 ระบุ
เดือนกับวัน ดังข้อความว่า “บริบูรณ์แล้วยามแตรขึ้นสู่เที่ยง เดือน ๑๑ แรม ๙ ค่ำ แสนชินรักษาลิขิต
ค้ำชูพระมหาครูบาเจ้าวัน (วัด?) กู่คำ ปีนั้นเดือน ๑๐ เพ็งน้ำนองชูบเสาบ่เสี้ยงยัง ๑๑ คูแล” ส่วนผูกท่ี 
7 ระบุ ยาม เดือนกับวัน ในข้อความว่า “บริบูรณ์แล้วยามตูดช้าย เดือน ๑๑ ออก ๙ (ค่ำ) วัน ๗  
บาแสนชินรักษาหัตถกรรมค้ำชูพระมหาอารามาธิปัตติวัดกู่คำริมเวียงน่าน วันออกเวียง ริมประตูชัย 
เมืองน่านเราแล”   
   ผูกที่ 8 ไม่ระบุศักราชและผู้จาร    
   ผูกที่ 14 ไม่ระบุศักราช บอกชื่อผู้จารว่า “สาธุเจ้ากัญจนภิกขุ” ในข้อความว่า 
“หน้าทับปลายอุสสาบารสผูกถ้วน 14 แลเนอ สาธุเจ้ากัญจนภิกขุเขียนแลแล้”   
    จึงต้องศึกษาเปรียบเทียบรูปลักษณะอักษรของทั้ง 4 ผูกนี้กับผูกอ่ืน ๆ ที่กล่าว
ไว้ในข้อ 2.5.1 และ 2.5.2 ดังนี้  
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ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบรูปลักษณะอักษรในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ผูกที่ 1-11 

ชื่อผู้จาร ตัวอย่างลายมืออักษรธรรมล้านนา ผูกที่ 

ธริยพระขนาน 

วัดเชียงม่วน,  

คันธียพระขนานวัด 

เชียงม่วน, 

พระขนานขัตติยะ 

วัดเชียงม่วน 

 
1 

 

2 

 
3 

แสนชินรักษา 

 

5 

 
7 

อินทปัญญาภิกขุ 

 

6 

กัญเชยยภิกขุ 

 

12 

สุริยสามเณร, 

พระหน้อยสุริยะ  

13 

กัญจนภิกขุ  

 

14 
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ตารางที่ 11 (ต่อ) 

ชื่อผู้จาร ตัวอย่างลายมืออักษรธรรมล้านนา ผูกที่ 

กติยภิกขุ 

 

15 

ไม่ปรากฏนาม 
 

4 

ไม่ปรากฏนาม 

 

8 

ไม่ปรากฏนาม 
 

9 

ไม่ปรากฏนาม 
 

10 

    เมื่อเปรียบเทียบรูปลักษณะอักษรในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส
ผูกที่ 5 ผูกที่ 7 ผูกที่ 8 และผูกที่ 14 กับผูกอ่ืน ๆ ที่กล่าวไว้ในข้อ 4.5.1 และ 4.5.2 แล้ว พบว่า
รูปลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธีมีลักษณะที่ร่วมสมัยกัน จึงสันนิษฐานได้ว่าผูกที่ 5 ผูกที่ 7 ผูกที่ 8 
และผูกที่ 14 แม้ไม่ได้ระบุศักราชแต่ก็เป็นเอกสารที่สร้างในคราวเดียวกันกับผูกอ่ืน ๆ คือช่วง จ.ศ. 
1224 (พ.ศ. 2405) 
 จากการวิเคราะห์ลักษณะของต้นฉบับใบลานวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับ
วัดภูมินทร์ทำให้ทราบข้อมูลดังนี้ 
 1. ต้นฉบับใช้อักษรธรรมล้านนา ในบางผูกมีลักษณะอักษรและอักขรวิธีเหมือนไทลื้อ อย่าง

การใช้รูปสระอีแบบไทยลื้อ เช่นในคำว่า  ปฺีล (ปี) การเขียนเชิง ง เป็นตัวสะกดบนพยัญชนะ เช่น

ในคำว่า  สุกฺงข (สุขัง) แต่ลักษณะดังกล่าวมีปรากฏไม่มากนัก อาจเป็นเพราะต้นฉบับที่ใช้ใน
การคัดลอกมีอักษรแบบไทลื้อปะปนอยู่ ดังปรากฏในข้อความท้ายใบลานผูกท่ี 12 ว่า “ตัวย่าเพ่ินแกม
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ตัวลื้อลวดแต้มตามตัวแล” นอกจากนี้ในต้นฉบับยังมีการแทรกอักษรไทยนิเทศในข้อความท้ายใบลาน 
4 ผูก คือ  ผูกที่ 6 ผูกที่13 ผูกที่ 14 และผูกที่ 15   
 2.  ต้นฉบับมีการแบ่งกันคัดลอก และปรากฏนามผู้จารหลายคนได้แก่ พระขนานขัติยะวัด 
เชียงม่วน, แสนชินรักษา, อินทปัญญาภิกขุ, กัญเชยยภิกขุ, สุริยสามเณรหรือพระหน้อยสุริยะ,  
กัญจนภิกขุ และกติยะภิกขุ จึงทำให้ต้นฉบับมีหลายลายมือ และมีระบบการกำหนดตัวอังกาที่แตกต่าง
กัน  
 3. การกำหนดอายุของเอกสาร ปรากฏหลักฐานข้อความที่ระบุศักราชที่คัดลอกคือ จ.ศ. 
1224 (พ.ศ. 2405) ในข้อความท้ายใบลานจำนวน 7 ผูก คือผูกที่ 4 9 10 11 12 13 และผูกที่ 15 
ส่วนผูกที่ไม่ได้ปรากฏศักราชแต่มีข้อความระบุเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับผูกที่ปรากฏศักราชคือผูกที่ 1 
ผูกที่ 2 ผูกที่ 3 และผูกที่ 6 มีข้อความว่าจารเพ่ือถวายเจ้าเมืองน่าน อีกส่วนหนึ่งคือผูกที่ไม่ปรากฏ
ศักราชและไม่มีข้อความระบุว่าจารเพ่ือถวายเจ้าเมืองน่านคือ ผูกที่ 5 ผูกที่ 7 ผูกที่ 8 และผูกที่ 14 ผู้
ศึกษาได้เปรียบเทียบรูปลักษณะอักษรกับผูกอ่ืน ๆ พบว่ารูปลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธีมีลักษณะที่
ร่วมสมัยกัน จึงกำหนดได้ว่าวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ เป็นเอกสารที่
สร้างในคราวเดียวกันคือช่วง จ.ศ. 1224 (พ.ศ. 2405) ซึ่งราชวงศ์ปกรณ์ พงศาวดารเมืองน่านระบุว่า
ในช่วงดังกล่าวเจ้าอนันตวรฤทธิเดชสร้างพระธรรมคัมภีร์เป็นจำนวนมากและปรากฏหลักฐานว่ามีการ
เบิกราชทรัพย์ไปสร้างพระธรรมคัมภีร์ “อุสสาบารส” ใน จ.ศ. 1224 
 4. วัตถุประสงค์ในการคัดลอกถวายเจ้าหลวงเมืองน่านและพระภิกษุสำคัญในเมืองน่าน ได้แก่ 
  4.1 ถวายเจ้ามหาชีวิต (ผูกที่ 1, 2, 3, 6, 12, 13, 15) คือเจ้าอนันตวรฤทธิเดชซึ่งเป็น 
เจ้าหลวงเมืองน่านในช่วงเวลานั้น อีกทั้งในท้ายผูก 12 มีข้อความเอ่ยนามว่า “กัญเชยยภิกขุแต้มค้ำชู
ยังมหาอนันตอิสสราชเจ้ามหาชีวิตเมืองน่านแล”  
  4.2 ถวายมหาครูบาเจ้าวัดกู่คำ (ผูกท่ี 5, 7)  
 5. ข้อความท้ายใบลานแต่ละผูก ทำให้ทราบข้อมูลชื่อผู้จาร รวมถึงคำปรารภเพ่ือบอก
วัตถุประสงค์การคัดลอก เพ่ือบอกเล่าเหตุการณ์ สถานที่ ปัญหาอุปสรรค และความปรารถนาของผู้จาร   
 ข้อมูลที่ได้การศึกษาวิเคราะห์ต้นฉบับใบลานวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัด
ภูมินทร์ ทำให้ผู้ศึกษาได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างวรรณกรรมชาดกเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัด
ภูมินทร์ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ประเด็นอ่ืน ๆ เช่น ตัวอักษร อักขรวิธี ของวรรณกรรม
ชาดกฉบับนี้ และใช้เป็นแนวเทียบในการศึกษาวิเคราะห์ต้นฉบับวรรณกรรมล้านนาเรื่องอ่ืนได้ต่อไป  
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ความแพร่หลายของวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส 

 หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเรื่องอุสสาบารสเป็นที่รู้จักของชาวล้านนามาเป็นเวลานาน ดังเช่น
ในนิราศหริภุญชัย มีโคลง 2 บท มีเนื้อความเล่าว่าเมื่อหยุดพักการเดินทางในเวลากลางคืน นอกจากมี
การเล่นดนตรีแล้วยังมีการอ่านโคลงอุสสาบารสให้ผู้ร่วมขบวนเกวียนมีความบันเทิงใจด้วย ดังความว่า 

 ฉบับเชียงใหม่ 

      ราตรีเทียนทีปแจ้ง เจาะงาม  
  มัวม่วนนนตรีตาม ติ่งทร้อ  
  อุดสากั่นโลงยาม ชักชอบ  ชื่นเอ่  
  บุญพ่ีบ่เปืองป้อ เปล่าซ้ำเซาทรวง  

 ฉบับหอสมุด 

      ราตรีเทียนทีปแจ้ง เจาะงาม  
  มัวม่อนนนตรีตาม ติ่งถ้อ  
  อุตส่าห์กั่นโลงนาม ชักชอบ  ชื่นเอย  
  บุญพ่ีพอเปลื้องปล้อ ปล่าซ้ำเซาทรวง  
   (ประเสริฐ  ณ นคร, 2516: 85) 

และอีกบทหนึ่งว่า 

 ฉบับเชียงใหม่ 

      อุดสาเสียงสว่างสร้อย รัชนี  
  กลอนกั่นโลงทันที อ่านอ้อย  
  บารสเรียกมาลี เบงบาท  ทุมเอ่  
  ตรีโจกทูทุกถ้อย เถี่ยงถ้องถามชัย  

 ฉบับหอสมุด 

      อุดสาเสียงสว่างสร้อย รัชนี  
  กรก่ันโลงทันที อ่านอ้อย  
  บารดเรียกมาลี เบงบาต  ทุมเอย  
  ตรีโจกทูทุกถ้อย เถี่ยงถ้อยถามชัย  
   (ประเสริฐ  ณ นคร, 2516: 120) 
  



  80 

 ในกฎหมายสมัยพระเจ้ากือนาที่เรียกว่าลักษณะการตัดถ้อยต่อความตอนหนึ่งกล่าวถึงสตรี  
ผู้หนึ่งชื่อนางสรีโสภาซึ่งเป็นแม่ร้างมาก่อน ถูกสามีใหม่ชื่อม้าโรงสินต่อว่าว่าไปเที่ยวเป็นหนี้ไม่บอกให้รู้ 
คงจะเป็นเพราะเหตุนี้มีสามีมา 2 คนถึงไม่ยั่งยืน ผ้าก็ทอได้นิดเดียว มัวแต่อ่านโคลงอุสสาบารส นาง
สรีโสภาก็เถียงว่านางยืมเงินของพ่ีสาวนางเอง ทำไมต้องต่อว่าด้วย นางอ่านหนังสือก็ช่างนางประไร 
ไม่ได้เอาปากใครมาอ่านนี่  ม้าโรงสินจึงนำความไปฟ้องพญากือนา  เมื่อพิจารณาจากอายุของนิราศ  
หริภุญชัย ซึ่งสันนิษฐานว่าแต่งประมาณ พ.ศ. 2060 และจากช่วงที่พญากือนาครองเชียงใหม่ประมาณ 
พ.ศ. 1910-1931 ก็อาจกล่าวได้ว่าเรื่องอุสสาบารสแต่งเป็นโคลงในล้านนามานานแล้ว ฉบับที่กล่าวถึง
นี้น่าจะเป็นฉบับโคลงดั้นมากกว่าฉบับโคลงสี่สุภาพ และอาจเป็นไปได้ว่าโคลงดั้นเรื่องอุสสาบารสของ
ล้านนาอยู่ในสมัยใกล้เคียงกับอนิรุทธคำฉันท์ (ประคอง  นิมมานเหมินท์, 2543: 103)  กฎหมายสมัย
พระเจ้ากือนาที่มีการอ้างถึงวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสนี้ พระเทพสุทธิเวที และสมหมาย  เปรมจิตต์ 
(2535: 20-21) ได้ปริวรรตจากต้นฉบับใบลานและตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่ออัตถคัมภีร์แห่งพุทธ 
โฆษาจารย์เจ้า : กฎหมายล้านนา (Lan Na Customary Law) ความตอนหนึ่งว่า “เจ้ามาอยู่เป็นแม่
เรือนปั่นฝ้ายบ่พอ 50 น้ำฝ้ายไปวันใดก็เท่าอ้างอุษาบารสและสี่บทโคลงอยู่มาโรงสินว่าอ้ัน นางโสภา
เถียงว่ากู้เงินพ่ีมาจ่าย ถามเอาเงินแทน ก็ว่าต่อร่อกับกูอ่านหนังสือช่างกูสัง บ่ยืมปากไผมาว่ามาอ่านเด 
ว่าอ้ัน” และความอีกตอนหนึ่งว่า “อยู่เรือนเพิ่นยุเยียะยุกิน อยู่โถงด้วยหมากสักกาอุสสาสี่บทโคลง อยู่
บ่ดีแก่เจ้าชาว่าอ้ัน” 
 อุสสาบารสสำนวนร้อยกรองหรือสำนวนที่แต่งเป็นโคลง ปัจจุบันพบต้นฉบับที่เป็นคัมภีร์  
ใบลานจำนวน 5 ฉบับ (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2564: (9)-(10)) ได้แก่ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ 
ฉบับวัดป่าฮ้ิน (มี 2 ฉบับ) ฉบับไพฑูรย์ ฉบับวัดธงสัจจะ รายละเอียดในแต่ละฉบับดังนี้  
 1. อุสสาบารสฉบับหอสมุดแห่งชาติ ต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานจำนวน 1 ผูก จารด้วยอักษร
ธรรมล้านนา แต่งเป็นโคลงสี่ดั้น ต้นฉบับไม่สมบูรณ์ ความตอนต้นขาดหายไป และบางตอนชำรุด  
ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง ผู้จารและไม่ปรากฏหลักฐานว่าหอสมุดแห่งชาติได้มาจากที่ใด  มี ชื่อตามบัญชี
รายการว่า “ตำนานเมืองพานคำกลอน” ซึ่งน่าจะเป็นชื่อที่มีผู้ตั้งให้ในภายหลัง  นายสิงฆะ วรรณสัย 
ได้ปริวรรตเป็นอักษรไทยถึงโคลงบทที่ 216 และเผยแพร่ในรูปเอกสารอัดสำเนาเมื่อ พ.ศ. 2519   
ตัวอย่างโคลงมีดังนี้ 

กา๒/๑/๑ 
 

 

กา๒/๑/๒ 
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ก.  โยฺธามฺวรหมฺูหนฺา ไจัหา̣น  มัาแล ข.  โยธามวลหมู่หน้า ใจหาญ  มากแล 
 พํพฺรำสิ̣บแสฺนเลิย̣ ยฺอมแกั̣ว  พอพร่ำสิบแสนเลย ย่อมแกล้ว 
 สกั̣นหฺมูเสฺนา แส̣นโกฺฑ  พฺรเอยิ̣ย  สกรรจ์หมู่เสนา แสนโกฏิ  พระเฮย 
 พฺ̉นพฺรสิ̣บติ̣วไวั̣ย มัามฺวร  พลพระสิบติ้วไว ้ มากมวล 

 2. อุสสาบารสฉบับวัดป่าฮิ้น ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ต้นฉบับเป็น
คัมภีร์ใบลาน 1 ผูก จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ประกอบด้วยอุสสาบารส 2 สำนวน คือ สำนวนที่แต่ง
เป็นโคลงสี่ดั้นและสำนวนที่แต่งเป็นโคลงสี่สุภาพ ต้นฉบับไม่สมบูรณ์ ความบางตอนขาดหายไป  
คณะสำรวจของโครงการวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
พบต้นฉบับในหีบพระธรรม ที่วัดป่าฮ้ิน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และได้ถ่าย
สำเนาด้วยไมโครฟิล์ม นายไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว นำอุสสาบารสฉบับนี้มาปริวรรตและพิมพ์เผยแพร่  
ทั้งสำนวนที่เป็นโคลงดั้นและโคลงสี่สุภาพในหนังสือเล่มเดียวกัน อุสสาบารสทั้งสองสำนวนนี้ไม่ปรากฏ
ชื่อผู้แต่งและปีที่แต่ง มีแต่ชื่อผู้จารหรือคัดลอกคือ แสนสุรินทร์ และไม่ปรากฏรายละเอียดว่าคัดลอก
มาจากฉบับใด ตัวอย่างโคลงมีดังนี้  
ขา/๑/๑ 

 

 

ขา/๑/๒ 
 

 ก.  คํ̣อไช่สฺองชัูโลฺบ ลั̣กจา  พํอ̣เหิ̣ย ข.  ก็ใช่สองชู้โลบ ลักจา  พ่อเหย 
  อฺวรบํพฺรา̣งพฺรบิตฺตา ธิรา̣ฑเจั̉า  อวนบ่พรางพระปิตตา ธิราชเจ้า 
  คํไช่ทั̣องเทฺษเทวฺฑา วา̣งวิ่̣ง  ลฺ̉งแล  ก็ใช่ท้องเทดเทวดา วางวิ่ง  ลงแล 
  ปฺอมเมฺกปฺอมฟัาสู ั สู่สฺ̉ม I  ปลอมเมฆปลอมฟ้าสู ้ สู่สม 

ขา/๒/๔ 
 

 
 

ขา/๒/๕ 
 

 ก.  บารฺ̉ฑจฺ̉บเพฺษฑฺัวฺย คุณรคฺอง  มาฺกแล ข.   บารสจบเพทด้วย คุณคลอง  มากแล 
  มารฺอฑอฺวรเถฺิงถฺอง อยฺ่องเขั̉า  มารอดอวนเถิงถอง หย่องเข้า 
  ไขขฺรแจปฺอง่ทฺวาฺนทฺอง เถฺิงอฺอ่ร  อฺวรเอยิ  ไขขะแจปล่องทวารทอง เถิงอ่อน  อวนเฮย 
  บาแปฺลฺกปฺอมฟัาเขั̉า เสฺบสูักามคณุร I๒๘๙ บฺ̉ทI  บาแปลกปลอมฟ้าเข้า เสพสู้กามคุณ I๒๘๙ บทI  
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 3. อุสสาบารสฉบับไพฑูรย์ ต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลาน 1 ผูก จารด้วยอักษรธรรมล้านนา  
แต่งเป็นโคลงสี่ดั้น ต้นฉบับไม่สมบูรณ์และชำรุดมาก  เนื้อความและถ้อยคำส่วนใหญ่ตรงกับฉบับวัด
ป่าฮ้ินจนอาจกล่าวได้ว่าน่าจะคัดลอกมาจากสำนวนเดียวกัน  อุสสาบารสฉบับนี้เป็นสมบัติส่วนตัวซึ่ง
นายไพฑูรย์ ดอกบัวแก้วซื้อมาจากร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่  นายไพฑูรย์  
ดอกบัวแก้วเรียกอุสสาบารสฉบับนี้ว่า “อุสสาบารสฉบับเชียงใหม่” คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรม
ศัพท์วรรณกรรมไทยถิ่นเหนือ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เรียกฉบับนี้ว่า อุสสาบารสฉบับไพฑูรย์ 
ตัวอย่างโคลงมีดังนี้ 

ขฺยรขฺฑี 
๑๑/๒/๑  

 

 

ขฺยรขฺฑี 
๑๑/๒/๒  

 ก.    ไชอฺันสฺองชูลฺวบ ลฺักจา  พฺรเหฺืย ข.  ใช่อันส่องชู้ลวบ ลักจา  พระเหย 
  บัพฺราฺงพฺรบิตฺตา ราฺฑเจัา  บ่พรางพระปิตตา ราชเจ้า 
  ไชทฺงอเทฺบเทวฑา วาฺงวฺงิ  ลฺ̉งแล  ใช่ท้องเทพเทวดา วางวิ่ง  ลงแล 
  ปฺอมมฺยัปฺอมฟ้าเขัา สูสฺ̉ม  ปลอมเมยีกปลอมฟ้าเข้า สู่สม 

 4. อุสสาบารส ฉบับวัดธงสัจจะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำพูน ต้นฉบับเป็นใบลานแตกผูก 
พบเพียง 6 ลาน ได้แก่ใบลาน โก กํ กะ ข ขา และขิ  รวมเป็น 12 หน้าลาน จารด้วยอักษรไทยนิเทศ 
เป็นโคลงดั้นประมาณ 40 บท ดร.ชัปนะ  ปิ่นเงิน  ผู้ เชี่ยวชาญระดับ 1 สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้สำรวจและถ่ายภาพ ตัวอย่างภาพใบลาน มีดังนี้ 

 
 นอกจากนี้ยังพบต้นฉบับโคลงอุสสาบารส ฉบับวัดป่าหัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน จากการ
สำรวจของกองทุนอนุรักษ์เอกสารโบราณเมืองน่าน โดยนายสมเจตน์ วิมลเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
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และรองศาสตราจารย์กรรณิการ์  วิมลเกษม ได้พิจารณาแล้วพบว่าเป็นโคลงดั้น ต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบ
ลาน ๑ ผูก จารด้วยอักษรธรรมล้านนา แต่งเป็นโคลงสี่ดั้น ต้นฉบับไม่สมบูรณ์  ตัวอย่างโคลงมีดังนี้ 

๑๑/๑/
๓  

 
 

 ก.   ไจอั้น ๒ ชู่ รฺอมรฺัก  ไพฺ่รเหฺิ่ย ข.  ใจอันสองชู้ รอมรัก  ไพรเ่หย 
  บํบฺรหฺมาฺทพฺรบติฺตา ท่าฺนทาัฺว  บ่ประมาทพระปิตตา   ท่านท้าว 
  ไชเทพฺพดา วาฺงวฺิง่  ลฺ̉งแล  ใช่เทพดา  วางวิ่ง  ลงแล 
  ปฺอมเมฺกตฺรัฺฑไตัฟัา สฺ๒ยฺองลฺ̉ง  ปลอมเมฆตรัดใต้ฟ้า สยองลง 

 ไพฑูรย์  ดอกบัวแก้ว (2543: 69-73) ได้กล่าวถึงการแพร่กระจายของวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารส
ไว้ว่า วรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสได้เป็นที่รู้จักมาช้านานแล้ว นอกจากจะปรากฏอยู่ในกฎหมายโบราณ
สมัยพระเจ้ากือนาและในโคลงหริภุญชัยแล้ว ยังปรากฏการกล่าวถึงในวรรณกรรมเรื่องอ่ืน ๆ อีก เช่น โคลง
นิราศดอยเกิ้งหรือโคลงดอยเกิ้งแก้ว ต้นฉบับใบลานวัดชัยศรีภูมิ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ มีโคลงบท
หนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องอุสสาบารส คือ  

     กังขารีหอดไห้ หิวหา  
  ยังรถเสนราชา ดั่งนั้น  
  ชุนบาจากเจียรอุดสา วิทเวท  วอนนัน  
  อันโสกเรียมร้างกั้น กลิ่นน้องแวนถนัด  

และโคลงสุรวงศ์ซึ่งต้นฉบับเป็นของวัดชัยศรีภูมิเช่นเดียวกัน ก็ได้กล่าวถึงเรื่องอุสสาบารสนี้ โดยกวีได้
กล่าวถึงพระยาพานพรหมทัตและนางอุสสาว่า  

     พระพานมีลูกเจ้า จอมธิดา  
  นามชื่ออุสสารา ส่องหล้า  
  ทรงลักษณ์เลิศราชา เทวโลก  พู้นเฮย  
  หลายหลากมีช้างม้า เจื่องเจ้าจอมนาง  

ในหนังสือ “โลกนัยคำสอน” ฉบับวัดนันทาราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่มีข้อความตอนหนึ่งที่
กล่าวถึงเรื่องอุสสาบารสดังนี้   

  ชายใดเป็นเขยท่าน อย่าขี้คร้านมักหลับ  
  อย่าไปกับคนขี้เหล้า อย่าไปเกล้าจากันด้วยการอันบ่ดี  
  บ่มีประโยชน์ อย่าไปเล่นหมากรุกหมากสักกา  
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  และอ่านอุสสาบารส ร้ายพ้นประมาณพ้นเวลา   
  พาเป็นโคนโกง อย่ากินเหล้าเมายา...  

นอกจากนี้ในโคลงหงส์ผาคำก็มีโคลงบทหนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องอุสสาบารส ความว่า  

  โยธาลองพ่องนั้น ปัญญาไว  
  มาล่ำพิจแปงคำไย ค่าวเหล้น  
  ร่ำริมัคคาไกล ทังดอก  ดวงเฮย  
  พ่องก็แปงโคลงอ่ือจ้อย กาพย์ถ้อยกลอนคำ  
  ลางพ่องนั้นมีอาจิณจำ มาไขระบำอุสสาอืดอ้อย  
  พ่องก็มาจำเอาคำเต่าน้อย มาเล่ามาอ่อย  

จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสนี้คงจะได้รับความนิยมและ
แพร่หลายอยู่ในล้านนามาเป็นเวลาช้านานแล้ว กวีจึงได้แต่งเรื่ องราวของนางอุสสาและพระบารส 
แทรกเข้าไปในกวีนิพนธ์ของตน 
 วรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสของล้านนานอกจากเหนือจากจะปรากฏในรูปแบบวรรณกรรม
ร้อยแก้ว วรรณกรรมร้อยกรอง และแทรกอยู่ในวรรณกรรมเรื่องอ่ืนแล้ว ยังปรากฏการนำเรื่องราว  
ของวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสไปใช้ในการพยากรณ์ ดังปรากฏในเอกสารใบลาน “ธรรมพยากรณ์” 
ของวัดธงสัจจะ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่ง ชัปนะ  ปิ่นเงิน (2561: 1) ได้ปริวรรตไว้ดังนี้ 

 
     บารสเจียรจากเจ้า อุสสา  
  เพราะเพ่ือตนเทพพา นำพราก  
  เป็นทุกข์สิ่งหนักหนา จงเจต  รักแล  
  เมื่อภายลุนแท้ไส้ จิ่งได้สมสยอง ฯ ร้อยก่อน ดีลุน  

 เรื่องอุสสาบารสเป็นวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมอยู่ในสังคมล้านนาดังปรากฏหลักฐานความ
แพร่หลายของวรรณกรรมเรื่องนี้ที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าวรรณกรรมเรื่องนี้มี
คุณค่าเป็นที่ประทับใจคนล้านนาอยู่ไม่น้อย เมื่อวรรณกรรมเรื่องดังกล่ าวได้กลายมาเป็นชาดก  
ก็เป็นชาดกที่แปลกกว่าชาดกทั้งหลายในประเภทปัญญาสชาดก เพราะพรหมชั้นสุทัสสีลงมายุ่งกับ
เรื่องของชาวโลก ในเรื่องมีหอรมานหรือหนุมานเหมือนเรื่องรามเกียรติ์แต่ก็มีบทบาทน้อยมาก   
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ตัวของพระบารสซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีบทบาทไม่เด่นเท่าพระขิตตราชผู้ เป็นพระเจ้าปู่ และพระเจ้า
กรุงพานก็มิได้เป็นยักษ์ พระเจ้ากรุงลังกาก็ไม่เป็นยักษ์แต่เป็นวิชาธร เป็นเรื่องแปลกที่น่าศึกษาเพราะ
แฝงจารีตประเพณีหลายอย่างไว้ (สิงฆะ  วรรณสัย, 2519: คำนำ) 
 ผู้ศึกษาได้สำรวจข้อมูลต้นฉบับวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสจากแหล่งข้อมูล 
ต่าง ๆ พบต้นฉบับดังนี้   
 ห้องสมุดดิจิทัล คัมภีร์ใบลานล้านนา เว็บไซต์ http://lannamanuscripts.net พบต้นฉบับ
วรรณกรรมชาดกล้านนา เรื่องอุสสาบารส ฉบับที่เป็นใบลาน มีทั้งหมด 8 ฉบับ เรียงลำดับตามปีที่
คัดลอก ดังนี้  
  1. อุสสาบารส วัดหลวงราชสัณฐาน  อำเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา จุลศักราช 1218 
พุทธศักราช 2399 (8 ผูก)  
  2. อุสสาบารส วัดเหมืองหม้อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ จุลศักราช 1241 พุทธศักราช 
2422 (6 ผูก)  
  3. อุสสาบารส วัดเหมืองหม้อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ ไม่ปรากฏปีที่จาร (8 ผูก)  
  4. อุสสาบารส วัดกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จุลศักราช 1257 พุทธศักราช 2438 (8 ผูก) 
  5. อุสสาบารส วัดกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จุลศักราช 1257 พุทธศักราช 2438 (8 ผูก) 
  6. อุสสาบารส วัดบ้านเอ้ือม อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำปาง จุลศักราช 1271 พุทธศักราช 
2452 (10 ผูก)   
  7. อุสสาบารส วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
จุลศักราช 1283 พุทธศักราช 2464 (15 ผูก)   
  8. อุสสาบารส วัดจอมศรีทรายมูลบุญเรือง (บ้านปาง) อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จุลศักราช 
1289 พุทธศักราช 2470 (15 ผูก)  
 พบต้นฉบับจากการสำรวจของโครงการวิจัยจารึกล้านนาของภาควิชาภาษาตะวันออก  
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรและสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรและจากการสำรวจ
ของกลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ   
กรมศิลปากร จำนวน 2 ฉบับ คือ 
  1. อุสสาบารส วัดเฮ้ีย อำเภอปัว จังหวัดน่าน จุลศักราช 1300 พุทธศักราช 2481 (15 ผูก) 
  2. อุสสาบารส วัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิถต์  จุลศักราช 1225 
พุทธศักราช 2406 (15 ผูก)  
 นอกจากนี้ยังพบต้นฉบับจากการสำรวจของกองทุนอนุรักษ์เอกสารโบราณเมืองน่าน โดยนาย
สมเจตน์ วิมลเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จำนวน 5 ฉบับ คือ   
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  1. อุสสาบารส วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดน่าน จุลศักราช 1224 พุทธศักราช 2405 
(15 ผูก)  
  2. อุสสาบารส วัดศรีบุญเรือง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จุลศักราช 1261 พุทธศักราช 
2442 (11 ผูก)  
  3. อุสสาบารส วัดหัวเวียงใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จุลศักราช 1276 พุทธศักราช  
2459 (12 ผูก)  
  4. อุสสาบารส วัดม่วงเจริญราษฎร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จุลศักราช 1280 
พุทธศักราช 2461 (13 ผูก)  
  5. อุสสาบารส วัดป่าหัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน จุลศักราช 1289 พุทธศักราช 2470 (5 ผูก) 
 ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.laomanuscripts.net พบสำเนาภาพถ่ายใบลานวรรณกรรม
ชาดกเรื่องอุสสาบารส ระบุข้อมูลว่าจารด้วยอักษรไทลื้อ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้  
  1. อุสสาบารส วัดว้ายสีมุนนันทาราม เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จุลศักราช 1232 พุทธศักราช 2413 (15 ผูก)  
  2. อุสสาบารส วัดสุวันนะบัวคำ เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จุลศักราช 1295 พุทธศักราช 2476 (15 ผูก) 
 ข้อมูลจากรายชื่อคัมภีร์ใบลานและพับสา : ไทขึนเมืองเชียงตุง ของศูนย์ใบลานศึกษา สำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2557) มีวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสจำนวน 2 ฉบับ 
ดังนี้ 
  1. อุสสาบารส วัดราชฐานหลวงเชียงยืน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ  
เมียนมา จุลศักราช 1269 พุทธศักราช 2450 (15 ผูก)  
  2. อุสสาบารส วัดม่อนเรือ เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
(ทะเบียนระบุว่ามีจำนวน 15 ผูก แต่เนื่องจากไม่มีภาพถ่ายจึงไม่สามารถตรวจสอบศักราชได้) 

 ข้อมูลต้นฉบับใบลานวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสที่พบจำนวน 19 ฉบับ แสดงให้
เห็นการแพร่หลายของวรรณกรรมเรื่องนี้ทั่วดินแดนล้านนาทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่นอกประเทศ
ไทย ที่พบนอกประเทศไทยพบที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ที่พบในประเทศไทยพบมากที่สุดที่จังหวัดน่านจำนวน 6 ฉบับ 
 วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสปรากฏต้นฉบับแพร่หลายอยู่ในหลายพ้ืนที่ เมื่อผู้
ศึกษาต้องการทราบข้อมูลความแพร่หลายของวรรณกรรมชาดกเรื่องนี้ จึงได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
พบว่าวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสพบต้นฉบับทั้ งในประเทศไทย สาธารณรัฐ
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ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผู้ศึกษาจึงได้สอบเทียบข้อความ 
ตอนท้ายของผูกที่ 8 ซึ่งเป็นผูกท่ีทุกฉบับมีเหมือนกัน ดังนี้  

 1. ตัวอย่างวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสที่พบต้นฉบับในประเทศไทย  
  ผู้ศึกษาได้สอบเทียบฉบับที่ปรากฏศักราชที่มีอายุมากที่สุด คือฉบับวัดหลวงราชสัณฐาน 
(จ.ศ. 1218, พ.ศ. 2399) กับฉบับวัดภูมินทร์ (จ.ศ. 1224, พ.ศ. 2405) และฉบับที่ปรากฏศักราชที่มี
อายุน้อยที่สุดคือฉบับวัดเฮ้ีย (จ.ศ. 1300, พ.ศ. 2481) ดังนี้ 
  1.1 อุสสาบารส วัดหลวงราชสัณฐาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดพะเยา จุลศักราช 1218 
พุทธศักราช 2399 

 

 

 
สฺวรวาโพิฺธสฺัฑเจัาพฺรบารสสมหาคฺรสตฺราธิราช
เปฺนเคฺลัากฺวานาฺงเทวธิฑา ๑๐ ตฺ̉นคํสฺละหืเขฺัอาฺง 
ทฺบิอฺนัมาักฺวาพฺนัโกฺ̉ฑนฺันเปฺนทาฺนแกัทาฺวพฺรยา
แลฅฺ̉นทฺลัาไนสกฺกลชมฺพูทฺิวบคฺํบรูสฺยังรูซำ
สฺักเทิฺอคฺมีแล 

ส่วนว่าโพธิสัตว์เจ้าพระบารสมหากระษัตรา 
ธิราชเป็นเค้ากว่านางเทวธิดา ๑๐ ตน ก็สละหื้อ
เข้าของทิพย์อันมากกว่าพันโกฏินั้นเป็นทานแก่
ท้าวพระยาแลคนทั้งหลายในสกลชมพูทวีป ก็บ่รู้
เสี้ยงรู้ซ้ำสักเทื่อก็มีแล 

  1.2 อุสสาบารส วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดน่าน จุลศักราช 1224 พุทธศักราช 
2405  
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สฺวรวาโพธิสฺัตเจั้าพฺรบารฺ̉ษสมหาขฺรสตฺราธิราช
เปฺนเคฺัล้ากฺ่วานาฺงเทวธิฑาสฺิบตฺ̉นคํสฺลหืเขั้าขฺอง 
ทฺบิอฺนัมาักฺ่วาพฺันโกฺ̉ฏนฺันเปฺนทาฺนแก่ทาฺวพฺรยา
แลฅฺ̉นทฺลัาไนสกฺกรชมฺพูทฺิวบฺบรคฺบํรูสฺยังรูซำ
สฺักเทิฺอฺอคฺีมแล 

ส่วนว่าโพธิสัตว์เจ้าพระบารสมหากระษัตรา 
ธิราชเป็นเค้ากว่านางเทวธิดา ๑๐ ตน ก็สละหื้อ
เข้าของทิพย์อันมากกว่าพันโกฏินั้นเป็นทานแก่
ท้าวพระยาแลคนทั้งหลายในสกลชมพูทวีป ก็บ่รู้
เสี้ยงรู้ซ้ำสักเทื่อก็มีแล 

  1.3 อุสสาบารส วัดเฮ้ีย อำเภอปัว จังหวัดน่าน จุลศักราช 1300 พุทธศักราช 2481 

 

 

 
สฺรววาโพิฺธสฺัตเจั้าพฺรบารฺ̉ษมหากฺรสตฺราธิราชเปฺน
เคฺัล้ากฺ่วานาฺงเทวธิฑา ๑๐ ตฺ̉นคํสฺรละเขั้าขฺอง 
ทฺบิอฺนัมาักฺ่วาพฺันโกฺ̉ฏนฺันหืเปฺนทาฺนแก่ทัาฺวพฺรยา
แลฅฺ̉นทฺัลาไนสกฺกรชมฺพูทฺีวบรคํบํรูัสฺัยงรูัซ้ำ
สฺักเท่ิฺอคํมีแล 

ส่วนว่าโพธิสัตว์เจ้าพระบารสมหากระษัตรา 
ธิราชเป็นเค้ากว่านางเทวธิดา ๑๐ ตน ก็สละ 
เข้าของทิพย์อันมากกว่าพันโกฏินั้นหื้อเป็นทาน
แก่ท้าวพระยาแลคนทั้งหลายในสกลชมพูทวีป ก็
บ่รู้เสี้ยงรู้ซ้ำสักเท่ือก็มีแล 

 2. ตัวอย่างวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสที่พบต้นฉบับในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  2.1 อุสสาบารส วัดว้ายสีมุนนันทาราม เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จุลศักราช 1232 พุทธศักราช 2413 
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สฺ̉วรวาโพิฺธสฺัตเจั้าพฺรบารฺ̉ษมหาขฺรสตฺราธิราชเจั้า
เปฺนเคฺัล้ากฺ̉วานาฺงทฺลัานาฺงเทวธิฑาสฺิบตฺ̉นคํสฺรฺลหื
เขั้าขฺองทฺบิอัฺนมัาฺกกฺ่วาพัฺนโกฺ̉ฏนฺันเปฺนทาฺนแกฺ่ล
ทาฺวพฺรยาแลฅฺ̉นทฺลัาไนสกฺกรชมฺพูทฺีวบฺบรคฺบํรู 
สฺัยงรูซ้ำสฺักเทิฺอฺอคฺมีแล 

ส่วนว่าโพธิสัตว์เจ้าพระบารสมหากระษัตรา 
ธิราชเจ้าเป็นเค้ากว่านางทั้งหลายนางเทวธิดา 
๑๐ ตน ก็สละหื้อเข้าของทิพย์อันมากกว่าพัน
โกฏินั้นเป็นทานแก่ท้าวพระยาแลคนทั้งหลายใน
สกลชมพูทวีป ก็บ่รู้เสี้ยงรู้ซ้ำสักเท่ือก็มีแล 

  2.2 อุสสาบารส วัดสุวันนะบัวคำ เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จุลศักราช 1295 พุทธศักราช 2476 

 

 

 
สฺวรวาโพิฺธสฺัตเจั้าพฺรบารฺ̉ษมหาขฺรสตฺราธิราชเจั้า
เปฺนเคฺัล้ากฺ̉วานาฺงทฺลัานาฺงเทวธิฑาสฺิบตฺ̉นคํสฺรฺลหื
เขั้าขฺองทฺบิอัฺนมัาฺกฺว่าพัฺนโกฺ̉ฏนฺันเปฺนทาฺนแกฺ่ล 
ทัาฺวพฺรยาแลฅฺ̉นทฺัลาไนสกฺกรชมฺพูทฺีวบฺบรคฺบํรู 
สฺัยงรูซ้ำสฺักเทิฺอคฺมีแล 

ส่วนว่าโพธิสัตว์เจ้าพระบารสมหากระษัตรา 
ธิราชเจ้าเป็นเค้ากว่านางทั้งหลายนางเทวธิดา 
๑๐ ตน ก็สละหื้อเข้าของทิพย์อันมากกว่าพัน
โกฏินั้นเป็นทานแก่ท้าวพระยาแลคนทั้งหลายใน
สกลชมพูทวีป ก็บ่รู้เสี้ยงรู้ซ้ำสักเท่ือก็มีแล 
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 3. ตัวอย่างวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสที่พบต้นฉบับในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา 
  อุสสาบารส วัดราชฐานหลวงเชียงยืน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา จุลศักราช 1269 พุทธศักราช 2450 

 

 

 
สฺรวาพฺรตถาคตไฑฺัยเกฺิฑมาเปฺนพฺรบารฺ̉ฑไฑฺัยทฺรฺง
ยฺังเขฺั้̉าอทฺิบมัากฺวาแสฺนกฺวฑคัสฺละหืเปฺนทาฺน
เยวฺันเย ๖ แสฺนฅำบัขาฺฑแกฅฺ̉นทฺกยัาเขฺน
ไจัวฺันนฺันหฺันแล 

ส่วนว่าพระตถาคตได้เกิดมาเป็นพระบารสได้
ทรงยังเข้าของทิพย์มากกว่าแสนโกฏิ ก็สละหื้อ
เป็นทานเยวันเย ๖ แสนคำบ่ขาดแก่คนทุกข์ยาก
เข็ญใจวันนั้นหั้นแล 

 ผลการสอบเทียบข้อความส่วนท้ายของผูกที่ 8 พบว่า วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสา  
บารสที่พบในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ  
เมียนมานั้น มีเนื้อเรื่องที่เหมือนกัน เป็นฉบับที่คัดลอกสืบต่อกันมา การลำดับความและการใช้ถ้อยคำ
แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้บางฉบับจะมีอายุห่างกันเกือบ 100 ปีก็ตาม และเนื่องจากพ้ืนที่ที่พบ
วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสทั้ง 3 ประเทศนี้ ในอดีตเป็นดินแดนล้านนา จึงแสดงให้เห็น
ถึงความแพร่หลายของวรรณกรรมเรื่องนี้ที่มีอยู่ทั่วดินแดนล้านนา 
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บทที่ 4 
วิเคราะห์รูปแบบการแต่ง องค์ประกอบของเรื่อง และคุณค่าของวรรณกรรมชาดกล้านนา 

เรื่องอุสสาบารส 

  วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส เป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อเรื่องขนาดยาว แบ่งเป็น
จำนวนผูกได้ถึง 15 ผูก ในบทนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสเป็น 
3 ประเด็นได้แก่ รูปแบบการแต่ง องค์ประกอบของเรื่อง และคุณค่าของวรรณกรรม มีรายละเอียด
ดังนี้ 

รูปแบบการแต่ง 

 1. ลักษณะของวรรณกรรมชาดก  

  วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสมีรูปแบบการแต่งเป็นวรรณกรรมชาดก คำว่า 
ชาดก ตามความหมายในทางพระพุทธศาสนา คือพระพุทธพจน์ที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ขุททก
นิกาย แต่ปรากฏเป็นรูปร้อยกรองหรือพระคาถาล้วน ๆ มิได้มีข้อความที่เป็นร้อยแก้วเลย เมื่ออ่าน
ชาดกในพระไตรปิฎกแล้วย่อมไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์ ได้รู้แค่คำแปลตามอักษรที่ปรากฏเท่านั้น 
สำหรับข้อความอันเป็นเนื้อเรื่องที่สมบูรณ์นั้นปรากฏอยู่ในอรรถกถาชาดกทั้งหมด (พระธรรมกิตติ  
วงศ์, 2554 : คำปรารภ) 
  ธวัช ปุณโณทก (2525: 128) ได้กล่าวถึงวรรณกรรมล้านนาที่มีเนื้อเรื่องเป็นชาดกไว้

ว่า เป็นวรรณกรรมที่มีจำนวนมากและแพร่หลายที่สุด บางเรื่องมีหลายสำนวน วรรณกรรมชาดก  

ของล้านนาแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  วรรณกรรมที่มีเนื้อเรื่องมาจากนิบาตชาดกอันเป็นชาดกที่มีอยู่

ในพระไตรปิฎก และวรรณกรรมที่มีเนื้อเรื่องนอกนิบาตชาดก คือแต่งเลียนแบบชาดกนิบาตแต่นำเรื่อง

นิทานพ้ืนบ้านของภาคเหนือมาแต่ง โดยอ้างว่าพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นตัวเอกของเรื่อง  

เป็นการใช้ชาติเพ่ือสร้างบารมีก่อนที่จะได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธองค์  ชาดกนอกนิบาตเหล่านี้ได้

ประมวลไว้เป็นหมวดหมู่ เรียกว่า “ปัญญาสชาดก” (ชาดก 50 เรื่อง) ประพันธ์เป็นภาษาบาลี และได้

มีการถอดแปลเป็นภาษาไทยภาคเหนือ เป็นเรื่อง ๆ ในรูปแบบร้อยแก้วบ้าง ร่ายยาวบ้าง เรียกว่า 

“ธรรมค่าว” โคลงบ้าง และภายหลังมีการประพันธ์เป็นค่าวซอ  

 วรรณกรรมล้านนาที่เป็นชาดกนอกนิบาตนี้ อุดม  รุ่งเรืองศรี (2528 : 141-143) ได้กล่าวว่า
เป็นเรื่องที่นักปราชญ์โบราณแต่งขึ้น ซึ่งเรื่องที่นำมาเป็นต้นเค้านั้นอาจมาจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทาน
ที่ได้รับฟังสืบ ๆ กันมา หรืออาจเป็นเรื่องที่ผู้รจนาได้คิดขึ้นมาเองก็ได้ แต่ก็มีบางเรื่องที่เห็นได้ว่ามีที่มา
จากวรรณคดีของพราหมณ์ เช่นเรื่อง หอรมาน  พรหมจักร  อุสสาบาส   
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  เฉพาะเรื่องอุสสาบารสนี้ อุดม  รุ่งเรืองศรี เห็นว่าเกิดจากการนำเรื่องรามเกียรติ์และ 
อุณรุทมาผสมกันและผนวกเข้ากับจินตนาการของผู้แต่ง จึงกลายเป็นวรรณกรรมชาดกนอกนิบาต
ล้านนาที่น่าสนใจ ซึ่งผู้ศึกษาจะกล่าวถึงรายละเอียดด้านองค์ประกอบของเนื้อเรื่อง ตัวละคร และ
คุณคา่ของวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสในลำดับต่อไป 
  วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสมีลักษณะการแต่งเป็นแบบชาดก ซึ่ง ธวัช   
ปุุณโณทก (2525: 128-129) ได้กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของปัญญาสชาดกหรือชาดกนอกนิบาตว่าทุก
เรื่องจะมีลักษณะเฉพาะ 4 ประการ ได้แก่   
  1. กล่าวว่าเป็นพุทธวัจนะ  
  2. มีสาเหตุบังเกิดขึ้นให้พระพุทธเจ้าได้ปรารภถึงเรื่องนั้น  
  3. สาวกหรือบุคคลทูลให้เล่าเรื่อง  
  4. ตอนจบมีการกล่าวถึงการกลับชาติมาเกิด 
 วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสมีรูปแบบการแต่งดังนี้ 
  1.1  การขึ้นต้นด้วยบทบูชาพระรัตนตรัย  
   ชาดกเรื่องนี้เริ่มต้นเรื่องด้วยบทบูชาพระรัตนตรัยเป็นคาถาภาษาบาลี จากนั้นแปล
เป็นภาษาไทยและมีภาษาบาลีประกอบแบบยกศัพท์ โดยเนื้อหาเป็นการบูชาคุณของพระรัตนตัย
เพ่ือให้ไม่มีอันตรายทั้งหลายมีโรคันตรายคืออันตรายที่เกิดจากโรคเป็นต้น ข้อความที่เป็นบทบูชาพระ
รัตนตรัยมีดังนี้ 

  นโมตสฺส  บญฺ าย นานุมกา กิเลสยารหนฺตุ โน พุทฺธํ ปญฺ ายมาเญฺย (ใบลาน
หักหาย)1โกวิทํ ปญฺ าย เกนจิ อนุตฺตรํ พุทฺธํ ปญฺ าย เทวมนุสฺสานํ ธมฺมํ พุทฺธํ ปญฺ าย 
เทวมนุสฺสานํ สตฺถา โลกติรสฺส ปญฺ าย จตฺวาริยธมฺเม พุทฺธํ พุทฺธํ สุคฺคตปภวํ ธมฺมญฺจ  
โลกุตฺตรํ อมรคุณํ นตฺวา ปณามสาริยสงฺฆ สงฺฆญฺจ นมิตฺวา หตนฺตราย กาตุํ ตฺริรตฺตเน 
ปณามฺยา อุสฺสาชาฏกํ ปวกฺขามิ อติวิตฺถารํ คมฺภิรํ พุทฺธโฆโส วิจาโร วิจาริตฺตํ สุ กฺขพุทฺ
ธิยาติ อหํ อันว่าข้า พุทฺธโฆสาจาริโยนาม ตนชื่อพุทธโฆสจารย์ ปณามิ ก็น้อมไหว้ พุทฺธํ 
ยังพระพุทธเจ้า อรหนฺตโน หากฆ่าเสีย กิเลเส ยังตัณหากิเลสธัมม์ทังหลาย นานุมกา  
มักว่า ปญฺจทสสตา อันได้พันปลายห้าร้อยตัว มีอวิชา ราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น ปญาย 
ด้วยประยาแห่งตนแล อหํ อันว่าข้า ปณามิ ก็น้อมไหว้ พุทฺธํ ยังพระพุทธเจ้า สมาสมฺพุทฺธํ 
ตนตรัสรู้ด้วยตนด้วยดี มา เ ยฺยํ มักว่า ปญฺจเ ยฺยํ ยังเญยยธัมม์ทัง ๕ คือ สงฺขาร 
วิการลกฺขณปญฺ ตินิพฺพานเ ยฺยแล ปญฺ าย ด้วยประยาแห่งตนแล อหํ อันว่าข้า ปณา

 
1  นายสิงฆะ  วรรณสัย ปริวรรตฉบบัวัดบ้านปาง ข้อความนี้มีว่า “สมพฺุทฺธํ ปญฺ าย วิชาตริปวรณมากาสมฺปนฺน
 พุทฺธํ ปญฺ าย  สุนฺทรํ รฏฺ านํ คตํ พุทฺธํ ปญฺ าย โลกตริโย” 
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มิ ก็น้อมไหว้ พุทฺธํ ยังพระพุทธเจ้า สมฺปนาน ตนประกอบ วิชาตฺริ จ ยังวิชา ๓ คือ ทิพพ
จักขุญาณ ปุพเพนิวาสญาณ อาสาวขญาณแล วิชามกามกา มักว่า ปนรสฺสจรณํ ยังจรณ 
๑๕ ปญฺ าย ด้วยประยาแห่ งตนแล อหํ  อันว่าข้า ปณามิ  ก็น้อมไหว้ พุทฺธํ  ยั ง
พระพุทธเจ้า คตํ ตนได้ไป สุนฺทรํ านํ สู่ที่อันงามคือนิพพาน ปญฺ าย ด้วยประยาแห่ง
ตนแล อหํ อันว่าข้า ปณามิ ก็น้อมไหว้ พุทฺธํ ยังพระพุทธเจ้า โกวิทํ ตนสลาดรู้โลก ตฺริโย 
ยังโลกทัง ๓ คือว่า กามโลก รูปโลก อรูปโลก ปญฺ าย ด้วยประยาแห่งตนแล อหํ อันว่า
ข้า ปณามิ ก็น้อมไหว้ พุทฺธํ ยังพระพุทธเจ้า เกนจิปุคฺคเลน อันบุคคลผู้ดังฤๅ อนุตฺตโร บ่
ประเสริฐเท่า ปญฺ าย ด้วยประยาแห่งตนแล อหํ อันว่าข้า ปณามิ ก็น้อมไหว้ พุทฺธํ ยัง
พระพุทธเจ้า ธมฺมํ ตนเทศนาสั่งสอน เทวมนุสฺสานํ ยังคนแลเทวดา  (ใบลานหักหาย)2 
ก็น้อมไหว้ พุทฺธํ ยังพระพุทธเจ้า พุทฺธํ ตนตรัสรู้ จตฺวาริยสจฺจธมฺเม ยังอริยสัจ ๔ ประการ 
คือ ทุกฺขสจฺจ สมุทฺทยสจฺจ นิโรธสจฺจ มคฺคสจฺจ ปญฺ าย ด้วยประยา จะมักว่า นเลวลเมว 
พุทฺธํ นมสิตฺวา บ่เท่าแต่ข้าไหว้พระพุทธเจ้าแล้วสิ่งเดียว อหํ อันว่าข้า นมิตฺวา ไหว้แล้ว 
ธมฺมํ ยังพระสัทธัมมะ สุคฺคตปภวํ อันเกิดมาแต่ปากแห่งพระพุทธเจ้า โลกุตตรํ อันข้าม
พ้นจากโลกทัง ๓ แล้ว เข้าสู่นิพพานแล จะมักว่า นเกวลเมว พุทฺธ ธมฺมํ นมิตฺวา บ่เท่าแต่
ข้าไหว้พระพุทธเจ้าแล พระสัทธัมมเจ้าแล แล้วสิ่งเดียว อหํ อันว่าข้า ปณามิ ก็น้อมไหว้ 
นมิตฺวา ไหว้แล้ว สํฆํ ยังอริยสงฆ์ สมุตฺติ สงฆ์แล อหํ อันว่าขา ปณามิ ก็น้อมไหว้ ตฺริรตเน 
ยังแก้ว ๓ ประการ กาตุํ เพ่ือกระทำ หตนฺราย เพ่ือฆ่าเสียยังอันตรายทังหลาย มีโรคัน
ตรายเป็นต้น (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 1/ลาน “๑ ก”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 1 
ถึง ลาน “๒ กา”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 4) 

  1.2 เหตุที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงเรื่องราวในชาดก   
   วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสมีเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึง
เรื่องราวในชาดกว่าครั้งหนึ่งเหล่าภิกษุปรารภกันถึงเดชานุภาพของพระพุทธเจ้าที่สามารถปราบพญา
มารได้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพระบารสก็มีอำนาจฤทธี
อานุภาพมากนัก เหล่าภิกษุจึงทูลอาราธนาให้พระองค์ตรัสเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็น
พระบารส ดังข้อความดังนี้  

   อุปปตินิทานธัมมเทศนาอันนี้ สตฺถา อันว่า พระพุทธเจ้าตนเป็นครูแห่งแก่คนแล

เทวดาทังหลาย พระก็อาศัยเซิ่งเมืองกัปปิลวัตถุอยู่สำราญในนิโครธสักกอาราม พระก็

 
2  นายสิงฆะ  วรรณสัย ปริวรรตฉบบัวัดบ้านปาง ข้อความนี้มีว่า “ทังหลาย ปญฺ าย ด้วยประยาแห่งตนแล  
 โลกตริสสฺ อันอยู่ในโลกทัง ๓ แล อหํ อันว่าข้า ปณามิ” 
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ปรารภเซิ่งกำลังพระยาอันว่ามารอันเป็นกับด้วยหมู่รี้พลทังหลายอันมารบพระพุทธเจ้า

นั้นหื้อเป็นเหตุแล้ว ก็เทศนายังอุสสาชาฏกอันนี้อันกฎหมายด้วยบาทต้นคาถาว่า อหเมว 

อฏฏุพนฺธนํ ดังนี้แล เทศนาแก่ท้าวพระยาสากยราชทังหลายอันเป็นญาติแห่งตนมีพระ

ยาสรีสุทโธธนพุทธปิตตาเป็นต้นก็มีแล อเถกทิวสํ ภิกฺข ธมฺมสภายํ กถํ สมุฏ าเปสุํ  

ติ เอโสหิ อาวุโส เน สตฺถา มหาเตชํ มหานุภาวํ มหิทฺธิกํ อจริยา อภูตํ ภิ ํสนกํโลมหํสนํ โส 

ปาปิมา สหปริวารา อาวุทฺธา มหารติอาคนฺตฺวา มาลงฺการา ตสฺส เอโส พุทฺโธ ตเมว อเชสิ 

โส ปาปิมา จกฺกวาฬํ ปลายิตฺวา โน ตุวํ สตฺถาติ ดังนี้ อเถกทิวสํ ยังมีในวัน ๑ ภิกขุทัง

หลายก็บังเกิดยังถ้อยคำอันโจทนาเซิ่งกันไปมาในลวงธัมมสภาคสาลาว่าดังนี้ อาวุสฺโส 

ดูรา เจ้าทังหลาย หิ ด้วยมีแท้แล เอโส พุทฺโธ อันว่าพระเจ้าตนนั้น สตฺถา ตนเป็นครูแห่ง

เราทังหลาย มหาเตชํ มีเต(ชะ) อันมาก มหานุภาวํ มีอานุภาพก็มากนัก อจริยํ ควร

อัศจรรย์อันบ่ห่อนเกิดมีแต่ก่อนเป็นอันควรพิสสะ เพิงกลัวมากนัก ควรหนังหัวพองสยอง

เส้นขนลุกมากนักแล โส พุทฺโธ อันว่าพระเจ้าตนนั้น อันพระยามารกับทังเสนามาร หาก

ยิงหากซัดอาวุธต่าง ๆ สันนั้น ก็เกิดเป็นเครื่องสักการะบูชาทังหลายเสี้ยงแล โสพุทฺโธ  

อันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้น โน แห่งเราทังหลายก็ประจญแพ้ยังกำลังพระยามารตนนั้นแล 

โส ส่วนว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นก็ประจญแพ้ยังพระยามารกับหมู่ริพลทังหลายก็หื้อพ่ายหนี

ไปสู่จักรวาลแล้ว ก็ไหว้ยังพระเจ้าด้วยบทว่า ตุวํ พุทฺโธ ตุวํ สตฺถา ตุวํ มาราภิภู ตุวํ  

ปุริสเสโก ตุวํ ตาเรสิ มํ ปชํ ดังนี้แล ส่วนว่าสัตว์ทังหลายแลคนทังหลายในโลกนี้ก็ได้

กระทำบุญแต่ภวชาติภายหลัง เกิดมาในภวชาติอันนี้ได้เป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ตน

ใหญ่ก็ยังมีเตชะรัทธีอานุภาพมากนักแล พ่ันดังสัพพัญญูพระพุทธเจ้าแห่งเราได้พ่ำเพ็ง

บารมีแต่มโนปถนาก็ได้ ๗ อสงไขยแล แต่วจีปถนาก็ได้ ๔ อสงไขยแล แต่ได้ลัทธ

พยากรณ์ก็ได้ ๔ อสงไขย ตราบต่อเท้าอันได้มาตรัสประยาสัพพัญญูเป็นพระพุทธเจ้านี้ก็

ซ้ำมีเตชะรัทธีอานุภาพยิ่งกว่าโลกทัง ๓ หาบุคคลผู้จักเผียบเทียมบ่ได้แท้แล ตํ สุตฺวา 

ภิกฺขุนํ กถํ โจเทนฺโตนํ สตฺถา คนฺธกุฏิยา อาคนฺตฺวา ธมฺมสภายํ ปวิสิตฺวา ปญฺ ตฺตํ วร

พุทฺธสฺสนํ นิสีทิตํ ภิกฺขุนํ ปุจฺฉีติ ภิกฺขเว ตุมฺเห สนฺนีสินถ กถํ กถาย เอตรหิ เม อาคมถ 

ตุณฺหิ อาโหสิ สตฺถา อันว่าพระพุทธเจ้าได้ยินยังคำแห่งเจ้าภิกขุทังหลายหากโจทนาเซิ่ง

กันสันนั้น พระก็ลีลาออกมาจากคันธกุฎี ก็เข้าไปสู่โรงธัมมสภาคสาลาแล้ว ก็นั่งอยู่เหนือ

อาสนาพระพุทธเจ้าอันประเสริฐอันเจ้าภิกขุทังหลายหากปูไว้ดีนัก พระพุทธเจ้าก็ถามยัง

ถ้อยคำอันนั้นเซิ่งภิกขุทังหลายฝูงนั้นว่า ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย สูท่านทังหลายมา
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พร้อมเพรียงกันดังฤๅ ตราบต่อเท้าพระตถาคตมาจวนเสียบัดนี้ พ้อยยั้งคำจาเสียแลอยู่บ่

ปากอ้ันชาว่า เต ภิกฺขุ ภควนฺตํ วนฺทิตฺวา สตฺถารํ อโวจาติ ภนฺเตมยํ สนฺนิสินาม อิมายนา

มาย กถายติ เต ภิกฺขุ อันว่าภิกขุทังหลาย ก็ไหว้พระพุทธเจ้าแล้ว ก็กล่าวยังคำอันนั้นเซิ่ง

พระพุทธเจ้าว่าดังนี้ ภนฺเต ข้าแด่พระพุทธเจ้า ผู้ข้าทังหลายมาอยู่พร้อมเพรียงกันด้วยคำ

อันมีชื่อดังนี้แล อถ สตฺถา เต อโวจาติ ภิกฺขเว มหาเตโช มหานุภาโว มหิทธิโก โพธิสตฺต

ชาเต กาเล ปารสฺสสนาม อเนกชาติ สํสาร วฏฺเฏปิ มหาอโหสิ เม อทํ วตฺวา ตุณฺหิ อโหสิ 

ภิกฺขเว ดูรา ภิกขุทังหลาย อันว่าประกอบด้วยเตชะฤทธีกำลังอานุภาพแห่งกูก็มีมากใน

กาลเมื่อก่อนทวนเทียวในวัฏฏสงสาร ปางเมื่อกูได้เกิดเป็นเจ้าบารสราชบุตรเมื่อก่อนก็

ทรงกำลังเตชะฤทธีอานุภาวแห่งโพธิสัตว์ในกาลเมื่อก่อนแล พระพุทธเจ้ากล่าวเท่านั้น

แล้ว ก็ทรงตุณหิภาวอ้ันอยู่บ่ปากหั้นแล เต ภิกฺขุ ภควโต ตํ สุตฺวา ภควนฺตํ อโวจ ภนฺเต  

อิทาเนว ปากโฏ อิทฺธิเตชา ปุพฺเพปิ น ปากโฏ มยํ ภควนฺตํ อยาจนํ กโรม โน เทสิตุนฺติ  

เต ภิกฺขุ อันว่าภิกขุทังหลายฝูงนั้นได้ยินคำแห่งพระพุทธเจ้าก็กล่าวดังนี้ ภนฺเต ข้าแด่

พระพุทธเจ้า อันว่า เตชะรัทธีอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าในกาลบัดนี้ ก็ปรากฏแก่ผู้ข้า 

ทังหลายเป็นอจริยะมากนักแล เท่าว่าเตชะฤทธีอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์

เมื่อเป็นโพธิสัตว์เมื่อก่อนนั้น บ่ปรากฏแก่ผู้ข้าทังหลายแล ผู้ข้าทังหลายขอราทธนา

พระพุทธเจ้าตนประกอบด้วยมหากรุณา จุ่งเทศนาหื้อแจ้งแก่ผู้ข้าทังหลายแด่เทอะว่าอ้ัน 

อถโข ภควา มหาการุณฺณี เตหิ ยาจิโต อติตํ อหริ อถโข ในกาลเมื่อนั้น ส่วนอันว่า

พระพุทธเจ้าตนประกอบด้วยมหากรุณา เตหิ ภิกฺขุหิ อันภิกขุทังหลายฝูงนั้นหากขอราทธ

นาเซิ่งตนดังอ้ันพระก็นำเอามายังธัมมเทศนาอันข้ามล่วงแล้ว มาเทศนาว่า... (อุสสาบารส

ชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 1/ลาน “๒ กา”/ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 2 ถึง ลาน “๕ กุ”/ด้าน 

1 บรรทัดที่ 1) 

  1.3 การตรัสเล่าถึงเรื่องราวชาดกในอดีตชาติ   
   เมื่อพระภิกษุทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวชาดกในอดีตชาติ  
พระพุทธเจ้าจึงทรงเริ่มเล่าเรื่อง ดังข้อความดังนี้ 

ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย อติเตกาเล ในกาลอันล่วงพ้นไปเสี้ยงจิรกาลนานนัก วันนั้นใน
กาลเมื่อพระเจ้าปทุมุตตรตนทรงกำลัง ๑๐ ประการเกิดมาโลกนี้แล ส่วนว่าอายุแห่งคน
ทังหลายในกาลยามนั้นได้ล้านปีจิ่งว่าเถ้าคร่ำชราแล ตายไปแล... (อุสสาบารสชาดก ฉบับ
วัดภูมินทร์/ผูก 1/ลาน “๕ กุ”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 1 ถึงด้าน 2 บรรทัดที่ 5)  
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  1.4 การกล่าวถึงการกลับชาติมาเกิดหรือประชุมชาดก  
   เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวในชาดกจบแล้ว จะทรงบอกว่าบุคคลในชาดกได้
เกิดมาเป็นใครบ้างในชาตินี้ ดังข้อความดังนี้ 

   ภิกฺขเว ดูราภิกขุทั้งหลาย ส่วนว่าพระยาลังกาผู้ชื่อวิโรหาวันนั้นคือหากได้ท่าน
เทวทัตในกาลบัดนี้แล ปิยัสสาราชบุตรวันนั้นคือหากได้กาลุทายีเถรในกาลบัดนี้แล ส่วน
ว่าพระพานพรหมทัตวันนั้นคือหากได้พระยาสุปปพุทธะในกาลบัดนี้แล อนุพานราชบุตร
วันนั้นคือหากได้อุทายีเถรในการบัดนี้แล พระขึตราชวันนั้นคือหากได้พระยาสีหนุราช
บัดนี้แล... (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 15/ลาน “ขู 19”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 3 
ถึงด้าน 2 บรรทัดที่ 1) 

 2. ภาษา 

  ภาษาที่ใช้ในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสประกอบด้วยภาษาบาลีและ
ภาษาไทย ในส่วนของภาษาบาลีมีลักษณะการแต่งแบบร้อยแก้วหรือที่ภาษาบาลีเรียกว่า “คัชชะ” 
(คชฺช) ภาษาสันสกฤตเรียกว่า คัทยะ (คทฺย)  ภาษาบาลีที่ใช้มีทั้งที่เป็นข้อความขนาดยาวและการยก
ศัพท์ภาษาบาลีก่อนอธิบายความเป็นภาษาไทย  ดังตัวอย่างดังนี้  

โส มหาพโล มหิทฺธิโก มหานุภาโว โส ราชกุกุลโต สเชฏโ  โหติ ปถโม ราฏ นานาม  
ทุติโย พฺรหฺมวตฺตินาม ตติโย สาครนาม จตุตฺโถ โสภตินาม ปญฺจโม ธตรฏฺ นาม  
ฉฏฺ โม ภิงฺคราชานาม ทสสหสฺสายุกานํ จติ ตมโตเยว ปถโม ภิ ํคชาโต ทุติโย กุมฺภณฺฑ
ชาโต ตติโยคนฺธ อิชาโต จตุตฺโถ ยกฺขชาโต ปญฺจโม โส มชาโต ฉฏฺ โม ติสฺสนุชาโต 
สฏฺ ิ สหสฺสา ราชาปิเตสํ ปุตฺตา นตฺตา นญฺจาติ  โส ราชาปิ แม่นอันว่าพระยากาสี
พรหมทัตราชมหากษัตราตนนั้นทรงกำลัง ๗ เท่าช้างสาร มีรัทธีอานุภาพมากนัก ยิงส
หัสสถามธนูพันคนสามัญจักขึ้นได้แล มีศาสตร์ศิลป์มนตร์เป่าเป็นเปลียวไฟไล่ไหม้แล 
ส่วนว่าพ่ีชาย ๖ คนอ้ันเป็นพระยา... (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 1/ลาน “๙ 
ไก”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 4 ถึง ด้าน 2 บรรทัดที่ 2) 

โส ราชา ส่วนอันว่าพระยาตนนั้นก็หื้อเรียกหามายังพราหมณ์ปโรหิตทังหลายมาแล้ว ก็
ถามดูยังเหตุนิมิตความฝันทังหลายฝูงนั้นแล เต พฺราหฺมณา ส่วนอันว่าพราหมณ์ปโรหิต
ทังหลายฝูงนั้นก็ทวายนิมิตความฝันทังหลายฝูงนั้นแล้ว ก็ไหว้พระยาว่า เทวะ ข้าแด่
สมเด็จบรมบัวพิตราพระเป็นเจ้า (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 1/ลาน “๑๑ 
แก่กล้า”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 5 ถึงด้าน 2 บรรทัดที่ 1)  
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 3. ชื่อผู้แต่ง 

  วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสระบุนามผู้แต่งชื่อพุทธโฆสเถระไว้ในผูกที่ 1 ดังนี้ 
“อหํ อันว่าข้า พุทฺธโฆโส ตนชื่อพุทธโฆสเถร ปวกฺขามิ จักกล่าว อุสฺสาชาฏกํ ยังอุสสาชาดก อติวิตฺถารํ 
อันกว้างขวางยิ่งนัก คมฺภิรํ อันเลิ ็กแลบนัก วิจาริตฺตํ อันพิจารณาดู สุกฺขพุทฺธิยา เพ่ือตรัสรู้สุขใน
นิพพานแล” (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 1/ลาน “กา”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 4 ถึงด้าน 2 
บรรทัดที่ 1) 
  นอกจากนี้ในผูกที่ 15 มีข้อความระบุว่าพระภิกษุนามว่า “รจิตตเถระ” เป็นผู้นำภาษา
บาลีมาและอุบาสกนามว่า “อัมพา” ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยให้คัดลอกที่เมืองหริภุญชัยดังนี้ “ส่วน
อันว่าชาดกอันนี้อันมหาเถรเจ้าตนชื่อรจิตตเถระหากนำมาด้วยบาลีสิ่งเดียวแล อุบาสกผู้ชื่ออัมพหัง
ประกอบด้วยสัทธาอันบัวริสุทธิ์ด้วยควรอันครบยำแก้ว ๓ ประการ ไปเมืองหริภุญชหื้่อแต้มเขียนไว้
แล” (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 15/ลาน “ขี ๑๗”/ด้าน 2 บรรทัดที่ 3-4) 
 ข้อความที่ระบุถึงชื่อผู้แต่งในผูกที่ 1 และข้อความที่ระบุถึงผู้สร้างชาดกเรื่องนี้ในผูกที่ 15 
ปรากฏอยู่ในอุสสาบารสชาดกทุกฉบับ  ในประเด็นเกี่ยวกับผู้แต่งและผู้สร้างชาดกเรื่องอุสสาบารสนี้ 
ประคอง  นิมมานเหมินท์ (2564 : 12-13) ได้วิเคราะห์ไว้ในบทความเรื่อง “อุสสาบารสสำนวน
ล้านนา” ในส่วนนำของหนังสือพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคเหนือ โคลงอุสสาบารส 
ปริวรรตจากต้นฉบับใบลานของหอสมุดแห่งชาติ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ดังนี้ 

...ข้อความดังกล่าวไม่ได้ให้รายละเอียดว่าพระพุทธโฆสเถระเป็นพระภิกษุประจำวัดใด และ
พระภิกษุนามรจิตตเถระนำฉบับภาษาบาลีมากจากท่ีใด น่าสังเกตว่าในตำนานพระยาเจือง
ก็มีข้อความกล่าวว่าพระพุทธโฆสาจารย์เป็นผู้แต่ง เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานว่าล้านนา
เคยมีภิกษุนามว่าพระพุทธโฆสเถระหรือพระพุทธโฆษาจารย์ จึงอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็น
การกล่าวอ้างถึงเพ่ือให้ผู้อ่านผู้ฟังเลื่อมใสศรัทธาและยึดมั่นในคติธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่อยู่ในวรรณกรรมเรื่องดังกล่าว เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าพระพุทธโฆสเถระหรือพระ
พุทธโฆสาจารย์เป็นพระคันถรจนาจารย์ในนิกายเถรวาท มีชีวิตอยู่ราวพุทธศตวรรษที่ 10 
เกิดที่ประเทศอินเดียและเป็นผู้แต่งคัมภีร์สำคัญหลายเล่มในลังกา โดยเฉพาะประเภท
อรรถกถา ผลงานที่สำคัญ เช่น ชาตกัฏฐกถาหรืออรรถกถาชาดกและคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
โดยเหตุที่ท่านมีชื่อเสียงเป็นผู้แต่งคัมภีร์สำคัญหลายเล่ม วรรณกรรมหลายเรื่องท่ีไม่ปรากฏ
นามผู้แต่งก็มักจะมีการกล่าวว่าเป็นผลงานของพระพุทธโฆสเถระหรือพระพุทธโฆสาจารย์
ด้วย 

 ผู้ศึกษามีความเห็นสอดคล้องกับ ประคอง  นิมมานเหมินท์ ที่ว่า การอ้างชื่อพระพุทธ 
โฆสเถระว่าเป็นผู้แต่งวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสนี้ เป็นการกล่าวอ้างถึงเพ่ือให้ผู้อ่านผู้ฟัง
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เลื่อมใสศรัทธาและยึดมั่นในคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ในวรรณกรรมเรื่องดังกล่าว  นอกจากนี้
ยังแสดงให้เห็นว่าปราชญ์ล้านนามีความรู้ด้านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะความรู้
ที่ว่าพระพุทธโฆสเถระเป็นผู้รจนาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะประเภทอรรถกถา ซึ่งเป็น  
ต้นเค้าของชาดกเรื่องต่าง ๆ ของล้านนา 

องค์ประกอบของเนื้อเรื่อง 

 ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์องค์ประกอบของเนื้อเรื่องใน 3 ส่วนซึ่งเป็นลักษณะเด่นของวรรณกรรม
ชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ได้แก่ เนื้อเรื่อง เรื่องแทรก และตัวละคร มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เนื้อเรื่อง 

  วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ รวมทั้งวรรณกรรมชาดกล้านนา
เรื่องอุสสาบารสฉบับอ่ืน ๆ มีการแบ่งการดำเนินเรื่องออกเป็น 15 ตอน หรือ 15 ผูกเหมือนกัน การ
ดำเนินเรื่องในแต่ละผูกมีดังนี้  
  ผูกที่ 1 เริ่มต้นด้วยบทบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดชาดก 
   เรื่องนี้ข้ึน จากนั้นจะกล่าวถึงกษัตริย์และบ้านเมืองฝ่ายเมืองกาสี การ 
   กำเนิดของตัวละครฝ่ายเมืองกาสี 
  ผูกที่ 2 กล่าวถึงการอภิเษกของตัวละครฝ่ายเมืองกาสี การแสดงอำนาจและ 
   ความสามารถของพานพรหมทัต 
  ผูกที่ 3 กล่าวถึงการแสดงอำนาจและความสามารถของพานพรหมทัต 
  ผูกที่ 4 กล่าวถึงการแสดงอำนาจและความสามารถของพานพรหมทัต และจุดหักเห
   ของเรื่องที่พานพรหมทัตหลงในฤทธิ์ของตนเองคิดจะไปลอบชมนางสุชาดา 
   ชายาพระอินทร์ 
  ผูกที่ 5 กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีพานพรหมทัตใช้ฤทธิ์ไปลอบชมนางสุชาดาชายาพระอินทร์ 
   และกล่าวถึงบ้านเมืองและตัวละครฝ่ายเมืองภัคโค 
  ผูกที่ 6 กล่าวถึงอำนาจของตัวละครฝ่ายเมืองภัคโค และการออกบวชของพระนุงคราช
   ผู้เป็นลุงของบารส พระบารสได้ตามไปส่งพระนุงคราชและได้เทพธิดาเป็นชายา 
   3 องค์ 
  ผูกที่ 7 กล่าวถึงพระบารสได้นางกินรีเป็นชายาทั้ง ๗ ตน 
  ผูกที่ 8 กล่าวถึงการอภิเษกของตัวละครฝ่ายเมืองภัคโค 
  ผูกที่ 9 กล่าวถึงกำเนิดนางอุสสา พระบารสตามกวางทองแปลงจนไปพบ  
   นางอุสสาและลอบเข้าปราสาทนางอุสสา  พานพรหมทัตให้จับตัวพระบารส 
  ผูกที่ 10 กล่าวถึงพระขิตราชยกทัพไปช่วยพระบารส  
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  ผูกที่ 11 กล่าวถึงสงครามระหว่างเมืองกาสีกับเมืองภัคโค 
  ผูกที่ 12 กล่าวถึงสงครามระหว่างเมืองกาสีกับเมืองภัคโค พานพรหมทัตตายในที่รบ  
   พระขิตราชอภิเษกอนุพานพรหมทัตข้ึนเป็นกษัตริย์เมืองกาสี 
  ผูกที่ 13 กล่าวถึงการอภิเษกระหว่างอนุพานพรหมทัตฝ่ายเมืองกาสีกับนางสรีปทุมาฝ่าย
   เมืองภัคโค 
  ผูกที่ 14 กล่าวถึงพระบารสและนางอุสสาเดินทางไปเยี่ยมพระนุงคฤๅษีในป่า พระยา 
   วิโรหามาลักพาตัวนางอุสสาไปเมืองลังกา พระบารสไปรบกับพระยาวิโรหา 
   พระขิตราชยกทัพไปรบกับพระยาวิโรหา พระยาวิโรหาตายในที่รบ 
  ผูกที่ 15 กล่าวถึงกษัตริย์ชื่อธัมมปโชตแห่งเมืองมิถิลาทราบว่าธิดาของขุนไทยมีความงาม 
   จึงส่งทูตมาขอกับพระขิตราช แต่พระขิตราชบอกว่าจะยกนางให้แก่ผู้ที่สามารถ
   ขึ้นสายนารายณ์ธนูได้ ลูกกษัตริย์เมืองอ่ืนต่างก็ยกพลมาเพ่ือชิงนางแต่ก็สู้ไม่ได้
   จึงหนีกลับไป บ้านเมืองจึงมีแต่ความสุข ในตอนท้ายเรื่องมีประชุมชาดกว่าผู้ใด
   ในเรื่องไปเกิดเป็นใครในสมัยพระพุทธเจ้า 

  จะเห็นได้ว่าวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสทั้ง 15 ผูกนี้มีการนำเรื่องอุณรุทและ 
รามเกียรติ์มาผสมกัน โดยเนื้อเรื่อง ผูกที่ 1 ถึง ผูกที่ 13 ส่วนใหญ่มาจากเรื่องอุณรุท ส่วนผูกที่ 14-15 เป็น
เนื้อเรื่องคล้ายกับเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่ตอนลักนางสีดาจนถึงทศกัณฐ์ล้ม  
  สอดคล้องกับ ประคอง  นิมมานเหมินท์ (2561: 224-225) ที่กล่าวถึงเนื้อเรื่องของวรรณกรรม
ชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสไว้ว่า วรรณกรรมเรื่องนี้บรรยายเรื่องราวของตัวละครค่อนข้างละเอียด มีการ
นำอนุภาคต่าง ๆ จากเรื่องรามเกียรติ์หรือรามายณะและเรื่องอ่ืน ๆ มาดัดแปลงผสมกัน โดยเหตุที่มีเรื่อง
แทรกหลายเรื่องจึงทำให้อุสสาบารสฉบับนี้มีความยาวมาก  
 2. เรื่องแทรก 

  เรื่องแทรกเป็นเรื่องราวจากวรรณกรรมเรื่องอ่ืน โดยยกมาแทรกเพียงสั้น  ๆ ในวรรณกรรม
ชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ดังตัวอย่างดังนี้ 
  2.1  เรื่องขุนอินทปากับนางสรีอุมมา  
   เรื่องแทรกเรื่องนี้เป็นเรื่องราวแสดงบุพกรรมคือการกระทำในชาติปางก่อนที่ส่งผลมา
ในชาติปัจจุบัน เรื่องขุนอินทปากับนางสรีอุมมาปรากฏในผูกที่ 2 ขุนอินทปาเป็นขุนผู้หนึ่งใน 101  
หัวเมืองของเมืองกาสี เนื้อเรื่องตอนหนึ่งมีว่า   
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  ถัดนั้นยังมีพระยาตน ๑ ชื่อสิริวัณณราช ในพระยาหกหมื่นตนแล พระยาตนนั้น
มีเมีย ๕ คนก็ตายเสียเสี้ยงแล จิ่งไปเอาลูกสาวพระยาชินราชแต่เมืองโลมทวีปพ้นมาเป็น
เมีย มีอายุได้ ๑๖ ปี ชื่อว่าสรีอุมมราชธิดา มีรูปโฉมโนมพรรณวัณณะอันงามเป็นดั่งเทพพา
นั้นแล ส่วนอันว่าพระยาสิริวัณณราชแลนางสรีอุมมาอยู่กินกับด้วยกันดังอ้ัน นางสรีอุมมาก็
ทรงคัพภะได้ ๑๐ เดือนบัวรมวลแล้ว ก็ประสูติได้ลูกชายผู้ ๑ แลมีวรรณะเป็นดั่งคำ บุคละ
ทัง ๒ ก็ใส่ชื่อว่า อินทปา ว่าอ้ันแล  ในเมื่ออินทปาจำเริญใหญ่ขึ้นมาได้ ๗ ปีดังอ้ัน พระราช
บิดาตนพ่อก็จุติตายไปสู่ปรโลกพายหน้าหั้นแล ส่วนอันว่าอินทปานั้นจำเริญใหญ่ขึ้นมาได้ 
๑๖ ปี มีรูปโฉมโนมพรรณวรรณะอันงามเป็นดั่งเทวบุตรนั้นแล  ส่วนอันว่านางสรีอุมมาตน
แม่นั้น มีอายุได้ ๓๐ ปีก็ยังมีรูปอันงามเป็นดั่งเทวดานั้นแล ส่วนอันว่านางสรีอุมมานั้น แม้น
ว่ามีอายุได้ ๑๐๐ ปี ก็ยังมีรูปอันงามเป็นดั่งได้ ๑๖ ปีนั้นแล บุคละทั้ง ๒ แม่ลูกนั้น เหมือน
ดังมีอายุได้เท่ากันนั้นแล บุคละทั้ง ๒ แม่ลูกก็มีใจปฏิพัทธ์เซิ่งกันด้วยกามคุณ ก็ลวดเอากัน
เป็นผัวเป็นเมียหั้นแล ส่วนว่าอินทปาเอาแม่เป็นเมียก็อยู่ในเวียงกาสีที่นั้นแล บ่นานเท่าใดก็
ประสูติได้ลูกหญิงผู้ ๑ ใส่ชื่อว่า ปัญจารีแล บ่นานเท่าใดก็ประสูติได้ลูกชายผู้ ๑ ก็ใส่ชื่อว่า 
จันทปา ว่าอ้ันแล ในเมื่อลูกทั้ง ๒ จำเริญใหญ่ขึ้นมาได้ ๑๖ ปี ก็มีรูปอันงามเป็นดั่งพ่อแม่ ๒ 
ขานั้นแล ขาทั้ง ๒ ลวดมีใจปฏิพัทธ์กับด้วยกามราคา ก็เอากันเป็นผัวเป็นเมียหั้นแล อันนี้
หากเป็นผลกรรมแห่งพ่อแม่ ๒ ขา ได้กระทำมานั้นแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/
ผูก 2/ลาน “ก ๔๔”/ด้าน 2 บรรทัดที่ 2 ถึง ลาน “ข ๔๕”/ด้าน 2 บรรทัดที่ 1) 

   บุพกรรมที่ทำให้ขุนอินปามีใจปฏิพัทธิ์นางสรีอุมมาซึ่งเป็นแม่ และลูกชายหญิงของ
ขุนอินทปามีใจปฏิพัทธ์ซึ่งกันและกันนั้นเกิดจากเมื่อครั้งพระพุทธเจ้านามว่านารทะ นางสิริอุมมาเกิด
เป็นลูกสาวของสิริวัฑฒนเสฏฐี มีชื่อว่า เหมชาลา  ส่วนขุนอินทปาเกิดเป็นลูกชายของสุนทรเสฏฐี มีชื่อ
ว่า สุตตมานวะ  นางเหมชาลาและสุตตมานวะได้เป็นผัวเมียกันและได้ถวายอัฐบริขารกับทั้ง
โภชนาหารแก่พระมหาเถรชื่อว่า จิตตเถร และได้ตั้งปรารถนาว่า 

   ภนฺเต ข้าแต่เจ้ากู ส่วนอันว่าเขือข้าทั้ง ๒ ผัวเมียนี้เกิดมาในชาติอันใด ขอจุ่งหื้อ
ประสบพบกัน เป็นผัวเป็นเมียกันทุกชาติเทอะ แม้นว่าสุตตมานวะผัวข้า ได้เกิดในท้องแห่ง
ข้าดังอ้ัน ก็ขอจุ่งหื้อได้เป็นผัวแห่งข้าดั่งเก่าเทอะ แม้นข้าหากได้เป็นลูกหญิงสุตตมานวะดั่ง
อ้ัน ก็ขอจุ่งหื้อได้เป็นผัวแห่งข้าเทอะ (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 2/ลาน “ขา 
๔๖”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 4 ถึง ด้าน 2 บรรทัดที่ 1) 

ส่วนสุตตมานวะได้ตั้งปรารถนาว่า   
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   ภนฺเต ข้าแต่เจ้ากู ส่วนอันว่านางเหมชาลานี้เป็นเมียแห่งข้านี้ เกิดมาในชาติ 
อันใดขอหื้อได้เป็นผัวเมียกันทุกชาติเทอะ แม้นว่าข้าได้เกิดในท้องแห่งนางผู้นี้ ก็จุ่งหื้อได้
เป็นผัวแห่งนางเทอะ แม้นว่านางผู้นี้ได้เกิดเป็นลูกหญิงข้า จุ่งหื้อได้เป็นเมียแห่งข้าเทอะ 
(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 2/ลาน “ขา ๔๖”/ด้าน 2บรรทัดที่ 1-2) 

   จากบุพกรรมนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสกับพระภิกษุว่า  

   ภิกฺขเว ดูราภิกขุทั้งหลาย ส่วนอันว่านางสิริอุมมาและอินทปา ๒ ขาแม่ลูกมีรูป
อันงามมากนัก เป็นดั่งมีอายุได้เท่ากันนั้น มีรูปอันงามก็เสมอกัน ลวด (เลย) มีใจปฏิพัทธ์
กันด้วยสุนทราคะ ก็ลวดเอากันเป็นผัวเป็นเมียเพ่ืออ้ันแล กรรมอันกะทำสันนี้ จักเป็นบาป
แก่ขาทั้ง ๒ ก็บ่มี เหตุโปราณปรารถนาแต่ก่อนนั้นแล เหตุดังอ้ันบุคละทั้งหลายบ่ควรจักติ
เตียนนินทาว่าร้ายสักอันแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 2/ลาน “ขิ ๔๗”/ด้าน 
1 บรรทัดที่ 3-5) 

  2.2 เรื่องนางสุภากับนกหัสดีลิงค์และผรุสยักษ์  
   เรื่องแทรกเรื่องนี้มีเนื้อเรื่องคล้ายกับนิบาตชาดกเรื่องของพระนางสามาวดีและชาดก
นอกนิบาตเรื่องสัพพสิทธิกุมมารชาดก เรื่องนางสุภากับนกหัสดีลิงค์และผรุสยักษ์นี้ ปรากฏในผูกที่ 3 
เป็นเรื่องราวตอนหนึ่งที่แสดงเดชานุภาพของพญาพานพรหมทัตที่ได้ช่วยนางเทวีจากผรุสยักษ์  
ตัวอย่างเนื้อเรื่องตอนหนึ่งมีว่า  

   ตทา ในกาลนั้น ยังมีพระยาตน ๑ ชื่อว่าธัมมกิตติ ก็เสวยราชสมบัติในเมืองกิตติ
รัฐแลยังมีนางเทวีพระยาตน ๑ ชื่อว่าสุภาว่าอ้ัน เป็นนางเทวีแห่งพระยาตนนั้นแล อัน
ทรงคัพภะได้ ๙ เดือนจักดา (ใกล้, จวน) ประสูติแล้ว ก็ไปนอนอยู่สไบผ้ารัตนอันกัมพลแดง
งาม ก็ออกมานั่งอยู่เหนือเครื่องอันลาดเจือไว้พายนอกปราสาทที่เป่ง ๑ หั้นแล  เมื่อนั้นยัง
มีนกหัสดีลิงค์ตัว ๑ บินมาทางอากาศ ก็หันยังนางเทวี(ส)ไบผ้ารัตนกัมพลอันแดงงามดั่งอ้ัน 
มันก็ใส่ใจว่าเป็นแท่งชิ้น (แท่งเนื้อ) มันก็บินลงมาซูด (โฉบ) เอารีบพลันนัก ก็เอานางเทวี
เข้าอยู่ในระวงตีนแห่งตนแล ก็บินหนีไปสู่ป่าหิมพานต์แล้ว ก็ไปจับอยู่เหนือค่าไม้นิโครธต้น
ใหญ่ ๑ ก็จับอยู่ละแวกค่าไม้มาสมกันแล้ว ก็วางลงใส่ใจว่าจักกินว่าอ้ัน ส่วนอันว่านกหัสดี
ลิงค์ตัวนั้นหันนางเทวีมีวิญญาณท้วงติงได้ก็บ่กินแล เหตุว่านกหัสดีลิงค์บ่ห่อนกินคน ก็วาง
นางเทวีไว้เหนือค่าไม้นิโครธต้นนั้นแล้วเหินไปแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/  
ผูก 3/ลาน “ค ๓  ๙๓”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 2-ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 1)  
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   นางสุภาเมื่อเห็นนกหัสดีลิงค์บินหนีไปนั้น ก็ร้องไห้อ้อนวอนเทวดาอยู่ แต่ยังไม่ทันมี
คนมาช่วย ผรุสยักษ์มาพบนางจึงจับนางไปขังไว้ในถ้ำเอาก้อนหินใหญ่ปิดปากถ้ำไว้ หมายใจว่าเมื่อ
กลับมาจากชุมนุมยักษ์แล้วจะกินนาง  แต่ด้วยเทวดาดลใจให้พานพรหมทัตมาเที่ยวป่าหิมพานต์ผ่าน
มายังถ้ำของผรุสยักษ์จึงช่วยนางสุภาออกมาจากถ้ำ และจะพานางไปส่งบ้านเมือง  ครั้นผรุสยักษ์
ติดตามมาพญาพานพรหมทัตก็ขับไล่ไป  และพานางไปส่งยังเมืองกิตติรัฏฐ  ต่อมานางสุภาได้ให้
กำเนิดลูกชาย  พญาพานพรหมทัตตั้งใช่ว่า “อภยากุมาร” ด้วยเหตุที่พ้นภัยจากยักษ์มาได้ 
   เรื่องราวของนางสุภาและนกหัสดีลิงค์นี้ คล้ายกับเรื่องของพระนางสามาวดี ปรากฏ
ในอรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรควรรณนา (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2526 : 
223-225) เนื้อเรื่องตอนหนึ่งมีว่า   

   ในสมัยนั้น ในกรุงโกสัมพี ได้มีพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าปรันตปะ วันหนึ่ง 
พระเจ้าปรันตปะทรงนั่งผิงแดดอ่อนอยู่ที่กลางแจ้งกับพระราชเทวี ผู้ทรงครรภ์. พระราชเทวี 
ทรงห่มผ้ากัมพลแดงอันมีราคาแสนหนึ่ง ซึ่งเป็นพระภูษาทรงของพระราชา ทรงนั่งปราศรัย
กับพระราชา ถอดพระธำมรงค์ อันมีราคาแสนหนึ่งจากพระองคุลีของพระราชา มาสวมใส่ที่
นิ้วของพระองค์.   
        ในสมัยนั้น นกหัสดีลิงค์ บินมาโดยอากาศ เห็นพระราชเทวี จึงชะลอปีกบินโผลง 
โดยหมายว่า “ชิ้นเนื้อ.”  พระราชาทรงตกพระทัยด้วยเสียงโผลงของนกนั้น จึงเสด็จลุกเข้า
ภายในพระราชนิเวศน์. พระราชเทวีไม่อาจไปโดยเร็วได้ เพราะทรงครรภ์แก่ และเพราะ
เป็นผู้มีชาติแห่งคนขลาด. ครั้งนั้น นกนั้นจึงโผลง ยังพระนางนั้นให้นั่งอยู่ที่กรงเล็บ บินไปสู่
อากาศแล้ว. เขาว่า พวกนกเหล่านั้น ทรงกำลังเท่าช้าง ๕ เชือก เพราะฉะนั้น จึงนำเหยื่อ
ไปทางอากาศ จับ ณ ที่อันพอใจแล้ว ย่อมเคี้ยวมังสะกิน.  แม้พระนางนั้น อันนกนั้นนำไป
อยู่ ทรงหวาดต่อมรณภัย จึงทรงดำริว่า “ถ้าว่าเราจักร้อง , ธรรมดาเสียงคน เป็นที่
หวาดเสียวของสัตว์จำพวกดิรัจฉาน มันฟังเสียงนั้นแล้ว ก็จักทิ้งเราเสีย , เมื่อเป็นเช่นนั้น 
เราจักถึงความสิ้นชีพ พร้อมกับเด็กในครรภ์ ; แต่มันจับในที่ใดแล้วเริ่มจะกินเรา, ในที่นั้น 
เราจักร้องขึ้น แล้วไล่ให้มันหนีไป. พระนางยับยั้งไว้ได้ ก็เพราะความที่พระองค์เป็นบัณฑิต.  
ก็ในกาลนั้น ที่หิมวันตประเทศ มีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง เจริญขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ตั้งอยู่โดย
อาการดังมณฑป. นกนั้น นำเหยื่อมีเนื้อเป็นต้นไปแล้ว ย่อมเคี้ยวกินที่ต้นไทรนั้น ; 
เพราะฉะนั้น นกหัสดีลิงค์ตัวนั้นนำพระราชเทวีแม้นั้นไปที่ต้นไทรนั้นแล วางไว้ในระหว่าง
ค่าคบไม้ แลดูทางอันตนบินมาแล้ว. นัยว่าการแลดูทางบินมาแล้ว เป็นธรรมดาของนก
เหล่านั้น. ในขณะนั้น พระราชเทวี ทรงดำริว่า “บัดนี้ ควรไล่นกนี้ให้หนีไป” จึงทรงยก 
พระหัตถ์ทั้ง ๒ ขึ้น ทั้งปรบมือ ทั้งร้อง ให้นกนั้นหนีไปแล้ว.  ครั้งนั้น ในเวลาพระอาทิตย์
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อัสดงคต ลมกัมมัชวาตปั่นป่วนแล้ว ในพระครรภ์ของพระราชเทวีนั้น. มหาเมฆคำรามร้อง 
ตั้งขึ้นในทุกทิศ ชื่อว่าความหลับ มิได้มีแล้วตลอดคืนยังรุ่ง แก่พระราชเทวี ผู้ดำรงอยู่ใน
ความสุข ไม่ได้แม้สักคำพูดว่า “อย่ากลัวเลย พระแม่เจ้า” อันความทุกข์ครอบงำแล้ว  
แต่เมื่อราตรีสว่าง ความปลอดโปร่งจากวลาหกก็ดี, ความข้ึนแห่งอรุณก็ดี, ความคลอดแห่ง
สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์ของพระนางก็ดี ได้มีแล้ว ในขณะเดียวกันนั้นแล. พระนางได้ตั้งชื่อ
พระโอรสว่า “อุเทน” เพราะถือเอาฤดูเมฆและฤดูอรุณข้ึนประสูติแล้ว. 

   นอกจากนี้เรื่องราวของนกหัสดีลิงค์ที่คาบนางมานี้ยังปรากฏในวรรณกรรมเรื่องอ่ืน
อีก เช่น ปรากฏในลักษณะนิทานซ้อนนิทานในเรื่องสัพพสิทธิกุมมารชาดก ซึ่ง วิโรจน์  อินทนนท์ 
(2554 : 664) ได้กล่าวไว้ในตอนหนึ่งของเรื่องย่อสัพพสิทธิกุมมารชาดกว่า ในเวลาเที่ยงคืนเจ้าชาย
สรรพสิทธิได้ถอดจิตไปไว้ในท่ามกลางอำมาตย์ทั้งหลายแล้วถามปัญหาว่า มีชาย ๔ คนไปเรียนวิชากับ
อาจารย์จากตักกสิลา คนหนึ่งเรียนการดำน้ำ คนหนึ่งเรียนโหราศาสตร์ คนหนึ่งเรียนยิงธนู และอีกคน
หนึ่งเรียนมนต์ที่ทำให้คนตายแล้วฟ้ืนได้ เมื่อเรียนจบแล้วก็พากันกลับบ้าน ระหว่างทางได้ถามคนที่
เรียนโหราศาสตร์ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้น เขาบอกให้คนที่เรียนยิงธนูขึ้นธนูเตรียมไว้ ทันใดนั้นก็เห็นนก
หัสดีลิงค์กำลังคาบพระมเหสีของพระราชามาเกาะอยู่ที่ต้นไทร คนที่เรียนยิงธนูจึงยิงนกทำให้นกปล่อย
พระมเหสีตกลงไปในมหาสมุทร คนที่เรียนดำน้ำก็ดำน้ำไปอุ้มเอาพระนางขึ้นมา ส่วนคนที่เรียนมนต์ที่
ทำให้คนตายแล้วฟ้ืนก็ได้เป่ามนต์ทำให้พระนางฟ้ืนคืนสติ และทั้ง ๔ คนก็เกิดความรักใคร่ในตัวพระ
นาง ใครควรจะได้พระนางเป็นภรรยา อำมาตย์ตอบว่าคนที่เรียนยิงธนูควรได้นางเป็นภรรยา แต่
พระธิดาตอบว่าคนที่ดำน้ำไปเอานางขึ้นมาสมควรได้นางเป็นภรรยาเพราะได้ถูกต้องตัวของนาง 

  2.3 เรื่องกำเนิดหุรมาน (หอรมาน) 
   กำเนิดหุรมาน (หอรมาน) ปรากฏในผูกที่ 3 นางภรณีเป็นหญิงเข็ญใจเที่ยวขอทาน
อยู่ในเมืองวนสัณฐาน  เมื่อนางอายุได้ 20 ปี เมืองวนสัณฐานเกิดทุพภิกขภัย นางจึงไปอาศัยในป่าหิม
พานต์หาหัวมันและลูกไม้เลี้ยงชีพ และได้ลิงผู้ตัวใหญ่เป็นผัว กำเนิดของหุรมานซึ่งเป็นลูกครึ่งมนุษย์
กับลิงนี้ คล้ายกับกำเนิดหอรมานในพรหมจักรชาดก ซึ่ง ฉัตรยุพา  สวัสดิพงษ์ (2554 : 241) ได้สรุป
เรื่องย่อไว้ตอนหนึ่งว่า พญากาสิกราชแห่งเมืองกาสีได้ต่อสู้กับลูกควายซึ่งเป็นทรพีฆ่าพ่อในถ้ำแห่งหนึ่ง 
จนเป็นเหตุให้พญากาวินทะเข้าใจผิดปิดปากถ้ำเพราะเห็นเลือดใสไหลออกมา พญากาสิกราชโกรธมาก
ทลายถ้ำออกมาได้และเนรเทศกาวินทะไปอยู่ป่า ได้นางวานรเป็นเมียและมีลูกคือหรมาน  

   ตัวอย่างเรื่องแทรกตอนกำเนิดหุรมาน (หอรมาน) เนื้อเรื่องตอนหนึ่งมีว่า  

   ส่วนอันว่าวอกตัวนั้นก็เอาเฟยหญ้ามุงกระต่ายอันอ้วนอ่อนดีนั้นมาหื้อนางได้เจือ
อ้อมนอนแล ส่วนอันว่าวอกตัวนั้นมีใจปฏิพัทธ์ด้วยนาง ก็สำแดงอาการเป็นดั่งจักใคร่เสพกาม
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นั้นแล ส่วนอันว่านางภรณีผู้นั้นก็เสวยกามคุณกับด้วยวอกตัวนั้นหั้นแล  ส่วนอันว่าวอกตัวนั้น
ได้เสวยกามคุณกับด้วยนางซ้ำรักยิ่งกว่าเก่า ก็ไปแสวงหาเข้าสาลีและหัวมันลูกไม้ทังหลาย
มากนักยิ่งกว่าเก่าหั้นแล ส่วนอันว่านางภรณีผู้นั้นก็เอาวอกเป็นผัว อยู่กินกับด้วยวอกตัวนั้น
นานได้ปี ๑ นางก็ทรงคัพภะได้ ๗ เดือนหั้นแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 3/ 
ลาน “ป ๑๑  ๑๐๑”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 5 ถึง ด้าน 2 บรรทัดที่ 2) 

   ต่อมามียักษ์ตัวหนึ่งชื่อวิรุทธายักษ์ อยากได้นางภรณีเป็นเมียจึงลอบไปฆ่าลิงผัวนาง
ภรณีนั้น แล้วแปลงตัวเป็นชายหนุ่มมาอยู่กินกับนางภรณี  เมื่อนางภรณีอยู่กินกับยักษ์ได้ 1 เดือน  
มีฤๅษีตนหนึ่งชื่อ วิมลฤๅษี ได้มาหานางภรณีและบอกความจริงแก่นาง  นางภรณีจึงหนีวิรุทธายักษ์ไป
อาศัยอยู่กับวิมลฤๅษี  วิรุทธายักษ์มาติดตามนางแต่นางไม่ยอมกลับไปอยู่ด้วยจึงกลับไปยังที่อยู่แห่งตน 

   นางภรณีเมื่อนางภรณีตั้งท้องครบ 10 เดือนแล้ว ข้อความตอนนี้มีว่า 

   ส่วนอันว่านางภรณีผู้นั้นก็ทรงคัพภะได้ ๑๐ เดือนบัวรมวลแล้ว ก็ประสูติได้ลูกผู้ 
๑ มีรูปเป็นดั่ งวอกนั้นแล เจ้ารสีก็หดหล่อด้วยน้ำทิพพมันตาหื้อบัวริสุทธิ์หมดใส   
โส ส่วนอันว่าวอกตัวนั้นนานได้ ๗ เดือนก็เป็นอันบริสุทธิ์มากนักแล  ส่วนอันว่าวิมลรสีก็ใส่
ชื่อว่า หุรมานโลก แล  โส ส่วนอันว่าหุรมานโลกผู้นั้นก็เป็นอันฉลาดรู้หลวกด้วยอันช่าง
ปากคำคนมากนักแล ส่วนอันว่าหุรมานตนนั้นจำเริญใหญ่ขึ้นมาได้ ๑๖ ปี ก็มีฤทธีอานุภาพ
กำลังแรงเท่า ๑๐ ตัวช้างสารแลมีตัวใหญ่เท่าม้าอัสดรแลหุรมานตนนั้นมีตัวอันเกลี้ยงกลม
สมงาม (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 3/ลาน “พฺพ ๑๓  ร้อย ๓”/ด้าน 2 บรรทัด
ที่ 4 ถึง ลาน “ภ ๑๔  ร้อย ๔” ด้าน 1 บรรทัดที่ 2) 

   วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ ผูกที่ 3 เขียนชื่อเป็น  
“หุรมาน” แต่ในผูกอ่ืนเช่นผูกท่ี 4 เขียนชื่อเป็น “หอรมาน” 

  2.4 เรื่องควายสุวรรณทุรภี 
   เรื่องควายสุวรรณทุรภีปรากฏในผูกที่ 3 เป็นที่แน่ชัดว่าเรื่องแทรกตอนนี้รับมาจาก
เรื่องรามเกียรติ์  ในรามเกียรติ์สำนวนล้านนาเรื่องต่าง ๆ ก็ปรากฏเหตุการณ์ตอนนี้ เช่น เรื่องพรหม
จักรชาดกมีว่า พญากาสิกราชแห่งเมืองกาสีได้ต่อสู้กับลูกควายซึ่งเป็นทรพีฆ่าพ่อในถ้ำแห่งหนึ่ง  
จนเป็นเหตุให้พญากาวินทะเข้าใจผิดปิดปากถ้ำเพราะเห็นเลือดใสไหลออกมา พญากาสิกราชโกรธมาก
ทลายถ้ำออกมาได้และเนรเทศกาวินทะไปอยู่ป่า (ฉัตรยุพา  สวัสดิพงษ์, 2554 : 241)  นิทานเรื่อง
หอรมาน เมื่อครั้งที่พระรามพบสุครีพ  สุครีพเล่าเรื่องภารีปราบควายทรพี (ฉัตรยุพา  สวัสดิพงษ์, 
2554 : 573)  
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   ตัวอย่างเรื่องแทรกตอนควายสุวรรณทุรภี เนื้อเรื่องตอนหนึ่งมีว่า 

   ในกาลนั้นยังมีควายเขาคำตัว ๑ ชื่อว่า สุวรรณทุรภีแล ส่วนว่าควายตัวนั้นมี  
ตัวใหญ่เท่าช้างสารมีเขาอันงามแลเหลี้ยมนัก มีวรรณะเหลืองเป็นดั่งคำนั้น เหตุดั่งอ้ันจิ่งได้
ชื่อว่าสุวรรณทุรภีเพ่ืออ้ันแล ส่วนอันว่าควายสุวรรณทุรภีตัวนั้นเป็นใหญ่กว่าหมู่ควายแม่
ทั้งหลายอันได้ ๕ ร้อยตัวนั้นแล ควายตัวนั้นเทียรย่อมรักษาข้างหมู่ควายแม่ทังหลายแล 
แขวดหมู่ควายแม่ทังหลายหื้อประสมกันอยู่ที่เดียวบ่หื้อพรากไปไกลแล ควายแม่ตัวใดแล
เกิดลูกเป็นตัวแม่ก็รักษาไว้หั้นแล ควายแม่ตัวใดแลเกิดลูกเป็นตัวพู้ดั่งอ้ัน ควายสุวรรณ 
ทุรภีตัวนั้นก็ขวิดแทงฆ่าหื้อตายเสีย บ่หื้อใหญ่สักตัว เหตุว่ากลัวมาประจญแพ้ตนนั้นแล...  
ตทา ในกาลนั้น ยังมีแม่ควายตัว ๑ ก็ทรงคัพพะลูกดั่งอ้ัน แม่ควายตัวนั้นก็คระนิงใจว่า ผี้ว่า
กูประสูติอยู่ในที่นี้ หลอนเป็นตัวพู้ดั่งอ้ัน ควายตัวนี้ก็จักข้าเสียชะแล ผี้เป็นตัวแม่ก็จิ่งจักมี
ชีวิตชะแล ว่าอ้ัน ควายแม่ตัวนั้นคระนิงใจฉันนี้แล้ว ก็ลักหนีไปสู่ฐานที่ไกลแต่ที่นั้นได้ ๑๕ 
โยชน์ บ่ไกลแต่ข้างริมน้ำสมุทรเท่าใดแล แม่ควายตัวนั้นก็อยู่รักษายังคัพพะแห่งตนหั้นแล 
เถิงกาลเมื่อคัพพะแห่งแม่ควายตัวนั้นใหญ่ได้ ๑๐ เดือนบัวรมวลแล้ว ก็ประสูติได้ยังลูกตัวพู้
แท้หั้นแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 3/ลาน “ญ ๒๑  ร้อย ๑๑”/ด้าน 1 
บรรทัดที่ 3 ถึง ลาน “ย ๒๒  ร้อย ๑๒” ด้าน 1 บรรทัดที่ 1) 

   ควายสุวรรณทุรภีตัวลูกนี้ เมื่อเติบใหญ่ขึ้นก็คอยวัดรอยเท้าสุวรรณทุรภีตัวพ่อ เมื่อ
ใหญ่เท่าพ่อก็ไปท้าพ่อรบและฆ่าพ่อตาย  สุวรรณทุรภีทะนงในกำลังแห่งตนจึงไปท้าสู้กับรุกขเทวดา   
รุกขเทวดาให้ไปท้าพญาพานพรหมทัต  เมื่อพานพรหมทัตกับสุวรรณทุรภีรบกันและฆ่าควายสุวรรณ
ทุรภีตาย  ในกาลนั้นมียักษ์ตัวหนึ่ง ชื่อว่าภคลวติผ่านมาพบ หมายจะกินพญาพานพรหมทัต จึงเอา  
หินปิดปากถ้ำขังพญาพานพรหมทัตไว้  พญาพานพรหมทัตทำลายหินใหญ่ที่ปิดปากถ้ำและฆ่ายักษ์
ตาย 

  2.5 เรื่องพระยาชินราชกับปุณณกยักษ ์
   เรื่องพระยาชินราชกับปุณณกยักษ์ปรากฏในผูกที่ 3 เนื้อเรื่องคล้ายกับเรื่องของพระเจ้า
พรหมทัต ในอรรถกถา สุตนชาดก ตัวอย่างเรื่องแทรกเรื่องพระยาชินราชกับปุณณกยักษ์ เนื้อเรื่องตอน
หนึ่งมีว่า 

   ส่วนอันว่าพระยาชินราชกับทังพลนิกายทังหลาย ไปไล่เนื้อในป่าหิมพานต์ฉันนั้น 
ยังมียักษ์ตัว ๑ ชื่อว่าปุณณกยักษ์ ก็มาเนรมิตเป็นกวางเยืองตัว ๑ แล่นผ่าหน้าพระยาก็ยิง
ดุจจะดังจับ (ถูก) ขาห้าน (กะเผลก) ไปนั้น พระยาก็กำดาบแล่นไปตามกวางเยืองตัวนั้น 
ส่วนอันว่าพระยาก็ไกลหมู่พลนิกายทั้งหลายไปแล ส่วนอันว่าพระยาก็ไล่กวางตัวนั้นไปบ่ยั้ง 
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ก็เข้าไปรอด (ถึง) ร่มไม้นิโครธต้น ๑ นั้นแล ส่วนว่ายักษ์ตัวนั้นก็แล่นออกมาจับเอาแขน
พระยาแล้วกล่าวว่า บุคคลผู้ใดแลเข้ามาในร่มไม้นิโครธต้นนี้ก็เป็นอาหารแห่งกูแล กูจักกิน
ท่านแล ว่าอ้ัน  พระยากล่าวว่า ดูรายักษ์ ท่านอย่าได้กินกูเทอะ คันว่ากินกูก็เท่าได้กิน  
ผู้เดียวแล คันท่านไว้ชีวิตกูคืนเมือรอดเมืองแล ก็จักได้กินหลายคนแล  หากจักแต่งสาลาไว้
แดนเมือง เอาคนมาไว้แลวันแลคนชะแล ว่าอ้ัน ยักข์ก็ปล่อยพระยาก็ออกมาตามหมู่พล
นิกายแล้วก็เมือสู่เมืองแห่งตน หั้นแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 3/ลาน 
“๓๒”/ด้าน 2 บรรทัดที่ 2 ถึง ลาน “๓๓” ด้าน 1 บรรทัดที่ 1) 

   พญาพานพรหมทัตซึ่งขณะนั้นได้พำนักอยู่ที่เมืองชินนกรของพระยาชินราชอาสาไป
ปราบปุณณกยักษ์และฆ่าปุณณกยักษ์ตาย  เรื่องราวของพระยาชินราชกับปุณณกยักษ์นี้ คล้ายกับเรื่อง
ของพระเจ้าพรหมทัต ปรากฏในอรรถกถา สุตนชาดก (มหามกุฏวิทยาลัย, 2527 : 225-227)  
เนื้อเรื่องตอนหนึ่งมีว่า 

   ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระโพธิสัตว์
เกิดในตระกูลคหบดีผู้ตกยาก. ญาติทั้งหลายได้ขนานนามให้ท่านว่า สุตนะ. ท่านเติบโตแล้ว
ได้รับจ้างเลี้ยงบิดามารดา เมื่อบิดาถึงแก่กรรมแล้ว ก็เลี้ยงมารดา. 

   แต่ในเวลานั้น พระเจ้าพาราณสีได้ทรงเป็นผู้มีพระทัยฝักใฝ่ในการล่าเนื้อ.  
(สัตว์ป่า) อยู่มาวันหนึ่ง พระองค์เสด็จไปป่าไกลประมาณ ๑ โยชน์ พร้อมด้วยบริวาร
จำนวนมาก ตรัสสั่งให้บอกแก่ทุกคนว่า ถ้าเนื้อหนีออกไปทางที่ผู้ใดยืนอยู่ ผู้นั้นถูกปรับ
สินไหม ชื่อนี้. อำมาตย์ทั้งหลายได้พากันกั้นซุ้มถวายพระราชาในที่ที่เป็นทางเดิน. บรรดา
เนื้อทั้งหลายที่ถูกพวกมนุษย์ล้อมที่อยู่ของเนื้อ ไล่ให้ลุกออกไปด้วยก้อนดินและท่อนไม้.  
ละมั่งตัวหนึ่งวิ่งไปที่ที่พระราชาประทับยืน. พระราชาหมายพระทัยว่า เราจักยิงมัน แล้วได้
ทรงยิงลูกศรไป. แต่เนื้อได้ศึกษามารยามาแล้ว รู้ลูกศรที่บ่ายหน้ามาอย่างสบายมาก จึงทำ
เป็นเหมือนต้องลูกศรล้มกลิ้งลง. พระราชาทรงเข้าพระทัยว่า เนื้อถูกเรายิงแล้ว จึงทรงวิ่ง
ไปเพ่ือต้องการจับ แต่เนื้อลุกขึ้นวิ่งหนีไปโดยเร็วเหมือนลม. พวกอำมาตย์เป็นต้น ได้พากัน
เยาะเย้ยพระราชา. พระองค์จึงทรงติดตามเนื้อไปทัน ในเวลามันล้า ทรงใช้พระขรรค์ฟัน
ออกเป็น ๒ ท่อน คล้องไว้ที่ท่อนไม้ท่อนหนึ่ง เป็นเหมือนคานหามเสด็จมา ทรงแวะเข้าไป
ต้นไทรที่อยู่ใกล้ทาง ด้วยพระดำริว่า เราจักพักผ่อนหน่อยหนึ่ง แล้วทรงม่อยหลับไป.  ก็
ยักษ์ชื่อมรรคเทพเกิดที่ต้นไทรนั้นได้สิทธิที่จะกินสัตว์ตัวที่เข้าไปใต้ต้นไม้นั้น จากสำนักท้าว
เวสสุวัณ. มันจับพระหัตถ์พระราชาผู้ทรงลุกขึ้นแล้วกำลังจะเสด็จไปไว้โดยขู่ว่า หยุด หยุด 
ท่านเป็นภักษาหารของเราแล้ว.  
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  พระราชาตรัสถามว่า ท่านเป็นใคร ?  
  เราเป็นยักษ์ผู้เกิดขึ้นที่นี้ ได้สิทธิกินคนและสัตว์ผู้เข้ามาในท่ีนี้ ยักษ์ตอบ.  
  พระราชาทรงตั้งพระสติ แล้วตรัสถามว่า เจ้าจักกินเฉพาะวันนี้หรือ ๆ จัก

กินเป็นประจำ.  
    เมื่อได้ก็จักกินเป็นประจำ มันตอบ.  

  พระราชาตรัสว่า วันนี้เจ้าจงกินเนื้อนี้ แล้วปล่อยเราไป ตั้งแต่พรุ่งนี้ไป เรา
จะส่งคนมาให้ท่าน ๑ คน พร้อมกับสำรับอาหาร ๑ สำรับ.  
    ถ้าอย่างนั้นท่านอย่าลืมในวันที่ท่านไม่ได้ส่งคนมา ข้าพเจ้าจะกินตัวท่านเอง 
ยักษ์พูดย้ำ.  เราเป็นราชาเมืองพาราณสี ขึ้นชื่อว่า สิ่งไม่มี ไม่มีสำหรับเรา พระราชาตรัส
รับรอง. 

   ในตอนท้ายเรื่องยักษ์ในสุตนชาดกมิได้ถูกฆ่า แต่ถูกสุตนโพธิสัตว์เกลี้ยกล่อมสั่งสอน
จนกลับใจ 

  2.6 เรื่องหอรมานถูกปลิงเกาะหน้าผากและหอรมานเผากรุงลงกา 
   เรื่องของหอรมานในตอนนี้อยู่ในผูกที่ 4 เป็นเหตุการณ์ในตอนที่หอรมานกำลัง
เดินทางไปหาพญาพานพรหมทัตที่เมืองกาสี ซึ่งเรื่องหอรมานถูกปลิงเกาะหน้าผากและหอรมานเผา
กรุงลงกานี้ จัดเป็นอนุภาคท่ีปรากฏในรามเกียรติ์สำนวนอื่น ๆ ด้วย  
   ตัวอย่างเรื่องแทรกตอนหอรมานถูกปลิงเกาะหน้าผากและหอรมานเผากรุงลงกา  
เนื้อเรื่องตอนหนึ่งมีดังนี้ 

   เมื่อนั้นยังมีปลิงใหญ่ตัว ๑ มีตัวอันยาวได้ ๔ โยชน์ ก็อยู่ในมหาสระที่นั้นแล เจ้า 
ฤษีก็กล่าวเซิ่งหอรมานว่า ท่านอย่าได้ไปดูดกินน้ำสระอันนั้นเนอ  ปลิงใหญ่ยาวได้ ๔  
โยชน์มีหั้นแล ปลิงจับท่านชา (หรือ, เช่นนั้นหรือ) ว่าอ้ัน เมื่อนั้นหอรมานใส่ใจว่าตนไวแล
แรงนัก ก็ไปดูดกินน้ำสระอันนั้นแล  โส กตฺตโต ส่วนอันว่าปลิงตัวนั้น มันหันเงาหอรมาน
ดูดกินน้ำสระอันนั้น มันก็ผุดออกมาไวนัก ก็จับหน้าผากหอรมานหั้นแล ส่วนอันว่า 
หอรมานตนนั้นอันปลิงหากจับ (เกาะ) หน้าผากดั่งอ้ัน มันก็สยองขึ้นเมือสู่อากาศสูงได้ ๒ 
โยชน์ ปลิงก็บ่ออกจากหน้าผากได้ มันก็จิ่งสยอง (เหาะ) ขึ้นเมือสู่อากาศสูงได้ ๔ โยชน์ 
ปลิงก็บ่ออกเสียหน้าผากได้แล เมื่อนั้นเจ้าฤษีกล่าวว่า ดูราหอรมานท่านจุ่งเอาน้ำลายแห่ง
ท่านใส่ปากปลิงเทอะ หากจักออกชะแล ว่าอ้ัน เมื่อนั้นหอรมานได้ยินคำอันนั้นก็ถ่มน้ำลาย
ใส่มือลูบปากปลิงก็หล่อน (หล่น) ตกลงไปในสระดั่งเก่าหั้นแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัด
ภูมินทร์/ผูก 4/ลาน “กุ ๕ แล  กุห้าแล”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 2 ถึง ด้าน 2 บรรทัดที่ 1)  
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   เนื้อเรื่องอีกตอนหนึ่งมีว่า  

   เมื่อนั้นหอรมานก็สั่งอำลาเจ้าฤษีแล้วก็สยองมาด้วยอากาศก็มารอดลงกาทวีป 
แล้วก็ลงมากินลูกไม้นิโครธต้น ๑ แล เมื่อนั้นพระยาลังกาตนชื่อกิตติสาระได้รู้ ก็ใช้พวกธนู
ทั้งหลายได้ร้อย ๑ ไปแวดยิงเอาว่าอ้ัน เมื่อนั้นหอรมานมีกำลังแรงไวนัก ก็สยองมาลู่ (แย่ง) 
จับยับ (จับ) เอาหอกดาบธนูแห่งเขาได้ชู่คนแล้ว ก็เอาไปซัดตกไปในน้ำสระอันชื่อกัลยาณ
ปาปีนั้นแล้ว ก็กล่าวเซิ่งคนทั้งหลายว่า ดูราคนผู้ถ่อยร้าย บุคคลผู้ใดหื้อสูมายิงกูนี้ชาว่าอ้ัน 
เมื่อนั้นพวกธนูทั้งหลายกล่าวว่า พระยาหากหื้อตูมาแวด (ล้อม) ยิงเอาท่านแลว่าอ้ัน เมื่อ
นั้นหอรมานก็ไล่ตีคนทั้งหลายฝูงนั้นก็แล่นเข้าไปเมือสู่เวียงแล้ว ก็ไหว้พระยาว่า เทวะ ข้า
แด่มหาราชเป็นเจ้้า ผู้ทั้งหลายว่าจักไปแวดยิงวอกใหญ่ตัวนั้นว่าอ้ัน บ่ทันยิงเทื่อ วอกตัวนั้น
เป็นมีกำลังฤทธีไวนัก ก็สยองมาลู่เอาธนูแห่งผู้ข้าทั้งหลายซัดตกไปในมหาสระพ้นแล้ว ก็ไล่
ตีผู้ข้าทั้งหลายก็บ่อาจจักแพ้ได้หั้นแล พระยาได้ยินคำอันนั้นก็คะนึงใจว่า รอยว่าเป็นหอร
มานโลกชะแลว่าอ้ัน ก็อยู่บ่ปากหั้นแล เมื่อนั้นหอรมานก็สยองไปเอาคาเหย้าเรือนคน
ทั้งหลาย เจาะไฟเผาเวียงลงกาทวีปก็ไหม้เสี้ยง (หมดสิ้น) ทังมวลแล (อุสสาบารสชาดก 
ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 4/ลาน “กุ ๕ แล  กุห้าแล”/ด้าน 2 บรรทัดที่ 1 ถึงลาน “กู ๖ แล  กู
หกแล” ด้าน 1 บรรทัดที่ 2) 

  2.7 เรื่องพญาพานพรหมทัตกับนางสุชาดา 
   เรื่องของพญาพานพรหมทัตกับนางสุชาดา ปรากฏในผูกที่ 4 และผูกที่ 5  จัดเป็น
เรื่องราวที่เป็นจุดหักเหหนึ่งของชาดกเรื่องนี้ จากเดิมที่พญาพานพรหมทัตมีบทบาทเป็นผู้ปราบผู้ร้าย
และสิ่งชั่วร้าย แต่กลับมากระทำกรรมอันชั่วร้ายส่งผลให้ต้องได้รับผลกรรมในที่สุด 
   วรรณกรรมชาดกเรื่องอุสสาบารสนี้ ได้กล่าวถึงบุพกรรมที่ทำให้พญาพานพรหมทัต
ต้องเป็นชู้กับนางสุชาดาชายาของพระอินทร์  เนื่องจากในชาติก่อนพญาพานพรหมทัตเกิดเป็นพ่อค้า
ชื่ออินทมาณพ นางสุชาดาเกิดเป็นเมียพ่อค้ามีชื่อว่ากุลธิดา  ส่วนพระอินทร์เกิดเป็นสุมณมาณพ  
สุมณมาณพเป็นชู้กับนางกุลธิดาและพากันหนีไปอยู่ด้วยกัน  จากบุพกรรมดังกล่าว  เมื่ออินทมาณพ
เกิดเป็นพานพรหมทัตผู้มีฤทธิ์มีอำนาจมากจึงทะนงตนหมายจะไปสมสู่ด้วยนางสุชาดาชายาของพระ
อินทร์  และได้แปลงกายเป็นแมลงสาบแอบอยู่ที่ประตูวิมานของนางสุชาดาเพ่ือจดจำมนตร์ที่พระ
อินทร์ใช้เพ่ือเปิดประตูวิมาน   เมื่อพระอินทร์ออกไปจากวิมานนางสุชาดาแล้ว พญาพานพรหมทัตจึง
ได้แปลงเป็นพระอินทร์เข้าไปสมสู่กับนางสุชาดา ความในตอนนี้มีว่า 

   ส่วนอันว่าพระพานพรหมทัตต์ตนนั้น อันอาเพศเป็นแมงคะสาบน้อยนั้น ได้ยิน
ทิพมนตร์อันพระยาอินทร์หากร้องสวาธิยายนั้น ส่วนอันว่าพระพานพรหมทัตก็สนำจำเอา
ได้แล้ว ก็กลับคืนมาสู่ปราสาทวิมานปราสาทแห่งนางสุชาดาแล้ว ก็ยืนอยู่แทบประตูวิมาน
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ปราสาทแล้ว ก็สวาธิยายมนตร์ทิพย์อันตนหากได้นั้น ก็เป่ายังขะแจทิพพ์ร้อยอันนั้นก็ไขไป
เสี้ยงทั้งมวลแล้ว ก็เข้าไปสู่ทิพสยนะนางสุชาดา มี(ลี)ลาอาการเป็นดั่งพระยาอินทร์แล มีรูป
อันงามมีกลิ่นคันธะอันหอมก็เป็นดั่งพระยาอินทร์ ก็เข้าไปในห้องท้องที่นอนแห่งนาง
สุชาดาหั้นแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 5/ลาน “กา”/ด้าน 2 บรรทัดที่ 2-5) 

   รามเกียรติสำนวนล้านนาเรื่องต่าง ๆ ก็มีเรื่องราวตอนนี้แต่แตกต่างกันที่ตัวละคร เช่น
เรื่องพรหมจักรชาดกมีว่า พญาวิโรหาแห่งเมืองลังกา มีอนุชาชื่อนันทะ พญาวิโรหามีรูปงาม มีอิทธิฤทธิ์ 
และมีของคู่บุญคือรองเท้าทิพย์ ธนูทิพย์ และดาบสรีกัญไชย ได้เหาะขึ้นไปบนสวรรค์ เนรมิตกายเป็น 
พระอินทร์และลักลอบเข้าหานางสุธัมมาชายาของพระอินทร์ นางสุธัมมาจึงจุติมาเกิดเป็นนางรัตนกุมารี
หรือสีดาราชธิดาของพญาวิโรหาเพ่ือแก้แค้น (ฉัตรยุพา  สวัสดิพงษ์, 2554 : 240-241)  นิทานเรื่อง 
หอรมาน นางสีดาถือกำเนิดจากนางสุชาดาชายาของพระอินทร์ ที่ถูกราพนาสูรแปลงกายเป็นพระอินทร์
ไปเสพสุขกับนาง จึงจุติมาเกิดเหนือตักของราพนาสูรเพ่ือแก้แค้น (ฉัตรยุพา  สวัสดิพงษ์, 2554: 573) 

  2.8 เรื่องยุทธชัยราชกุมารและนางจันทธิดา 
   เรื่องยุทธชัยราชกุมารและนางจันทธิดาปรากฏในผูกที่ 5 เป็นเหตุการณ์เมื่อครั้ง 
พระมหาชนกเสวยราชสมบัติในเมืองภัคโค พระยาโลมทวีปมีโอรสชื่อว่ายุทธชัยราชกุมาร มีอายุได้ 16 
ปีสมควรที่จะมีชายา  จึงให้ทูตนำเครื่องราชบรรณาการไปสู่ขอนางจันทธิดาซึ่งเป็นธิดาของพระยา 
สิททันตรทวีปอันเกิดจากนางทาสี มาเป็นชายาของยุทธชัยราชกุมาร   ต่อมาพระยาโลมทวีปทราบว่า
นางจันทธิดาเป็นลูกที่เกิดจากนางทาสี ก็โกรธมาก ดังความว่า “พระยาสิททันตรทวีปตนนี้รู้จักว่า
สภาวะเป็นลูกข้าหญิงแท้ด่าย ดั่งฤๅพ้อยเอามาเป็นอัครมเหสีแก่ลูกเรานั้นชา ควรเราไปยุทธกรรมกับ
ด้วยพระยาสิททันตรทวีปหื้อฉิบหายเสียเทอะ” (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 5/ลาน “เค”/
ด้าน 1 บรรทัดที่ 3-4) และได้เตรียมกองทัพจะไปรบกับพระยาโลมทวีป  แต่สงครามครั้งนี้สงบลงได้
เนื่องจากพระมหาชนกมาเกลี้ยกล่อมและกล่าวสั่งสอนว่า  

  ดูราท้าวพระยาทั้งหลายแลเสนาอามาตย์ทังหลาย อันว่าโกลาหลอุกขลุกมี่นัน (ความ
วุ่นวายสับสน) ด้วยเศิกสันนี้  ก็ เหตุพระยาโลมทวีปนี้ แล ดั่ งนางผู้นี้มีบุญสมภาร 
ประกอบด้วยรูปโฉมอันงามปัญจกัลยาณี ๕ แห่ง ประกอบด้วยศีลวัตรประเสริฐนักแล  
พระยาสิททันตรทวีปหากสมมุติหื้อเป็นลัว (สะใภ้) หญิงสาวแห่งตนแล้วดาย ดังฤๅพ้อย 
(กลับ) เคียดนั้นชา บ่ควรเคียดแล ชาติอันเป็นไพร่น้อยมีบุญสมภารมีรูปอันงาม มีกำลัง 
เตชะฤทธี ก็ยังได้เป็นพระยาเจ้าเมืองด่าย แม้ผู้หญิงทังหลายเป็นข้าเรื อนท่านก็ดี มีบุญ
สมภาร มีรูปอันงามประกอบด้วยปัญจกัลยาณี ๕ แห่ง มีสีลวัตรอันดี ก็ควรเป็นอัครมเหสี
แก่ท้าวพระยาทังหลายแล พั่นดั่งนางผู้นี้ ประกอบด้วยปัญจกัลยาณีอันงาม ประกอบด้วย
ศีลวัตรอันดี อันท้าวพระยาหากสมมุติหื้อเป็นลัวหญิงตนแล้ว ก็เป็นอันดีมากนักแล้วแล 
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ท่านทั้งหลายอย่าได้ผิดกันเทอะ คันท้าวพระยาเมืองใดบ่ฟังคำพระองค์เราดังอ้ัน สุรโยธา
แห่งเราก็จักกำจัดยังเมืองอันนั้น หื้อฉิบหายบ่อย่าชะแล  (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัด
ภูมินทร์/ผูก 5/ลาน “แค”/ด้าน 2 บรรทัดที่ 5 ถึงลาน “ไค” ด้าน 1 บรรทัดที่ 5) 

   เรื่องของยุทธชัยราชกุมารและนางจันทธิดา คล้ายกับเรื่องราวในอรรถกถากัฏฐหาริ
ชาดก (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2526 : 213) ความว่า  

   พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันวิหาร ทรงปรารภพระนางวาสภขัตติยา 
จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ มีคำเริ่มต้นว่า ปุตฺโต ตฺยาหํ มหาราช ดังนี้.   
   เรื่องพระนางวาสภขัตติยา จักมีแจ้งในภัททสาลชาดก ทวาทสนิบาต. ได้ยินว่า 
พระนางวาสภขัตติยานั้นเป็นพระธิดาของเจ้าศากยะมหานาม ประสูติในครรภ์ของทาสีชื่อ
ว่า นาคมณฑา (ต่อมา) ได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าโกศล, พระนางประสูติพระราช
โอรส. ก็ภายหลัง พระราชาทรงทราบว่าพระนางเป็นทาสีจึงทรงปลดจากตำแหน่ง แม้ 
วิฑูฑภะผู้เป็นพระโอรสก็ถูกปลดจากตำแหน่งเหมือนกัน. แม่ลูกแม้ทั้งสองก็คงอยู่ในพระ
ราชนิเวศน์ของพระองค์นั่นแล. 

  2.9 เรื่องนางกินรี 
   ปรากฏอยู่ในผูกท่ี 7 เป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระบารสอยู่ปรนนิบัติพระนุงคราชฤๅษี
ในป่าหิมพานต์ เนื้อเรื่องตอนหนึ่งมีว่า 

   ตโต ในกาลนั้น ส่วนอันว่าทิพพมาลีกากินนร อันเป็นปฐมโปราณทุติยิกาแต่ก่อน 
มาอาบน้ำมหาสระที่นั้น กับด้วยกินนรี ๖ นางอันเป็นน้องแห่งตนสันนั้น ส่วนอันว่า 
พระบารสโพธิสัตว์เจ้าตนนั้น อันบุญกรรมหากมาบันดลเข้าหัวใจดังอ้ัน ก็มีใจมักใคร่ไปสู่
มหาสระดังอ้ัน เจ้าก็เอาเชือกนาคบ้วงบาศทิพย์อันนั้นไปกับด้วยตนหั้นแล  พระบารสก็เอา
เชือกนาคบ้วงบาศแล้วก็ไปรอดมหาสระแล้ว คันไปรอดที่นั้นก็ได้ยินเสียงอัณหะน้ำแลเยาะ
ไยใคร่หัวเซิ่งกันอยู่ฉันนั้น เจ้าก็หันยังนางทิพพมาลิกากินนรีผู้นั้นอันมีรูปอันงาม ด้วยปัญจ
กัลยาณีงาม ๕ แห่งสันนั้น เจ้าก็มีใจปฏิพัทธ์ยังนางทิพพมาลิกากินนรีผู้นั้น ด้วยฉันทราคะ
หั้นแล  เจ้าคะนิงใจว่า กูลี้อยู่ในที่นี้แลแล่นออกไปหาเอาเขาดังอ้ัน เยียวว่าเขาแล่นพ่ายไป
รีบพลันนักดังอ้ัน กูก็บ่ได้ชะแล เหตุดั่งอ้ันกูจักเอาเชือกนาคบ้วงบาศทิพย์อันนี้ซัดไปมัดไว้
แล้ว กูเยียะแล่นไปเอาเทอะ เจ้าก็คะนิงสันนี้แล้ว เจ้าก็ลี้อยู่ในคุ่มไม้ที่นั้นผ่อดูหั้นแล   
ในเมื่อนางกินนรี ๗ นางนั้นอาบน้ำแล้ว ออกมาทรงเครื่องทิพพลังการแลยังไป่ทัน 
สุบสอดเครื่องหางเทื่อดังอ้ัน  เจ้าก็กล่าวเชือกนาคบ้วงบาศทิพย์ว่า ดูราเชือกนาคบ้วงบาศ
ทิพย์ท่านจุ่งไปเกี้ยวเอานางกินนรี ๗ นางไว้หื้อแก่กูด้วยสวัสดีเทอะ ว่าอ้ัน แล้วเจ้าก็ซัด
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เชือกนาคบ้วงบาศทิพย์ไปหั้นแล  (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 7/ลาน “กัง”/
ด้าน 1 บรรทัดที่ 5 ถึง ลาน “ก ปลาย” ด้าน 1 บรรทัดที่ 2) 

   เนื้อเรื่องในตอนนี้คล้ายกับเรื่องของพระสุธนนางมโนห์รา  ในวรรณกรรมปัญญา 
สชาดกของล้านนา มีชาดกเรื่องหนึ่งชื่อ สุธนชาดก กล่าวถึงพรานปุณฑริกออกล่าสัตว์ไปจนถึงป่า  
หิมพานต์ พบนางกินรี ๗ นาง ลูกสาวของพญาทุมราช ได้พากันลงเล่นน้ำในสระน้ำ  นายพรานได้ไป
ขอนาคบาศจากพญานาคไปจับได้ตัวนางกินรีชื่อมโนห์รา ส่วนนางกินรีอ่ืน ๆ ตกใจพากันหนีกลับไป
เขาไกรลาศ  นาพรานจึงพานางมโนห์รากลับเข้าเมืองอุตตรปัญจาละ ขณะนั้นพระสุธนกุมารกำลังจะ
เสด็จไปพระราชอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นนายพรานและนางมโนห์ราจึงเรียกมาสอบถาม นายพราน
ทูลว่าจะนำนางมโนราห์มาถวาย พระองค์จึงรับนางไว้แล้วพระราชทานทรัพย์ให้นายพรานเป็นจำนวน
มาก (วิโรจน์  อินทนนท์, 2554: 642) 

  2.10 บุพกรรมของพระบารสและนางอุสสา 
   ปรากฏในผูกท่ี 11 เมื่อพระบารสถูกพญาพานพรหมทัตจับขังไว้ในกรงเหล็ก ได้มีการ
กล่าวถึงบุพกรรมเมื่อครั้งที่พระบารสและนางอุสสาเกิดเป็น 2 ผัวเมียชาวนาชาวไร่ ได้ดักแร้วได้ 
นกแลคำและขังไว้ 7-8 วันเตรียมไว้ฆ่ากินเป็นอาหาร ต่อมาเปลี่ยนใจปล่อยนกแลคำไป จากบุพกรรม
นี้ทำให้พระบารสต้องถูกขุนพานจองจำไว้ถึง 7 วันก่อนที่พระนารายณ์จะมาช่วยไปได้ ดังความต่อไปนี้ 

   อตีเต กาเล ในกาลเมื่อข้ามล่วงพ้นไปแล้ว ขัตติยะทั้ง ๒ คือว่าพระบารสแลนาง
อุสสาได้เกิดในเมืองรัฏฐะเป็นผัวเมียกัน สองขาก็ไปแต่งไร่ในป่าที่ ๑ ปลูกข้าวและข้าวสาลี 
เต้า แตง ถั่ว งาทังหลายมากนักแล เทิงกาลเมื่อข้าวไร่ ๒ ขาพอเกี่ยวแล้ว ก็ไปเกี่ยวไปปาด
เอาหั้นแล สกุณา อันว่านกทังหลายก็มากินข้าวมากนัก  ๒ ขาก็ละก็ไล่นกทังหลายพ่ายไป
แล้ว ก็จิ่งพอกมากินอยู่ไจ้ ๆ (บ่อย ๆ) นางผู้เป็นเมียก็กล่าวเซิ่ง (ซึ่ง) ผัวตนว่า นกทังหลาย
มากนักสันนี้ บ่แพ้ขับไล่ (ขับไล่ไม่ไหว) แล เจ้าจุ่งแปลงแร้วหลายมากนักใส่ไว้ชู่ที่ เขาหาก
จักมาถูกชะแลว่าอ้ัน เมื่อนั้นชายผู้เป็นผัวก็ฟังคำเมียแห่งตน ก็แต่งแร้วหลายมากนักไปใส่
ไว้ชู่ที่แล ในกาลนั้นยังมีนกแล (นกแก้ว)คำ ๒ ตัวผัวเมีย ก็มาถูกแร้ว ๒ ขาแท้หั้นแล  นก
แลคำ ๒ ตัวนั้นอันเชือกหากรัดขา ก็ร้องเยียะเสียง แจด แจด อยู่หั้นแล ในกาลนั้นนางผู้
เป็นเมียได้ยินเสียงนกแลร้องแจด แจด ก็กล่าวว่า ดูรา เจ้าสามิกะ รอย (ชะรอย) ว่านกถูก
แร้วแล้วชะแล เสียงร้อง แจด แจด แลว่าอ้ัน ชายผู้เป็นผัวแล่นไปดู ก็หันนกแลคำ ๒ ตัวผัว
เมียถูกแท้หั้นแล ชายผู้เป็นผัวหยุบ (จับ,หยิบ) เอานกแลคำ ๒ ตัวนั้นกลัวตายซ้ำร้องยิ่งกว่า
เก่า  เมื่อนั้นนกทั้งหลายได้ยินเสียงนก ๒ ตัวนั้นร้อง ก็ตื่นพ่ายไปในป่าพุ้นเสี้ยงแล นางผู้
เป็นเมียกล่าวว่า เจ้าจุ่งแปลงขง (กรง) ขังไว้ก่อนเทอะ คันว่าราแลหาสังกินกับข้าวบ่ได้ ก็
จักฆ่านก ๒ ตัวนี้กินกับเข้าเมื่อนั้นชะแลว่าอ้ัน ผู้ผัวก็แปลงขงขังนก ๒ ตัวนั้น เอาเข้า เอา
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น้ำใส่ไว้หื้อ ๒ ขากินหั้นแล  ๒ ขาผัวเมียก็อยู่ปาดเกี่ยวข้าวย่ำข้าวก็พอแล้ว ขังนกไว้ได้ ๗ 
วัน ๘ วันแล นางผู้เป็นเมียกล่าวว่า ราทั้ง ๒ จุ่งฆ่านก ๒ ตัวนี้ต้มหุงกินกับข้าวเทอะว่าอ้ัน  
ชายผู้เป็นผัวกล่าวว่า ดูรานางเฮย ชาติอันฆ่าสัตว์ขังไว้นี้ พ่ีก็กลัวเป็นวิบากตอบภายหน้า  
ควรปล่อยเสียแล ว่าอ้ัน  เมื่อนั้น นางผู้เป็นเมียกล่าวว่า คำอันเจ้ากล่าวนั้นก็เป็นอันชอบ
คลองแท้แลว่าอ้ัน  สองขาก็ปล่อยนก ๒ ตัวบินไปตามสุขวันนั้นแล  เหตุดั่งอันบุคคลทัง ๒ 
ทวนเทียวในวัฏสงสารหลายชาตินัก วิบากอันนั้นมาตอบปางเมื่อเกิดเป็นพระบารสแลนาง
อุสสา จิ่งได้มาอยู่คอกเหล็กคอกทองได้ ๗ วันเพ่ืออ้ันแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัด
ภูมินทร์/ผูก 11/ลาน “๑”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 3 ถึง ลาน “๒” ด้าน 1 บรรทัดที่ 2) 

  เรื่องแทรกในวรรณกรรมชาดกล้านนา เรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ มีจำนวน 10 
เรื่องดังนี้   
  1. เรื่องขุนอินทปากับนางสรีอุมมา (ผูก 2)  
  2. เรื่องนางสุภากับนกหัสดีลิงค์และผรุสยักษ์ (ผูก 3)  
  3. เรื่องกำเนิดหุรมานหรือหอรมาน (ผูก 3)  
  4. เรื่องควายสุวรรณทุรภี (ผูก 3)  
  5. เรื่องพระยาชินราชกับปุณณกยักษ์ (ผูก 3)  
  6. เรื่องหอรมานถูกปลิงเกาะหน้าผากและหอรมานเผากรุงลงกา (ผูก 4)  
  7. เรื่องพญาพานพรหมทัตกับนางสุชาดา (ผูก 4 และ ผูก 5)  
  8. เรื่องยุทธชัยราชกุมารกับนางจันทธิดา (ผูก 5)  
  9. เรื่องนางกินรี (ผูก 7)  
  10. เรื่องบุพกรรมของพระบารส (ผูก 11)  
  เรื่องแทรกท่ียกมานี้ แบ่งตามลักษณะและท่ีมาของวรรณกรรมได้ดังนี้   
  1. เรื่องราวที่แสดงที่แสดงบุพกรรมหรือการกระทำในชาติปางก่อนที่ส่งผลให้เกิด
เหตุการณ์เรื่องอุสสาบารส จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องขุนอินทปากับนางสรีอุมา (ผูก 2) และ เรื่อง  
บุพกรรมของพระบารส (ผูก 11)  
  2. เรื่องราวที่มาจากเรื่องรามายณะหรือจากเรื่องรามเกียรติ์สำนวนล้านนา ได้แก่ เรื่อง
กำเนิดหุรมานหรือหรมาน (ผูก 3) เรื่องควายสุวรรณทุรภี (ผูก 3)  เรื่องหอรมานถูกปลิงจับหน้าผาก
และหอรมานเผากรุงลงกา (ผูก 4)  และ เรื่องพญาพานพรหมทัตกับนางสุชาดา (ผูก 4 และผูก 5) 
  3. เรื่องราวที่มาจากชาดกในพระสุตตันตปิฎก ได้แก่ เรื่องนางสุภากับนกหัสดีลิงค์และ 
ผรุสยักษ์ (ผูก 3)  เรื่องพระยาชินราชกับปุณณกยักษ์ (ผูก 3)  และ เรื่องยุทธชัยราชกุมารกับนาง  
จันทธิดา (ผูก 5)  
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  4. เรื่องราวที่มาจากปัญญาสชาดก ได้แก่ เรื่องนางกินรี (ผูก 7) 
  วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสเป็นวรรณกรรมที่ร้อยเรียงเรื่องราวซึ่งได้รับ
อิทธิพลทั้งจากเรื่องอนิรุทธ์และเรื่องรามเกียรติ์และนำเสนอในรูปแบบวรรณกรรมชาดก  ทำให้เนื้อ
เรื่องมีเหตุการณ์ที่หลากหลาย บ้างก็เป็นชาดกหรือเป็นวรรณกรรมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในล้านนาอยู่แล้ว 
ซึ่งเมื่อพิจารณาเนื้อเรื่องและการดำเนินเรื่องของวรรณกรรมชาดกเรื่องนี้แล้วพบว่า เรื่องแทรกเหล่านี้
น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้วรรณกรรม คือใช้เพ่ือเทศน์สั่งสอนโดยต้องการแทรกเนื้อ
เรื่องที่ให้ทั้งสาระธรรมและความสนุก การแทรกเรื่องที่หลากหลายยังสะท้อนถึงความสามารถของผู้
แต่งและความแพร่หลายของเรื่องที่นำมาแทรก   
  เมื่อเปรียบเทียบเนื้อเรื่องกับวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสฉบับที่แต่งเป็นโคลงหรือที่เรียกว่า
ฉบับร้อยกรอง จะพบว่า วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสซึ่งแต่งเป็นร้อยแก้ว จะสอดแทรก
เรื่องราวและมีรายละเอียดของเรื่องราวมากกว่าวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารสฉบับที่แต่งเป็นโคลง ด้วยเหตุ
ที่วรรณกรรมร้อยแล้วจะสามารถเล่าเรื่องและให้รายละเอียดของเรื่องได้มากกว่าวรรณกรรมร้อยกรอง 

 3. ตัวละคร 

  วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสเป็นวรรณกรรมขนาดยาว มีเนื้อหาและตัวละคร
มาก เพ่ือความเข้าใจในวรรณกรรมเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น จึงขอกล่าวถึงตัวละครสำคัญในวรรณกรรมชาดก
ล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวละครฝ่ายเมืองกาสี กลุ่ม 
ตัวละครฝ่ายเมืองภัคโค และกลุ่มตัวละครอื่น ดังนี้ 
  วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสเป็นวรรณกรรมขนาดยาว มีเนื้อหาและตัวละคร
มาก เพ่ือความเข้าใจในวรรณกรรมเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น จึงขอกล่าวถึงตัวละครสำคัญในวรรณกรรมชาดก
ล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวละครฝ่ายเมืองกาสี กลุ่ม 
ตัวละครฝ่ายเมืองภัคโค และกลุ่มตัวละครอื่น ดังนี้ 

  3.1 กลุ่มตัวละครฝ่ายเมืองกาสี  
   พระยาอภิงคราชา มีโอรส 7 องค ์ดังนี้  
   1. พระเพลิง อยู่เหนือจอมเขาอัสสกัณณะ มีโอรสชื่อ อนุเพลิง ธิดาชื่อ สุมิตา 
   2. พระกุมภัณฑะ อยู่เหนือจอมเขาสุทัสสนะ มีโอรสชื่อ อนุภัณฑะ ธิดาชื่อ สิวิชา
   3. พระคันธัพพะ อยู่เหนือจอมเขาเนมินทระ มีโอรสชื่อ อนุคันธัพพะ ธิดาชื่อ วิสุทธิ
   4. พระโสม อยู่เหนือจอมเขาวินทกะ มีโอรสชื่อ อนุโสม ธิดาชื่อ รัตนธิดา  
   5. พระเตยยะ อยู่เหนือจอมเขาเนมินทระ มีโอรสชื่อ สุชเทวะ ธิดาชื่อ รัมมติ  
   6. พระขุงคไตร อยู่เหนือจอมเขาวินทกะ มีโอรสชื่อ วิรุทธะ ธิดาชื่อ อินทติ  
   7. พระยากาสีพรหมทัต  ครองเมืองกาสี มีมเหสีชื่อ มเหสุราเทวี  มีโอรส 6 องค์ 
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ได้แก่ พลเทวะ พานพรหมทัต  เทวินทะ  ภุมมจักกะ  พิมมจักกะ และ สาคร  และมีธิดา 6 องค์ ได้แก่ 
ทิพพวัณณา  สุวัณณปทุมา  ปทุมา  จันทปทุมา  สุคันธเกสี  และ สุวัณณจัมปา  
   ต่อมาพระยากาสีพรหมทัตได้ให้โอรสแต่งงานกับธิดาของพ่ีชายทั้ง 6 และให้ไปครอง
เมืองต่าง ๆ ดังนี้ 
ตารางที่ 12 ตารางแสดงการแต่งงานของโอรสพระยากาสีพรหมทัตกับธิดาของพ่ีชายทั้ง 6 

โอรสพระยากาสี
พรหมทัต 

ธิดาพี่ชายพระยากาสีพรหมทัต ครองเมือง 

พระพลเทวะ นางสุมิตตา (ลูกพระเพลิง) เมืองสาคร 

พระพานพรหมทัต นางสิวิชา หรือ สิริวิชา (ลูกพระกุมภัณฑ์) เมืองกาสี 

พระเทวินทะ นางวิสุทธิ หรือ นางสุวิสุทธิ (ลูกพระคันธัพพะ) เมืองตักกรัฏฐะ 

พระภุมมจักกะ นางรัตนธิดา (ลูกพระโสม) เมืองอรัญชรัฏฐะ 

พระพิมมจักกะ นางรัมมติ (ลูกพระเตยยะ) เมืองปารสรัฏฐะ 

พระสาคร หรือ พระ
สาครจักกะ 

นางอินทติ หรือ นางอิรัณฑิต (ลูกพระขุงคไตร) เมืองติรังรัฏฐะ 

  พระยากาสีพรหมทัตให้ธิดาแต่งงานกับลูกชายของพ่ีชายทั้ง 6 และไปอยู่บ้านเมืองของ
สามี ดังนี้ 
ตารางที่ 13 ตารางแสดงการแต่งงานของธิดาพระยากาสีพรหมทัตกับโอรสของพ่ีชายทั้ง 6 

ธิดาพระยากาสีพรหมทัต โอรสพี่ชายพระยากาสีพรหมทัต 

นางทิพพวัณณา พระอนุเพลิง (ลูกพระเพลิง) 

นางสุวัณณปทุมา พระอนุภัณฑะ (ลูกพระกุมภัณฑ์) 

นางปทุมา พระอนุคันธัพพะ (ลูกพระคันธัพพะ) 

นางจันทปทุมา พระอนุโสม (ลูกพระโสม) 

นางสุคันธเกสี พระสุชเทวะ (ลูกพระเตยยะ) 

นางสุวัณณจัมปา พระวิรุทธะ (ลูกพระขุงคไตร) 
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  ในส่วนของ พานพรหมทัต ซึ่งเป็นตัวละครสำคัญนั้น มีมเหสีและลูกดังนี้ 
  มเหสีคนที่ 1 นางสิริวิชา (ธิดาพระกุมภัณฑ์ พ่ีชายของพระยากาสีพรหมทัต)  
  มเหสีคนที่ 2 นางกัญจนา (ธิดาพระยาสุภติสราชกับนางปภาวดีแห่งเมืองโสเรยยรัฏฐะ) 
มีลูก 2 คน ได้แก่  
  1. อนุพานพรหมทัต มีชายา 2 คน ชื่อ นางสิริวัณณา ธิดาขุนอินทปา และนางสิริปทุ
มา ธิดาท้าวพิมสาร 
  2. นางอัญจนา มีสามีชื่อ สุมนราชบุตร โอรสพระยาราชวังสา  
  นอกจากนี้พานพรหมทัตยังมีลูกเลี้ยงคือ “นางอุสสา” ซึ่งเป็นพรหมธิดาที่พระนารายณ์
ได้ให้พระอินทร์นำนางและปราสาทดอกบัวมาตั้งในสระของวิสุทธฤๅษีและวิสุทธฤๅษีได้นำนางมา
เลี้ยงไว้ ต่อมาได้นำไปถวายเป็นธิดาของพานพรหมทัต 
  เนื้อหาในอุสสาบารสชาดกในส่วนที่กล่าวถึงเมืองกาสีนั้น นอกจากญาติวงศ์ที่เป็นเชื้อสาย
ของพระยากาสีพรหมทัตแล้ว ยังได้กล่าวถึงบรรดาขุนทั้งหลายที่ปกครองลูกเมืองของเมืองกาสีด้วย
ดังนี้   
  1. ขุนหิน (ลูกพระยาราชวังสะ) ครองเมืองอโภไภ มีภรรยาชื่อ นางสิริบุตตี (ลูกพระยาขัตติยะ) 
  2. ขุนจาม (ลูกพระยากังสะ) ครองเมืองปุปปวัตติ มีภรรยาชื่อ นางปัญจลี (ลูกพระยาสุทัสนะ) 
  3. ขุนสม (ลูกพระยาสุทธนะ) ครองเมืองตะรัฏฐะ มีภรรยาชื่อ นางอุ่นเมือง (ลูกพระยาสิริวะ) 
  4. ขุนไตรตริด (ลูกพระยาอยทัฏฐะ) ครองเมืองหล้าน้ำ มีภรรยาชื่อ นางจามคำ (ลูกพระ
ยาอนุรุทธะ) 
  5. ขุนจอม (ลูกพระยาปารุทธะ) ครองเมืองจีน มีภรรยาชื่อ นางบัวแสง (ลูกพระยาสุรเสน) 
  6. ขุนเพลา (ลูกพระยาโสนันทะ) ครองเมืองปาเวยยะ มีภรรยาชื่อ นางแสงคำ (ลูกพระยา
กามินทะ) 
  7. ขุนโขง (ลูกพระยาสิริเมฆะ) ครองเมืองภัททิยะ มีภรรยาชื่อ นางสิดา (ลูกพระยาโกเรยยะ) 
  8. ขุนยีราย (ลูกพระยาเสนกะ) ครองเมืองอริฏฐะ มีภรรยาชื่อ นางเกสินี (ลูกพระยานันทราช) 
  9. ขุนเอก (ลูกพระยารุทธเสน) ครองเมืองอัญชนวัตติ มีภรรยาชื่อ นางวัณณา (ลูกพระยา
จันทปโชติ)  
  10. ขุนแสง (ลูกพระยาเอระระ) ครองเมืองกาสี มีภรรยาชื่อ นางสุมิตตา (ลูกพระยาสุนันทราช) 

  3.2 กลุ่มตัวละครฝ่ายเมืองภัคโค  
   อุสสาบารสชาดกกล่าวถึงเมืองภัคโคไว้ว่าเป็นเมืองใหญ่อยู่ทางทิศอีสานของชมพูทวีป  
มีเมืองหลวงชื่อ อุตรปัญจาล และมีเมืองอยู่ภายใต้การปกครองได้แก่ เมืองสมันตานครราช เมืองพรหม
วัตติ เมืองทวาริกา เมืองทวารวดี เมืองกุสาวดี เมืองอรินทภุมมะ เมืองธัญญวดี เมืองเหมวดี เมือง  
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ภกันตวดี เมืองโภนตวดี  เมืองพิจิตร เมืองภพินทะ เมืองธตรัฏฐะ เมืองวิจิตรวดี เมืองเนมิรวดี เมือง
รัตนวดี เมืองสุมภวดี เมืองจุฬนี เมืองวิสารวดี และมีเมืองเล็กอีก 101 เมือง รวมเมืองทั้งหมด 121 
เมือง 
  กษัตริย์ผู้ครองเมืองอุตตรปัญจาลซึ่งเป็นเมืองหลวงของเมืองภัคโค คือ พระยามันตธาตุ
จักกวัตติราช มีมเหสีชื่อ นางสิริมายาโชติเทวี มีโอรส 7 องค์ ซึ่งได้ครองเมืองอุตตรปัญจาลต่อมา
ตามลำดับ ดังนี้   
  1. พระพุทธราชา มีชายาชื่อ นางเหมธิดา เดิมครองเมืองโภนตวดี   
  2. พระธัมมราชา มีชายาชื่อ นางสีดา เดิมครองเมืองภกันตวดี  
  3. พระสังฆราชา  มีชายาชื่อ รสิธิดา เดิมครองเมืองภิจิตตวดี  
  4. พระนันทราชา มีชายาชื่อ นางวักกาธิดา เดิมครองเมืองภิชัยวดี  
  5. พระอุปนันทราชา มีชายาชื่อ นางอุตตมธิดา เดิมครองเมืองพินทวดี  
  6. พระปวรราชา มีชายาชื่อ นางนิลธิดา เดิมครองเมืองอรินทภุมมะ  
  7. พระขิตตราชา มีชายาชื่อ นางสุธนิธิดา หรือ นางสุทธนี เดิมครองเมืองเหมวดี 

  พระขิตตราชามีลูกและมีหลานซึ่งเป็นตัวละครสำคัญในอุสสาบารสชาดก ดังนี้   
  1. พระนังคราช หรือ พระนุงคราช มีชายาชื่อ นางเหมชานิธิดา ครองเมืองสมันตราช มี
โอรส 6 องค์ ดังนี้  
    พระโลก มีชายาชื่อ นางสุภา ครองเมืองจุฬนี  
    พระกันไตร มีชายาชื่อ นางสุสาลี ครองเมืองทวารวดี  
    พระนันทเสนกะ มีชายาชื่อ นางสุนทรี ครองเมืองโภนตวดี  
    พระทัสสวีระ มีชายาชื่อ นางจิรา ครองเมืองคันนวดี  
    พระพลวิชา มีชายาชื่อ นางพินคำ ครองเมืองภิจิตรวดี  
    พระอภิรัสสะ มีชายาชื่อ นางสุวัณณา ครองเมืองภิชัยวดี  

  2.  พระพิมสาร มีชายาชื่อ นางเทพมาลี ครองเมืองทวาริกา มีโอรสธิดา 3 องค์ดังนี้   
    พระบารสราชกุมาร   
    พระไทยราชกุมาร มีชายาชื่อ นางทิพพสิมพลี  
    นางสิริปทุมา มีสามีชื่อ อนุพานพรหมทัต  
  3.  พระนรินทะ มีชายาชื่อ นางวัณณา ครองเมืองกุสาวดี มีโอรส 3 องค์ ดังนี้  
    พระสิงหคติ มีชายาชื่อ นางเกสินี (ธิดาพระพุทธราช) ครองเมืองธตรัฏฐะ  
    พระวิตตุภะ มีชายาชื่อ นางปัญจาลจันที (ธิดาพระธัมมราช) ครองเมือง  
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    อรินทภุมมะ  
    พระสุภเทวะ มีชายาชื่อ เหมธิดา (ธิดาพระสังฆราชา)  
  4.  พระพุทธราชา มีชายาชื่อ นางวิจุฬา ครองเมืองธัญญวดี มีธิดาชื่อ นางเกสินี   
  5.  พระธัมมราชา มีชายาชื่อ นางวิสาขา ครองเมืองพรหมวดี มีธิดาชื่อ นางปัญจาลจันที 
  6.  พระสังฆราชา มีชายาชื่อ นางอุมมาทันตี ครองเมืองวิสาวดี มีธิดาชื่อ นางเหมธิดา 

  3.3 กลุ่มตัวละครอ่ืน  
   ตัวละครในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสนอกเหนือจากกลุ่มตัวละครฝ่าย
เมืองกาสีและกลุ่มตัวละครฝ่ายเมืองภัคโคแล้ว ยังมีกลุ่มตัวละครอ่ืนซึ่งมีบทบาทแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง 
เช่น  หอรมานหรือหุรมาน ควายสุวรรณทุรภี พระยาวิชาธร พระยาวิโรหา นางเทวธิดา นางกินรี ซึ่งตัว
ละครเหล่านี้เป็นตัวละครที่ปรากฏในเนื้อเรื่องหลักและเรื่องแทรก มีบทบาทช่วยแสดงให้เห็นถึง
อานุภาพของตัวละครหลักให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสอดแทรกคุณธรรมคำสอนผ่านพฤติกรรมของ
ตัวละครต่าง ๆ เช่น หอรมานหรือหุรมานที่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นนาย เมื่อครั้งที่ลองฤทธิ์กับพาน
พรหมทัตแล้วแพ้ยอมเป็นข้ารับใช้ ครั้นต่อมารู้ข่าวว่าจะมีพระยาวิชาธรไปตีเมืองกาสีก็เร่งนำข่าวไป
แจ้งแก่พานพรหมทัต และต่อมาเม่ือลองฤทธิ์กับบารสแล้วแพ้ ก็ยอมเป็นข้ารับใช้บารสด้วยความเต็มใจ 
  วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสในผูกที่ 15 ส่วนท้ายของใบลานมีประชุมชาดก 
คือการที่พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าผู้ที่อยู่ในชาดกได้มาเกิดเป็นใครในครั้งพุทธกาล มีรายละเอียดแสดง
ในตารางดังนี้ 
ตารางที่ 14 ตารางแสดงตัวละครในชาดกกับบุคคลที่ไปเกิดในครั้งพุทธกาล 

ตัวละครในชาดก เกิดเป็นบุคคลในครั้งพุทธกาล 

พระยาวิโรหา พระเทวทัต 

พระปิยสาราชบุตร พระกาลุทายี 

พระพานพรหมทัต พระยาสุปพุทธะ 

พระอนุพานพรหมทัต พระอุทายี 

พระขิตตราช พระยาสีหนุราช 

นางสุทธนี เทวธิสังกาเถรี 

พระนังคฤๅสี พระนังคราช หรือ พระนุงคราช พระสารีบุตร 
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ตารางที่ 14 (ต่อ) 

ตัวละครในชาดก เกิดเป็นบุคคลในครั้งพุทธกาล 

พระพิมสาร พระยาสุทโธทนะ 

นางเทพมาลี นางสิริมหามายา 

พระนรินทะ พระโมคคัลลานเถระ 

ขุนไทย พระอานนทเถระ 

พระพุทธราช พระอุบาลีเถระ 

พระธัมมราช พระโสนเถระ 

พระสังฆราช พระสุบินเถระ 

พระโลก พระมหากัสสปเถระ 

พระยอด พระอุรุเวลกัสสปเถระ 

พระนันทเสน พระคยากัสสปเถระ 

พระเสริวะ พระนทีกัสสปเถระ 

พระยาอินท์ พระอนุรุทธเถระ 

พระพลวิชา พระกกุลเถระ 

พระอภิรส พระอุปนันทเถระ 

พระสีหคติ พระมาฆเถระ 

พระวาสภขัตติยะ พระทาสกเถระ 

พระวิตฏฏุกะ พระสิคควเถระ 

นางมาณวิกาเทวธิดา นางยโสธรา 

เทพมาลิกากินรี นางปชาบดีโคตมี 

นางสรีปทุมา นางวิสาขา 
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ตารางที่ 14 (ต่อ) 

ตัวละครในชาดก เกิดเป็นบุคคลในครั้งพุทธกาล 

นางอุสสาเทวธิดา นางอุบลวัณณา 

นางสังขเทวธิดา นางถุลนันทภิกขุณี 

นางสิริมาเทวธิดา นางเขมาภิกขุณี 

นางสังกาเทวธิดา นางอุมมาทันตี 

นางวรุณีเทวธิดา นางปฏาจารา 

นางภีณีกินรี นางกัลยาณภิกขุณี 

นางอัญชนกินรี นางกีสาโคตมี 

นางสามกินรี นางภติกาภิกขุณี 

นางสิริเทวธิดา นางคันธิกภิกขุณี 

นางคันธมาลิกากินรี นางมัลลิกาเทวี 

นางสุทธมาลิกากินรี นางสามาวดี 

นางสุภมาลิกากินรี นางเกสินากินรี 

นางสิริมาลิกากินรี นางสขิตตเถรี 

นางรูปมาลิกากินรี นางจุฬเถรี 

พระยาอุทุมพร พระยาปเสนทิโกศล 

นางจันทเทวี นางทิฏฐมังคลิกา 

เสนาอำมาตย์และคนทั้งหลาย พุทธบริษัท ๔ 

พระบารส พระพุทธเจ้า 

 ตัวละครในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส นอกเหนือจากตัวละครหลักซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากวรรณคดีเรื่องอนิรุทธ์ ยังมีกลุ่มตัวละครที่ได้รับอิทธิพลจากเรื่องรามเกียรติ์อีกด้วย ดังที่ได้
กล่าวไว้ในหัวข้อเรื่องแทรก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (2548: 50-52)  ทีไ่ด้
วิเคราะห์เนื้อหาและตัวละครไว้ในบทความเรื่องวรรณคดีเรื่องอนิรุทธ์ : มรดกตกทอดในวรรณคดี 
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ภาคกลางและในวรรณคดีท้องถิ่น ตีพิมพ์ในหนังสือภาษา-จารึก 10 ไว้ว่า เนื้อหาของวรรณกรรมชาดก
ล้านนาเรื่องอุสสาบารสมีเรื่องรามเกียรติ์เข้ามาปนอยู่หลายตอน เช่น ตอนพระยาวิโรหาลักนางอุสสา
ไปไว้ที่นครลังกาน่าจะทำมาจากตอนทศกัณฐ์ลักนางสีดาไปไว้ที่ลงกา  ตอนหอระมานโลกจะนำข่าว
เรื่องพระยาวิชาธรยกทัพไปตีกาสีไปบอกพานพรหมทัตตราช แต่เหาะเลยไปจนถึงอาศรมฤๅษี ได้พบ
โชติกรสี และได้ประลองฤทธิ์กับพระฤๅษีนั้น ถูกปลิงในสระจับที่หน้าผากและแกะออกไม่ได้ ต่อเมื่อ
โชติกรสีแนะนำให้เอาน้ำลายใส่ปากปลิงจึงสามารถแกะออกได้ หลังจากนั้นหอระมานโลกได้เผา 
นครลังกาจนไหม้หมดทั้งเมือง ทั้งนี้เพราะโกรธที่พญาลังกาสั่งทหารทำร้ายตน เหตุการณ์เหล่านี้คล้าย
กับท่ีมีอยู่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนหนุมานเหาะเกินลงกา ได้ประลองฤทธิ์กับพระฤๅษีจนแพ้ฤทธิ์พระฤๅษี 
แล้วต่อมาเมื่อไปถึงนครลงกาและได้ถวายแหวนแด่นางสีดาแล้ว ได้ทำอุบายเผานครลงกาจนไหม้หมด
ทั้งเมือง 
 อย่างไรก็ดี แม้ตัวละครในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพล
จากวรรณคดีเรื่องอนิรุทธ์และรามเกียรติ์ แต่ผู้แต่งได้สอดแทรกคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่าน
พฤติกรรมและเหตุการณ์ที่ตัวละครประสบซึ่งเป็นลักษณะสำคัญประการหนึ่งของชาดก  ลักษณะเด่น
อีกประการหนึ่งของตัวละครในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส คือการระบุความสัมพันธ์ของ
ตัวละครโดยละเอียดทั้งฝ่ายเมืองกาสีและฝ่ายเมืองภัคโคตามท่ีได้แสดงรายละเอียดไว้ข้างต้น 

คุณค่าของวรรณกรรม 

 วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสเป็นวรรณกรรมคำสอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เทศนา
ดังนั้นจึงสอดแทรกความเชื่อเรื่องกรรมและแทรกคำสอนต่าง ๆ ในขณะเดียวกันยังสอดแทรกความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีล้านนาหลายแห่ง  นอกจากนี้ แม้วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสา
บารสจะเป็นวรรณกรรมร้อยแก้ว แต่ก็ปรากฏลักษณะทางวรรณศิลป์ซึ่งทำให้ผู้ที่ ได้อ่านได้ฟัง
วรรณกรรมเรื่องนี้เกิดความประทับใจ 
 คุณค่าของวรรณกรรมเรื่องนี้จึงมีความโดดเด่นใน 3 ด้าน คือ คุณค่าด้านความเชื่อ คุณค่า
ด้านวัฒนธรรมและประเพณี และคุณค่าด้านวรรณศิลป์ดังนี้ 
 1.  คุณค่าด้านความเชื่อ 

  1.1 เรื่องช้างเผือก 
   ช้างเผือกเป็นช้างคู่บารมีของกษัตริย์ ดังนั้นเมื่อมีการบรรยายถึงกษัตริย์จึงมีการ
กล่าวถึงช้างเผือกคู่บารมีไว้ด้วย เรื่องช้างเผือกปรากฏอยู่ในผูกที่ 1 กล่าวถึงช้างเผือกของพระยากาสี
พรหมทัตตราช ดังนี้ 
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   ส่วนอันว่าช้างเผือกแห่งพระยากาสีพรหมทัตตราช ก็มีตัว ๑ แลกระกูลอุปัฏฐาก
ช้างใส่ชื่อว่า กุญชคุมพะ ว่าอ้ันแล กระกูลอุปัฏฐากช้างเผือกมี ๕๐๐ กระกูลแล มีนายช้าง
ผู้ ๑ ตั้งไว้ ในโรงช้างประดับด้วยเงินคำทั้งมวลหั้นแล ส่วนว่าพระยากาสีพรหมทัตราชตน
นั้น เทียรย่อมทรงยังช้างเผือกตัวนั้น ไปเหล้นสวนอุทยานทุกเมื่อแล  ส่วนอันว่าช้างดำ
ทั้งหลาย คันว่าเขาได้หันยังช้างเผือกตัวนั้น อันมีวรรณะอันขาวเป็นดั่งลวดเงินนั้นดั่งอ้ัน 
เขาก็คูบเข่า (คุกเข่า) อยู่บ่อาจจักร้องได้ ก็ดักอยู่แล คันว่าช้างเผือกตัวนั้นร้องแส่นชะเคียน
เป็นดั่งเสียงนกเขียนนั้นเมื่อใดดั่งอ้ัน ช้างดำทังหลายก็สะดุ้งตกใจกลัว ก็คูบเข่าอยู่เสี้ยงแล 
คันว่าช้างดำนั้นเป็นหมู่อยู่ที่ใด ช้างเผือกเทียวไปหาเขาก็แล่นพ่ายหนีเสี้ยงแล เหตุดั่งอ้ันจิ่ง
ตั้งไว้ยังกระกูลอุปัฏฐากช้างเผือกตัวนั้น ได้ ๕๐๐ กระกูล เพ่ืออุปัฏฐากช้างตัวนั้นใน 
สุวรรณะโรงคำนั้นแล เครื่องลาดปูเครื่องประดับช้างตัวนั้นควรค่าได้แสนคำเสี้ยงชู่อันแล ก็
หากกระกูลอุปปัฏฐากช้างรักษาเสี้ยงแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 1/ลาน 
“๘ แก”/ด้าน 2 บรรทัดที่ 4 ถึง ลาน “๙ ไก” ด้าน 1 บรรทัดที่ 4)  

   ความเชื่อเรื่องช้างคู่บารมีของพระเจ้าจักรพรรดิราชปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยมาแต่
โบราณ เช่น ไตรภูมิกถา วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย (2554 : 113) ได้กล่าวถึง “หัตถีรัตนะ” หรือช้าง
แก้วคู่บารมีของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ดังนี้   

...อันว่าฝูงช้างแก้วทั้งหลายนั้นอันชื่อฉัททันต์ก็ดี แลฝูงช้างแก้วทั้งหลายอันชื่อว่าอุโปสถ  
กระกูลก็ดี เทียรย่อมตัวใหญ่ตัวสารอันงามขาวดั่งเดือนเมื่อวันเพ็งบูรณ์นั้น แลมีตีนแดงงาม
ดั่งตะวันแรกออก แลมีลักษณะเท้า ๙ แห่งดูงามนักดั่งแสร้งปั้น มีงวงแดงงามดั่งดอกบัว
แดง อาจไปในอากาศดั่งอรหันต์ผู้มีอำนาจ แลไปโดยอากาศเร็วนัก ช้างนั้นใหญ่สูงงามดั่ง
เขาเงิน แลพระพิษณุกรรมเอาชาติหิงคุลทาให้งามอันมาก อันดีอันมีลักษณะดั่งนั้น... 

  1.2 เรื่องนิมิตฝันและลางบอกเหตุ 
   ความเชื่อเรื่องนิมิตฝันและลางบอกเหตุปรากฏทั้งในทางที่เป็นมงคลและอวมงคล เช่น  
   1.2.1 นิมิตฝัน นิมิตฝันของตัวละคร เมื่อจะแสดงเหตุอันเป็นมงคล มักปรากฏเมื่อ
จะมีกำเนิดของตัวละครที่มีบุญ ผู้เป็นมารดาจะฝันถึงสิ่งสัญลักษณ์อันเป็นมงคลที่มาสู่ตน และจะมี
การทำนายฝันซึ่งเป็นมงคลสอดคล้องกับนิมิตฝัน มีตัวอย่างดังนี ้

    เหตุการณ์ตอนกำเนิดพลเทวราชกุมารนางมเหสุราเทวี (ข้อความในตัวอย่าง
เขียนเป็นมหิสุราเทวี) ชายาของพระยากาสีพรหมทัต ได้ฝันว่าเทวบุตรเทวธิดาทั้งหลายจำนวนมาก
มาแวดล้อมนางและนำแก้วทิพย์ลูกหนึ่งมีสีดำขนาดเท่ากับไข่ไก่กับดาบสรีกัญไชยเล่มหนึ่งมามอบ
ให้แก่นาง ดังข้อความต่อไปนี้   
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    ส่วนอันว่า มหิสุราเทวีในเมื่ออายุได้ซาวเอ็ดปีนั้นยังมีเทวบุตรตน ๑ ชื่อ 
พลเทโว ว่าอ้ัน ก็เสวยทิพสมบัติอยู่ในชั้นฟ้าตาวติงสาที่นั้น มีอายุพันปีทิพย์ ผิจักนับเป็นปี
ในเมืองคนได้ตื้อปลาย ๘ ล้านปี ก็จุติตายจากชั้นดาวดิงสาสวรรค์เทวโลก ก็คงมาเอา
ปฏิสนธิในท้องแห่งนางมเหสุราเทวีหั้นแล คพฺภ ทิวเส ในวันอันคัพภะจักมาตั้งอยู่ในท้อง
ราชเทวีนั้น นางก็ฝันว่า เทวบุตรเทวดาทั้งหลายเอาพลโยธาทิพย์ได้ ๓ หม่ืนมา
แวดล้อมนางอันตั้งอยู่กลางเมืองกาสีรัฏฐะนครว่าอ้ันแล ส่วนอันว่า เทวบุตรเทวดา
ทั้งหลายก็เอาแก้วทิพย์ลูก ๑ ใหญ่เท่าไข่ไก่ มีวัณณะอันดำแลกับดาบสรีกัญไชยเถี่ยน 
(เล่ม) ๑ แล นางรับเอาแล้วก็สะดุ้งตื่น ชื่นแล้ว ก็บอกเหตุอันนั้นแก่พระยากาสีพรหมทัต
หั้นแล โส ราชา ส่วนอันว่าพระยาตนนั้นก็หื้อเรียกหามายังพราหมณ์ปโรหิตทั้งหลาย
มาแล้ว ก็ถามดูยังเหตุนิมิตความฝันทั้ งหลายฝูงนั้นแล เต พฺราหฺมณา ส่วนอันว่า
พราหมณ์ปโรหิตทั้งหลายฝูงนั้นก็ทวาย (ทำนาย) นิมิตความฝันทั้งหลายฝูงนั้นแล้ว ก็
ไหว้พระยาว่า เทวะ ข้าแด่สมเด็จบรมบัวพิตราพระเป็นเจ้า ส่วนอันว่าสัตว์ตัวมีบุญ
สมภารมีรัทธีอานุภาพมากนักก็มาเกิดในท้องราชเทวีแห่งมหาราชเจ้าแล (อุสสาบารส
ชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 1/ลาน “๑๑ แก่กล้า”/ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1-5 ถึง ด้านที่ 2 
บรรทัดที่ 2) 

    เหตุการณ์ตอนกำเนิดภุมมจักรราชกุมาร นางมเหสุราเทวีได้ฝันว่ามีแก้วมณี
ลูกหนึ่งมีรัศมีขาว ลอยมาจากอากาศตกลงตรงหน้านาง ดังข้อความต่อไปนี้ 

    ส่วนอันว่านางมเหสุราเทวี ในเมื่ออายุได้ ๒๖ ปี นางก็ฝันว่า ยังมีแก้วมณี
ลูก ๑ มีรัศมีอันขาวลุกแต่อากาศตกลงมาทัดซองหน้า (ตรงหน้า) แห่งนางเทวีหั้นแล 
นางเทวีก็หยุบเอาหั้นแล นางก็บอกเหตุอันนั้นแก่พระยาหั้นแล ส่วนว่าพระยาพรหมทัตต์
ตนนั้น ก็หื้อเรียกหามายังพราหมณะปโรหิตแล ก็ถามดูยังเหตุอันหั้นแล พราหมณ์
ทั้งหลายทวายดูแล้วก็บอกยังเหตุอ้ันนั้นว่า เทว ข้าแต่มหาราชเป็นเจ้า ส่วนอันว่าสัตว์
ตัวมีบุญ ก็จิ่งมาเกิดในท้องราชเทวีข้าแล พระยาได้ยินคำอันนั้น ก็ปลงราชอาชญาหื้อคน
ทั้งหลายเฝ้าแหนรักษายังคัพภะแห่งนางเทวีหั้นแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 
1/ลาน “อุ ๑๘”/ด้าน 2 บรรทัดที่ 2-5)  

    เหตุการณ์ตอนกำเนิดขุนไทย นางเทพมาลีเทวีชายาของพระพิมสารได้ฝันว่า
มีเงินทองข้าวของมากมายจากอากาศตกลงมาทั่วเมืองทวาริกา ดังข้อความต่อไปนี้ 

    ปฏิสนฺธิคหณกาเล ในกาลเมื่อมาเอาปฏิสนธิแห่งสุชนเทวบุตรตนนั้น ส่วน
ว่านางเทพมาลีเทวีก็หันยังนิมิตรฝันว่าดั่งนี้ ส่วนว่าเงินคำเข้าของทังหลายมากนักก็
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ตระหมวนตกลงมาแต่อากาศทั่วเมืองทวาริกาทังมวล ว่าอ้ันแล นางก็บอกแก่พระยาตน
ผัวหั้นแล พระยาได้ยินคำอันนั้นก็หื้อเรียกหามายังพราหมณ์ปโรหิตมาแล้ว ก็บอกเหตุอัน
นั้นแล พราหมณ์ทั้งหลายทวายดูก็ไหว้พระยาว่า เทว ข้าแด่มหาราชเป็นเจ้า สตฺต 
วิเสโส อันว่าสัตว์ตัววิเศษมีกำลังฤทธีอานุภาพมากนัก ก็มาเอาปฏิสนธิในท้องราชเทวี
แห่งมหาราชเจ้าแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 5/ลาน “แข”/ด้าน 1 บรรทัด
ที่ 3 ถึง ด้าน 2 บรรทัดที่ 1)   

    สิ่งสัญลักษณ์อันปรากฏในนิมิตฝันอันเป็นมงคลซึ่งแสดงถึงการกำเนิดของ
ผู้มีบุญจะปรากฏในลักษณะของของมีค่า เช่น แก้วมณี ดาบสรีกัญไชย เงินทองข้าวของที่พิเศษ 

   1.2.2 ลางบอกเหตุ 
    ลางบอกเหตุเป็นสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้าย 
ในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส มีตัวอย่างความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุที่แสดงเหตุร้าย
ก่อนพานพรหมทัตจะตายว่าเกิดอากาศหม่นมัว สุนัขไม่เห่า ไก่ไม่ขัน เด็กแรกเกิดหน้าตาลายเหมือน
เสือ กวางขึ้นต้นไม้ สัตว์ป่าวิ่งเข้าเมืองเป็นต้น ข้อความแสดงลางบอกเหตุมีตัวอย่างดังนี้ 

พระจันทร์บ่ส่องใสมืดบดมากนักแล ตโต กาสีรฏฺ  สํกิลีสิกา ในกาลนั้น ส่วนอันว่าเมือง
กาสีก็เป็นอันหมุ่นหมองบดมัวในอากาศมากนักแล เพราะเพ่ือเสียเจ้าช้างเขื่อนเมืองแล 
ริพลโยธาทั้งหลายมากนักแล เมืองกาสีหมาบ่เห่าบ่ท้วง (ขยับ) กลางคืนไก่ก็บ่ขันบ่ตบ
ปีก ไก่บ่คะแตก (เสียงไก่ตัวเม่ีย) สักตัว ต่างตัวต่างลี้หน้าหงบเหงา อัศจรรย์บ่ห่อนรู้ก็
หันมาหมูจับหลักพันเมืองดุงเสือ แม่หญิงออกลูกหน้าพร้อยดังเสือ อารักษ์กลับเป็น
เหตุหันมา กวางฟานแล่นขึ้นต้นไม้ผ่อคน เสือหลวงแรดราชสีห์ช้างเถื่อนลุกแต่จอม
เขาเริงปู่เจ้ามา หนอนอยู่หอหิ่งหอเลอมากนัก ผ้ากลางเวียงเป็นเลือดย้อยไหลลงแสน
โกฏิกามาเคล้า แม่แร้งก็มาเคล้ายอดปราสาทแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/
ผูก 12/ลาน “๑”/ด้าน 2 บรรทัดที่ 1-4) 

    ข้อความตอนที่ยกมานี้  สอดคล้องกับข้อความที่ปรากฏในโคลงอุสสา 
บารส ต้นฉบับใบลานของหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ปริวรรตไว้ในหนังสือ
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทย ภาคเหนือ โคลงอุสสาบารส ปริวรรตจากต้นฉบับ 
ใบลานของหอสมุดแห่งชาติ ฉบับราชบัณฑิตยสภา (2564: 45-47) โคลงบทที่ 135-140 ดังนี้   
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โคลงบทท่ี 135 

ก.  แตฑ̣ินไตฟัารา̣ม ปุรกฺ̉ว  มัาแล ข.  แต่ดินใต้ฟ้าร่าม ปุนกลัว  มากแล 
 ยิ̣นข̣รสฺ̉ฑเม̣ิงพา̣น ไชนั̣อ̣ย  ยินขระสดเมืองพาน ใช่น้อย 
 พ̣รจั̣นบํเริ̣งสุง ไสส̣อง  ไฑัแล  พระจันทร์บ่เรืองสูง ใสส่อง  ได้แล 
 บํเป̣งแส̣งเหฺิลม̣มฟัา พ̣ร̣องพ̣รา̣ย  บ่เปล่งแสงเหลื้อมฟ้า พร่องพราย 

โคลงบทท่ี 136 

ก.  เมิ̣งพา̣นหฺัมาบํท̣วง ก̣ลา̣งฅ̣ืน  นื̣งแล ข.  เมืองพานหมาบ่ท้วง กลางคืน  นึ่งแล 
 บํเหัาห̣อรเรรฺ̉น นื̣งนั̣อ̣ย  บ่เห่าหอนเรรน นึ่งน้อย 
 อสสจั̣นไก̣ลบํขั̣น รั̣อ̣งร̣ยัก  กั̣นแล  อัศจรรย์ไก่บ่ขัน ร้องเรียก  กันแล 
 ตฺ̉วตา̣งตฺ̉วลีหฺันา ห̣ง̣ยบเหั̣งา  ตัวต่างตัวล้ีหน้า เหงียบเหงา 

โคลงบทท่ี 137 

ก.  อสสจั̣นบํห̣อรัรู หั̣นมา  มัาแล ข.  อัศจรรย์บ่ห่อนรู้ หันมา  มากแล 
 เป̣นเห̣ฑกา̣นสั̣นไฑ ฑั̣งนี  เป็นเหตุการณ์สันใด ดั่งนี้ 
 หฺ่มูจั̣บอยูหั̣ลกพ̣ัน เมิ̣งรา̣ฑ คี̣มแล  หมูจับอยู่หลักพัน เมืองราช  ก็มีแล 
 ฅฺ̉นอ̣ัอลูหฺันาพ̣ร̣อ̣ย ฑั̣งเสิ̣อ  คนออกลูกหน้าพร้อย ดั่งเสือ 

โคลงบทท่ี 138  

ก.  อ̣ันไฑับํรู มาหัน̣  มัาแล ข.  อันใดบ่รู้ มาหัน  มากแล 
 แต̣ลงเพ̣ฑมากั̣บเป̣น ชูชั̣น  แตลงเพศมากลับเป็น ชู่ชั้น 
 อารั̣กแต̣งเป̣นรา̣ง ทุสิ̣ง  มีแล  อารักษ์แต่งเป็นลาง ทุกสิ่ง  มีแล 
 ก̣วา̣งแล̣นขื̣นตฺ̉นไมั ผูฅํ̣อ  กวางแล่นขึ้นต้นไม้ ผูกคอ 

โคลงบทท่ี 139 

ก.  เสิ̣อเหิ̣ลอ̣งกา̣ยข̣̉วงทา̣ว มาเม̣ิง  ทา̣นแล ข.  เสือเหลืองกรายข่วงท้าว มาเมือง  ท่านแล 
 ลุแตจ̣อมเขัาห̣ลง̣ว ปูเจัา  ลุกแต่จอมเขาหลวง ปู่เจ้า 
 อสสจั̣นแก่พ̣รพา̣น ตฺ̉นเท̣ษ  นีเอยิ̣ย  อัศจรรย์แก่พระพาน ตนเทด  นี้เฮย 
 ห̣น̣อรอยูหํ̣รฺอหิ̣งลั̣̉น กํ̣อกั̣อง  หนอนอยู่หอหิ้งล้น ก่อกอง 
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โคลงบทท่ี 140 

ก.  ร̣บูมีเนิ̣อนั̣อยเน̣ฑ ไนหํ̣อ  หี̣งถั̣ว̣ย ข.  รูปมีเนื้อน้อยเนด ในหอ  หิ้งถ้วย  
 พา̣นวาสูไพฑู ริ̣บแทั  พานว่าสูไปดู รีบแท้ 
 บ̣รกา̣นอา̣บธํ̣อรณี เป̣นเลิ̣ฑ  ไหฺัลแล  ปราการอาบธรณี เป็นเลือด  ไหลแล 
 แส̣นโก̣ฑกาแร̣งเคฺลัา จิ̣มผา̣ง  แสนโกฏิกาแร้งเค้า จิ่มผาง 

    ลางบอกเหตุที่ปรากฏในเรื่องได้นำเหตุการณ์และปรากฏการณ์ที่ผิดแปลก
จากปรกติมาเป็นลางบอกเหตุร้าย ข้อความที่ยกมาจากวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสและ
โคลงอุสสาบารส ต้นฉบับใบลานของหอสมุดแห่งชาตินี้ มีรายละเอียดที่คล้ายกัน แสดงให้เห็ นว่า
ความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุดังกล่าวนี้  เป็นความเชื่อที่แพร่หลายและได้จดจำมาบันทึกไว้ใน
วรรณกรรมทั้งในรูปแบบร้อยแก้วและร้อยกรอง 

   1.2.3 เรื่องอุบาทว์ต่าง ๆ 
    อุบาทว์หรือสิ่งอัปมงคลต่าง ๆ อันเกิดจากอำนาจของผู้มีฤทธิ์ในวรรณกรรม
ชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส เป็นอุบาทว์อันเกิดจากอำนาจของเทพเจ้า เทวดา หรือผู้มีฤทธิ์ เช่นเกิด
จากอำนาจพ่ีน้องของพระยาพานพรหมทัต ดังนี้ 

   ส่วนอันว่าฤทธีแห่งพระเพลิงนั้น เทียรย่อมหื้อบังเกิดไฟอุบาทว์แก่คนทังหลาย 
ไฟหากเกิดไหม้ผ้าผ่อนท่อนสไบลุกเป็นเปียวทั่วบ้านทั่วเมือง หื้อค้องกลอง ตุริยนนตรีหาก
อยู่หากดังมี่นัน หื้อสัตว์สี่ตีนขึ้นหลังเรือนหลังคาแลปราสาท หื้อสัตว์ออกลูกเป็น ๒ หัว ๒ 
หางแลหื้อคนทั้งหลายออกลูกมีนิ้วตีนนิ้วมือ ๖ นิ้ว ๗ นิ้ว แล  ส่วนอันว่าฤทธีพระสมนั้น 
เทียรย่อมกระทำหื้อเป็นอุบาทว์แก่คนทังหลาย เป็นต้นว่าคนทังหลายมาทรงคัพภะลวด
ออกลูกเป็นสัตว์ คนทังหลายฝูงบ่มีบุญนั้นแล คนทังหลายฝูงมีบุญบ่เป็นสัง กระทำหื้อสัตว์
ออกลูกเป็นต่างเชื้อต่างชาตินั้นแล ส่วนอันว่าฤทธีพระไตยยะนั้น เทียรย่อมกระทำหื้อเป็น
อุบาทว์คนทั้งหลาย เป็นต้นว่าเข้าสารเสด็จตกจากหม้อจากไหจากมุง หอกดาบเครื่องฆ่า
อาวุธงอกออกเป็นดอกเป็นใบ ต้นไม้แลเสาเรือนท่าวไว้แล้วพ้อยลุกตั้งอยู่แล ข้าวคนทัง
หลายนึ่งสุกแล้ว กลายแดงไปเป็นดั่งเลือดนั้น ฉัตรกั้งท้าวพระยาหากอยู่หากหักไปแล หอก
ดาบพร้าขวานบ่ฟันพ้อยบ้างเสียดี ฟ้าตกหลังคา ผีถิ้มผีทุบ นกยางแลกาทังหลายมารบกัน
สันนั้น (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 2/ลาน “ขู ๕๐”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 1 ถึง
ด้าน 2 บรรทัดที่ 1)  
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    ความเชื่อเรื่องอุบาทว์ต่าง ๆ นี้ สอดคล้องกับความเชื่อที่ปรากฏในตำรา  
“อธิไทยโพธิบาทว์” ซึ่งเป็นตำราว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับอุบาทว์ที่เกิดขึ้นจากเทวดาภายในตนจำนวน  
๘ องค์ คือ พระอินทร์ พระเพลิง พระยม พระนารายณ์ พระวรุณ พระพาย พระโสม และพระ
ไพยสพ ดังตัวอย่างที่ขอยกมาเทียบกันดังนี้ 

    หนึ่งน้ำผึ้งอ้อยมธุไรไว้ในตุ่มไห พะเอินแลเดือดพุพราย หนึ่งโสดผลพฤกษ์
ทั้งหลาย ผลิลูกกลับกลาย เปนพันธุ์ขึ้นอัศจรรย์ หนึ่งสัตว์สุนัขผายผัน ขึ้นคลอดคลาย
ครรภ์ ในครัวประชีเตาไฟ หนึ่งใช่ที่หนูอาศัย ในใต้เตาไฟ แลหนูไปทำรูรัง หลังคาใช่ที่หมา
หวัง ใจดลหมาซัง ไปขึ้นแลไต่ไปมา หนึ่งได้ยินผีเจรจา ในบนพฤกษา แลฟังตระหนักแก่
กรรณ์ หนึ่งโสดปลวกพวกโลนพรรค์ อุบัติอัศจรรย์ มาพุในเตาอัคคี เตาเพลิงใช่พ้ืนปัถพี 
เปนที่อัคคี แลเห็ดมางอกดอกแข่ง   
         (อธิไทยโพธิบาทว์, 2555: 11) 

  1.5 เรื่องช้างเอราวัณ 
   ช้างเอราวัณเป็นเทพบุตรองค์หนึ่ง เมื่อพระอินทร์ประสงค์จะเดินทางก็จะเนรมิตกาย
เป็นช้างขนาดใหญ่ มีเศียรถึง 33 เศียร  ในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ผูกที่ 4 ได้
กล่าวถึงช้างเอราวัณดังนี้ 

ส่วนว่าเอราวัณ เทวบุตรก็ เนรมิตตนเป็นช้างอุตมกุญชรตัว ๑ มีหลังกว้างได้  ๕๐  
โยชน์ สูงได้ ๕๐ โยชน์ ยาวได้ร้อยโยชน์ มี ๓๒ หัว เยียหัวมี ๒ งา เยียงามีสระ ๗ อัน เยีย
สระมีต้นดอกบัว ๗ ต้น เยียต้นมีกาบ ๗ อัน เยียกาบมีนาง ๗ คนว่าอ้ันแล เหตุดั่ง อ้ัน
สังขยาทิคุณกล่าวว่า เอา ๓๒ หัวตั้ง ๒ คูณ เป็น ๖๔ งาแล เอางาตั้ง ๗ คูณเป็น ๔๔๘ สระ 
เอาสระตั้ง ๗ คูณ เป็นสามพันปลายร้อย ๓๖ ต้นดอกบัว เอาต้นดอกบัวตั้ง ๗ คูณ เป็น ๒ 
หมื่นปลายพัน ๙ ร้อย ๔๒ กาบแล เอากาบตั้ง ๗ คูน เป็นนางได้แสน ๕ หมื่น ๓ พัน ๖ 
ร้อย ๖๔ นางแล เอา ๔ ตื้อ ๔ ล้าน ๘ แสน ๔ หมื่น ๖ พัน ๓ ร้อย ๓๖ เข้าแถมเป็นนาง ๔ 
ต้ือ ๕ ล้านแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 4/ลาน “เขซาวเอ็ดแล  เข ๒๑ 
แล”/ด้าน 2 บรรทัดที่ 4 ถึงลาน “แขซาว ๒ แล  แข ๒๒ แล” ด้าน 1 บรรทัดที่ 2) 

   ลักษณะของช้างเอราวัณยังปรากฏในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่นในไตรภูมิกถา 
วรรณคดีสมัยสุโขทัย (2554: 175-176) ได้กล่าวถึงช้างเอราวัณไว้ดังนี้ 

แลว่ายังมีเทพยดาองค์หนึ่ง ชื่อไอยาพัณเทวบุตร ผิแลเมื่อพระอินทร์เจ้าแลมีที่ เสด็จไปเล่น
แห่งใด ๆ ก็ดี แล ธ จะใคร่ขี่ช้างไปเล่น จึงไอยราวัณเทพบุตรก็นิฤมิตตัวเป็นช้างเผือกตัว
หนึ่งใหญ่นัก โดยสูงได้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ วา และมีหัวได้ ๓๓ หัว...อันว่าหัวช้างทั้ง ๓๓ หัว แล
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หัวแลหัวมีงา ๗ อัน แลงาละอันยาวได้ ๔๐๐,๐๐๐ วาแล งานั้นมีสระได้ ๗ สระ สระแล
สระนั้นมีบัวได้ ๗ กอ กอบัวแลกอนั้นมีดอกแล ๗ ดอก ดอกแลอันนั้นมีกลีบ ๗ กลีบ กลีบ
แลอันแลอันนั้นมีนางฟ้ายืนรำระบำบัพพัตติแล ๗ คน นางแลคนแลคนนั้นมีสาวใช้ได้ ๗ 
คนโสด ช้าง ๓๓ หัวนั้นได้ ๒๓๑ งา สระนั้นได้ ๑,๖๑๗ สระแล กอบัวในสระนั้นได้ 
๑๑,๓๑๙ กอแล ดอกบัวนั้นได้ ๗๙,๒๓๓ ดอกแล กลับดอกบัวนั้นไสร้ได้ ๕๕๔,๖๓๑ กลีบ 
แลนางฟ้าอันระบำนั้นได้ ๓,๘๘๒,๔๑๗ นางแล สาวใช้นางรำระบำนั้นได้ ๒๗,๑๗๖,๙๑๙ 
คน แลมีอยู่ในงาช้างไอยราพัณนั้น 

   บทพากย์เอราวัณ พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
(2471: 42-43)  กล่าวถึงลักษณะของช้างเอราวัณ ดังนี้ 

    ช้างนิรมิตฤทธิแรงแข็งขัน เผือกผ่องผิวพรรณ  
   สีสังข์สอาดโอฬาร์  
    สามสิบสามเศียรโสภา เศียรหนึ่งเจ็ดงา  
   ดังเพ็ชรรัตน์รูจี  
    งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี สระหนึ่งย่อมมี  
   เจ็ดกออุบลบันดาล  
    กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย์ ดอกหนึ่งแบ่งบาน  
   มีกลีบได้เจ็ดกลีบผกา  
    กลีบหนึ่งมีเทพธิดา เจ็ดองค์โสภา  
   แน่งน้อยลำเพานงพาล  
    นางหนึ่งย่อมมีบริวาร อีกเจ็ดเยาวมาลย์   
   ล้วนรูปนิรมิตมารยา  
    จับระบำรำร่ายส่ายหา ชำเลืองหางตา   
   ทำทีดังเทพอับษร  

   ลักษณะของช้างเอราวัณที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนาเรื่องอุสสาบารส มี 
32 หัว ต่างกับช้างเอราวัณในไตรภูมิกถากับบทพากย์เอราวัณที่มี 33 หัว แต่ลักษณะส่วนใหญ่จะ
สอดคล้องกัน แสดงให้เห็นว่าความเชื่อดังกล่าวเป็นที่รับรู้กันอย่างแพร่หลาย 
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 2. คุณค่าด้านวัฒนธรรมและประเพณี 

  2.1 การเลือกแม่นม 
   ตามธรรมเนียมของคนไทย ผู้มีศักดิ์สูงเมื่อมีลูกจะมีหญิงที่ทำหน้าที่เป็นแม่นม 
กล่าวคือเป็นผู้ให้น้ำนมแทนผู้เป็นมารดา ในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส มีการกล่าวถึง
ลักษณะของหญิงที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่นมว่าจะต้องปราศจากลักษณะไม่ดี ๔ ประการ เป็นต้นว่า 
ไม่สูง ไม่ต่ำ ไม่อ้วน และไม่เล็กเกินไป ทั้งยังมีน้ำนมที่มีรสหวานอีกด้วย ดังข้อความว่า 

   อันว่าพระยากาสีพรหมทัตราชตนนั้น ก็ตั้งไว้ยังแม่นมทั้งหลายได้ ๖๔ คนอัน
ปราศจากทวารทั้งหลายมีต้นบ่สูงนักเช่น บ่ต่ำนักเช่น บ่พีนักเช่น บ่หย้อมนักเช่น บ่ยานลง 
มีน้ำนมอันหวานแก่ราชกุมารตนนั้นแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 1/ลาน 
“๑๒ กํ”/ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 5 ถึงด้านที่ 2 บรรทัดที่ 1) 

   อันว่าพระยากาสีพรหมทัตตนนั้นก็ตั้งไว้ยังแม่นมทั้งหลาย ๖๔ คนอันปราศจาก
โทษมีอันบ่สูงเป็นต้น มีน้ำนมอันหวานแก่กุมารหั้นแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/
ผูก 1/ลาน “๑๙ อู”/ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 2-3) 

  2.2 มหรสพและเครื่องดนตรี 
   วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส มีการบรรยายถึงมหรสพและเครื่องดนตรี
ไว้หลายแห่ง ทำให้ทราบถึงมหรสพหรือการละเล่นของล้านนา เช่น การใช้มือเดิน การเหยียบคมดาบ 
การกลืนเรือ การขับซอ การฟ้อน และเครื่องดนตรีของล้านนาในอดีต เช่น ค้อง กลอง พิณ บัณเฑาะว์ 
หวูด ระนาด ตัวตัวอย่างข้อความดังต่อไปนี้ 
   เหตุการณ์ขบวนเสด็จของนางมเหสุราเทวีออกไปนอกเมืองยังเรือนที่สร้างไว้เพ่ือ
ประสูติพานพรหมทัต มีข้อความดังนี้  

อันว่าคนทั้งหลาย ก็เหล้นมโหสรพหลายประการต่าง ๆ ลางพร่องตีกลองสะบัดชัยตีนเต้น 
ลางพร่องตีพาทย์ค้องการะสับ ลางพร่องเยียะเป็นจบับแกว่นฟ้อนตบมือ ลางพร่องปักคิด
เอามือย่างต่างตีน ลางพร่องขึ้นชานดาบ ลางพร่องลืนกินเรือในสระน้ำท่ากว้างนั้นแล  
(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 1/ลาน “๑๕ อา”/ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 4-5) 

   เหตุการณ์งานมหรสพรื่นเริงเพ่ือต้อนรับพ่ีชายของพระยากาสีพรหมทัตทั้ง 6 องค์ที่
ที่มาเยี่ยมพระยากาสีพรหมทัตที่เมืองกาสี มีข้อความดังนี้ 

พระยาก็หื้อเหล้นมโหสรพ ๗ วัน ก็ทรงเครื่องหย้องของประดับ ท้าวใส่แขนแหวนใส่ก้อย 
สร้อยสังวาล กณทลต่างแก้ว  ลางพร่องก็ดีดสีตีเป่าตุริยนนตรี ลางพร่องตีค้องกลองพาทย์
พิณบัณเฑาะว์หอยสังข์พูลูลาภา ลางพร่องขับซอแอ่นฟ้อนตบมือ ลางพร่องปักคิดเอามือ
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ต่างตีน ลางพร่องขึ้นชานดาบ ลางพร่องไต่สะเดงหวาย ลางพร่องลืนกินเรือที่สระกว้างแล 
(อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 1/ลาน “๒๔ จิ”/ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 5 ถึงลาน 
“๒๕ จี”/ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1-2) 

   เหตุการณ์งานมหรสพรื่นเริงเพ่ือเฉลิมฉลองในงานอภิเษกลูกชายและลูกสาวพระยา
กาสีพรหมทัตกับลูกชายและลูกสาวของพ่ีชายพระยากาสีพรหมทัต มีข้อความดังนี้ 

ถัดนั้นคนทังหลายฝูงช่างขับและช่างฟ้อน ก็หื้อขับหื้อฟ้อน ถัดนั้นพวกตุริยะนนตรีทังหลาย 
จุ่งหื้อเขาทังหลายตีเป่าตุริยะนนตรีทังหลาย ถัดนั้นคนทังหลายฝูงพวกพิณ จุ่งหื้อดีดยังพิณ
ทังหลาย คนทังหลายฝูงช่างเป่าบัณเฑาะว์หอยสังข์ ก็จุ่งหื้อเขาเป่าบัณเฑาะว์หอยสังข์ คน
ทังหลายฝูงช่างตบมือต่างแส่งแสะตีแอวตางกลอง ก็จุ่งหื้อเขากะทำกรรมอันนั้นเทอะ คน
ทังหลายจุ่งหื้อตีกลองชุม กลองนันทเภรี กลองหน้าเดียว ไหหุ้มปาก และกลองเหล็กกลอง
ทอง กลางชัยทังหลายแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 2/ลาน “กุ ๕/ด้าน 2 
บรรทัดที่ 1-2) 

  2.3 การอ่านจำนวน 
   วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส มีการแทรกความรู้เรื่องการอ่านจำนวน 
เช่น การอ่านจำนวนเกินโกฏิหรือ 10 ล้าน ดังนี้  

ส่วนว่าคนปุถุชนทังหลาย เท่าอ่านแต่ร้อยขึ้นเถิงโกฏิสิ่งเดียวแล ล้ำกว่านั้นบ่อ่านได้แล 
นักปราชญ์ผู้รู้อัตถสัททาจึงอ่านได้ ตามมหาสังขยาตัทธิตสัททาว่าร้อยแห่งแสนโกฏิจิ่งเป็น
ปโกฏินึ่งมีลูกร้อย ๔ ลูกแล ร้อยแห่งแสนปโกฏินั้นจิ่งเป็นโกฏิปฏิ มีลูกซาวเอ็ดลูกแล  ร้อย
แห่งแสนปโกฏิปโกฏนั้นจิ่งเป็นนรัททัง ๑  มีลูกว่าได้ซาว ๘ ลูกแล  ร้อยแห่งแสนนรัททัง
นั้นจิ่งเป็นนหุตตังนี้มีลูกว่าได้ ๓๖ ลูกแล  ร้อยแห่งแสนนหุตตังนั้นจิ่งเป็นนีนหุตตังแล มีลูก
ว่าได้ ๔๓ แล  ร้อยแห่งแสนนีนหุตตังนั้นจิ่งเป็นอักโขเภณี ๑ มีลูกว่าได้ ๕๐ ลูกแล (อุสสา
บารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 4/ลาน “ไกเก้า  ไก ๙ แล”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 1-4) 

   ความรู้เรื่องการอ่านจำนวนที่มีจำนวนเกิน 10 ล้านนี้ พระยาศรีสุนทรโวหาร  
(น้อย อาจารยางกูร) ได้รวบรวมไว้ในหนังสือมูลบทบรรพกิจ (2501: 86) ดังนี้ 

   ร้อยแสนปะโกฏินี้   เป็นโกฏิปะโกฏี    
  พึงกำหนดอย่าคลาดคลา  
   ร้อยแสนโกฏิปะโกฏิหนา ท่านเรียกชื่อมา  
  ว่าเป็นนะหุตหนึ่งไป  
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   ร้อยแสนนะหุตนั้นไซร้ ท่านเรียกชื่อไว้  
  ว่าเป็นนินนะหุตหนา  
   ร้อยแสนนินนะหุตหนา ได้นามตามมา  
  ว่าอะโขภินีหนึ่งมี 

   ความรู้เรื่องการอ่านจำนวนเกิน 10 ล้านที่ปรากฏในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่อง
อุสสาบารสและปรากฏในแบบเรียนหนังสือไทยของพระยาศรีสุนทรโวหารนี้ แสดงให้เห็นว่าผู้แต่ง
เป็นผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างดี แม้บางชื่ออาจแตกต่างกันบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วมีความสอดคล้องกัน   

  2.4 พิธีปลงศพ 
   วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ผูกที่ 12 ตอนอนุพานพรหมทัตปลงศพ
พานพรหมทัตผู้เป็นพ่อ และผูกที่ 15 ตอนปลงศพพระขิตราช กล่าวถึงขั้นตอนการปลงศพกษัตริย์ไว้
อย่างละเอียด เรียงลำดับขั้นตอนได้ดังนี้  

   2.4.1 การบรรจุศพและสร้างปราสาทหรือพระเมรุ ดังข้อความต่อไปนี้ 
    การบรรจุศพของพานพรหมทัตและพระขิตราชในฐานะที่เป็นกษัตริย์จะบรรจุ
ใน “หีดคำ” หรือโลงทอง ก่อนจะประดิษฐานศพไว้บนปราสาททองที่มีล้อลาก และมีการสร้าง
ปราสาทหรือพระเมรุไว้นอกเมืองเพ่ือเตรียมการเผาศพต่อไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
    การบรรจุศพและการสร้างปราสาทหรือเมรุของพานพรหมทัตมีข้อความว่า  

    ตโต ในกาลนั้น ส่วนอันว่าลุงพานพรหมทัตอันจักกระทำสรีรกิจเลิกซาก
ส่งสักการพ่อตนดั่งอ้ัน ก็หื้อเรียกหามายังท้าวพระยา ๖ หมื่นตนและเสนาอามาตย์ 
พราหมณ์ คหบดี เศรษฐีทังหลาาย มาพร้อมกันแล้ว ก็หื้อกรรมการทังหลายแต่งแปลงยัง
ปราสาทหลัง ๑ ประดับด้วยแก้วแลเงินคำทังมวล ก็หื้อยกเอาหีดคำพระพานใส่ในปราสาท
หั้นแล้ว ก็กระทำยังล้อใส่สี่ตีนปราสาท แล้วก็แต่งผาม (ปะรำ) หลวงกวม (ครอบ) ไว้ในท่ำ
กลางเวียง แล้วหื้อตุริยนนตรีเฝ้าแหน แล้วหื้อคนทังหลายไปก่อดินจี่ (อิฐ) พายนอกเวียง
หนอุตตระชื่อกรรมสัณฐาน ไกลแต่เวียงได้ ๕๐๐ วา คนทังหลายก็ก่อสูง ๒ วา กว้าง ๕ วา
ผัดมน กระทำหื้อเป็นขุมเลิ ็กในท่ำกลางเลิ ็กได้ ๒ วา คนทังหลายก็แต่งหอกวมขุม (หลุม) 
หั้นแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 12/ลาน “๒๐”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 1-4) 

    การบรรจุศพและการสร้างปราสาทหรือเมรุของพระขิตราชมีข้อความว่า 

    ส่วนว่าราชญาติทังหลายมีพระพิมสารเป็นต้น ก็พร้อมกันแปลงหีดคำอัน
ประจิตรด้วยแก้วแลเงินคำทังมวลแล้ว ก็เอาพระองค์ตนพระขิตตราชเข้าใส่ในแล้ว ก็ซ้ำ
แต่งปราสาทคำหลัง ๑ รองด้วยล้อ ๔ ลูก ประจิตรด้วยแก้วแลเงินคำทังมวลแล้ว ก็เอา 
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หีดคำ (หีบทอง, โลงทอง) เข้าใส่ปราสาทคำนั้นหั้นแล ในหีดคำนั้นเอาผ้ากัมพลอันแพงค่า
ชุบน้ำเผิ้งราด ๑๐๐ ชั้น เอาผ้ารตกัมพลมาห่อตนพระขิตราชแล้วเอาน้ำพะทา (ปรอท) 
หล่อเข้าปากแล้ว ก็ เอาเข้าใส่ ในหีดคำแล้ว ยอขึ้นใส่ในปราสาทคำแล้ว ก็ตั้ งไว้ใน
สนามหลวงในราชข่วงคุ้มพระยาแล้ว ก็พร้อมเฝ้าแหนสักการบูชาทุกวันแล  ส่วนว่า ท้าว
พระยาทังหลายก็หื้อคนทังหลายก่อยังปริกเขปอันกว้าง ๑๒ วา ผัดกลมเป็น ๔ แจ่ง ก่อขึ้น
ด้วยดินละอิดสูงได้ ๒ วา ท่ำกลางหื้อแปลงหื้อเป็นขุมกว้างได้ ๒ สอกผัดกลม ก็หื้อแต่งยัง
ปราสาทหลวงหลัง ๑ กรวมขุมนั้น ประดับด้วยแผ่นแร (แพร) ทังมวลในทิศหนเหนือเวียง
อุตตรปัญจลนคร บ่ไกลเวียงเท่าใดชะแล ว่าหั้นหันแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/
ผูก 15/ลาน “เกา ๑๑”/ด้าน 2 บรรทัดที่ 5 ถึง ลาน “กํ ๑๒”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 5) 

   2.4.2 พิธีขอขมาศพ พิธีขอขมาศพ เป็นการนำเครื่องสักการบูชามาคารวะศพเพ่ือ
ขอขมาที่ได้ล่วงเกินแก่ผู้ตายในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เพ่ือไม่ให้เป็นบาปกรรมต่อกันสืบไป ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
    พิิธีขอขมาศพพานพรหมทัตมีข้อความว่า 

    นุงพานราชบุตรเป็นเค้าท้าวพระยา ๖ หมื่นแลเสนาอามาตย์ พราหมณ์ 
เศรษฐี คหบดี กระฎุมพี พ่อค้าทังหลาย ก็ตกแต่งตั้งยังเครื่องสักการบูชา เทียนเงิน เทียน
คำ ขอสมมาคารวะ หลอนหากได้กระทำปมาทะ อคารวะ ขอพ่อเป็นเจ้าจุ่งขมาเสียยัง
โทษแด่เทอะ ว่าอ้ัน  สพฺพา เทวกญฺ าโย อันว่านางนาฏสนมทังหลายได้หมื่น ๖ พันนาง 
มีนางสิริชาเทวีแลกัญจนเทวีเป็นต้น ก็กระทำสักการะบูชาเทียนเงิน เทียนคำเป็นต้น ก็ขอ
สมมา หลอนหากได้ปมาทะอคารวะดังอ้ัน ขอพระราชเจ้าจุ่งขมาเสียแด่เทอะ ว่าอ้ัน 
แล้วก็ร้องไห้ควรกระสดอินดูขรูณามากนักแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 12/
ลาน “๒๐”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 4 ถึง ด้าน 2 บรรทัดที่ 1)  

    พิิธีขอขมาศพพระขิตราชมีข้อความว่า 

    อถ ในกาลนั้น ท้าวพระยาราชญาติทั้งหลายมีนางสุทธินีแลพระพิมสาร
เป็นต้น อันจักกระทำสักการบูชาสมมายังพระขิตราชพ่อแห่งตนก็หื้อตีกลองนันทเภรีป่าว
ยังท้าวราชญาติแลเสนาอามาตย์ทั้งหลายว่า โภนฺโต ดูราเพ่ินชาวเราทั้งหลายเฮย เรา
ทั้งหลายจักสักการบูชาสมมาคารวแล้วแล เจ้าทั้งหลายวจุ่งนำมายังข้าวตอกดอกไม้ลำ
เทียนแห่งเจ้าทั้งหลายมาเทอะ พระพิมสารก็เอาขันคำอันใหญ่ตั้งไว้แล้ว ก็เรียกลูกตนว่า 
ตาต ดูราพระบารสแลขุนไทย น้องพานพรหมทัต นางสรีปทุมมา นางเทวธิดาลูกสะใภ้ ๑๗ 
คน ลูกรักแก่พ่อ แลเสนาอามาตย์ทั้งหลาย เจ้าทั้งหลายจุ่งมาเทอะ เราทั้งหลายจักกระทำ
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สักการบูชาสมมาพระปู่พระพ่อแห่งเราแล้วแลว่าอ้ัน ก็อยู่แวดล้อมปราสาทหีดคำพระ 
ขิตราชแล้ว ก็ไหว้นบครบยำเข้าเหนือแผ่นดินแล้ว ก็โอกาสว่า สาธุ สาธุ มยํ กโรมิ ดังนี้ 
ตาต ข้าแด่พ่อเป็นเจ้าตนเป็นสมเด็จบรมบัวพิตรา บัดนี้พ่อเป็นเจ้าก็อนิจจะไปแล้ว 
หลอนโทษานุโทษอันใดอัน ๑ ผู้ข้าทั้งหลายอันเป็นลูกเป็นหลานแลราชญาติชาวบ้าน
ชาวเมืองท้ังหลาย หากได้ปมาทะ อคารวะด้วยกาย วจี มโน ผิดแผกในพ่อเจ้าดังอ้ัน ผู้
ข้าก็กลัวเป็นบาปกรรมเสวยบาป ก็ขอสมมาในพ่อเป็นเจ้าแล ขอจุ่งขมาปนะ
อโหสิกรรม นำเสียยังโทษอันนั้นเสียแก่ผู้ข้าทั้งหลายแดเทอะว่าอั้น แล้วก็พร้อมกันยอยัง
เอาขันข้าวตอกดอกไม้ลำเทียน ขึ้นใส่ในปราสาทหีดคำพระขิตราชหั้นแล  (อุสสาบารส
ชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 15/ ลาน “กํ ๑๒”/ด้าน 2 บรรทัดที่ 5 ถึง ลาน “ก ๑๓”/ด้าน 
1 บรรทัดที่ 2) 

   2.4.3 พิธีเผาศพ การเผาศพจะเตรียมสถานที่ไว้นอกเมือง และเคลื่อนศพโดยลาก
ปราสาทบรรจุ “หีดคำ” หรือโลงทองไปยังปราสาทหรือพระเมรุที่สร้างไว้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

    พิธีเผาศพพานพรหมทัตมีข้อความว่า 

    ส่วนว่านุงพานราชบุตรก็หื้อหาไม้จันทน์มาก่อกองฟอนใต้หออันแต่ง
เหนือกองดินที่นั้น กาลควรแล้ว พานราชบุตร์แลท้าวพระยาเสนาอามาตย์ แลสิริชาเทวี 
แลนางกัญจนเทวี แลนางอุสสา แลนางนาฏสนมทังหลาย แลคนทังหลายก็ลากเอา
ปราสาทหีดคำพระพานออกไปด้วยประตูเวียงหนเหนือ ไปสู่กัมมัฏฐานะที่ก่อดินจี่ไกลเวียง 
ประหมาณร้อยวาแล คันไปรอดแล้วก็เอาเครื่องอัฏฐปริกขาร ๔ เครื่อง ราธนาเจ้าภิกขุ ๔ 
ตนหยาดน้ำบังสุกุลแล้ว ก็พร้อมกันหามเอาปราสาทหีดคำพระพานขึ้นตั้งเหนือกองฟอน
ก่อดินจี่นั้นแล้ว ก็เผาหื้อไหม้เป็นเปลียวย่อยเป็นถ่านเป็นเถ้าไปเสี้ยงแล้ว ก็หื้อคนทังหลาย
ตักน้ำมาหดหล่อไฟหื้อดับไปเสี้ยงแล้ว ก็เก็บเอากระดูกมาซ่วย (ล้าง) น้ำเสีย แล้วก็เอาใส่
ขันคำมาถวายแก่นุงพานราชบุตรหั้นแล ส่วนว่านุงพานราชบุตต์ก็เอากระดูกพ่อตนใส่ใน
กระอูบคำแล้วจิ่งเอากระอูบคำใส่ในขราบหิน แล้วก็หื้อคนทังหลายเอาใส่ในพื้นขุม แล้วเอา
หินก่อแวดแต่พ้ืนขึ้นแล้วก็หื้อก่อเป็นเจดีย์ใส่สะทายพอกด้วยคำ แล้วก็เอายสปริวารมาสู่
เวียงแห่งตนหั้นแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 12/ลาน “๒๐”/ด้าน 2 บรรทัด
ที่ 1 ถึง ลาน “๒๑”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 1) 

    พิธีเผาศพพระขิตราชมีข้อความว่า 

    ส่วนว่าท้าวพระยาทั้งหลายก็ตกแต่งยังบังสุกุลวัตถา คือว่าผ้ากัมพลร้อย
ผืน รำขาวร้อยรำ เตจีวรร้อยคุ้ม หมากเหมี้ยงคิลานปัจจัยแลข้าวน้ำโภชนะอาหารแล้ว  



  133 

ราธนาภิกขุสงฆ์ร้อยตนมาแล้ว ก็ตีกลองนันทเภรีป่าวแล้ว ก็ห้างช้างพ่วงคำ ๘ หมื่นตัว ม้า
เครื่องขาวคำ ๘ หมื่นตัว เครื่องปัญจมกุฏเภณีขระจุมหัว หอก ดาบ ธนูไฟไปก่อนหน้า 
ส่วนว่านางนาฏสนมทั้งหลายอันได้หมื่น ๖ พันนางก็ร้องไห้มี่นันทั่วเวียงควรขระสดอินดู  
ขรูณามากนักแล  ส่วนว่าท้าวพระยาแลเสนาอามาตย์ทังหลายก็ลากปราสาทหีดคำ
พระขิตตราชไปด้วยประตูเวียงก้ำหนเหนือแล้ว ก็ออกไปไกลได้ ๑๐๐ วา ก็ไปรอด 
ปริกเขปอันก่อไว้นั้นหั้นแล้ว เขาก็ราธนาภิกษุสงฆม์าหยาดน้ำอุทิศเฉพาะไปหาพระขิตราช
แล้ว ก็เอาบังสุกุลวัตถุเคนหื้อภิกษุสงฆ์ร้อยตนหั้นแล ภิกษุสงฆ์ร้อยตนก็เมือสู่อารามแห่ง
ตนแล อถเต ราช าติโย สมาคตา ขิตฺตราชสฺส กายํ อาโรเปนฺติ อคฺคิสฺส จิตฺตา กายํ กโรติ 
จนฺทน สาเรน กตา เสตวตฺถา เตลายมิสาเกน โหติ อถ ในกาลนั้น ส่วนว่าท้าวพระยา 
ราชญาติทังหลาย ก็มาพร้อมกันก่อกองหลัวอันแกมด้วยไม้จันทน์ทังหลายและผ้าขาวชุบ
ด้วยน้ำมันงาน้ำมันหอมแล้ว ก็พร้อมกันยกปราสาทหีดคำพระขิตตราชขึ้นตั้งเหนือกองหลัว
แล้ว เขาก็พร้อมกันเอาไฟมาเจาะหื้อลุกเป็นเปลียวรุ่งเรืองงาม ก็ไหว้ปทักขิณ ๓ รอบแล้ว  
มานั่งอยู่เฝ้าดอมดู ลางพร่องก็ร้องไห้เช็ดน้ำตาอยู่หั้นแล อถ จิตฺตกายํ อคฺคินาทยเต ธุลี 
กเต อนวเสสามิสฺสกมํ สานิ อฏฺ ิ จ ธุลี กเต อถะ ในกาลนั้น ส่วนอันว่ากองฟอนอันไฟหาก
ไหม้ก็กระทำเป็นฝุ่นผงธุลีไปเสี้ยง อันว่าชิ้นแกมกระดูกก็บ่หลอ ก็กระทำเป็นฝุ่นผงธุลีไป
เสี้ยงหั้นแล ส่วนว่าท้าวพระยาราชญาติทังหลาย ก็พร้อมกันไปตักน้ำมาหดหล่อไฟดับไป
เสี้ยงแล้ว ก็เลือกเอาผงกระดูกอันขาวเป็นดั่งฟองข้าวแป้งนั้นแล ก็เอาไปใส่ในกระอูบคำ
น้ำหนักพัน ๑ หับจิดหื้อดีแล้ว พ้อยเอาเข้าใส่ในกระอูบหินอัน ๑ เล่า หับจิดดีแล้ว เอาเข้า
ใส่ในขุมปริกเขปนั้นแล้ว เอาดินกี่ก่อขึ้นหื้อเป็นเจดีย์หลัง ๑ สูงได้ ๑๕ วาแล้วก็พอกติด
ด้วยคำแล้วท้าวพระยาทังหลายก็พอกมาสู่เวียงหั้นแล (อุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์/
ผูก 15/ลาน “ก ๑๓”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 2 ถึง ลาน “ข ต้น ๑๔”/ด้าน 2 บรรทัดที่ 3) 

    ข้อความตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น แสดงให้เห็นพิธีเผาศพของพานพรหมทัต
และพระขิตราชซึ่งมีฐานะเป็นกษัตริย์ว่าจะมีการสร้างปราสาทหรือพระเมรุในพ้ืนที่ที่เตรียมไว้นอก
เมือง และเมื่อเผาศพเสร็จแล้วจะบรรจุอัฐิใน “กระอูบ” หรือผอบและฝังไว้ก่อนก่อพระเจดีย์ไว้เป็นที่
สักการบูชา  

   พิธีปลงศพของกษัตริย์ที่มีรายละเอียดอยู่ในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสา 
บารส แสดงให้เห็นประเพณีปลงศพของชาวล้านนา ซึ่งอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามฐานะ
ของผู้ตาย จัดเป็นคุณค่าด้านวัฒนธรรมประเพณีท่ีบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบไป  
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 3. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ 

  วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสมีวัตถุประสงค์ในการแต่งเพ่ือใช้แสดงพระธรรม
เทศนา ดังนั้นเพ่ือให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกคล้อยตามกับเนื้อเรื่องจึงต้องมีการบรรยายความ  
โดยละเอียด และด้วยลักษณะการแต่งที่แต่งเป็นเป็นร้อยแก้วจึงเอ้ือต่อการสอดแทรกเรื่องราวและ
การบรรยายความ ด้วยเหตุนี้คุณค่าด้านวรรณศิลป์ที่โดดเด่นของวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสา
บารสจึงอยู่ในกลวิธีการแต่งที่ใช้การบรรยายและการพรรณาเป็นส่วนใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้ 

  3.1  การบรรยาย 
   การบรรยายเป็นการเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่มีและเวลาและสถานที่ซึ่งแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2552: 64)  ตัวอย่างการบรรยายในวรรณกรรมชาดก
ล้านนาเรื่องอุสสาบารส เช่นตอนที่บรรยายถึงสภาพบ้านเมืองของเมืองกาสี ผู้แต่งได้บรรยายให้
รายละเอียดของบรรยากาศสถานที่ ว่ามีร้านค้าหลายร้าน มีผู้คนคับคั่ง บรรยายถึงความอุดมสมบูรณ์
ของข้าวของ ข้าวปลาอาหาร และความมั่งคั่งของเมือง ช่วยสร้างบรรยากาศให้แก่เรื่องและเห็นภาพ
ความรุ่งโรจน์ของเมือง ดังข้อความต่อไปนี้ 

  ส่วนว่าเมืองกาสีกรัฏฐะนั้นมีบ้านนิคมใหญ่ทั้งหลายได้ ๘ หมื่น ๔ พันบ้านแล มี
ชนบททั้งหลายก็ได้ ๘ หมื่น ๔ พันชนบทแล ชนบทแล นิคมแล อันมีกาดแล เต็มไปด้วย
พ่อค้ารถเกียนทั้งหลายมากนัก มาเข้ากาดขายของมากนักแล เมืองอันนั้นสุกขเสมด้วย
ข้าวของเงินคำข้าวเปลือกข้าวสาร ข้าวเหล้าชิ้นปลาอาหารทั้งหลายมากนักแล ส่วนว่า
บ้านเมืองใหญ่ทั้งหลาย ๔ บ้าน ก็อยู่ทิสสะทัง ๔ แห่งประตูเวียงกาสีนั้นแล ส่วนว่าบ้าน
อันมีชื่อปจันตคามอยู่ประตูเวียงกล้ำวันออก ยังมหาเศรษฐีผู้ ๑ ชื่อสุธนาว่าอ้ัน มีข้าวของ
ได้ร้อย ๑๐ โกฏิเป็นใหญ่กว่าเศรษฐีน้อยทั้งหลายได้แลพันคนเป็นบริวารแล  ส่วนว่าบ้าน
อัน ๑ ชื่อทักขิณคามก็มีประตูเวียงกล้ำหนใต้ ยังมีมหาเศรษฐีใหญ่ผู้ ๑ ชื่อสุนันธะว่าอ้ัน 
มีข้าวของได้ร้อย ๑๐ โกฏิแล เป็นใหญ่กว่าเศรษฐีน้อยทั้งหลายได้พันคนเป็นบริวารแล 
ส่วนว่าบ้านอัน ๑ ชื่อปัจสิมคาม ก็มีในประตูเวียงกล้ำวันตกแล ยังมีมหาเศรษฐีผู้ ๑ 
ชื่อกัมปิละว่าอ้ัน มีข้าวของได้ร้อย ๑๐ โกฏิเป็นใหญ่กว่าเศรษฐีน้อยทั้งหลายได้พันคน 
เปนบริวารแล ส่วนว่าบ้านอัน ๑ ชื่ออุตตรคามก็มีในประตูเวียงกล้ำหนเหนือแล ยังมีมหา
เศรษฐีใหญ่ผู้ ๑ ชื่อสุโสภวาอ้ัน มีข้าวของได้ร้อย ๑๐ โกฏิ เป็นใหญ่กว่าเศรษฐีน้อย
ทั้งหลายพันคนเป็นบริวารแล ส่วนว่ามหาเศรษฐีใหญ่ทั้งหลาย ๔ คน ก็ถวายส่วยไรแก่
พระยากาสีพรหมทัตราชมหากระษัตรานั้นแลคนเงินแสน ๑ กับคำหมื่น ๑ ชู่ปีแล เศรษฐี
น้อยทั้งหลายก็หื้อส่วยไรแก่พระยาเงินแลหมื่นกับคำพัน ๑ ชู่ปีแล หากเป็นโบราณจารีต
มาแต่ก่อนแล ส่วนว่ามหาเศรษฐีใหญ่ทั้งหลายอันได้ ๘ หมื่น ๔ พันคนอันอยู่ใน ๘ หมื่น 
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๔ พันชนบทนั้น ก็มีเศรษฐีน้อยได้พันคนเป็นบริวารแล ส่วนว่ามหาเศรษฐีใหญ่ทั้งหลาย 
๘ หมื่น ๔ พันคนนั้นก็ถวายส่วยไรแก่พระยาแลคนแลแสนเงินกับคำหมื่น ๑ ชู่ปีแล ส่วน
ว่าเศรษฐีน้อยทั้งหลายอันได้ ๘ ตื้อปลาย ๔ ล้านคนก็ถวายส่วยไรแก่พระยาแลคนแล
หมื่นเงินกับคำพัน ๑ ชู่ปีหากเป็นจารีตมาแต่ก่อนแล ถัดนั้นกระฎุมพีทั้งหลายอันอยู่ใน
มหาคามแลนิคมชนบททั้งหลายอันมีข้าวของสิบ ๘ โกฏิก็ถวายส่วยไรแก่พระยาแลคนแล
พันเงินกับคำร้อย ๑ ก็มีแล ส่วนว่าท้าวพระยาทั้งหลายได้ ๖ หมื่นตนอยู่ในเวียงที่นั้น ก็
หากเป็นขัตติยราชวงศากระกุลอันเดียวแห่งพระยากาสีพรหมทัตราชตนนั้นแล ส่วนว่า
ท้าวพระยาทั้งหลายร้อยเอ็ดเมืองก็เทียรย่อมนำมายังรัชปัณณาการข้าวของเงินคำมา
ถวายแก่พระยากาสีพรหมทัตราชตนนั้นแล้ว ก็อยู่เฝ้าคัลพระยาเสี้ยง ๓ เดือนแล้ว ก็ต้อง
เมือสู่เมืองแห่งตนหั้นแล (อุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 1/ลาน “๖ กู”/ด้านที่ ๑ 
บรรทัดที่ 1 ถึง ลาน “๗ เก”/ด้านที่ ๑ บรรทัดที่ 2) 

 ตัวอย่างข้อความบรรยายอีกตอนหนึ่งเป็นการกล่าวถึงพ่ีชายของพระยากาสี
พรหมทัต กล่าวถึงที่อยู่และลูกชายลูกสาว ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของตัวละครซึ่งเป็นลักษณะเด่น
ประการหนึ่งของวรรณกรรมชาดกเรื่องนี้ซึ่งมีการแจกแจงตัวละครและแสดงความสัมพันธ์ของตัว
ละครอย่างชัดเจน 

 ส่วนอันว่าพ่ีชายพระยากาสีพรหมทัตราชผู้เค้านั้น เกิดเป็นพระเพลิงอยู่เหนือ
จอมเขาอัสสกัณณะนั้น มีราชบุตรลูกผู้ ๑ ชื่ออนุเพลิงว่าอ้ัน กับกุมารีผู้ ๑ ชื่อสุเมตตาว่า
อ้ันแล ส่วนอันว่าพ่ีผู้ถ้วน ๒ เกิดเป็นกุมภัณฑ์อยู่เหนือจอมเขาสุทสนะ มีราชบุตรผู้ ๑ ชื่อ
กุมภัณฑ์กับลูกหญิงผู้ ๑ ชื่อสิริวิชาว่าอ้ันแล ส่วนอันว่าผู้ถ้วน ๓ เกิดเป็นคันธัพพะอยู่
เหนือจอมเขาเนมินทระ มี ราชบุ ตรผู้  ๑  ชื่ ออนุ คันธัพพะกับลูกหญิ งผู้  ๑  ชื่ อ 
วิสุทธิ นนิ ว่าอ้ันแล้ว ส่วนพ่ีผู้ถ้วน ๔ เกิดเป็นพระสม อยู่เหนือจอมเขาวินตกะ มีลูกชาย
ผู้ ๑ ชื่ออนุโสม กับลูกหญิงผู้ ๑ ชื่อรตนธิดาว่าอันแล้ว ส่วนอันว่าพ่ีผู้ถ้วน ๕ เกิดเป็นพระ
เตยยะอยู่เหนือจอมเขาเนมินทระ มีลูกชายผู้ ๑ ชื่อสุชเทวะกับลูกหญิงผู้ ๑ ชื่อรัมมติว่า
อ้ันแล ส่วนอันว่าพ่ีชายผู้ถ้วน ๖ นั้น เกิดเป็นพระขุงคไตร อยู่เหนือจอมเขาวินตกะ มีลูก
ชายผู้ ๑ ชื่อวิรุทธะ กับลูกหญิงผู้  ๑ ชื่ออิรันทติ ว่าอ้ันก็มีแล (อุสสาบารส ฉบับวัด
ภูมินทร์/ผูก 1/ลาน “๒๒ จ”/ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 4 ถึง ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 3) 

 กล่าวได้ว่าผู้แต่งจะใช้กลวิธีการบรรยายเมื่อต้องการแสดงรายละเอียดของเนื้อเรื่อง 
การบรรยายนี้มักมีลักษณะการกล่าวซ้ำเพ่ือแจกแจงให้เห็นรายละเอียดของเรื่องที่จะบรรยายอย่าง
ชัดเจน  
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  3.2  การพรรณนา 
   การพรรณนาเป็นวิธีการเขียนหรือกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง
ละเอียด มุ่งให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังสังเกต และเห็นภาพ พร้อมทั้งเกิดความรู้สึกประทับใจตามไปด้วย 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2552: 69) ตัวอย่างการบรรยายในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส 
เช่นการพรรณนาถึงฤทธานุภาพของพานพรหมทัตเมื่อมีอายุได้ 3 ปี ผู้แต่งได้ใช้การเปรียบเทียบเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ของขุนพาน 

  ส่วนอันว่าพานพรหมทัตราชตนนั้นจำเริญใหญ่ขึ้นมาได้ ๓ ปี ก็ทรงกำลัง
ประมาณ ๗ เท่าช้างสาร มีฤทธิอานุภาพมากนัก ส่วนอันว่ากุมารตนก็ขัดดาบสรีกัญไชย
แล้วสะพายแหล้งปืน สุบเกิบตีนทิพย์แล้วก็สยองขึ้นสู่อากาศ แล้วก็กวัดแกว่งดาบสรีกัญ
ไชยแล้ว ก็ยิงสหัสถามธนูมีเสียงเป็นอันดังมากนัก เป็นดังเสียงฟ้าผ่าได้พันทีนั้นแล ในท่ำ
กลางหมู่คนทั้งหลายหั้นแล มหาชนา อันว่าคนทั้งหลายอันมากนัก ได้หันพานพรหมทัต
ราชากุมารตนนั้น ก็สะดุ้งตกใจกลัวมากนักก็หื้อเป็นไปยังอัจจริยว่า ส่วนอันว่าพาน
พรหมทัตราชกุมารตนเป็นลูกพระเยาเจ้าแห่งเรานี้มีรูปโฉมโนมพรรณวัณณะก็งามยิ่งนัก 
มีกำลังเตชะริทธีอานุาภาพมากนักแท้แล (อุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 1/ลาน “๑๗ 
อี”/ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 2-5) 

 การเปรียบเทียบที่ผู้แต่งใช้ประกอบการพรรณนานี้เพ่ือให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึก 
คล้อยตาม อย่างในข้อความว่า “ทรงกำลังประมาณ ๗ เท่าช้างสาร” เป็นการเปรียบเทียบว่าพาน
พรหมทัตมีกำลังเท่ากับช้างสารหรือช้างใหญ่จำนวน 7 ตัว หรือข้อความว่า  “ก็ยิงสหัสถามธนูมีเสียง
เป็นอันดังมากนัก เป็นดังเสียงฟ้าผ่าได้พันที” เป็นการเปรียบเทียบว่าพานพรหมทัตยิงธนูมีเสียงดัง
มากเหมือนกับเสียงฟ้าผ่า 
 ตัวอย่างการพรรณนาอีกแบบหนึ่ง เป็นการพรรณนาถึงความงามของตัวละคร ซึ่ง
การพรรณนาความงามของตัวละครนี้มิได้จำกัดเฉพาะตัวละครฝ่ายหญิง แม้ตัวละครฝ่ายชายก็มีบท
พรรณนาความงาม อย่างการพรรณนาถึงรูปร่างลักษณะของบารสเมื่อมีอายุได้ 14 ปี มีลักษณะอัน
งาม 5 แห่งหรือที่เรียกว่าปัญจกัลยาณี คือ 1. มีผมงาม 2. มีเนื้องาม (คือ เหงือกและริมฝีปากแดงงาม) 
3. มีฟันงาม 4. มีผิวงาม และ 5. มีกิริยาและการพูดจางดงาม เป็นที่รักแก่ผู้ที่ได้พบเห็น ผู้แต่งได้ใช้
กลวิธีการพรรณนาสอดแทรกการเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพความงามของพระบารส 

 ส่วนว่าพระบารสราชกุมารตนนั้นจำเริญขึ้นใหญ่มาได้ ๑๔ ปี มีรูปโฉมโนมพรรณ
อันงามเหมือนดังเพศพระยาอินทราธิราชนั้นแล ควรผ่อแยงมากนักแล ประกอบด้วย 
ปัญจกัลยาณี คือว่างาม ๕ แห่งแล คือว่ามีลำแขนอันกลมงามแลเหลื้อมส่องใสเป็นดั่งคำ 
มีนิ้วมือบ่สั้นเช่นบ่ยาวเช่น เค้าใหญ่ปลายเถียว มีริมปากหับแทบเสมอดีนัก มีเขี้ยวบ่  
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เหลี้ยมน้อยเช่นบ่เหล้มใหญ่นักเช่นบ่สั้นเช่นบ่ยาวเช่นแล มีวรรณะอันดำแดงเป็นดัง
กฏุฏกผลคือว่าหน่วยในหมากชัก คันผ่อดูใกล้แท้มีวรรณะอันดำแดงเหลื้อมใสงาม มีเขี้ยว
ซดตันเพียงกันมากนัก ยามเมื่อไคร่หัวชุมแย้มนั้น ริมปากพายบนค้อมพอทีกเค้าเขี้ยวต่อ
เหงือกนั้นแล ริมปากพายลุ่มทีกกลางเขี้ยวพายใต้นั้นแล มีผมอันดำเหลื้อมตันเพียงแต่
พายง่อนขมวดขึ้นมาถัดใบหูแล หน้าผากเพียงกันดูงามมากนักแล มีขนคิ้วอันดำกลม 
ก่องเป็นดังวาดขาธนูนั้นแล มีดูกคอหอยบ่อสวดเหลี้ยมออกสักอัน เท่าเลี่ยนเพียงกัน มี
ลำคอกลมเป็น ๓ ปล้อง มีอกอันไขแลแอวกลมกิ่ว มีสองดูกคางไขออก มีลำขาทัง ๒ อัน
กลมงาม มีปล้องแก้วแข้งบ่ใหญ่เช่นบ่น้อยเช่นเป็นดังปลีแล มีผมหัวอันยาว ๒ ศอกปลาย 
๔ นิ้วมือขวางมีวรรณะอันดำเหลื้อมส่องใสบ่เส้นใหญ่เช่นบ่เส้นน้อยเช่น มีลักษณะย่าง
เทียวไปมางามนัก มีเสียงปากม่วนเพราะควรสนุกถูกเนื้อเพิงใจมากนัก ยามเมื่อปากจา
ชุมแย้มควรเป็นที่รักมักหุมแก่บุคคลหญิงชายทั้งหลายมากนักแล (อุสสาบารส ฉบับวัด
ภูมินทร์/ผูก 5/ลาน “ขัง”/ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 2 ถึง ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 5) 

 การพรรณนาลักษณะอันงามของตัวละครฝ่ายหญิง ดังตัวอย่างการพรรณนาความ
งามของนางอุสสา ซึ่งเป็นเทวธิดาที่มาเกิดในดอกบัวและวิสุทธิฤๅษีได้นำมาเลี้ยงดู ด้วยเหตุที่นางเป็น
เทวธิดาจึงมีความงามอันวิเศษกว่ามนุษย์ทั่วไป ดังข้อความต่อไปนี้ 

 ส่วนอันว่านางอุสสาเทวธิดาตนนั้น มีทิพพรูปอันงามแลมีวรรณะรัศมีและมีกลิ่น
คันธะอันหอมซาบทั่วไปในป่าหิมพานต์ทังมวลแล นางอุสสาเทวธิดาตนนั้นเมื่อเช้ามีรัศมี
อันขาวเหลือง เมื่อยามตาวันจักใกล้เที่ยงมีรัศมีอันขาวแดงแล เมื่อตาวันลงสู่ค่ำนั้นมีรัศมี
อันขาวเขียวแล มีผมอันยาว ๒ ศอกปลายคืบปกติปุริสะ ประกอบด้วยกัลยาณี มีทิพพรูป
โสมโนมพรรณวรรณะอันงามมากนักแล (อุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์/ผูก 9/ลาน “๕”/
ด้าน 2 บรรทัดที่ 4 ถึง ลาน “๖”/ด้าน 1 บรรทัดที่ 1) 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบของเนื้อเรื่อง ตัวละคร และคุณค่าของวรรณกรรมชาดกล้านนา
เรื่องอุสสาบารสแสดงให้เห็นว่า วรรณกรรมเรื่องนี้มีองค์ประกอบของเนื้อเรื่องที่เป็นเนื้อเรื่องหลักและ
ยังมีเรื่องแทรกซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมเรื่องอ่ืนหรือวรรณกรรมพ้ืนบ้าน  รวมถึง
เรื่องราวในชาดกทั้งนิบาตชาดกและชาดกนอกนิบาต แสดงให้เห็นว่าผู้แต่งเป็นผู้ที่มีความรู้ใน
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ทั้งยังได้มีการนำตัวละครจากวรรณกรรมและชาดกเรื่อง
อ่ืน ๆ มาใช้เพ่ือสอดแทรกหลักธรรมคำสอนจากตัวละคร และเสริมเรื่องราวให้ผู้อ่านและผู้ ฟังเกิด
ความเพลิดเพลิน ในด้านคุณค่าของวรรณกรรมเรื่องนี้มีคุณค่าในด้านความเชื่อและความรู้ด้าน
วัฒนธรรมประเพณีของล้านนา รวมถึงคุณค่าด้านวรรณศิลป์ที่มีการใช้กลวิธีการบรรยายและการ
พรรณนาเพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจเนื้อเรื่องและเกิดความรู้สึกคล้อยตามกับเนื้อเรื่องอีกด้วย 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ
เป็นมาและลักษณะของต้นฉบับวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ รวมทั้ง
ศึกษาวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสในด้านรูปแบบ ธรรมเนียมการแต่ง เนื้อหาสาระ และ
คุณค่าของวรรณกรรม และแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายของวรรณกรรมเรื่องอุสสาบารส โดยผู้
ศึกษาได้สืบค้นข้อมูลวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และเลือก
วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นฉบับหลัก
ในการศึกษา เนื่องจากเป็นฉบับที่มีความสมบูรณ์ครบทั้ง 15 ผูก และมีอายุมากที่สุดในบรรดาฉบับที่มี
ความสมบูรณ์ กล่าวคือมีข้อความระบุว่าคัดลอกเมื่อจุลศักราช 1224 ตรงกับพุทธศักราช 2405 ผล
การศึกษาวิเคราะห์มีดังนี้ 
 การวิเคราะห์ลักษณะของต้นฉบับใบลานวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัด
ภูมินทร์ทำให้ทราบข้อมูลดังนี้  
 1. ต้นฉบับใช้อักษรธรรมล้านนา ในบางผูกมีลักษณะอักษรและอักขรวิธีเหมือนไทลื้อ เช่น

การใช้รูปสระอีแบบไทยลื้อ ในคำว่า  ปฺีล (ปี) การเขียนเชิง ง เป็นตัวสะกดบนพยัญชนะ เช่นใน

คำว่า  สุกฺงข (สุขัง) แต่ลักษณะดังกล่าวมีปรากฏไม่มากนัก อาจเป็นเพราะต้นฉบับที่ใช้ในการ
คัดลอกมีอักษรแบบไทลื้อปะปนอยู่ ดังปรากฏในข้อความท้ายใบลานผูกที่ 12 ว่า “ตัวย่าเพ่ินแกมตัว
ลื้อลวดแต้มตามตัวแล” นอกจากนี้ในต้นฉบับยังมีการแทรกอักษรไทยนิเทศในข้อความท้ายใบลาน 4 
ผูก คือ  ผูกที่ 6 ผูกที่13 ผูกที่ 14 และผูกที่ 15    
 2. ต้นฉบับมีการแบ่งกันคัดลอก และปรากฏนามผู้จารหลายคนได้แก่ พระขนานขัติยะวัด 
เชียงม่วน, แสนชินรักษา, อินทปัญญาภิกขุ, กัญเชยยภิกขุ, สุริยสามเณรหรือพระหน้อยสุริยะ,  
กัญจนภิกขุ และกติยะภิกขุ จึงทำให้ต้นฉบับมีหลายลายมือ และมีระบบการกำหนดตัวอังกาที่แตกต่าง
กัน  
 3. การกำหนดอายุของเอกสาร ปรากฏหลักฐานข้อความที่ระบุศักราชที่คัดลอกคือ จ.ศ. 
1224 (พ.ศ. 2405) ในข้อความท้ายใบลานจำนวน 7 ผูก คือผูกที่ 4 ผูกที่ 9 ผูกที่ 10 ผูกที่ 11 ผูกที่ 
12 ผูกท่ี 13 และผูกที่ 15 ส่วนผูกที่ไม่ได้ปรากฏศักราชแต่มีข้อความระบุเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับผูก
ที่ปรากฏศักราชคือผูกที่ 1 ผูกที่ 2 ผูกที่ 3 และผูกที่ 6 มีข้อความว่าจารเพ่ือถวายเจ้าเมืองน่าน อีก
ส่วนหนึ่งคือผูกที่ไม่ปรากฏศักราชและไม่มีข้อความระบุว่าจารเพ่ือถวายเจ้าเมืองน่านคือ ผูกที่ 5 ผูกที่ 
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7 ผูกที่ 8 และผูกที่ 14 ผู้ศึกษาได้เปรียบเทียบรูปลักษณะอักษรกับผูกอ่ืน ๆ พบว่ารูปลักษณะ
ตัวอักษรและอักขรวิธีมีลักษณะที่ร่วมสมัยกัน จึงกำหนดได้ว่าวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบา
รส ฉบับวัดภูมินทร์ เป็นเอกสารที่สร้างในคราวเดียวกันคือช่วง จ.ศ. 1224 (พ.ศ. 2405) ซึ่งราชวงศ์
ปกรณ์ พงศาวดารเมืองน่านระบุว่าในช่วงดังกล่าวเจ้าอนันตวรฤทธิเดชสร้างพระธรรมคัมภีร์เป็น
จำนวนมากและปรากฏหลักฐานว่ามีการเบิกราชทรัพย์ไปสร้างพระธรรมคัมภีร์ “อุสสาบารส” ใน  
จ.ศ. 1223 

 4. วัตถุประสงค์ในการคัดลอกถวายเจ้าหลวงเมืองน่านและพระภิกษุสำคัญในเมืองน่าน 
ได้แก่  
  4.1 ถวายเจ้ามหาชีวิต (ผูกที่ 1, 2, 3, 6, 12, 13, 15) คือเจ้าอนันตวรฤทธิเดชซึ่งเป็น 
เจ้าหลวงเมืองน่านในช่วงเวลานั้น อีกทั้งในท้ายผูก 12 มีข้อความเอ่ยนามว่า “กัญเชยยภิกขุแต้มค้ำชู
ยังมหาอนันตอิสสราชเจ้ามหาชีวิตเมืองน่านแล”  
  4.2 ถวายมหาครูบาเจ้าวัดกู่คำ (ผูกท่ี 5, 7)  
 5. ข้อความท้ายใบลานแต่ละผูก ทำให้ทราบข้อมูลชื่อผู้จาร รวมถึงคำปรารภเพ่ือบอก
วัตถุประสงค์การคัดลอก เพ่ือบอกเล่าเหตุการณ์ สถานที่ ปัญหาอุปสรรค และความปรารถนาของผู้จาร   
 ด้านความแพร่หลายของของวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส พบว่าวรรณกรรมเรื่อง
อุสสาบารสของล้านนานอกจากเหนือจากจะปรากฏในรูปแบบวรรณกรรมร้อยแก้ว วรรณกรรม  
ร้อยกรอง และแทรกอยู่ในวรรณกรรมเรื่องอ่ืนแล้ว ยังปรากฏการนำเรื่องราวของวรรณกรรมเรื่อง
อุสสาบารสไปใช้ในการพยากรณ์อีกด้วย  จากการสืบค้นข้อมูลต้นฉบับใบลานวรรณกรรมชาดกล้านนา
เรื่องอุสสาบารสจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พบจำนวน 19 ฉบับ ประกอบด้วยต้นฉบับที่พบในประเทศ
ไทยจำนวน 15 ฉบับ ในจำนวนนี้พบมากที่สุดที่จังหวัดน่านจำนวน 6 ฉบับ ที่พบนอกประเทศไทยพบ
ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 ฉบับ และพบที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
จำนวน 2 ฉบับ แสดงให้เห็นการแพร่หลายของวรรณกรรมเรื่องนี้ทั่วดินแดนล้านนาทั้งท่ีอยู่ในประเทศ
ไทยและอยู่นอกประเทศไทย  
 ผู้ศึกษามีความสนใจว่าวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสที่พบต้นฉบับในประเทศไทย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นั้น มีเนื้อความ
เหมือนกันหรือไม่ แม้ว่าปัจจุบันต้นฉบับที่พบบางฉบับจะไม่ครบ 15 ผูก  ผู้ศึกษาจึงได้สอบเทียบ
ข้อความส่วนท้ายของผูกที่ 8 ซึ่งเป็นผูกที่ถูกฉบับมีเหมือนกัน โดยเลือกต้นฉบับวรรณกรรมชาดก
ล้านนาเรื่องอุสสาบารสมาเปรียบเทียบเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายของวรรณกรรมเรื่อง
ดังกล่าว ดังนี้  
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 1. วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสที่พบต้นฉบับในประเทศไทย ผู้ศึกษาได้สอบ
เทียบฉบับที่ปรากฏศักราชที่มีอายุมากที่สุด คือฉบับวัดหลวงราชสัณฐาน จ.ศ. 1218 (พ.ศ. 2399) กับ
ฉบับวัดภูมินทร์ จ.ศ. 1224 (พ.ศ. 2405) และฉบับที่ปรากฏศักราชที่มีอายุน้อยที่สุดคือฉบับวัดเฮ้ีย  
จ.ศ. 1300 (พ.ศ. 2481)    
 2. วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสที่พบต้นฉบับในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ได้แก่ อุสสาบารส วัดว้ายสีมุนนันทาราม เมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยะบุรี สาธารณ รัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ.ศ. 1232 (พ.ศ. 2413) และ อุสสาบารส วัดสุวันนะบัวคำ เมืองเชียง
ฮ่อน แขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ.ศ. 1295 (พ.ศ. 2476)   
 3. วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสที่พบต้นฉบับในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ได้แก่ อุสสาบารส วัดราชฐานหลวงเชียงยืน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
จ.ศ. 1269 (พ.ศ. 2450)  
 ผลการสอบเทียบข้อความส่วนท้ายของผูกที่ 8 พบว่า วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสา  
บารสที่พบในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมานั้น มีเนื้อเรื่องที่เหมือนกัน เป็นฉบับที่คัดลอกสืบต่อกันมา การลำดับความและการใช้ถ้อยคำ
แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้บางฉบับจะมีอายุห่างกันเกือบ 100 ปีก็ตาม และเนื่องจากพ้ืนที่ที่พบ
วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสทั้ง 3 ประเทศนี้ ในอดีตเป็นดินแดนล้านนา จึงแสดงให้เห็น
ถึงการแพร่กระจายของวรรณกรรมเรื่องนี้ที่มีอยู่ทั่วดินแดนล้านนา   
 ด้านรูปแบบการแต่ง วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสมีลักษณะเป็นชาดกนอกนิบาต
อันเป็นเรื่องที่นักปราชญ์โบราณแต่งขึ้น รูปแบบการแต่งชาดกของวรรณกรรมเรื่องนี้จะขึ้นต้นด้วยบท
บูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าถึงเรื่องราวในชาดก การตรัสเล่าถึงเรื่องราว
ชาดกในอดีตชาติ และจบด้วยการกล่าวถึงการกลับชาติมาเกิดหรือประชุมชาดก 
 ภาษาที่ใช้ในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสประกอบด้วยภาษาบาลีและภาษาไทย 
ในส่วนของภาษาบาลีมีลักษณะการแต่งแบบร้อยแก้วหรือที่ภาษาบาลีเรียกว่า “คัชชะ” (คชฺช) ภาษา
สันสกฤตเรียกว่า คัทยะ (คทฺย)  ภาษาบาลีที่ใช้มีทั้งที่เป็นข้อความขนาดยาวและการยกศัพท์ภาษา
บาลีก่อนอธิบายความเป็นภาษาไทย   
 วรรณกรรมเรื่องนี้ระบุผู้แต่งชื่อ “พุทธโฆสเถระ” ไว้ในผูกที่ 1 และในผูกที่ 15 มีข้อความระบุ
ว่าพระภิกษุนามว่า “รจิตตเถระ” เป็นผู้นำภาษาบาลีมาและอุบาสกนามว่า “อัมพา” ผู้มีศรัทธาใน
พระรัตนตรัยให้คัดลอกที่เมืองหริภุญชัย ซึ่งการอ้างชื่อพระพุทธโฆสเถระว่าเป็นผู้แต่งวรรณกรรม
ชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสนี้ เป็นการกล่าวอ้างถึงเพ่ือให้ผู้อ่านผู้ฟังเลื่อมใสศรัทธาและยึดมั่นในคติ
ธรรมทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ในวรรณกรรมเรื่องดังกล่าว  นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าปราชญ์
ล้านนามีความรู้ด้านคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะความรู้ที่ว่าพระพุทธโฆสเถระ
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เป็นผู้รจนาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะประเภทอรรถกถา ซึ่งเป็นต้นเค้าของชาดกเรื่อง 
ต่าง ๆ ของล้านนา 
  องค์ประกอบของเนื้อเรื่องมีการนำเรื่องอุณรุทและรามเกียรติ์มาผสมกัน โดยเนื้อเรื่อง ผูกที่ 1 
ถึง ผูกที่ 13 ส่วนใหญ่มาจากเรื่องอุณรุท ส่วนผูกท่ี 14-15 เป็นเนื้อเรื่องคล้ายกับเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่
ตอนลักนางสีดาจนถึงทศกัณฐ์ล้ม นอกจากนี้ยังมีเรื่องแทรกที่บ้างก็เป็นชาดกหรือเป็นวรรณกรรมซึ่ง
เป็นที่รู้จักกันดีในล้านนาอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาเนื้อเรื่องและการดำเนินเรื่องของวรรณกรรมชาดก
เรื่องนี้แล้วพบว่า เรื่องแทรกเหล่านี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะการใช้วรรณกรรม คือใช้เพ่ือ
เทศน์สั่งสอนโดยต้องการแทรกเนื้อเรื่องที่ให้ทั้งสาระธรรมและความสนุก การแทรกเรื่องที่หลากหลาย
ยังสะท้อนถึงความสามารถของผู้แต่งและความแพร่หลายของเรื่องที่นำมาแทรก 
 ด้านเนื้อเรื่องวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ รวมทั้ งวรรณกรรม
ชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสฉบับอ่ืน ๆ มีการแบ่งการดำเนินเรื่องออกเป็น 15 ตอน หรือ 15 ผูก
เหมือนกัน นอกจากนี้ในแต่ละผูกยังมีเรื่องแทรกซึ่งเป็นเรื่องราวสั้น ๆ ที่แทรกอยู่ในวรรณกรรมชาดก
ล้านนา เรื่องอุสสาบารส จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่   
 1. เรื่องขุนอินทปากับนางสรีอุมมา (ผูก 2)  
 2. เรื่องนางสุภากับนกหัสดีลิงค์และผรุสสยักษ์ (ผูก 3)  
 3. เรื่องกำเนิดหอรมาน (ผูก 3)  
 4. เรื่องควายสุวัณณทุรัพพี (ผูก 3)  
 5. เรื่องพระยาชินราชกับปุณณกยักษ์ (ผูก 3)  
 6. เรื่องหอรมานถูกปลิงเกาะหน้าผากและหอรมานเผากรุงลงกา (ผูก 4)  
 7. เรื่องพญาพานพรหมทัตกับนางสุชาดา (ผูก 4 และ ผูก 5)  
 8. เรื่องยุทธชัยราชกุมารกับนางจันทธิดา (ผูก 5)  
 9. เรื่องนางกินรี (ผูก 7)  
 10. เรื่องบุพกรรมของพระบารส (ผูก 11)  
 วรรณกรรมปลีกย่อยท้ัง 10 เรื่องนี้ แบ่งตามลักษณะและท่ีมาของวรรณกรรมได้ดังนี้   
 1. เรื่องราวที่แสดงที่แสดงบุพกรรมหรือการกระทำในชาติปางก่อนที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์
เรื่องอุสสาบารส จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องขุนอินทปากับนางสรีอุมา (ผูก 2) และ เรื่องบุพกรรมของ
พระบารส (ผูก 11)  
 2. เรื่องราวที่มาจากเรื่องรามายณะหรือจากเรื่องรามเกียรติ์สำนวนล้านา ได้แก่ เรื่องกำเนิด
หรมาน (ผูก 3) เรื่องควายสุวรรณทุรภี (ผูก 3)  เรื่องหอรมานถูกปลิงเกาะหน้าผากและหอรมานเผา
กรุงลงกา (ผูก 4)  และ เรื่องพญาพานพรหมทัตกับนางสุชาดา (ผูก 4 และผูก 5)    
 3. เรื่องราวที่มาจากชาดกในพระสุตตันตปิฎก ได้แก่ เรื่องนางสุภากับนกหัสดีลิงค์และผรุสส
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ยักษ์ (ผูก 3)  เรื่องพระยาชินราชกับปุณณกยักษ์ (ผูก 3)  และ เรื่องยุทธชัยราชกุมารกับนางจันทธิดา 
(ผูก 5)  
 4. เรื่องราวที่มาจากปัญญาสชาดก ได้แก่ เรื่องนางกินรี (ผูก 7) 
 วรรณกรรมชาดกล้านนา เรื่อง อุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ เป็นวรรณกรรมที่ร้อยเรียง
เรื่องราวซึ่งได้รับอิทธิพลทั้งจากเรื่องอนิรุทธ์และเรื่องรามเกียรติ์และนำเสนอในรูปแบบวรรณกรรม
ชาดก  ทำให้เนื้อเรื่องมีเหตุการณ์ที่หลากหลาย  ซึ่งเมื่อพิจารณาเนื้อเรื่องและการดำเนินเรื่องของ
วรรณกรรมชาดกเรื่องนี้แล้วพบว่า ผู้แต่งได้สอดแทรกเรื่องราวที่มิได้ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องอุสสา
บารสฉบับที่แต่งเป็นโคลง ซึ่งอาจเป็นเพราะลักษณะของร้อยแก้วเอ้ือต่อการเล่าเรื่องและให้
รายละเอียดได้มากกว่าเรื่องที่นำมาแทรก บ้างก็เป็นชาดกหรือเป็นวรรณกรรมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีใน
ล้านนาอยู่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านหรือผู้รับฟังชาดกได้ทราบถึงคติธรรมที่สอดแทรกอยู่ใน
เรื่องราวเหล่านั้นด้วย 
 ด้านตัวละคร วรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารสเป็นวรรณกรรมขนาดยาว มีเนื้อหา
และตัวละครมาก ตัวละครสำคัญในวรรณกรรมชาดกล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ แบ่งได้
เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวละครฝ่ายเมืองกาสี กลุ่มตัวละครฝ่ายเมืองภัคโค และกลุ่มตัวละครอ่ืน เมื่อ
พิจารณาตัวละครและบทบาทของตัวละครแล้วพบว่า นอกจากตัวละครหลักที่มาจากวรรณกรรม  
เรื่องอนิรุทธแล้วยังมีตัวละครที่ได้รับอิทธิพลจากเรื่องรามเกียรติ์เข้ามาปะปนอยู่มาก 
 ด้านคุณค่าของวรรณกรรม วรรณกรรมเรื่องนี้จึงมีความโดดเด่นใน 3 ด้าน คือ คุณค่าด้าน
ความเชื่อ คุณค่าด้านวัฒนธรรมและประเพณี และคุณค่าด้านวรรณศิลป์  คุณค่าด้านความเชื่อปรากฏ
ความเชื่อปรากฏความเชื่อเรื่องช้างเผือก เรื่องนิมิตฝันอันเป็นลางบอกเหตุ เรื่องช้างเอราวัณ เป็นต้น  
คุณค่าด้านวัฒนธรรมและเพณี มีการแทรกความรู้ด้านการเลือกแม่นม เรื่องมหรสพและเครื่องดนตรี 
เรื่องการอ่านจำนวนทีี่เกิน 10 ล้าน และเรื่องพิธีปลงศพ  ส่วนคุณค่าด้านวรรณศิลป์ วรรณกรรมชาดก
ล้านนาเรื่องอุสสาบารส ฉบับวัดภูมินทร์ แต่งด้วยร้อยแก้วที่เน้นการบรรยายและการพรรณนา เป็น
หลัก ซึ่งสอดคล้องกับการใช้วรรณกรรมเพ่ือเทศนา  

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ศึกษาพบว่าต้นฉบับในลานวรรณกรรมชาดกเรื่องอุสสาบารสไม่ได้มีแต่ฉบับที่เป็นอักษร
ธ รรม ล้ าน น า เท่ านั้ น  ยั งพ บ ฉบั บ ที่ เป็ น อั ก ษ รธ รรม ล าว อี ก ด้ ว ย  ข้ อ มู ล จ าก เว็ บ ไซ ต์  
http://www.laomanuscripts.net พบสำเนาภาพถ่ายใบลานวรรณกรรมชาดกเรื่องอุสสาบารสที่
จารด้วยอักษรธรรมลาวหลายฉบับ เช่น ฉบับวัดใหม่ สุวันนะพูมาราม, ฉบับหอพิพิธภัณฑ์ แขวงหลวง
พระบาง, ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว, ฉบับวัดโพนหิน  ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าวรรณกรรมชาดกเรื่องอุสสา
บารสที่จารด้วยอักษรธรรมลาว จะมีเนื้อเรื่องและการดำเนินเรื่องเหมือนกับฉบับที่จารด้วยอักษรธรรม
ล้านนาหรือไม่ หากสามารถศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมชาดกเรื่องอุสสาบารสทั้งฉบับอักษรธรรม
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ล้านนาและฉบับอักษรธรรมลาว จะทำให้เห็นภาพรวมของวรรณกรรมชาดกเรื่องอุสสาบารสที่
แพร่กระจายอยู่ในดินแดนล้านนาและล้านช้าง 
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ภาคผนวก 

ตัวอย่างการปริวรรตอุสสาบารสชาดก ฉบับวัดภูมินทร์ 

ผูก 1 

ผูก1/ลาน “๑ ก”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 นโมตสฺส  บญฺ าย นานุมกา กิเลสยารหนฺตุ โน พุทฺธํ ปญฺ ายมาเญฺย    (ใบลานหักหาย)3 
2 โกวิทํ ปญฺ าย เกนจิ อนุตฺตรํ พุทฺธํ ปญฺ าย เทวมนุสฺสานํ ธมฺมํ พุทฺธํ ปญฺ าย เทวมนุสฺสานํ  

สตฺถา โลกติรสฺส ปญฺ าย จตฺวาริยธมฺเม พุทฺธํ พุทฺธํ สุคฺคตปภวํ ธมฺมญฺจ โล 
3 กุตฺตรํ อมรคุณํ นตฺวา ปณามสาริยสงฺฆ สงฺฆญฺจ นมิตฺวา หตนฺตราย กาตุํ ตฺริรตฺตเน ปณามฺยา  

อุสฺสาชาฏกํ ปวกฺขามิ อติวิตฺถารํ คมฺภิรํ พุทฺธโฆโส วิจาโร วจิาริ 
4 ตฺตํ สุกฺขพุทฺธิยาติ อหํ อันว่าข้า พุทฺธโฆสาจาริโยนาม ตนชื่อพุทธโฆสจารย์ ปณามิ ก็น้อมไหว้ 

พุทฺธํ ยังพระพุทธเจ้า อรหนฺตโน หากฆ่าเสีย กิเลเส ยังตัณหากิเลส 

5 ธัมม์ทังหลาย นานุมกา มักว่า ปญฺจทสสตา อันได้พันปลายห้าร้อยตัว มีอวิชา ราคะ โทสะ 
โมหะ เป็นต้น ปญาย ด้วยประยาแห่งตนแล อหํ อันว่าข้า ปณามิ ก็น้อมไหว้ พุทฺธํ ยัง
พระพุทธเจ้า สมาสมฺพุทฺธํ ตนตรัสรู้ด้วยตนด้วยดี 

ประยา, ประหญา  น. ปัญญา, ความรู้ทั่ว. (ส. ปฺรชฺ า; ป. ปญฺ า). 
  

 
3  นายสิงฆะ  วรรณสัย ปริวรรตฉบบัวัดบ้านปาง ข้อความนี้มีว่า “สมพฺุทฺธํ ปญฺ าย วิชาตริปวรณมากาสมฺปนฺน
 พุทฺธํ ปญฺ าย  สุนฺทรํ รฏฺ านํ คตํ พุทฺธํ ปญฺ าย โลกตริโย” 
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ผูก 1/ลาน “๑ ก”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 มา เ ยฺยํ มักว่า ปญฺจเ ยฺยํ ยังเญยยธัมม์ทัง ๕ คือ สงฺขารวิการลกฺขณปญฺ ตินิพฺพานเ ยฺย
แล ปญฺ าย ด้วยประยาแห่งตนแล อหํ อันว่าข้า ปณามิ ก็น้อมไหว้ พุทฺธํ ยังพระพุทธเจ้า  
สมฺปนาน ตนประกอบ วิชาตฺริ  

2 จ ยังวิชา ๓ คือ ทิพพจักขุญาณ ปุพเพนิวาสญาณ อาสาวขญาณแล วิชามกามกา มักว่า  
ปนรสฺสจรณํ ยังจรณ ๑๕ ปญฺ าย ด้วยประยาแห่งตนแล อหํ อันว่าข้า ปณามิ ก็น้อมไหว้ 
พุทฺธํ ยังพระพุ 

3 ทธเจ้า คตํ ตนได้ไป สุนฺทรํ านํ สู่ที่อันงามคือนิพพาน ปญฺ าย ด้วยประยาแห่งตนแล อหํ 
อันว่าข้า ปณามิ ก็น้อมไหว้ พุทฺธํ ยังพระพุทธเจ้า โกวิทํ ตนสลาดรู้โลก ตฺริโย ยังโลกทัง ๓ คือ
ว่า กามโลก  

4 รูปโลก อรูปโลก ปญฺ าย ด้วยประยาแห่งตนแล อหํ อันว่าข้า ปณามิ ก็น้อมไหว้ พุทฺธํ ยัง
พระพุทธเจ้า เกนจิปุคฺคเลน อันบุคคลผู้ดังฤๅ อนุตฺตโร บ่ประเสริฐเท่า ปญฺ าย ด้วยประยา
แห่งตน 

5 แล อหํ อันว่าข้า ปณามิ ก็น้อมไหว้ พุทฺธํ ยังพระพุทธเจ้า ธมฺมํ ตนเทศนาสั่งสอน เทว 
มนุสฺสานํ ยังคนแลเทวดา    (ใบลานหักหาย)     4 

 
  

 
4  นายสิงฆะ  วรรณสัย ปริวรรตฉบบัวัดบ้านปาง ข้อความนี้มีว่า “ทังหลาย ปญฺ าย ด้วยประยาแห่งตนแล  
 โลกตริสสฺ อันอยู่ในโลกทัง ๓ แล อหํ อันว่าข้า ปณามิ” 
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ผูก 1/ลาน “๒ กา”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 ก็น้อมไหว้ พุทฺธํ ยังพระพุทธเจ้า พุทฺธํ ตนตรัสรู้ จตฺวาริยสจฺจธมฺเม ยังอริยสัจ ๔ ประการ คือ 
ทุกฺขสจฺจ สมุทฺทยสจฺจ นิโรธสจฺจ มคฺคสจฺจ ปญฺ าย ด้วยประยา จะมักว่า นเลวลเมว พุทฺธํ  
นมสิตฺวา บ่เท่าแต่ 

2 ข้าไหว้พระพุทธเจ้าแล้วสิ่งเดียว อหํ อันว่าข้า นมิตฺวา ไหว้แล้ว ธมฺมํ ยังพระสัทธัมมะ 
สุคฺคตปภวํ อันเกิดมาแต่ปากแห่งพระพุทธเจ้า โลกุตตรํ อันข้ามพ้นจากโลกทัง ๓ แล้ว เข้าสู่
นิพพานแล จะมักว่า 

3 นเกวลเมว พุทฺธ ธมฺมํ นมิตฺวา บ่เท่าแต่ข้าไหว้พระพุทธเจ้าแล พระสัทธัมมเจ้าแล แล้วสิ่ง
เดียว อหํ อันว่าข้า ปณามิ ก็น้อมไหว้ นมิตฺวา ไหว้แล้ว สํฆํ ยังอริยสงฆ์ สมุตฺติ  

4 สงฆ์แล อหํ อันว่าขา ปณามิ ก็น้อมไหว้ ตฺริรตเน ยังแก้ว ๓ ประการ กาตุํ เพ่ือกระทำ  
หตนฺราย เพื่อฆ่าเสียยังอันตรายทังหลาย มีโรคันตรายเป็นต้น อหํ อันว่าข้า พุทธโฆ 

5 โส ตนชื่อพุทธโฆสเถร ปวกฺขามิ จักกล่าว อุสฺสาชาฏกํ ยังอุสสาชาดก อติวิตฺถารํ อัน
กว้างขวางยิ่งนัก คมฺภิรํ อันเลิ ็กแลบนัก วิจาริตฺตํ อันพิจารณาดู สุกฺขพุทฺธิยา เพ่ือตรัสรู้สุขใน 

เลิ็กแลบ   ว. ลึกซึ้ง, ละเอียดอ่อน, เข้าใจได้ยาก. 
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ผูก 1/ลาน “๒ กา”/ด้านที่ 2 

 

 
บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 นิพพานแล ปณามิติรตนํ นิตฺถิตํ  อิทํ อุปฺปตินิทานํ สตฺถา กมฺปิลวตฺถุํ อุปนิสฺสาย นิโคฺรธาราเม  
วิหรหนฺโต อุสฺสาชาฏกํเหตุํ อารพฺภ กเถสิตํ าตินํ สากฺยราชานํ  

2 ปมุกฺขานํ อิทํ มารพลํ สหพลนีกายานนฺติ  ดังนี้ อุปปตินิทานธัมมเทศนาอันนี้ สตฺถา อันว่า 
พระพุทธเจ้าตนเป็นครูแห่งแก่คนแลเทวดาทังหลาย พระก็อาศัยเซิ่งเมืองกัปปิลวัตถุ  

3 อยู่สำราญในนิโครธสักกอาราม พระก็ปรารภเซิ่งกำลังพระยาอันว่ามารอันเป็นกับด้วยหมู่ 
รี้พลทังหลายอันมารบพระพุทธเจ้านั้นหื้อเป็นเหตุแล้ว ก็เทศนายังอุสสาชาฏกอันนี้อัน
กฎหมาย 

4 ด้วยบาทต้นคาถาว่า อหเมว อฏฏุพนฺธนํ ดังนี้แล เทศนาแก่ท้าวพระยาสากยราชทังหลายอัน
เป็นญาติแห่งตนมีพระยาสรีสุทโธธนพุทธปิตตาเป็นต้นก็มีแล อเถกทิ 

5 วสํ ภิกฺข ธมฺมสภายํ กถํ สมุฏ าเปสุํ ติ เอโสหิ อาวุโส เน สตฺถา มหาเตชํ มหานุภาวํ มหิทฺธิกํ 
อจริยา อภูตํ ภิ ํสนกํโลมหํสนํ โส ปาปิมา สหปริวารา 

กฎหมาย   ก. กดหมาย = กำหนด, ตราไว ้
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ผูก 1/ลาน “๓ กิ”/ด้านที่ 1 

 

 
บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 อาวุทฺธา มหารติอาคนฺตฺวา มาลงฺการา ตสฺส เอโส พุทฺโธ ตเมว อเชสิ โส ปาปิมา จกฺกวาฬํ 
ปลายิตฺวา โน ตุวํ สตฺถาติ ดังนี้ อเถกทิวสํ ยังมีในวัน ๑ ภิกขุทังหลายก็บังเกิด 

2 ยังถ้อยคำอันโจทนาเซิ่งกันไปมาในลวงธัมมสภาคสาลาว่าดังนี้ อาวุสฺโส ดูรา เจ้าทังหลาย หิ 
ด้วยมีแท้แล เอโส พุทฺโธ อันว่าพระเจ้าตนนั้น สตฺถา ตนเป็นครูแห่งเราทังหลายมหา 

3 เตชํ มีเต(ชะ) อันมาก มหานุภาวํ มีอานุภาพก็มากนัก อจริยํ ควรอัศจรรย์อันบ่ห่อนเกิดมีแต่
ก่อนเป็นอันควรพิสสะ เพิงกลัวมากนัก ควรหนังหัวพองสยองเส้นขนลุกมากนักแล 

4 โส พุทฺโธ อันว่าพระเจ้าตนนั้น อันพระยามารกับทังเสนามาร หากยิงหากซัดอาวุธต่าง ๆ สัน
นั้น ก็เกิดเป็นเครื่องสักการะบูชาทังหลายเสี้ยงแล โสพุทฺโธ อันว่าพระพุทธเจ้าตนนั้น โน แห่ง 

5 เราทังหลายก็ประจญแพ้ยังกำลังพระยามารตนนั้นแล โส ส่วนว่าพระพุทธเจ้าตนนั้นก็ประจญ
แพ้ยังพระยามารกับหมู่ริพลทังหลายก็หื้อพ่ายหนีไปสู่จักรวาลแล้ว ก็ไหว้ยังพระเจ้าด้วยบทว่า 
ตุวํ 

แพ้   ว. ชนะ, สำเร็จ, ลุล่วง. 
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ผูก 1/ลาน “๓ กิ”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 พุทฺโธ ตุวํ สตฺถา ตุวํ มาราภิภู ตุวํ ปุริสเสโก ตุวํ ตาเรสิ มํ ปชํ ดังนี้แล ส่วนว่าสัตว์ทังหลายแล
คนทังหลายในโลกนี้ก็ได้กระทำบุญแต่ภวชาติภายหลัง เกิดมาในภวชาติอันนี้ 

2 ได้เป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ตนใหญ่ก็ยังมีเตชะรัทธีอานุภาพมากนักแล พ่ันดังสัพพัญญู
พระพุทธเจ้าแห่งเราได้พ่ำเพ็งบารมีแต่มโนปถนาก็ได้ ๗ อสงไขยแล แต่ 

3 วจีปถนาก็ได้ ๔ อสงไขยแล แต่ได้ลัทธพยากรณ์ก็ได้ ๔ อสงไขย ตราบต่อเท้าอันได้มาตรัส
ประยาสัพพัญญูเป็นพระพุทธเจ้านี้ก็ซ้ำมีเตชะรัทธีอานุภาพยิ่งกว่า 

4 โลกทัง ๓ หาบุคคลผู้จักเผียบเทียมบ่ได้แท้แล ตํ สุตฺวา ภิกฺขุนํ กถํ โจเทนฺโตนํ สตฺถา คนฺธกุฏิ
ยา อาคนฺตฺวา ธมฺมสภายํ ปวิสิตฺวา ปญฺ ตฺตํ วรพุทฺธสฺสนํ นิสีทิตํ ภิ 

5 กฺขุนํ ปุจฺฉีติ ภิกฺขเว ตุมฺเห สนฺนีสินถ กถํ กถาย เอตรหิ เม อาคมถ ตุณฺหิ อาโหสิ สตฺถา อันว่า
พระพุทธเจ้าได้ยินยังคำแห่งเจ้าภิกขุทังหลายหากโจทนาเซิ่งกันสันนั้น พระก็ลีลาออก  

ต่อเท้า   สัน. ตราบถึง, จนกระทั่ง. 
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ผูก 1/ลาน “๔ กี”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 มาจากคันธกุฎี ก็เข้าไปสู่โรงธัมมสภาคสาลาแล้ว ก็นั่งอยู่เหนืออาสนาพระพุทธเจ้าอัน
ประเสริฐอันเจ้าภิกขุทังหลายหากปูไว้ดีนัก พระพุทธเจ้าก็ถามยังถ้อยคำอันนั้นเซิ่งภิกขุทัง
หลายฝูงนั้นว่า ภ ิ

2 กฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย สูท่านทังหลายมาพร้อมเพรียงกันดังฤๅ ตราบต่อเท้าพระตถาคตมา
จวนเสียบัดนี้ พ้อยยั้งคำจาเสียแลอยู่บ่ปากอ้ันชาว่า เต ภิกฺขุ ภควนฺตํ วนฺทิตฺวา สตฺถารํ อโวจา 

3 ติ ภนฺเตมยํ สนฺนิสินาม อิมายนามาย กถายติ เต ภิกฺขุ อันว่าภิกขุทังหลาย ก็ไหว้พระพุทธเจ้า
แล้ว ก็กล่าวยังคำอันนั้นเซิ่งพระพุทธเจ้าว่าดังนี้ ภนฺเต ข้าแด่พระพุทธเจ้า ผู้ข้าทังหลายมาอยู่
พร้อมเพรียง 

4 กันด้วยคำอันมีชื่อดังนี้แล อถ สตฺถา เต อโวจาติ ภิกฺขเว มหาเตโช มหานุภาโว มหิทธิโก  
โพธิสตฺตชาเต กาเล ปารสฺสสนาม อเนกชาติ สํสาร 

5 วฏฺเฏปิ มหาอโหสิ เม อทํ วตฺวา ตุณฺหิ อโหสิ ภิกฺขเว ดูรา ภิกขุทังหลาย อันว่าประกอบด้วย
เตชะฤทธีกำลังอานุภาพแห่งกูก็มีมากในกาลเมื่อก่อนทวนเทียวในวัฏฏสงสาร ปางเมื่อกูได้
เกิดเป็น  

ตราบต่อเท้า ว. จนกระทั่ง    ยั้ง   ก. หยุด.   
จวน ก. พบ. บ่   ปาก  ก. ไม่พูด. 
พ้อย   ก. กลับ.     อั้นชา  ว. อย่างนั้นหรือ. 

 
  



  156 

ผูก 1/ลาน “๔ กี”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 เจ้าบารสราชบุตรเมื่อก่อนก็ทรงกำลังเตชะฤทธีอานุภาวแห่งโพธิสัตว์ในกาลเมื่อก่อนแล 
พระพุทธเจ้ากล่าวเท่านั้นแล้ว ก็ทรงตุณหิภาวอ้ันอยู่บ่ปากหั้นแล เต ภิกฺขุ ภควโต ตํ สุตฺวา 
ภควนฺตํ 

2 อโวจ ภนฺเต อิทาเนว ปากโฏ อิทฺธิเตชา ปุพฺเพปิ น ปากโฏ มยํ ภควนฺตํ อยาจนํ กโรม โน เทสิ 
ตุนฺติ  เต ภิกฺขุ อันว่าภิกขุทังหลายฝูงนั้นได้ยินคำแห่งพระพุทธเจ้า 

3 ก็กล่าวดังนี้ ภนฺเต ข้าแด่พระพุทธเจ้า อันว่า เตชะรัทธีอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าในกาลบัดนี้ 
ก็ปรากฏแก่ผู้ข้าทังหลายเป็นอจริยะมากนักแล เท่าว่าเตชะฤทธีอานุภาพแห่ง 

4 พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เมื่อเป็นโพธิสัตว์เมื่อก่อนนั้น บ่ปรากฏแก่ผู้ข้าทังหลายแล ผู้ข้าทัง
หลายขอราทธนาพระพุทธเจ้าตนประกอบด้วยมหากรุณา จุ่งเทศนาหื้อแจ้งแก่ผู้ข้าทังหลาย
แด่เทอะ 

5 ว่าอ้ัน อถโข ภควา มหาการุณฺณี เตหิ ยาจิโต อติตํ อหริ อถโข ในกาลเมื่อนั้น ส่วนอันว่า
พระพุทธเจ้าตนประกอบด้วยมหากรุณา เตหิ ภิกฺขุหิ อันภิกขุทังหลายฝูงนั้นหากขอราทธนา
เซิ่งตนดังอ้ัน 

รัทธี   น. คือ ฤทธี = อำนาจศักดิ์สิทธ์ิ, พลังอำนาจ. (ส. ฤทฺธิ).  

อจริยะ  น. อัศจรรย์. (ป. อจฺฉรยิ; ส. อาศฺจรฺย). 

  



  157 

ผูก 1/ลาน “๕ กุ”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 พระก็นำเอามายังธัมมเทศนาอันข้ามล่วงแล้ว มาเทศนาว่า อติเต ภิกฺขเว ปทุมตฺตรสฺส ทส
พลสฺส อุทปาทิ กาเล โลเก มนุสฺสานมายุ จ ทสสตสหวสฺสานิ โส อสีติ วสฺสายุกา ป 

2 ญฺจสตสหสขีณาสวปริวุตฺโต นพฺิพานํ คจฺฉติ โส พุทฺธสฺสาสนํ ทสสตสหสา นิฏฺ ปิตฺตา โหต ิ 
เอโก กาสิ พฺรหฺมทตฺตนาม ราชากาสีกรฏฺเ รชํ กาเรสิตฺต 

3 สฺสร รญฺโ  อคฺคมเหสิ มเหสุรานาม เทวตา สุรูปา ปญฺจฺยากลฺยาณี ทสนิยา ปาสาทิกา อฏฺ ิติ 
สหสฺสานํ เชณฺณกํ กตฺวา จตฺวาสีติสหสฺสานิคฺคมา จ ชนป 

4 ทา จ จตฺวาสีติสหสฺสานิ พานิชา จ สฏฺ ีสหสฺสาราชาตตฺถวสฺสติ มหามจฺฉาสฏฺ ิสหสฺสา พลนิ
กายา สุรโยธิโน จตุมหาเสฏฺ ี จตุสุนคฺคร ทฺวาเร จตุ 

5 ทิสา มหาคามา เอกเมกา อนุสฏฺ ี ปญฺจสตาติ ดังนี้ ภิกฺขเว ดูราภิกขุทังหลาย อติเตกาเล ใน
กาลอันล่วงพ้นไปเสี้ยงจิรกาลนานนัก วันนั้นในกาลเมื่อพระเจ้าปทุมุตตรตนทรงกำลัง ๑๐  

เสี้ยง   ว. ทังหมด, ทังสิ้น, ทังปวง.  
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ผูก 1/ลาน “๕ กุ”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 ประการเกิดมาโลกนี้แล ส่วนว่าอายุแห่งคนทังหลายในกาลยามนั้นได้ล้านปีจิ่งว่าเถ้าคร่ำชรา
แล ตายไปแล ส่วนว่าพระเจ้าปทุมุตตรตนนั้นมีอายุได้แสนปี อันมีหมู่ขีณาสวอรหันตเจ้าทัง
หลายได้ ๕  

2 แสนตนเป็นบริวาร ก็โผดปันนสัตว์ทังหลายหื้อเข้าสู่ปรินิพพานแล ส่วนว่าพระเจ้าปทุมุตตร
ตนนั้นก็ตั้งไว้ยังศาสนานานว่าได้ล้านปีหั้นแล ตถา ในกาลเมื่อนั้น ยังมีพระยาตน ๑ ชื่อว่า 

3 กาสีพรหมทัตราชมหากษัตราว่าอ้ัน เป็นใหญ่กว่าท้าวพระยาทังหลายในร้อยเอ็ดเมือง ก็อยู่
เสวยราชสมบัติในเมืองกาสีกรัฏฐะหั้นแล ยังมีนางเทวดาตน ๑ เป็นลูก  

4 แห่งพระเพลิงอยู่เหนือจอมเขาจิตตกูฏทิพพนาถะอั้น มีถัดเขาสุทัสนะนั้นแล ก็นำเอามาเป็น
อรรคมเหสีเทวีแห่งพระยากาสีพรหมทัตราชมหากษัตราหั้นแล ส่วนว่า 

5 นางผู้นั้นปรากฏได้ชื่อว่ามเหสุราเทวี มีรูปอันงามปัญจกัลยาณีงาม ๕ แห่ง ควรสนุกถูกเนื้อ
เพิงใจมากนัก เป็นใหญ่กว่านางนาฏสนมทังหลายอันได้หมื่น ๖ พันนางนั้นแล ส่วนว่าพระยา
กาสีพรหมทัตตนนั้นทรงกำ 

เถา้ ว. แก่.    
คร่ำ  ว. คร่ำคร่า, ทรดุโทรม. 
โผด   ก. โปรด.     
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ผูก 1/ลาน “๖ กู”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 ลัง ๗ เท่าช้างสาร ประกอบด้วยเตชะฤทธีอานุภาพมากนัก พระยาจบด้วยอันยิงสหัสสัตถาม
ธนูพันคนจิ่งขึ้นได้แล ส่วนว่าเมืองกาสีกรัฏฐะนั้นมีบ้านนิคมใหญ่ทังหลายได้ ๘ หมื่น ๔ พัน
บ้านแล มีชนบททังหลายก็ได้ ๘ หมื่น ๔ พันชน  

2 บทแล ชนบทแล นิคมแล อันมีกาดแล เต็มไปด้วยพ่อค้ารถเกียนทังหลายมากนัก มาเข้ากาดขายของ
มากนักแล เมืองอันนั้นสุขขเสมด้วยข้าวของเงินคำข้าวเปลือกข้าวสาร ข้าวเหล้าชิ้นปลาอาหาร 

3 ทังหลายมากนักแล ส่วนว่าบ้านเมืองใหญ่ทังหลาย ๔ บ้าน ก็อยู่ทิศทัง ๔ แห่งประตูเวียงกาสี
นั้นแล ส่วนว่าบ้านอันมีชื่อปจันตคามอยู่ประตูเวียงกล้ำวันออก ยังมหาเศรษฐีผู้ ๑ ชื่อสุธนา
ว่าอ้ัน มีข้าวของได้ร้อย ๑๐ โกฏิ 

4 เป็นใหญ่กว่าเศรษฐีน้อยทังหลายได้แลพันคนเป็นบริวารแล  ส่วนว่าบ้านอัน ๑ ชื่อทักขิณคาม
ก็มีประตูเวียงกล้ำหนใต้ ยังมีมหาเศรษฐีใหญ่ผู้ ๑ ชื่อสุนันธะว่าอ้ัน มีข้าวของได้ร้อย ๑๐ โกฏิ
แล เป็นใหญ่ 

5 กว่าเศรษฐีน้อยทังหลายได้พันคนเป็นบริวารแล ส่วนว่าบ้านอัน ๑ ชื่อปัจสิมคาม ก็มีในประตู
เวียงกล้ำวันตกแล ยังมีมหาเศรษฐีผู้ ๑ ชื่อกัมปิละว่าอ้ัน มีข้าวของได้ร้อย ๑๐ โกฏิเป็นใหญ่
กว่าเศรษฐีน้อยทังหลายได้พันคนเปน 

กาด   น. ตลาด   เกียน   น. เกวียน.  กล้ำวันออก   น. ทิศตะวันออก. 
กล้ำหนใต้ น. ทิศใต้  กล้ำวันตก น. ทิศตะวันตก. 
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ผูก 1/ลาน “๖ กู”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 บริวารแล ส่วนว่าบ้านอัน ๑ ชื่ออุตตรคามก็มีในประตูเวียงกล้ำหนเหนือแล ยังมีมหาเศรษฐี
ใหญ่ผู้ ๑ ชื่อสุโสภวาอ้ัน มีข้าวของได้ร้อย ๑๐ โกฏิ เป็นใหญ่กว่าเศรษฐีน้อยทังหลายพันคน
เป็นบริวารแล ส่วนว่ามหาเศรษฐีใหญ่  

2 ทังหลาย ๔ คน ก็ถวายส่วยไรแก่พระยากาสีพรหมทัตราชมหากษัตรานั้นแลคนเงินแสน ๑ กับคำ
หมื่น ๑ ชู่ปีแล เศรษฐีน้อยทังหลายก็หื้อส่วยไรแก่พระยาเงินแลหมื่นกับคำพัน ๑ ชู่ปีแล หาก 

3 เป็นโบราณจารีตมาแต่ก่อนแล ส่วนว่ามหาเศรษฐีใหญ่ทังหลายอันได้ ๘ หมื่น ๔ พันคนอันอยู่
ใน ๘ หมื่น ๔ พันชนบทนั้น ก็มีเศรษฐีน้อยได้พันคนเป็นบริวารแล ส่วนว่ามหาเศรษฐีใหญ่ทัง
หลาย ๘ หมื่น ๔ พันคน 

4 นั้นก็ถวายส่วยไรแก่พระยาแลคนแลแสนเงินกับคำหมื่น ๑ ชู่ปีแล ส่วนว่าเศรษฐีน้อยทังหลายอัน
ได้ ๘ ตื้อปลาย ๔ ล้านคนก็ถวายส่วยไรแก่พระยาแลคนแลหมื่นเงินกับคำพัน ๑ ชู่ปีหากเป็น 

5 จารีตมาแต่ก่อนแล ถัดนั้นกระฎุมพีทังหลายอันอยู่ในมหาคามแลนิคมชนบททังหลายอันมี
ข้าวของสิบ ๘ โกฏิก็ถวายส่วยไรแก่พระยาแลคนแลพันเงินกับคำร้อย ๑ ก็มีแล ส่วนว่าท้าว
พระยาทังหลายได้ ๖ หมื่นตนอยู่ 

ส่วยไร น. ของที่ให้เป็นบรรณาการ   

พัน ๑  น. หนึ่งพัน.  

ชู่ป ี ว. ทุกปี. 
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ผูก 1/ลาน “๗ เก”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 ในเวียงที่นั้น ก็หากเป็นขัตติยราชวงศากระกุลอันเดียวแห่งพระยากาสีพรหมทัตราชตนนั้นแล 
ส่วนว่าท้าวพระยาทังหลายร้อยเอ็ดเมืองก็เทียรย่อมนำมายังราชบรรณาการข้าวของเงินคำมา
ถวายแก่พระยากาสี  

2 พรหมทัตราชตนนั้นแล้ว ก็อยู่เฝ้าคัลพระยาเสี้ยง ๓ เดือนแล้ว ก็ต้องเมือสู่เมืองแห่งตนหั้นแล 
ส่วนว่าพระยากาสีพรหมทัตราชตนนั้นก็ประกอบด้วยสุรโยธาหาญทังหลายอันประกอบด้วย
กำลัง 

3 รัทธีอานุภาพได้ ๑๘ อักโขเภณีแล สลาดอันจบเพทยิงธนูแม่นนักแล ส่วนว่าสุรโยธาอามาตย์
ผู้เป็นแก่กว่าสุรโยธาอันได้สิบ ๘ อักโขนั้นอันมหากษัตริย์หากตั้งไว้สิบ ๘ คน 

4 ผู้ ๑ ชื่อมหาพละ ผู้ ๑ ชื่อสิริวะ ผู้ ๑ ชื่อกาละ ผู้ ๑ ชื่ออุปปกาละ ผู้ ๑ ชื่อเสนะ ผู้ ๑ ชื่ออุปเสนะ  
ผู้ ๑ ชื่อนันทิยะ ผู้ ๑ ชื่อคันธระ ผู้ ๑ ชื่ออมิตตา ผู้ ๑ ชื่อสุภาระ ผู้ ๑ ชื่อสุภัทธะ ผู ้๑ ชื่อสุเมธะ 

5 ผู้ ๑ ชื่อสุนทระ ผู้ ๑ ชื่อมหานามะ ผู้ ๑ ชื่ออิสินทระ ผู้ ๑ ชื่อธัมมทินนะ ผู้ ๑ ชื่อสุชวะ ผู้ ๑ 
ชื่ออภยะแล ส่วนว่าสุรโยธาเสนา ๔5 คนนี้เป็นใหญ่กว่าริพลทังหลายแลคนแลอักโขแล ส่วน
ว่าริพลทังหลายฝูงนี้พร่องก็อยู่นิคมแล 

พร่อง   ว. บ้าง. 
  

 
5  ควรเป็น ๑๘ 
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ผูก 1/ลาน “๗ เก”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 ชนบทแล พร่องก็อยู่ในเวียงหั้นแล  ส่วนว่าเสนาใหญ่ทัง ๔ คน ผู้ ๑ ชื่อปัณฑิตะ ผู้ ๑ ชื่อ
วิธุระ ผู้ ๑ ชื่อ สารทะ ผู้ ๑ ชือ่สุวาทกะแล ส่วนว่ามหาอามาตย์ใหญ่ ๔ คนเป็นใหญ่กว่า 
อามาตย์น้อยทังหลายได้ ๔ ร้อยคนแล ส่วนว่ามหาอามาตย์ใหญ่ 

2 ๔ คนกับอามาตย์น้อย ๘ ร้อยคน ก็แต่งบ้านปองเมืองแล พร้อมกันในสุวรรณะสนามคำทุก
วันก็มีแล ส่วนว่าพราหมณ์ปโรหิตแห่งพระยากาสีพรหมทัตราชตนนั้นก็มี ๘ คนแล ผู้ ๑ ชื่อ
สุยมะ ผู้ ๑ 

3 ยัญญะ ผู้ ๑ ชื่อทัตตะ ผู้ ๑ ชือ่เตมิยะ ผู้ ๑ ชื่อโกณฑัญญะ ผู้ ๑ ชื่อสุเทวะ ผู้ ๑ ชื่อสุชาตะ  
ผู้ ๑ ชื่อรามะแล ปโรหิตพราหมณ์ทังหลาย ๘ คนนี้จบไตรเพทเทียรย่อมพิจารณาดูกิจอันร้าย
อันดี 

4 แก่มหากษัตราธิราชเจ้าทุกเม่ือแล โส เตสํ ราชปณฺณาการํ นานาทิสาสุ อนยติ ลพฺภติ จตุภาคํ 
กริตฺวา เอกภาคํ อตฺตโน ลพฺภติ เอกภาคํ สฏฺ ิ สหสฺส 

5 ราชานํ เอกภาคํ อมจฺฉานญฺจ ปโรหิตาน เอกภาคํ สุรโยธิโน ลพฺภติ  โส ราชา อันว่าพระยา 
กาสีพรหมทัตราชมหากษัตราตนนั้นยังราชบรรณาการเงินคำอันท้าวพระยาร้อยเอ็ดตนแล
เศรษฐี 

แต่งบ้านปองเมือง  ก. ปกครองดูแลบ้านเมือง  
สนาม   น. คือเค้าสนาม = สำนักผู้ปกครองบ้านเมือง 
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ผูก 1/ลาน “๘ แก”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 ทังหลายหากนำมาแต่ทิศต่าง ๆ นำมาถวายแก่ตนได้แลปีร้อยโกฏิแล พระยาก็ปันเป็น ๔ ส่วนแล 
ส่วน ๑ เข้าเล้มแห่งตนแล ส่วน ๑ หื้อแก่ขัตติยราชวงสาท้าวพระยาทังหลายอันได้ ๖ หมื่นตนนัน้แล 

2 ส่วน ๑ หื้อแก่อามาตย์แล ปโรหิตพราหมณ์ทังหลายแล ส่วน ๑ หื้อแก่สุรโยธาทังหลายหั้นแล 
โส ราชา อั้นว่าพระยากาสีพรหมทัตราชตนนั้นเป็นประธานกว่าท้าวพระยาทังหลายร้อยเอ็ด
ตนแล ท้าวพระยา ๖ หมื่น 

3 ตนก็ปลงพระราชอาญาแก่เสนาอามาตย์แล กัมมการทังหลายได้กระทำยังเมกเวียงกาสีหื้อ
เป็น ๔ ชั้น คือว่าคุ้มพระยาเป็นชั้นถ้วน ๑ ชั้นถ้วน ๒ ท้าว ๖ หมื่นตนกับยศบริวารอยู่แล  
ชั้นถ้วน ๓ แลนั้นหื้อแก่เสนา 

4 อามาตย์แล เศรษฐีคหบดีพราหมณ์ปโรหิตอยู่แล ชั้นถ้วน ๔ อันนอกนั้นหื้อสุรโยธาพลนิกายอันได้ 
๑๘ อักโขเภณีอยู่แล ส่วนว่าเมกเวียงชั้นนอกนั้นกระทำด้วยหินทังมวลแล ภายในเมกเวียงชั้น 

5 นอกนั้นกระทำหื้อเป็นร้านลงแต่ฝ่ายผาการนั้นลงไปเถิงแผ่นดินในเวียงแล กระทำเป็นร้านแล 
ร้านกว้างใหญ่ได้ ๒ วาแล แต่งแปลงหอหิ่งหอเลอทังหลาย ฝ่ายเมกเวียงทัง ๔ ทิศแห่งเวียง
ชั้นนอกนั้นรอดชู่กล้ำชู่ภายแล 

เล้ม   น. ยุ้ง, ฉาง, คลัง  กัมมการ   น. กรรมกร.  
เมก   น. กำแพงเมือง.  ผาการ    น. ปราการ.  
หอห่ิงหอเลอ  น. หอคอย.  ชู่กล้ำชู่ภาย ว. ทุกแห่ง. 
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ผูก 1/ลาน “๘ แก”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 เวียงอันนั้นกว้างได้โยชนะผัดกวมแล ประตูเวียงทัง ๔ ทิศแลทิศมี ๔ ประตูแล ประตูมีนาย
ประตูแลคนกับบริวารอยู่เฝ้าแล ส่วนว่ามหาสระใหญ่ทังหลายก็มีในเวียงทัง ๔ ชั้นแล เต็มไป
ด้วยดอกบัวดอกพ้านจังกรทังหลายแล ส่วนว่าเสนาช้างทังหลายอันได้ ๙  

2 แสนคนก็รักษายังช้างทังหลายอันได้ ๙ แสนตัวเป็นช้างเศิกแล มีมือถือขอแลด่อนขึ้นขี่พร้อม
ชู่ตัวแล เสนาม้าทังหลายก็ได้ ๙ แสนคนก็รักษาม้าทังหลายได้ ๙ แสนตัวเป็นม้าเศิกแล มีมือ
ถือธนูแลแส้ 

3 ขึ้นขี่พร้อมชู่ตัวแล เสนารถทังหลายได้ ๙ แสนคนก็รักษารถทังหลายอันได้ ๙ แสนเหล้มเป็นรถเศิก
แล มีมือถือยังช่อทุงแลธนูทังหลายขึ้นขี่พร้อมชู่เหล้มแล เสนาไปตีนทังหลายได้ ๙ แสนคน 

4 ก็รักษาเขราะข่ายอันแล้วด้วยทองแลหนังผลาขระจมว่อมทังหลายอันได้ ๙ แสนเป็นเขราะ
ข่ายหุ้มตนแล ถือผลากับดาบแลรบเศิกแล เสตฺตคชฺชคุมโพ ส่วนอันว่าช้างเผือกแห่งพระยา 

5 กาสีพรหมทัตราชก็มีตัว ๑ แล กระกูลอุปปัฏฐากช้างใส่ชื่อว่ากุญชรคุมพะว่าอ้ันแล กระกูล 
อุปปัฏฐากช้างเผือกมี ๕ ร้อยกระกูลแล มีนายช้างผู้ ๑ ตั้งไว้ ในโรงช้างประดับด้วยเงินคำทัง
มวลหั้นแล ส่วนว่าพระยากาสี 

ดอกพ้าน   น. บัวสาย. จังกร   น. บัวจงกล คือบัวสาย. ด่อน   น. ปฏัก.  
ช่อทุง    น. ธง. (ช่อ = ธงสามเหลี่ยม, ทุง = ธง).     
เขราะข่าย   น. เกราะข่าย, เสื้อเกราะ. (ข่าย = สิ่งที่ถักให้เป็นตา ๆ มีหลายชนิด ใช้เป็นเครื่องป้องกันอาวุธ). 
ผลา      น. คือ ผาลา = โล่.   ขระจม น. มงกุฎ, ชฎา.  ว่อม   น. หมวกผ้าชนิดไม่มีปีก. 
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ผูก 1/ลาน “๙ ไก”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 พรหมทัตราชตนนั้นเทียรย่อมทรงยังช้างเผือกตัวนั้นไปเล่นสวนอุยยานทุกเม่ือแล ส่วนอันว่า
ช้างดำทังหลายคันว่าเขาได้หันยังช้างเผือกตัวนั้นอันมีวรรณะอันขาวเป็นดังลวดเงินนั้นดังอ้ัน 
เขาก็คูบเข่าอยู่บ่อาจจักร้องได้ ก็ดัก  

2 อยู่แล คันว่าช้างเผือกตัวนั้นร้องแส่นซะเคียนเป็นดังเสียงนกเขียนนั้นเมื่อใดดังอ้ัน ช้างดำทัง
หลายก็สะดุ้งตกใจกลัวก็คูบเข่าอยู่เสี้ยงแล คันว่าช้างดำนั้นเป็นหมู่อยู่ที่ใด ช้างเผือกเทียวไป
หา เขาก็แล่นพ่ายหนีเสี้ยงแล  

3 เหตุดังอั้นจิ่งตั้งไว้ยังกระกูลอุปปัฏฐากช้างเผือกตัวนั้นได้ ๕ ร้อยกระกูลเพ่ืออุปปัฏฐากช้างตัว
นั้นในสุวรรณโรงคำนั้นแล เครื่องลวาดเครื่องปูเครื่องประดับช้างตัวนั้นควรค่าได้แสนคำ
เสี้ยงชู่อั้นแล ก็หาก 

4 กระกูลอุปปัฏฐากช้างรักษาเสี้ยงแล โส มหาพโล มหิทฺธิโก มหานุภาโว โส ราชกุกุลโต  
สเชฏโ  โหติ ปถโม ราฏ นานาม ทุติโย พฺรหฺมวตฺตินาม ตติโย 

5 สาครนาม จตุตฺโถ โสภตินาม ปญฺจโม ธตรฏฺ นาม ฉฏฺ โม ภิงฺคราชานาม ทสสหสฺสายุกานํ 
จติ ตมโตเยว ปถโม ภิ ํคชาโต ทุติโย กุมฺภณฺฑชาโต ตติโยคนฺธ 

อุยยาน   น. อุทยาน. (ป. อุยฺยาน; ส. อุทฺยาน). คูบเข่า  ก. คุกเข่า.  
แส่นสะเคียน  ว. อาการที่ช้างส่งเสียงร้อง นกเขียน   น. นกกระเรยีน. 
จิ่ง   สัน. จึง. ลวาด   ก. ลาด. 
  



  166 

ผูก 1/ลาน “๙ ไก”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 อิชาโต จตุตฺโถ ยกฺขชาโต ปญฺจโม โส มชาโต ฉฏฺ โม ติสฺสนชุาโต สฏฺ ิ สหสฺสา ราชาปิเตสํ 
ปุตฺตา นตฺตา นญฺจาติ  โส ราชาปิ แม่นอันว่าพระยากาสีพรหมทัตราชมหา 

2 กษัตราตนนั้นทรงกำลัง ๗ เท่าช้างสาร มีรัทธีอานุภาพมากนัก ยิงสหัสสถามธนูพันคนสามัญ
จักข้ึนได้แล มีศาสตร์ศิลป์มนตร์เป่าเป็นเปลียวไฟไล่ไหม้แล ส่วนว่าพ่ีชาย ๖ คนอั้นเป็นพระ
ยาส้วย6 

3 ราชสมบัติสืบราชกระกูลมาเทิงพระยาพรหมทัตราชนี้แล ผู้พี่ชื่อราพนาตายด้วยอายุได้ล้านปี
ก็เมือเกิดเป็นพระเพลิงอยู่เหนือจอมเขาอัสสกัณณ์หั้นแล ผู้ถ้วน ๒ ชื่อพรหมวัตติ 

4 ตายก็ได้เมือเกิดเป็นกุมภัณฑ์อยู่เหนือจอมเขาสุทัสนะแล ผู้ถ้วน ๓ ชื่อสาครตายก็ได้เมือเกิด
เป็นคันธัพพะอยู่เหนือจอมเขาเนมินทระแล ผู้ถ้วน ๔ ชื่อโสภติตายก็ได้เมือเกิด  

5 เป็นยักขราชอยู่เหนือจอมเขาเวนตกะแล ผู้ถ้วน ๕ ชื่อธตรัฏฐะตายก็ได้เมือเกิดเป็นพระโสม
อยู่เหนือจอมเขาเนมินทระแล ผู้ถ้วน ๖ ชื่อภิงคราชตายแล้วก็ได้เมือเกิดเป็นพิสสนุกันอยู่
เหนือจอมเขา 

รัทธ ี  น. คือ ฤทธี = อำนาจศักดิ์สิทธ์ิ, พลังอำนาจ. (ส. ฤทฺธิ). 

  

 
6  ส้วย  ก. คือ เสวย. (นายสิงฆะ  วรรณสัย ปริวรรตฉบับวัดบ้านปาง ข้อความนี้ว่า “เสวย”) 
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ผูก 1/ลาน “๑๐ โก”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 สุทสนะหั้นแล ส่วนอันว่าท้าวพระยา ๖ หมื่นตนนั้นก็เป็นลูกเป็นหลานแห่งท้าวพระยาทัง
หลายฝูงนั้นสืบมาก็เป็นขัตติยราชวงศากระกูลแห่งพระยากาสีพรหมทัตราชตนนั้นแล ส่วนว่า
พระราชปิตตาแห่งพระยา 

2 กาสีพรหมทัตราชตนนั้นคือได้พระยาอภิงคราชตนนั้นแล  เต เอกสตราชาโน เตสํ ปุตฺตา  
นตฺตา เอกสตนคเร วสฺสติ เอกขตฺติยพนฺธุ อวิวาทกา โหติ ส่วน 

3 อันว่าท้าวพระยาร้อยเอ็ดตนอยู่ในร้อยเอ็ดเมืองนั้นก็เป็นลูกเป็นหลานแห่งท้าวพระยา ๖ ตน
นั้น เป็นขัตติยราชวงศากระกูลแห่งพระยากาสีพรหมทัตราชตนนั้น เป็นอันรักเซิ่งกันหาคำ
วิวาทผิดเถียง 

4 กันด้วยเขตบ้านแดนเมืองก็บ่มีสักอันแล เตนวุตฺตํ เหตุดังอ้ัน คาถาพันธนะอันนี้พระพุทธเจ้า
เทศนาแก่ภิกขุทังหลายแลท้าวพระยาสากยะราชทังหลายว่า ตสฺส รญฺโ  ราชพนฺธุกุลานํ 
นคฺคร รฏฺเ  จ 

5 ปริปุณฺณลงฺกตํ เทวนคฺครํ วิยโสภิตํ สุเขโม ตสฺส อิทฺธิ เตโช อหุ  ภิกฺขเว ดูรา ภิกขุทังหลาย 
ส่วนอันว่าขัตติยราชวงศาแห่งพระยากาสีพรหมทัตราชตนนั้นอันติดด้วยกันก็มีในเมืองที่นั้น 
ส่วนว่าเมืองอันนั้น 

ผิด  ก. ทะเลาะ, เถียง. 
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ผูก 1/ลาน “๑๐ โก”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 ประดับงามยิ่งนักเป็นดังเวียงเทวดานั้นแล สมฤทธิเป็นดีเข้าถูกนักแล  โส รชํ กาเรสิ มเหสุรา
นาม อคฺคมเหสิยา สทฺธิ ํ โสฬสฺสนํ อิตฺถิ สหสฺสานํ สฏฺ ิ ขตฺติย สหสฺสาโย สตฺตสหสฺสา อมจฺฉา 

2 สฏฺ ิ คหปติ จ พฺราหฺมณปโรหิตา อามตฺถาย คหิตา รกฺโข ตตฺถ วิเหริ ํ สุทิเนทิเนราชวตฺตา 
อาโหสิ โส ราชา สว่นว่า พระยากาสีพรหมทัตราชตนนั้น ก็อยู่เสวยราชส 

3 มบัติสุขกับด้วยมเหสีราชเทวีเป็นเค้ากว่านางทังหลายนาฏสนมทังหลายอันในหมื่น ๖ พันนาง
นั้นแล ส่วนอันว่าท้าวพระยาทังหลาย ๖ หมื่นตนแลอามาตย์ทังหลายแสนตนแล พราหมณ์
คหบดีเศรษฐีทังหลาย 

4 ก็มาพร้อมกันบังคมไหว้พระยา กระทำวัตรปฏิบัติเฝ้าแหนรักษาเป็นตำนองคลองราชวัตรชู่วัน
หั้นแล สา เอกวีสติวสฺสายุก วสิกฺกาเล เอโก ตสฺสา กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพติ นิมิตฺเต กํสุ 

5 ปินํ ติเวเทวานํ พลเทโว โอตริตฺวา ปริวาริโต ทตฺวา เอกํ เตนํ กณฺห วณฺณํ ตสฺสา โส พฺราหฺมณํ  
ปกฺโกสาเปตฺวา โส พฺราหฺมณํ ปุจฺฉิติ เต พฺยากริ ํ สุรญฺโ ตํ ปติวเทติ เทว 
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ผูก 1/ลาน “๑๑ แก่กล้า”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 เอโก เทวิยา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธิ คณฺหิ โส เตชเน อาณาเปสิ สมาคตานตํ คหิตา รกฺโข ตํ สวสฺสติ  
สิยา ลพฺภตุํ อนฺตรภยาติ ดังนี้ สา ส่วนอันว่า มเหสุราเทวีในเมื่ออายุได้ซาวเอ็ดปีนั้นยังมีเท 

2 วบุตรตน ๑ ชื่อ พลเทโว ว่าอ้ัน ก็เสวยทิพสมบัติอยู่ในชัน้ฟ้าตาวติงสาที่นั้น มีอายุพันปีทิพย์ ผิจัก
นับเป็นปีในเมืองคนได้ตื้อปลาย ๘ ล้านป ีก็จุติตายจากชั้นดาวดิงสาสวรรค์เทวโลก ก็ลงมา 

3 เอาปฏิสนธิในท้องแห่งนางมเหสุราเทวีหั้นแล คพฺภ ทิวเส ในวันอันคัพภะจักมาตั้งอยู่ในท้อง
ราชเทวีนั้น นางก็ฝันว่า เทวบุตรเทวดาทังหลายเอาพลโยธาทิพย์ได้ ๓ หมื่นมาแวดล้อมนาง
อันตั้งอยู่ 

4 กลางเมืองกาสีรัฏฐะนครว่าอั้นแล ส่วนอันว่า เทวบุตรเทวดาทังหลายก็เอาแก้วทิพย์ลูก ๑ 
ใหญ่เท่าไข่ไก่ มีวรรณะอันดำแลกับดาบสรีกัญชัยเถี่ยน ๑ แล นางรับเอาแล้วก็สะดุ้งตื่นชื่น
แล้ว ก็ 

5 บอกเหตุอันนั้นแก่พระยากาสีพรหมทัตหั้นแล โส ราชา ส่วนอันว่าพระยาตนนั้นก็หื้อเรียกหา
มายังพราหมณ์ปโรหิตทังหลายมาแล้ว ก็ถามดูยังเหตุนิมิตความฝันทังหลายฝูงนั้นแล เต พฺ
ราหฺมณา ส่วนอันว่าพราหมณ์ป 

ซาวเอ็ด   น. ยี่สิบเอ็ด. ต้ือ   น. พันล้าน. 

เถี่ยน   น. ลักษณนามใช้เรียกของมีคมที่ยาวเรียว. 
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ผูก 1/ลาน “๑๑ แก่กล้า”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 โรหิตทังหลายฝูงนั้นก็ทวายนิมิตความฝันทังหลายฝูงนั้นแล้ว ก็ไหว้พระยาว่า เทวะ ข้าแด่
สมเด็จบรมบัวพิตราพระเป็นเจ้า ส่วนอันว่าสัตว์ตัวมีบุญสมภารมีรัทธีอานุภาพมากนักก็มาเกิด
ในท้องราชเทวีแห่งมหารา 

2 ชเจ้าแล ว่า โส ราชา ส่วนพระยากาสีพรหมทัตราชตนั้นได้ยินคำอันนั้นก็ปลงพระราชอาญา
หื้อแก่เสนาอามาตรย์แลคนทังหลายแลนางสนมทังหลายอันได้หมื่น ๖ พันนาง ได้เฝ้าแหน
รักษายัง 

3 คัพภะอันนั้นหั้นแล สา คพฺภํ ธารยิตฺวาน ทสฺสมาเส ปริปุณฺฌร นคฺครํ ปทกฺขิณํ กาตุํ รญฺโ   
อาโรเจสิ โส ปสุตฺติฆรํ การาเปนฺติ ตตฺถ ปาจิณฺณทฺวาเร เทวิ ํ รฏฺฐวรํ อาโรเป 

4 ติ รญฺโ  อาสนํ ปญฺ าเปสิ เทวิ ํ อาทาย ปาจิณฺณทฺวาเร นิกฺขมิตฺวา ทกฺขิณทฺวารํ คนฺตฺวา 
ปทกฺขิณํ กตฺวา ปาจิณฺณทฺวาเร ปตฺโต ปสุตฺติฆรํ ปวิสิตฺวา ตตฺถ วิชายีติ สา เทวี ส่วน 

5 อันว่านางมเหสุราเทวีตนนั้น ทรงคัพภะได้ ๑๐ เดือนจักบัวรมวรนั้น ก็มีใจใคร่กระทำปทักขิณ
เซิ่งเวียง ก็บอกแก่พระยาหั้นแล โส ราชา สว่นอันว่าพระยาตนนั้นยังคนทังหลาย ก็หื้อแปลง
เรือนที่จักประสูติลูกแก่นางในประตูเวียงกล้ำวันออกนั้นแล้ว  

บัวรมวร   ว. บริบูรณ.์ (ป. ปริปุณณฺ; ส. ปริปรฺูณ). 

กล้ำวันออก น. ทิศตะวันออก. 
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ผูก 1/ลาน “๑๒ กํ”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 คนทังหลายไปปูอาสนาแก่พระยาแล้ว คนทังหลายก็ยกดา7ราชเทวีขึ้นสู่รถเหล้มประเสริฐมีหมู่
นางสนมแวดล้อมเป็นบริวาร พอออกไปด้วยประตูเวียงก้ำวันออก ก็ไปสู่ประตูเวียงกล้ำใต้ ก็
กระทำปทักขิณเซิ่งเวียงแล้ว ก็มารอดประตูก้ำ 

2 วันออกแล้ว ก็เข้าไปสู่เรือนที่จักประสูติแล้ว นางเทวีก็ประสูติได้ลูกชายผุล8ในเรือนทีน่ั้นหั้นแล 
สพฺพราช กญฺ ญาโย สว่นอันว่านางนาฏสนมทังหลายก็บัวระพ่ำเพ็งเต็มยังน้ำสุคนธะเทศของหอม 

3 ทังหลายมาอาบมาซ่วยทารกเด็กน้อยผู้นั้นด้วยไตลคำอันควรค่าได้แสนคำหั้นแล ส่วนอันว่าคนทัง
หลายนางนาฏสนมทังหลายมีพระยาเป็นต้น ก็เอาราช9กับทารกเด็กน้อยผู้นั้นเมือสู่ปราสาทราช 

4 มนเทียรหั้นแล นางนาฏสนมทังหลายก็เอาผ้ารัตนกัมพลอันแดงงามแลอ่อนดังสำลีฝ้ายนั้นแล
มาพอกห่มกุมารผู้นั้นแล โส จตุสฏฺ ีธาติโย โทสวิชิตา อลมฺพถนิโย มธุรขิรส 

5 มฺปโน ทาเปสิ โส ราชา อันว่าพระยากาสีพรหมทัตราชตนนั้น ก็ตั้งไว้ยังแม่นมทังหลายได้ ๖๔ 
คนอันปราศจากทวาน10ทังหลายมีตนบ่สูงนักเช่น บ่ต่ำนักเช่น บ่พีนักเช่น บ่หยอมนักเช่น บ่
ยานลง มีน้ำนมอันหวาน   

ดา ก. เตรียม. ไตลคำ   น. จานหรือถาดทองคำ. หยอม   ว. ผอม. 
  

 
7  นายสิงฆะ  วรรณสัย ปริวรรตฉบบัวัดบ้านปาง ข้อความนี้ว่า “ยกเอา” 
8  นายสิงฆะ  วรรณสัย ปริวรรตฉบบัวัดบ้านปาง ข้อความนี้ว่า “ผู้ ๑” 
9  นายสิงฆะ  วรรณสัย ปริวรรตฉบบัวัดบ้านปาง ข้อความนี้ว่า “ราชเทวี” 
10  นายสิงฆะ  วรรณสัย ปริวรรตฉบบัวัดบ้านปาง ข้อความนี้ว่า “โทษ” 
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ผูก 1/ลาน “๑๒ กํ”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 แก่ราชกุมารตนนั้นแล ตโต สฏฺ ิ สหสฺสา ทารกา อมจฺฉานํ ปุตฺตํ นํ เตน สทฺธิชาโต อมจฺฉานํ 
เคเหสุนิพฺพติ โส เตสํ สฏฺ ิ สหสฺสาธาติโย ทา เปตฺวา ตโต ในกาลนั้น ส่วน 

2 อันว่าเด็กน้อยทังหลายได้ ๖ หมื่นคน ก็เกิดในเรือนอามาตย์ทังหลายได้ ๖ หมื่นตนนั้น ก็เกิด
มาร่วมวันทันยามกับด้วยราชกุมารหั้นแล โส ราชา ส่วนอันว่าพระยากาสีพรหมทัตตนก็แต่ง
หื้อยังแม่นมทังหลายใน ๖ หมื่นตนแก่ลูก 

3 อามาตย์ทังหลายอันได้ ๖ หมื่นคนอันเกิดมากับด้วยลูกแห่งตนนั้นแล ตโต เอกมาเส  
อติกฺกนฺเต โส ชาโต เอกสิตสฺสทิพฺพาสยนปสฺเสชาโต เตนนาม คหณทิวเส พลเทโว 

4 เตว นามํ ตสฺสกริ ํสุ  ตโต ในกาลนั้น โส กุมาโร อันว่ากุมารตนนั้นเกิดมาในเดือน ๑ ข้ามล่วง
แล้วดังนั้น เอกทิพฺพาอสิ ยังมีดาบสรีกัญชัยทิพย์เถี่ยน ๑ ก็เกิดมีข้างที่นอนแห่งราชกุมารตน
นั้นหันแล 

5 เตน เหตุดังอั้น ญาติทังหลายจักใส่ชื่อแห่งราชกุมารตนนั้น เอานิมิตฝันว่าเทวดามาเป็นบริวาร
แลหื้อยังแก้วลูก ๑ มีวรรณะอันดำใหญ่เท่าไข่ไก่แล ดาบสรีกัญชัยเกิดข้างที่นอนนั้น ญาติทัง
หลายมีพระยาแลพราหม 

สยอง ก. เหาะ. 
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ผูก 1/ลาน “๑๓ ก”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 ณปโรหิตเป็นต้น จิ่งใส่ชื่อว่าพลเทวราชกุมารหั้นแล ตสฺส ปาทสฺส คมนกาเล ติณิ วสฺสายุกา 
พลธโล ตเมวาสิ วิวตฺตติ เตสํ มชฺเฌ ติตํ ทิสฺวา ภิต จิตฺตา อจริยํ ปวตฺเตสิติ  ในกาลเมื่อ 

2 พอย่างเทียวไปมามีอายุได้ ๓ ปี แห่งพลเทวราชกุมาร ก็ทรงกำลัง ๓ ตัวช้างสาร ก็ถือเอาดาบ
ทิพย์อันนั้นสยองขึ้นสู่อากาศสูงเท่าลำตาล ก็กวัดแกว่งดาบสรีกัญชัยในอากาศกลางหมู่คน 

3 ทังหลายฝูงนั้นแล ส่วนว่าชาวเมืองทังหลายได้หันยังรัทธีแห่งกุมารนั้น ควรอัจฉริยะมากนัก
แล เตน วุตฺตํ เหตุดังอ้ัน คาถาพันธนะอันพระพุทธเจ้าเทศนาแก่ภิกขุแลท้าวสากยราชทัง
หลายว่า ต 

4 ตสฺส ปาทสฺส คมนกาเล ติณี วสฺสายุกา โส พลธโร อิทฺธิ เตโช เต อจริยภุตฺตจิตฺตา  ดังนี้  
ภิกฺขเว ดูรา ภิกขุทังหลาย ในกาลเมื่อพอย่างเทียวไปมามีอายุได้ ๓ ปีแห่งพลเทวบุตร 

5 กุมารตนนั้นดังอ้ัน ส่วนอันว่ากวัดแกว่งดาบสรีกัญชัยแล ทรงกำลังเท่า ๓ ตัวช้างสาร มีอิทธิ
มากนัก ก็มีแก่พลเทวกุมารตนนั้นแล ส่วนอันว่าชาวเมืองทังหลายได้กำลัง11รัทธีอันนั้นก็สะดุ้ง
ตกใจกลัว 

 
  

 
11  นายสิงฆะ  วรรณสัย ปริวรรตฉบบัวัดบ้านปาง ข้อความนี้ว่า “ได้หนักำลัง” 
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ผูก 1/ลาน “๑๓ ก”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 ควรอจริยะแก่ใจมากนักแล  ตสฺสา จตุวีสติ วสสฺายุกา เอโก เทวียา กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพติ สา สุปินํ 
ปสฺสติ เทโว โอตริตฺวา ทิพฺพา สิห ธนุ จ ทิพฺพปาทุกํ อาทาย ตสฺส ตเมว ทิพฺพภ 

2 ณฺฑํ เทติสา รญฺโ  ปฏิวเทติตํ โส พฺราหฺมเณ ปโกสาเปตฺวา ตํ พฺราหฺมเณ ปุจฺฉิเต พฺยากริ ํ สุติ
เทวชนินฺท เอโกอิทฺธิ เตโช เตเทวิยา กุจฺฉิมฺหิ ปฏิสนฺธิคณฺหิ โส  

3 เตสํ อจนํ สุตฺวา อาณาเปสิ ตสฺสา คพฺภํ อารกฺขมกงฺสุ  ในกาลเมื่ออายุได้ ๒๔ ปีแห่งนาง 
มเหสุราเทวีนั้น ยังมีเทวบุตรตน ๑ มีอายุได้พันปีทิพย์ในชั้นฟ้าตาวติงสาที่ 

4 นั้นมากนัก นับเป็นปีเมืองคนได้ตื้อปลาย ๘ ล้านปี ก็จุติตายจากเทวโลก ก็ลงมาเอาปฏิสนธิ
ในแห่งนางมเหสุราเทวีหั้นแล สา ส่วนว่านางมเหสุราเทวีตนนั้นก็หันยังนิมิ 

5 ตความฝันอัน ๑ ว่าดังนี้ ยังมีเทวบุตรตน ๑ ลงมาจากชั้นฟ้า ก็เอาเกิบตีนทิพย์ ธนูทิพย์ 
ดาบสรีกัญชัยทิพย์มาหื้อแก่นางหั้นแล สา ส่วนอันว่านางเทวีก็บอกยังนิมิตฝันอันนั้นแก่ 
พระยาหั้นแล  

อจริยะ   น. อัศจรรย์. (ป. อจฺฉรยิ; ส. อาศฺจรฺย). ต้ือ   น. พันล้าน. 

เกิบตีน   น. รองเท้า. 
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ผูก 1/ลาน “๑๔ อ”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 โส ราชา อันว่าพระยากาสีพรหมทัตราชตนนั้นได้ยินแห่งนางเทวี ก็หื้อเรียกหามายังพราหมณ์ 
ปโรหิตทังหลายมาแล้ว ก็ถามยังนิมิตฝันอันนั้นเซิ่งพราหมณ์ทังหลายหั้นแล  เต พฺราหฺมณา 
อันว่า พราหมณ์ทังหลาย 

2 ฝูงนั้นก็ทวายนิมิตอันนั้นแล้ว ก็ไหว้พระยาว่า เทวชนินฺท ข้าแด่มหาราชเป็นเจ้า ยังมีสัตว์ 
ตัว ๑ มีบุญสมภารแล มีฤทธีอานุภาพมากนักเหลือกว่าเจ้าพลเทวตนพี่นี้ 

3 ก็มาเอาปฏิสนธิในท้องราชเทวีแห่งมหาราชเป็นเจ้าแลว่าอ้ัน โส ราชา อันว่าพระยาตนนั้น ได้
ยินคำแห่งพราหมณ์ปโรหิตทังหลายไหว้ตนสันนั้น พระยาก็ปลงพระราชอาญาหื้อ 

4 แก่เสนาอามาตย์แลคนทังหลายแลนางนาฏสนมทังหลายอันได้หมื่น ๖ พันนางนั้นอยู่เฝ้าแหน
รักษายังคัพภะแห่งนาง เพ่ือบ่หื้อมีอันตรายอันใดหั้นแล สา คพฺภํ รยิตฺวาน ทสมาเส ป 

5 ริปุณฺเณ สา อุญฺ านกีฬาทินมตฺถาย อุญฺ านํ ปสฺสิตุํ อิจฺฉติ รญฺโ  อาโรจเสิ โส ตสฺสา ตํ  
สุตฺวา อปจฺเฉ อาณาเปสีติ ตุมฺเห เภริโย จาราเปถ มหาชนานํ มคฺคาลกา 

ทวาย   ก. ทาย, ทำนาย. 
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ผูก 1/ลาน “๑๔ อ”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 รํ กริตฺวา อหเมว สหเทวิยา อุยฺยาน กฬาทินมตฺถาย อุญฺ านํ คมิตุ อิจฺฉามิ ตุมฺเห โอโลกิย
ปุปฺผมาลาคนฺธวิเลปนาทิหิกทฺทลิ ปุณฺณฆฏา ธชฺชคฺคานิ อุสฺสาเปนฺตุ มหาชนานํ 

2 อลงฺการํ กิฬนฺตสิปฺปาหินานาวิธาหิ ตุมฺเห โยเชถหตฺถิอสฺสารถิกา ปติการกา ทสสหสฺสาจตุ 
ทสพลนิกายา คจฺเฉนฺตุ ติสา  ส่วนอันว่า นางมเหสุราเทวี 

3 ก็ทรงคัพภะแล้วในเมื่อสิบเดือนจักบัวรมวร ก็ใฝ่มักใคร่หันยังสวนอุยยาน เพ่ือประโยชนะด้วยสิ่งมีต้น
ว่าเล่นสวนอุยยาน ก็บอกแก่พระยาหั้นแล ราชา อันว่าพระยาได้ยินคำแห่งราชเทวีดัง 

4 อ้ัน ก็ปลงพระราชอาญาแก่มหาอามาตย์ทังหลายว่า โภ อามจฺฉา ดูราอามาตย์ทังหลาย สูท่านทงั
หลายจุ่งตีกลองร้องป่าวยังคนทังหลาย เพ่ือหื้อประดับมัคคาลังการหนทางเทอะ ส่วนตนเรา 

5 พระองค์แลนางเทวีก็มักไปหันยังสวนอุยยานเพ่ือประโยชนะสิ่งมีต้นว่าเล่นสวนอุยยานแล  
ตุมฺเห อันว่าท่านทังหลายจุ่งปลูกกล้วยอ้อย ช่อน้อย ทุงชัย ทังโคมไฟแลไหกระพวงดอกไม้
ออกห้อยย้อยใน ๒ 

บัวรมวร   ว. บริบูรณ.์ (ป. ปริปุณณฺ; ส. ปริปรฺูณ). อุยยาน   น. อุทยาน. (ป. อุยฺยาน; ส. อุทฺยาน).

มัก ก. ชอบ. หัน ก. เห็น. 

ช่อน้อย   น. ธงขนาดเล็ก. ทุงชัย   น. ธงชัย. 
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ผูก 1/ลาน “๑๕ อา”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 ตราบข้างหนทางแลเรี่ยรายผายด้วยดอกไม้คันธะของหอมทังหลายแล เสนาอามาตย์ทังหลาย
จุ่งห้างช้างม้าทังหลายอันได้หมื่น ๔ พันตัวนั้นเทอะ คนทังหลายจุ่งหื้อเล่นตามสวาตรศิลป์แห่ง
ตนเทอะว่าอ้ัน มจฺฉา อันว่าอามาตย์ทังหลาย 

2 ได้ยินคำพระยาดังอ้ัน ก็รับเอาคำว่า สาธุเทว ว่าอ้ันแล้ว ก็ตีกลองร้องป่าวชาวเวียงแลคนทัง
หลายหื้อชอนชวากเผี้ยวหนทาง ประดับประดาหื้อรุ่งเรืองตามดังพระยาหากอาณัตินั้นแล 
พระยาแลเสนาอามาตย์ 

3 แลนางนาฏสนมก็ยกเอาราชเทวขีึ้นสู่รถเหล้มประเสริฐแลว้ สว่นตนพระยาก็ข้ึนขี่ช้างมังคลตัวขาว
เผือกแล้ว เสนาอามาตย์แลนางเทวีก็ออกไปจากเวียงอ้ัน มีหมู่คนทังหลายแลนางนาฏสนมทังหลาย 

4 หากเป็นยศบริวารก็ตีค้องกลองพาทย์พิณบัณเฑาะว์หอยสังข์ ตุริยนนตรีไปสู่สวนอุยยานหั้นแล 
มหาชโน อันว่าคนทังหลาย ก็เลน่มโหสรพหลายประการต่าง ๆ ลางพร่องตีกลองสะบัดชัย 

5 ตีนเต้น ลางพร่องตีพาทย์ค้องการะสับ ลางพร่องเยียะเป็นจบับแกว่นฟ้อนตบมือ ลางพร่องปัก
คิดเอามือย่างต่างตีน ลางพร่องขึ้นชานดาบ ลางพร่องลืนกินเรือในสระน้ำท่ากว้างนั้นแล คน
ทังหลายหญิงชายก็ 

ผาย   ก. ปราย, ซัด, หว่าน, สาดให้กระจายไป.  ห้าง   ก. จัดเตรียม. 

สวาตร   น. ศาสตร ์ ชอน   ก. ถางหญ้า. ชวาก   ก. ใช้จอบถากหญ้า. 

เผ้ียว   ก. แผ้ว, ถาง. การะสับ  น. ระนาด. (ไทขึน).  

ปักคิด   ก. คือ ปักคดิก = ตีลังกา กลับหัวลง. ชานดาบ   น. ดาบที่ทำเป็นชานโดยหงายคมขึ้น. 
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ผูก 1/ลาน “๑๕ อา”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 ทรงเครื่องหย้อ12อลังการ มีแหวนธำรงสุบสอดนิ้วมือรอดทังสิบ ก็หื้อเล่นมโหสรพถ้วน ๗ วัน
หั้นแล ส่วนอันว่าพระยาคันว่าเล่นมโหสรมแล้ว ก็หื้อแปลงเรือนที่จักประสูติลูกแก่นางเทวีหั้น
แล ตสฺสา กมฺมชวา  

2 ตา กุจฺฉิมฺหิ จลิ ํสุ ตตฺถ ปุตฺตํ วิชายิ สพฺพากญฺ าโย ตสฺส สมฺปตฺติ จิสํ สุตณฺหา เปตฺวา สุคนฺโธ 
ทเกน ปริสุทฺธา สุตฺตาห ปติกฺกนฺเต ราชปิเทวิรฏ วรํ อาโรเป  

3 สิ อุญฺ านโต นิกฺขมิ นคฺครํ ปวิสฺสติ ดังนี้ ส่วนอันว่า ลมกัมมัชวาต ลมกำก็มากั้ดกิ้วท้อง 
ราชเทวีหั้นแล ส่วนราชเทวีกป็ระสูติได้ลูกชายผู้ ๑ ในเรือนที่นั้นแล สพฺพาก 

4 ญฺ าโย อันว่า นางนาฏสนมทังหลายก็รับเอาทารกผู้นั้นแล้ว ก็รับเอาน้ำใส่ไตลคำมาอาบซ่วย
เด็กน้อยผู้นั้นหื้อบัวริสุทธิ์แล้ว ในเมื่อ ๗ วันอันข้ามล่วงแล้ว ส่วนอันว่า พระยาแลเสนา 

5 อามาตย์นางนาฏสนมทังหลายก็ยกเอาราชเทวีขึ้นสู่รถเหล้มประเสริฐแล้ว ก็ออกจากสวน
อุยยานแล้ว ก็เข้าเมือสู่เวียงแล้ว ก็ขึ้นสู่ราชปราสาทแห่งตนหั้นแล โส จตุสตฺถี ธาติโย 

ซ่วย   ก. ล้าง, ชำระด้วยน้ำ. 

  

 
12  นายสิงฆะ  วรรณสัย ปริวรรตฉบบัวัดบ้านปาง ข้อความนี้ว่า “เครื่องหย้อง” 
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ผูก 1/ลาน “๑๖ อิ”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 โทสวชฺชิตา อติทิฆา ทิมธุรขิร สมฺปนฺนา ทาเปตฺวา สหสฺสา ทารกา อมจฺฉานํ กุเลนุนิพฺพติ โส 
สฏฺ ิ สหสฺสานํ ทารกานํ ธาติโย ทาเปติ ตโต 

2 ในกาลนั้น ส่วนอันว่าทารกเด็กน้อยทังหลายอันได้ ๖ หมื่นตนก็เกิดในกระกูลอามาตย์ทัง
หลาย ก็เกิดมากับด้วยลูกแห่งตนแล ส่วนอันว่าพระยาก็ตั้งไว้ยังแม่นมทังหลายแก่ทา 

3 รกเด็กน้อยทังหลายอันเป็นลูกอามาตย์นั้นหั้นแล ตโต เอกมาโส อติกฺกนฺโต เอกํ ทิพฺพภณฺฑํ 
ตโย ทิพฺพธนุ จ ทิพฺพปาทุกา ทิพฺพาสิจสยน ปสฺเสชาโต 

4 เต นานามคหณทิวเส พานฺนพฺรหฺมทตฺต เตฺว วตสฺสนามํ กริ ํสุ  ตโต ในกาลนั้น อันว่าเดือน ๑ 
ข้ามล่วงพ้นไปแล้ว ยังมีเครื่องทิพย์ ๓ อัน คือว่า สหัสสถามธนูแล 

5 แหล้งปืน เกิบตีนทิพย์ ดาบสรีกัญชัยทิพย์ ก็เกิดมีข้างที่นอนแห่งราชกุมารหั้นแล เตน เหตุดัง
อ้ัน ในวันอันจักใส่ชื่อกุมารผู้นั้น ญาติทังหลายมีพระยาแลนางเทวีเป็นต้น 

แหล้ง   น. แล่ง, ท่ีเก็บลูกธนู กระสุนปืน หรือลูกปืน. 
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ผูก 1/ลาน “๑๖ อิ”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 ก็ใส่ชื่อว่าพานพรหมทัตราชกุมารว่าอั้นก็มีแล ตสฺส ปาทสฺส คมนกาเล ติณิ วสฺสายุกา โส ทิพฺ
พาสิ พนฺธิตฺวา รุณฺหทิพฺพ ปาทุกํทิพฺพ จาปํ สหสรํ อากาเส อุลํ คิตฺวา อสิวิตฺติ จ  

2 ปํป หริสติ เมฆคชิต สทฺโธ เตสํ ปชเฌ มหาชนานํ ทิสฺวา ภติจิตฺตา อจริยํ ปเวเทติ ติมหิทฺธิโก  
มหานุภาโวติ  ในกาลเมื่อพอย่างเทียวไปมามีอายุได้ 

3 ๓ ปีแห่งพานพรหมทัตราชกุมารนั้น ก็ขัดดาบสรีกัญชัย สุบเกิบ และสะพายแหล้งปืน ถือเอา
ธนูแล้วสยองขึ้นสู่อากาศ ก็กวัดแกว่งสรีกัญชัยในท่ำกลางหมู่คนทังหลาย ก็ยิงธนู 

4 ไปมีเสียงเป็นดังเสียงฟ้าผ่าได้พลันที่นั้นแล มหาชนา อันว่าคนทังหลายอันมากนักก็สะดุ้ง
ตกใจมากกลัวมากนัก ก็หื้อเป็นไปยัง อส ว่าอจริยะมากนักแล อยํ กุมาโร อันว่ากุมารตนนี้อัน
เป็น 

5 ลูกพระยาเจ้าแห่งเราชื่อว่าพานพรหมทัตราชกุมารตนนี้ก็มีเตชะฤทธีอานุภาพยิ่งกว่าพลเทวะ
กุมารตนพ่ีแล เตนวุตฺตํ เหตุดังอ้ันคาถาพันธนอันนี้พระพุทธเจ้าเราเทศนาแก่ภิกขุแล 

ขัด ก. เหน็บ.  สุบเกิบ   ก. สวมรองเท้า.  

อจริยะ   น. อัศจรรย์. (ป. อจฺฉรยิ; ส. อาศฺจรฺย). 
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ผูก 1/ลาน “๑๗ อี”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 ท้าวพระยาสากยาราชทังหลายว่า โส ติณิ วสิกกาเล สตฺต คชํ ปมาณํ พลวโร มหิทฺธิโณ โส  
ทิพฺพาสิ พนฺธิตฺวา รุณฺหิ ทิพฺพปาทุกํ จปํ สหสรํ อทาย อุลังคิตฺวา อากาเส อสิวิวตฺตติ จาปํ ป 

2 หริสฺสติ อกฺขณเวธิคชิตสทฺโธวิย เตสํ มชฺเฌย มหาชนานํ ตํทิสฺวา อจริยปเวเทสีติ  ภิกฺขเว ดูรา
ภิกขุทังหลาย ส่วนอันว่าพานพรหมทัตราชตนนั้นจำเริญใหญ่ขึ้นมาได้ ๓ ปี ก็  

3 ทรงกำลังประมาณ ๗ เท่าช้างสาร มีฤทธิอานุภาพมากนัก ส่วนอันว่ากุมารตนก็ขัดดาบสรีกัญ
ชัยแล้วสะพายแหล้งปืน สุบเกิบตีนทิพย์แล้วก็สยองขึ้นสู่อากาศ แล้วก็กวัดแกว่งดาบสรีกัญชัย
แล้ว ก็ยิง 

4 สหัสถามธนูมีเสียงเป็นอันดังมากนัก เป็นดังเสียงฟ้าผ่าได้พันทีนั้นแล ในท่ำกลางหมู่คนทัง
หลายหั้นแล มหาชนา อันว่าคนทังหลายอันมากนัก ได้หันพานพรหมทัตราชกุมารตนนั้น  
ก็สะดุ้งตกใจกลัวมากนัก  

5 ก็หื้อเป็นไปยัง13อจริยะว่า ส่วนอันว่าพานพรหมทัตราชกุมารตนเป็นลูกพระยาเจ้าแห่งเรานี้มี
รูปโฉมโนมพรรณวรรณะก็งามยิ่งนัก มีกำลังเตชะฤทธีอานุภาพมากนักแท้แล คนทังหลายได้
หันยังกำลัง 

อจริยะ   น. อัศจรรย์. (ป. อจฺฉรยิ; ส. อาศฺจรฺย). 

  

 
13  นายสิงฆะ  วรรณสัย ปริวรรตฉบบัวัดบ้านปาง ข้อความนี้ว่า “ก็หื้อเป็นยัง” 
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ผูก 1/ลาน “๑๗ อี”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 เตชะฤทธีอานุภาพพานพรหมทัตกุมารก็สักเสินยกยอสันนี้หั้นแล ส ปญฺจวีสติวสฺสายุกาเล 
สุปินํ ปสฺส โอตริตฺวา จนฺโท จมฺปาปุบฺผปากฏา เอโกปฏิสันฺธิ คณฺหิ สา รญฺโ  อาโลเจสิ โส 

2 พฺราหฺมโณ ปโก สาเปตฺวา ตํ ปุจฺฉิเต พฺยากรึ สุชนินฺท เอโก กุจฺฉิมฺหิ นิพฺพติ อาณาเปสิ  
อารกฺขมกํสุติ สา ส่วนอันว่านางมเหสุราเทวีตนั้นมนเมื่ออายุได้ ๒๕ ปี นั้น  

3 ก็หันยังนิมิตความฝันว่า มณฑลพระจันทร์ลงมาแล้วลวดเกิดเป็นดอกจามปาแล นางก็เอาทัด
ทรงหั้นแล นางสะดุ้งตื่นแล้ว ก็บอกเหตุอันนั้นแก่พระยาหั้นแล ส่วนอันว่าพระยากาสี
พรหมทัตราชตนนั้นรู้ 

4 เหตุอันนั้นแล้ว ก็หื้อเรียกหามายังพราหมณ์ปโรหิตทังหลายมาแล้ว ก็ถามดูยังเหตุทังหลายฝูง
นั้นหั้นแล ส่วนอันว่าพราหมณ์ปโรหิตทังหลายทวายดูแล้ว ก็ไหว้พระยาว่า ชนินฺท ข้าแด่มหา
รา 

5 ชเป็นเจ้า ส่วนอันว่าสัตว์ตัวมบีุญอันมากก็มาเอาปฏิสนธิในท้องราชเทวีแล พระยาได้ยินคำอัน
นั้นก็ปลงพระราชอาญาหื้อเสนาอามาตย์แลนางนาฏสนมทังหลายได้รักษายังคัพภะแห่งราช
เทวีหั้นแล สา 

ทวาย ก. ทำนาย. 
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ผูก 1/ลาน “๑๘ อุ”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 คพฺภํ ธรยิตฺวา ทสมาเส ปริปุณฺณ ตตฺถ ปุตฺตํ วิชายิ สา ส่วนอันว่าราชเทวีก็ทรงคัพภะได้ ๑๐ 
เดือนบัวรมวรแล้ว ก็ประสูติได้ลูกพ่อชายผู้ ๑ ในราชปราสาทท่ีนั้นแล ส่วนอันว่านางนาฏ
สนมทังหลายเอาไตลคำใส่น้ำสุ 

2 คนฺธของหอมอาบซ่วยทารกผู้นั้นหั้นแล โส จตุสฏฺ ิ ธาติโย โทส วชิตา อติทิฆาทิมธุราขรา  
ตสฺสา ทาเปตฺวา โส ราชา อันว่าพระยากาสีพรหมทัตตนนั้นก็ตั้งไว้ยังแ 

3 ม่นมทังหลายอันได้ ๖๔ คน อันปราศจากทวาน14 ๔ ประการ มีต้นว่าบ่สูงนัก บ่ต่ำนัก บ่ำพี
นักเช่น มีน้ำนมอันหวานแก่กุมารผู้นั้นหั้นแล นามคหทิวเส ในวันอันจักใส่ชื่อกุมารผู้นั้น ส่วน
อันว่าญาติทังหลาย 

4 ก็ใส่ชื่อว่าเทวินฺทกุมารหั้นแล โส เทวินฺทราชปุตฺโต ส่วนอันวา่เทวินทกุมารตนนั้นจำเริญใหญ่
ขึ้นมาก็ทรงกำลังเท่าช้างสาร ๒ ตัวแล ส่วนอันว่าราชกุมารตนถือเอาดาบกวัดแกว่งหกข้ึน 

5 ในอากาศสูงเช่นต้นตาลแล มหาชนา อันว่าคนทังหลายได้หันยังฤทธีแห่งกุมารก็หื้อเป็นไปยัง
เสียงสาธุการว่า ส่วนอันว่า เทวินทกุมารลูกพระยาเจ้าแห่งเรานี้ก็มีเตชะฤทธีอานุภาพมาก 

ลูกพ่อชาย  น. ลูกผู้ชาย ซ่วย   ก. ล้าง, ชำระด้วยน้ำ. 

หก ก. กระโดด. 

  

 
14  นายสิงฆะ  วรรณสัย ปริวรรตฉบบัวัดบ้านปาง ข้อความนี้ว่า “โทษ” 



  184 

ผูก 1/ลาน “๑๘ อุ”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 นักแท้แลว่าอ้ันหั้นแล สา สวีสติวสฺสยุกาเล สุปินํ ปสฺส เอกามณี เสตวณฺโณ อากาสา  
โอตริตฺวา ตสฺสา สมุขาปตฺตนฺติ ตํ อาทาย สา รญฺโ  อาโรเจสิ โส พฺราหฺมเณ ปโก 

2 สา เปตฺวา ตํ ปุจฺฉิติ เต พฺยากริ ํ สติ สา ส่วนอันว่านางมเหสุราเทวีในเมื่ออายุได้ ๒๖ ปี นางก็
ฝันว่ายังมีแก้วมณีลูก ๑ มีรัศมีอันขาวลุกแต่อากาศตกลงมาทัดซอง 

3 หน้าแห่งนางเทวีหั้นแล นางเทวีก็หยุบเอาหั้นแล นางก็บอกเหตุอันนั้นแก่พระยาหั้นแล ส่วน
ว่าพระยากาสีพรหมทัตตนนั้นก็หื้อเรียกหามายังพราหมณ์ปโรหิตแล ก็ถาม 

4 ดูยังเหตุอันนั้นหั้นแล พราหมณ์ทังหลายดูแล้วก็บอกยังเหตุอันนั้นว่า เทว ข้าแด่มหาราชเป็น
เจ้า ส่วนอันว่าสัตว์ตัวมีบุญก็จิ่งมาเกิดในท้องราชเทวีข้าแล พระยาได้ยินคำ 

5 อันนั้นก็ปลงราชอาญาหื้อคนทังหลายเฝ้าแหนรักษายังคัพภะแห่งนางเทวีหันแล สา คพฺภํ  
ธารยิตฺวาน ทสฺสมาเส ปริปุณฺเณ ตตฺถ ปุตฺตํ วิชายิ สพฺพากญฺ าโย สมฺปฏิ จิํสุ สา 

ลุกแต่   ก. มาจาก. ทัดซองหน้า   ว. ตรงหน้า. 

หยุบ   ก. หยิบ, จับ, ฉวย, ถือเอา. จิ่ง   สัน. จึง. 
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ผูก 1/ลาน “๑๙ อู”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 ส่วนอันว่านางเทวีตนนั้นก็ประสูติได้ลูกชายผู้ ๑ ในปราสาทที่นั้นแล สพฺพากญฺ าโย อันว่า
นางนาฏสนมทังหลายก็รับเอากุมารผู้นั้นแล้ว ก็เอาไตลคำมาใส่น้ำสุคันธะของหอมแล้ว ก็อาบ
ซับราชกุมารตน 

2 นั้นหื้อบัวริสุทธิ์หั้นแล โส จตสุฏฺ ิ ธาติโย โทส วชิ ชิตา อติวิฆาทิมธุราขิราทาเปฺตวา โส ราชา 
อันว่าพระยากาสีพรหมทัตตนนั้นก็ตั้งไว้ยังแม่นมทังหลาย ๖๔ คน 

3 อันปราศจากโทษมีอันบ่สูงเป็นต้น มีน้ำนมอันหวานแก่กุมารหั้นแล นามคหณ ทิวเส ในวันอัน
จักใส่ชื่ือราชกุมารตนนั้น ญาติทังหลายมีพระยาเป็นต้น ก็ใส่ชื่อว่าภุมมจักกราช 

4 กุมารหั้นแล ในเมื่อภุมมจักกกุมารจำเริญใหญ่ขึ้นมาได้ ๗ ปี ก็มีกำลัง ๗ เท่าช้างสารหั้นแล 
ส่วนว่าภุมมจักกกุมารตนนั้น พอถือเอาดาบสรีกัญชัยกวัดแกว่งไปมาแล้ว ก็เต้นขึ้น 

5 สู่อากาศสูงเช่นต้นตาล ในท่ำกลางหมู่คนทังหลายหั้นแล มหาชนา อันว่าหมู่คนทังหลายอัน
มากเขาได้หันฤทธีแห่งภุมมจักกกุมารตนนั้นเข้าก็สะดุ้งตกใจกลัวมากนัก เขาก็สักเสินยกยอว่า
ภุมมจ 
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ผูก 1/ลาน “๑๙ อู”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบัน 
1 กกกุมารเจ้าแห่งเรานี้ก็มีฤทธีอานุภาพมากนักแท้แลว่าอ้ันหั้นแล สาสตฺตวีสติวสฺสายุกกาเล 

สุปินํ ปสฺสสุ วณฺณพิมฺโพ อากาเส โอตริตฺวา ตสฺสา สมุขา ปตติตํ  
2 อาทาย ปพุชฺฌิตฺวา สา รญฺโ  อาโรเจสิ โส ตสฺสา วจนํ สุตฺวา พฺราหฺมเณ ปโก สา เปตฺวา ตํ 

ปุจฺฉิ เต พฺยากริ ํ สุเทว เอโก ปฏิสนฺธิ เทวิยา คณฺหิ สา  
3 ส่วนอันว่านางเทวีผู้นั้นในเมื่ออายุได้ ๒๗ ปี ก็หันยังนิมิตฝันว่า ยังมีต่อมคำอัน ๑ ตกลงมาแต่

อากาศ หยาดลงมาตกซองหน้า นางก็ถือเอาหั้นแล นางเทวีก็บอกเหตุอันนั้นเ 
4 แก่พระยาหั้นแล พระยาก็ถามเซิ่งพราหมณ์ปโรหิตทังหลายหั้นแล พราหมณ์ปโรหิตทังหลาย

ไหว้พระยาว่า เทวะ ข้าแด่มหาราชเป็นเจ้า อันว่าสัตว์ตัวมีบุญสมภารก็มา 

5 เอาปฏิสนธิในท้องราชเทวีข้าแล พระยาได้ยินคำอันนั้นก็หื้อคนทังหลายรักษาคัพภะแห่งนาง
หั้นแล  สา คพฺภํ ธารยิตฺวา ทสมาเส ปริปุณฺเณ ตตฺถ ปุตฺตํ วิชายากญฺ าโย 

ซองหน้า   ว. ส่องหน้า  หมายถึง ตรงหน้า. 
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ผูก 1/ลาน “๒๐ เอ”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบัน 

1 ตสฺส สมฺปฏิ จิสํสุ สุคนฺโธ ทเกนหาเปตฺวา ปริสุทฺธาติ  สา สว่นอันว่าเทวีก็ทรงคัพภะได้ ๑๐ 
เดือนบัวรมวรแล้วก็ประสูติได้ลูกชายผู้ ๑ หั้นแล กญฺ า อันว่านางนาฏสนม 

2 ทังหลายก็รับเอายังกุมารผู้นั้นแล้ว ก็เอาไตลคำใส่น้ำสุคันธะของหอมแล้ว ก็มาอาบซ่วยเด็ก
น้อยผู้นั้นหื้อบัวริสุทธิ์หั้นแล โส จตุสฏฺ ิ ธาติโย โทส วชิต อติ 

3 ทิฆาทิมธุราขิราทาเปตฺวา โส ราชา อันว่าพระยากาสีพรหมทัตตนนั้นก็ตั้งไว้ยังแม่นมทังหลาย
เป็นดังกล่าวแลแต่ภายหลังนั้นแก่ราชกุมารหั้นแล นามคห 

4 ณทิวเส ในวันอั้นจักใส่ชื่อราชกุมารนั้นญาติทังหลายก็พร้อมกันใส่ชื่อว่าพิมมจักกะราชกุมาร
แล โส พิมฺมจกฺโก อันว่าพิมมจักกะกุมารจำเริญใหญ่ขึ้นมาได้ ๗ ปีก็ทรง 

5 กำลังเท่าช้างสาร ๒ ตัวแล ส่วนอันว่า พิมมจักกะตนนั้นก็ถือสรีกัญชัยกวัดแกว่งไปมา ก็เต้น
ขึ้นสู่อากาศสูงเช่นต้นตาลหั้นแล นคฺครา อันว่าชาวเวียงทังหลายได้หันยังเตชะฤทธีแห่ง 

เต้น ก. กระโดด. 
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ผูก 1/ลาน “๒๐ เอ”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบัน 

1 เจ้าพิมมจักกกุมารก็สะดุ้งตกใจกลัวมากนัก ก็หื้อเป็นไปยังอจริยะว่า ส่วนอันว่าเจ้าพิมมจักกะ
ตนเป็นเจ้าแห่งเรา ก็มีเตชะฤทธีอานุภาพมากนักแท้แลว่าอ้ัน สา อฏฺ วีสติวสฺสา 

2 ยุกกาเลสุ ปินํ ปสฺส สาคเรนวา ฆตรติ สมุทฺทํ ปารังคตํ รญฺโ  อาโรเจสิ  ส่วนอันว่านางราช
เทวีมีอายุได้ ๒๘ ปี ก็หันยังนิมิตฝันว่าได้ขี่เรือว่ายน้ำ 

3 สมุทรไปเถิงฝั่งก้ำหน้าแล นางก็บอกเหตุอันนั้นแก่พระยาหั้นแล พระยาก็ถามปโรหิตทังหลาย
หั้นแล ปโรหิตทังหลายทวายดูแล้ว ก็ไหว้พระยาว่า เทว ข้าแด่มหาราชเป็นเจ้า 

4 ส่วนอันว่าราชบุตรตน ๑ ก็มาตั้งอยู่ในท้องราชเทวีแลว่่าอ้ัน พระยาได้ยินคำอันนั้นก็หื้อคนทัง
หลายรักษาคัพภะแห่งนางหั้นแล สา คพฺภํ ธารยิตฺวา สา ส่วนอันว่าทางเทวีทรงคัพภะได้ ๑๐ 

5 เดือนบัวรมวรแล้ว ก็ประสูติได้ลูกชายผู้ ๑ ในราชปราสาทท่ีนั้นแล ส่วนอันว่านางนาฏสนมทัง
หลายก็มารับเอากุมารผู้นั้นไปอาบน้ำหื้อบัวริสุทธิ์ใสหั้นแล ส่วนอันว่าพระยาก็ตั้งไว้ยังแม่นม
ทังหลาย ๖๔ คนเป็น 
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ผูก 1/ลาน “๒๑ โอ”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบัน 

1 ดังกล่าวแล้วแต่ภายหลังนั้นแล ในวันอันจักใส่ชื่อกุมารผู้นั้น ญาติทังหลายก็ใส่ชื่อว่าสาคร
กุมารหั้นแล ในเมื่อสาครกุมารจำเริญใหญ่ขึ้นมาได้ ๗ ปี ก็ทรงกำลังเท่าช้างสาร ๒ ตัวแล 
ส่วนอันว่า 

2 สาครกุมารจำเริญใหญ่ขึ้นมาได้ ๗ ปี ก็กำดาบสรีกัญชัยกวัดแกว่งไปมา ก็เต้นขึ้นสู่อากาศสูง
เช่นต้นตาล มนุสฺสา อันว่าคนทังหลายได้หันก็บังเกิดอจริยะว่า ส่วนอันว่าสาคร 

3 กุมารอันเป็นลูกเจ้าแห่งเรา ก็มีเตชะฤทธีอานุภาพมากนักแท้แล  เตน วุตฺตํ เหตุดังอันคาถา
พันธนะอันนี้พระพุทธเจ้าเทศนาแก่ภิกขุแลพระยาสากยราชทังหลาย 

4 ว่า เต พลเทโว เชฏฺโ  ปถโม ทิพฺฑาสิ พลวโรตีณิคนํ ปมาณํ พฺรหฺมณทตฺเต จุติเย ทิพฺพเย 
ทิพฺพธนู จ อสิ จ ปาทุกาพลวโร สตฺตคชํ ปณาณํ เทวิ 

5 นฺโท ติตติโย พลวโร เทวคชํ ปมาณํ ภุมฺมจักโก จตุฏฺโ  พลวโร เทวคชํ ปมาณํ พิมฺมจกฺโก 
ปญฺจโม พลทฺธโร เทวคชํ ปมาณํ สาครจกฺโก ฉฏฺ โม พลวโรเทว 

อจริยะ   น. อัศจรรย์. (ป. อจฺฉรยิ; ส. อาศฺจรฺย). 
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ผูก 1/ลาน “๒๑ โอ”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 ดังนี้ ภิกฺขุเว ดูราภิกขุทังหลาย เต ราชกุมารา อันว่ากุมาร ๖ ตนนั้นเป็นลูกพระยากาสี
พรหมทัตราชตนนั้น ส่วนอันว่าพลเทโวตนได้ดาบสรีกัญชัยทิพย์ ทรงกำลังเท่าช้างสาร ๓ ตัว 
ส่วนอันว่าพานพรหมทัต 

2 เป็นผู้ถ้วน ๒ มีเกิบตีนทิพย์ ดาบสรีกัญชัยทิพย์ ทรงกำลัง ๗ เท่าช้างสารแล พลเทวินทะเป็น
ผู้ถ้วน ๓ ทรงกำลังเท่าช้างสาร ๓ ตัวแล ภุมมจักกะผู้ถ้วน ๔ ทรงกำลังเท่าช้างสาร ๓ ตัว  
พิมมจักกะ 

3 ผู้ถ้วน ๕ ทรงกำลังเท่าช้างสาร ๓ ตัว สาครจักกะผู้ถ้วน ๖ ทรงกำลังเท่าช้างสาร ๓ ตัวแล 
ส่วนอันว่าพระยากาสีพรหมทัตราชตนนั้น ก็มีราชบุตร ๖ ตนนี้เป็นเตชะฤทธิอานุภาพมากนัก
แล อป 

4 รภาเค ภายหน้าแต่นั้น ส่วนอันว่านางมเหสุราเทวีก็ประสูติได้ลูกหญิงสาว ๖ คน ผู้พี่ใส่ชื่อว่า  
ทิพพวัณณะ ผู้ถ้วน ๒ ชื่อสุวัณณปทุมา ผู้ถ้วน ๓ ชื่อ ปทุมปุตตี ผู้ถ้วน ๔ ชื่อจันทปทุมา ผู้
ถ้วน 

5 ๕ ชื่อสุคันธเกสี ผู้ถ้วน ๖ ชื่อสุวัณณจัมปาแล ส่วนอันว่านางราชธิดา ๖ คนนี้มีรูปโฉม
โนมพรรณวรรณะอันงามเป็นดังเทวดานั้นก็มีแก่พระยากาสีพรหมทัตราชตนนั้นแล โส  
พฺรหฺมทตฺตราชสฺสเชฏฺโ  
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ผูก 1/ลาน “๒๒ จ”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 พิงฺคราชานาม เอโก อนุพิงคนามราชปุตฺโต โหติ อสฺสกณฺเณ กุมฺภณฺโทนาม ทุติโย เอโก  
อนุกุมฺภณฺโฑนาม ราชปุตฺโต โหติ สุทสโน สหกุมาริกา กาสิวิชานาม หุตฺวา 

2 คนฺธพฺโพนาม ตติโย เนมินฺทโร เอโก อนุคนฺธพฺโพนาม ราชปุตฺโต วิสุทฺธินาม กุมาริกา สทฺธึ  
โสมนามา จตุตฺโถ วินตโก เอโก อนุโสมนามรา 

3 ชปุตฺโต รตนธิตานาม กุมารกาสทฺธึ  เตยฺยนาม ปญฺจโม เนมินฺทเร เอโก สุชเทวนาม  
ราชปุตฺโต รมฺมตินาม กุมาริกา สทฺธิ ํ ขุงฺคราชานาม ฉฏฺโ  เอโก วิรุทฺธ 

4 นมราชปุตฺโต อิรนฺทตินาม กุมาริกา สทฺธิ ํ อเหสุํ  ส่วนอันว่าพี่ชายพระยากาสีพรหมทัตราชผู้
เค้านั้น เกิดเป็นพระเพลิงอยู่เหนือจอมเขาอัสสกัณณะนั้น มีราชบุตรลูกผู้ ๑ 

5 ชื่ออนุเพลิงว่าอ้ัน กับกุมารีผู้ ๑ ชื่อสุเมตตาว่าอ้ันแล ส่วนอันว่าพ่ีผู้ถ้วน ๒ เกิดเป็นกุมภัณฑ์
อยู่เหนือจอมเขาสุทสนะ มีราชบุตรผู้ ๑ ชื่อกุมภัณฑ์กับลูกหญิงผู้ ๑ ชื่อสิริวิชาว่าอ้ันแล ส่วน
อันว่าผู้ถ้วน ๓ 
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ผูก 1/ลาน “๒๒ จ”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 เกิดเป็นคันธัพพะอยู่เหนือจอมเขาเนมินทระ มีราชบุตรผู้ ๑ ชื่ออนุคันธัพพะกับลูกหญิงผู้ ๑ 
ชื่อวิสุทธิ นนิ ว่าอ้ันแล้ว ส่วนพ่ีผู้ถ้วน ๔ เกิดเป็นพระโสม อยู่เหนือจอมเขาวินตกะ มีลูกชาย 
ผู้ ๑ ชื่ออนุ 

2 โสม กับลูกหญิงผู้ ๑ ชื่อรตนธิดาว่าอันแล้ว ส่วนอันว่าพี่ผู้ถ้วน ๕ เกิดเป็นพระเตยยะอยู่เหนือ
จอมเขาเนมินทระ มีลูกชายผู้ ๑ ชื่อสุชเทวะกับลูกหญิงผู้ ๑ ชื่อรัมมติว่า 

3 อ้ันแล ส่วนอันว่าพี่ชายผู้ถ้วน ๖ นั้น เกิดเป็นพระขุงคไตร อยู่เหนือจอมเขาวินตกะ มีลูกชาย
ผู้ ๑ ชื่อวิรุทธะ กับลูกหญิงผู้ ๑ ชื่ออิรันทติ ว่าอ้ันก็มีแล  อปรภาเค เตสํ ราช 

4 ปุตฺโต ราชปุตฺตี โสฬสฺส วสฺสายุกาเล โส ติงฺคราชา ราชปุตฺตํ ราชปุตฺตี อาทาย เต สกฺกตฺถาน
โต กาสิกรฏฺเ  อาคนฺตฺวา รญฺโ  ราชนิเวสนํ ปวิส 

5 ติ โหติ  อปราภาเค ภายหน้าแต่นั้น ส่วนอันว่าราชบุตรลูกหญิงลูกชาย แห่งท้าวพระยาทัง
หลายฝูงนั้น จำเริญใหญ่ขึ้นมาได้ ๑๖ ปีแล้ว ดังอั้น ส่วนอันว่าพระเพลิงก็เอาลูกหญิงลูกชาย
แห่ง 
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ผูก 1/ลาน “๒๓ จา”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 ตนขึ้นขี่อัคคิขัคคทิพพ์แล้ว คือว่าขี่ยังแรดไฟทิพย์ลงมาจากเขาอัสสกัณณะแล ส่วนอันว่า 
พระกุมภัณฑ์ก็เอายังลูกหญิงลูกชายแห่งตนขึ้นขี่ม้าอัสสพลาหกทิพย์แล้ว ก็ลงมาจากเขาสุท 

2 สนแล้ว ส่วนอันว่าพระคันธัพพะก็เอายังลูกหญิงลูกชายแห่งตน ขึ้นขี่วิสุทธิทิพพรถแล้ว ก็ลง
มาจากเขาเนมินทระแล ส่วนอันว่าพระสมก็เอายังลูกหญิงลูกชายแห่งตนขึ้นขี่ยนตรวิมานแล้ว 
ลงมาจากเขา 

3 วินตกแล ส่วนอันว่าพระเตยยราชก็เอายังลูกหญิงลูกชายแห่งตนขึ้นขี่วัวพลหกอุสุภราชแล้ว 
ลงมาจากเขาเนมินทระแล ส่วนอันว่าพระขุงคไตรก็เอายังลูกหญิงลูกชายแห่งตนขึ้นข่ี 

4 ม้าอัสสตรทิพย์แล้ว ลงมาจากเขาวินตกแล้ว ก็พร้อมกันเข้าไปสู่เมืองกาสีรัฏ นครแล้ว เข้า
ไปสู่เวียงขึ้นเมือสู่ราชวิเสนสุวรรณมังคลปราสาทแห่งพระยากาสีพร 

5 หมทัตตราชตนนั้นแล  โส ตํ ทิสฺวา อาคจฺฉนฺตํ ปจฺจุคมนํ คนฺตฺวา ตํ อาทาย ปาสาทํ ปวิสิตฺวา 
ปฏิสณฺ ารํ กโรนฺโต อาหะ  โส ราชา อันว่าพระยากาสีพรหมทัตตราชาตนนั้น หันแล้วยัง 
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ผูก 1/ลาน “๒๓ จา”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 พระเชฏฐภาตาแห่งตนเมื่อก่อนคือว่าพระเพลิงแล พระกุมภัณฑ์แล พระคันธัพพะแล พระ
โสมแล พระเตยยราช พระขุงคไตรแล ทัง ๖ ตนเอายังลูกหญิงลูกชายแห่งตนลุกแต่ทิพพกุฏ
ตนมาติดด้วยบุพพราช  

2 วงศาแล เขามาก็มีใจชมชื่นยินดี ก็ไปต้อนไปรับแล้ว กล่าวว่า สุกฺขิโต โหตุ มหาราชา ส่วนอัน
ว่าความสุขสวัสดีจุ่งจำเริญเป็นไปในทิพพสันดานคำ ราชา พระองค์จุ่งมีตวงนัก 

3 เทอะ ว่าอ้ันแล้ว ส่วนอันว่าพระยากาสีพรหมทัตราชก็หื้อท้าวพระยา ๖ หมื่นตนแลเสนาอา
มาตย์ทังหลายตกแต่งแปลงราชอาสสนาอันแล้วด้วยเงินแลคำ แผ่นผ้าอันควรค่าได้แสนคำแก่ 

4 ท้าวพระเพลิงเป็นเค้ากว่าท้าวพระยาทังหลาย ๕ ตนแล ราชปุตตาราชปุตตีทั้ังหลายได้นั่งอยู่
สำราญหั้นแล  อถ ราชปุตฺโต จ ราชปุตฺตี จ สฏฺ รโฆ ปุตฺตสฺส ตํ ทิสฺวา ปจฺจุ คนฺตฺวา อวนทฺิสุ    

5 โปราณปิตุลํ ราชปุตฺตญฺจ ราชปุตฺตี จ ปตฺติสณฺฐารํ กโรนฺต อาห อถ ในกาลนั้น ส่วนอันว่าราช
บุตร ๖ ตน คือว่า พลเทวะ พานพรหมทัต เทวินทะ ภุมมจักกะ พิมมจักกะ สาครจักกะแล 

ทิพพสันดาน   น. อุปนิสัยของเทวดา. ตวง   ว. บริบูรณ.์ 

แต่งแปลง   ก. จัดทำ, จัดสร้าง.  

เป็นเค้า   ก. เป็นประธาน, เป็นหัวหน้า, ในที่น่ีหมายถึง เป็นพ่ีชายคนโต. 
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ผูก 1/ลาน “๒๔ จิ”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบนั 

1 ราชปุตตี ๖ ตน คือว่า ทิพพวัณณา สุวัณณปทุมา ปทุมปุตตี สุคันธเกสี จันทปทุมา สุวัณณ 
จัมปา ๖ คนนี้เขาก็หันยังโบราณปิตุแห่งตน แต่ก่อนชวนเอาราชปุตตาราชปุตตี เข้ามาหา 

2 พ่อแม่แห่งตนก็มีใจชมชื่นยินดีก็ไปต้อนไปรับไหว้แล กล่าวว่าข้าแด่ราชปิตุทังหลาย ข้าก็ไหว้
ตีนแห่งมหาราชเจ้า ทังหลายสุขีโต โหตุ มหาราชา ส่วนอันว่าราช 

3 สุขสวัสดีจุ่งจำเริญในทิพพสัณฑารคำแห่งมหาราชเจ้าทังหลายแล ราชปุตตา ราชปุตตี ทุกตน
ตวงนัก ผู้ข้าเทอะ ว่าอ้ันแล้ว ก็เอากันมาแวดล้อมเป็นบริวารอยู่หั้นแล 

4 อถสตํทิสฺวา ภิงฺคราชา เชฏฺ า อาคนฺตฺวา ปจฺจุคมนํ คนฺตฺวา ปฏิสณฺ ารํ กโรนฺโต อาห  อถ  
ในกาลเมื่อนั้น สา ส่วนอันว่านางมเหสุราเทวีนั้น หันยังเชฏฐภาตา 

5 โปณณาแห่งพระยาตนผัว อันมีพระเพลิงเป็นต้นกว่าท้าวพระยา ๕ ตน เอายังราชปุตตา 
ราชปุตตีเข้ามาในเมืองที่นี้ ก็มีใจชมชื่นยินดี ก็ไปต้อนไปรับแล้ว กระทำปฏิสันถารปากต้าน
เจียรจา 

ปากต้านเจียรจา   ก. เจรจาโต้ต้อบกัน. 
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ผูก 1/ลาน “๒๔ จิ”/ด้านที่ 2 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบัน 

1 ว่า เทวะ ข้าแด่พระราชเชฏฐาเป็นเจ้า สุขีโต โหตุ มหาราชา ส่วนอันว่าความสวัสดีจุ่งจำเริญ
เป็นไปในทิพพสัณฑารคำพระราชเจ้าแล ราชปุตตาราชปุตตีทุกตน 

2 ข้าเทอะ ว่าอ้ันหั้นแล  อถ โส โปราณเชฏฺ  ราชปุตฺตานํ ราชปุตฺตีนํ สทฺธึ มหนฺเตน  
สกฺกาเรน ปูชิตํ การาเปสิติ อถ ในกาลนั้น โส ส่วนอันว่า 

3 พระยากาสีพรหมทัตตนนั้นยังคนทังหลายมีท้าวพระยา ๖ หมื่นตนเป็นต้นแลอามาตย์ทัง
หลาย ก็กระทำสักการบูชายังโบราณเชฏฐภาตาแห่งตนกับทังราชปุตตาราช 

4 ปุตตีทังหลายด้วยเครื่องสักการะบูชาดอกไม้เงินดอกไม้คำ เทียนเงินเทียนคำ ช่อน้อยแล 
ทุงชัยอันแล้วด้วยเงินคำทังมวลแล ราชา ส่วนอันว่าพระยากาสีพรหมทัตตนนั้น ก็หื้อตี 

5 กลองร้องป่าวไปกล่าวแก่คนทังหลาย อันอยู่ใน ๘ หมื่น ๔ พันชนบทแลนิคมทังหลายมา 
ประสุมชุมนุมกันในเวียงแล ถวายของฝากแก่ท้าวพระยาแลราชปุตตาราชปุตตีทังหลายแล้ว 
พระยาก็หื้อเล่น 

ประสุม   ก. ประชุม, ชุมนุม. 
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ผูก 1/ลาน “๒๕ จี”/ด้านที่ 1 

 

 

บรรทัด คำอ่านปัจจุบัน 

1 มโหสรพ ๗ วัน ก็ทรงเครื่องหย้องของประดับ ม้าวใส่แขนแหวนใส่ก้อย สร้อยสังวาล กณทล
ต่างแก้ว  ลางพร่องก็ดีดสีตีเป่าตุริยนนตรี ลางพร่องตีค้องกลองพาทย์พิณบัณเฑาะว์หอยสังข์
พู 

2 ลูลาภา ลางพร่องขับซอแอ่นฟ้อนตบมือ ลางพร่องปักคดิเอามือต่างตีน ลางพร่องขึ้นชานดาบ 
ลางพร่องไต่สะเดงหวาย ลางพร่องลืนกินเรือที่สระกว้างแล คนทังหลายก็ 

3 เล่นมโหสรพเสี้ยง ๗ วันก็เป็นที่แล้ว หั้นแล  อุสฺสาบารสฺสชาฏกํนิฏฺ ตํ  กรียาสังวัณณนายัง
อุสสาบารสผูกต้นก็สมเร็จสระเด็จบัวรมวรกาลควรเท่านี้ก่อนแล 

4 ธริยพระขนานวัดเชียงม่วนค้ำชูมหาชีวิต ๕ วันจิ่งแล้วข้าแล 
เคร่ืองหย้อง น. เครื่องประดับ.  

พูลู   น. หวูด, เครื่องดนตรีประเภทเครือ่งเป่าชนิดหนึ่งทำด้วยเขาสตัว์.  

สะเดงหวาย   น. คือ สะเดยีงหวาย, เส้นหวายที่ใช้ขึงเป็นราวตากผ้า. 

ลืน   ก. กลืน. เป็นที่แล้ว   ก. เสร็จสิ้น. 

กรียาสังวัณณนา  น. การพรรณนา. สมเร็จ   ก. สำเร็จ. 

สระเด็จ   ก. เสร็จ, แล้ว, จบ. 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ปิยะพงษ ์โพธิ์เย็น 
วัน เดือน ปี เกิด 17 กรกฎาคม 2525 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย สถาบันราชภัฏธนบุรี (เกียรตินิยมอันดับ 

1) 
ที่อยู่ปัจจุบัน 24 ซอยเอกชัย 89 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

10150   
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