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MR. PRATILOP PROMBUD : LITERATURE'S STUDY CHADDANTA-JATAKA
THAI-YOR SCRIPTS OF WAT BANLAENG, RAYONG, THAILAND. THESIS ADVISOR :
SONGTHAM PANSAKUN, Ph.D.
This thesis aims to study literature of CHADDANTA-JATAKA, the Wat Ban Laeang
(Rayong Province) version, which was recorded in the Thai Khao Book by Thai-Yor alphabet in
1787 A.D. during the reign of King Rama I. It appears that there were few long texts recorded by the
Thai-Yor alphabet at that period of time because the usage of these alphabet had been less popular after
the second loss of the Ayutthaya Kingdom. Since this version of CHADDANTA-JATAKA is the oldest
one found today, I, then, am interested in studying its orthography by comparing it with the using of the
Thai-Yor alphabet during the Ayutthaya period to see the development of the alphabets. This thesis is
also focusing on the art of language usage and social reflection by comparing the difference of the
expression of this version with the CHADDANTA-JATAKA in other regions such as the Wat Sueng
Men (Phrae Province) version, the Wat Ban Na (Suratthani Province) version, and the Laos National
Library in Vientiane (the Laos PDR) version.
According to the study, the orthography of the Thai-Yor alphabet has not developed much;
just the angle reducing and the curvature of the alphabet. The characters are more similar to the Thai
Rattanakosin ones, as well. For the art of language usage, all four versions are narrated in the simple
chronological order with artistic language use to create the interesting story. But the CHADDANTAJATAKA of Wat Ban Laeng, Wat Ban Na, and the National Library of Laos versions are written in
poetry with the same plot while the version of Wat Sueng Men is written in more descriptive prose style
with the different plot. In term of social reflection, all four versions focus on Buddhism beliefs and
moral lessons. Through the artistic language as well as the Buddhist doctrine provided in this literature,
readers would gain both pleasure in reading and faith in Buddhism, respectively.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะสาเร็ จลุล่วงไปไม่ได้ หากผูศ้ ึกษาไม่ได้รับความช่วยเหลือ และความอนุเคราะห์จาก
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ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. ทรงธรรม ปานสกุณ อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนา
และคาปรึ กษา ชี้จุดบกพร่ องในการทาวิทยานิพนธ์ ไถ่ถามความคืบหน้า และตรวจแก้เนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุ ณ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. สมัย วรรณอุ ด ร ที่ ใ ห้ เกี ย รติ ม าเป็ นกรรมการผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอก และคอยถามไถ่ถึงความคืบหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังแนะแนวทางในการแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้ให้สมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. ศิริสาร เหมือนโพธิ์ ทอง ที่ให้เกียรติเป็ นกรรมการสอบ ช่วยปรับแก้ และ
อาจารย์ ดร. อุเทน วงศ์สถิ ตย์ ที่ ชวนผูศ้ ึกษาไปร่ วมโครงการวิจยั ด้านเอกสารโบราณเมื องระยอง ทาให้ ผูว้ ิจัยได้
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ระยอง จนได้นามาศึกษาเป็ นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
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การแก้ไข และขอขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุก ๆ ท่านที่
ถ่ายทอดความรู ้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผศู ้ ึกษา
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จากเรื่ องฉัททันตชาดก
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ขอขอบคุณบิดา มารดา ที่สนับสนุนค่าใช้จ่าย และให้กาลังใจอยู่เสมอ และขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ อีกหลาย
ๆ ท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงที่ได้ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทั้งเรื่ องการเรี ยน และการทาวิทยานิพนธ์
ขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ พิจารณามอบทุนอุดหนุ นการทาวิ ทยานิ พนธ์ จานวน
10,000 บาท ให้แก่ผศู ้ ึกษาได้ใช้ในการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูศ้ ึกษาจึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่น้ ี
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ผูศ้ ึกษาได้ร่วมโครงการวิจยั ด้านเอกสารโบราณเมืองระยอง กับภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความร่ วมมือกับ บริ ษทั พีทีที โกบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน) เป็ นโครงการศึ กษาข้อมูล เอกสารโบราณ ทั้งที่ เป็ นคัมภี ร์ใบลาน สมุดไทย และจารึ ก
ในจัง หวัด ระยอง และได้ พ บเอกสารเรื่ อ งฉั ท ทั น ตชาดก ฉบั บ วัด บ้ า นแลง จัง หวัด ระยอง
จ านวน 3 เล่ ม เลขทะเบี ย น OBT-00801 OBT-0109 และ OBT-0117 เขี ย นด้ ว ยอัก ษรไทยย่ อ
ภาษาไทย บทประพั น ธ์ ร้ อ ยกรอง ประเภทกาพย์ ทั้ งส องเล่ ม เมื่ อ น ามาปริ วรรตแล้ ว
พบว่าทั้ง 3 เล่มเป็ นเล่มเดียวกัน ที่แตกเล่มออก โดยเล่มทะเบียน OBT-0080 เป็ นเรื่ องในตอนต้น
และตอนจบ ส่ วนเล่ม ทะเบี ยน OBT-0109 และ OBT-0117 เป็ นเนื้ อความต่ อจาก เล่ม OBT-0080
สภาพเอกสารทั้ง 3 เล่ม ไม่สมบูรณ์ มีเนื้อความบางส่ วนขาดหายไป
ผูศ้ ึกษาเลือกเรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง จังหวัดระยอง เป็ นฉบับหลักในการศึกษา
เนื่ องจากฉัท ทันตชาดกฉบับ นี้ มี ค วามน่ าสนใจอย่างยิ่ง เพราะยังไม่มี ก ารนาเรื่ องฉัท ทันตชาดก
ฉบับ นี้ มาท าการศึ ก ษา อี กทั้งยังไม่เคยพบ เรื่ องฉัท ทัน ตชาดก ที่ เขีย นด้วยอักษรไทยย่อมาก่ อน
และระบุ ปี ที่ เขี ยนไว้ในเล่ม คื อ พ.ศ. 2330 ตรงกับ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุ ท ธยอดฟ้ า
จุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2352) จึ งนับได้ว่าฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลงนี้ เป็ นเรื่ อง
ที่ พ บใหม่ และเป็ นเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดกที่ เก่ า ที่ สุ ด ในประเทศไทย โดยในสมัย รั ต นโกสิ น ทร์
พบเอกสารที่ เขี ย นด้ว ยอัก ษรไทยย่ อ ทั้ง เล่ ม จ านวนน้ อ ย ส่ ว นมากจะปรากฏ เพี ย งชื่ อ ส าคัญ
หรื อชื่ อต้นของเล่ ม เท่ านั้น จากการร่ วมโครงการวิ จยั ด้านเอกสารโบราณเมื องระยองทาให้พ บ
เอกสารจานวนมาก แต่ฉัททันตชาดกฉบับนี้ เป็ นการพบเอกสารที่ เขียนด้วยอักษรไทยย่อเล่มเดียว
ในจัง หวัด ระยอง ผู ้ศึ ก ษาจึ ง เลื อ กศึ ก ษาเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด บ้านแลง จัง หวัด ระยอง
เป็ นทะเบี ยนเอกสารที่ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งขึ้นเพื่อใช้
บันทึกข้อมูลเอกสารที่ได้ออกสารวจ และถ่ายสาเนาภาพถ่ายดิจิทลั โดยใช้ตวั ย่อแบ่งตามประเภทของเอกสาร และ
ตัวอักษรที่ใช้บนั ทึก ใช้อกั ษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวนาหน้าเลขทะเบียน โดยตัวแรกคือ O ย่อมาจาก Old ตัวที่สองเป็ น
ชนิดของเอกสาร แบ่งเป็ นสมุดไทยใช้อกั ษร B ย่อมาจาก Book ใบลานใช้อกั ษร P ย่อมาจาก Palm Leaf ตัวที่สาม
เป็ นชนิดของอักษรที่ใช้บนั ทึกโดยแบ่งเป็ น อักษรไทยใช้อกั ษร T ย่อมาจาก Thai อักษรขอมไทยใช้อกั ษร K ย่อมา
จาก Khom อักษรธรรมล้านนาใช้อกั ษร L ย่อมาจาก Lanna อักษรธรรมอีสานใช้อกั ษร E ย่อมาจาก Esan จากนั้น
ตามด้วยเครื่ องหมายยติภงั ค์ ( - ) และลาดับเลขทะเบียน 4 หลัก
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เป็ นฉบับ หลัก ในการศึ ก ษา แต่ เนื่ อ งจากสภาพเอกสารช ารุ ด ผู ศ้ ึ ก ษาจึ ง หาฉบับ สอบทานเพิ่ ม
โดยการขอใช้เอกสารเรื่ องฉัท ทัน ตชาดก ณ หอสมุ ดแห่ งชาติ พบสมุด ไทยเรื่ องฉัท ทัน ตชาดก
ในทะเบี ยนเอกสารของ กลุ่มหนังสื อตัวเขียนและจารึ ก ส านัก หอสมุดแห่ งชาติ จานวน 10 เล่ม
จากการอ่านเนื้ อความ และพิจารณาความสมบูรณ์ของเล่ม พบว่าเรื่ อง “พญาทรฉัดณทรชนทรั้รเอ้ย”
เลขทะเบี ยน 316 สมบู รณ์ ที่ สุ ด และเนื้ อความในเล่ ม เป็ นส านวนเดี ยวกันกับ เรื่ องฉัททันตชาดก
ฉบับ วัดบ้านแลง จังหวัดระยอง ผูศ้ ึ ก ษาจึงใช้ เอกสารฉบับ นี้ เป็ นฉบับ สอบทานในส่ วนที่ ช ารุ ด
ของฉบับวัดบ้านแลง
เนื่ อ งจากฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด บ้า นแลงมี ค วามน่ าสนใจทางด้าน ตัว อัก ษรอย่ างยิ่ ง
เพราะเขี ย นด้วยอัก ษรไทยย่อทั้ง เล่ ม จุ ไ รรั ต น์ ลัก ณะศิ ริ ได้ศึ ก ษาพัฒ นาการของอัก ษรไทยย่อ
พบว่า อักษรไทยย่อเกิดจากอักษรบรรจงในสมัยอยุธยา นิ ยมใช้และเสื่ อมความนิยมในสมัยอยุธยา
(จุ ไ รรั ต น์ ลัก ษณะศิ ริ ,2555: 31) จึ ง นั บ ได้ว่า ฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด บ้า นแลง จัง หวัด ระยอง
เป็ นหลัก ฐานชิ้ น ส าคัญ อี ก ชิ้ น ที่ แ สดงถึ ง การใช้ อัก ษรไทยย่อ ในการเขี ย นวรรณกรรมทั้ง เล่ ม
ที่ ใช้ ใ น ส มั ย รั ต น โกสิ น ท ร์ ตอ น ต้ น ผู ้ ศึ ก ษ าจึ ง น าม าศึ ก ษ าด้ า น อั ก ษ ร แล ะ อั ก ขรวิ ธี
ที่ ป รากฏในเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดก ฉบั บ วัด บ้ า นแลง โดยการน าไปเที ย บกั บ อั ก ษรไทยย่ อ
ในสมัยอยุธ ยาเพื่ อ ให้เห็ น พัฒ นาการ และรู ปแบบของการส่ งผ่านอัก ษรไทยย่อ จากสมัยอยุธยา
สู่รัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
วรรณกรรมเรื่ อ งฉั ท ทั น ตชาดก มี ผู ้น าไปเรี ย บเรี ย งเป็ นส านวนท้ อ งถิ่ น ทั่ ว ทุ ก ภาค
ของประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง เพื่ อทาให้เกิดการสื่ อสาร และความเข้าใจได้ง่าย กับคน
ในพื้ น ที่ เมื่ อแต่ ล ะพื้ น ที่ น าวรรณกรรมไปเรี ย บเรี ยงเป็ นส านวนท้องถิ่ น ก็ ย่อมมี ก ารสอดแทรก
ลักษณะเฉพาะถิ่ นเข้าไปเช่ น ศิ ลปะการใช้ภาษา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒ นธรรม ความเชื่ อ
ความเป็ นอยู่ ลงไปในวรรณกรรมเรื่ อ งนั้ น ๆ ด้วยเช่ น กัน โดยวรรณกรรมเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก
มี ก ารน าไปเรี ยบเรี ยงใหม่ ป รากฏอยู่ ท ั่ ว ทุ ก ภาคของประเทศไทย และประเทศใกล้ เคี ย ง
ทั้ ง เขี ย นลงบนสมุ ด ไทย และจารลงบนใบลาน เป็ นบทประพัน ธ์ ร้ อ ยแก้ ว และร้ อ ยกรอง
ตรี ศิลป์ บุญขจร ให้ขอ้ เสนอแนะไว้ในวิทยานิพนธ์ เรื่ อง “วรรณกรรมประเภทกลอนสวดภาคกลาง
: การศึ ก ษาเชิ งวิเคราะห์ ” ว่าควรมี ก ารศึ ก ษาวรรณกรรมกลอนสวดของภาคกลางเปรี ยบเที ย บ
กับวรรณกรรมเรื่ องเดี ยวกันในภู มิภาคอื่ น ๆ เพื่อให้เข้าใจวรรณกรรมเรื่ องดังกล่าวชัดเจนยิ่งขึ้ น
ทั้ง จะช่ ว ยให้ ส ามารถเปรี ย บเที ย บลัก ษณะของวรรณกรรมชาวบ้านในแต่ ล ะภู มิ ภ าคของไทย
ได้อีกด้วย (ตรี ศิลป์ บุญขจร, 2547: 467-468)
ผู ้ศึ ก ษาได้ สื บค้ น ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ เอกสารเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดก ในแต่ ล ะภาค
ของประเทศไทย ทั้งจากการลงพื้นที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช , หอสมุดแห่ งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ
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จังหวัดนครพนม และสื บค้นทะเบียนของกลุ่มหนังสื อตัวเขียนและจารึ ก สานักหอสมุดแห่ งชาติ ,
ฐานข้อ มู ล ไมโครฟิ ล์ม ส านัก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวัฒ นธรรม มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ , ฐานข้อมู ล GIS
โครงการอนุ รัก ษ์ค ัม ภี ร์ใบลาน ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มหาวิท ยาลัยมหาสารคาม , เว็บไซต์
laomanuscripts.net หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ล าว นครหลวงเวี ย งจัน ทน์ ได้ พ บ เอกสารทั้ ง สมุ ด ไทย
และคัมภีร์ใบลานเรื่ องฉัททันตชาดกเพิ่มเติม ดังนี้
ฉัท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด บ้านนา ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนาเดิ ม จังหวัด สุ ราษฎร์ ธ านี
ปั จ จุ บ ัน เก็ บ เอกสารไว้ ณ ศู น ย์ศิ ล ปวัฒ นธรรมภาคใต้ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครศรี ธ รรมราช
ศูน ย์ศิ ล ปวัฒ นธรรมภาคใต้ และมู ล นิ ธิโตโยตา แห่ งประเทศญี่ ปุ่ น ได้ป ริ วรรตและจัดพิ ม พ์ข้ ึ น
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2527 ผู ้ศึ ก ษาได้ ข อเข้ า ใช้ เอกส ารต้ น ฉบั บ ณ ศู นย์ ศิ ล ปวัฒ นธรรมภาคใต้
มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ไม่ปรากฏต้นฉบับเรื่ องฉัททันตชาดกในทะเบี ยนเอกสาร
แต่ เมื่ อ ค้ น จากตู้ เก็ บ เอกสาร จึ ง พบเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดก ฉบั บ วัด บ้ า นนา เขี ย นด้ ว ยอั ก ษร
ไทยรัตนโกสิ นทร์ ภาษาไทย เขียนตามการออกเสี ยงภาษาถิ่น บทประพันธ์ร้อยกรอง ประเภทกาพย์
ระบุ ปี ที่ เขี ยนคื อ พ.ศ. 2460 สภาพเอกสารสมบู รณ์ มี ข ้อความบางส่ วนที่ จาง แต่ ไม่ มี เนื้ อความ
ในส่ ว นใดหายไป เมื่ อ ผู ศ้ ึ ก ษาน ามาปริ วรรตและอ่ า นเนื้ อ ความแล้ว พบความพิ เศษของฉบับ
วัด บ้ า นนาที่ แ ตกต่ า งจากฉบั บ อื่ น คื อ มี ก ารใส่ ค าพู ด ของผู ้เขี ย นคั่ น ลงในประพั น ธ์ ด้ ว ย
เช่ น การขอหมากพลู การบ่ น ว่ า ปวดเมื่ อ ยล้า จากการนั่ ง เขี ย น การขอให้ ผู ้ที่ น าไปอ่ า นรั ก ษา
ตัวเอกสารสมุดไทยอย่าทาให้ชารุ ดเสี ยหาย
ผู ้ศึ ก ษาพบสมุ ด ไทย เรื่ อ ง ฉั ท ทัน ตชาดก จ านวน 1 เล่ ม ที่ ภ าควิ ช าภาษาตะวัน ออก
คณะโบราณคดี ไม่ปรากฏที่มา เขียนด้วยอักษรไทยรัตนโกสิ นทร์ ภาษาไทย บทประพันธ์ร้อยกรอง
ประเภทกาพย์ เมื่ออ่านเนื้อความแล้วพบว่า เนื้อเรื่ องในตอนท้ายขาดหายไป เขียนเป็ นเรื่ องใหม่แทน
สานวนการแต่งคล้ายกันกับฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง จังหวัดระยอง
ผู ้ศึ ก ษาขอค้ น ทะเบี ยน และใช้ เอกสาร ที่ เก็ บ รั ก ษาไว้ ณ กลุ่ ม หนั ง สื อตั ว เขี ย น
และจารึ ก สานักหอสมุดแห่งชาติ พบเอกสารประเภทสมุดไทย เรื่ องฉัททันตชาดก จานวน 10 เล่ม
บทประพัน ธ์ ใ นเล่ ม มี ส านวนคล้า ยกัน มี ค าบางค าที่ ต่ า งกัน อัก ษรที่ ใ ช้ ใ นเอกสารใช้ อัก ษร
ไทยรัตนโกสิ นทร์ บทประพันธ์ร้อยกรอง ประเภทกาพย์เหมือนกัน มีเพียงเล่มทะเบียนเลขที่ 319
ที่ อั ก ษรคล้ า ยอั ก ษรไทยย่ อ และเรื่ อง “พญาทรฉั ด ณทรชนทรั้ รเอ้ ย ” ทะเบี ย นเลขที่ 316
มี ค วามสมบู ร ณ์ ที่ สุ ด ทั้ งสภาพเล่ ม และความสมบู ร ณ์ ข องตั ว อั ก ษร นอกจากสมุ ด ไทย
ยัง พบเรื่ อง ฉั ท ทั น ตชาดก ในทะเบี ย นคั ม ภี ร์ ใ บลาน ของกลุ่ ม หนั ง สื อตัว เขี ย นและจารึ ก
สานักหอสมุดแห่ งชาติ มีท้ งั ที่เก็บไว้ ณ สานักหอสมุดแห่ งชาติ และหอสมุดแห่ งชาติประจาจังหวัด
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พบทั้งอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่ นเหนื อ ภาษาบาลี และอักษรไทยน้อย ภาษาไทยถิ่ นอี สาน
บทประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว และร้อยกรอง
ผูศ้ ึกษาพบทะเบียนเอกสารประเภทคัมภีร์ใบลาน ซึ่ งเขียนด้วยอักษรไทยน้อย เก็บรักษา
ไว้ ณ ห อส มุ ดแห่ งชาติ เฉ ลิ ม พ ระเกี ยรติ ฯ จั ง ห วั ด น ครพ น ม จ าน วน 2 ผู ก ผู ้ ศึ กษ า
จึ ง ได้ข อเข้า ใช้เอกสารดัง กล่ า วพบเอกสารทั้ง 2 ผูก ผูก แรกเรื่ อ ง ฉทฺ ท นฺ ต ชาตก เลขทะเบี ย น
นพ.บ. 1049/1 มี ไม้ป ระกับ เขี ยนด้วยอักษรไทยน้อย ภาษาไทยถิ่ นอี ส าน จานวน 139 หน้าลาน
สภาพเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ต้ งั แต่ตน้ จนจบ ไม่ปรากฏปี ที่จาร ผูกที่สองชื่อเรื่ องฉทฺ ทนฺ ตชาดก
เลขทะเบี ย น นพ .บ. 1049/1 มี ไ ม้ ป ระกั บ เขี ย นด้ ว ยอั ก ษรไทยน้ อ ย ภาษาไทยถิ่ น อี ส าน
จานวน 80 หน้าลาน สภาพเอกสารสมบูรณ์เมื่อนามาปริ วรรตแล้วพบว่าเป็ นเรื่ อง พระยาชนะฉันทะ
ซึ่ งเป็ นคนละเรื่ องกับ เรื่ องฉัท ทัน ตชาดก ผูศ้ ึ ก ษาจึ งหาข้อมูล เอกสารในแถบภาคอี ส านเพิ่ ม เติ ม
จึ ง พบเรื่ อง พะยาซ้ า งสั ต ทั น ตะ ซึ่ งได้ อั พ โหลดส าเนาไว้บ นเว็ บ ไซต์ laomanuscripts.net
เป็ นเรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับภาษาลาว เก็บรักษาอยู่ที่หอสมุดแห่ งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์
โดยฉบับนี้ จารขึ้นในปี พ.ศ. 2507 บนในลาน เป็ นอักษรลาว จานวน 65 หน้าลาน สภาพเอกสาร
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลักษณะบทประพันธ์เป็ นคากาพย์ ภาษาลาว
จากการค้น ข้อ มู ล เอกสารต้น ฉบับ เพิ่ ม เติ ม จาก ฐานข้อ มู ล ไมโครฟิ ล์ม ส านั ก ส่ ง เสริ ม
ศิ ล ปวัฒ นธรรมมหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ และฐานข้อ มู ล GIS โครงการอนุ รั ก ษ์ คัม ภี ร์ ใ บลาน
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม พบคัม ภี ร์ ใ บลานเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก
จากฐานข้อมูลไมโครฟิ ล์ม จานวน 1 ผูก จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนื อ ภาษาบาลี
บทประพั น ธ์ ร้ อ ยกรอง และจากฐานข้ อ มู ล GIS มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม จ านวน 1 ผู ก
จารด้วยอักษรธรรมอี ส าน ภาษาไทยถิ่ นอี สาน ภาษาบาลี บทประพันธ์ ร้อยกรอง จากฐานข้อมูล
ไมโครฟิ ล์ม สานักส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ พบคัมภีร์ใบลานจานวน 1 ผูก
ชื่ อเรื่ องว่าช้างฉทันต์ จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาบาลี ไทยถิ่ นเหนื อ บทประพันธ์ประเภท
ร้อยแก้ว จานวน 58 หน้าลาน สภาพเอกสารไมโครฟิ ล์มสมบูรณ์ ผูศ้ ึกษาจึงได้นาสาเนาไมโครฟิ ล์ม
มาปริ วรรต เมื่ อ อ่ านเนื้ อ ความแล้วพบว่าเนื้ อหาในเรื่ องมี ก ารบรรยายการแสดงอิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย ์
และการบรรยายลักษณะของตัวละคร และสถานที่ ได้อย่างละเอียดและน่าติดตาม
อนึ่ งฉัท ทันตชาดก เป็ นวรรณกรรมชาดกที่ แพร่ หลายในทัว่ ทุ กภูมิภาคของประเทศไทย
รวมถึ งประเทศใกล้เคี ยง ผูศ้ ึ ก ษาจึ งเลื อกที่ จะศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บวรรณกรรมเรื่ องฉัททันตชาดก
ในด้านศิลปะการใช้ภาษา และภาพสะท้อนสังคม โดยได้เลือกต้นฉบับจากทั้ง 4 ภาคของประเทศ
ไทยโดย คื อ ฉบั บ วัด บ้ า นแลง จัง หวัด ระยอง (ลงพื้ น ที่ ถ่ า ยภาพต้น ฉบั บ ) , ฉบั บ วัด บ้ า นนา
จัง หวัด สุ ราษฎร์ ธ านี (ลงพื้ น ที่ ถ่ า ยภาพต้น ฉบับ ) , ฉบับ วัด สู ง เม่ น จัง หวัด แพร่ (ใช้ ข ้อ มู ล จาก
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ฐ าน ข้ อ มู ล ไ ม โ ค ร ฟิ ล์ ม ส านั ก ส่ งเส ริ ม ศิ ล ป ะ วั ฒ น ธ รรม ม ห าวิ ท ย าลั ย เชี ย งให ม่ )
และฉบั บ หอสมุ ด แห่ งชาติ ล าว นครหลวงเวี ย งจั น ทน์ (ใช้ ข้ อ มู ล ต้ น ฉบั บ จากเว็ บ ไซต์
laomanuscripts.net) ซึ่ งการศึ ก ษาวรรณกรรมในเชิ งเปรี ย บเที ยบนี้ จะเป็ นสิ่ งที่ ท าให้ เห็ นรู ป แบบ
และความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งวรรณกรรมของถิ่ น หนึ่ งกับ ถิ่ น อื่ น รวมทั้ง รู ป แบบของการพัฒ นา
ที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะเมื่ อน าวรรณกรรมของถิ่ น อื่ นมาปรั บ เปลี่ ยนรู ป แบบให้เป็ นแบบเฉพาะ
ท้องถิ่นของตน (รื่ นฤทัย สัจจพันธ์, 2526: 490) ผูศ้ ึกษาจึงยกวรรณกรรมฉัททันตชาดกที่แตกต่างกัน
ด้านภูมิ ภาค และส านวน 4 ฉบับข้างต้นมาศึ กษาร่ วมกันเพื่ อทาให้เห็ นการใช้ ศิลปะการใช้ภาษา
ภาพสะท้อนสั งคม ลัก ษณะเด่ น ลัก ษณะร่ วม ลัก ษณะแตกต่าง ที่ ป รากฏในเรื่ องฉัท ทัน ตชาดก
ทั้ง 4 ฉบับ
จากการส ารวจเอกส ารและงาน วิ จั ย ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ เรื่ องฉั ท ทั น ตชาดกพ บ ว่ า
ยังไม่มีผูน้ าเรื่ องฉัททันตชาดกมาศึกษาวิเคราะห์ และเปรี ยบเที ยบอย่างละเอี ยด ทั้งในด้านศิลปะ
การใช้ภาษา และภาพสะท้อนสั งคม โดยมี หนังสื อเรื่ อง “พระยาฉัททัน ต์” ของศูนย์วฒ
ั นธรรม
ภาคใต้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรี ธรรมราช ที่ นาเรื่ องฉัททันตชาดกมาปริ วรรต และวิเคราะห์
โดยเป็ นการวิเคราะห์เบื้องต้น และหนังสื อเรื่ อง “วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรร เล่มที่ 9”
จัด ท าโดยสุ ทธิ ว งศ์ พงศ์ ไ พบู ล ย์ และคณะ น าเอกสารสมุ ด ไทยเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ
ศูนย์วฒั นธรรมภูเก็ตมาปริ วรรตและวิเคราะห์ มีการกล่าวถึงฉัททันตชาดก ฉบับสถาบันทักษิ ณ
คดีศึกษา และฉบับศูนย์วฒั นธรรมภาคใต้อีกด้วย โดยในเล่มนี้มีการวิเคราะห์เบื้องต้น คล้ายกับเรื่ อง
“พระยาฉั ท ทั น ต์ ” ของศู น ย์ ว ัฒ นธรรมภาคใ ต้ มห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธรรมราช
และวิทยานิ พนธ์ของ อาทิตย์ ชีรวณิ ชย์กุล เรื่ อง “ทานและบารมี : ความสาคัญที่มีต่อการรังสรรค์
วรรณคดีไทยพุทธศาสนา” มีการกล่าวถึงเรื่ องฉัททันตชาดก ในเรื่ องของการทาทาน โดยยกตัวอย่าง
จากเรื่ องพญาฉัท ทัน ต์ค ากาพย์ ของภาคใต้ ม าประกอบการศึ ก ษาวิเคราะห์ นอกจากสามเล่ ม นี้
ยังไม่พบการนาวรรณกรรมเรื่ องฉัททันตชาดกมาศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ฉั ท ทั น ตชาดก ฉบั บ วัด บ้ า นแลง จัง หวัด ระยอง ซึ่ งเป็ นเอกสาร
ที่ พ บใหม่ และเป็ นเอกสารเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดกที่ เก่ า ที่ สุ ด ที่ พ บในประเทศไทย จากการศึ ก ษา
ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง เป็ นเอกสารฉบับหลักที่ใช้ในการศึกษา จะทาให้เห็นถึงพัฒนาการ
ของอักษรไทยย่อ จากสมัยอยุธยา สู่ รัตนโกสิ นทร์ตอนต้น ผ่านการศึกษาเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์
ด้ า นอัก ขรวิ ท ยาโดยการน าอัก ษรไทยย่ อ ที่ ใ ช้ ใ นสมั ย อยุ ธ ยามาท าเป็ นตารางเปรี ย บเที ย บ
กับอักษรไทยย่อที่ถูกใช้เขียนในเรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง และการศึกษาเปรี ยบเทียบใน
ด้า นศิ ล ปะการใช้ ภ าษา และภาพสะท้อ นสั ง คม จะท าให้ เห็ น ถึ ง การแพร่ ก ระจายของเรื่ อ ง

6
ฉัททันตชาดก และการสอดแทรกลักษณะเฉพาะถิ่นของแต่ละถิ่นลงไปในเรื่ อง ทั้งด้านการใช้ภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และแนวคิดของคนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ
ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะอัก ษร และอั ก ขรวิ ธี อั ก ษรไทยย่ อ ที่ ป รากฏในว รรณกรรม
เรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบศิลปะการใช้ภาษา และภาพสะท้อนสังคมจากวรรณกรรมเรื่ องฉัท
ทันตชาดก
ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาผูศ้ ึกษาเลือกเอกสารต้นฉบับต่อไปนี้เป็ นข้อมูลในการศึกษา
1. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้ านแลง จังหวัดระยอง
1.1 ต้นฉบับพระญาฉัดทัน ฉบับวัดบ้านแลง ตาบลบ้านแลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
สมุดไทย เขียนด้วยอักษรไทยย่อ ภาษาไทย พบจานวน 55 หน้า สภาพเอกสารชารุ ด เป็ นฉบับหลัก
ในการศึกษา
1.2 ต้น ฉบั บ พญาทรฉั ด ณทรชนทรั้ รเอ้ย สมุ ด ไทย อั ก ษรไทย เลขทะเบี ย น 316
จานวน 1 เล่ม 94 หน้า สภาพเอกสารสมบูรณ์ เก็บรักษาอยูท่ ี่หอสมุดแห่งชาติ เป็ นฉบับสอบทาน
2. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้ านนา จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
2.1 ต้ น ฉบั บ พ ญ าฉั ด ท รร ฉบั บ วั ด บ้ า นน า ต าบลบ้ า น นา อ าเภอบ้ า น นาเดิ ม
จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี สมุ ด ไทย (หนัง สื อ บุ ด ) เขี ย นด้ว ยอัก ษรไทย ภาษาไทย จ านวน 81 หน้ า
สภาพเอกสารสมบูรณ์ เก็บรักษาอยูท่ ี่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
2.2 พระยาฉั ท ทั น ต์ โดยศู น ย์ ว ัฒ นธรรมภาคใต้ วิ ท ยาลั ย ครู นครศรี ธรรมราช
และมูลนิธิโตโยตา แห่งประเทศญี่ปุ่น พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2527 เป็ นฉบับสอบทาน
3. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดสู งเม่ น จังหวัดแพร่
ต้น ฉบับ ช้างฉทัน ต์ ฉบับ วัดสู งเม่ น ต าบลสู งเม่ น อ าเภอสู งเม่ น จังหวัด แพร่ คัม ภี ร์
ใบลาน จารด้ว ยอัก ษรธรรมล้า นนา ภาษาบาลี ไทยถิ่ น เหนื อ บทประพัน ธ์ ป ระเภทร้ อ ยแก้ว
จานวน 58 หน้าลาน สภาพเอกสารไมโครฟิ ล์มสมบูรณ์ ภาพไมโครฟิ ล์มเผยแพร่ อยู่บนเว็บไซต์
ของฐานข้อมูลไมโครฟิ ล์ม สานักส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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4. ฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์
ต้ น ฉบั บ เรื่ องพะยาซ้ า งสั ต ทั น ตะ คั ม ภี ร์ ใ บลาน จารด้ ว ยอั ก ษรลาว ภาษาลาว
บทประพั น ธ์ ป ระเภทค ากาพย์ สลับ ร้ อ ยแก้ ว จ านวน 65 หน้ า ลาน สภาพส าเนาสมบู ร ณ์
เผยแพร่ อยูบ่ นเว็บไซต์ laomanuscripts.net ของหอสมุดแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์
ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ก ารป ริ วรรต เนื้ อ ค วาม ใน เอ ก ส ารเรื่ อ งฉั ท ทั น ต ช าด ก ฉ บั บ วั ด บ้ า น แ ล ง
ฉบับวัดบ้านนา และฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว จะปริ วรรตจากอักษรที่ปรากฏในเอกสาร มาเป็ น
อัก ษรไทย ภาษาไทยตามอัก ขรวิ ธี ม าตรฐาน ค าในภาษาถิ่ น จะยัง คงรู ป พยัญ ชนะเดิ ม เอาไว้
ส่วนวัดสู งเม่น จะปริ วรรตตามอักษรและอักขรวิธีที่ปรากฏในเอกสาร ตัวอย่างของการปริ วรรตฉัท
ทันตชาดกในแต่ละฉบับข้างต้น จะใช้หลักเกณฑ์ดงั นี้
1.1 ฉัท ทันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับ วัดบ้านนา และฉบับหอสมุดแห่ งชาติ ล าว
ปริ ว รรตจากอัก ษรที่ ป รากฏในเอกสาร มาเป็ นอัก ษรไทย ภาษาไทยตามอัก ขรวิ ธี ม าตรฐาน
คาในภาษาถิ่นจะยังคงรู ปพยัญชนะเดิมเอาไว้ ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 1 ภาพเอกสารฉบับวัดบ้านแลง ประกอบหลักเกณฑ์การปริ วรรต
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏10 จักกล่าวนิทาน
แต่ก่อนมานาน
ล่วงลับแล้วไป
หน่อเนื้อโพธิสัตว์
อันอยูใ่ นไพร
เป็ นคชสารใหญ่
ชื่อพญาฉัททันต์
๏11 ยังมีนางช้าง
สมสู่คู่สร้าง
แห่งพระโพธิญาณ
ตัวคือเงินยวง
งางวงกระการ
นามกรเยาวมาลย์
ชื่อนางสุ พตั รา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏12 พระโพธิสัตว์
ชื่นชมโสมนัส
ด้วยนางกัลยา
เมียหลวงพระเจ้า
ชื่อมหาสุ พตั รา
ตั้งไว้ใหญ่กว่า
นางช้างทั้งหลาย
๏13 นางช้างสามตัว
เมียน้อยอยูห่ วั
แห่งพระโฉมฉาย
ชื่อแก้วสุ พตั รา
โฉมงามพรรณราย
ตัวแดงแสงพราย
คือสี ชมพู

8

ภาพที่ 2 ภาพเอกสารฉบับวัดบ้านนา ประกอบหลักเกณฑ์การปริ วรรต
ฉบับวัดบ้ านนา
๏ ขอกล่าวนิยาย
ล่วงลับแล้วไกล
หน่อโพธิสัตว์
เป็ นคชสารใหญ่
7

บริ วารทั้งปวง
อยูด่ ว้ ยบริ วาร
อยูป่ ่ าหิมวัน

ตถาคตผูเ้ รื องไกร
แต่ก่อนมานาน
อันอยูใ่ นไพร
ชื่อพระยาฉัททันต์
๏8 ขาวคือเงินยวง
รัศมีพรายพรรณ
เก้าหมื่นเก้าพัน
ในป่ าหิมพานต์

สมสู่คู่สร้าง
ตัวคือเงินยวง
นามกรเยามาลย์
เชยชมโสมนัส
เมียหลวงพระเจ้า
ตัวใหญ่กระหวา

๏8 ยังมีนางช้าง
แห่งพระโพธิญาณ
งางวงกระการ
ชื่อมหาสุ พตั รา
๏10 พระโพธิสัตว์
กับนางเมีย
คือมหาสุ พตั รา
นางช้างทั้งหลาย

ภาพที่ 3 ภาพเอกสารฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ประกอบหลักเกณฑ์การปริ วรรต
“...องค์พุทธโธยังเวียนมาเกิด

เอากาเนิดเป็ นโพธิสัตว์

ในไตรวัตรสร้างโพธิสมภาร

กรรมบันดาลให้เกิดเป็ นซ้าง

มีที่อา้ งอยูใ่ นซาดก

อย่าวิตกในห้าสิ บซาติ

อย่าประมาทการผูกกรรมเวร

มันเป็ นเข็ญต่อกันไปหน้า...”

1.2 ฉัททันตชาดกฉบับวัดสูงเม่น จะปริ วรรตตามอักษรและอักขรวิธีที่ปรากฏในเอกสาร
ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 4 ภาพเอกสารฉบับวัดสูงเม่น ประกอบหลักเกณฑ์การปริ วรรต
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“...ใคร่ หั ว แลร้ อ งไห้ ฉั น นั้น พระพุ ท ธเจ้าก็ แ ย้ม ใคร่ หั วหื้ อ ปรากฏ
ดั ง อัน ภิ ก ขุ ส งฆ์ ท้ ั งหลายหากถามว่ า ข้ า แด่ พ ระพุ ท ธเจ้ า อัน ใด
มาเป็ นเหตุพระพุทธเจ้าแย้มใคร่ หวั นั้นอันพระพุทธ...”

2. ในส่ วนของการวิเคราะห์อักขรวิธี ฉัททัน ตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง จะยกตัวอย่างคา
โดยการปริ วรรตตามตามอักษรและอักขรวิธีที่ปรากฏในเอกสาร
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิ จัย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บวรรณกรรมเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก” ใช้วิ ธี ก ารวิ จัย
เชิ งเอกสาร คือ การนาข้อมูลจากเอกสารมาเรี ยบเรี ยงอย่างมี ข้ นั ตอน แล้ววิเคราะห์ตีความเนื้ อหา
เพื่อหาข้อสรุ ป และมี ความเข้าใจตัวเอกสารทั้งความสาคัญ ที่ มา ความเป็ นมา ผูส้ ร้าง และเนื้ อหา
(กุสุมา รักษมณี , 2556: 61) โดยมีข้นั ตอนการวิจยั ดังนี้
1. การเตรียมข้ อมูล
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ องฉั ท ทั น ตชาดก
งานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การวิ เคราะห์ ว รรณกรรมศาสนา และงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ อัก ษร
และอักขรวิธีอกั ษรไทยย่อ เพื่อศึกษาแนวทาง และกาหนดรู ปแบบ ขอบเขตของการศึกษา
2. รวบรวมข้ อมูลหลักที่ใช้ ในการวิจัย
การรวมรวมข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจยั ฉบับนี้ ใช้การสารวจ และค้นทะเบียนเอกสารจาก
แหล่งข้อมูลหลัก 5 แหล่ง ได้แก่
2.1 วัดบ้านแลง จังหวัดระยอง
2.2 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
2.3 กลุ่มหนังสื อตัวเขียนและจารึ ก สานักหอสมุดแห่งชาติ
2.4 เว็บไซต์ laomanuscripts.net หอสมุดแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
2.5 ฐานข้อมูลไมโครฟิ ล์ม สานักส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ปริวรรตต้ นฉบับที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นอักษรไทยปัจจุบัน
ผูศ้ ึกษาได้เก็บข้อมูลจากตัวต้นฉบับแต่ละฉบับเพื่อนามาปริ วรรตเป็ นอักษรไทยปัจจุบนั
โดยวิธีการ ถ่ายภาพเอกสารเป็ นไฟล์ดิจิทัล คัดลอก และใช้ส าเนาไมโครฟิ ล์ม โดยการถ่ายภาพ
เอกส ารเป็ นไฟ ล์ ดิ จิ ท ั ล เป็ นการใช้ กั บ การลงพื้ นที่ ทั้ งที่ วั ด บ้ า นแลง จั ง หวั ด ระยอง ,
ศู น ย์ศิ ล ปวัฒ นธรรมภาคใต้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธรรมราช และหอสมุ ด แห่ ง ชาติ
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เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ จัง หวัด นครพนม การคัด ลอกส าเนาเอกสารใช้กับ เอกสารที่ เก็ บ รั ก ษาไว้
ณ กลุ่ ม หนั ง สื อ ตัว เขี ย นและจารึ ก ส านั ก หอสมุ ด แห่ ง ชาติ และส าเนาไมโครฟิ ล์ม ใช้ส าเนา
ไมโครฟิ ล์ม ของฐานข้อ มู ล ไมโครฟิ ล์ม ส านัก ส่ งเสริ ม ศิ ล ปวัฒ นธรรมมหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่
ที่ได้อพั โหลดไว้บนเว็บไซต์ฐานข้อมูล โดยได้นาข้อมูลทั้งหมดมาปริ วรรตเป็ นอักษรไทยปัจจุบนั
4. เปรียบเทียบและวิเคราะห์ อกั ษรไทยย่อ ในต้นฉบับฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้ านแลง
ผู ้ ศึ ก ษาเลื อ กศึ ก ษาอั ก ษร และอั ก ขรวิ ธี ที่ ป รากฏในต้ น ฉบั บ ฉั ท ทั น ตชาดก
ฉบั บ วัด บ้ า นแลง โดยการน าไปเที ย บกั บ อั ก ษรไทยย่ อ ในสมั ย อยุ ธ ยาเพื่ อ ดู พ ั ฒ นาการ
และรู ป แบบของการส่ งผ่า นอัก ษรไทยย่อ จากสมัย อยุธ ยา สู่ รัต นโกสิ น ทร์ ต อนต้น โดยใช้วิ ธี
การศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บอัก ษรไทยย่ออิ งตามตารางการเปรี ย บเที ย บของ ณพล พรประศาสน์ สุ ข
โดยการเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์อกั ษรไทยย่อของ ณพล พรประศาสน์สุข ได้แบ่งอักษรไทยย่อ
ไว้สองระยะคือ ระยะที่หนึ่ งช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 จนถึงประมาณ พ.ศ. 2270 และระยะที่สอง
ช่วงประมาณ พ.ศ. 2271 ไปจนถึงสิ้ นสุ ดสมัยอยุธยา โดยใช้แบบอักษรดังนี้ ในระยะที่หนึ่ งใช้แบบ
อั ก ษรไทยย่ อ จาก จารึ กวัด จุ ฬ ามณี พ.ศ. 2225 , จารึ กวัด มหาธาตุ กรุ งเทพฯ พ.ศ. 2228 ,
หนังสื อออกขุนพิพทั โกษา พ.ศ. 2230 , หนังสื อสนธิสัญญาไทย – ฝรั่งเศส ครั้งสมเด็จพระนารายณ์
พ.ศ. 2230 และหนังสื อออกพระวิสุ ทสุ นทรฯ ถึงมูสู สิ งแฬร์ พ.ศ. 2231 และระยะที่ ส องใช้แบบ
อัก ษรไทยย่ อ จาก นั น โทปนั น ทสู ต ร พ.ศ. 2279 , จารึ ก แม่ อัก ษรขอมขู ด ปรอท พ.ศ. 2290 ,
จารึ ก บานประตู มุ ก หอพระมณเฑี ย รธรรม พ.ศ. 2295 , จารึ ก บานประตู ว ดั ป่ าโมก พ.ศ. 2296
และจารึ ก ประตูมุ ก วิห ารพระพุ ท ธชิ น ราช พ.ศ. 2299 โดยผู ศ้ ึ ก ษาจะเพิ่ ม ตารางระยะที่ ส ามมา
เปรี ย บเที ย บกับ ทั้ง สองระยะโดยใช้แบบอัก ษรไทยย่อ ในเรื่ องฉั ท ทันตชาดก ฉบับ วัดบ้านแลง
พ.ศ. 2330 มาเป็ นตัวแบบ ซึ่ งจะทาให้เห็นรู ปแบบพัฒนาการของอักษรไทยย่อจากสมัยอยุธยามาสู่
สมัยรัตนโกสิ นทร์ได้
5. ศึกษาด้านศิลปะการใช้ ภาษา และภาพสะท้อนสังคม จากวรรณกรรมเรื่ อง ฉัททันตชาดก
ศึ ก ษาศิ ล ปะการใช้ ภ าษา และภาพสะท้อ นสั ง คมที่ ป รากฏในเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก
ทั้ง 4 ฉบับ ที่ น ามาศึ ก ษา โดยในด้า นศิ ล ปะการใช้ภ าษาศึ ก ษาในเรื่ อ ง รู ป แบบบทประพัน ธ์
โครงเรื่ อ ง และการด าเนิ น เรื่ อง ฉาก ตั ว ละคร แก่ น เรื่ อ ง ภาษา ภาพพจน์ และรสวรรณคดี
ในภาพสะท้อนสังคม ศึ กษาในเรื่ อง ค่านิ ยม ประเพณี ความเชื่ อ คติธรรมและค าสอน ที่ ปรากฏ
ในเอกสาร เรื่ องฉัททันตชาดกทั้ง 4 ฉบับ
6. สรุปผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมเรื่ อง ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง
จัง หวัด ระยอง ในเชิ ง อัก ขรวิท ยา เพื่ อ ดู พ ัฒ นาการ และอัก ขรวิธี ข องอัก ษรไทยย่อ ที่ ใ ช้บัน ทึ ก
ในเอกสารต้น ฉบับ และศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บด้า นศิ ล ปะการใช้ ภ าษา และภาพสะท้อ นสั ง คม
กับฉัททันตชาดกฉบับอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนเอกสาร
และงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ บ่ ง เป็ น 3 ส่ วน คื อ 1. เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
เรื่ องฉั ท ทั น ตชาดก 2. เอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปริ วรรต แล ะอั ก ขรวิ ท ยา
3. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีศึกษา ดังนี้
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้องกับเรื่ องฉัททันตชาดก
ศูนย์วฒั นธรรมภาคใต้ ราชภัฏ นครศรี ธรรมราช และมูลนิ ธิโตโยต้า แห่ งประเทศญี่ ปุ่น
(2 5 2 7 ) ไ ด้ จั ด ท าห นั ง สื อ เรื่ อ ง “พ ร ะ ย าฉั ท ทั น ต์ ” ห นั ง สื อ เล่ ม นี้ น าเอ า เอ ก ส า ร
เรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด บ้ า นนา ต าบลบ้า นนา อ าเภอบ้า นนาเดิ ม จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี
เขียนด้วยอักษรไทยรัตนโกสิ นทร์ ภาษาไทย บทประพันธ์ ร้อยกรอง ประเภทกาพย์ มาปริ วรรตเป็ น
อักษรไทยปั จจุบนั โดยแบ่ งเป็ นตารางถ่ายถอด และภาษาไทยปั จจุบัน ในเล่ม “พระยาฉัททันต์”
เขี ย นเรื่ อ งย่ อ ที่ ไ ม่ ต รงกับ เนื้ อ ความในสมุ ด ไทย ผู ้เขี ย นบอกลัก ษณะของต้น ฉบับ สมุ ด ไทย
ทั้งขนาด ชนิ ดของสี ที่เขียน และบอกว่ารู ปแบบอักษรที่ใช้เป็ นอักษรไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มีการวิเคราะห์ รู ปแบบฉันทลักษณ์ ภาษาถิ่น และคุณค่าของเรื่ องเอาไว้ โดยพบว่าวรรณกรรมเรื่ องนี้
ใช้ฉันทลักษณ์ประเภทกาพย์ ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้แทรกด้วยในบางคา มีการสะท้อนเรื่ องความเชื่ อ
บาปบุญคุณโทษ ความเชื่อเรื่ องฤกษ์ยาม เวทมนต์คุณไสย และแสดงให้เห็นสภาพชีวิต ความเป็ นอยู่
การทามาหาเลี้ยงชีพของคนในท้องถิ่น โดยทั้งหมดยกตัวอย่างมาจาก ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านนา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และคณะ (2548) ได้จดั ทาหนังสื อ “วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรม
คัดสรรค์เล่ ม ที่ 9” หนังสื อชุ ดนี้ มี ท้ งั หมด 13 เล่ม เป็ นหนังสื อที่ รวบรวมวรรณกรรม และชาดก
จากเอกสารตัวเขียน ที่พบทางภาคใต้ เรื่ องฉัททันตชาดกก็ได้ถูกนามารวบรวมและวิเคราะห์เบื้องต้น
เช่นเดียวกันกับหนังสื อเรื่ อง “พระยาฉัททันต์” ที่ ศูนย์วฒั นธรรมภาคใต้ ราชภัฏนครศรี ธรรมราช
และมู ล นิ ธิ โตโยต้า แห่ ง ประเทศญี่ ปุ่ น ได้จัด ท าไว้ ผูจ้ ัด ท าหนังสื อเรื่ อ ง “วรรณกรรมทัก ษิ ณ ”
ได้ น าฉั ท ทั น ตชาดก ฉบั บ ศู น ย์ว ัฒ นธรรมภู เก็ ต มาวิ เคราะห์ เบื้ อ งต้ น ในเรื่ องผู ้ป ระพั น ธ์
ลักษณะเฉพาะและคุณค่า และได้นาบทประพันธ์ที่ปริ วรรตจากเอกสารมาใส่ ในเล่ม
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อาทิ ต ย์ ชี ร วณิ ช ย์กุ ล (2552) ท างานวิ จัย เรื่ อ ง “ทานและบารมี : ความส าคัญ ที่ มี ต่ อ
การรังสรรค์วรรณคดีไทยพุทธศาสนา” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสาคัญของทานและทานบารมี
ที่ มี ต่ อ การรั ง สรรค์ ว รรณคดี ไ ทยพุ ท ธศาสนา และศึ ก ษาแนวคิ ด การน าเสนอเรื่ องทาน
และทานบารมี รวมทั้ง บทบาทที่ มี ต่ อ สั ง คมวัฒ นธรรมพุ ท ธศาสนาไทย พบว่ า วรรณคดี ไ ทย
พุ ท ธศาสนามี บ ทบาทในวิ ถี ชี วิ ต ถ่ า ยทอดเรื่ อ งทาน และทานบารมี แก่ ช าวพุ ท ธ สร้ างศรั ท ธา
ในการทาทานได้เป็ นอย่างดี มีการกล่าวถึงเรื่ องฉัททันตชาดก ในเรื่ องของการบาเพ็ญทานบารมี
ของพระโพธิสัตว์ โดยยกตัวอย่าง เรื่ องพญาฉัททันต์คากาพย์ ของภาคใต้ มา 4 บท ดังนี้
จะเลื่อยซึ่งงา
ใช่ปรารถนา
อินทร์พรหมยมกาฬ
ใช่จะจงใจ
เป็ นพระเจกโพธิ
เทเวศเทวา
ข้าขอจงได้
ได้เทศนา
อย่าให้ขา้ จน
ตรัสแก่สรรเพชญ์
จักนาฝูงสัตว์
ถึงฝั่งนิรพาน

๏ วันนี้ตวั ข้า
ออกให้เป็ นทาน
สมบัติพสั ถาน
เป็ นพยานด้วยรา
๏ ตัวข้านี้ไซร้
ตั้งความปรารถนา
พระอรหันตา
ในสวรรค์ช้ นั บน
๏ บารมีน้ ีไซร้
ตรัสแก่ทศพล
โปรดเทวาทุกคน
จมในสงสาร
๏ ขอจงสาเร็จ
ผูท้ รงยอดญาณ
ให้พน้ สงสาร
ให้พน้ ชาติชรา

จากการส ารวจเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดกพบว่ า ยัง ไม่ มี
ผูน้ าเรื่ อ งฉัท ทัน ตชาดกทุ ก ภูมิ ภ าคมาศึ ก ษาวิเคราะห์ และเปรี ย บเที ย บ ที่ ป รากฏจะมี ก ารน ามา
วิเคราะห์เฉพาะเอกสารที่ ป รากฏอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย มี หนังสื อของศูน ย์วฒ
ั นธรรม
ภาคใต้ ราชภัฏ นครศรี ธ รรมราช เรื่ อ ง “พระยาฉั ท ทัน ต์” ที่ น าเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดกมาปริ ว รรต
และวิเคราะห์ซ่ ึ งเป็ นการวิเคราะห์เบื้องต้น และหนังสื อ “วรรณกรรมทักษิณ : วรรณกรรมคัดสรรค์
เล่ ม ที่ 9” จัด ท าโดย สุ ท ธิ ว งศ์ พงศ์ ไ พบู ล ย์ และคณะ เป็ นหนั ง สื อที่ ร วบรวมวรรณกรรม
และชาดก จากเอกสารตัวเขียน ที่พบทางภาคใต้ โดยได้นาฉัททันตชาดก ฉบับศูนย์วฒั นธรรมภูเก็ต
มาวิ เคราะห์ เช่ น เดี ย วกัน กับ เรื่ อ ง “พระยาฉั ท ทัน ต์” ของศู น ย์ว ฒ
ั นธรรมภาคใต้ มหาวิ ท ยาลัย
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ราชภัฏ นครศรี ธรรมราช และยังมี วิทยานิ พ นธ์ของอาทิ ตย์ ชี รวณิ ชย์กุ ล เรื่ อง “ทานและบารมี :
ความส าคัญ ที่ มี ต่ อ การรั ง สรรค์วรรณคดี ไ ทยพุ ท ธศาสนา” มี ก ารกล่ าวถึ งเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก
ในเรื่ องของการทาทาน โดยยกตัวอย่างจากเรื่ องพญาฉัททันต์คากาพย์ ของภาคใต้ นอกจากทั้งสาม
เรื่ องนี้ ซ่ ึ งเป็ นการวิเคราะห์เอกสารที่พบทางภาคใต้ ยังไม่พบการนาวรรณกรรมเรื่ องฉัททันตชาดก
ในภูมิภาคอื่น ๆ มาศึกษาวิเคราะห์
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้องกับการปริวรรต และอักขรวิทยา
ธวัช ปุณโณทก (2522) ทางานวิจยั เรื่ อง “อักษรไทยน้อย : การศึกษาในด้านอักขรวิทยา”
มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อการแพร่ ข ยายของอัก ษรไทยไปสู่ ดินแดนลุ่ ม แม่ น้ าโขง และการวิวฒ
ั นาการ
ของอัก ษรไทยน้ อ ยที่ ป รากฏอยู่ใ นภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ โดยศึ ก ษาจากศิ ล าจารึ ก ใบจุ้ม
และเอกสารใบลาน เพื่ อ ดู รู ป แบบของเอกสารไทยน้ อ ยในสมัย ต่ า ง ๆ อัก ขรวิ ธี วิ ธี ก ารเขี ย น
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ตามวิธีที่เรี ยกกันว่า อักขรวิทยา
นัย นา โปร่ ง ธุ ร ะ (2525) ได้ท างานวิ จัย เรื่ อ ง “อัก ษรธรรมลานนา” มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ
ศึ ก ษารู ปแบบอั ก ษร และอั ก ขรวิ ธี อั ก ษรธรรมล้ า นนา จากข้ อ มู ล ศิ ล าจารึ ก และใบลาน
โดยเก็บข้อมูลทั้งรู ปอักษร รู ปคา อักขรวิธีของอักษรธรรมล้านนา
คะนึ งจิ ต จั น ทร์ ก ระวี (2533) ได้ ท างาน วิ จั ย เรื่ อง “ลั ก ษณ ะและอั ก ขรวิ ธี ไท ย
ในพุ ท ธศตวรรษที่ 24 ตอนต้น ” มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะตัวอัก ษรและอัก ขรวิ ธี ไ ทย
ในสมัย อยุธ ยาตอนปลาย ธนบุ รี และรั ตนโกสิ นทร์ ตอนต้น พบว่าการเขีย นและลายเส้น อัก ษร
ปรากฏหลายรู ป แบบ เมื่ อ ใส่ ใ นตารางเปรี ย บเที ย บแล้วพบว่าลัก ษณะตัวอัก ษรไม่ แตกต่ างกัน
อัก ษรสมัยหลังมี รูป แบบคล้ายคลึ งกับ อัก ษรสมัย ต้น ดังนั้น รู ป แบบอัก ษรสมัย อยุธยาพัฒนามา
เป็ นอัก ษรสมัย ธนบุ รี และรั ต นโกสิ นทร์ ต อนต้น ตามล าดั บ ความแตกต่ า งจะอยู่ ที่ ล ายมื อ
ประเภทของเอกสารที่ใช้เขียน และความนิยมในรู ปลักษณะตัวอักษรของผูเ้ ขียน
ณพล พรประศาสน์ สุ ข (2559) ท างานวิ จัย เรื่ อ ง “จารึ ก และเอกสารไทยสมัย อยุ ธ ยา
การศึ ก ษาเชิ ง อัก ขรวิท ยา” มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาพัฒ นาการของรู ป ตัว อัก ษร และอัก ขรวิ ธี
สมัย อยุ ธ ยา จากการศึ ก ษาจารึ ก และเอกสารไทยสมั ย อยุ ธ ยา พบการใช้ อัก ษร 3 ชนิ ด คื อ
อัก ษรไทยอยุธ ยาแบบธรรมดา ซึ่ งใช้ต ลอดสมัย อยุธ ยา อัก ษรไทยย่อ เป็ นอัก ษรชนิ ด ที่ เขี ย น
อย่ า งประณี ต งดงาม โดยพัฒ นาแยกจากอัก ษรไทยอยุธ ยาแบบธรรมดา และอัก ษรขอมไทย
ซึ่งส่ งอิทธิพลในการใช้รูปพยัญชนะตัวเชิงแก่อกั ษรไทยทั้ง 2 ชนิดด้วย อักษรไทยอยุธยามีที่มาจาก
อัก ษรไทยสุ โ ขทัย และสื บ ทอดการใช้ ม ายัง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ด้ว ย โดยอัก ษรไทยธรรมดา
พัฒนาต่อมาเป็ นอักษรไทยปั จจุบนั ส่ วนอักษรไทยย่อยังพบใช้ลงมาอย่างน้อยถึงสมัยรัชกาลที่ 6
ผลการศึกษารู ปอักษรและอักขรวิธีสามารถนาไปใช้ช่วยสันนิษฐานอายุขอ้ มูลที่ไม่ปรากฏศักราชได้
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ต้นฉบับตัวเขียนเรื่ องฉัททันตชาดก ที่ผศู ้ ึกษานามาใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วยอักษร
ไทยย่อ ในฉบับ วัดบ้านแลง จัง หวัดระยอง อัก ษรไทย ในฉบับ วัดบ้านนา จังหวัดสุ ราษฏร์ ธ านี
อักษรธรรมล้านนา ในฉบับ วัดสู งเม่น จังหวัดแพร่ และอักษรลาว ในฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว
นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยอักษรไทยย่อ ที่ปรากฏในฉบับ
วัด บ้า นแลง ผู ้ศึ ก ษาจะน ามาวิ เคราะห์ และเปรี ย บเที ย บกัน กับ อัก ษรไทยย่ อ ในสมัย อยุ ธ ยา
เพื่อหาความแตกต่าง และรู ปแบบของการส่ งผ่านอักษรไทยย่อ จากสมัยอยุธยา สู่ รัตนโกสิ นทร์
ตอน ต้ น จึ ง ได้ ย กเอก ส ารที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ อั ก ษ รแล ะอั ก ขรวิ ธี ช่ วงอ ยุ ธ ยาตอ น ป ล าย
จนถึงรั ตนโกสิ นทร์ ตอนต้น มาเป็ นข้อมูลในการศึกษา อีกทั้งยกเอกสารที่ เกี่ยวของกับการศึ กษา
ด้านอักขรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับต้นฉบับตัวเขียนอื่น ๆ มาเป็ นข้อมูลในการศึกษาและปริ วรรตด้วย
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้องกับวรรณคดีศึกษา
ชวน เพชรแก้ว (2524) เขี ย นหนั งสื อ เรื่ อ ง “การศึ ก ษาวรรณคดี ไ ทย” ชวน เพชรแก้ว
ได้รวบรวมความรู ้เบื้องต้นเกี่ ยวกับวรรณคดีไว้เป็ นหนังสื อ เนื่ องจากตาราต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับวิชานี้
มี อ ยู่ น้อ ย โดยได้แ บ่ ง หั วข้อ ออกเป็ น 1. ความรู ้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ วรรณคดี กล่ า วถึ ง วรรณศิ ล ป์
สัญ ลัก ษณ์ และภาพพจน์ 2. ลัก ษณะของวรรณคดี กล่าวถึ งประเภทของวรรณคดี ลัก ษณะของ
วรรณคดีไทย และรสวรรณคดี 3. ลักษณะ ประเภท และความงามของบทประพันธ์ ไทย กล่าวถึง
ลั ก ษณ ะของบ ทประพั น ธ์ ประเภท ของบทป ระพั น ธ์ และความงามใน บทร้ อ ยกรอง
4. วรรณคดีวิจารณ์ และวรรณคดีวิจกั ษณ์ กล่าวถึงการวิจารณ์วรรณคดี และประวัติวรรณคดีวิจารณ์
5. วรรณคดีวิจารณ์ภาคปฏิบตั ิ กล่าวถึงลักษณะของนักวิจารณ์ที่ดี และแนวการวิจารณ์วรรณคดี
สื บพงศ์ ธรรมชาติ (2542) เขียนหนังสื อเรื่ อง “วรรณคดีชาดก” มีเนื้ อหาเกี่ยวกับวรรณคดี
ชาดก ตั้งแต่ความหมาย จุดกาเนิ ด ที่ มา ประเภท และองค์ประกอบของชาดก ทั้งที่ เป็ นอรรถกถา
วรรณกรรมท้องถิ่น และวรรณคดีชาดกราชสานัก มีการยกตัวอย่างวรรณคดีชาดกที่มีชื่อเสี ยง และ
เป็ นที่รู้จกั มาแสดงในเล่ม
ตรี ศิ ล ป์ บุ ญ ขจร (2547) ท างานวิ จัย เรื่ อ ง “วรรณกรรมประเภทกลอนสวดภาคกลาง”
มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส ารวจและรวบรวมวรรณกรรมกลอนสวดของภาคกลางที่ เป็ นเอกสาร
ตัวเขียนในแผนกเอกสาร หอสมุดแห่ งชาติ ศึกษาประวัติความเป็ นมาพัฒนาการของบทประพันธ์
ประเภทกาพย์ที่ ใช้แต่งกลอนสวด ศึกษาประเพณี การอ่านวรรณกรรมกลอนสวด และวิเคราะห์
วิ จ ารณ์ ว รรณกรรมกลอนสวดในด้า นที่ ม าของเรื่ อ ง และองค์ ป ระกอบต่ า ง ๆ มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษา
วรรณกรรมกลอนสวดเรื่ องที่ยงั ไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ พบว่ากลอนสวดเป็ นคาเรี ยกวรรณกรรม
ประเภทหนึ่ ง คื อ วรรณกรรมค ากาพย์ที่ น ามาสวดเป็ นท านองสวด เป็ นวรรณกรรมศาสนา
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ซึ่ งมี เนื้ อเรื่ องส่ วนใหญ่ เกี่ ย วกั บ พุ ท ธศาสนา ตั ว ละครมี ล ั ก ษณ ะเป็ นตั ว ละครด้ า นเดี ย ว
แบ่ ง เป็ นฝ่ ายร้ า ยเป็ นตั ว แทนของกิ เลสตั ณ หา และฝ่ ายดี เป็ นผู ้มี บุ ญ ญาธิ ก าร มี คุ ณ ธรรม
มีการกล่าวถึงเรื่ องฉัททันตชาดกไว้ในตารางส่วนกลอนสวดที่มาจากนิบาตชาดก
ตรี ศิลป์ บุญขจร ให้ขอ้ เสนอแนะไว้ว่า การศึกษาวรรณกรรมกลอนสวดในวิทยานิ พ นธ์
เรื่ อ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาในระดับ มหภาค เนื่ อ งจากเป็ นการศึ ก ษาโดยเน้ น ประเภทวรรณกรรม
ในขั้นต่อไปควรจะได้มีการวิจยั ในระดับจุลภาค กล่าวคือศึกษากลอนสวดในแต่ละเรื่ องโดยละเอียด
ทั้ งในด้ า นการเปรี ยบเที ย บส านวนฉบั บ ต่ า ง ๆ ของต้ น ฉบั บ ตั ว เขี ย นกลอนสวดเดี ย วกั น
และควรมีการศึกษาวรรณกรรมกลอนสวดของภาคกลางเปรี ยบเทียบกับวรรณกรรมเรื่ องเดียวกัน
ในภู มิ ภ าคอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เข้า ใจวรรณกรรมเรื่ อ งดั ง กล่ า วชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง จะช่ ว ยให้ ส ามารถ
เป รี ยบ เที ยบ ลั ก ษ ณ ะ ของวรรณ กรรม ช าวบ้ า น ใน แต่ ล ะภู มิ ภ าคข องไท ยได้ อี กด้ ว ย
(ตรี ศิลป์ บุญขจร, 2547 : 467-468)
“วรรณกรรมประเภทกลอนสวดภาคกลาง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์” ของ ตรี ศิลป์ บุญขจร
มี ก ารกล่ า วถึ ง เรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดกด้ว ย โดยเป็ นฉบับ ที่ เก็ บ รั ก ษาอยู่ ณ กลุ่ ม หนั ง สื อ ตัว เขี ย น
และจารึ ก สานักหอสมุดแห่งชาติ แต่ไม่มีการศึกษาวิเคราะห์เรื่ องฉัททันตชาดก
นิตยา แก้วคัลณา (2557) เขียนหนังสื อเรื่ อง “บทพรรณนาในกวีนิพนธ์ไทย: ลีลา ความคิด
และการสื บ สรรค์” โดยได้แ สดงให้ เห็ น วิ ธี ก ารสร้ างบทพรรณนาในกวี นิ พ นธ์ ไ ทย บทบาท
และความส าคัญ ของบทพรรณนาในกวี นิ พ นธ์ ไ ทย มี ก ารยกตัว อย่ า งการใช้ บ ทพรรณนา
ในสถานการณ์ต่าง ทั้งการพรรณนาถึงธรรมชาติ ตัวละคร ฉาก ที่อยูใ่ นกวีนิพนธ์ไทย
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท าให้ ท ราบลัก ษณะอัก ษร และอัก ขรวิ ธี อัก ษรไทยย่ อ ที่ ป รากฏในวรรณกรรม
เรื่ อง ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง
2. ทาให้ทราบสิ่ งที่เหมือน และแตกต่างในด้านศิลปะการใช้ภาษา และภาพสะท้อนสังคม
ของวรรณกรรมเรื่ อง ฉัททันตชาดก

บทที่ 2
ลักษณะเอกสาร อักษร และอักขรวิธี ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้ านแลง
ที่มาของเรื่ องฉัททันตชาดก
ชาดกในชั้นพระบาลี คือ พระไตรปิ ฎก เป็ นคาร้อยกรองเรี ยกว่า คาถา จัดเป็ นพุทธวจนะ
มีจานวน 547 ชาดก พระธรรมสังคาหกาจารย์ (พระอาจารย์ผรู ้ วบรวมคัมภีร์) ได้รวบรวมชาดกไว้
เป็ นคัม ภี ร์ห นึ่ งในขุท ทกนิ ก ายพระสุ ตตันปิ ฎก เป็ นภาษาบาลี ล ้วนอยู่ในเล่มที่ 27 และ 28 แห่ ง
พระไตรปิ ฎก พระธรรมสังคาหกาจารย์จดั ไว้เป็ นนิบาตหลายนิบาต โดยรวบรวมเป็ นหมวดหมู่ดงั นี้
1. พระสุ ตตั น ปิ ฎก ขุ ท ทกนิ กาย ชาดก ภาคที่ 1 เล่ ม ที่ 27 จัด นิ บาตไว้ 17 นิ บาต
คือ เอกนิ บาตถึงเตรสกนิ บาต (คือเรี ยงจากลาดับ 1-13) ต่อจากนั้นเป็ นปกิณกิจกนิ บาต วีสตินิบาต
ติงสตินิบาต และจัตตาฬีสตินิบาต ตามลาดับ
2. พระสุ ตตัน ปิ ฎก ขุท ทกนิ ก าย ชาดก ภาคที่ 2 เล่ม ที่ 28 จัด นิ บ าตตามจาวนของคาถา
คือ ปัญญาสนิบาต สัฏฐินิบาต สัตตตินิบาต อสี ตินิบาต มหานิบาต รวม 22 นิบาต ดังนี้
ชาดกที่มีคาถาเดียว จัดเป็ น เอกนิบาต มีชาดก 150 เรื่ อง
ชาดกที่มี 2 คาถา จัดเป็ น ทุกนิบาต มีชาดก 100 เรื่ อง
ชาดกที่มี 3 คาถา จัดเป็ น ติกนิบาต มีชาดก 50 เรื่ อง
ชาดกที่มี 4 คาถา จัดเป็ น จตุกกนิบาต มีชาดก 50 เรื่ อง
ชาดกที่มี 5 คาถา จัดเป็ น ปัญจกนิบาต มีชาดก 25 เรื่ อง
ชาดกที่มี 6 คาถา จัดเป็ น ฉักกนิบาต มีชาดก 20 เรื่ อง
ชาดกที่มี 7 คาถา จัดเป็ น สัตตกนิบาต มีชาดก 21 เรื่ อง
ชาดกที่มี 8 คาถา จัดเป็ น อัฏฐกนิบาต มีชาดก 10 เรื่ อง
ชาดกที่มี 9 คาถา จัดเป็ น นวกนิบาต มีชาดก 12 เรื่ อง
ชาดกที่มี 10 คาถา จัดเป็ น ทสกนิบาต มีชาดก 16 เรื่ อง
ชาดกที่มี 11 คาถา จัดเป็ น เอกาทสกนิบาต มีชาดก 9 เรื่ อง
ชาดกที่มี 12 คาถา จัดเป็ น ทวาทสนิบาตชาดก มีชาดก 10 เรื่ อง
ชาดกที่มี 13 คาถา จัดเป็ น เตรสนิบาตชาดก มีชาดก 10 เรื่ อง
เป็ นชาดกที่มีคาถาเบ็ดเตล็ด จัดเป็ นอีกหมวดหนึ่ง เรี ยกว่า ปกิณฐกัดกนิบาต มีชาดก 13 เรื่ อง
ชาดกที่มี 20 คาถา จัดเป็ น วีสตินิบาต มีชาดก 14 เรื่ อง
ชาดกที่มี 30 คาถา จัดเป็ น ติงสนิบาต มีชาดก 10 เรื่ อง
ชาดกที่มี 40 คาถา จัดเป็ น จัตตาฬีสนิบาต มีชาดก 5 เรื่ อง
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ชาดกที่มี 50 คาถา จัดเป็ น ปัญญาสนิบาต มีชาดก 3 เรื่ อง
ชาดกที่มี 60 คาถา จัดเป็ น สัฏฐินิบาต มีชาดก 2 เรื่ อง
ชาดกที่มี 70 คาถา จัดเป็ น สัตตตินิบาต มีชาดก 2 เรื่ อง
ชาดกที่มี 80 คาถา จัดเป็ น อสี ตินิบาต มีชาดก 5 เรื่ อง
ชาดกที่มี 100 คาถาขึ้นไป จัดเป็ น มหานิบาต มีชาดก 10 เรื่ อง
รวมชาดกทั้งหมด 547 เรื่ อง (สิ ริ เพ็ชรไชย, 2541: 74)
ฉัททันตชาดก ปรากฏเป็ นชาดกเรื่ องที่ 514 ในนิ บาตชาดก อยู่ในพระไตรปิ ฎกเล่มที่ 28
พระสุตตันปิ ฎกเล่มที่ 20 ขุททกนิกายชาดก ภาค 2 ในหมวดติงสตินิบาตชาดก เป็ นชาดกที่แสดงการ
บ าเพ็ ญ ทานบารมี ข องพระโพธิ สั ต ว์ โดยการที่ พ ญาฉั ท ทั น ต์ ส ละงาของตน ให้ แ ก่ พ รานป่ า
ที่มาฆ่าตนเพื่อนางาไปทาแท่นบรรทมให้แก่นางจุลสุ พตั ราเมียของพญาฉัททันต์เมื่อชาติก่อน
ต้นฉบับสมุดไทยเรื่ อง ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้ านแลง
ต้น ฉบับ สมุ ด ไทยเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ วัด บ้า นแลง ฉบับ หลัก ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา
เป็ นเอกสารประเภทสมุดไทยขาว มีสภาพเก่า ไม่สมบูรณ์ ซึ่ งความสมบูรณ์ของเอกสารต้นฉบับนี้
ผูศ้ ึกษาได้พิจารณาจากความครบถ้วนของเนื้ อหา และสภาพของเล่มสมุดไทย คือเนื้ อเรื่ องครบถ้วน
สมบูรณ์ท้ งั การเปิ ดเรื่ อง การเล่าเรื่ อง และการปิ ดเรื่ อง ข้อความครบถ้วนไม่ขาดหาย หรื อลบเลือน
มาก หน้ า สมุ ด ไทยไม่ ฉี ก ขาดจากกัน ไม่ เป็ นรู ท้ ัง เกิ ด จากสั ต ว์และเกิ ด จากอายุข องตัวเอกสาร
ฉัท ทันตชาดกฉบับ วัดบ้านแลงมีส ภาพไม่ส มบูรณ์ ผูศ้ ึกษาจึงใช้เอกสารสมุดไทยที่ เก็บรักษาไว้
ณ กลุ่มหนังสื อตัวเขียนและจารึ ก ทะเบียน 316 เรื่ องพญาทรฉัดณทรชนทรั้รเอ้ย มาเป็ นส่ วนแทน
เนื้ อความในส่ วนที่ ข าดหายไป เนื่ อ งจากฉบั บ นี้ มี ส านวนใกล้ เคี ย งกั น กั บ ฉั ท ทั น ตชาดก
ฉบับวัดบ้านแลง
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ภาพที่ 5 สมุดไทยเรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง จังหวัดระยอง
จากตัวอย่างต้นฉบับของต้นฉบับวัดบ้านแลง จะเห็นได้ว่า ฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง
มีสภาพไม่สมบูรณ์ โดยมี สภาพขาด เกิดรู ตัวอักษรลบเลือน ใจความของเรื่ องตอนกลางหายไป
แต่ ก ารเปิ ดเรื่ อง ปิ ดเรื่ อ ง ยัง คงอยู่ค รบถ้วน ผูป้ ระพัน ธ์ ป ระพัน ธ์ เป็ นร้ อ ยกรอง ประเภทกาพย์
เขียนด้วยเส้นดา อักษรไทยย่อ หน้าละ 6 บรรทัด ขนาดของเล่มสมุดไทยกว้าง 12.6 ซม. ยาว 37 ซม.
ฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ วัด บ้า นแลง แม้จ ะมี ส ภาพไม่ ส มบู ร ณ์ แต่ ฉั ท ทัน ตชาดก ฉบั บ นี้
เป็ นเอกสารที่พบใหม่ ยังไม่เคยถูกนามาศึกษา และยังเป็ นการพบเอกสารที่เขียนด้วยอักษรไทยย่อ
ทั้ งเล่ ม เพี ยงเล่ ม เดี ย วใน จั ง หวั ด ระยอง มี การก ากั บ ศั ก ราชว่ า เขี ย น ขึ้ นเมื่ อ พ .ศ. 2330
ตรงกับ สมัย รั ช กาลที่ 1 ในสมั ย นี้ พบการใช้ อัก ษรไทยย่ อ ในการจดบั น ทึ ก เอกสารทั้ ง ฉบั บ
เป็ นจานวนน้อย โดยมากจะเขียนเพียงชื่อต้น และเป็ นการพบเรื่ องฉัททันตชาดกสานวนที่เก่าที่สุด
ในประเทศไทย จึ งท าให้ผูศ้ ึ กษาเลื อกฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลงนี้ มาเป็ นเอกสารฉบับ หลัก
ในการศึกษา
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ผู้ประพันธ์ และอายุของต้ นฉบับ

ภาพที่ 6 หน้าสมุดไทยที่มีการบันทึกชื่อผูว้ า่ จ้าง และปี ที่เขียน
“นิ พ พานัง ปั จจโยโหตุ นิ ท านเจ้าพญาฉัท ทัน ต์จบแต่ เท่ านี้ แล้วแลนา หนังสื อนี้ นางซุ น
สร้างไว้ ขอเป็ นนิสัยปัจจัยตามแต่จะประสงค์หน้านั้นเถิด เขียนแล้วแต่ ณ วันพฤหัส เดือนญี่แรมเก้า
ค่า จุลศักราชพันร้อยสี่ เก้า ปี มะแม นพศก เพลาตะวันชาย เขียนแต่หนังสื อแล้วสาเร็จทิศา”
ผูเ้ ขียนสมุดไทยฉบับวัดบ้านแลงไม่ได้ระบุผเู ้ ขียน แต่ได้ระบุผสู ้ ร้าง และปี ที่เขียนแล้วเสร็ จ
ไว้ในส่ วนเดียวกัน โดยอยูใ่ นส่ วนท้ายของเรื่ อง ระบุว่า “นางซุนสร้างไว้” หมายความว่า “นางซุน”
เป็ นผู ส้ ร้ า ง หรื อ ว่า จ้า งให้ ผู เ้ ขี ย น เขี ย นสมุ ด ไทยเรื่ อ งพญาฉั ท ทัน ต์ เล่ ม นี้ ขึ้ น มา พร้ อ มทั้ง ระบุ
สิ่ งที่ผวู ้ า่ จ้างต้องการไว้วา่ “ขอเป็ นนิสัยปัจจัยตามแต่จะประสงค์หน้านั้นเถิด”
ในส่ วนของปี ที่เขียนแล้วเสร็ จผูเ้ ขียนได้ระบุไว้ต่อจากชื่ อผูจ้ ้าง “จุลศักราชพันร้อยสี่ เก้า”
จ.ศ. 1149 เมื่อเที ย บ จ.ศ. เป็ น พ.ศ. แล้วจะพบว่าสมุ ดไทยเล่ มนี้ เขี ยนขึ้น ในปี พุ ท ธศัก ราช 2330
(ตรงกับรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (5 ปี หลังจากขึ้นครองราชย์))
อักษรที่ใช้ ในการเขียน

ภาพที่ 7 แบบอักษรไทยย่อ จากเรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง
“อักษรไทยย่อ” เป็ นอักษรไทยสมัยอยุธยาชนิ ดหนึ่ ง อักษรไทยย่อเกิดจากอักษรบรรจง
ในสมัยอยุธ ยา นิ ยมใช้และเสื่ อมความนิ ย มไปในสมัยอยุธ ยา (จุ ไ รรั ตน์ ลัก ษณะศิ ริ , 2555: 31)
พบหลักฐานการใช้งานอักษรไทยย่อครั้ งแรกในช่ วงต้นพุ ทธศตวรรษที่ 23 (ตรงกับรัชสมัยของ
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สมเด็จพระนารายณ์ ) หลักฐานที่ เก่ าที่ สุด คือ จารึ กวัดจุฬามณี พ.ศ. 2225 อักษรไทยย่อมักใช้เพื่ อ
บัน ทึ ก เอกสาร อาทิ หนัง สื อ ส าคัญ พระราชสาสน์ วรรณคดี โดยรู ป อัก ษรเขี ย นอย่างบรรจง
ประดิษฐ์หักเหลี่ยม ย่อมุมเส้นอักษรตวัดปลาย และเขียนเส้นเอียงไปทางขวา อักษรไทยย่อถูกใช้
แพร่ หลายจนพั ฒ นาถึ ง ขี ด สุ ดในส มั ย อยุ ธ ยาตอนปลาย ดั ง ปรากฏ แบบอั ก ษรในเรื่ อง
นันโทปนันทสูตรคาหลวง เจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ ได้ทรงพระนิพนธ์ไว้ในปี พ.ศ. 2279
(ตรงกั บ รั ช สมั ย ของพระเจ้ า อยู่ หั ว บรมโกศ) จนเมื่ อ อยุ ธ ยาเสี ยกรุ งครั้ งที่ 2 (พ.ศ. 2310)
ก็ ไ ม่ ค่ อ ยพบการใช้อัก ษรไทยย่อ ในการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ที่ มี ข นาดยาวจึ ง นั บ ได้ว่า อัก ษรไทยย่ อ
เสื่ อมความนิยมลงไปในช่วงอยุธยาตอนปลาย
ฉัท ทันตชาดก ฉบับ วัดบ้านแลง ถื อเป็ นหลัก ฐานส าคัญ ที่ แสดงถึ งการใช้อัก ษรไทยย่อ
ในการบันทึกข้อมูลขนาดยาว ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ เพราะอักษรไทยย่อเสื่ อมความนิ ยมไปแล้ว
เมื่ อเที ยบกั บ การใช้ ง านใน ส มั ย อยุ ธ ยา และพ บ เอกสารในส มั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ที่ เขี ย น
ด้วยอักษรไทยย่อทั้งเล่มจานวนน้อย โดยมากจะเขียนขึ้นเพียงหน้าต้น หรื อชื่อเรื่ อง ซึ่ งการปรากฏ
การใช้ อัก ษรไทยย่ อ ที่ จัง หวัด ระยองนี้ เมื่ อ สื บ ถึ ง ประวัติ ศ าสตร์ เมื อ งระยองจะท าให้ พ บว่ า
จังหวัดระยอง มีประวัติศาสตร์ ยาวนานมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยปรากฏแหล่งโบราณคดี
เขาวง และเขื่อนประแสร์ จนถึงสมัยอยุธยาจังหวัดระยองเป็ นหนึ่งในหัวเมืองตะวันออกของอยุธยา
(คณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร และบริ ษ ัท พี ที ที โกบอล เคมิ ค อล จ ากัด (มหาชน),
2561: 2-4) และปรากฏชื่ อ “เมื องระยอง” ในกฎหมายตราสามดวง ที่ ไ ด้ต ราขึ้ น ในสมัย สมเด็ จ
พระบรมไตรโลกนาถ โดยเขียนว่า “…เมืองรยอง…” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550: 1149) นอกจากนี้
ยัง ปรากฏชื่ อ เมื อ งระยองอี ก หลายครั้ งในกฎหมายตราสามดวง วัด บ้ า นแลงสถานที่ พ บ
เอกสารเรื่ อ งฉั ท ทัน ชาดก ตั้ง อยู่ ที่ ต าบลบ้า นแลง อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด ระยอง เดิ ม วัด บ้า นแลง
เป็ นสานักสงฆ์ ที่ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา โดยนายจันทร์ เป็ นผูย้ กที่ดินไร่ ออ้ ยถวายให้ มีพระนาค
เป็ นผู ้ริ เริ่ ม ก่ อ สร้ า งและได้ต้ ัง ชื่ อ วัด ตามชื่ อ ผู ้ที่ ถ วายที่ ดิ น คื อ นายจัน ทร์ ว่ า “วัด จัน ทร์ สุ ว รรณ
โพธิธาราม” ซึ่งต่อมาชาวบ้านนิยมเรี ยกกันว่า “วัดแลง” สันนิ ษฐานว่ามาจากบริ เวณวัดซึ่งเป็ นพื้นที่
ที่พบหิ นศิลาแลงเป็ นจานวนมาก จึงได้ยกขึ้นมาเป็ นชื่ อวัด ต่อมาชาวบ้านก็เรี ยกว่า “วัดบ้านแลง”
ตามชื่อของตาบลที่ต้ งั วัด ปี ที่ต้ งั วัดตามที่ปรากฏคือ พ.ศ. 2285 และวันรับพระราชทานวิสุงคามสี มา
คื อ วัน ที่ 23 เมษายน พ .ศ. 2529 (ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ งชาติ , ออนไลน์ , 2561)
อีกทั้งวัดบ้านแลงยังมีหลักฐานสถาปั ตยกรรมประเภทอุโบสถ และเจดีย ์ ที่เป็ นรู ปแบบศิลปะอยุธยา
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ตอนปลาย ดั ง นั้ นจึ ง ตั้ง สมมติ ฐ านได้ ว่ า การที่ จัง หวัด ระยองเป็ นหนึ่ งในหั ว เมื อ งตะวัน ออก
ของอยุธยา ประกอบกับวัดบ้านแลง เป็ นวัดเก่าแก่มีประวัติถึงสมัยอยุธยา จึงพบอักษรไทยย่อที่นิยม
ใช้ในช่วงอยุธยาตอนปลายผ่านการใช้งานในสมุดไทยที่พบ ณ วัดบ้านแลง จังหวัดระยอง
ต้น ฉบับ ฉัท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด บ้านแลง ถู ก เขี ย นด้วยอัก ษรไทยย่อทั้งเล่ ม ด้วยเส้ น ด า
และได้ระบุปี ที่ เขียนไว้คือ พ.ศ. 2330 ผูศ้ ึ กษาจึงนาอักษรไทยย่อในสมุดไทยเรื่ องฉัททันตชาดก
ฉบับ วัดบ้านแลง มาเปรี ยบเที ย บกับอัก ษรไทยย่อในสมัย อยุธ ยา โดยอิ งตามตารางเปรี ย บเที ย บ
อัก ษรไทยย่อของ ณพล พรประศาสน์สุ ข (ณพล พรประศาสน์สุ ข, 2559) โดยการเปรี ยบเที ย บ
และวิ เคราะห์ อัก ษรไทยย่อ ของ ณพล พรประศาสน์ สุ ข ได้แ บ่ งอัก ษรไทยย่อ ไว้ส องระยะคื อ
ระยะที่ หนึ่ งช่ วงต้นพุ ท ธศตวรรษที่ 23 จนถึ งประมาณ พ.ศ. 2270 และระยะที่ ส องช่ วงประมาณ
พ.ศ. 2271 ไปจนถึงสิ้ นสุ ดสมัยอยุธยา โดยใช้แบบอักษรดังนี้ ในระยะที่หนึ่ งใช้แบบอักษรไทยย่อ
จาก จารึ ก วัด จุฬ ามณี พ.ศ. 2225 (พล.4) , จารึ ก วัดมหาธาตุ กรุ งเทพฯ พ.ศ. 2228 (หลัก ที่ 115) ,
หนังสื อออกขุนพิพทั โกษา พ.ศ. 2230 , หนังสื อสนธิสัญญาไทย – ฝรั่งเศส ครั้งสมเด็จพระนารายณ์
พ.ศ. 2230 และหนั ง สื อ ออกพระวิ สุ ท สุ น ทรฯ ถึ ง มู สู สิ ง แฬร์ พ .ศ. 2231 (จดหมายฉบับ ที่ 1)
และระยะที่ ส องใช้แบบอักษรไทยย่อจาก นันโทปนันทสู ตร พ.ศ. 2279 , จารึ ก แม่อกั ษรขอมขูด
ปรอท พ.ศ. 2290 (อย.43) , จารึ กบานประตูมุก หอพระมณเฑี ยรธรรม พ.ศ. 2295 (บานประตู1) ,
จารึ กบานประตูวดั ป่ าโมก พ.ศ. 2296 (บานประตู2) และจารึ ก ประตูมุก วิห ารพระพุ ทธชิ น ราช
พ.ศ. 2299 (บานประตู3) โดยผูศ้ ึกษาจะเพิ่มตารางระยะที่สามมาเปรี ยบเทียบกับทั้งสองระยะโดยใช้
แบบอัก ษรไทยย่ อ ในเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดก ฉบั บ วัด บ้ า นแลง พ .ศ. 2330 มาเป็ นตัว แบบเพื่ อ
ท าให้ เห็ น พั ฒ นาการ และรู ป แบบการส่ ง ผ่ า นอัก ษรไทยย่ อ จากสมั ย อยุ ธ ยาตอนปลาย สู่
รัตนโกสิ นทร์ตอนต้น
รู ป อัก ษรที่ พ บในสมุ ดไทยเรื่ องฉัท ทัน ตชาดก ฉบับ วัดบ้านแลง แบ่ งเป็ นรู ปพยัญ ชนะ
พบทั้งหมด 35 รู ป ได้แก่ ก ข ฃ ค ง จ ฉ ช ซ ญ ฏ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส
ห อ (ไม่ พ บพยัญ ชนะ ฅ ฆ ฌ ฎ ฐ ฑ ฒ ฬ และ ฮ) ไม่พ บรู ป พยัญ ชนะตัวเชิ ง รู ปสระพบ 20 รู ป
ได้แก่ อะ อา อี อือ อุ อู เอ แอ เอีย เอื อ อัว โอ เอาะ ออ เออ อา ไอ เอา ฤๅ ฦๅ (ไม่พบสระ อิ อึ เอะ
แอะ เอียะ เอือะ อัวะ โอะ เออะ ใอ ฤ และ ฦ) รู ปวรรณยุกต์พบ 1 รู ปคือ ไม้โท และรู ปเครื่ องหมาย
พบ 6 รู ป คือ ไม้หันอากาศ ไม้ยมก ฟั นหนู นิ คหิ ต ขึ้นต้นข้อความ หรื อฟองมัน และเครื่ องหมาย
กากับชื่อฉันทลักษณ์ โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดพัฒนาการรู ปอักษรไทยย่อแต่ละตัว ดังนี้
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1. รู ปพยัญชนะ
รู ปพยัญชนะพบทั้งหมด 34 รู ปดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางรู ปพยัญชนะ
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จากตารางข้างรู ปพยัญชนะ สามารถอธิบายพัฒนาการรู ปพยัญชนะโดยการเปรี ยบเทียบกับ
อักษรไทยย่อในสมัยอยุธยา ได้ดงั นี้
พยัญชนะ ก ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ หัวอักษร เส้นกลาง เส้นหน้า เส้นบน และ
เส้ น หลัง เริ่ ม เขี ย นจากหั ว อัก ษร ขมวดเป็ นวงจากซ้ า ยไปขวา แล้ว ลากเส้ น กลางลงมา จากนั้ น
ลากเส้นหน้าต่อจากเส้นกลางใต้หัวอักษรออกไปทางซ้าย แล้วหักมุมลากเส้นบนกลับไปทางขวา
จากนั้นหักมุมอีกครั้ง ลากเส้นหลังเฉี ยงลงมาด้านล่าง ปลายหางขมวดเป็ นวงเช่นเดียวกับหัวอักษร
ระยะที่ 1 เหลี่ยมมุมปรากฏน้อยที่สุด
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ระยะที่ 2 เหลี่ยมมุมชัดเจนที่สุด มีการขมวดวงที่เส้นกลาง และปลายเส้นหลัง
ระยะที่ 3 เส้นหน้าอยู่ชิดกับเส้นกลางมากขึ้น เหลี่ยมมุม และความเอียงของอักษรระยะที่ 3
ลดลงจาก ระยะที่ 2 เล็กน้อย
ระยะที่ 1
พล.4

ระยะที่ 2
หลักที1่ 15

นันโทฯ

บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยัญชนะ ข รู ปอักษรประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลัง
เริ่ มเขียนจากหัวอักษรขมวดเป็ นวง จากซ้ายไปขวา แล้วเขียนเส้ นโค้งอี กเส้ นครอบหัวอัก ษรไว้
จากนั้น ลากเส้ น หน้าเฉี ยงลงไปทางซ้าย ปลายโค้ง ขึ้ น ไปทางซ้ ายเล็ก น้อย ลากเส้ น ล่างเฉี ย งลง
ทางขวาสั้น ๆ แล้วลากเส้นหลังเฉี ยงขึ้นไปทางขวา หางหักมุมบรรจบกับเส้นบน
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1 แต่ระยะที่ 1 รู ปอักษรจากจารึ ก
วัดจุฬามณี (พล.4) เหลี่ยมมุมปรากฏน้อยที่สุด
ระยะที่ 1
พล.4
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยัญชนะ ฃ ลักษณะรู ปเหมือนพยัญชนะ ข แต่หวั อักษรมีหยักกลาง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยัญ ชนะ ค ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 5 ส่ วน คือ หัวอัก ษร เส้ น กลาง เส้ น หน้า เส้ น บน
และเส้นหลัง เริ่ มเขียนจากหัวอักษรเป็ นวง จากขวาไปซ้าย แล้วลากเส้นกลางเฉี ยงลงไปด้านซ้าย
แล้วลากเส้ น หน้าเฉี ย งออกด้านซ้ ายขึ้ น ไปเล็ก น้อย หั ก มุ ม แล้วลากเส้ น บนไปด้านขวา จากนั้น
ลากเส้นหลังลงไปด้านล่าง

24
ระยะที่ 2 มีการขมวดวงที่ปลายเส้นหลัง
ระยะที่ 3 มีการขมวดวงเพิ่มที่ปลายเส้นกลาง
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยัญชนะ ง ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ หัวอักษร เส้นหลัง และเส้นล่าง เริ่ มเขียน
จากหัวอักษร ขมวดเป็ นวงจากซ้ายไปขวา ลากเส้นหลังลงด้านล่าง และหักมุมลากเส้นล่างเฉี ยงขึ้น
ไปทางซ้ายเล็กน้อย
ระยะที่ 2 มี ค วามเป็ นเหลี่ ย มมุ ม มากที่ สุ ด เฉพาะนัน โทปนัน ทสู ต รเขีย นหัวอัก ษรเป็ น
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า
ระยะที่ 3 การพัฒนาเปลี่ ยนแปลงเพียงความเหลี่ยมลดลง มีลกั ษณะมนมากขึ้นที่ส่วนหัว
อักษร คล้ายการเขียนของระยะที่ 1 รู ปอักษรจากจารึ กวัดจุฬามณี (พล.4)
ระยะที่ 1
พล.4

สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยัญชนะ จ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รู ปอักษรประกอบด้วย 6 ส่ วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า
เส้ น ล่ าง เส้ น หลัง เส้ น บน และเส้ น ปลาย เริ่ ม เขี ย นจากหั ว อัก ษรขมวดเป็ นวงจากซ้ า ยไปขวา
ลากเส้นหน้าเฉี ยงลงไปทางซ้าย จากนั้นลากเส้นหลังเฉี ยงขึ้นไปทางขวา และหักมุมเขียนเส้นบน
ไปทางด้านซ้าย จากนั้นตวัดเส้นปลายกลับมาบรรจบกันกับเส้นบน
ระยะที่ 3 พัฒนาการของ พยัญชนะ จ ประกอบด้วยการลดระยะความห่ างของเส้นหน้า
กับ เส้ นล่าง คล้ายกับ ระยะที่ 1 รู ปอัก ษรจากหนังสื อสนธิ สัญ ญา ปลายเส้ นบนตวัดขึ้ น ไม่ ตวัด
กลับมาบรรจบกับเส้นบน
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย

ระยะที่ 2
นันโท
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง
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พยั ญ ชนะ ฉ ระยะที่ 1 รู ป อัก ษรประกอบด้วย 7 ส่ วน คื อ หัวอัก ษร เส้ น หน้า เส้ น ล่ าง
ขมวดหลัง เส้นหลัง เส้นบน และเส้น ปลาย เริ่ ม เขี ยนจากหัวอัก ษรขมวดเป็ นวงจากซ้ายไปขวา
แล้วลากเส้ นหน้าเฉี ย งลงด้านซ้าย ปลายโค้งขึ้ นไปทางซ้ายเล็ก น้อย จากนั้น ลากเส้ นล่ างหั กมุ ม
ไปทางด้านขวาพร้อมขมวดวงที่ปลายเส้นล่าง ลากเส้นหลังเฉี ยงไปทางด้านขวา แล้วลากเส้นบน
ไปทางด้ า นซ้ า ย และหั ก ปลายลงด้ า นล่ า งซ้ า ยเล็ ก น้ อ ย และตวัด เส้ น ปลายกลับ มาบรรจบ
กับ เส้ น บน เฉพาะหลัก ที่ 115 จารึ ก วัด มหาธาตุ กรุ ง เทพ เส้ น ปลายจะตวัด ออกไปทางซ้ า ย
ไม่มาบรรจบกับเส้นบน
ระยะที่ 2 เฉพาะนันโทปนันทสูตรเขียนหัวอักษรเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
ระยะที่ 3 มี ก ารพัฒ นาจากระยะที่ 2 คื อ ปลายตวัด ขึ้ น แทน การตวัด กลับ มาบรรจบ
กับเส้นบน และลดความเป็ นเหลี่ยมลดเล็กน้อย การตวัดปลายคล้ายกับระยะที่ 1 ในจารึ กหลักที่ 115
ระยะที่ 1
หลักที1่ 15

ขุนพิพทั ฯ

ระยะที่ 2
นันโทฯ

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยั ญ ชนะ ช รู ป อัก ษรประกอบด้วย 6 ส่ วน คื อ หั วอัก ษร เส้ น หน้า เส้ น ล่ าง เส้ น หลัง
และตวัด หาง เขี ย นเหมื อ นกับ พยัญ ชนะ ข แต่ มี ส่ ว นหางเพิ่ ม ขึ้ น มาโดยเขี ย นต่ อ จากเส้ น หลัง
ตวัดเฉี ยงขึ้นไปทางด้านขวา
ระยะที่ 1 ความเป็ นเปลี่ยมมุมไม่ชดั เจนเท่าระยะที่ 2
ระยะที่ 2 ขนาดหัวอักษรจะใหญ่ที่สุด
ระยะที่ 3 ลักษณะอักษรคล้ายกับ ระยะที่ 1 แบบอักษรจากสนธิสัญญา
ระยะที่ 1
พล.4

สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง
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พยัญชนะ ซ รู ปอักษรเหมือนพยัญชนะ ช แต่มีหยักกลางที่หวั อักษร
ระยะที่ 3 ลักษณะอักษรคล้ายกับ ระยะที่ 1 แบบอักษรจากสนธิสัญญา
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยั ญ ชนะ ญ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รู ป อัก ษรประกอบด้ว ยส่ ว นรู ป อัก ษรด้านบน
คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน เส้นกลาง เส้นล่าง เส้นหลัง และขมวดหลัง และส่วนเชิง รวม 8 ส่วน
เริ่ ม ต้น เขี ย นที่ ส่ ว นหั ว อัก ษรขมวดวงจากซ้ า ยไปขวา แล้ว ลากเส้ น หน้ า เฉี ย งขึ้ น ไปทางขวา
และหักมุมหยักไปด้านซ้าย ต่อเส้นบนโค้งไปทางขวา และลากเส้นกลางเฉี ยงลงทางซ้ายเล็กน้อย
จากนั้นลากเส้นล่างไปทางด้านขวา ต่อเส้นหลังเฉี ยงขึ้นไปด้านขวา และหักเหลี่ยมขมวดหลังเขียน
หางอักษรขึ้น แล้วลากลงเฉี ยงไปด้านซ้าย แล้วขมวดวงใหญ่ข้ นึ จากซ้ายไปขวา
ระยะที่ 3 พัฒนาการในส่ วนของเชิง โดยไม่เขียนต่อเส้นล่างเหมือนกับสองระยะแรก มีการ
เพิ่มส่ วนหัวอักษรไปที่ตวั เชิง
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ

อย.43

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยัญ ชนะ ฏ ระยะที่ 1 รู ป อัก ษรประกอบด้ว ย 5 ส่ วน คื อ หั วอัก ษร เส้ น หน้า เส้ น บน
เส้นหลัง และส่ วนเชิง ลักษณะการเขียนเหมือนพยัญชนะ ภ แต่เพิ่ม ส่ วนเชิงมาโดยลากเส้นต่อจาก
ปลายเส้นหลัง โดยเว้นระยะห่ างเล็กน้อย จากนั้นโค้งขึ้นไปทางซ้าย และหักมุมกลับไปบรรจบกับ
เส้นแนวตั้งของส่ วนเชิง
ระยะที่ 2 มีการขมวดวงที่ปลายเส้นหลัง
ระยะที่ 3 ส่ ว นเชิ ง ต่ อ ปลายเส้ น หลัง โดยไม่ มี ก ารขมวดวง และส่ ว นหั ว อัก ษรฉบั บ
วัดบ้านแลงเขียนจากซ้ายไปขวา
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ระยะที่ 1
พล.4
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
สุ ปรีติฯ

นันโทฯ

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยัญ ชนะ ณ รู ป อัก ษรประกอบด้วย 7 ส่ วน คื อ หัวอัก ษร เส้ น หน้า เส้ น บน เส้น กลาง
เส้นล่าง เส้นหลัง และขมวดหลัง เริ่ มต้นเขียนที่ส่วนหัวอักษรขมวดวงจากซ้ายไปขวา แล้วลากเส้น
หน้าเฉี ยงขึ้นไปทางขวา และหักมุมหยักไปด้านซ้าย ต่อเส้นบนโค้งไปทางขวา และลากเส้นกลาง
เฉี ย งลงทางซ้ า ยเล็ ก น้ อ ย จากนั้ น ลากเส้ น ล่ า งไปทางด้า นขวาพร้ อ มขมวดวงที่ ป ลายเส้ น ล่ า ง
ต่อเส้นหลังเฉี ยงขึ้นไปด้านขวา และหักเหลี่ยมขมวดหลังเขียนหางอักษรขึ้น
ระยะที่ 1 ยังไม่มีการหยักหน้า โดยการหยักหน้าเพิ่งเริ่ มมีในระยะที่ 2
ระยะที่ 3 เขียนเหมือนระยะที่ 2 แต่ลดความเอียงลงเล็กน้อย
ระยะที่ 1
ขุนพิพทั ฯ

สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยัญ ชนะ ด ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 5 ส่ วน คือ หัวอัก ษร เส้ น กลาง เส้ น หน้า เส้ น บน
และเส้นหลัง เริ่ มเขียนจากหัวอักษรเป็ นวง จากซ้ายไปขวา แล้วลากเส้นกลางเฉี ยงลงไปด้านซ้าย
ระยะที่ 3 เส้นกลางและเส้นหน้าจะขมวดเป็ นวงเชื่อมต่อกัน แล้วลากเส้นหน้าเฉี ยงออกด้านซ้าย
ขึ้นไปเล็กน้อย หักมุมแล้วลากเส้นบนไปด้านขวา จากนั้นลากเส้นหลังลงไปด้านล่าง
ระยะที่ 2 ขมวดวงที่ปลายเส้นหลัง
ระยะที่ 3 มีการเพิ่มการขมวดวงที่ปลายเส้นกลาง
ระยะที่ 1
พล.4
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง
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พยัญชนะ ต เขียนรู ปเหมือนกันกับพยัญชนะ ด แต่มีหยักเพิ่มที่กลางเส้นบน
ระยะที่ 3 มีการเพิ่มการขมวดวงที่ปลายเส้นกลาง
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยัญชนะ ถ รู ปอักษรประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน และเส้นหลัง
เริ่ มเขียนที่หวั อักษรขมวดเป็ นวงจากซ้ายไปขวา แล้วลากเส้นหน้าเฉี ยงขึ้นไปทางขวา หยักหักมุมไป
ทางด้านซ้าย แล้วลากเส้นบนโค้งไปทางขวา จากนั้นลากเส้นหลังเฉี ยงลงด้ายซ้าย พร้อมขมวดวง
เล็กที่ปลายเส้นหลัง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยัญ ชนะ ท รู ป อัก ษรประกอบด้วย 6 ส่ วน คือ หัวอัก ษร เส้น หน้า เส้ น ล่าง เส้ น กลาง
เส้นบน และเส้นหลัง เริ่ มเขียนที่หัวอักษรจากซ้ายไปขวา จากนั้นลากเส้นหน้าเฉี ยงลงไปทางซ้าย
ปลายโค้ง ขึ้ น ไปทางซ้ า ยเล็ ก น้ อ ย แล้วลากเส้ น ล่ างโค้ง ไปทางขวา แล้วลากเส้ น กลางเฉี ย งขึ้ น
ไปด้า นขวา และหยัก หั ก มุ ม ไปทางซ้ าย ลากเส้ น บนโค้ง ไปทางขวา ลากเส้ น ล่ างเฉี ย งลงซ้ าย
แล้วขมวดวง
ระยะที่ 2 มี ค วามเป็ นเหลี่ ย มมุ ม มากที่ สุ ด เฉพาะนั น โทปนั น ทสู ต รเขี ย นหั ว อัก ษร
เป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
ระยะที่ 3 เขียนคล้ายกับระยะที่ 1
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ

อย.43

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง
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พยัญชนะ ธ รู ปอักษร ธ ในระยะที่ 3 ปรากฏ 2 รู ป รู ปอักษรแรกคือรู ปที่มีลกั ษณะคล้ายกับ
ระยะที่ 2 รู ป อัก ษรประกอบด้วย 5 ส่ วน คือ เส้นหน้า เส้น ล่าง เส้นหลัง เส้น กลาง และเส้นบน
เริ่ มเขียนจากหัวอักษร เขียนขมวดเป็ นวงจากซ้ายไปขวา และลากเส้นหน้าเฉี ยงไปทางซ้าย ระยะที่ 3
จะขมวดวงอีกวงที่ปลายเส้นหน้า ส่ วนระยะที่ 2 จะตวัดปลายหางไปทางซ้าย จากนั้นลากเส้นล่าง
ระยะที่ 2 จะหยัก บริ เวณปลายเส้ น ล่ าง ส่ ว นระยะที่ 3 เขี ย นปกติ จากนั้ น ลากเส้ น หลัง เฉี ย งขึ้ น
ด้า นขวา ลากเส้ น กลางเฉี ย งไปทางซ้ า ย มัก ลากให้ ผ่ า นหั ว อัก ษร จากนั้ น หั ก มุ ม ลากเส้ น บน
ไปทางขวา หวัด ปลายคลายลู ก คลื่ น ส่ วนรู ปที่ ส อง จะมี ล ัก ษณะคล้ายกับ พยัญ ชนะ ธ ปั จจุ บัน
แต่เพิ่มวงที่ปลายเส้นหน้า
ระยะที่ 2 มีความเป็ นเหลี่ยมมุมมากที่สุด
ระยะที่ 3 พยัญ ชนะ ธ ปรากฏ 2 รู ปมี ก ารพั ฒ นาการที่ เห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนคื อ การ
ลดเหลี่ยมมุม และเพิม่ วงที่ปลายเส้นหน้า อักษรคล้ายอักษรไทยปัจจุบนั มากขึ้น
ระยะที่ 1
ขุนพิพทั ฯ
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยัญ ชนะ น รู ป อัก ษร ประกอบด้วย 5 ส่ วน คือ หั วอัก ษร เส้ น หน้า เส้ น ล่ าง เส้ น หลัง
และขมวดหลัง เริ่ มจากเขียนหัวอักษรขมวดเป็ นวงจากซ้ายไปขวา ลากเส้นหน้าต่อลงมาด้านล่าง
ปลายโค้งขึ้นไปทางซ้ายเล็กน้อย แล้วลากเส้นต่อไปทางขวาและขมวดหลัง จากนั้นลากเส้นหลัง
เฉี ยงขึ้นไปด้านบน และขมวดหลัง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1 แต่ระยะที่ 2 เฉพาะนันโทปนันท
สูตรเขียนหัวอักษรเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง
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พยัญ ชนะ บ รู ป อัก ษรประกอบด้ว ย 5 ส่ วน คื อ หั วอัก ษร เส้ น หน้า เส้ น ล่ าง เส้ น หลัง
และขมวดหลัง เริ่ มเขียนจากส่ วนหัวขมวดเป็ นวงจากซ้ายไปขวา และลากเส้นหน้าเฉี ยงลงทางซ้าย
ปลายโค้งขึ้ นไปทางซ้ายเล็ก น้อย และหั ก มุ ม ลากเส้ น ล่ างไปทางขวา จากนั้น ลากเส้ นหลังเฉี ย ง
ขึ้นทางขวา และลากขมวดหลัง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1 แต่ระยะที่ 2 เฉพาะนันโทปนันท
สูตรเขียนหัวอักษรเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
ระยะที่ 1
หลักที1่ 15
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ

อย.43

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยัญ ชนะ ป ประกอบด้ว ยอัก ษรส่ ว นล่ า งเหมื อ นกับ รู ป พยัญ ชนะ บ แต่ เพิ่ ม ส่ วนหาง
เหมือนเครื่ องหมายทัณฑฆาตแบบอักษรไทยย่อ เขียนไว้เหนือเส้นขมวดหลัง
การพัฒนาการเช่นเดียวกับพยัญชนะ บ
ระยะที่ 1
พล.4
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ

อย.43

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยั ญ ชนะ ผ รู ป อัก ษรประกอบด้วย 5 ส่ ว น คื อ หั ว อัก ษร เส้ น หน้า เส้ น ล่ าง เส้ น หลัง
และขมวดหลัง เริ่ มจากเขียนหัวอักษรขมวดวงจากขวาไปซ้าย ลากเส้นหน้าเฉี ยงลงด้านล่าง เริ่ มโค้ง
ไปทางขวาในส่ วนของกลางเส้ น กลาง จากนั้น ลากเส้ น ล่ างโค้งหยัก ไปด้านขวา โดยส่ วนยอด
ของโค้งมักเอนไปทางซ้ายเล็กน้อย จากนั้นลากเส้นหลังขึ้นไปทางขวา และขมวดหลัง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง
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พ ยั ญ ช น ะ ฝ รู ป อั ก ษ รส่ วน ล่ างเห มื อ น กั น กั บ พ ยั ญ ช น ะ ผ แต่ เ พิ่ ม ส่ วน ห าง
เหมือนเครื่ องหมายทัณฑฆาตแบบอักษรไทยย่อ เขียนไว้เหนือเส้นขมวดหลัง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
สุ ปรีติฯ

นันโทฯ

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยัญ ชนะ พ ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 9 ส่ วน คือ หัวอัก ษร เส้นหน้า เส้นล่างเส้นที่ หนึ่ ง
เส้ น กลางเส้ น ที่ ห นึ่ ง เส้ น บน เส้ น กลางเส้ น ที่ ส อง เส้ น ล่ างเส้ น ที่ ส อง เส้ น หลัง และขมวดหลัง
เริ่ มเขียนจากหัวอักษรขมวดเป็ นวงจากซ้ายไปขวา แล้วลากเส้นหน้าลงทางด้านซ้าย ปลายโค้งขึ้น
ไปทางซ้ายเล็กน้อย หักมุ มแล้วลากเส้ นล่างที่ หนึ่ งไปทางขวา และลากเส้ นกลางที่ หนึ่ งเฉี ยงขึ้ น
ไปด้านขวา ต่อเส้นบนหักมุมไปทางขวา จากนั้นลากเส้นกลางที่สองเฉี ยงลงทางด้านซ้าย ปลายโค้ง
ขึ้ น ไปทางซ้ า ยเล็ ก น้ อ ย และหั ก มุ ม ลากเส้ น ล่ า งที่ ส อง จากนั้ น ลากเส้ น หลัง เฉี ย งขึ้ น ทางขวา
และขมวดหลัง
ระยะที่ 2 เฉพาะนันโทปนันทสูตรเขียนหัวอักษรเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
ระยะที่ 3 มีการขมวดวงที่ปลายเส้นกลางที่หนึ่งเพื่อต่อกับเส้นบน
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ

บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยั ญ ชนะ ฟ ระยะที่ 1 รู ป อัก ษรส่ ว นล่ า งเหมื อ นกัน กับ พยัญ ชนะ ฟ แต่ เพิ่ ม ส่ ว นหาง
เหมือนเครื่ องหมายทัณฑฆาตแบบอักษรไทยย่อ เขียนไว้เหนือเส้นขมวดหลัง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1 แต่ระยะที่ 2 เฉพาะนันโทปนันท
สูตรเขียนหัวอักษรเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
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ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ

อย.43

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

อักษร ภ ระยะที่ 1 และ 2 รู ปอักษรเหมือนกับพยัญชนะ ถ แต่ส่วนหัวอักษรกลับมาด้านซ้าย
ขมวดเป็ นวงจากขวาไปซ้าย
ระยะที่ 3 ส่วนหัวอักษรอยูห่ ่างจากเส้นหน้า
ระยะที่ 1
พล.4
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโท
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

อักษร ม รู ปอักษรประกอบด้วย 6 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า ขมวดหน้า เส้นล่าง เส้นหลัง
และขมวดหลัง เริ่ มต้นเขียนจากส่ วนหัวขมวดวงจากซ้ายไปขวา และลากเส้นหน้าเฉี ยงลงทางซ้าย
ขมวดวงจากซ้ายไปขวา ต่อเส้นล่างเฉี ยงลงทางขวาเล็กน้อย จากนั้นลากเส้นหลังขึ้น วาดขมวดหลัง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1 แต่ระยะที่ 2 เฉพาะนันโทปนันท
สูตรเขียนหัวอักษรเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ

บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยั ญ ชนะ ย รู ป อัก ษรประกอบด้วย 5 ส่ ว น คื อ หั ว อัก ษร เส้ น หน้า เส้ น ล่ าง เส้ น หลัง
และขมวดหลัง เริ่ ม เขี ย นจากหั ว อัก ษร จากขวาไปซ้ า ย ลากเส้ น หน้ า ลงด้า นล่ า ง มี ห ยัก กลาง
ปลายเส้นหยักตวัดขึ้นเล็กน้อย ลากต่อลงมาปลายเส้นล่างโค้งขึ้นไปทางซ้ายเล็กน้อย จากนั้นหักมุม
ต่อเส้นล่างขีดไปทางขวา จากนั้นลากเส้นหลังเฉี ยงขึ้นด้านขวา ต่อด้วยขมวดหลัง
ระยะที่ 3 ส่ วนหยักกลางเส้นหน้าจะหยักเข้าไปลึกกว่าเกือบบรรจบปลายเส้นหลัง
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ระยะที่ 1
สนธิสัญญา

จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยัญชนะ ร รู ปอักษรประกอบด้วย 4 ส่ วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน และขมวดปลาย
เริ่ มต้นเขียนหัวอักษรเป็ นวงจากขวาไปซ้าย และลากเส้นหน้าเฉี ยงขึ้นไปทางขวาเล็กน้อย หักมุม
ลากเส้นกลางไปทางซ้าย และหักมุมอีกทีไปทางขวาขมวดปลาย
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา

จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยัญชนะ ล ระยะที่ 1 และ 2 รู ปอักษรประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นล่าง เส้นหลัง
เส้ น บน และขมวดปลาย เริ่ ม เขี ย นที่ หั วอัก ษรจากซ้ ายไปขวา และลากเส้ น ล่ า งโค้ง ไปทางขวา
และต่ อเส้ นหลังเฉี ย งขึ้นไปทางขวา จากนั้น ขีดเส้ นบนโค้งไปทางซ้าย และขมวดปลายกลับ มา
บรรจบกับเส้นบน แต่เส้นปลาย ระยะที่ 1 จากรู ปอักษรจากจารึ กวัด จุฬามณี (พล.4) มีปลายตวัด
ปลายขึ้นเล็กน้อย
ระยะที่ 3 มี ก ารขมวดวงที่ ป ลายเส้ น ล่ างต่ อ กับ เส้ น หลัง เส้ น ขมวดปลายจะขมวดขึ้ น
ไปด้านบนคล้ายกับระยะที่ 1 จากรู ปอักษรจากจารึ กวัดจุฬามณี (พล.4)
ระยะที่ 1
พล.4
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง
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พยัญ ชนะ ว ระยะที่ 1 รู ป อัก ษรประกอบด้ว ย 5 ส่ ว น คื อ หั ว อัก ษร เส้ น ล่ าง เส้ น หลัง
เส้นบน และตวัดปลาย เริ่ มเขียนที่ส่วนหัวอักษรเป็ นวงจากขวาไปซ้าย แล้วลากเส้นลงมาเล็กน้อย
เพื่ อ ต่ อ กับ เส้ น ล่ า ง จากนั้ น ลากเส้ น ล่ า งไปทางด้า นขวา และขี ด เส้ น หลัง เฉี ย งขึ้ น ไปทางขวา
หักมุมเขียนเส้นบนโค้งไปด้านซ้ายล่าง และตวัดปลายออกไปด้านบน
ระยะที่ 2 เส้นปลายขมวดปลายกลับมาบรรจบกับเส้นบน
ระยะที่ 3 มี ก ารขมวดวงที่ ป ลายเส้ น หน้ าต่ อ กับ เส้ น ล่ าง เส้ น ขมวดปลายจะขมวดขึ้ น
ไปด้านบนคล้ายกับระยะที่ 1 จากรู ปอักษรจากจารึ กวัดจุฬามณี (พล.4)
ระยะที่ 1
พล.4
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยั ญ ชนะ ศ ระยะที่ 1 รู ป อั ก ษรเหมื อ นพยัญ ชนะ ค แต่ เพิ่ ม เส้ น ตั ด ที่ ส่ วนกลาง
ของเส้นหลัง ตวัดปลายเฉี ยงขึ้นไปทางขวา
ระยะที่ 2 เพิ่มขมวดวงที่ปลายเส้นหลัง
ระยะที่ 3 ขมวดวงที่ปลายเส้นกลาง
‘

ระยะที่ 1
พล.4
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยั ญ ชนะ ษ ระยะที่ 1 รู ป อั ก ษรเหมื อ นพยัญ ชนะ บ แต่ เพิ่ ม เส้ น ตั ด ที่ ส่ ว นกลาง
ของเส้นหลัง ตวัดปลายเฉี ยงขึ้นไปทางขวา
ระยะที่ 2 ความเป็ นเหลี่ ย มมุ ม ชั ด เจน เฉพาะนั น โทปนั น ทสู ตรเขี ย นหั ว อั ก ษร
เป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
ระยะที่ 3 เส้นตัดหางขีดยาวกว่าระยะที่ 1 และ 2
ระยะที่ 1
พล.4

สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง
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พยั ญ ชนะ ส ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รู ป อั ก ษรเหมื อ นพยัญ ชนะ ล แต่ เพิ่ ม เส้ น ตั ด
ที่ ส่ ว นกลางของเส้ น บน ตวัด ปลายเฉี ย งกลับ มาบรรจบกับ เส้ น บน ระยะที่ 1 เฉพาะรู ป อัก ษร
จากจารึ กวัดจุฬามณี (พล.4) เส้นปลายตวัดขึ้นไปด้านบน
ระยะที่ 3 เพิ่มวงที่ปลายเส้นล่าง ตวัดปลายขึ้นไปด้านบนคล้ายกับ ระยะที่ 1 จากรู ปอักษร
จากจารึ กวัดจุฬามณี (พล.4)
ระยะที่ 1
พล.4
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยัญชนะ ห รู ปอักษรเหมือนพยัญชนะ ท ขมวดวงเพิ่มที่ปลายเส้นกลางต่อกับเส้นบน
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู1

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

พยั ญ ชนะ อ รู ป อัก ษรประกอบด้ว ย 5 ส่ ว น คื อ หั ว อัก ษร เส้ น หน้า เส้ น ล่ าง เส้ น หลัง
และเส้ นบน เริ่ ม เขี ยนจากหัวอัก ษร สองระยะแรกหัวอัก ษรจะยังไม่ เป็ นวงกลมเต็มวง เว้นฉบับ
นันโทปนันทสู ตร ส่ วนระยะที่ 3 หัวอักษรขมวดเป็ นวงจากซ้ายไปขวา จากนั้นลากเส้นหน้าลงมา
เฉี ยงทางซ้าย ปลายโค้งขึ้นไปทางซ้ายเล็กน้อย และลากเส้นล่างไปทางขวา ลากเส้นหลังเฉี ยงขึ้น
ไปทางด้านขวา จากนั้นลากเส้นบนโค้งไปทางด้านซ้ายไปบรรจบบริ เวณต้นเส้นหัวอักษร
ระยะที่ 1 พบการเขียน 2 แบบ แบบแรกเริ่ มเขียนที่เส้นหน้าลากเฉี ยงลงด้านล่าง แล้วหักมุม
ต่อเส้นล่างขีดไปทางด้านขวา ต่อด้วยเส้นหลังโค้งขึ้นไปด้านหน้าต่อด้วยเส้นบนลากมาทางซ้าย
และปลายม้วนผ่านเส้นหน้าตวัดปลายขึ้นให้เป็ นหัวอักษร ส่ วนแบบที่สองเริ่ มเขียนที่หวั อักษรก่อน
ระยะที่ 2 ความโค้ง และเหลี่ยมมุมชัดเจน
ระยะที่ 3 มีการลดความเอียงลงเล็กน้อย และส่วนหัวอักษรเขียนเป็ นวงกลมเต็มวง
ระยะที่ 1
พล.4

สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง
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2. รู ปสระ
พบ 20 รู ป ดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางรู ปสระ
อะ
อา

อิ
อู

อี
เอะ
โอ

อึ
เอ

อือ

อุ

แอะ
-

แอ

โอะ
-

ออ

เออะ
-

เออ

เอียะ
-

เอีย

เอือะ
-

เอือ

อัวะ
-

อัว

อา

ใอ
-

ไอ

เอา

ฤ
-

ฤๅ

ฦ
-

ฦๅ

เอาะ

จากตารางข้างรู ป สระ สามารถอธิ บายพัฒนาการรู ป สระ โดยการเปรี ยบเทียบกับอัก ษร
ไทยย่อในสมัยอยุธยา
สระอะ ระยะที่ 1 รู ปสระจากจารึ กวักจุฬามณี (พล. 4) เขียนเป็ นวงกลม 2 วง อยู่ขนานกัน
บนล่าง รู ปสระจากหนังสื อสนธิสัญญา รู ปสระเปลี่ยนเป็ นเส้นแนวนอน 2 เส้น ลากจากซ้ายไปขวา
มีการขมวดวงที่หวั ของแต่ละเส้น จากขวาไปซ้าย
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตามรู ปอักษรจากหนังสื อ
สนธิสัญญา
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ระยะที่ 1
พล.4
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

สระอา รู ป สระประกอบด้ว ย 2 ส่ ว น คื อ เส้ น บน และเส้ น หลัง เริ่ ม เขี ย นจากเส้ น บน
เป็ นเส้นโค้งขึ้นจากซ้ายไปขวา และเขียนเส้นหลังเฉียงลงทางด้านซ้าย พร้อมขมวดวงที่ปลายเส้น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

สระอี รู ปสระประกอบด้วย 3 เส้น คือเส้นบน เส้นล่าง และขีดบน เริ่ มเขียนจากด้านขวา
ของเส้นล่างลากไปทางซ้าย แล้วหักมุมต่อด้วยเส้นบนโค้ง ไปบรรจบกับหัวเส้นล่าง และขีดบน
เป็ นแนวตั้งสั้น ๆ บรรจบกับกลางเส้นบน
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

ส ระอื อ รู ป ส ระเขี ยน เห มื อน กั น กั บ ส ระ อี เพิ่ ม เส้ น บ น แน วตั้ งม าอี ก 1 เส้ น
ขนาดกับเส้นเดิม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
จดหมาย1

นันโทฯ

บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

38
สระอุ ระยะที่ 1 รู ป สระประกอบด้ ว ย 2 ส่ ว นคื อ หั ว อั ก ษร และเส้ น หลัง เริ่ มเขี ย น
จากหัวอักษร และหักเส้นหลังลากลงด้านล่าง
ระยะที่ 2 รู ปสระประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ เส้นหลัง และขมวดวงล่าง เริ่ มเขียนจากเส้นหลัง
ลากโค้งลงไปทางซ้าย และขมวดลงที่ปลายเส้นหลัง ส่วนหัวอักษรหายไป
ระยะที่ 3 คล้ายกับระยะที่ 1 แต่ลกั ษณะหัวอักษรเป็ นวงจากซ้ายไปขวาชัดเจน และเส้นล่าง
โค้งหวัด
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา

จดหมาย

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

สระอู ระยะที่ 1 รู ปสระประกอบด้วย 4 ส่ วนคือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลัง
เริ่ มเขียนจากหัวอักษร ลากเส้นหน้าเฉี ยงลงด้านหน้าซ้าย ลากเส้นล่างไปทางขวา และลากเส้นบน
เฉี ยงขึ้นขนานกับเส้นหน้า
ระยะที่ 2 เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับสระอุ คือหัวอักษรหายไป และมีขมวดวง
ที่ปลายเส้นหลังเพิ่มขึ้นมา
ระยะที่ 3 คล้ายกับระยะที่ 1 แต่ลกั ษณะหัวอักษรเป็ นวงจากซ้ายไปขวาชัดเจน ลดความโค้ง
ลงเล็กน้อย
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

สระเอ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รู ปสระประกอบด้วยส่ วนหัวอักษร เส้นหน้า และเส้นบน
เริ่ มเรี ยนจากหัวอักษรขมวดวงจากซ้ายไปขวา แล้วลากเส้นหน้าเฉี ยงขึ้นทางด้านขวา ในส่ วนของ
เส้นบนของสองระยะแรกหักมุมลากเฉี ยงลงไปทางขวาสั้น ๆ
ระยะที่ 3 มีการตวัดปลายชัดเจนที่เส้นบนคล้าย พยัญชนะ ร
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ระยะที่ 1
พล.4
หลักที่115

ระยะที่ 2
นันโทฯ

อย.43

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

สระแอ รู ปสระเหมือนกับสระเอ โดยเพิม่ มาอีก 1 ตัว เขียนเรี ยงขนานกัน
ระยะที่ 3 มีการตวัดปลายชัดเจนที่เส้นบนคล้าย พยัญชนะ ร
ระยะที่ 1
พล.4
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ

อย.43

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

สระเอีย ประกอบด้วยรู ปสระเอ สระอี และพยัญชนะ ย มีการใช้สระอิ และอี ปนกันบ้าง
ในบางครั้ง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

สระเอื อ ประกอบด้ว ยรู ป สระเอ สระอื อ และพยัญ ชนะ ย มี ก ารใช้ส ระอิ อี และอื อ
ปนกันบ้างในบางจุด
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง
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สระอั ว ระยะที่ 1 ประกอบด้ ว ยรู ป ไม้ หั น อากาศ และพยัญ ชนะ ว มี ก ารใช้ ไ ม้ โ ท
และไม้หนั อากาศปนกันบ้างในบางครั้ง
ระยะที่ 2 แบบอักษรจากนันโทปนันทสูตรใช้สระอูมาประสมแทน ไม้หนั อากาศ
ระยะที่ 3 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

สระโอ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า และเส้นบน
เริ่ มเขียนจากหัวอักษรขมวดวงจากซ้ายไปขวา ลากเส้นหน้าต่อเฉี ยงขึ้นไปทางขวา และโค้งกลับ
ไปด้านซ้าย เริ่ มโค้งตั้งแต่ตอนต้นของเส้นหน้า จากนั้นหักมุมต่อเส้นบนออกไปทางขวา
ระยะที่ 3 แตกต่างจากระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ในส่ วนของเส้ น หน้า คือส่ วนโค้งของอัก ษร
เริ่ มโค้งที่ปลายเส้นหน้า แล้วหักมุมต่อเส้นบนออกไปทางขวา
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ

อย.43

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

สระเอาะ ระยะที่ 1 ประกอบด้วยรู ปสระเอ สระอา สระอะ
ระยะที่ 2 แบบอักษรจากนันโทปนันทสูตรใช้พยัญชนะ อ ประสมกับสระอะ
ระยะที่ 3 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม
ระยะที่ 1
หลักที1่ 15
จดหมาย1

ระยะที่ 2
สุ ปรีติฯ

นันโทฯ

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง
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สระออ ส่วนประกอบหลักคือ พยัญชนะ อ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา
จดหมาย1

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

สระเออ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ประกอบด้วยรู ปสระ สระเอ และสระอิ
ระยะที่ 3 ปรากฏ 3 รู ป คือแบบไม่มีตวั สะกด 1 แบบ แบบมีตวั สะกด 2 แบบ ประกอบด้วย
พยัญ ชนะ อ และเครื่ องหมายฟั น หนู ในรู ป ไม่ มี ตัว สะกด และแบบมี ตัว สะกด แบบแรก
ประกอบด้วยรู ปสระ เอ และเครื่ องหมายฟันหนู แบบที่สอง ประกอบด้วยรู ปสระ เอ และ สระอี
ระยะที่ 1
พล.4
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู1

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

สระอา ประกอบด้วยรู ปสระอา และเครื่ องหมายนิคหิต
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
หลักที1่ 15
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

สระไอ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า และเส้นบน
เริ่ ม เขี ย นจากหั ว อัก ษรโดยขมวดเป็ นวงจากซ้ า ยไปขวา แล้ว ลากเส้ น หน้ า เฉี ย งขึ้ น ไปทางขวา
โค้งขึ้นด้านบนเล็กน้อย จากนั้นลากเส้นบนต่อออกไปทางซ้าย โดยลากลงไปทางซ้ายแล้วโค้งขึ้น
ไปทางซ้าย
ระยะที่ 3 ลดความโค้ง เอี ย งของเส้ น หน้ า ลงพอสมควร และเพิ่ ม ความหยัก เหลี่ ย ม
ส่วนกลางเส้นบน มีลกั ษณะคล้ายกับระยะที่ 1 รู ปสระจากจารึ กวักจุฬามณี (พล. 4)
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พล.4

ระยะที่ 1
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

สระเอา ประกอบด้วยรู ปสระเอ และสระอา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
พล.4
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

สระฤๅ ระยะที่ 1 มี รูป อัก ษรส่ ว นบนเป็ น พยัญ ชนะ ถ มี ห างด้านล่ าง 2 เส้ น เส้ น แรก
อยูใ่ ต้เส้นหลังของพยัญชนะ ถ อีกเส้นเขียนขขนานกับเส้นหน้า เขียนขนาดกัน
ระยะที่ 2 มี ก ารขมวดวงที่ หัวข้อเส้ นแรก ส่ วนเส้ นที่ ส อง เพิ่ ม เส้ น บนเขี ยนเป็ นโค้งคว่ า
และลากเส้นขนาดกับเส้นแรก แบบอักษรจากนันโทปนันทสู ตรที่ปลายเส้นที่สองมีการขมวดวง
จากซ้ายไปขวา
ระยะที่ 3 เกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงอย่างเห็ น ได้ชัด โดยส่ ว นพยัญ ชนะ ถ ได้ขี ด ล่ างเส้ น
ต่ อ เส้ น หลั ง ของพยัญ ชนะ ถ ยาวลงไป และเส้ น ล่ า งด้ า นหลั ง ยกตั ว สู ง ขึ้ นเป็ นตัว ลากข้า ง
ลักษณะเหมือนสระอาหางยาว หางลากยาวเฉียงลงด้านซ้ายเล็กน้อย
ระยะที่ 1
พล.4
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
สุ ปรีติฯ

นันโทฯ

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

สระฦๅ ระยะที่ 1 ไม่ปรากฏ
ระยะที่2 เขียนแบบเดียวกับสระฤๅ แต่เปลี่ยนพยัญชนะ ถ เป็ นพยัญชนะ ภ
ระยะที่ 3 พัฒนาการเช่นเดียวกันกับสระฤๅ
ระยะที่ 1
-

ระยะที่ 2
สุ ปรีติฯ

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง
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4.3 รู ปวรรณยุกต์
รู ปวรรณยุกต์พบ 1 รู ป
รู ปวรรณยุกต์ โท รู ปอักษรประกอบด้วยหัวอักษร และเส้นล่าง เขียนหัวอักษรโค้งคว่าเล็ก ๆ
จากซ้ายไปขวา ลากปลายหัวอักษรลงไปทางซ้าย และลากเส้นล่างเฉี ยงขึ้นไปด้านขวา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
พล.4

ระยะที่ 2
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

4.4 รู ปเครื่ องหมายประกอบการเขียน
รู ปเครื่ องหมายประกอบการเขียน พบ 6 รู ป ดังนี้
ไม้หันอากาศ เขียนเหมือนกับสระ อะ แต่มีตวั เดียว และขีดส่ วนหางหวัดขึ้น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
พล.4

สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

ไม้ ย มก ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รู ป เครื่ อ งหมายประกอบด้ ว ย 4 ส่ ว นคื อ หั ว อัก ษร
หยัก ปลาย เส้น หลัง และเส้น ล่าง เริ่ ม เขี ย นที่ หั วอัก ษรขมวดเป็ นวงจากซ้ายไปขวา แล้วต่ อด้วย
เส้นหยักกลางไปทางขวา จากนั้นลากเส้นหลังลงไปทางซ้าย หักมุมเล็กน้อยแล้วขีดเส้นล่างเฉี ยง
ขึ้นทางซ้ายเล็กน้อย
ระยะที่ 3 ปลายเส้นล่างเฉียงลงและเขียนเป็ นลูกคลื่นลงไปทางซ้าย
ระยะที่ 1
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
สุ ปรีติฯ

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง
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ฟั น หนู รู ป เครื่ องหมายประกอบด้วยส่ วนหั วและส่ วนเส้ น เริ่ ม เขี ยนที่ ส่ วนหั วขมวดวง
จากซ้ า ยไป ขวา แล ะขี ด เส้ น ลงด้ า น ล่ า งเฉี ยงไป ท างซ้ า ยเล็ ก น้ อ ย เขี ย น เขี ย น อี ก เส้ น
ในลักษณะเดียวกัน
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
หลักที1่ 15

ระยะที่ 2
-

จดหมาย1

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

นิคหิต รู ปอักษรเป็ นวงกลมเล็ก ๆ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เขียนเหมือนรู ปเดิม ตั้งแต่ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
พล.4

ระยะที่ 2
นันโทฯ

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

ขึ้น ต้ น ข้ อ ความ ใช้เครื่ อ งหมายฟองมัน เขี ย นเป็ นวงกลมซ้ อ นกัน สองวง ในเอกสาร
บางฉบับมีการใช้สีแดงแต้ม
ระยะที่ 1
พล.4
สนธิสัญญา

ระยะที่ 2
นันโทฯ
บานประตู2

เครื่ องหมายกากับชื่ อประเภทของกาพย์
ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง

ระยะที่ 3
วัดบ้ านแลง
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อักขรวิธีที่ใช้ ในการเขียน
การเขี ย นหนั ง สื อของคนไทยในช่ ว ง 100 ปี แรกแห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ นทร์ อ าศัย เสี ยง
หรื อสาเนี ยงที่ใช้พูดจากันเป็ นหลัก ไม่มีกฎเกณฑ์ที่บงั คับให้เป็ นแบบฉบับในการสะกดคาศัพ ท์
ไม่มี มาตรฐานที่ แน่ นอนในการใช้ภาษา และรู ปแบบอักษร ดังนั้นผูอ้ ่านจึ งต้องใช้ความพยายาม
ในการหาคา เพื่ออ่านให้ถูกต้องอย่างที่พูดกันเป็ นสานวนว่า “หนังสื อ หนังหา” คือต้องใช้ไหวพริ บ
ปฏิภาณในการอ่านหนังสื อด้วยตนเอง (กรมศิลปากร, 2525: 32)
อักขรวิธีที่ผเู ้ ขียนใช้ในเรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวที่แน่นอน
อัก ขรวิธี ที่ ใช้สั น นิ ษ ฐานว่า ผูเ้ ขี ย นเขีย นตามเสี ยงพู ด การใช้พ ยัญ ชนะต้นและตัวสะกดต่างจาก
ปัจจุบนั รวมทั้งรู ปวรรณยุกต์ที่ปรากฏมีรูปวรรณยุกต์ โท ตัวเดียว รู ปแบบอักขรวิธีที่ปรากฏมีดงั นี้
1. การใช้ พยั ญ ชนะต้ น การใช้ พ ยัญ ชนะต้น มี รู ป แบบและลัก ษณะการใช้ แ ตกต่ า ง
กับอักขรวิธีปัจจุบนั ดังนี้
ใช้พยัญชนะ ฃ แทนพยัญชนะ ข
ต้นฉบับ

ใช้พยัญชนะ ณ แทนพยัญชนะ น
ต้นฉบับ

คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
ฃ̋อ
ขอ

คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
ญาณี
ยานี
ณีทารร

ใช้พยัญชนะ ญ แทนพยัญชนะ ย
ต้นฉบับ

นิทาน

คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
ญาณี
ยานี
ญา

อย่า
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ใช้พยัญชนะ ท แทนพยัญชนะ ธ
ต้นฉบับ

ใช้พยัญชนะ ภ แทนพยัญชนะ พ
ต้นฉบับ

ใช้พยัญชนะ ผ แทนพยัญชนะ ภ
ต้นฉบับ

ใช้พยัญชนะ ษ แทนพยัญชนะ ศ
ต้นฉบับ

คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
ทารรทารา ธารธารา
ช̋นลทาน
ชลธาร

คาถ่ายถอด
ภา

คาปัจจุบัน
พา

หิม่ภารร

หิมพานต์

คาถ่ายถอด
ผูทอน

คาปัจจุบัน
ภูธร

คาถ่ายถอด
ษรี

คาปัจจุบัน
ศรี

2. การใช้ พยัญชนะตัวสะกด การใช้พยัญชนะตัวสะกด ลักษณะการใช้งานไม่มีกฎเกณฑ์
ตายตัวเช่นเดียวกันกับการใช้พยัญชนะต้น โดยในคาบางคาอาจใช้ตวั สะกดได้หลายตัวในมาตรา
เดียวกัน โดยมีลกั ษณะการใช้งานที่แตกต่างกับอักขรวิธีปัจจุบนั ดังนี้
แม่ กด พบการใช้ตวั สะกดที่ไม่ตรงกับปั จจุบนั หลายตัว ทั้งพยัญชนะ ด แทนพยัญชนะ ต ท
ธ ส และพยัญชนะ ศ แทนพยัญชนะ ธ
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
ตรัด
ตรัส
ฉัดทัน

ฉัททันต์

โพธีสัด

โพธิสัตว์

โกรศ

โกรธ
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แม่ กน พบการใช้พยัญชนะ ร แทนพยัญชนะ น มากที่สุด และพยัญชนะ น แทนพยัญชนะ
ญ ล ร ดังตัวอย่าง
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
หีม่ภารร หิมพานต์
ณีฤๅภารร

นิพพาน

แตกอรร
ผ̋น

แต่ก่อน
ผล

ผูทอน

ภูธร

แม่กบ พบการใช้พยัญชนะ บ แทนพยัญชนะ พ
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
ส̋บ
ศพ
3. การใช้ สระ สระในเรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง พบรู ปสระ 20 รู ป ได้แก่ อะ อา
อี อือ อุ อู เอ แอ เอีย เอือ อัว โอ เอาะ ออ เออ อา ไอ เอา ฤๅ ฦๅ โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้
สระอะ แบ่งเป็ น สระอะประวิสรรชนีย ์ และสระอะไม่ประวิสรรชนีย ์
สระอะประวิสรรชนีย ์ เมื่อออกเสี ยงเต็มมาตรา
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
พระบีดา พระบิดา
ประการร

ประการ

สระอะไม่ป ระวิส รรชนี ย ์ เมื่อออกเสี ยงไม่เต็มมาตรา จะใช้เครื่ องหมายฝนทอง
( ' ) กากับไว้เหนือพยัญชนะที่ออกเสี ยงกึ่งมาตรา
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
ม̋อร่ นา
มรณา
หีม่ภารร

หิมพานต์

สาศ่หน้า

ศาสนา
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สระอา เขียนสระอาติดกับพยัญชนะที่มาประสมกับตัวสระอา
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
พรานเถา พรานเฒ่า
นาตา
น้ าตา
สระ อิ อี อึ อือ ฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง ปรากฏเพียงสระ อี และอือ การใช้ยงั ไม่ตรง
ตามอักขรวิธีปัจจุบนั โดยในบางคาก็ยงั ใช้ อี แทน อิ เช่น สิ่ ง ต้องใช้สระอิ แต่ในต้นฉบับใช้ สระอี
แทน
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
หีม่ภารร หิมพานต์
โพธีสัด
โพธิสัตว์
ณีทารร
พุทีเจา

นิทาน
พุทธเจ้า

สี งณี

สิ่ งนี้

สระอุ อู ลั ก ษณะการใช้ ส ระอุ และสระอู มี รู ป แบบคล้ า ยกั น กั บ อัก ขรวิ ธี ปั จ จุ บั น
แต่ยงั มีการใช้ อุ แทน อู ในบางคา
เช่น สุรางคนางค์ ฉบับวัดบ้านแลงใช้ สูรางค่นาง
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
วูวาม
วูว่ าม
พระจุ̊มพ̋น พระจุมพล
สูรางค่นาง สุรางคนางค์
สระเอ แอ ใช้เหมือนกันกับอักขรวิธีปัจจุบนั
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
เวร
เวร
เทวี
เทวี
ม̋ดแดง
แต

มดแดง
แต่
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สระเอีย เอือ ใช้เหมือนกันกับอักขรวิธีปัจจุบนั แต่สระเอือในเอกสาร ใช้สระอี แทนอือ
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
เมีย
เมีย
เอียง

เอียง

ม่เดีย

มะเดื่อ

เนีย

เนื้อ

สระอัว ใช้เหมือนกันกับอักขรวิธีปัจจุบนั
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
ตัว
ตัว
อยูหวั

อยูห่ วั

สระโอะ สระโอะ ปรากฏเพียงสระโอะลดรู ป โดยจะใส่ เครื่ องหมายฟั นหนู ( ̋ ) ไว้เหนื อ
พยัญชนะต้น
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
ค̋ช่สารร
คชสาร
ล̋งง

ลง

อ̋ก

อก

สระโอ ใช้เหมือนกันกับอักขรวิธีปัจจุบนั
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
โฉม
โฉม
โพธีสัด

โพธิสัตว์
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สระเอาะ ใช้เหมือนกันกับอักขรวิธีปัจจุบนั
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
เพราะ
เพราะ
ส ระออ การใช้ แ บ่ งเป็ น ส อ งแบ บ คื อก ารใช้ แ บ บ ไม่ มี ตั ว ส ะก ด แล ะก ารใช้
แบบมีตวั สะกด การใช้สระออ แบบไม่มีตวั สะกดจะมีการใส่ เครื่ องหมายฟันหนูไว้เหนือ พยัญชนะ
หน้าตัว อ ส่วนการใช้สระออแบบมีตวั สะกดใช้เหมือนปัจจุบนั
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
หน̋อ
หน่อ
ฃ̋อ

ขอ

นอง
จอม

น้อง
จอม

สระเออ การใช้จะมีการใส่เครื่ องหมายฟันหนูไว้เหนือพยัญชนะต้น
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
เส่ ม̋อ
เสมอ
เล̋ย

เลย

เอ̋ย

เอย

สระอา ใช้เหมือนกันกับอักขรวิธีปัจจุบนั
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
คา
ค่า
ลาเอียง

ลาเอียง
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สระไอ สระใอ ไม่ปรากฏการใช้สระใอ ไม้มว้ น และเมื่อมีการใช้สระไอ สระใอ จะมีการ
เติมพยัญชนะ ย ต่อท้ายพยัญชนะที่ประสมสระเสมอ
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
ไนย
ใน
ไมย

ไม่

ไดย

ได้

ไจย

ใจ

สระเอา ใช้เหมือนกันกับอักขรวิธีปัจจุบนั
ต้นฉบับ
คาถ่ายถอด คาปัจจุบัน
เชา
เช้า
เจา

เจ้า

4. การใช้ วรรณยุก ต์ รู ป วรรณยุก ต์ที่ ป รากฏในเรื่ องฉัท ทัน ตชาดก ปรากฏเพี ยงรู ปเดี ย ว
คือ รู ปวรรณยุกต์โท รู ปวรรณยุกต์ที่ปรากฏนั้นมี ลกั ษณะการใช้ไม่สม่าเสมอ ไม่ตรงกับปั จจุบัน
ในบางคา
ต้นฉบับ

คาถ่ายถอด
ข้า

คาปัจจุบัน
ข้า

แก้ว

แก้ว

พีไมยไดยแกลง พี่ไม่ได้แกล้ง
ตังไวยไญย
ตั้งไว้ใหญ่
กลาว

กล่าว

เมื่ อ น าตารางการเปรี ยบเที ย บอั ก ษรไทยย่ อ ระยะที่ 1 ช่ ว งต้ น พุ ท ธศตวรรษที่ 23
จนถึ งประมาณ พ.ศ. 2270 และระยะที่ 2 ช่ วงประมาณ พ.ศ. 2271 ไปจนถึ ง สิ้ น สุ ดสมัย อยุธ ยา
ของณพล พรประศาสน์ สุ ข มาเปรี ย บเที ย บกับ ระยะที่ 3 คื อ อัก ษรไทยย่อ จากฉั ท ทัน ตชาดก
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ฉบั บ วัด บ้ า นแลง พ.ศ. 2330 ท าให้ เห็ น การพัฒ นาการโดยรวมตั้ง แต่ ส มัย อยุ ธ ยาตอนกลาง
ตอนปลาย สู่ รัต นโกสิ น ทร์ ต อนต้น โดยในระยะที่ 3 มี ก ารพัฒ นาการเปลี่ ย นแปลงไปไม่ ม าก
ส่ วนใหญ่ จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงด้านการลดเหลี่ยมมุม ความโค้งของตัวอักษร อักษรคล้ายคลึง
อัก ษรไทยรั ต นโกสิ นทร์ ม ากขึ้ น โดยพยัญ ชนะ ร เป็ นพยัญ ชนะเกิ ด การพั ฒ นาน้ อ ยที่ สุ ด
ยัง คงรู ป อัก ษรเดิ ม ถึ ง ปั จ จุ บ ัน ส่ ว นการเปลี่ ย นแปลงของพยัญ ชนะ ก ค ด ต ศ ในระยะที่ 3
มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่คล้ายกันคือมี การเพิ่มการขมวดวงที่ปลายเส้น อักษรในระยะที่ 3
คล้ายกับอักษรระยะที่ 1 หลายตัวเช่ น พยัญชนะ ฉ ช ล ว เป็ นต้น เมื่ อเทียบความประณี ตบรรจง
อักษรไทยย่อ ในระยะที่ 2 จะมีความบรรจงมากที่สุด ทาให้เห็นว่าอักษรไทยย่อได้รับความนิยมใช้
และพัฒ นาถึ งขี ดสุ ดในสมัย อยุธ ยาตอนปลาย เมื่ อมาถึ งสมัย รั ตนโกสิ นทร์ จึง เริ่ ม ลดความนิ ย ม
ในการใช้ลง ทาให้พบเอกสารที่ เขียนด้วยอักษรไทยย่อทั้งเล่มจานวนน้อย ความประณี ตบรรจง
ลดลง สุดท้ายจึงเสื่ อมความนิยมไปในที่สุด
ลัก ษณะการใช้อัก ขรวิ ธี ใ นเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก มี ก ารใช้ง านบางอย่างที่ ไ ม่ เหมื อ นกับ
อักขรวิธีในภาษาไทยปั จจุบนั เนื่ องจากยังไม่มี กฎเกณฑ์บงั คับตายตัวเหมือนปั จจุบนั สันนิ ษฐาน
ได้ว่าผูเ้ ขียนนิ ยมเขียนตามเสี ยงพูด จึงทาให้ไม่มีกฎเกณฑ์ของอักขรวิธีที่แน่นอน เวลาอ่านจึงต้อง
พิ จ ารณาบริ บ ทของค านั้ น ๆ เช่ น การใช้พ ยัญ ชนะ ฃ แทนพยัญ ชนะ ข ใช้พ ยัญ ชนะ ภ แทน
พยัญชนะ พ ใช้ตวั สะกดที่ไม่ตรงตามแบบแผนปั จจุบนั ใช้สระอู แทน สระอุ และยังไม่มีระเบียบ
ในการใช้วรรณยุกต์
ทั้งนี้ ลกั ษณะรู ปแบบของตัวอักษรก็มีความแตกต่าง และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งจาก
ตัวผูเ้ ขียน วัตถุป ระสงค์ในการเขียน วัตถุที่ใช้เขียน และวัตถุที่ใช้รองรับการเขียน จากการศึกษา
ในหัวข้อนี้ ทาให้เห็ นเพียงลักษณะอักษรไทยย่อในสมัยรัตนโกสิ นทร์ จากลายมื อของผูเ้ ขียนเรื่ อง
ฉัท ทันตชาดก ฉบับ วัดบ้านแลง ที่ เขียนด้วยเส้นดา ลงบนสมุดไทยขาว ที่ นาไปเปรี ยบเที ยบกับ
อัก ษรไทยย่อในสมัย อยุธ ยา เพื่ อ ดู พ ัฒ นาการของอัก ษรไทยย่อ ที่ ปรากฏในเรื่ องฉัท ทัน ตชาดก
ฉบับวัดบ้านแลง จังหวัดระยอง
ส่ ว นในด้ า นศิ ล ปะการใช้ ภ าษาจะได้ ก ล่ า วถึ ง ในบทที่ 3 ต่ อ ไป โดยจะได้ น าเสนอ
และเปรี ยบเทียบกับเรื่ องฉัททันตชาดก ในภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อจะได้เห็นความแตกต่าง และความโดดเด่ นของเรื่ องฉัททันตชาดก ในแต่ละภูมิภาค ทั้งฉบับ
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วัด บ้า นแลง จัง หวัด ระยอง ฉบับ วัด บ้านนา จังหวัด สุ ราษฎร์ ธ านี ฉบับ วัด สู งเม่ น จังหวัด แพร่
และฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บทที่ 3
ศึกษาเปรียบเทียบเรื่ องฉัททันตชาดกในด้านศิลปะการใช้ ภาษา
วรรณกรรมเรื่ องฉัททันตชาดก มีผูน้ าไปเรี ยบเรี ยงเป็ นสานวนท้องถิ่นของตน ทัว่ ทุกภาค
ของประเทศไทย และประเทศใกล้เคี ย ง เพื่ อ ท าให้ เกิ ด การสื่ อสาร และความเข้า ใจได้ ง่ า ย
กับคนในพื้นที่ เมื่อแต่ละพื้นที่นาวรรณกรรมไปเรี ยบเรี ยงเป็ นสานวนท้องถิ่นก็ยอ่ มมีการสอดแทรก
ลั ก ษณะเฉพาะถิ่ น เข้ า ไปในเรื่ องด้ ว ย โดยผู ้ศึ ก ษาจะน าลั ก ษณ ะเฉพาะถิ่ น ที่ ผู ้ ป ระพั น ธ์
และผูเ้ รี ยบเรี ยง ได้ส อดแทรกเข้าไปในเรื่ องฉัท ทันตชาดก ในแต่ล ะพื้ นที่ นามาเปรี ยบเที ยบกัน
ซึ่ งวรรณกรรมเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดกนี้ มี ก ารน าไปเรี ย บเรี ย งขึ้ น ใหม่ โดยปรากฏอยู่ ท ั่ ว ทุ ก ภาค
ของประเทศไทย และประเทศใกล้ เคี ย งทั้ งเขี ย นลงบนสมุ ด ไทย และจารลงบนใบลาน
เป็ นบทประพัน ธ์ ร้อยแก้ว และร้ อยกรอง โดยยึดฉัท ทัน ตชาดกฉบับวัดบ้านแลงจังหวัดระยอง
เป็ น ฉ บั บ ห ลั ก ใน ก ารศึ กษ า แล ะน าฉ บั บ อื่ น ๆ ที่ ได้ เ ขี ยน ไว้ ใ น ข อบ เขต ก ารศึ กษ า
เป็ นฉบับเปรี ยบเทียบ
เนื้ อหาของวรรณกรรมเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดก มี ค วามสนุ ก สนานน่ า ติ ด ตามและยัง มี
การสอดแทรกคติธรรม และคาสอนในพระพุ ทธศาสนาไว้ให้ผูอ้ ่านได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา
ในพระพุ ท ธศาสนา การสร้ า งตัว ละครก็ ย งั ใช้บุ ค คลส าคัญ ในศาสนาพุ ท ธมาเป็ นตัวละครเอก
ทั้งพระพุทธเจ้า นางพิมพา ฯลฯ อีกทั้งการแต่งบทประพันธ์ที่มีการเลือกใช้ถอ้ ยคา โวหารได้ไพเราะ
ท าให้ ผู ้ อ่ า น ไม่ รู้ สึ กเบื่ อ ซึ่ งเป็ นการแส ดงให้ เ ห็ นถึ ง ความส ามารถ ด้ า นการประพั น ธ์
ในเอกสารแต่ละฉบับ ก็จะมี การแสดงความสามารถในการใช้ ศิล ปะการใช้ภาษาของผูป้ ระพันธ์
ออกมาให้เห็น เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของเอกสารฉบับนั้น
วรรณศิ ลป์ คือ การใช้ถ ้อยค าภาษาอย่างประณี ตงดงาม เป็ นองค์ประกอบส าคัญ ที่ ทาให้
วรรณคดีเป็ นศิลปะที่มีคุณค่า (ประคอง นิ มมานเหมินท์, 2547: 117) ในหัวข้อศึกษาเปรี ยบเทียบ
ฉัท ทัน ตชาดกในด้านศิ ล ปะการใช้ภ าษานี้ ผูศ้ ึ ก ษาจะน าฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ วัดบ้านแลงซึ่ ง เป็ น
ฉบับหลักในการศึกษามาวิเคราะห์ และนาฉบับอื่น ๆ มาเปรี ยบเทียบ เพื่อ ทาให้เห็นความเหมือน
และความต่างของเอกสารแต่ละฉบับ ด้านศิลปะการใช้ภาษา ในประเด็นดังนี้
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เนื้อเรื่ อง
1. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้ านแลง จังหวัดระยอง
ฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด บ้านแลง จัง หวัด ระยอง เป็ นบทประพัน ธ์ ป ระเภทร้ อ งกรอง
ประเภทกาพย์เป็ นชาดกที่กล่าวถึงพระชาติที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็ นพญาช้าง อาศัยอยูใ่ นป่ า
หิ มพานต์ ชื่อว่าพญาฉัททันต์ อันมีคชลักษณ์ตอ้ งตามลักษณะของช้างตระกูลฉั ททันต์ ซึ่ งเป็ นช้าง
ตระกูลมงคลที่ พระพรหมสร้ างขึ้นมา พญาฉัททันต์มีนางช้างเป็ นเมีย 4 นาง คือ นางมหาสุ พ ตั รา
(เมี ย หลวง) นางแก้วสุ พ ัต รา นางเกศสุ พ ัตรา และนางจุ ล สุ พ ัต รา ซึ่ งนางจุ ล สุ พ ัตรานี้ มี บ ทบาท
ต่อเรื่ องนี้ ม ากที่ สุ ด พญาฉัท ทันต์มี บ ริ วาร 99,000 เชื อก อาศัย อยู่กัน ในป่ าหิ มพานต์อย่างร่ มเย็น
เป็ นสุ ข พญาฉั ท ทัน ต์ ป กครองบริ ว ารพาช้ า งทั้ง หลายเที่ ย วเล่ น หาอาหาร ลงเล่ น น้ าในสระ
และอบรมสั่งสอนให้บาเพ็ญเพียรถือศีลตั้งมัน่ ในธรรมทาทานเป็ นกิจวัตร จนวันหนึ่ งพญาฉัททันต์
พบต้นมะเดื่อสุ กแดงก่าบนต้น จึงเด็ดกิ่งมะเดื่อให้แก่นางช้างทั้ง 4 เมื่อถึงนางจุลสุพตั ราเกิดมีมดแดง
ท ารั ง อยู่บ นกิ่ ง มะเดื่ อ นั้น ท าให้ ม ดตกใส่ แ ละรุ ม กัด นาง จึ งถื อ เป็ นเหตุ โกรธเคื อ งอย่างรุ น แรง
ด่ าว่าพญาฉัท ทันต์ ฝ่ ายพญาช้างขอโทษอย่างไรนางก็ ไม่ หายโกรธ นางสาปแช่ งตั้งจิ ตอธิ ษ ฐาน
หากเกิดชาติใดขอให้พบพญาฉัททันต์ และให้ได้แก้แค้นสาเร็ จดังประสงค์ และกลั้นใจตาย
เมื่ อ น างจุ ล สุ พั ต รากลั บ ชาติ ม าเกิ ด ให ม่ ไ ด้ เ กิ ด เป็ น ธิ ดาของพ ระเจ้ า พ รห มทั ต
เจ้ากรุ งพาราณสี มีรูปโฉมงดงามเป็ นที่รักของบิดา ครั้นเมื่อนางอายุได้ 15 ปี นางก็ฝันว่าได้บรรทม
บนแท่ น งาช้ า งใหญ่ ข นาดสามอ้อ ม (สามคนโอบ) ขาวสะอาด เมื่ อ นางตื่ น ขึ้ น จึ ง ทู ล แก่ บิ ด า
ให้หาพรานป่ าไปล่าช้างงาใหญ่เพื่อนางามาทาแท่น บรรทม พระเจ้าพรหมทัตจึงเกณฑ์พรานทุกคน
ในเมื อ งมาซั ก ถาม ต่ า งก็ ป ฏิ เสธว่าไม่ เคยพบเจอช้ างงาใหญ่ ข นาดที่ น ามาท าแท่ น บรรทมได้
เมื่อหาพรานป่ าที่รู้แหล่งที่อยู่ของช้างงาใหญ่ไม่ได้ นางจุ ลสุ พตั ราก็เกิดน้อยใจ ไม่กินน้ าและอาหาร
จนล้มป่ วยลง ด้วยความรักและสงสารธิ ดาของตน พระเจ้าพรหมทัตจึงเรี ยกพรานมาซักถามใหม่
ครั้ งนี้ พรานเฒ่ า อายุ ก ว่ า ร้ อ ยปี ได้ทู ล แก่ พ ระเจ้า กรุ ง พาราณสี ว่ า มี ช้ า งเชื อ กหนึ่ งชื่ อ ฉั ท ทั น ต์
อาศัย อยู่ในป่ าหิ ม พานต์ ตัวสู งใหญ่ มี งาใหญ่ ขนาดสามอ้อม มี บริ วารมากมาย แต่ต้องหาพราน
ผูร้ ู ้ทางไปล่ามา พระเจ้าพรหมทัตทราบดังนั้นจึงให้หมู่ทหารราชเสนาไปป่ าวประกาศหาพรานผูร้ ู ้
เส้นทาง จึงได้พบกับพรานโสอุดร เป็ นผูอ้ าสาไป
พรานเฒ่ า โสอุ ด รเดิ น ทางรอนแรมบุ ก ป่ าฝ่ าดงร่ วมปี จึ ง ถึ ง ที่ อ ยู่ ข องพญาฉั ท ทั น ต์
ณ ป่ าหิ ม พานต์ พรานป่ าแอบดู ฝู ง ช้ างอยู่น านจนรู ้ กิ จ วัต รประจ าวัน จึ ง คิ ด อุ บ ายโดยขุ ด หลุ ม
ไว้ใต้ที่ น อนของพญาช้าง เว้น ช่ อ งไว้พ อยิง ปื นพิ ษ ได้ จากนั้ น จึ ง เอาผ้า เหลื อ งมาห่ ม ตัว จนเมื่ อ
พญาช้ า งมานอน คื น นั้ นพญาฉั ท ทั น ต์ ก็ นิ มิ ต ฝั น ว่ า เกิ ด ไฟไหม้ ป่ าและไหม้ ต นจนงาหลุ ด
ถึ ง แก่ ค วามตาย เช้า วัน รุ่ ง ขึ้ น พญาฉั ท ทัน ต์ จึ ง คิ ด ว่ า นั่ น เป็ นลางสั ง หรณ์ จึ ง อยู่ จ าศี ล ภาวนาอยู่
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ไม่ออกไปหาอาหารตามกิจวัตร ให้หมู่บริ วารออกไปหาอาหารกันเอง ฝ่ ายพรานเฒ่าเมื่อเห็นดังนั้น
จึงยิงธนู พิษใส่ พญาฉัททันต์ พญาฉัททันต์ก็ร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวด ดังไปทัว่ ป่ า ฝูงช้างบริ วาร
ได้ยินเสี ยงต่างก็วิ่งพรู กนั สนั่นกึกก้อง ช้างบริ วารทราบเรื่ องว่าพญาช้างของตนถูกยิงก็โกรธแค้น
แยกย้า ยกัน ตามหาทั่ว ทั้ง ป่ า คงเหลื อแต่ น างมหาสุ พ ัต ราที่ ย งั อยู่กับ พญาฉั ท ทัน ต์ ฝ่ ายพญาช้า ง
เห็ น ดั ง นั้ นก็ เอาเท้ า ทั บ หลุ ม นั้ นไว้ไ ม่ ใ ห้ ผู ้ใ ดเห็ น เนื่ อ งจากตนบ าเพ็ ญ ศี ล ภาวนามาเป็ นนิ จ
ตั้ง จิ ต อธิ ษ ฐานตั้ง แต่ เกิ ด เป็ นช้า งว่ า ขอเกิ ด เป็ นมนุ ษ ย์ต รั ส รู ้ เป็ นพระพุ ท ธเจ้าสั่ ง สอนสั ตว์โลก
และบรรลุนิพพาน พญาช้างจึงปกป้องพรานที่มายิงตน ระงับความโกรธ ไม่ผกู จิตคิดร้าย จึงลวงเมีย
และบริ วารของตนว่าพรานผูย้ ิงตนเหาะมาทางอากาศ ขอให้นางมหาสุ พตั ราผูม้ ีฤทธิ์ เหาะตามไป
แต่นางก็ไม่ยอมจากพญาช้างไป จนพญาฉัททันต์ตอ้ งแสร้งทาโกรธ และกล่าวว่านางทาเมิ นเฉย
เพราะไม่ รั ก ตนจริ ง จึ ง ไม่ ย อมออกติ ด ตามศัต รู ไ ป ดัง นั้ น แล้ว นางมหาสุ พ ัต ราจึ ง เหาะตามไป
ดังที่พญาช้างบอก
เมื่ อ หมู่ บ ริ วารไปหมดสิ้ น แล้ ว พญาฉั ท ทั น ต์ จึ ง รื้ อหลุ ม นั้ นและดึ ง พรานป่ าขึ้ นมา
พรานเฒ่ าตกใจมาก พญาช้า งจึ งปลอบโยนนายพราน และบอกว่าตนให้อภัย จะไม่ ท าร้ายใด ๆ
หากนายพรานต้อ งการอะไรก็ จ ะให้ ทุ ก สิ่ ง พรานเฒ่ าจึ ง เล่ าความทั้ง หมดว่ าตนมาเพราะอะไร
ตั้งแต่ น างจุ ล สุ พ ัต ราฝั น และร้ องขอให้ บิ ด าหางามาท าแท่ น บรรทมให้ พญาช้างจึ ง ทราบความ
และเล่าเรื่ องแต่หนหลังให้พรานป่ าฟั ง และสั่งสอนพรานให้งดการล่าสัตว์ตดั ชีวิต และให้พรานป่ า
เลื่ อยงาของตนไปถวายพระเจ้าพรหมทัต พร้อมทั้งให้อภัยแก่ นายพราน จากนั้นพญาช้างก็ต้ งั จิ ต
อธิ ษ ฐานขอให้ ท านบารมี น้ ี น าพาให้ เมื่ อสิ้ นชี วิตกลับ ไปเกิ ดใหม่ ขอให้ไ ด้เกิ ดเป็ นมนุ ษ ย์ตรั ส รู ้
เป็ นศาสดาและสั่งสอนสัตว์โลก
เมื่อพรานเฒ่ าโสอุดรนางาเดินลับหายไปในป่ าแล้ว พญาช้างก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหว
ร้ องขึ้ น ดังไปทั่วทั้ง ป่ า เมี ย และหมู่ บ ริ วารจึ งรี บ กลับ มาหาและเห็ น ว่าพญาช้างถูก ตัดงาออกไป
จึ ง เกิ ด ความอาฆาต โกรธแค้ น ขอให้ พ ญาฉั ท ทั น ต์ บ อกว่ า ตั ว พรานนั้ นเป็ นใคร อยู่ ที่ ใ ด
พวกตนจะบุกเข้าไปฆ่าเสี ยให้สิ้น พญาช้างเห็นดังนั้นจึงเล่าเรื่ องที่พรานบอกแก่ตนเรื่ องการจองเวร
ของนางจุ ล สุ พ ตั รา ขอให้ห มู่ บ ริ วารละความโกรธ แผ่เมตตา และบ าเพ็ญ ศี ล ภาวนาเป็ นกิ จวัต ร
จะช่วยส่ งเสริ มให้ตนได้เกิดเป็ นพระศาสดาตรัสรู ้อริ ยสัจ และบรรลุนิพพานได้เร็ วขึ้น เมื่อสั่งแล้ว
พญาช้างก็สิ้นใจลง และไปเกิดเป็ นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ช้ นั ดาวดึงส์ ช้างทั้งหลายเมื่อระงับความ
โกรธได้แล้วจึงช่วยกันหาไม้มาสุ มเผาร่ างของพญาช้าง จนเหลือเพียงธาตุบางส่ วน ช้างทั้งหลายก็เอา
ดอกไม้มาบูชาอยูเ่ ป็ นนิจ
ฝ่ ายพระเจ้าพรหมทัต เมื่อเห็นพรานโสอุดรนางากลับมาถวายได้ก็ดีใจมอบรางวัลให้พราน
มากมาย นางจุ ล สุ พ ัต ราเห็ น ดัง นั้ น จึ ง ถามแก่ พ รานเฒ่ า ว่ า ได้ง าคู่ น้ ี มาได้อ ย่ า งไร พรานจึ ง เล่ า
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ความทั้งหมดตั้งแต่ออกจากเมือง จนพบพญาช้าง เมื่อนางจุลสุ พตั ราได้ฟังดังนั้น ก็ระลึกชาติในอดีต
ของตนได้ และรู ้สึกถึงบาปของตน นางร่ าไห้ซบลงบนงาของพญาช้าง เมื่อฟื้ นขึ้นก็ร้องไห้ราพัน
ถึงชาติในอดีตต่อไป นางจึงจัดดอกไม้มาขอขมาต่องาของพญาช้าง และขาดใจตายตามพญาช้างไป
นางถู ก ยมบาลลงทั ณ ฑ์ ถู ก ทรมานในนรกนานแสนนาน ส่ วนพรานเฒ่ า ผู ้ยิ ง พญาช้ า ง แ
ละท้าวพรหมทัตผูส้ ั่งให้พรานไปหาตัวพญาฉัททันต์ เมื่อสิ้ นชีวิตก็ถูกนาไปทรมานในนรกเช่นกัน
เมื่ อ ถึ ง สมั ย พุ ท ธกาล พญาฉั ท ทั น ต์ ไ ด้ ถื อ ก าเนิ ดเป็ นเจ้ า ชายสิ ทธั ต ถะและตรั ส รู ้
เป็ นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พรานโสอุดรถือกาเนิดเป็ นมหาเถรเทวทัต ท้าวพรหมทัตถือกาเนิด
เป็ นพระเจ้าอชาตศัตรู นางจุลสุ พ ตั ราถื อกาเนิ ดเป็ นนางจิญ จมาณวิกา นางมหาสุ พ ตั ราถือกาเนิ ด
เป็ นพระนางพิ ม พา นางแก้ ว สุ พั ต ราถื อ ก าเนิ ดเป็ นนางวิ ส าขา นางเกศสุ พั ต ราถื อ ก าเนิ ด
เป็ นนางอุบลวรรณา ก็จบเรื่ องฉัททันต์ชาดกแต่เพียงเท่านี้
2. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้ านนา จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
ฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ วัด บ้ า นนา เป็ นบทประพัน ธ์ ป ระเภทร้ อ งกรอง ประเภทกาพย์
มี ส านวนเดี ย วกัน กับ ฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด บ้า นแลง โดยฉบับ วัด บ้า นนามี ค วามพิ เศษกว่ า
ฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง คือมีการใส่ คาพูดของผูป้ ระพันธ์เข้าไปด้วย เช่น การขอหมากพลู
การบ่ น ว่ า ปวดเมื่ อ ยจากการนั่ ง เขี ย น การขอให้ ผู ้ น าไปอ่ า นรั ก ษาตั ว เล่ ม สมุ ด ไทยให้ ดี
โดยฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านนาระบุปีที่เขียนไว้คือปี พ.ศ. 2467 ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง
เขี ยนขึ้ น ในปี พ.ศ. 2330 ดังนั้น ทั้งสองเรื่ องนี้ เขี ยนขึ้น ห่ างกัน 137 ปี ทั้งสองฉบับ นี้ แตกต่างกัน
บางส่ วนเช่น การสลับตาแหน่งคา ใช้คาพ้องความหมายคนละคา มีบทประพันธ์บางบทที่แตกต่าง
กัน และคาเพียงบางคาที่เปลี่ยนไป เช่น
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏23 หักกิ่งหนึ่งมา
ให้จุลสุ พตั รา
ลูกงามพรรณราย
ถูกรังมดแดง
ตกลงมากมาย
ต้องตัวโฉมฉาย
ขึงโกรธคือไฟ
๏24 ว่าพระฉัททันต์
แกล้งจัณฑาลกัน
จานงจงใจ
เอารังมดแดง
แกล้งให้กูไย
กูรู้น้ าใจ
ว่าไม่เที่ยงทัน

ฉบับวัดบ้ านนา
๏20 หักกิ่งหนึ่งมา
ให้จุลสุ พตั รา
ลูกงามพรรณราย
ถูกรังมดแดง
ตกลงรายมาย
ขบกัดโฉมฉาย
กริ้ วโกรธคือไฟ
๏21 ว่าพระฉัททันต์
แกล้งจัณฑาลกัน
จานงจงผลาญ
น้ าใจชัว่ ช้า
ช้างนี้สามานย์
มาแกล้งจัณฑาล
ให้มดแดงกู
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จากบทประพันธ์ ขา้ งต้นจะเห็ นเนื้ อความว่าคื อส านวนเดี ยวกัน แต่ แตกต่างเพี ยงบางค า
เช่ น ฉบับ วัด บ้านแลงใช้ค าว่า “ต้องตัวโฉมฉาย ขึ งโกรธคือไฟ” , “เอารั งมดแดง แกล้งให้กู ไ ย
กู รู้ น้ า ใจ ว่ า ไม่ เที่ ย งทัน ” ส่ ว นฉบับ วัด บ้า นนาใช้ค วามว่ า “ขบกัด โฉมฉาย กริ้ ว โกรธคื อ ไฟ”
, “น้ าใจชัว่ ช้า ช้างนี้ สามานย์ มาแกล้งจัณฑาล ให้มดแดงกู” จากบทประพันธ์ดงั กล่าวจะเห็ นได้ว่า
ทั้งสองฉบับมีสานวนเดียวกัน แต่เปลี่ยนคาบางคาโดยใช้คาที่มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่เนื้ อความ
ยังคงเดิม ความหมายที่สื่อออกมาเหมือนเดิม
ไม่เพี ยงแค่ฉ บับ วัดบ้านนาเท่ านั้นที่ มีส านวนเดี ยวกันกับ ฉบับ วัดบ้านแลง แต่ จากการที่
ผู ้ ศึ ก ษ าได้ ข อใช้ เ อกส าร ณ กลุ่ ม ห นั ง สื อตั ว เขี ย น แล ะจารึ ก ส านั ก ห อส มุ ด แห่ งชาติ
วรรณกรรมเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดกที่ ผู ศ้ ึ ก ษาได้ข อใช้ท้ ังหมดก็ มี ส านวนเดี ย วกัน กับ ฉัท ทัน ตชาดก
ฉบับ วัดบ้านแลง รวมทั้งฉัท ทัตชาดกที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี ได้ตีพิมพ์ โดยได้รวม
ฉั ท ทัน ตชาดก 3 ฉบับ ไว้ด้ว ยกั น คื อ ฉบับ ศู น ย์ว ัฒ นธรรมภาคใต้ ราชภัฏ นครศรี ธ รรมราช
ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษา และศูนย์วฒั นธรรมจังหวัดภูเก็ต ราชภัฏภูเก็ต โดยทั้งหมดก็มีสานวน
เดียวกันกับฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง แต่แตกต่างกันเพียงบางจุดดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่งสานวน
ดัง กล่ าวเป็ นที่ นิ ย มแพร่ ห ลายทั่ว ทั้ง ภาคกลาง จังหวัด ชายฝั่ ง ทะเลภาคตะวัน ออก และภาคใต้
ของประเทศไทย ดังนั้นจึงสามารถสันนิ ษฐานได้ว่า ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง เป็ นเอกสาร
เรื่ องฉัททันตชาดกที่ใช้สานวนดังกล่าวที่เก่าที่สุดที่พบในปั จจุบนั เนื่ องจากยังไม่มีหลักฐานการพบ
เอกสารเรื่ องฉั ท ทัน ตชาดกที่ มี อายุเก่ ากว่าฉบับ วัดบ้า นแลง พ.ศ. จากการส ารวจข้อมู ล เอกสาร
ตั ว เขี ย นเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดก ในลั ก ษณะค ากาพย์ที่ ป รากฏทุ ก ภู มิ ภ าค พบเพี ย งส านวนนี้
เพียงสานวนเดียว
3. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดสู งเม่ น จังหวัดแพร่
ฉัททันตชาดก ฉบับวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากการส ารวเอกสารต้นฉบับที่จะนามาใช้ใน
ส่ ว นของเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดกภาคเหนื อ ท าให้ พ บว่ า ส านวนของเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดกที่ จ ารลง
บนใบลาน ที่พบในภาคเหนื อเป็ นสานวนเดียวกัน แตกต่างกันเพียงบางคาเท่านั้น ใช้การดาเนินเรื่ อง
เหมื อ นในอรรถกถา เรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ ภาษาบาลี โดยฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด สู ง เม่ น
เป็ นบทประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว มีการเล่าเรื่ อง สลับกับบาลี เริ่ มเล่าเรื่ องตั้งแต่พระพุทธเจ้าเทศนา
ในวัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งกล่าวถึงเหตุที่มีภิกษุณีรูปหนึ่งหัวเราะ และร้องไห้ เหล่าสาวกจึงสงสัยว่า
เกิ ดอะไรขึ้น พระพุทธเจ้าจึงเริ่ มต้นเทศนาเรื่ องฉัททันตชาดก จนถึงตอนจบก็เป็ นการเทศนาเรื่ อง
กฎแห่ งกรรมให้แก่ เหล่าภิกษุสาวก ซึ่ งภิ กษุณีรูปนั้นก็คือนางจุลสุ พตั รา ที่ ใช้ให้พรานไปยิงเอางา
ของพญาฉัททันต์ โดยฉัททันตชาดก ฉบับวัดสู งเม่นนี้ มีการเล่าบรรยายฉาก และเหตุการณ์ในเรื่ อง
ได้อย่างละเอียด เนื่ องจากเป็ นการเล่าตามอรรถกถา อีกทั้งยังมี ขอ้ แตกต่างหลายอย่างที่ไม่เหมือน
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กับเรื่ องฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง จังหวัดระยอง โดยเนื้ อเรื่ องของฉัททันตชาดก ฉบับวัดสู ง
เม่นเป็ นดังนี้
ฉัททันตชาดกฉบับวัดสู งเม่นเปิ ดเรื่ อง โดยเริ่ มเล่าเรื่ องตั้งแต่พระพุทธเจ้าอยู่ที่วดั เชตะวัน
มหาวิหาร และได้เห็ นภิกษุ ณีรูปหนึ่ งเดี๋ ยวหัวเราะ เดี๋ยวร้องไห้เสี ยงดัง พระพุ ทธเจ้าจึง สรวลขึ้ น
เหล่าภิกษุสาวกเห็นดังนั้นจึงถามพระพุทธเจ้าว่าทรงพระสรวลเพราะอะไร พระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่า
ให้ เหล่ า สาวกดู ภิ ก ษุ ณี รู ป นั้ นว่ า ในอดี ต ชาติ นางได้ ก่ อ กรรมไว้กั บ ตน และเริ่ ม เทศนาเรื่ อ ง
ฉัททันตชาดก
เมื่ อ ในอดี ต มี ช้ า งแปดพั น ตั ว มี ฤ ทธิ์ เหาะเหิ นเดิ น อากาศ อาศั ย อยู่ ใ กล้ ส ระสทั น ต์
ในป่ าหิ มพานต์ เมื่ อครั้ งนั้นพระโพธิ สัตว์ได้ไปเกิ ดเป็ นลูกช้างที่ มีลกั ษณะพิเศษกว่าช้างเชื อกอื่ น
โดยมี สีขาวทั้งตัว มี เท้าสี แดง เมื่อโตขึ้นช้างเชื อกนั้นสู งถึ ง 80 ศอก นับเป็ นวาได้ 20 วา 2 ตัวยาว
120 ศอก มีงวงอันยาวขาวเสมอลวดเงิน ยาวได้ 58 ศอก นับเป็ นวาได้ 14 วา งานั้นเวียนลวงกลมได้
14 ศอก นับเป็ นวาได้ 3 วา อกลวงยาวงานั้นได้ 30 ศอก นับเป็ นวาได้ 7 วา 2 ศอก ประกอบไปด้วย
ฉัพพรรณรังสี รัศมี 6 ประการ ช้างตัวนั้นเป็ นใหญ่ กว่าช้างทั้งแปดพันตัว ช้างทั้งหลายนั้นก็บูช า
พระปักเจกพุทธเจ้า พญาช้างมีเมีย 2 นางคือ นางมหาสุพตั รา และนางจุลสุพตั รา
อัน สระน้ าสทั น ต์ น้ ั นกว้า งได้ 12 โยชน์ มี น้ าใสดั ง แก้ ว วิ ทู ย ์ ถั ด จากสระน้ านั้ นก็ มี
ป่ าดอกผักตบกว้าง 1 โยชน์ลอ้ มรอบสระนั้นอยู่ ถัดจากนั้นมีป่าดอกนิ ลบลล้อมรอบป่ าผักตบกว้าง
1 โยชน์ ป่ าดอกบัวแดงล้อมรอบป่ าดอกนิ ลบลกว้าง 1 โยชน์ ป่ าดอกบัวขาวล้อมดอกบัวแดงกว้าง
1 โยชน์ ป่ าดอก “ขรมุด” กว้าง 1 โยชน์ แวดล้อมกันออกจากสระนั้นและยังมี ดอกไม้อีกมากมาย
และยังมี ป่ าข้าวสาลี เกิ ดอยู่ใ นสระน้ านั้น สู ง ได้เท่ าเอวของช้างทั้งหลาย ยังมี ดอกไม้อีก มากมาย
เป็ นพุ่ ม ๆ มี กลิ่ นอันหอมทั้งสี แดง เหลื อง เขียว ขาว หมู่ ดอกไม้น้ ันกว้างได้ 1 โยชน์ ถัดจากนั้น
ยัง มี ป่ าถั่วถิ ม ถั่วควาง ถั่วสายเสื อ ถั่วแป ก็ ต้ งั อยู่ใ นนั้น กว้างได้โยชน์ ห นึ่ ง อี ก ทั้งยังมี ป่ าน้ า เต้า
เครื อหมากค า ฟั ก ค า ฟั ก หม่ น เครื อหมากน้ า เครื อหมากห้ อ ย และป่ าอ้อ ย ล าไย ป่ ากล้ ว ย
กล้วยลูก ใหญ่ เท่ างาช้างป่ า ต้นมะเดื่อ ต้นขนุ น มะขาม มี ลูก สุ ก กิ น หวาน หมากหาดดิ บ ฝาดสุ ก
ต้นไม้เหล่านี้ ก็ปะปนกันอยู่ในป่ านั้น และยังมี ป่าไม้กวง ไม้ไผ่ ไม้บง ยังมีภูเขา 7 ลูก แวดล้อมป่ า
เหล่ านี้ ไว้ เขาลู ก แรกอยู่ด้านนอกสุ ด ชื่ อ จุ ล บรรพต สู ง 1 โยชน์ ลูก ที่ ส องชื่ อ มหากาฬบรรพต
สู ง 2 โยชน์ ลูกที่สามชื่อ อุทกบรรพต สู ง 3 โยชน์ ลูกที่สี่ชื่อ จันทปราบรรพต สู ง 4 โยชน์ ลูกที่ห้า
ชื่อ สุ ริยปัสสบรรพต สู ง 5 โยชน์ ลูกที่หกชื่อ มณี ปัสสบรรพต สู ง 6 โยชน์ ลูกสุ ดท้ายอยู่ดา้ นในสุ ด
ชื่ อ สุ ว ณ
ั ณปสั ส ปปั พ บรรพต สู ง ได้ 7 โยชน์ ตั้ง อยู่เป็ นเหมื อ นดัง ขอบจัก รวาล เขาลู ก ที่ 7 นี้
มีสีเหมือนดังทองคา เขาทั้งหลายล้อมรอบสระสทันต์ ทั้งยังมีตน้ นิ โครธ (ต้นไทร) ต้นใหญ่อยู่ใกล้
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กับ สระสทัน ต์ ล าต้น นั้น สู ง ได้ 5 โยชน์ ลวงกลมได้ 7 โยชน์ มี กิ่ งทั้งหมด 4 กิ่ ง แผ่ไ ปยัง 4 ทิ ศ
ยาว 6 โยชน์ ตลอดทั้งต้นแต่โคนถึงปลายนั้นสู ง 18 โยชน์
พญาช้างฉัททันต์น้ ันมี บริ วารแปดพันเชื อก อยู่ในสถานที่ น้ ัน เมื่อฤดูฝนผ่านไป ฤดูร้อน
เข้ามาพญาช้างก็เรี ยกหมู่บริ วารทั้งหลายเข้าไปหลบร้อนอยู่ใต้ร่มนิ โครธ วันหนึ่ งพญาช้างบอกว่า
ตอนนี้ ป่าไม้รังออกดอกบานงามมาก ควรแก่ การไปกิน ดังนั้นพญาช้างจึงนาบริ วารไปสู่ ป่าไม้รัง
แห่ งนั้น ครั้นถึงแล้วพญาช้างก็เอางวงตีตน้ ไม้รังให้ดอกบานงามนั้นพรั่งพรมไปบนตัวของหมู่ชา้ ง
ส่ วนนางจุลสุ พตั ราโชคร้ายโดนกิ่งไม้ และมดแดงร่ วงตกลงสู่ ตน จึงถูกมดแดงกัด จึงคิดในใจว่า
พญาช้างไม่รักตนเท่านางมหาสุพตั รานางจึงคิดผูกเวรกรรมเอาไว้
อยู่ ม าวัน หนึ่ งพญาช้ า งพาหมู่ บ ริ ว ารลงเล่ น น้ าในสระสทัน ต์ หมู่ บ ริ วารก็ ล งเล่ น กัน
มีช้างนาหญ้าแฝกมาขัดตัวพญาช้าง แล้วถวายดอกบัวให้ มีช้างเฒ่ าเชื อกหนึ่ งได้นาดอกบัวใหญ่
มีกลีบได้ 7 ชั้น มาให้แก่พญาฉัททันต์ พญาช้างได้ดอกไม้มาดังนั้นแล้ว จึงเอาดอกบัวนั้นมอบให้แก่
นางมหาสุ พตั รา นางจุลสุ พตั ราเห็นดังนั้นจึงคิดในใจว่า พญาช้างมอบดอกไม้ให้แก่นางเมียหลวง
ไม่ให้แก่กู คอยดูเถอะกูจะทาให้รู้สึกในภายหน้า นางจุลสุ พตั ราจึงผูกเวรพญาช้างเป็ นครั้งที่ 2
ครั้ งนั้ น โพธิ สั ต ว์เจ้า ถวายผลไม้เครื่ อ งหวานเหง้า บัว น้ าผึ้ ง อัน เกิ ด ในบัว เป็ นทานแก่
พระปั จเจกพุทธเจ้าทั้ง 500 ตน นางจุลสุ พตั ราถวายดอกไม้ใหญ่ที่นางหาได้ดว้ ยตนเองเป็ นทานแก่
พระปั จเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พร้อมตั้งจิตอฐิษฐานว่าเมื่อตนตายไปขอให้ได้เกิดเป็ นลูกของกษัตริ ย ์
แล้ ว ให้ ต นได้ เป็ นมเหสี แห่ ง พระยาพาราณสี ให้ พ ระยานั้ นท าตามค าของนางตามใจนาง
โดยจะใช้ให้พรานมายิงเอางาของพญาช้างมาให้แก่ตน เมื่ออฐิษฐานดังนั้นแล้วนางก็ไม่กินข้าวปลา
อาหารใด ๆ ทั้งสิ้ น ไม่นานก็เจ็บป่ วยและตายลง
เมื่อนางจุลสุ พตั ราเกิดใหม่ได้ไปเกิดในครรภ์ของมเหสี แห่งพญามัททราช เมื่อนางเติบใหญ่
นางก็ถูกส่ งไปเป็ นเป็ นมเหสี ของพระยาพาราณสี นางเป็ นที่ รักยิ่งของสามี เป็ นใหญ่กว่านางสนม
ทั้งหลาย เมื่อนั้นนางจึงระลึกชาติได้ว่าความต้องการของตนสัมฤทธิ์ ผลแล้ว ต่อไปนางจะให้พราน
ไปยิงเอางาของพญาฉัททันต์มา นางจึงเอาน้ ามันมาทาตัว แล้วนุ่ งผ้าเก่ าหม่นหมอง แกล้งป่ วยอยู่
บนแท่นบรรทม พระยาพาราณสี เห็นดังนั้นจึงถามคนทั้งหลายว่านางเป็ นอะไร คนทั้งหลายบอกว่า
นางป่ วยไข้หนักหนา พระยาพาราณสี เห็ นดังนั้นจึ งเข้าไปถามนางจุ ลสุ พ ตั ราว่าเกิ ดเหตุอะไรขึ้ น
เหตุใดสี หน้าหม่นหมอง นางได้ยินดังนั้นจึงแจ้งความต้องการของตนไปโดยหลอกว่าตนฝั นว่าได้
บรรทมบนแท่นงา พอตื่นขึ้นจึงเกิดอยากได้ ถ้าไม่ได้ดงั ฝันคงต้องตายแน่แท้ พระยาพาราณสี ได้ยิน
ดั ง นั้ นจึ ง เรี ยกรวมพรานป่ าจากทั่ ว ทุ ก ที่ เข้ า มาประชุ ม กั น รวบรวมพรานได้ ห กหมื่ น คน
เมื่อพรานทั้งหลายมาพร้อมกันแล้ว พระยาพาราณสี จึงให้นางจุลสุ พตั ราแจ้งความต้องการของตน
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แก่พรานทั้งหลาย นางจึงกล่าวว่าได้ฝันเห็นช้างตัวหนึ่ ง ขาวทั้งตัว มีงาคู่เปล่งฉัพพรรณรังสี ออกมา
กูอยากได้งานั้นมาทาเตียงงา ไม่เช่นนั้นกูก็คงจะตาย พรานทั้งหลายกล่าวว่าไม่เคยได้ยินช้างใหญ่
งาเปล่งแสงมาก่ อน แต่ยงั มี พ รานผูห้ นึ่ งชื่ อโสอุดร อันเป็ นศัตรู ของมหาโพธิ สัตว์เจ้าในหลาย ๆ
ชาติ มี ฝ่ าตี น กุ ด มี ฝ่ ามื อ หดหู่ มี น่ อ งเป็ นดั่ง หม้อ ข้า วหุ ง มี หั วอัน ใหญ่ มี หู อัน กาง คางอัน ใหญ่
มีหนวดหนา มีเขี้ยวแดง มีเหงือกแดง มีสัณฐานตัวล่าน่ากลัว พรานโสอุดรบอกว่าตนสามารถไปยัง
สถานที่น้ นั ได้ นางสุ พตั ราเห็นรู ปร่ างแล้วจึงคิดว่าพรานผูน้ ้ ี จะทาสิ่ งที่ตนขอได้หรื อ ดังนั้นแล้วนาง
จึ ง ให้ ค นเรี ยกพรานเฒ่ า ขึ้ นไปยัง ปราสาท 7 ชั้ น แล้ว จึ ง บอกทางแก่ พ รานป่ าอย่ า งละเอี ย ด
และเล่ า ว่ า ช้ า งนั้ นดุ ร้ า ยหากพบพรานป่ าที่ ใ ดจะขยี้ เป็ นขุ ย ผง พรานโสอุ ด รเกิ ด กลัว ขึ้ นมา
ไม่ ก ล้าไปฆ่ าพญาช้าง นางจุ ล สุ พ ตั ราจึ งพู ดกล่อมพราน พรานจึงรั บค าและกลับ สู่ เรื อนของตน
นางจุลสุ พตั ราจึงเรี ยกเกณฑ์ หมู่ช่างเหล็กมาทาขวาน พลัว่ เสี ยม เลื่ อย พร้ า มี ด ขอเคียง อุป กรณ์
เรี ยกช่างหนังมาทาถุงใส่ ของ ท าเชื อกหนังทารองเท้า ทาหมวกหนัง นางจุลสุ พตั ราให้คนเตรี ยม
ไม้สีฟัน ข้าวของเครื่ องใช้ต่าง ๆ เอาใส่ ถุงให้แก่พราน
พรานเฒ่าเตรี ยมตัวได้ 7 วันก็ไปหานางจุลสุ พตั รา พรานโสอุดรมีกาลังดังช้างสาร 5 เชือก
ก็รับเอาถุงและของทั้งหมดแบกขึ้นหลังไป กราบลาพระยาพาราณสี และนางจุลสุ พตั รา แล้วจึงออก
เดินทางขึ้นไปยังชายป่ า พรานเฒ่าเดินทางบุกป่ าฝ่ าดง ใช้เคียว พร้า ถากถางป่ าเข้าไป มีตน้ ไม้ใหญ่
ล้ม ขวางก็ เอาสิ่ วเจาะเข้าทะลุ ออกไป เมื่ อถึ งทางน้ าตัดผ่าน พรานก็ ส ร้ างแพล่ องข้ามน้ า เมื่ อถึ ง
เขตป่ าหิ มพานต์พรานเฒ่าก็นึกถึงคาที่นางจุลสุ พตั ราบอกเส้นทางเอาไว้ ผ่านเขาทั้ง 7 ลูก พรานป่ า
ก็ไ ปถึ งยังสระสทันต์ เห็ นหมู่ ช้างพากัน ลงเล่น น้ า พรานจึ งเฝ้ าดู จนรู ้ห ลักแหล่งแปลงนอนของ
พญาช้างฉัททันต์ รวมเวลาที่พรานเดินป่ าเข้ามาได้ 7 ปี 7 เดือน 7 วัน เมื่ อเหล่าช้างทั้งหลายพากัน
ออกไปหากิ น พรานป่ าจึงขุดหลุมลงใต้ที่นอนของพญาฉัททันต์ เอาพลัว่ ขุดลงไปตั้งเสาไว้ 4 มุม
เอาแป้งทาทัว่ ทุกมุม ด้านบนทาเป็ นช่องพอสอดกล้องปื นออกไปด้านนอกได้ แล้วเอาของตักเอาฝุ่ น
ดิ นภายในหลุ ม ออกไปทิ้ ง ด้านบนของหลุ ม พร้ อมทั้งเอาไม้ และกิ่ งไม้แห้ งมาทิ้ งไว้บ นเศษดิ น
ด้ า นบนหลุ ม นั้ น และท าช่ อ งรู พ อให้ ต นสามารถมุ ด ลงไปด้ า นล่ า งได้ และพรานก็ ล งไป
อยูภ่ ายในหลุม เปลี่ยนชุดนาเอาผ้าย้อมฝาดมานุ่ง และเอาธนูแล่งปื นชุบยาพิษสอดเล็งรอไว้ในกล้อง
เมื่อพญาช้างกลับมาจากภายในป่ าพรานเฒ่ าก็มองออกไปยังช่ องเล็งนั้น เห็ นยังท้องของพญาช้าง
เล็งไปยังสะดือและพรานก็ได้ยิงธนูพิษออกไป เข้าสู่ สะดือของพญาช้างทะลุไปยังปอดม้ามไส้ใหญ่
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ไส้น้อย ทะลุออกไปยังแผ่นหลังของพญาช้างเหมือนเป็ นดังขวานฟ้าผ่าทะลุลอดออกไปยังอากาศ
เลือดไหลออกมา เป็ นทุกขเวทนามาก พญาช้างก็ร้องดังลัน่ ไปทัว่ ทั้งป่ า จนหมู่บริ วารวิ่งกรู กนั มา
ยัง แปลงนอน ช้างทั้ง หลายวิ่ ง ไล่ ห าศัต รู ที่ ยิง พญาช้างไปทั่วก็ ไ ม่ พ บ พญาฉั ท ทัน ต์เห็ น ปื นนั้ น
ยิงออกมาจากพื้นจึงรู ้วา่ พรานป่ าอยูด่ า้ นใต้ของตน จึงขับไสไล่ส่งหมู่บริ วารให้ออกไปตามหาผูท้ ี่ยิง
ตนในป่ า เมื่ อ หมู่ บ ริ ว ารไปหมดยัง เหลื อ แต่ น างมหาสุ พ ัต รา พญาช้ า งก็ ย ัง ตัด พ้อ ไล่ น างไป
เพราะรู ้วา่ พรานอยูเ่ บื้องล่างของตน
เมื่อช้างทั้งหลายไปหมดแล้ว พญาช้างก็เอางวงลากพรานออกมาจากหลุมนั้นหมายจะบดขยี้
ครั้ นพญาฉั ท ทั น ต์ เห็ น ผ้า เหลื อ งคลุ ม กายพรานอยู่ ก็ ว างพรานป่ าลงแล้ว ยองวงน้ อ มไหว้
เพราะถือว่าผูท้ ี่ ห่ม ผ้าเหลื องเป็ นผูท้ ี่ มี ปั ญ ญาไม่ควรฆ่ า พญาช้างจึงถามพรานว่าใครใช้ให้มาฆ่ า
หรื อว่ า มาเอง มายิ ง ตนเพื่ อ อะไร ถ้า จะเอางา งาอื่ น ก็ มี ม ากมาย ฝ่ ายพรานเฒ่ า ไม่ ก ล้า ตอบ
ไม่ ก ล้า พู ด เพราะกลัว โดนฆ่ า อกสั่ น ขวัญ แขวน พญาช้ า งจึ ง ถามซ้ า จนพรานตอบว่ า มเหสี
แห่ ง พระยาพาราณสี ชื่ อ จุ ล สุ พ ัต ราใช้ใ ห้ ม าฆ่ า เอางาแห่ ง พญาช้า งใหญ่ อัน มี รั ศ มี 6 ประการ
เพื่อเอาไปทาแท่นบรรทม พญาฉัททันต์ได้ยนิ ดังนั้นจึงรู ้ความทั้งหมดจึงให้พรานเอาเลื่อยออกมาตัด
งาของตน ซึ่ งพญาฉั ท ทัน ต์ สู ง ถึ ง 80 ศอก เป็ นดัง ภู เขาสู ง พรานไม่ ส ามารถขึ้ น ไปตัด เอางาได้
พญาช้างจึงน้อมตัวลงให้พรานปี นงวงขึ้นไปดังปี นขึ้นเขาไกรลาส พรานเอาหัวเข่ากดลงไปยังเลื่อย
แล้วเริ่ มไสเลื่อยไปบนงาของพญาฉัททันต์ พญาช้างเจ็บปวดเป็ นอันมากปากอาบท่วมไปด้วยเลือด
กระนั้น พรานก็ มิ อ าจที่ จะเลื่ อ ยให้ ง านั้ น หลุ ด ออกมาได้ จึ ง บอกให้ พ ญาช้างช่ วย พญาฉั ท ทัน ต์
จึงเอางวงช่วยกดลงไปบนเลื่ อยนั้นไม่นานงาทั้งคู่ก็หลุดออกมา พญาช้างจึงนางาทั้งคู่น้ ันมอบให้
เป็ นทานแก่พรานโสอุดร พร้อมทั้งถามว่าพรานเดินทางมายังที่นี่ใช้เวลาเท่าใด พรานตอบใช้เวลา
7 ปี 7 เดื อน 7 วัน เห็ นดังนั้นพญาช้างจึ งบอกว่าด้วยอานุ ภาพแห่ งงานี้ จะถึ งกรุ งพาราณสี ได้เพียง
7 วั น ดั ง นั้ น แ ล้ ว พ ญ าช้ า งจึ งบ อ ก ให้ พ ราน รี บ ไป ก่ อ น ที่ ห มู่ ช้ า งบ ริ ว ารจะ ก ลั บ ม า
และพญาช้างก็สิ้นใจลง ณ ที่น้ นั
เมื่ อห มู่ บ ริ วารกลั บ มาก็ เ ห็ น พ ญ าช้ า งสิ้ น ใจไป แล้ ว จึ ง เศร้ า โศกร้ อ งไห้ เ สี ยใจ
พระปั จเจกพุ ท ธเจ้า ทั้ง ห้าร้ อยตนก็ ล งมาจากอากาศสู่ แปลงนอนที่ น้ ัน หมู่ ช้างจึ งจับ เอางวงของ
พญาช้ า งที่ สิ้ น ลมชู ย อยกไหว้พ ระปั จ เจกพุ ท ธเจ้า ทั้ ง หลาย แล้ ว ยกพญาฉั ท ทั น ต์ ข้ ึ นสู่ ก อง
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ไม้แก่ น จันทน์ แดง และก่ อไฟขึ้ น พระปั จเจกพุ ทธเจ้า ทั้งหลายก็ ได้ม าแสดงธรรมให้แก่ ห มู่ ช้าง
ณ ที่น้ นั เมื่อไฟมอดลงหมู่ชา้ งทั้งแปดพันเชือกก็เอาเถ้าอัฐิของพญาช้างพรมบนหัวของตน
ฝ่ ายพรานเฒ่าโสอุดรก็ถึงกรุ งพาราณสี เพียงแค่ 7 วัน ด้วยเดชอานุภาพแห่งงาของพญาช้าง
พรานป่ านางาไปถวายนางจุ ลสุ พ ตั รา เมื่ อนางเห็ นงาทั้งสองก็ เกิ ดเศร้ าสลดใจคิดถึ งมหาสั ตว์เจ้า
ที่เคยได้อยูก่ ินกัน จึงตรอมใจตายลงในวันนั้น
ย้อนกลับมายังวัดเชตวันมหาวิหาร หมู่พระทั้งหลายเมื่อได้ฟังธรรมดังนั้นก็พากันสรรเสริ ญ
คุ ณ แห่ ง พระพุ ท ธเจ้า พระพุ ท ธเจ้า นั่ ง ประทับ อยู่ เหนื อ ธรรมาสน์ ก็ ส รวลขึ้ น เหล่ า ภิ ก ษุ ส าวก
จึงถามว่าพระพุทธเจ้าทรงพระสรวลอะไร พระพุทธองค์จึงตอบว่าท่านทั้งหลายได้เห็นภิกษุณีผนู ้ ้ นั
อัน เดิ น เที่ ย วไปหาจุ ด หมายไม่ ไ ด้ เมื่ อ ชาติ ก่ อ นนางคื อ นางจุ ล สุ พ ัต รา ส่ ว นพราณโสอุ ด รนั้ น
คือมหาเถรเทวทัต อันปองกระทาร้ายแก่เราในปั จจุบนั อันพระพุทธเจ้าผูด้ บั ร้อนและความกระหาย
ปราศจากทุกขเวทนา ได้ถอดพ้นแล้วซึ่ งราคะ กิเลส ตัณหา ไร้ซ่ ึ งสิ่ งเหล่านี้ พระองค์จึงได้ตรัส รู ้
ด้วยญาณแห่ งพระองค์เอง พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ดูกรภิกษุท้ งั หลายตถาคตได้เกิดเป็ นช้างฉัททันต์
เมื่ อกาลนั้นแล ท่ านทั้งหลายจงฟั งจายังชาดกเรื่ องนี้ ตามตถาคตเทศนามาเถิ ด หากผูค้ นทั้งหลาย
ได้ยินเรื่ องชาดกนี้ ก็ขอได้ให้ถึ งโสดาบัน เป็ นอรหันตามแต่บุญที่ ตนได้สั่ งสมมาเถิด นางภิกษุ ณี
ตนนั้นได้ฟังธรรมนั้นได้จาเริ ญวิปัสสนาได้ถึงอรหันต์ในวันนั้นด้วยแล
4. ฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์
ฉัท ทันตชาดก ฉบับ หอสมุ ดแห่ งชาติ ลาว ประพันธ์ ข้ ึ นเมื่ อปี พ.ศ. 2507 มี บทประพัน ธ์
เป็ นร้ อ ยแก้ว และร้ อ ยกรอง โดยเนื้ อ เรื่ อ งในตอนต้น จนถึ งตอนพญาฉั ท ทัน ต์ ต ายผูป้ ระพัน ธ์
แต่ ง เป็ นค ากาพย์ หลัง จากเผาพญาฉั ท ทัน ต์ เมื่ อ พรานเฒ่ าโสอุ ด รกลับ ไปถึ ง ยัง กรุ ง พาราณสี
จนจบเรื่ อง ผูป้ ระพันธ์ได้แต่งเป็ นร้อยแก้ว โดยการเล่าเรื่ องเหมือนกันกับส านวนฉัททันตชาดก
ฉบั บ วัด บ้ า นแลง จัง หวัด ระยอง แต่ มี ก ารตัด เนื้ อ ความหลายส่ ว น เช่ น การพรรณนาความ
ตอนที่ พ รานโสอุ ด รเดิ น เข้ า ป่ าหาพญาฉั ท ทั น ต์ การพรรณนาความ เศร้ า โศกเสี ยใจของ
นางมหาสุ พตั รา และนางจุลสุ พตั รา ต่อการที่พญาช้างตาย การพรรณนาความเมื่อนางจุลสุ พตั รา
ตกนรกแล้วถูก ยมบาลลงโทษ เป็ นต้น เอกสารฉบับหอสมุดแห่ งชาติ ล าวมี ก ารสอนหลัก ธรรม
โดยใช้คาพูดของผูเ้ ขียนเองในตอนจบของเรื่ อง
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รู ปแบบบทประพันธ์ และองค์ประกอบของวรรณกรรม
วรรณกรรมลายลักษณ์ (วรรณกรรมที่ ได้บนั ทึ กเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ได้แก่ วรรณกรรม
ประเภทนิ ท าน ต านาน ค าสอน เพื่ อ เป็ นต้น แบบในการขับ การอ่ า น โดยบัน ทึ ก ด้ว ยภาษาถิ่ น
อักษรถิ่น และใช้ฉันทลักษณ์ที่นิยมในท้องถิ่นนั้น ๆ (อุดม หนูทอง, 2522: 1) สาหรับวรรณกรรม
ลายลัก ษณ์ ที่ เขี ย นลงบนสมุ ด ไทย หรื อ หนั ง สื อ บุ ด จะนิ ย มแต่ ง ด้ว ยบทประพัน ธ์ ร้ อ ยกรอง
ไม่ นิ ย มแต่ ง เป็ นร้ อ ยแก้ว ฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด บ้า นแลง แต่ ง ด้ว ย บทประพัน ธ์ ร้ อ ยกรอง
ประเภทกาพย์ โดยมี ล ัก ษณะเป็ นกลอนสวด เช่ น เดี ย วกัน กับ ฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด บ้านนา
ที่ เป็ นบทประพัน ธ์ ป ระเภทร้ อ ยกรอง ประเภทกาพย์ มี ล ัก ษณะเป็ นกลอน สวดเหมื อ นกั น
และยังเป็ นส านวนเดี ยวกัน ผูศ้ ึ กษาจึ งรวมการวิเคราะห์ ส องฉบับนี้ เข้าด้วยกัน ส่ วนวรรณกรรม
ลายลักษณ์ที่จารลงบนใบลานโดยมากจะนิยมแต่งด้วยบทประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ฉัททันตชาดก
ฉบับ วัด สู ง เม่ น เป็ นบทประพัน ธ์ ป ระเภทร้ อ ยแก้ว เขี ย นเป็ นภาษาไทยถิ่ น เหนื อ สลับ กับ บาลี
แต่ฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว มีการใช้บทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง มีลกั ษณะเป็ น
ค ากาพย์ ในส่ วนต้ น ถึ ง กลางเรื่ อง ในส่ วนท้ า ยเรื่ องใช้ บทประพั น ธ์ ป ระเภทร้ อ ยแก้ ว
เขี ยนเป็ นภาษาลาว อี ก ทั้งวรรณกรรมโดยทั่วไปจะมี องค์ป ระกอบ หรื อ ขนบ ในการประพัน ธ์
อีกด้วย ทั้งรู ปแบบบทประพันธ์ร้อยแก้ว หรื อร้อยกรอง ก็จะมีองค์ประกอบในส่ วนนี้ เช่นเดียวกัน
เช่ น บทไหว้ค รู ปรารภเรื่ อ ง ปั จจุ บัน วัตถุ เป็ นต้น โดยรู ป แบบบทประพัน ธ์ และองค์ป ระกอบ
ของวรรณกรรม ในเอกสารตัวเขียนแต่ละฉบับมีลกั ษณะดังนี้
1. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้ านแลง และวัดบ้ านนา
วรรณกรรมกลอนสวด เป็ นวรรณกรรมที่ มุ่ งเน้ น สอนคติ ธ รรมแก่ ผูฟ้ ั ง อี ก ทั้ง ยังท าให้
ผู ้รั บ สารมี จิ ต เลื่ อ มใสในพระพุ ท ธศาสนา สามารถแบ่ ง ออกได้ เป็ นสองประเภทใหญ่ ๆ
คือ กลอนสวดประเภทสอนคติธรรมโดยตรง และกลอนสวดประเภทสอนคติธรรมโดยอ้อม
กลอนสวดประเภทสอนคติธรรมโดยตรง คือ กลอนสวดที่มุ่งเน้นสอนคติ ธรรมแก่ ผูฟ้ ั ง
โดยตรง อาจเป็ นเรื่ องราวในสมัยพุ ท ธกาล พระธรรมคาสั่ งสอนของพระพุ ท ธเจ้า และพระสู ตร
รวมทั้ง ต านานเกี่ ย วกับ พุ ท ธศาสนา (ตรี ศิ ล ป์ บุ ญ ขจร, 2547: 115) เช่ น มหาปริ นิ พ พานสู ต ร
ทสกนิบาต พระสุตตันตปิ ฎก เป็ นต้น
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กลอนสวดประเภทสอนคติธรรมโดยอ้อม คือ กลอนสวดที่มุ่งสอนคติธรรมโดยยกตัวอย่าง
เปรี ยบเที ยบเป็ นชาดก นิ ทานพื้นบ้าน หรื อนิ ทานที่ แต่งเลียนแบบชาดก เนื้ อเรื่ องมี แนวคิดซึ่ งเป็ น
คติ ส อนใจและในการดาเนิ นเรื่ องผูป้ ระพัน ธ์ ห รื อผูส้ วดมัก แทรกค าสอนคติ ธรรม ตัวละครเอก
ฝ่ ายชายมัก ใช้ค าเรี ย กเป็ นพระโพธิ สั ต ว์ (ตรี ศิ ล ป์ บุ ญ ขจร, 2547: 117) เช่ น เรื่ อ ง กากี กุ ส ราช
มหาชาติ สังข์ทอง วรวงศ์ เป็ นต้น
วรรณกรรมเรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา ถือเป็ นวรรณกรรมกลอน
สวดประเภทสอนคติ ธ รรมโดยอ้อม ซึ่ งวรรณกรรมกลอนสวดประเภทสอนคติ ธ รรมโดยอ้อ ม
หมายถึ ง กลอนสวดที่ มุ่ ง สอนคติ ธ รรมโดยยกตัว อย่ า งเปรี ย บเที ย บเป็ นชาดก นิ ท านพื้ น บ้า น
หรื อนิทานที่แต่งเลียนแบบชาดก ฉัททันตชาดกทั้งสองฉบับนี้ เขียนลงบนสมุดไทย และแต่งขึ้นด้วย
บทประพันธ์ร้อยกรองประเภทกาพย์ตลอดทั้งเรื่ องเช่นเดียวกัน โดยทัว่ ไปวรรณกรรมศาสนาที่เป็ น
กาพย์จะเรี ย กว่ากลอนสวด กล่ าวคื อกลอนสวดเป็ นค าเรี ย กประเภทวรรณกรรม ประเภทหนึ่ ง
หมายถึ งวรรณกรรมค ากาพย์ที่ น ามาอ่ านเป็ นท านองสวด วรรณกรรมประเภทนี้ แต่ งด้วยกาพย์
ชนิ ด ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ กาพย์ย านี 11 กาพย์ฉ บัง 16 และกาพย์สุ ร างคนางค์ 28 (หรี ด เรื องฤทธิ์ ,
2499: 553) ทั้ ง ยัง มี ก าพย์อื่ น ๆ แทรกบ้ า งเล็ ก น้ อ ย เนื้ อ เรื่ อ งส่ ว นใหญ่ เกี่ ย วกั บ พุ ท ธศาสนา
โดยมีเนื้ อเรื่ องที่มุ่งสั่งสอนข้อธรรมะโดยตรงและโดยอ้อมซึ่ งได้แก่ ชาดกและเรื่ องที่แต่งเลียนแบบ
ชาดก เมื่อพิจารณาด้านลักษณะบทประพันธ์ กลอนสวดจะใช้บทประพันธ์ ประเภทกาพย์เท่านั้น
กลอนสวดจึงมีความหมายเฉพาะเจาะจง หมายถึง วรรณกรรมคากาพย์อาจเป็ นเพราะกาพย์แต่งง่าย
มีลีลาจังหวะราบรื่ นมีท่วงทานองสวดหลายทานอง (ตรี ศิลป์ บุญขจร, 2547: 1-2) การนาวรรณกรรม
ประเภทกลอนสวดมาอ่ านเป็ นท่ วงท านองเป็ นประเพณี นิ ย มของคนไทยที่ มี ม าแต่ โบราณกาล
(พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2507: 102)
หากพิ จารณาชื่ อของประเภทวรรณกรรมประเภทนี้ คื อ “กลอนสวด” จะเห็ นได้ว่าค าว่า
“กลอน” ในที่ น้ ี ใช้ ใ นความหมายกว้า ง หมายถึ ง บทประพั น ธ์ ป ระเภทร้ อ ยกรองทั่ ว ไป
ค าว่า “สวด” หมายถึ ง การ “ว่า เป็ นท านอง” และยังมี ค วามหมายนั ย ประหวัด เกี่ ย วข้อ งกับ วัด
และพระพุทธศาสนา เมื่ อนาคาทั้งสองมารวมกันได้ความหมายว่า หมายถึงวรรณกรรมร้อยกรอง
ซึ่งใช้อ่านอย่างมีทานองและมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวัดและศาสนา (หรี ด เรื องฤทธิ์, 2499: 553)
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จากความหมายของ “กลอนสวด” ข้า งต้น จึ งกล่ าวได้ว่า ต้น ฉบับ เรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก
ทั้งฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา เป็ นวรรณกรรมกลอนสวด เนื่ องจากฉัททันตชาดกทั้งสองฉบับ
เป็ นเรื่ องราวในชาดก เกี่ ย วข้อ งกับ ศาสนา และแต่งด้วยบทประพัน ธ์ ร้อ ยกรอง ประเภทกาพย์
ทั้งยังมี การกล่าวไว้ในบทประพันธ์ ในเรื่ องอีกว่า “ให้ใช้สวดอ่าน” ลักษณะบทประพันธ์ ในเรื่ อง
ฉัททันตชาดก ทั้งฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา ปรากฏการใช้ท้ งั กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16
และกาพย์สุรางคนางค์ 28 สามารถจาแนกชนิ ด และจานวนของคากาพย์ที่ใช้ประพันธ์ในต้นฉบับ
ทั้งสองฉบับได้ดงั นี้
ตารางที่ 3 ตารางแสดงจานวนบทประพันธ์ในเรื่ องฉัททันตชาดก
ชนิดของกาพย์
จานวนบท
ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้ านแลง ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้ านนา
กาพย์ยานี 11
173
175
กาพย์ฉบัง 16
246
220
กาพย์สุรางคนางค์ 28
323
330
รวม
742
725
จากตารางแสดงชนิ ด และจ านวนของกาพย์ที่ ใ ช้ ป ระพั น ธ์ ใ นเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดก
ทั้ง ฉบับ วัด บ้า นแลง และวัด บ้านนา จะเห็ น ได้ว่า ผูป้ ระพัน ธ์ นิ ย มใช้สุ รางคนางค์ 28 มากที่ สุ ด
รองลงมาคื อ กาพย์ฉ บัง 16 และกาพย์ย านี 11 ตามล าดับ โดยจะแต่ ง สลับ กั น ไปตลอดเรื่ อ ง
ตั้ง แต่ ต้ น จนจบ สั น นิ ษ ฐานว่ า ผู ้ป ระพั น ธ์ เลื อ กใช้ ฉั น ทลั ก ษณ์ ท้ ั ง 3 ดั ง กล่ า ว สลั บ กั น ตาม
การดาเนินเรื่ องในแต่ละช่วง แต่ละเหตุการณ์ก็จะใช้ฉันทลักษณ์คนละชนิ ด เพื่อให้เรื่ องน่าติดตาม
กาพย์ท้ งั สามชนิดจาแนกได้ดงั นี้
1.1 กาพย์ สุ รางคนางค์ 28 กาพย์สุ รางคนางค์ที่ ใช้ในฉัททันตชาดกเรี ยกว่า สุ รางคนางค์
โดยอาจจะเขียน สู ราคณา สู รางคะณา สุ ดคนา บางครั้งเรี ยกตามจานวนคา คือ 28 มีการใช้ชื่ออื่น
ตามสถานการณ์ ในเรื่ อง เช่น พิลาป และนางกราย โดยชื่ อประเภทของกาพย์ในฉบับวัดบ้านแลง
เขียนด้วยอักษรไทยย่อ ฉบับวัดบ้านนาเขียนด้วยอักษรขอมไทย กาพย์สุรางคนางค์ 28 ใช้ในการ
ด าเนิ นเรื่ องส่ วนใหญ่ ข องกลอนสวด โดยจากตารางจะเห็ น ได้ ว่ า มี จ านวนบทมากที่ สุ ด
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ในกาพย์ท้ ัง 3 ประเภท มี ก ารใช้ท้ ัง ในลัก ษณะบรรยายความ พรรณนาความ รวมทั้ง บทนิ ราศ
ชมนก ชมไม้ การประพันธ์ไม่เคร่ งครัดจานวนคามากนัก
ตัวอย่างคาเรี ยกในเอกสารต้นฉบับ
ฉบับวัดบ้ านแลง

ฉบับวัดบ้ านนา

สุรางคนาง

สุรางฆนาง

28

สุดนาง

พิลาพ

พิลาป

ลักษณะของกาพย์สุรางคนางค์ที่ใช้ในกลอนสวดมีแผนผังหรื อบัญญัติดงั นี้

การใช้ก าพย์สุ รางนางค์ใ นเรื่ องฉัท ทัน ตชาดกทั้งสองฉบับ ใช้ในการบรรยายสิ่ ง ต่ าง ๆ
ทั้งการเข้าเรื่ องชาดก บทร่ าราพัน บทพรรณนาชมพัน ธุ์ไม้ พัน ธุ์สัตว์ อธิ บายความ ถ้าหากเป็ น
ตอนที่ แ สดงความเศร้ า โศกเสี ย ใจ ผู ้ป ระพัน ธ์ จ ะใช้ค าว่า “พิ ล าป” และเหตุ ก ารณ์ ที่ แ สดงการ
เคลื่อนไหว จะเปลี่ยนเป็ นคาว่า “นางกราย” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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การเข้าเรื่ องราวของเรื่ องฉัททันตชาดก
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏10 จักกล่าวนิทาน
แต่ ก่อนมานาน
ล่วงลับแล้วไป
หน่ อเนื้อโพธิสัตว์
อันอยู่ในไพร
เป็ นคชสารใหญ่
ชื่ อพญาฉัททันต์

ฉบับวัดบ้ านนา
๏7 ขอกล่าวนิยาย
ตถาคตผูเ้ รื่ องไกร
ล่วงลับแล้วไกล
แต่ก่อนมานาน
หน่อโพธิสัตว์
อันอยูใ่ นไพร
เป็ นคชสารใหญ่
ชื่อพระยาฉัททันต์

สมสู่คู่สร้าง
ตัวคือเงินยวง
นามกรเยาวมาลย์

๏8 ขาวคือเงินยวง
รัศมีพรายพรรณ
เก้าหมื่นเก้าพัน
ในป่ าหิมพานต์
๏9 ยังมีนางช้าง
แห่งพระโพธิญาณ
งางวงกระการ
ชื่อมหาสุ พตั รา

เชยชมโสมนัส
เมียหลวงพระเจ้า
ตัวใหญ่กระหวา

๏10 พระโพธิสัตว์
กับนางเมีย
คือมหาสุ พตั รา
นางช้างทั้งหลาย

บริ วารทั้งปวง
อยูด่ ว้ ยบริ วาร
อยูป่ ่ าหิมวันต์
สมสู่ ค่สู ร้ าง
ตัวคือเงินยวง
นามกรเยาวมาลย์
ชื่ นชมโสมนัส
เมียหลวงพระเจ้ า
ตั้งไว้ใหญ่ กว่า

๏11 ยังมีนางช้ าง
แห่ งพระโพธิญาณ
งางวงตระการ
ชื่ อนางสุ พตั รา
๏12 พระโพธิสัตว์
ด้ วยนางกัลยา
ชื่ อมหาสุ พตั รา
นางช้ างทั้งหลาย

เหตุ ก ารณ์ ข ้า งต้น เป็ นเรื่ อ งราวในตอนที่ เกริ่ น น าเข้า เรื่ อ งราวของเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก
โดยเป็ นส่ วนที่ต่อจากบทไหว้ครู ผูป้ ระพันธ์ใช้ก าพย์สุ รางคนางค์ 28 ในการเริ่ มต้นเข้าเรื่ องราว
โดยกล่าวว่า ขอเล่านิทานเรื่ องของพระโพธิ สัตว์อนั มาเกิดเป็ นช้างอยู่ในป่ า จากนั้นก็พูดถึงลักษณะ
ของพญาฉัททันต์
ผู ้ป ระพัน ธ์ ใ ช้บ ทพิ ล าป เพื่ อ แสดงถึ ง ความเศร้ า ของตัว ละคร ในจุ ด นี้ ฉั ท ทัน ตชาดก
ฉบับวัดบ้านแลง ใช้บทพิลาป (กาพย์สุรางคนางค์ 28) มีความว่า
ฉบับวัดบ้ านแลง
พิลาป
กอดงาพระองค์
พ่อเจ้าของเมียเอ๋ ย
ให้พระจอมขวัญ

๏677 สุ พตั ราโฉมยง
ร่ าให้โศกศัลย์
บาปได้มาทัน
ตายจากเมียไป

เมียเป็ นคนหลง
ข้าไปใจมาร
จึงใช้พรานป่ า

๏679 โอ้พระโฉมยง
เพราะกรรมเวรา
แกล้งผลาญราชา
ไปฆ่าพระองค์

69

เมียเห็นแต่งา
พระเจ้าตายแล้ว
ตายด้วยท้าวไท

๏678 เมียไม่เห็นหน้า
แห่งพระจอมไตร
เมียแก้วอยูใ่ ย
อยูใ่ ยเล่านา

สุ ดที่จะคิด
เมียจะกลั้นใจตาย
ร่ วมในไพรพง

๏680 เมียได้ทาผิด
แล้วนาโฉมยง
ตายตามพระองค์
ด้วยพระราชา

ความเมื่อนางจุลสุ พตั รารู ้วา่ งาที่ตนฝันถึงและต้องการที่จะได้มาครอง จนพระเจ้าพรหมทัต
ผูบ้ ิดา ใช้พรานโสอุดรไปตัดมานั้น คืองาของพญาฉัททันต์สามีของตนเมื่อชาติก่อน นางจึงเศร้าโศก
เสี ยใจอย่างมาก ผูป้ ระพันธ์จึงใช้คาว่าพิลาปขึ้นต้นบทประพันธ์ดงั กล่าว
ผูป้ ระพันธ์ยงั เปลี่ยนชื่อกาพย์สุรางคนางค์ 28 เป็ นคาว่า นางกราย อีกด้วย เฉพาะในต้นฉบับ
วัดบ้านแลง ดังบทประพันธ์วา่

เที่ยวในหิมวันต์
เย็นย่าค่ามา
กับหมู่บริ วาร
เกลื่อนก่นกันมา
โน้มน้าวกิ่งย้า
อัดแอแจจล

ฉบับวัดบ้ านแลง
นางกราย
๏283 เมื่อนั้นฉัททันต์
กับหมู่บริ วาร
ฉวยถลาคว้าตี
ลินลายังสถาน
โกรกกรากสุ มทุม
สู ้แหล่งแปลงตน
ร้องแล่นแปร้นปร้าน
๏284 อึงคนึงทั้งป่ า
ทัว่ ทั้งพนาสน
ดังอยูป่ ระเพรี ยก
หักพฤกษาผล
ตรวจตราหาคู่
ทั้งป่ าหิมพานต์
ทัว่ ทุกไพรสน

๏285 กึกก้องร้องมี
ย่าพงดงดาน
ทุกพุ่มสถาน
ก้องไพรพนาสณฑ์
๏286 โจกเจกเอกเอียง
ทัว่ ทุกตาบล
เข้าอยูท่ ี่ตน
ที่ตนเคยนอน

บทประพันธ์ขา้ งต้นเป็ นฉากที่พญาฉัททันต์นาหมู่บริ วารกลับไปยังที่อยู่ของตน ซึ่ งแสดง
ให้ ผูร้ ั บ สารรู ้ สึ ก ถึ ง การเคลื่ อ นที่ ของหมู่ ช้าง อึ ง คนึ งทั่วทั้งป่ า กึ ก ก้อ งร้ อ งกัน ไปทั่ว ท าให้ เห็ น
ลักษณะการใช้บทนางกราย ซึ่งเป็ นการแสดงเหตุการณ์การเคลื่อนที่ของหมู่ชา้ ง
เห็นได้ว่ากาพย์สุรางคนางค์ 28 ถูกใช้บรรยายสิ่ งต่าง ๆ เมื่อผูป้ ระพันธ์จะบรรยายอารมณ์
ความเศร้าโศกเสี ยใจของตัวละคร ผูป้ ระพันธ์ก็จะเปลี่ยนชื่อเป็ น พิลาป และเปลี่ยนเป็ น นางกราย
เมื่อแสดงการเคลื่อนที่ของหมู่ชา้ ง นอกจากนั้นบทพรรณนาชมพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ เมื่อพรานโสอุดร
ออกจากเมื องพาราณสี ไปยังป่ าหิ มพานต์ ผูป้ ระพันธ์ ก็ได้แต่งบทชมต้นไม้ ผลไม้ ดอกไม้ต่าง ๆ
และสัตว์นานา ที่นายพรานพบระหว่างเดินทางไปตามหาพญาฉัททันต์ ด้วยกาพย์สุรางคนางค์ 28
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1.2 กาพย์ ฉ บั ง 16 กาพย์ฉ บั ง ในเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดก ไม่ ไ ด้ ใ ช้ กั บ การแสดงการรบ
หรื อบทที่ เกี่ ย วกับ การต่ อสู ้ เหมื อนในบทพากย์ ในต้น ฉบับ ทั้งสองฉบับ เรี ย กกาพย์ฉบัง ว่า ฉบัง
โดยเขี ย นต่างกันไปเป็ น ฉบงง จบัง ในเรื่ องฉัททัน ตชาดก กาพย์ฉบังใช้ในการพรรณนาความ
ดาเนิ นเรื่ องและใช้ในบทพรรณนาอารมณ์ความรู ้สึก บรรยายความวุ่นวาย แสดงให้ผูร้ ับสารรู ้สึก
ถึงอารมณ์ ในเรื่ อง ชื่อประเภทของกาพย์ในฉบับวัดบ้านแลงเขียนด้วยอักษรไทยย่อ และฉบับวัด
บ้านนาเขียนด้วยอักษรขอมไทย
ตัวอย่างคาเรี ยกในเอกสารต้นฉบับ
ฉบับวัดบ้ านแลง

ฉบับวัดบ้ านนา

ฉบังง

จบัง

ลักษณะของกาพย์ฉบังที่ใช้ในกลอนสวดมีแผนผังหรื อบัญญัติดงั นี้

การใช้ ก าพ ย์ ฉ บั ง 16 ในเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดก ผู ้ ป ระพั น ธ์ ใ ช้ ใ น การด าเนิ น เรื่ อง
เช่ น เมื่ อพรานโสอุด รอาสาไปตัดงาของพญาฉัท ทัน ต์ และเมื่ อเดิ น ทางเข้าป่ า การแสดงอาการ
ของเหล่าช้างบริ วาร การบรรยายถึงเหตุอศั จรรย์เมื่อพญาฉัททันต์ให้พรานตัดงาของตน
การแสดงอาการของช้ า งบริ วาร เมื่ อ พญาฉั ท ทั น ต์ โ ดนพรานโสอุ ด รยิ ง ปื นพิ ษ ใส่
ก็ ร้อ งขึ้ น ด้วยความเจ็ บ ปวด หมู่ บ ริ วารที่ เที่ ย วหาอาหารอยู่ใ นป่ าเมื่ อ ได้ยิน ดังนั้ น จึ ง รี บ กลับ มา
หาพญาฉัททันต์ ณ ที่อยูอ่ าศัย ผูป้ ระพันธ์ได้ประพันธ์ไว้วา่
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ฉบับวัดบ้ านแลง
๏ บัดนั้นพวกพลบริ วาร อยูไ่ กลในสถาน
ก็ได้ยินเสี ยงฉัททันต์
๏337 ตีงวงประเพรี ยกเรี ยกกัน ที่ในไพรสัน
บัดเดี๋ยวก็วิ่งเข้ามา
๏338 โกรกรากโสกสากทั้งป่ า โผงผางวางมา
ดังป่ าจะแตกทาลาย
๏339 ร้องแป๋ นอยูว่ ุ่นวาย
ให้โหยโกยกาย
อึงคนึงไปทัว่ ไพรสณฑ์
336

ฉบับวัดบ้ านนา
๏ บัดนั้นพวกพลบริ วาร อยูใ่ นสถาน
ก็ได้ยินเสี ยงฉัททันต์
๏331 ตีงวงประเพรี ยกเรี ยกกัน มีในไพรวัน
บัดดลก็เกลื่อนกล่นมา
๏332 โกรกรากโสกสากทัว่ ป่ า โผงผางวางมา
พระสุ ธาจะทรุ ดทาลาย
๏333 ร้องแป้นแล่นมาวุ่นวาย อื้ออึงมากมาย
ก็วิ่งไปทั้งไพรสณฑ์
330

เหตุการณ์ขา้ งต้นเป็ นการใช้กาพย์ฉบังแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายของหมู่ช้าง
บริ วารที่เกิดความตกใจ เป็ นห่วงพญาช้าง ที่ถูกพรานโสอุดรยิงจึงพากันวิ่งไปทัว่ วุน่ วายไปทั้งป่ า
เห ตุ อั ศ จรรย์ เ มื่ อพ ญ าฉั ท ทั น ต์ ใ ห้ พ ราน ตั ด งาของตน เมื่ อพ ราน โส อุ ด รตั ด งา
ของพญาฉัททันต์ได้สาเร็ จ ก็เกิดเหตุอศั จรรย์ไปทัว่ พิภพ ดังความว่า
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏521 อึงคะนึ่งทัว่ ทุกตาบล อลเวงอลวน
สุ ธาดลจะแตกทาลาย
๏522 พระสุ เมรุ เอนอ่อนดังยอดหวาย ดังบุรุษชาย
ลนไฟก็อ่อนอยูร่ ะทด

ฉบับวัดบ้ านนา
๏492 อึงคะนึ่งทัว่ ทุกตาบล โอนเอนอลวน
แผ่นสุ ธาดลปลิ่มทาลาย
๏493 พระสุ เมรุ เอนนอนบนยอดหวาย ดังองคชาติชา
ลนไฟให้อ่อนอยูร่ ะทด

การบรรยายถึ งเหตุก ารอัศจรรย์โดยใช้ก าพย์ฉบัง 16 ข้างต้น แสดงให้เห็ น ถึ งเหตุก ารณ์
เมื่อพญาช้างตัดงาของตนให้พราน ด้วยบุญญาธิ การจึงเกิดเหตุการต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว ฟ้าร้อง
ฟ้าผ่า เขาพระสุเมรุ เอนอ่อน เป็ นต้น
1.3 กาพย์ ย านี 11 ฉัท ทัน ตชาดกฉบับ วัด บ้านแลง และวัด บ้านนา ใช้ก าพย์ย านี ใ นการ
ด าเนิ น เรื่ องทั้ ง ในบทไหว้ค รู บู ช าพระรั ต นตรั ย บทสรุ ป ของเรื่ อ ง และการพรรณนาความ
สลับกับกาพย์สุรางคนางค์ 28 โดยทัว่ ไปเรี ยกว่า กาพย์ยานี โดยเขียนเป็ น ญานี ยานี ญาญีนี
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ตัวอย่างคาเรี ยกในเอกสารต้นฉบับ
ฉบับวัดบ้ านแลง

ฉบับวัดบ้ านนา

ญาณี

ยาณี

ญาณี

ญานี

ญาญีนี

ยาณี

ลักษณะของกาพย์ยานีที่ใช้ในกลอนสวดมีแผนผังหรื อบัญญัติดงั นี้

ผูป้ ระพันธ์เลือกใช้กาพย์ยานี 11 ในบทไหว้ครู บทเปลี่ยนฉากในการดาเนินเรื่ อง บทราพัน
และบทสรุ ปของเรื่ อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
การใช้กาพย์ยานี 11 ในบทไหว้ครู บูชาพระพุทธคุณ ดังบทประพันธ์วา่
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏ ไหว้คุณพระพุทธเจ้า
ทุกค่าเช้าเท่ามรณา
คุณแห่งพระโสดา
ข้าใส่ไว้เหนือเกศี
๏2 ข้าไหว้ท้งั พระธรรม
อันจะนาสัดดายสี
ให้พน้ จากไพรี
อันมืดมนในสงสาร
๏3 สอนสัตว์ให้พน้ ทุกข์ ให้เป็ นสุ ขถึงนิรพาน
ดับชาติกนั ดาร
บ่มีภยั มาบีทา
4
๏ ข้าไหว้ท้งั พระสงฆ์
ท่านผูท้ รงซึ่งศีลลา
ไหว้คุณพระบิดา
แลมารดาผูส้ ื บสาย
1

ฉบับวัดบ้ านนา
๏ ตัวข้าเพิ่งสอนเขียน
ตัวไม่แนบเนียน
ท่านอย่านินทา
ตัวข้านี้หนายังปัญญาอ่อน
๏2 ข้าไหว้คุณครู
สั่งสอนให้รู้ได้เขียนนิทาน
1

๏3 ไหว้พระพุทธัง
ไหว้คุณมารดา
๏4 ไหว้คุณบิดา
ไหว้แม่โพสพ

ธรรมังสังฆา
ท่านได้รักษาขออย่ามีภยั
รักษาจนใหญ่
ท่านรักษาจบทัว่ สบสมัย

73
รายละเอียดของบทไหว้ครู ผูศ้ ึกษาได้ทาการวิเคราะห์ไว้ในส่วนถัดไป
การใช้ใ นบทเปลี่ ย นฉากด าเนิ น เรื่ อ ง ผู ้ป ระพัน ธ์ ใ ช้ ก าพย์ย านี 11 ในการเปลี่ ย นฉาก
เช่น เมื่อหมู่ช้างฝังศพนางจุลสุ พตั ราแล้ว (กาพย์สุรางคนางค์ 28) ก็ตดั เปลี่ยนฉากขึ้นตอนใหม่คือ
เมื่อนางจุลสุพตั ราไปเกิดเป็ นธิดาของพระเจ้าพรหมทัต (กาพย์ยานี 11)
ฉบับวัดบ้ านแลง
กาพย์สุรางคนางค์ 28
๏53 พระโพธิสัตว์เจ้า
ให้รักหนุ่มเหน้า
เพียงจะขาดใจตาย
ครั้นคลายโศกแล้ว
พาช้างทั้งหลาย
บริ วารมากมาย
ขุดหลุมบ่นาน
๏54 จึงฝังนางแก้ว
ขุดหลุมเสร็ จแล้ว
เชิญศพนงคราญ
ยกลงถมไว้
หาไม้แก่นสาร
ปักไว้ในสถาน
ให้เป็ นสาคัญ
กาพย์ยานี 11
๏55 นางจุลพัตรา
ครั้นมรณาสิ้นอาสัญ
เกิดเป็ นลูกจอมขวัญ
ท้าวพรหมทัตเจ้าพารา
๏56 ถวายนามนางหนุ่มเหน้า ชื่อว่าเจ้าจุลพัตรา
รู ปร่ างอย่างขาดตา
ต่าใต้ฟ้าใครจักปาน

ฉบับวัดบ้ านนา
กาพย์สุรางคนางค์ 28
๏47 พระโพธิสัตว์เจ้า
ให้รักหนุ่มเหน้า
ปิ่ มเพียงมรณา
ดังใจจะขาด
ด้วยความโศกา
งาสองซ้ายขวา
ขุดหลุมบ่นาน
๏48 จะฝังนางแก้ว
ครั้นสมควร
เชิญศพนงคราญ
ยกลงหลุมไว้
หาไม้แก่นสาร
ปักไว้ในสถาน
ให้เป็ นสาคัญ
กาพย์ยานี 11
๏49 นางจุลสุ พตั รา
ครั้นมรณาชีวาสัญ
เกิดเป็ นลูกจอมธรรม์
ท้าวพรหมทัตเจ้าพารา
๏50 ถวายนามกรนางหนุ่มเหน้า ชื่อว่าเจ้าจุลพัตรา
มีโฉมงามโสภา
เทพเทวาบ่เทียมทัน

จากการศึ ก ษาลั ก ษณ ะบทประพั น ธ์ ใ นเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดกทั้ งฉบั บ วั ด บ้ า นแลง
และฉบับ วัด บ้า นนา พบบทประพัน ธ์ ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น เรื่ อ งตั้ง แต่ ต้น จนจบ ประกอบด้ ว ย
กาพย์สุรางคนางค์ 28 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์ยานี 11 เหมือนกันทั้ง 2 ฉบับ โดยกาพย์ท้ งั 3 ชนิ ด
ผู ้ป ระพั น ธ์ จ ะเลื อ กใช้ ส ลั บ กั น ไปมาตลอดทั้ งเรื่ อง โดยจะเลื อ กให้ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อหา
ที่ ก าลัง ด าเนิ น อยู่ และใช้ เป็ นตัว เปลี่ ย นฉาก เช่ น กาพย์สุ ร างคนางค์ 28 ผู ้ป ระพั น ธ์ ใ ช้ เมื่ อ
เริ่ ม ต้น เข้า เรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก ใช้พ รรณนาชมพัน ธุ์ ไ ม้ พัน ธุ์ สั ต ว์ ใช้อ ธิ บ ายความ และถ้าหาก
เป็ นตอนที่ แ สดงความเศร้ า โศกเสี ย ใจของตัว ละคร ผู ้ป ระพัน ธ์ จ ะใช้ ค าว่ า พิ ล าป แทนค าว่ า
สุ ร างคนางค์ หรื อตอนที่ แ สดงอาการเคลื่ อ นไหวก็ จ ะใช้ ค าว่ า นางกราย ในการเริ่ ม ต้ น บท
กาพย์ฉ บั ง 16 ผู ้ป ระพั น ธ์ จ ะใช้ ใ นการด าเนิ นเรื่ อง เช่ น เมื่ อ พรานโสอุ ด รอาสาไปตั ด งา
ของพญาฉัททันต์ และเดินทางเข้าป่ า การแสดงเหตุการณ์ ที่อศั จรรย์ หรื อเหตุการที่ชุลมุนวุ่นวาย
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และกาพย์ยานี 11 ผูป้ ระพันธ์ใช้ในการเปิ ดเรื่ อง เป็ นบทไหว้ครู บูชาพระรัตนตรัย และบทปิ ดเรื่ อง
สรุ ปเหตุการณ์ท้ งั หมดเมื่อตัวละครแต่ละตัวกลับชาติไปเกิดใหม่ และใช้ในการตัดบทเปลี่ยนฉาก
ในเรื่ อง อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนชื่อของกาพย์สุรางคนางค์ 28 เป็ น พิลาป และนางกราย ในบทที่แสดง
อาการเศร้าเสี ยใจของตัวละคร และแสดงการเคลื่อนที่ของตัวละครเอก ซึ่ งอาจถือว่าเป็ นการแสดง
สารจากผูป้ ระพันธ์ถึงผูส้ วดอ่าน ว่าให้เปลี่ยนท่วงทานอง การออกเสี ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในเรื่ อง เนื่ องจากวรรณกรรมกลอนสวดใช้ก ารสวดอ่านเป็ นหลัก การออกเสี ย งของผูส้ วดอ่าน
จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ ผูป้ ระพันธ์จึงต้องเขียนชื่ อฉันทลักษณ์ บอกแก่ผูส้ วดอ่านเสมอ เพื่อให้ผูฟ้ ั งเข้าถึง
ความไพเราะ และเรื่ องราวของเรื่ อง เพื่อสร้างอารมณ์ให้แก่ผฟู ้ ังมากยิง่ ขึ้น
จากการที่ น าบทประพัน ธ์ ใ นเรื่ อ งทั้ง ฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด บ้า นแลง และวัด บ้า นนา
มาแสดงคู่กนั ในประเภทของการใช้งานในส่ วนของกาพย์แต่ละชนิ ด ทาให้เห็นลักษณะการใช้คา
และการด าเนิ น เรื่ อ งที่ เหมื อ นกัน ซึ่ งฉบับ วัด บ้านนามี ก ารสลับ ต าแหน่ งค า ใช้ค าใหม่ ม าแทน
และใช้ค าพ้อ งความหมาย ซึ่ ง ความหมายที่ แ สดงออกมายังคงเดิ ม จึ งท าให้ส ามารถบอกได้ว่า
ฉัททันตชาดก ฉบับ วัดบ้านแลง ซึ่ งมี อายุที่ เก่ าที่ สุดที่ พบในประเทศไทยในปั จจุบ ัน เป็ นสานวน
มาตรฐานของเรื่ องฉั ท ทันตชาดกที่ ผูค้ ัดลอกนิ ยมคัดลอกลงบนสมุ ดไทย โดยส านวนนี้ ปรากฏ
อย่างแพร่ หลายในภาคกลาง ภาคใต้ และจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
องค์ ประกอบของฉั ททันตชาดก ฉบับวั ดบ้ านแลง และฉบับ วัดบ้ านนา ประกอบไปด้วย
บทไหว้ครู อัตตวิพากษ์ของผูป้ ระพันธ์ปรารภเรื่ อง ประชุ มชาดกหรื ออวสานบท และหมายเหตุ
ท้ายเรื่ อง โดยฉัททันตชาดกทั้งฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา ก็มีองค์ประกอบเหล่านี้อยูด่ ว้ ย ดังนี้
1. บทไหว้ ครู บทไหว้ครู ในเรื่ องฉัททันตชาดกผูป้ ระพันธ์ใช้กาพย์ยานี 11 ในการประพันธ์
ข้อความขึ้นต้นเป็ นการบูชาพระรัตนตรัย ตามด้วยไหว้บิดามารดา ครู อาจารย์ เนื่ องจากกลอนสวด
เป็ นวรรณกรรมที่มาจากเรื่ องราวในพุทธศาสนา และนิ ยมสวดอ่านกันในวัด ผูป้ ระพันธ์จึงมักจะ
ขึ้ น ต้น เรื่ องด้วยการบู ช าพระรั ต นตรั ย เป็ นอันดับ แรก ซึ่ งฉั ท ทัน ตชาดกทั้งสองฉบับ นี้ ก็ ป รากฏ
บทไหว้ครู ในตอนต้นของบทประพันธ์ ดังความว่า
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ฉบับวัดบ้ านแลง
๏ ไหว้คุณพระพุทธเจ้า
ทุกค่าเช้าเท่ามรณา
คุณแห่งพระโสดา
ข้าใส่ไว้เหนือเกศี
๏2 ข้าไหว้ท้งั พระธรรม
อันจะนาสัดดายสี
ให้พน้ จากไพรี
อันมืดมนในสงสาร
๏3 สอนสัตว์ให้พน้ ทุกข์ ให้เป็ นสุ ขถึงนิรพาน
ดับชาติกนั ดาร
บ่มีภยั มาบีทา
4
๏ ข้าไหว้ท้งั พระสงฆ์
ท่านผูท้ รงซึ่งศีลลา
ไหว้คุณพระบิดา
แลมารดาผูส้ ื บสาย
๏5 ตัวข้าผูป้ ระพันธ์เขียน บทกลอนเพียรช่วยแต่งใส่
นักปราชญ์ท่านทั้งหลาย ช่วยสื บสายคือสาคร
๏6 ข้าขอจงได้สุข
พ้นจากทุกข์ชรามร
ไหว้ครู ผสู ้ งั่ สอน
สื บกันมาให้รู้แจ้ง
1

ฉบับวัดบ้ านนา
๏ ตัวข้าเพิ่งสอนเขียน
ตัวไม่แนบเนียน
ท่านอย่านินทา
ตัวข้านี้หนายังปัญญาอ่อน
๏2 ข้าไหว้คุณครู
สั่งสอนให้รู้ได้เขียนนิทาน
1

๏3 ไหว้พระพุทธัง
ไหว้คุณมารดา
๏4 ไหว้คุณบิดา
ไหว้แม่โพสพ
๏5 ไหว้ในชั้นดิน
เวสสุ วณั พันตา
๏6 อินทร์พรหมสบสมัย
อันชื่อว่าภัย

ธรรมังสังฆา
ท่านได้รักษาขออย่ามีภยั
รักษาจนใหญ่
ท่านรักษาจบทัว่ สบสมัย
ให้จบไปสิ้นถึงบนชั้นฟ้า
ตัวข้าไหว้ไป
กันภัยอันตรายอุบาทว์จงั ไร
อย่าได้ใกล้กราย

จากบทไหว้ครู ขา้ งต้นในส่ วนของฉบับวัดบ้านนาจะขึ้นต้นด้วย อัตตวิพากย์ของผูป้ ระพันธ์
โดยผู ้ศึ ก ษาได้ ก ล่ า วถึ ง ในส่ ว นถั ด ไป ส่ วนการไหว้ค รู ฉบั บ วัด บ้ า นแลง ขึ้ นต้ น ด้ ว ยการ
ไหว้พ ระพุ ท ธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ต่ อ มาได้ไ หว้บิ ด ามารดา ครู บ าอาจารย์ ส่ วนฉบับ
วัดบ้านนา ได้ไหว้ค รู บาอาจารย์ก่อน ต่อมาเป็ นพระพุทธ พระธรรม บิดามารดา แม่โพสพ เทวดา
พระอิ น ทร์ พระพรหม ในส่ วนนี้ เป็ นการแสดงความเคารพนั บ ถื อ ต่ อ สิ่ งที่ ผู ้ ป ระพั น ธ์
นั บ ถื อ ศรั ท ธา อาจเป็ นการแสดงสิ่ ง ยึ ด เหนี่ ย วทางจิ ต ใจ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารประพัน ธ์ เรื่ อ งต่ า ง ๆ
ราบรื่ น ไม่ติดขัด
2. อัต ตวิ พ ากษ์ ของผู้ ป ระพั น ธ์ คือ การประเมิ น ค่าตนเองของผูป้ ระพัน ธ์ และผูค้ ัดลอก
ทั้ง ผู ป้ ระพัน ธ์ แ ละผู ค้ ัด ลอกมัก ออกตัว ว่ าตนมี ค วามสามารถน้ อ ย ยัง ไม่ เชี่ ย วชาญหากผลงาน
มี ข ้อ บกพร่ อ งให้ นั ก ปราชญ์ ท้ ัง หลายช่ วยแก้ไ ขให้ ดียิ่ง ขึ้ น อาจมี ท้ ัง ตอนต้น และตอนท้ายเรื่ อ ง
(ตรี ศิ ลป์ บุ ญ ขจร, 2547: 124) ฉัท ทันตชาดกฉบับวัดบ้านแลงไม่ปรากฏอัตตวิพ ากษ์ ส่ วนฉบับ
วัดบ้านนา มีการใส่ อตั ตวิพากษ์ท้ งั ตอนต้นและตอนท้ายเรื่ อง ดังนี้
ตอนต้น
๏1 ตัวข้าเพิ่งสอนเขียน
ตัวไม่แนบเนียน
ท่านอย่านินทา
ตัวข้านี้หนายังปัญญาอ่อน
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เจ็บขึงตึงไป
สู ้อดสู ้ยาก
ถึงเขียนไม่ดี
สร้างพระธรรมไว้
จักมีปัญญา

ตอนท้าย
๏721 ไม่เห็นหน้าใคร
ข้อขัดบัดสี
วิบากสิ้นที่
อย่าฉินนินทา
ไปภายภาคหน้า
ทรงพระวินยั

จากบทอัตตวิพากษ์ของผูป้ ระพันธ์ ในฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านนาข้างต้น ผูป้ ระพันธ์
ได้เขี ยนไว้ในบทที่ 1 ของกาพย์ในเรื่ อง โดยบอกไว้ว่าตนนั้นเพิ่ งได้เริ่ ม สอนผูอ้ ื่ นเขี ยนหนังสื อ
ตัวหนังสื อในเล่ มนี้ อาจยังไม่ ค่อยสวย อย่าว่านิ นทาเลย ตัวข้านี้ ยงั อ่อนปั ญ ญา แสดงให้เห็ นการ
ออกตัวว่ายังไม่มีความสามารถขออภัยถ้าหากการเขียนยังไม่ดี ส่ วนในตอนท้ายของเรื่ องผูป้ ระพันธ์
ก็ได้บอกต่ออี กว่า ถึงแม้ว่าตนจะเขียนได้ไม่ดี ก็ขออย่าให้นินทา เพราะว่าการเขียนเล่มนี้ เป็ นการ
สร้างพระธรรมให้คงไว้ ต่อไปในภายหน้า ซึ่งเป็ นการแสดงความอ่อนน้อยถ่อมตนของผูป้ ระพันธ์
3. ปรารภเรื่ อง หรื อปั จจุบันวัตถุ ตรี ศิลป์ บุญขจร ได้แบ่งประเภทของการปรารภเรื่ องไว้
3 ประเภท คือ 1. ปรารภเรื่ องโดยสรุ ปแนวคิดสาคัญของเรื่ อง มักใช้กับกลอนสวดประเภทสอน
คติธรรมโดยตรง 2. ปัจจุบนั วัตถุ เข้าสู่ เนื้อเรื่ องโดยกล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลซึ่งเป็ นสาเหตุ
ที่ทาให้พระพุทธเจ้าทรงตรัส เทศนาชาดกเรื่ องนั้น ๆ และ 3. ปรารภเรื่ องโดยกล่าวถึงที่มาของเรื่ อง
หรื ออ้ า งว่ า เป็ นพุ ท ธวจนะ เป็ นการน าเข้ า สู่ เรื่ องโดยขึ้ นต้ น ว่ า เป็ นเรื่ องราวในอดี ต ชาติ
ของพระพุ ท ธเจ้ า ซึ่ งการขึ้ นต้ น แบบนี้ จะท าให้ ผู ้ รั บ สารรู ้ สึ กเชื่ อ ถื อ และศรั ท ธามากขึ้ น
(ตรี ศิล ป์ บุ ญ ขจร, 2547: 125) ฉัท ทันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา จัดอยู่ในประเภท
ปรารภเรื่ องโดยกล่าวถึงที่มาของเรื่ องหรื ออ้างว่าเป็ นพุทธวจนะ ดังบทประพันธ์
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏10 จักกล่าวนิทาน
แต่ก่อนมานาน
ล่วงลับแล้วไป
หน่อเนื้อโพธิสัตว์
อันอยูใ่ นไพร
เป็ นคชสารใหญ่
ชื่อพญาฉัททันต์

ฉบับวัดบ้ านนา
๏7 ขอกล่าวนิยาย
ตถาคตผูเ้ รื่ องไกร
ล่วงลับแล้วไกล
แต่ก่อนมานาน
หน่อโพธิสัตว์
อันอยูใ่ นไพร
เป็ นคชสารใหญ่
ชื่อพระยาฉัททันต์
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การเข้า สู่ เรื่ อ งของฉั ท ทัน ตชาดกทั้ง สองฉบับ นี้ ผู ้ป ระพัน ธ์ ใ ช้ ค าในบทประพัน ธ์ ที่ มี
ความหมายว่ า กาลครั้ งหนึ่ งนานมาแล้ว มี พ ระโพธิ สั ตว์ไ ด้ม าเสวยชาติ เป็ นพญาช้างอยู่ใ นป่ า
ซึ่งเป็ นปรารภเรื่ องโดยกล่าวถึงที่มาของเรื่ อง
4. ประชุ มชาดกหรื ออวสานบท เป็ นส่ วนสรุ ปของเรื่ องในส่ วนของตัวละครว่าตัวละครใน
เรื่ องกลับ ชาติ ไปเกิ ดเป็ นผูใ้ ดในสมัย พุ ท ธกาล โดยกล่าวถึ งตัวละครแต่ล ะตัวที่ ป รากฏในเรื่ อ ง
ดังบทประพันธ์
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏ พรานเฒ่าโสอุดร
อันเที่ยวจรยิงท้าวไทย
กลับชาติใช่อื่นไกล
คือว่าองค์พระมหาเถร
๏728 คือองค์พระเทวทัต
พระเจ้าตรัสในบริ เวณ
ได้เป็ นมหาเถร
ย่อมชิงชัยแก่ศาสดา
729
๏ อันว่าท้าวพรหมทัต เมื่อกระวัติกลับชาติมา
ก็ได้เป็ นพญา
ชื่ออชาตศัตรู
๏730 อ่อนโฉมนางหนุ่มเหน้า ชื่อว่าเจ้าจุลพัตรา
เมื่อกระวัติกลับชาติมา
ว่าได้เป็ นจิญจมาณวิกา
732
๏ นางแก้วสุ พตั รา
เมื่อราชาเป็ นชินสี ห์
โฉมนางอรเทวี
ชื่อว่านางวิสาขา
๏732 นางแก้วสุ พตั รา
เมื่อราชาเป็ นชินสี ห์
โฉมนางอรเทวี
ชื่อว่านางวิสาขา
๏733 เป็ นโยมพระพุทธเจ้า นางหนุ่มเหน้าใจศรัทธา
ยินดีในศาสดา
บ่ได้มาลืมกุศล
734
๏ นางเกศสุ พตั รา
เมื่อศาสนาพระทศพล
เกิดมานางได้ผล
คืออุบลวรรณา
๏735 นางทั้งสามองค์ไซร้ เดชะได้เพิ่มพูนมา
ครั้นดับชีพสังขา
บ่ายหน้าเข้าสู่นิรพาน
736
๏ ส่วนองค์พระฉัททันต์ บารมีน้ นั สร้างมานาน
แสนกัลป์ เป็ นประมาณ
ก็ได้ตรัสเป็ นศาสดา
727

ฉบับวัดบ้ านนา
๏ พรานเฒ่าโสอุดร
อันเที่ยวจรยิงท้าวไทย
กลับชาติใช่อื่นไกล
คือว่าองค์พระมหาเถร
๏700 ชื่อว่าเทวทัต
พระเจ้าตรัสว่ามีเวร
คือองค์มหาเถร
ย่อมชิงชัยในศาสนา
701
๏ ส่วนว่าท้าวพรหมทัต พระเจ้าตรัสกลับชาติมา
เธอได้เป็ นพระยา
ชื่ออชาตศัตรู
๏702 อันโฉมนางหนุ่มเหน้า ชื่อว่าเจ้ามาณวิกา
ทาลายพระศาสดา
เห็นพระเจ้าเป็ นทรชน
703
๏ นางมหาสุ พตั รา
เมื่อศาสนาพระชินศรี
โฉมเจ้าอรเทวี
ชื่อว่านางวิสาขา
699

๏704 เป็ นโยมพระพุทธเจ้า
ยินดีในศาสนา
๏705 นางเกศสุ พตั รา
นางได้มรรคและผล
๏706 นางสององค์น้ ีไซร้
ครั้นดับสังขารา
๏707 ส่วนองค์พระฉัททันต์
แสนกัลป์ เป็ นประมาณ

นางหนุ่มเหน้าเจ้าศรัทธา
เจ้ามิได้ลืมกุศล
เมื่อศาสนาพระทศพล
คืออุบลวรรณา
เดชะนางได้สร้างมา
เจ้าบ่ายหน้าเข้านิรพาน
บารมีน้ นั สร้างมานาน
จึงได้ตรัสเป็ นศาสดา

จากบทประพัน ธ์ ข ้า งต้น สามารถถอดได้ใ จความว่ า พรานโสอุ ด ร คื อ พระเทวทั ต
ท้า วพรหมทัต คื อ พระเจ้า อชาตศัต รู นางจุ ล สุ พ ัต รา คื อ นางจิ ญ จมาณวิ ก า นางมหาสุ พ ัต รา
คือ นางพิ ม พา (ในฉบับ วัดบ้านนา นางมหาสุ พ ัตรา คือนางวิส าขา ไม่ปรากฏ นางแก้วสุ พ ัตรา)
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นางแก้ ว สุ พั ต รา คื อ นางวิ ส าขา นางเกศสุ พั ต รา คื อ นางอุ บ ลวรรณา และพญาฉั ท ทั น ต์
คือ พระพุทธเจ้า
5. หมายเหตุ ท้ ายเรื่ อ ง เมื่ อ จบจากบทประชุ ม ชาดกหรื อ อวสานบท กลอนสวดมัก จะมี
หมายเหตุทา้ ยเรื่ องต่อ หมายเหตุทา้ ยเรื่ อ งคือหมายเหตุของผูป้ ระพันธ์ คือสิ่ งที่ผปู ้ ระพันธ์ ผูค้ ดั ลอก
หรื อ ผูว้ ่า จ้าง แสดงความปรารถนาของตนไว้ใ นตอนท้ายของเรื่ อ ง ไม่ ว่าจะเป็ นการขอให้ ต น
ได้เกิ ด ทัน ยุ ค พระศรี อ ริ ย เมตไตรย หรื อ ได้เข้า สู่ นิ พ พาน โดยในเรื่ อ งฉั ท ทั น ตชาดกทั้ง ฉบั บ
วัด บ้า นแลง และวัด บ้า นนา ก็ ป รากฏหมายเหตุ ท้ายเรื่ อ งด้วยเช่ น กัน โดยในฉบับ วัด บ้านแลง
ในตอนจบของเรื่ องผูเ้ ขียน เขียนไว้เพียงว่า
“ ๏ หนังสื อนี้นางซุนสร้างไว้ขอเป็ นนิสัยปัจจัยตามแต่จะประสงค์หน้านั้นเถิด ”

ซึ่ งหมายความว่าฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ นี้ นางซุ น เป็ นผูส้ ร้ างไว้ คื อเป็ นผูว้ ่าจ้างให้ ผูเ้ ขี ย น
เขี ย นขึ้ น แล้ ว แต่ จ ะประสงค์ ใ นการน าไปใช้ ง านในภายภาคหน้ า นอกจากนี้ ในตอนต้ น
ฉบับวัดบ้านแลง ผูป้ ระพันธ์ได้เขียนความปรารถนาเอาไว้วา่
“ ๏6 ข้าขอจงได้สุข

พ้นจากทุกข์ชรามร ”

หมายความว่ า ขอให้ ต นได้ มี ค วามสุ ข พ้ น จากทุ ก ข์ ข องความแก่ ช ราและความตาย
หมายถึ ง การเข้ า สู่ นิ พ พาน ในจุ ด นี้ ก็ คื อ หมายเหตุ ท ้ า ยเรื่ องหรื อ การแสดงความปรารถนา
ของผูป้ ระพันธ์ ซึ่งไม่ได้อยูใ่ นส่วนของท้ายเรื่ องเสมอไป
ส่วนฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านนา ผูป้ ระพันธ์ได้เขียนแสดงความปรารถนาไว้ในส่ วนท้าย
ของเรื่ องต่อจากอวสานบท ว่า
เจ็บหลังนัง่ เขียน
ด้วยจิตคิดรัก
ให้พน้ วิสัย

๏722 จึงตั้งความเพียร
ค่อยเพียรค่อยไป
จักข้ามสมุทยั
จากห่วงบ่วงมาร

จึงเขียนไว้ใน
เกิดชาติใดใด
กราบยาวะชีวี

๏725 กุศลดลใจ
ศาสนาชินสี ห์
เข็ญใจอย่ามี
ถึงนิรพาน

และ
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จากบทประพัน ธ์ ท้ ังสองบท ผู ป้ ระพัน ธ์ แสดงความปรารถนาว่า ถึ ง แม้ต นจะปวดหลัง
จากการเขียนแต่ก็เพียรพยายามเพื่อจะได้พน้ จากสาเหตุที่ทาให้เกิดทุกข์ (สมุทยั ) และเกิดในชาติ
หน้าขออย่าให้มีความทุกข์เข็ญและได้เข้าสู่นิพพาน
2. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดสู งเม่ น
ฉัท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด สู งเม่ น จังหวัด แพร่ จารลงบนใบลาน ด้วยอัก ษรธรรมล้านนา
บทประพันธ์ ประเภทร้อยแก้ว เล่าเรื่ องตามอรรถกถา โดยการใช้ภาษาบาลี สลับกันกับภาษาไทย
ถิ่ นเหนื อ โดยผูป้ ระพันธ์จะยกคาบาลี ส้ ัน ๆ ขึ้นก่ อน แล้วแปลถอดความเป็ นภาษาไทยถิ่ นเหนื อ
สลั บ กั น ไปตั้ ง แต่ ต้น จนจบ ซึ่ งการยกคาถาภาษาบาลี ไ ว้ แล้ว แปลขยายความเช่ น นี้ เรี ย กว่ า
เป็ นลัก ษณะของการแปลร้อย (อาภาโสม ฉายแสงจัน ทร์ , 2541: 99) ลัก ษณะของการแปลร้อ ย
ในเรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดสู งเม่น มีลกั ษณะดังนี้
“...สทฺ ทนฺ โท มหาราชาพระยาช้างฉัททันต์น้ นั มีหมู่ช้างได้ 8 พันตัว
เป็ นบริ วารก็อยู่ในคูหาคาเมื่อฤดูฝนหั้นแลก็มหากาเลในกาลเมื่อฤดู
ร้อนมาถึงดังอันพระยาช้างก็เรี ยกเอาหมู่ชา้ งทั้งหลายเข้าไปสู่ในร่ มไม้
นิโครธต้นนั้นแล...”
“...หตฺ ถีสุ ในเมื่ อช้างทั้งหลายไปสู่ ท่ าน้ าเพื่ อว่าจัก อาบน้ านั้น ส่ วน
พรานก็ขดุ หลุม จตุรส หื้อเป็ น 4 แจ่งด้วยหลั้วอันใหญ่น้ นั ...”

จากตัวอย่างข้อความข้างต้น จะเห็นได้ถึงลักษณะของการแปลร้อยโดยการตั้งต้นข้อความ
ด้วยคาบาลีส้ นั ๆ สทฺทนฺโท , หตฺ ถีสุ , จตุรส แล้วจึงขยายข้อความเป็ นภาษาไทยถิ่นเหนือ
ฉั ท ทั น ตชาดก ฉบั บ วัด สู งเม่ น นี้ ยัง มี ล ั ก ษณะตามธรรมเนี ย มนิ ย มในการแต่ ง ด้ ว ย
ซึ่งธรรมเนี ยมนิ ยม หมายถึง แบบแผนและวิธีการบางประการในการแต่งวรรณคดีที่เป็ นที่ยอมรับ
และท าตามโดยทั่ว ไป (กรมศิ ล ปากร, 2544: 374) โดยมี อ งค์ป ระกอบส าคัญ คื อ บทไหว้ค รู
ปัจจุบนั วัตถุ อดีตวัตถุ คาถา ไวยากรณ์ และประชุมชาดก ดังนี้
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2.1 บทไหว้ ครู ฉัททันตชาดก ฉบับวัดสู งเม่น ปรากฏบทไหว้ครู แบบย่อในส่ วนเริ่ มเรื่ อง
ในบรรทัดแรกของหน้าลานที่ 1 มีความว่า
“ นโม ตสฺ สตฺ ถุ กึ นุ โสจสี ติ อิท สตฺ ถา เชตวเน
วิหรนฺโต เอก ทหรภิกฺขนุ ึ อารพฺภ กเถสิ ...”
จากคาถาข้างต้นบทไหว้ครู จะอยูใ่ นส่ วนแรกคือ “นโม ตสฺ สตฺถุ” แปลว่า ขอความนอบน้อม
จงมี แ ด่ พ ระผู ้มี พ ระภาคเจ้ า พระองค์ น้ ั น เป็ นส่ วนที่ แ สดงการนอบน้ อ ม และสรรเสริ ญ
บูชาพระพุทธเจ้า เป็ นคาถาสั้น ๆ ส่ วนคาถาต่อมา “กึ นุ โสจสี ติ อิท สตฺ ถา เชตวเน วิหรนฺ โต เอก
ทหรภิ กฺ ขุนึ อารพฺ ภ กเถสิ ” แปลว่า พระศาสดาเมื่ อ เสด็ จ ประทับ อยู่ ณ พระเชตวัน มหาวิ ห าร
ทรงปรารภภิ ก ษุ ณี สาวรู ปหนึ่ ง จึ ง ตรั ส พระธรรมเทศนานี้ มี ค าเริ่ มต้ น ว่ า “กึ นุ โสจสิ ”
เป็ นการกล่าวเข้าเรื่ องราว ฉัททันตชาดก ในส่วนต่อไป
2.2 ปั จ จุ บั น วั ต ถุ ปั จ จุ บ ั น วัต ถุ เป็ นส่ ว นที่ ก ล่ า วถึ ง เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บัน ที่ พ ระพุ ท ธเจ้า
ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ (สื บพงศ์ ธรรมชาติ, 2542: 5) โดยในฉัททันตชาดก ฉบับวัดสู งเม่น มีเหตุการนี้
ในเนื้ อ เรื่ อ งด้ ว ย ซึ่ งในฉบั บ อื่ น ๆ ไม่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ พ ระพุ ท ธเจ้า ยัง มี พ ระชนม์ ชี พ
ฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด สู ง เม่ น มี ก ารกล่ า วถึ ง พระพุ ท ธเจ้า ตั้ง แต่ เริ่ ม เปิ ดเรื่ อ งซึ่ งพระพุ ท ธเจ้า
ได้ประทับอยูใ่ นพระเชตวันมหาวิหาร โดยใช้พระพุทธเจ้าเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ อง ดังเนื้อความในเรื่ องว่า
“...อกึ นุ โข จสิ ติ อิ ป ท สตฺ ถ า วเนน วิ ห รนฺ เต เอกทหร ภิ กฺ ขุ ณี ย
อารพฺ ภ กเถสิ สตฺ ถา สั พ พัญ ญู พ ระพุ ท ธเจ้าอยู่สาราญในป่ าเชตวัน
อาราม พระก็ปรารภซึ่งภิกษุณีหนุ่มตน 1 หื้อเป็ นเหตุก็เทศนายังชาดก
อันนี้ อนั หมายด้วยคาถาบาทต้นว่า อกึ นุ โข จสิ ติ สตฺ ถา ดังนี้ แล สา
กิร สาวตฺ ถิ ย กุลธี ตา ฆรวาเส อทิ นฺนา ว ทิ สฺวา ปพฺ พชิ ตฺวา เอกทิ วส
ภิกฺขุณีหิ สทิธมฺ มสฺ ส ปนฺ นายโต กิร ดังได้ยินมาส่วนนางภิกษุณีหนุ่ม
ตนนั้นได้เกิดเป็ นลูกหญิ งตระกูลอัน 1 ในเมืองสาวัตถี ... (เล่าเรื่ อง
เหตุการณ์ ในเรื่ องที่ นางจุลสุ พตั ราส่ งพรานไปฆ่าพญาฉัททัน ต์) ...
นางก็มีหวั ใจอันร้อน บ่อาจจักทรงตนอยูไ่ ด้ อันหายใจเข้าออกเป็ นอัน
ร้อนกระหายมากนัก ก็ร้องให้ดว้ ยเสี ยงอันดังมากนักหั้นแล ต สุ ตฺวา
ทิ สฺ ว า สตฺ ถ า พระพุ ท ธเจ้า หั น ภิ ก ษุ ณี ห นุ่ ม ตนนั้ นมี ใ จใคร่ หั ว แล
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ร้องไห้ฉันนั้นพระพุทธเจ้าก็แย้มใคร่ หัวหื้ อปรากฏดังอั้น ภิกษุสงฆ์
ทั้งหลายหากถามว่าข้าแต่พระพุทธเจ้าอันใดมาเป็ นเหตุพระพุทธเจ้า
แย้ม ใคร่ หั ว นั้ น ชาว่ า อัน พระพุ ท ธเจ้า กล่ า วว่ า ภิ กฺ ข เว ดู ก รภิ ก ษุ
ทั้ง หลายภิ ก ษุ ห นุ่ ม ตนนี้ ระนึ ก รู ้ ย งั โทษอัน ได้ก ระท าหื้ อ ในพระ
ตถาคตปางเมื่อได้เป็ นช้างฉัททันต์วนั นั้นก็มีคาโศกทุกข์แลร้องไห้ว่า
อันดายพระพุทธเจ้าก็ขอเอามายังอตีกมั มเทศนา...”

จากเหตุการณ์ ขา้ งต้น เริ่ มต้นด้วยเมื่อพระพุ ทธเจ้า ได้ประทับอยู่ในพระเชตวัดมหาวิหาร
และเกิดเหตุการณ์ที่มีภิกษุณีรูปหนึ่ งหัวเราะ และร้องไห้ด้วยเสี ย งอันดัง พระพุทธเจ้าจึง สรวลขึ้น
ภิกษุสาวกจึงถามพระพุทธเจ้าว่า ทรงพระสรวลเพราะอะไร พระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมเทศนาแก่
ภิกษุสาวก อันเป็ นเหตุเรื่ องราวของการเล่าเรื่ องฉัททันตชาดก
2.3 อดี ต วั ต ถุ เป็ นส่ วนที่ เล่ าถึ ง พระพุ ท ธเจ้าในชาติ ก่ อ น ซึ่ ง มัก จะเรี ย กพระพุ ท ธเจ้าว่ า
พระโพธิ สั ต ว์ โดยส่ วนนี้ จะเป็ นส่ วนที่ ต่ อมาจากส่ วนปั จจุ บ ัน วัต ถุ ซึ่ ง เป็ นส่ วนที่ พ ระพุ ท ธเจ้า
แส ดงธรรมเทศน าให้ แ ก่ ภิ ก ษุ ส าวก เชื่ อมโยงกั บ เห ตุ ก ารณ์ ที่ ปรากฏ ในปั จจุ บ ั น วั ต ถุ
(สื บพงศ์ ธรรมชาติ, 2542: 9) โดยเหตุการณ์ในปั จจุบนั วัตถุของเรื่ องนี้ก็คือ พระพุทธเจ้าเห็นภิกษุณี
รู ปหนึ่ งเดี๋ยวหัวเราะ เดี๋ยวร้องไห้เสี ยดัง จึง สรวลขึ้น ภิกษุสาวกจึงถามว่าเพราะอะไรพระพุทธเจ้า
จึ ง ทรงพระสรวลพระพุ ท ธเจ้า จึ ง แสดงธรรมเทศนาเรื่ อ งราวครั้ งอดี ต ซึ่ งก็ คื อ ส่ ว นอดี ต วัต ถุ น้ ี
ดังความว่า
“...อตีเต หิมมวนฺ ตสมนฺ ตทห อุปฺปนิสฺาย อฏฺฐสหสฺ สาหฏฺฐินา คาวสึ สุ
พุทฺธิมนฺ โต เวหาส คามา ในกาลอันล่วงแล้ว หตฺ ถิน าโค อัน ว่าช้าง
หนุ่ มทั้งหลายทั้งหลายได้ 8 พันตัวอันมีฤิทธิ์ เทียนย่อมสรเดินไปใน
อากาศอัน อาศัย ซึ่ งสทัน ตสระในป่ าหิ ม พานต์ ก็ อ ยู่แ ลในกาลนั้ น
โพธิสัตว์เจ้าได้เกิดเป็ นลูกช้างตน 1 เป็ นอันประเสริ ฐกว่าช้างทั้งหลาย
ฝู ง นั้ น ส่ วน ลู ก ช้ า งตั ว นั้ น มี ตั ว ขาวทั้ งม วล รตฺ น มุ กฺ ขป าโท
มีตีนอันแดงก็มีแล โส อปรภาเค ส่ วนในกาลภายหน้าแต่น้ นั ลูกช้าง
ตัวนั้นถึงวุฒิอนั จาเริ ญขึ้นใหญ่มา...”
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จากบทประพัน ธ์ ข ้า งต้น คื อ ส่ ว นของอดี ต วัต ถุ เกิ ด จากการที่ พ ระพุ ท ธเจ้าได้เทศนา
เรื่ องฉัททันตชาดกให้แก่ภิกษุสาวกฟัง เป็ นเรื่ องราวของช้างฉัททันต์ ที่อยูใ่ นป่ าหิ มพานต์
2.4 คาถา คือข้อความของชาดกแต่ละเรื่ องในอดีตข้อความในนิ บาตชาดกเป็ นบาลีท้ งั หมด
ประพันธ์ดว้ ยร้อยกรอง ต่อมามีการแปลเป็ นภาษาไทยยกข้อความหรื อคาถา มาแปลเป็ นคาถา ๆ
และมี เลขล าดั บ คาถาก ากั บ ไว้ข้ า งหน้ า แต่ ใ นอรรถก ถาชาดก ปั ญญาสชาดก และชาดก
นอกนิ บาตอื่น ๆ จะไม่มีการลาดับคาถา ไม่มีหมายเลขกากับ แต่จะเป็ นข้อความที่ต่อเนื่ องกันไป
บางคัมภีร์เมื่อแปลเป็ นภาษาไทย จะแปลโดยนาเอาคาถาบาลีต้ งั ไว้ก่อนพอให้เห็น แล้วแปลต่อด้วย
ภาษาไทยจนจบ หรื อ อาจมี ค าภาษาบาลี ส้ ั น ๆ แทรกเป็ นตอน ๆ ไปก็ มี (สื บ พงศ์ ธรรมชาติ ,
2542: 12) คาถาเป็ นข้อความที่ประพันธ์เป็ นฉันทลักษณ์ ผูป้ ระพันธ์จะนาคาถาภาษาบาลีเขียนตั้งขึ้น
ก่ อ น แล้ ว จึ ง แป ล ค วาม เป็ น ร้ อ ยแ ก้ ว โด ย เรี ยก ก ารแ ป ล ค วาม ต าม ว่ า ก ารแป ล ร้ อ ย
(อาภาโสม ฉายแสงจัน ทร์ , 2541: 99) เนื่ องจากฉัททันตชาดก ฉบับวัดสู งเม่ น เป็ นการเล่าเรื่ อง
ตามอรรถกถา จึงทาให้มีคาถาบาลีปรากฏอยู่ ดังตัวอย่างดังนี้
“...ตตฺ เถว โส อุคฺคเหตฺ วาน วากฺย อาทาย ตูณิญฺจ ธนุญฺจ ลุทฺโท ภิกฺขเว
ดูกรภิกขุท้ งั หลาย โสนุตตรพรานรับเอายังคานางราชเทวีแล้วถือเอา
ธนู กบั แล่งปื นไปก็ขา้ มล่วงดอยทั้งหลาย 6 อันไปถึ งดอยอันถ้วน 7
นั้นก็ประเสริ ฐนักแลพรานผูน้ ้ นั ก็ข้ืนสู่ ดอยสุ วรรณปั สสบรรพตอัน
เป็ นที่อยูแ่ ห่งกินรี ท้งั หลาย...”
“...ขนิ ตฺ วาน กาสุ ผลเกหิ ฉาทยิ อตฺ ต านโมธาย ธนุ ญฺ จ ลุ ทฺ โ ท ปสฺ
สาคต ปุ ถุสลฺ เลน นาค สมปฺป ยิ ทุ กฺกฎกมฺ มการี ภิ กขะเว ดู กรภิ ก ษุ
ทั้งหลาย พรานผูน้ ้ นั ขุดขุมแล้วเอาเสาเอาวางเอาแป้นราดปูเหนือปาก
ขุม ไว้ช่ อ งปื นพรานก็ เอาธนู กับ แล่ งปื นชุ บ น้ าพิ ษ เข้าไปอยู่ในขุ ม
เพื่ อ หื้ อกั้ง บั ง ตัว พรานผู ้น้ ั นกระท าการเป็ นอัน ยากก็ ไ ด้ยิ น เสี ย ง
พระยาช้ า งฉั น ทั น ต์ อ ัน มาอยู่ ป ลายช่ อ งปื นชุ บ น้ าพิ ษ นั้ นหั น แล
อัน ว่ า พระยาช้ า งตั ว นั้ นพรานหากยิ ง ด้ว ยปื นพิ ษ ก็ ถู ก จับ สะดื อ
แลเหตุว่าพระยาช้างไปอาบน้ าแล้ว ออกมายืนอยู่ถดั ช่องปื นข้างขุม
นั้นส่ วนน้ าก็ไหลย้อยตกแต่สะดือพระยาช้างนั้นไหลเข้าไปตามช่อง
ปื นนั้นตกไปถูกตัวพรานหั้นแล พรานรู ้ดว้ ยสัญญาณอันน้ าตกจับมัน
ว่าพระยาช้างก็มายืนอยู่ถดั ช่องหน้าปื น ก็ยิงปื นออกมาด้วยช่ องปื น
นั้นก็จบั สะดือแห่งพระยาช้างฉัททันต์เมื่ออั้นแล...”
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คาถาในตัวอย่างแรกคือ “ตตฺเถว โส อุคฺคเหตฺวาน วากฺย

อาทาย ตูณิญฺจ ธนุญฺจ ลุทฺโท”

เมื่อแปลความตามคาถาจะได้ความว่า “นายพรานนั้นยึดเอาพระราชเสาวนี ยข์ องพระนาง
สุ ภทั ทาราชเทวี ซึ่งประทับยืน ณ พื้นปราสาทชั้นที่ 7 นั้นแล้ว ถือเอาแล่งศร และธนู”
คาถาในตัวอย่างสองคือ “ขนิตฺวาน กาสุ ผลเกหิ ฉาทยิ อตฺตานโมธาย ธนุญฺจ ลุทฺโท
ปสฺ สาคต ปุถุสลฺเลน นาค
สมปฺปยิ ทุกฺกฎกมฺมการี ”
เมื่ อ แปลความตามคาถาจะได้ค วามว่า “นายพรานผูม้ ัก ก่ อ กรรมอัน ชั่ว ช้า ขุ ด หลุ ม เอา
กระดานปิ ด แล้วสอดธนูไว้ (จากนั้น) เอาลูกศรลูกใหญ่ ยิงพญาช้างที่มายืนอยูข่ า้ งหลุมของตน”
ทั้ ง สองคาถาจากตั ว อย่ า งข้า งต้น เป็ นคาถาที่ มี อ ยู่ ใ นอรรถกถา เรื่ อ งฉทฺ ท นฺ ต ชาตก
ผูป้ ระพันธ์ฉบับวัดสู งเม่นได้แปลร้อยเป็ นภาษาไทยถิ่นเหนื อ และได้เพิ่มเนื้ อหารายละเอียดอื่น ๆ
นอกเหนื อจากค าแปลจากอรรถกถาบาลี เช่ น พู ดถึ งลู กปื นที่ อาบยาพิ ษ (ปื นในที่ น้ ี หมายถึ งธนู )
และการบอกว่าพญาช้างไปอาบน้ ามา ทาให้น้ าไหลลงโดนพราน ทาให้พรานรู ้วา่ พญาช้างมาถึงแล้ว
2.5 ไวยากรณ์ คื อ การอธิ บ ายศัพ ท์ใ นชาดก มี ก ารแยกศัพ ท์ และให้ ค วามหมายศัพ ท์
เป็ นการอธิ บ ายความของคาถาที่ ผู ้เรี ย บเรี ย งน ามาแทรกไว้ใ นแต่ ล ะตอนด้ว ยภาษาบาลี ที่ ง่า ย
เป็ นการอธิบายขยายความในคาถา ให้ได้ความสมบูรณ์เข้าใจง่ายขึ้น (ทรัพย์ ประกอบสุ ข, 2527: 23)
ซึ่งในส่ วนนี้ไม่ปรากฏในเรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดสู งเม่น
2.6 ประชุ ม ชาดก หรื อ สโมธาน เป็ นส่ วนองค์ป ระกอบสุ ด ท้ายของวรรณกรรมชาดก
เป็ นส่ ว นที่ บ อกว่ า ตัว ละครแต่ ล ะตัว นั้ น กลับ ชาติ ม าเป็ นใครในปั จ จุ บ ัน (สื บ พงศ์ ธรรมชาติ ,
2542: 14) โดยปั จ จุ บ ัน ในที่ น้ ี หมายถึ ง ปั จ จุ บ ัน ในส่ ว นปั จ จุ บ ัน วัต ถุ นั่ น ก็ คื อ ในสมัย พุ ท ธกาล
ดังความว่า
“...ส่ วนภิกขุณีหนุ่มตนนั้นมันได้เกิดเมือก่อนเป็ นนางเทวีแห่งพระยา
พาราณสี ได้ใช้พรานผู ้ 1 ชื่อว่า โสนุตตร หื้อไปฆ่าพระยาช้างฉัททันต์
วันนั้นแล ส่ วนตนกูตถาคตได้เป็ นพระยาช้างฉัททันต์วนั นั้นแล ดูกร
ภิ ก ขุท้ ังหลายอัน ว่ าพรานเนื้ อ ผูไ้ ด้งาทั้งคู่ แห่ งพระยาช้างอัน มี รั ศ
พรรณรัศมีปานอันหาที่จกั เสมอบ่ได้แต่พ้ืนแผ่นดินนี้แลพรานคว้าน
ได้งานั้นแล้วก็เอาเข้ามาสู่เวียงพาราณสี ห้ื อแก่นางเทวีวนั นั้นแลพราน
ผูใ้ จหาญหยาบช้าอันนางเทวีแต่งใช้ไปฆ่ายังพระยาช้างเอางาได้ชื่อว่า
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โสนุตตรพราน วันนั้นคือท่านเทวทัตอันปองกระทาร้ายแก่ตถาคตใน
กาลบัดนี้ แลแม่ช้างตัวชื่อว่าจุฬสุ ภทั ราอันได้ผูกเวรไว้แก่พระยาช้าง
ฉัททันต์ดว้ ยอันมดตกใส่ หลังแลอันบ่ได้ยงั ดอกบทอันพระยาช้างหื้ อ
แก่เมี ยหลวงตัวชื่ อว่ามหาสุ ภทั รานั้นมันรวดมี คาอิจฉารวดขอดเวร
ปองข้าพระยามันลวดตายได้มาเกิดเป็ นลูกสาวพระยามัทราชเมื่อภาย
ลุน ได้มาเป็ นเทวีพระยาพาราณสี แลแต่งใช้พ รานไปฆ่ าพระยาช้าง
แล้วเอางามาถวายมันได้หนั แล้วรวดมีทุกขเวทนาบังเกิดกินแหนงใจ
แลอกแตกตายไปวันนั้น แลคือหากได้ภิกขุณีหนุ่ มอันมาใคร่ หัวแล้ว
พ้อยให้ในกาลบัดนี้แล...”

ในเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด สู งเม่ น ได้ก ล่ าวถึ งการกลับ ชาติ ข องตัวละครไว้ 3 คน
คือ พระพุทธเจ้า คือ พญาช้างฉัททันต์ ภิกษุณีรูป ที่เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ น้ นั คือ นางจุลสุ พตั รา
และพระเทวทัต คือ พราณโสอุดร
2.7 หมายเหตุท้ายเรื่ อง นอกจากหัวข้อข้างต้นแล้ว ฉัททันตชาดกฉบับวัดสู งเม่น ก็ปรากฏ
หมายเหตุทา้ ยเรื่ องด้วย ซึ่งเป็ นการแสดงความมุ่งหมาย ของผูป้ ระพันธ์ โดยมีขอ้ ความว่า
“...รสสภิกขุไชยยศาสน์ริสนาไว้ค้ าชูศาสนา”

โดยฉบับวัดสู งเม่นนี้ ผูจ้ ารคือ รัสสภิกขุไชยศาสน์ ซึ่ งได้จารเรื่ องฉัททันตชาดกนี้ ไว้เพื่อ
“ค้ าชูศาสนา” นอกจากนี้ผจู ้ ารยังมีการกล่าวว่าตัวเองว่าจารตัวหนังสื อไม่สวย ดังความว่า
“...แลตัวหนังสื อบ่งามเต็มทีตุ๊พเี่ หย...”

3. ฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว
ฉั ท ทั น ตชาดก ฉบั บ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ล าว ผู ้ป ระพัน ธ์ คื อ พระอุ บ าลี คุ ณู ปมาจารย์
(จัน ทร์ สิ ริ จ นฺ โ ท) บทประพัน ธ์ ป ระเภทร้ อ ยกรอง ลั ก ษณะเป็ นค ากาพย์ ซึ่ งเป็ นฉั น ทลัก ษณ์
ที่ พ ระครู อุ บ าลี ท่ า นนิ ยมใช้ ใ นการประพั น ธ์ โดยพบเอกสารที่ ท่ า นประพั น ธ์ ห ลายเรื่ อง
เช่ น กาพย์ร ถไฟหลวง กาพย์ปู่ สอนหลาน โลกนิ ติ ค ากาพย์ เป็ นต้น การใช้ ค ากาพย์ป รากฏ
ในส่ วนต้น ของเรื่ อง จนถึ งตอนกลางของเรื่ อง หลังจากนั้นใช้บ ทประพันธ์ ร้อยแก้ว จนจบเรื่ อง
ผูท้ ี่นามาจารลงบนเอกสารฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว คือ จอน บุพศิริ โดยมีเหตุผลในการคัดลอก
บทประพันธ์ของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์มาจารลงบนใบลานคือ “เป็ นเรื่ องพระโพธิสัตว์เสวยซาติ
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เป็ นพระยาซ้างเผือกสัตทัน เป็ นที่ น่าอ่านน่ าฟั งนัก จึงได้จดั การถ่ายถอดใส่ ใบลานไว้ เพื่ อ ฮัก ษา
ต้นฉบับเดิมบ่ให้เสื่ อมสูญไป” ชื่อของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ปรากฏอยูใ่ นสองส่วน คือในส่วนแรก
ตอนต้นของเอกสาร มีความว่า
“ นิ ทานพระยาซ้างสัตทัน หนังสื อนิ ทานคากลอนพระยาซ้าง
สั ต ทั น เล่ ม นี้ ท่ า นเจ้า คุ ณ พระอุ บ าลี คุ ณู ป มาจารย์ ศิ ริ จัน โท จัน
ได้ เ รี ยบเรี ยงรจน ามาไว้ซ่ ึ งเป็ นหนั ง สื ออ่ า น เป็ นคติ เตื อ นใจ
และเพลิ ด เพลิ น เพราะเป็ นเรื่ องพระโพธิ สั ต ว์ เ สวยซาติ เป็ น
พระยาซ้างเผือกสัตทัน เป็ นที่น่าอ่านน่ าฟั งนักจึงได้จดั การถ่ายถอด
ใส่ ใ บลานไว้ เพื่ อ รั ก ษาต้น ฉบับ เดิ ม บ่ ให้ เสื่ อมสู ญ ไป ผู ้ถ่ ายถอด
จอน บุพศิริ...”

จากข้ อ ความข้ า งต้ น ผู ้จ ารได้ แ จ้ ง ไว้ว่ า เรื่ อ งนี้ พระอุ บ าลี คุ ณู ป มาจารย์ เขี ย นขึ้ น เป็ น
หนั ง สื อ อ่ า น ผู จ้ ารเห็ น ว่ า เรื่ อ งนี้ มี ป ระโยชน์ จึ ง ได้จ ารลงบนใบลานไว้เพื่ อ รั ก ษาต้น ฉบับ เดิ ม
ไม่ให้เสื่ อมสูญไป
ส่วนต่อมาที่ปรากฏชื่อของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ คือในบทไหว้ครู ดังบทประพันธ์วา่
“โอมสิ ทธิ์โอมทรงให้คงให้แคล้ว
เฮามีนามศิริจนั ทะ

ขอให้แก้วดวงเลิศทั้งสาม
จาไว้นะลูก ๆ หลาน ๆ

จากบทประพันธ์ขา้ งต้นเป็ นการบอกนามผูป้ ระพันธ์ ในข้อความว่า “เฮามีนามศิริจนั ทะ”
“ศิ ริ จัน ทะ” คื อ ชื่ อ ของพระอุ บ าลี คุ ณู ป มาจารย์ จัน ทร์ ศิ ริ จัน โท การเปลี่ ย น “โท” เป็ น “ทะ”
อาจจะเป็ นการเปลี่ยนเพื่อให้สัมผัสกับบทประพันธ์วรรคต่อไป
เมื่ อ พิ จ ารณารู ป แบบฉั น ทลัก ษณ์ ข องค ากาพย์ที่ ป รากฏในเรื่ อ งแล้ว พบว่ า รู ป แบบ
ฉั น ทลัก ษณ์ ต รงกัน กับ ร้ อ ยกรองของภาคอี ส าน คื อ ค ากาพย์ ซึ่ งพระครู อุ บ าลี คุ ณู ป มาจารย์
ใช้ฉันทลักษณ์ ทอ้ งถิ่ นที่ เรี ยกชื่ อว่า กาพย์บาทคีก หรื อกาพย์บาทคี่ (วชิ ราพร วุฒิส าร, 2534: 71)
โดยมีฉนั ทลักษณ์ดงั นี้
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1. บาทหนึ่ งมี 2 วรรค วรรคละ 7 ค า บทหนึ่ ง ไม่ ก าหนดแน่ น อนว่า มี กี่ บ าท ขึ้ น อยู่ กับ
เนื้อเรื่ องที่ตอ้ งการกล่าวถึง ตั้งแต่ตน้ จนจบเรื่ องนั้น ถือว่าเป็ น 1 บท เวลาอ่านออกเสี ยงในหนึ่งวรรค
จะทอดเสี ยงเป็ น 2 ตอน ตอนแรก 3 คา และตอนหลัง 4 คา
2. ไม่มีการบังคับเสี ยงวรรณยุกต์
3. การส่ ง สั ม ผัส ค าที่ 7 ของแต่ ล ะวรรคจะส่ งสั ม ผัส ไปยังค าใดค าหนึ่ งในวรรคต่ อ ไป
แต่ ที่ ถื อ ว่ า สั ม ผัส ที่ ไ พเราะ คื อ การส่ ง สั ม ผัส ไปยัง ค าที่ 3 โดยหลัก การสั ม ผั ส ว่ า ส่ ง สั ม ผัส
ด้วยน้ าหนักระดับเสี ยง หรื อสระใด คารับสัมผัสต้องเป็ นแบบเดียวกัน ดังตัวอย่างด้านล่าง
คากาพย์สามารถเขียนแผนผังได้ 2 แบบ ดังนี้
แผนผังแบบที่ 1

ตัวอย่าง
“ภูวนัย

แผนผังแบบที่ 2

ให้ตีกลองร้องป่ าว

ให้บอกข่าว

ผูร้ ับอาสา

ไปเอางา

ซ้างหลวงมาให้

เอามาได้

จักให้รางวัล”
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ตัวอย่าง
“สู่สนามโพธิ์ไทรต้นใหญ่

เป็ นต้นไม้กว้างใหญ่ใบหนา

มีสาขายื่นยาวร่ มกว้าง

สัตทันท้าวพาหมู่มานอน

บ่อาทรกลางวันเดินป่ า

เดินเป็ นท่าสง่าราศี

ในวิถีดอยดงสระน้ า

วันที่ช้ าจักเกิดราคี”

ฉัท ทัน ตชาดก ฉบับ หอสมุด แห่ งชาติ ล าว ก็ มี ขนบ และองค์ป ระกอบในการแต่งคล้าย
กับวรรณกรรมศาสนาเรื่ องอื่น ๆ โดยฉัททันตชาดกฉบับหอสมุดแห่งชาติลาวมีองค์ประกอบดังนี้
3.1 บทไหว้ ค รู บทไหว้ค รู ของฉั ท ทั น ตชาดก ฉบั บ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ล าว ปรากฏ
ดังบทประพันธ์วา่
“โอมสิ ทธิ์โอมทรงให้คงให้แคล้ว

ขอให้แก้วดวงเลิศทั้งสาม

เฮามีนามศิริจนั ทะ

จาไว้นะลูก ๆ หลาน ๆ

เฮาใจบานไหว้คุณพระแก้ว

ไหว้พระแล้วขอไหว้ครู บา

อุปปัซซาอาจารย์พ่อแม่

ไหว้เฒ่าแก่ท้งั เทพย์อินทร์พรหม

ขอประนมยอมือใส่เกล้า

ไหว้พระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์

มีจานงขอคุณทุกแห่ง

มาซ่อยแต่งซ่อยค้ าซ่อยหนุน

มาเพิ่มพูนปัญญาแห่งข้า

ผูใ้ จกล้าอยากแต่งตานาน

แต่งนิทานสัตทันซ้างใหญ่

แต่งขึ้นไว้สอนโลกภายหลัง”

จากตัวอย่างบทไหว้ครู ของเรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ลักษณะการเขียน
คล้ายกันกับฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา คือมี การกล่าวไหว้พระก่อน จากนั้น
ต่ อ ด้ ว ยการกล่ า วไหว้พ่ อ แม่ ครู บ าอาจารย์ และเทพยดา แล้ว ขอให้ สิ่ ง มี คุ ณ ทั้ ง หลายที่ ไ หว้
ช่วยให้ตนมีปัญญาในการแต่งเรื่ องนี้ข้ นึ
3.2 ปรารภเรื่ อ ง การเกริ่ น เข้ า สู่ เนื้ อ เรื่ องของ ฉบั บ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ล าว ปรากฏดั ง
บทประพันธ์วา่
“อนิจจังกรรมเวรเวียนครอบ

เวียนมาตอบเพราะผูกกรรมเวร

เห็นชัดเจนเห็นมาหลายซาติ

องค์พระบาทตนยอดนาโถ

องค์พุทธโธยังเวียนมาเกิด

เอากาเนิดเป็ นโพธิสัตว์

ในไตรวัตรสร้างโพธิสมภาร

กรรมบันดาลให้เกิดเป็ นซ้าง
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มีที่อา้ งอยูใ่ นซาดก

อย่าวิตกในห้าสิ บซาติ

อย่าประมาทการผูกกรรมเวร

มันเป็ นเข็ญต่อกันไปหน้า

เฮาบ่ชา้ ขอกล่าวนิทาน

ตามตานานสัตทันซ้างใหญ่

ท่านกล่าวไว้เป็ นน่าอัศจรรย์

ตัวมะหันใหญ่สูงสะอาด

สู งสะอาดสี เผือกงาแดง

บุญเพื่อนแรงบ่ห่อนต่าต้อย

บ่ห่อนเป็ นน้อยในซาติท้งั สอง

เป็ นทานองโพธิสัตว์ไซ้ซาติ

องค์พระบาทพระยาสัตทัน

เป็ น...งายาวงาใหญ่

เพิ่นกล่าวไว้การอบสิ บสอง

เป็ นทานองสมโตเพิ่นใหญ่

อยูป่ ่ าไม้ขอบเขตหิมพานต์

เป็ นสถานอุดมล้ ายิ่ง”

จากบทประพันธ์ ขา้ งต้นเป็ นส่ วนของปรารภเรื่ อง ที่กล่าวถึ งเรื่ องกฎแห่ งกรรมขึ้นต้นมา
ก่ อน ว่าพระโพธิ สั ตว์น้ ันกรรมเวรเวียนมาครบจึ งได้มาเกิ ดเป็ นพญาช้างฉัท ทันต์ ตัวใหญ่ งายาว
อาศัยอยูใ่ นป่ าหิมพานต์ โดยได้มีการอ้างถึงชาดก ว่ามีเรื่ องฉัททันตชาดกนี้อยูด่ ว้ ย
3.3 ประชุ มชาดกหรื ออวสานบท ฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ใช้บทประพันธ์
ประเภทร้ อ ยกรองในส่ วนครึ่ งแรก และส่ วนครึ่ งหลั ง ใช้ บทประพั น ธ์ ป ระเภทร้ อ ยแก้ ว
ในส่วนอวสานของเรื่ อง ผูป้ ระพันธ์ได้แต่งเป็ นร้อยแก้ว โดยยกภาษาบาลีมาไว้วา่
“...โสมุตะโล เทวะทัตโต จุลสุ พตั ตา จิมจิมานะวิกา มหาสุ พตั รา
ยโสทรา รตนสุ พตั รา วิสาขา เกดสุ พตั รา อุบลวัณณา สัตทันตมหานา
โค อะหะเมวะ สัมมาสัมพุทธโธ สัตทันตะซาตะกังนิตถิตงั ...”

เมื่อผูศ้ ึกษานาบาลีมาแปลเรี ยบเรี ยงเป็ นภาษาไทยแล้ว ได้ความว่า โสมุตะโล เทวะทัตโต
(โสอุดร เป็ นเทวทัต) จุลสุ พตั ตา จิมจิมานะวิกา (จุลสุพตั รา เป็ นจิญจมาณวิกา) มหาสุพตั รา ยโสทรา
(มหาสุ พ ัต รา เป็ นยโสธรา(พิ ม พา)) รตนสุ พ ัต รา วิส าขา (แก้วสุ พ ัตรา เป็ นวิส าขา) เก ดสุ พ ัต รา
อุบ ลวัณ ณา (เกศสุ พ ัต รา เป็ นอุ บ ลวรรณา) สั ต ทัน ตมหานาโค (พญาช้างฉัท ทัน ต์) อะหะเมวะ
(ก็ คื อ เรานั่ น แหละ) สั ม มาสั ม พุ ท ธโธ (เป็ นพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า ) สั ต ทัน ตะซาตะกัง นิ ต ถิ ตัง
(ฉัททันตชาดกจบบริ บูรณ์เท่านี้เจ้าเอย)
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3.4 หมายเหตุ ท้ ายเรื่ อ ง หมายเหตุ ท้ า ยเรื่ องของฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ นี้ ผู ้ป ระพั น ธ์
กล่าวไว้ว่า ท่านทั้งหลาย เมื่อฟั งชาดกเรื่ องนี้ จบแล้ว ขอให้รีบยกมื อไหว้ แล้วขอให้ทุกคนละเว้น
การสร้างเวร อย่าประมาท ให้ทาตนให้อยู่ในศีลธรรม ทิ ดเถรเป็ นผูเ้ ขียน เมื่อเดือน 10 ขึ้น 11 ค่า
วันพฤหัส ปี มะโรง พ.ศ. 2507 ดังความว่า
“...อันว่าฝูงพี่น้องวงศ์ญาติหลานเหลน ครั้นว่าฟังนิทานจบรี บยอมือ
ถวายแก้ว แล้ว ให้ พ ากัน เว้น เวรกกรรมอย่า ประมาทตั้ง ใจปฏิ บัติ
ให้ถืกต้ององค์พุทธโธเจ้าสั่งสอนในซาดกท่านเทศก์ไว้ ซักซาติก่อน
มาเป็ นหลังทิดเถรเขียน แล้วเมื่อเดือนสิ บ ขึ้น 11 ค่า วันพฤหัส 1984
ปี มะโรงตรงกับ พ.ศ. 2507”

ถึงแม้ว่าฉัททันตชาดกแต่ละฉบับจะมีลกั ษณะบทประพันธ์ที่แตกต่างกันดังข้อมูลข้างต้น
แต่ ท้ ั งหมดก็ มี ล ั ก ษณะร่ วมที่ เหมื อ นกั น คื อ องค์ ป ระกอบในการประพั น ธ์ โดยแบ่ ง เป็ น
บทไหว้ครู อัตตวิพากษ์ของผูป้ ระพันธ์ ปรารภเรื่ อง หรื อปัจจุบนั วัตถุ ประชุมชาดกหรื ออวสานบท
หมายเหตุทา้ ยเรื่ อง และอดีตวัตถุ ซึ่ งวรรณกรรมศาสนาโดยทัว่ ไปก็จะมีองค์ประกอบเหล่านี้ ปรากฏ
อยูใ่ นเรื่ องด้วยเสมอ
จุดประสงค์ ในการประพันธ์
ฉัททันตชาดกทั้ง 4 ฉบับ ถือว่าเป็ นวรรณกรรมศาสนา ที่ ผูป้ ระพันธ์ได้นาเนื้ อเรื่ องมาจาก
นิบาตชาดก นามาประพันธ์เป็ นบทประพันธ์ท้ งั ร้อยแก้ว และร้อยกรอง ซึ่ งฉัททันตชาดกทั้ง 4 ฉบับ
มีจุดประสงค์ในการประพันธ์คล้าย ๆ กัน อีกทั้งยังมีเนื้ อเรื่ องที่ ชวนให้ติดตาม และยังสอดแทรก
คติ ธ รรมค าสอน ให้ แ ก่ ผู ้อ่ า นผู ฟ้ ั ง ให้ ป ฏิ บ ัติ ใ นศี ล ธรรม โดยผู ้ป ระพัน ธ์ ไ ด้แ สดงจุ ด มุ่ งหมาย
ในการประพันธ์ ดังนี้
1. เพื่อสอนคติธรรมในการดาเนินชีวิตแก่ ผ้ คู น
จุ ดประสงค์ห ลัก ของการประพัน ธ์ วรรณกรรมศาสนา คือ เพื่ อ สอนคติ ธ รรม บาปบุ ญ
คุ ณ โทษ ความดี ค วามชั่ว ทั้ง โดยตรง และโดยอ้อ ม โดยการสอดแทรกอยู่ใ นบทประพัน ธ์ ที่
ให้ ค วามบั น เทิ ง แก่ ผู ้อ่ า น ดั ง ในตอนที่ น างจุ ล สุ พ ั ต ราตรอมใจตายเมื่ อ ทราบว่ า งานั้ นคื อ งา
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ของพญาฉัททันต์ นางนั้นได้ตกนรกและถูกยมบาลลงโทษอย่างโหดร้าย ผูป้ ระพันธ์ได้แสดงออกมา
ในบทประพันธ์ให้ผอู ้ ่านผูฟ้ ังได้เห็นถึงความน่ากลัวของเมืองนรก ดังความว่า
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏706 บัดเดี๋ยวไปตก
อยูใ่ นนรก
โลหกุมภี
ฝูงยมบาล
รุ มรันโบยตี
ว่าหญิงกระลี
ไม่ปราณี ผวั
๏707 พาหญิงใจบาป
ใจไม่สุภาพ
โมโหเมามัว
สมคบไอ้พราน
ให้ไปฆ่าผัว
ไม่คิดถึงตัว
ว่าจักเป็ นกรรม
๏708 พาหญิงใจชัว่
รู ้แต่ด่าผัว
ว่าไม่เที่ยงธรรม
ยมบาลร้องด่า
ว่าหญิงโกลา
ทั้งนี้ยอ่ มกรรม
มึงทาไว้เอง
๏709 เอาน้ าทองแดง
ว่าหญิงใจแข็ง
แสนร้ายหมอเพลง
มึงจักโทษใคร
ทาใส่ตวั เอง
เร่ งกรอกอย่าเกรง
อย่าให้เคยใจ
๏710 ผ่าอกผ่าปาก
เร่ งเอาคีมลาก
ทอดลงในไฟ
ปักหัวมันลง
ให้จงหนาใจ
พาหญิงจังไร
ปากกล้าสามานย์

ฉบับวัดบ้ านนา
๏677 บัดเดี๋ยวไปตก
อยูใ่ นนรก
โลหะกระฏุมภี
หมู่ยมบาล
รุ มกันทุบตี
ว่าหญิงกระลี
ไม่ปราณี ผวั
๏678 ถามหญิงใจบาป
ใจไม่สุภาพ
โทโสมืดมัว
มันคบกับพราน
ให้ไปฆ่าผัว
มันไม่คิดกลัว
ว่าจักเป็ นกรรม
๏679 ถามหญิงใจชัว่
มันแกล้งฆ่าผัว
มึงไม่เที่ยงธรรม
เขาจึงร้องด่า
ว่าหญิงโกลา
เพราะบาปเพราะกรรม
มึงทาไว้เอง
๏680 เอาน้ าทองแดง
ถามหญิงใจแข็ง
ใส่สักหม้อเผล้ง
มึงจักโทษใคร
ทาใส่ตวั เอง
เร่ งกรอกอย่าเกรง
อย่าให้เคยใจ
๏681 ผ่าอกผ่าปาก
เอาคีมเหล็กลาก
ทอดเข้าในไฟ
จับหัวมันลง
ให้สมน้ าใจ
พาหญิงจังไร
ปากกล้าสามานย์

จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า เมื่ อ ผู ้ป ระพั น ธ์ อ ธิ บ ายถึ ง โทษของนางจุ ล สุ พั ต รา
และแสดงให้เห็นภาพความน่ ากลัวของเมืองนรกว่า ด้วยบาปของนางจุลสุ พตั ราครั้นเมื่อยังมีชีวิต
ได้ส มคบกับ พรานป่ า ไปฆ่ าพญาช้างท าให้น างต้อ งตกนรก ถูก ลงโทษต่าง ๆ นานา ทั้งเอาน้ า
ทองแดงกรอกปาก เอาคีมเหล็กลากโยนเข้าไปในไฟ
นอกจากผูป้ ระพันธ์จะนาเสนอให้เห็นถึงความน่ากลัวของนรกแล้ว ผูป้ ระพันธ์ก็ได้อธิบาย
สิ่ ง ที่ ตรงกัน ข้า มโดยกล่าวถึ ง การท าความดี อย่าท าเหมื อนนางจุล สุ พ ัต รา ถ้าทาความดี เมื่ อตาย
ก็จะได้ข้ นึ สวรรค์ ได้พบพระศรี อริ ยเมตไตร ดังบทประพันธ์วา่
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ฉบับวัดบ้ านแลง
๏716 ฝ่ ายหญิงใจบุญ
รู ้หลักจักคุณ
โทษนั้นบางคลาย
เร่ งคิดเร่ งกลัว
คิดกลัวเมื่อตาย
โทษภัยทั้งหลาย
ได้แก่อาตมา
๏717 หญิงใจกุศล
รักท่านรักตน
ไม่มีอุเบกสา
ปรนนิบตั ิพ่อแม่
เฒ่าแก่ยายตา
โนมเนาอาตมา
บ่มีใครชัง
๏718 รู ้คิดผิดชอบ
ใจนั้นประกอบ
ร่ าฟังทุกขัง
ว่าตนเกิดมา
ย่อมล้วนอนิจงั
ใครสอนเร่ งฟัง
จาไว้สอนใจ
๏719 อุตส่ าห์ปรนนิบตั ิ
ทาตามบัญญัติ
คาพระวินยั
พระเจ้าเทศนา
ว่าบุคคลผูใ้ ด
ทาดังนี้ไซร้
บ่แคล้วนิรพาน
๏720 ยังมิพน้ ทุกข์
จักได้เสวยสุ ข
ในวัฏฏะสงสาร
แม้นตายจะได้
ยังสวรรค์นิพพาน
หัวหน้าพระศรี อาริ ย ์
เที่ยงแท้แลนา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏687 ฝ่ ายหญิงใจบุญ
ย่อมรู ้จกั คุณ
โทษทัณฑ์ท้งั หลาย
เรื่ องขึ้งหึงผัว
กลัวภัยเมื่อตาย
โทษทัณฑ์ท้งั หลาย
ได้แก่อาตมา
๏688 หญิงใจกุศล
รักท่านรักตน
ไม่มีอุเบกขา
ปรนนิบตั ิพ่อแม่
อันแก่ชรา
นบนอบภัสดา
ไม่มีใครชัง
๏689 รู ้คิดผิดชอบ
ใจนั้นประกอบ
ราพึงทุกขัง
ว่าตนเกิดมา
ย่อมล้วนอนิจงั
ใครสอนเร่ งฟัง
จาไว้ใส่ใจ
๏690 อุตส่าห์ปรนนิบตั ิ
ทาตามบัญญัติ
พระธรรมวินยั
พระเจ้าเทศนา
ว่าคนผูใ้ ด
ทาดังนี้ไซร้
บ่แคล้วนิรพาน
๏691 ยังไม่พน้ ทุกข์
จะได้เสวยสุ ข
ที่ในสงสาร
จะได้ไปสวรรค์
อยูช่ ้ นั วิมาน
เกิดทันพระศรี อาริ ย ์
เที่ยงแท้แลนา

จากบทประพัน ธ์ ข ้า งต้น ผู ้ป ระพัน ธ์ ไ ด้ส อดแทรกแนวทางการปฏิ บัติ ต นในการท า
คุณงามความดีเข้ามาในเรื่ อง โดยใช้การเปรี ยบเทียบกับนางจุลสุ พตั รา ที่ทาความชัว่ จึงต้องตกนรก
ชดใช้ก รรม ส่ วนหากใครท าความดี ปรนนิ บ ัติพ่ อ แม่ ท าตามค าสั่ ง สอนของพระพุ ท ธเจ้า แล้ว
เมื่อตายลงก็คงไม่แคล้วนิพพาน และจะได้ทนั ยุคพระศรี อริ ยเมตไตร
การเล่าเรื่ องของฉัททันตชาดก ฉบับวัดสู งเม่นเป็ นการเล่าผ่านการเทศนาของพระพุทธเจ้า
การสอดแทรกคติ ธ รรมเข้า มาในเรื่ อ ง จึ ง สอดแทรกเข้ามาใส่ ส่ ว นที่ พ ระพุ ท ธเจ้าก าลังเทศนา
แก่ภิกษุสาวก ที่วดั เชตวันมหาวิหาร ในตอนท้ายของชาดก ดังความว่า
“...อห โว เตน สมายน อโหสิ ตตฺ ร ภิ กฺข โว ดั่งนี้ ดู ร าภิ ก ขุท้ ังหลาย
ตถาคตได้เกิดเป็ นช้างฉัททันต์มีในกาลเมือได้น้ นั แลสู ท่านทั้งหลาย
จุ่งทรงจาไว้ยงั ชาดกอันนี้ ไว้อย่าได้ขอดยังกรรมแลเว้นไว้ในใจด้วย
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นิยมดังตถาคตหากเทศนามานี้เถิด คนทั้งหลายอันมากนักหากได้ยิน
ยังชาดกอันนี้ ก็ได้เถิ งโสดาปติผล มี อรหันต์เป็ นต้นตามบุญสมภาร
แห่งตนก็มีแล...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

บทประพันธ์ขา้ งต้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกษุท้ งั หลาย ขอให้งดเว้นกรรม
และเวร เอาไว้ในใจ เป็ นการละเว้นจากการสร้างกรรม ดังที่พระองค์ได้เทศนาเรื่ องฉัททันตชาดก
คนทั้งหลายเมื่อได้ฟังชาดกเรื่ องนี้ก็สามารถ ถึงโสดาบัน อรหันต์ได้ ตามแต่บุญของตนที่สั่งสมมา
ฉั ท ทั น ตชาดก ฉบั บ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ล าว ระบุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ข องการประพั น ธ์ ว่ า
“แต่งนิ ทานสัททันซ้างใหญ่ แต่งขึ้นไว้สอนโลกภายหลัง” ในส่ วนบทไหว้ครู อาจมีความหมายว่า
ต้องการให้ค นรุ่ นหลังได้อ่าน และนาไปปฏิ บัติตาม นอกจากนี้ ยังมี ก ารสอนเรื่ องเวรย่อมระงับ
ด้วยการไม่จองเวร โดยการใช้ภาษาบาลีประกอบการอธิบาย แล้วแปลขยาย ดังความว่า
“...นะหิ เวเรนะ เวรานิ สัมมันตีธะ กุทาจะนัง อะเวเรนะ จะสัมมันติ
เอสะธั ม โม สะนั น ตะโน ดัง นี้ ภาษาเฮาข้า จัก ชี้ เขี ย นไว้อ่ า นสู่ ฟั ง
กาลหลังที่ล่วงแล้วกาลหน้าซิ ต่อไปปั จจุบนั เฮาสิ มีก็คือกรรมบ่มีต่าง
คือว่าเอาเวรดับเวรนั้นเวรสิ เสี้ ยงก็บ่มี ยิ่งดับยิ่งรุ กขึ้น ยังสิ ร้ายยิ่งกั่ว
หลังเวรเก่ายังบ่เสี้ ยง ผลัดเวรใหม่ข้ นึ มาแถม คือว่าเอาไฟดับไฟนั้นสิ
ไปเสี้ ยงบ่อนใด ตมติดเอาตมล้างตมสิ เสี้ ยงบ่ โทโสโมโหนี้ ตัวแม่น
ตัวไฟสั่งห้ามโลก เผาหัวใจให้เฮาฮ้อนไฟแท้ก็บ่ปาม ขันติเอาไปแก้
ดับ ไฟให้ มันอ่ อน เมตตาเป็ นดั่งน้ าพรมซ้ าให้ เสื่ อมหาย ขันติ ก็คื อ
ความอดกลั้นทนทานบ่ใจ้ไม่เมตาก็คือความโอบอ้อม ประสงค์ให้อยู่
ดี เมตตามีในใจแล้ว โทสาบ่มาแว้ เมตตาควรมีมากไว้ ในใจเจ้าชุ่คน
ท่านเอย ...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

ค าสอนข้ า งต้ น ผู ้ป ระพั น ธ์ อิ งกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ น างจุ ล สุ พั ต รา โกรธพญาฉั ท ทั น ต์
แล้ว จึ ง สาบานจองเวรแก่ พ ญาช้ า ง จนส่ ง พรานไปฆ่ า ช้ า งฉั ท ทัน ต์ โดยใช้ก ารเปรี ย บเที ย บว่ า
การเอาเวรดับเวรนั้นเวรก็ย่อมจะไม่หายไป เหมือนกับการเอาตมล้างตม ตมก็ยงั ติดอยู่ หรื อเอาไฟ
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ไปดับไฟ ไฟก็ย่อมไม่หายร้ อน ต้องเอาน้ าไปดับ ไฟ ซึ่ งน้ านี้ ก็เปรี ยบกับ เมตตา ซึ่ งการเอาเมตตา
ไปดับเวรนั้น ก็จะทาให้ไม่เกิดเวรต่อ ๆ ไป
2. แสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และแสดงความเคารพแก่ บุพการี
การแสดงความเลื่ อ มใสศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา แสดงความเคารพต่ อ ครู อุ ปั ช ฌาย์
อาจารย์ และบิดา มารดา ในเรื่ องฉัททันตชาดกปรากฏในตอนต้นของเรื่ อง และตอนจบของเรื่ อง
เป็ นการแสดงออกของผูป้ ระพันธ์ที่ แสดงความเคารพเลื่ อมใส โดยจะเห็ นได้ชัดจากบทไหว้ครู
ดังบทประพันธ์วา่
๏ ไหว้คุณพระพุทธเจ้า
คุณแห่งพระโสดา
๏2 ข้าไหว้ท้งั พระธรรม
ให้พน้ จากไพรี
๏3 สอนสัตว์ให้พน้ ทุกข์
ดับชาติกนั ดาร
1

ฉบับวัดบ้ านแลง
ทุกค่าเช้าเท่ามรณา
๏4 ข้าไหว้ท้งั พระสงฆ์
ข้าใส่ไว้เหนือเกศี
ไหว้คุณพระบิดา
อันจะนาสัดดายสี
๏5 ตัวข้าผูป้ ระพันธ์เขียน
อันมืดมนในสงสาร
นักปราชญ์ท่านทั้งหลาย
ให้เป็ นสุ ขถึงนิรพาน
๏6 ข้าขอจงได้สุข
บ่มีภยั มาบีทา
ไหว้ครู ผสู ้ ั่งสอน

ท่านผูท้ รงซึ่งศีลลา
แลมารดาผูส้ ื บสาย
บทกลอนเพียรช่วยแต่งใส่
ช่วยสื บสายคือสาคร
พ้นจากทุกข์ชรามร
สื บกันมาให้รู้แจ้ง

ฉบับวัดบ้ านนา
๏2 ข้าไหว้คุณครู
สั่งสอนให้รู้ได้เขียนนิทาน
๏3 ไหว้พระพุทธัง
ธรรมังสังฆา
ไหว้คุณมารดา
ท่านได้รักษาขออย่ามีภยั
๏4 ไหว้คุณบิดา
รักษาจนใหญ่
ไหว้แม่โพสพ
ท่านรักษาจบทัว่ สบสมัย
5
๏ ไหว้ในชั้นดิน
ให้จบไปสิ้นถึงบนชั้นฟ้า
เวสสุ วณั พันตา
ตัวข้าไหว้ไป
๏6อินทร์พรหมสบสมัย
กันภัยอันตรายอุบาทว์จงั ไร
อันชื่อว่าภัย
อย่าได้ใกล้กราย

ผูป้ ระพันธ์ฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง ได้แสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาลงใน
บทไหว้ครู และสรรเสริ ญพระรัตนตรัย โดยการยกการไหว้เคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
และคุ ณ ของบิ ด ามารดาครู บ าอาจารย์ม าในบท ก่ อ นเริ่ ม เข้า เนื้ อ เรื่ อ ง ส่ ว นในฉบับ วัด บ้านนา
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ผูป้ ระพันธ์เริ่ มยกย่องบุพการี อันมี ครู มารดา บิ ดา มาในบทไหว้ครู ดว้ ย รวมทั้งยังมี บทไหว้พระ
รัตนตรัย จนถึงพระแม่โพสพ ท้าวเวสุวณั พระอินทร์ พระพรหม
บทแสดงความเลื่ อ มใสศรั ท ธาในพุ ท ธศาสนา และการแสดงความเคารพต่ อ บุ พ การี
ของเรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ผูป้ ระพันธ์ได้เขียนไว้ในส่วนบทไหว้ครู ดังนี้
“โอมสิ ทธิ์โอมทังให้คงให้แคล้ว

ขอให้แก้วดวงเลิศทั้งสาม

เฮามีนามศิริจนั ทะ

จาไว้นะลูก ๆ หลาน ๆ

เฮาใจบานไหว้คุณพระแก้ว

ไหว้พระแล้วขอไหว้ครู บา

อุปปัซซาอาจารย์พ่อแม่

ไหว้เฒ่าแก่ท้งั เทพย์อินทร์พรหม

ขอประนมยอมือใส่เกล้า

ไหว้พระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์

มีจานงขอคุณทุกแห่ง

มาซ่อยแต่งซ่อยค้ าซ่อยหนุน

มาเพิม่ พูนปัญญาแห่งข้า

ผูใ้ จกล้าอยากแต่งตานาน

แต่งนิทานสัตทันซ้างใหญ่

แต่งขึ้นไว้สอนโลกภายหลัง”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

ฉัททันตชาดกฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาวได้เริ่ มแนะนาตัวผูป้ ระพันธ์ข้ ึนมาก่อน คือระบุว่า
ชื่ อ ศิริจนั ทะ หมายถึง พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิ ริจนั โท) แล้วจึงไหว้พระ ครู บาอาจารย์
และบิ ดามารดา ไหว้เทพยดาทั้งหลาย พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่ งจากบทไหว้ครู ข้างต้น
ท าให้ เห็ น ได้ว่ า ผู ้ป ระพัน ธ์ มี ค วามเลื่ อ มใสศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา และมี ค วามกตัญ ญู
ต่อบิดามารดา และครู อุปัชฌาย์อย่างยิง่
3. เพื่อต้ องการให้ กุศลผลบุญเกิดขึน้ แก่ ตน
ผู ป้ ระพัน ธ์ ไ ด้แ สดงความปรารถนาให้ เกิ ด กุ ศ ลผลบุ ญ แก่ ต น ทั้ง ขอให้ มี ค วามสุ ข พ้น
จากทุกข์ และความแก่ชรา ก็คือการเข้าสู่ นิพพาน ให้พน้ จากห่ วงบ่วงมาร ขออย่าให้มีภยั อันตราย
เข้ากล้ ากราย โดยฉัททันตชาดกทั้งฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา มีปรากฏเหมือนกันทั้งสองฉบับ
แต่การกล่าวจะแตกต่างกันตามบทประพันธ์ของผูป้ ระพันธ์
ฉบับวัดบ้านแลง มีการแสดงความปรารถนาของผูป้ ระพันธ์อยู่จุดเดียว คือในบทไหว้ครู
โดยผูป้ ระพันธ์ ขอให้ตนมีความสุ ข พ้นจากความทุกข์ และความชรา ซึ่ งการขอนี้ มีความหมายว่า
ให้ตนได้เข้าสู่นิพพาน ดังความว่า
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๏ ข้าขอจงได้สุข
ไหว้ครู ผสู ้ งั่ สอน
6

ฉบับวัดบ้ านแลง
พ้นจากทุกข์ชรามร
สื บกันมาให้รู้แจ้ง

ฉบับวัดบ้านนาปรากฏการแสดงความปรารถนาของผูป้ ระพันธ์ 3 จุด ดังนี้
ในบทไหว้ครู ผูป้ ระพันธ์ได้ไหว้บุพการี และพระรัตนตรัย รวมถึงเทพ และได้ขอให้
ภัยอันตรายอะไร อย่าได้เข้ามากล้ ากรายตน
ฉบับวัดบ้ านนา
๏6อินทร์พรหมสบสมัยกัน ภัยอันตรายอุบาทว์จงั ไร
อันชื่อว่าภัย
อย่าได้ใกล้กราย

ผูป้ ระพัน ธ์แสดงอาการของตนลงในบทประพันธ์ คือ แสดงความเพี ยร แม้จะเจ็บ หลัง
นั่ ง เขี ย น ตนก็ ย ัง เพี ย รพยายามเขี ย นให้ จ บ โดยหวัง ว่ า ตนจะได้ ข ้ า มสมุ ท ั ย อั น เป็ นต้ น เหตุ
หรื อที่เกิดแห่งทุกข์ และให้ตนได้พน้ วิสัยจากห่วงบ่วงมาร

เจ็บหลังนัง่ เขียน
ด้วยจิตคิดรัก
ให้พน้ วิสัย

ฉบับวัดบ้ านนา
๏722 จึงตั้งความเพียร
ค่อยเพียรค่อยไป
จักข้ามสมุทยั
จากห่วงบ่วงมาร

ในบทสุ ดท้ายของฉัท ทันตชาดก ฉบับวัดบ้านนาผูป้ ระพัน ธ์ก็ ได้แสดงความปรารถนา
ของตนไว้ โดยบอกว่า เพราะกุศลดลใจ จึงเขียนเรื่ องนี้ ไว้ในศาสนาพระชิ นสี ห์ แม้นตนได้เกิดชาติ
ภพใด ๆ ก็ขออย่าให้มีความเข็ญใจ และขอให้ตนได้ถึงนิพพาน

จึงเขียนไว้ใน
เกิดชาติใดใด
กราบยาวะชีวี

ฉบับวัดบ้ านนา
๏725 กุศลดลใจ
ศาสนาชินสี ห์
เข็ญใจอย่ามี
ถึงนิรพาน
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ในส่ ว นการแสดงความต้อ งการให้ เกิ ด ผลบุ ญ แก่ ต น ฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด สู ง เม่ น
และฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว ไม่ปรากฏส่ วนนี้ ในบทประพันธ์ คาดว่าอาจเป็ นเพราะธรรมเนี ยม
นิยมแตกต่างกัน
4. เพื่อต้องการให้ สวดอ่าน
จุ ด มุ่ ง ห มายห ลั ก ของผู ้ ป ระพั น ธ์ ก ลอน ส วด ห รื อวรรณ กรรมชาดกส่ วน มาก
คื อ การให้ น าไปสวดอ่ า น ซึ่ งกลอนสวดนี้ เป็ นเรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ พุ ท ธศาสนา คติ ธ รรม ชาดก
ซึ่ งกรมพระยาด ารงราชานุ ภ าพทรงสั น นิ ษ ฐานว่ า ประเพณี ก ารสวดหนั ง สื อ เกิ ด ขึ้ น ในสมัย
พระเจ้าทรงธรรม พระองค์ดาริ ให้จดั ประเพณี การสวดหนังสื อ จนการแต่งหนังสื อสวดกลายเป็ น
ประเพณี ที่นิยมในเวลาต่อมา (ฉันท์ ขาวิไล, 2474: ง.) ในสมัยก่ อนเมื่ อพุทธศาสนิ กชนไปทาบุญ
เนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา เมื่อว่างจากการสวดการเทศน์ก็จะใช้เวลานั้นสนทนาธรรม
เล่าเรื่ องทางศาสนา หรื อนาหนังสื อเกี่ยวกับพุทธศาสนามาอ่านสู่ กันฟั ง (ตรี ศิลป์ บุญขจร, 2547:
114) จุดมุ่งหมายนี้ปรากฏแต่เพียงในฉบับวัดบ้านนาเท่านั้นไม่ปรากฏในเล่มของฉบับวัดบ้านแลง
บทประพัน ธ์ เรื่ องฉัท ทันตชาดกฉบับวัดบ้านนา ผูป้ ระพันธ์ได้เขีย นไว้ถึ งวัตถุประสงค์
ที่ ต้อ งการให้ ผู ้ที่ ส นใจน าสมุ ด ไทยเล่ ม นี้ ไปสวดอ่ า นกั น โดยบอกว่ า ถ้า ใครน าไปสวดอ่ า น
จะได้บารมี รวมทั้งยังเขียนให้ช่วยกันดูแลรักษาสภาพของเล่มสมุดไทยเล่มนี้ ไว้ให้ดีเหมือนเอ็นดู
ผูเ้ ขีย น อย่าท าให้ เสี ย หายทั้งจากการโดนน้ าหมากน้ าลาย ไฟจากไต้ตกใส่ ผูเ้ ขี ยนจะจับ แต่ล ะที
ก็ประคับประคองไม่ให้เกิดริ้ วรอย ดังบทประพันธ์วา่

ฟังเรื่ องนิทาน
เหมือนเอ็นดูดว้ ย
ข้าเขียนเพียรพูน
เอาด้วยความเพียร
ใครเอาสวดอ่าน
เหมือนเอ็นดูขา้
ไฟไต้ตกไหม้

ฉบับวัดบ้ านนา
๏714 ใครยืมไปอ่าน
อย่าทาให้สูญ
จะจับสักที
จงช่วยอนุกูล
หมิให้ชอกช้ า
เพิ่มพระศาสนา
สุ ดที่ประคอง
๏715 เจ็บหลังนัง่ เขียน
ฉันรักหนักหนา
สวดอ่านท่านได้
ท่านได้กรุ ณา
ตัวข้าเจ้าของ
รักษาไห้ดี
ถึงดีถึงชัว่
๏716 น้ าหมากน้ าลาย
เสี ยตัวมัวศรี
เอาไปไม่ว่า

๏718 อันตัวข้านี้
ค่อยประคับประคอง
ดาเศร้าศรี หมอง
มิให้หมองมัว
๏719 พี่นอ้ งทั้งหลาย
บารมีถึงตัว
มิให้หมองมัว
ให้เหมือนเก่านา
๏723 ถ้ามีอชั ชา
แล้วพาคืนสถาน

97
ประคิน่ วินชา
เอ็นดูเถิดพี่
ประคับประคอง
จะตั้งจะวาง
อย่าทาหยาบช้า

ของข้าจงดี
น้องที่เอามา
๏717 จะจับจะต้อง
ของรักของข้า
ให้เป็ นทางท่า
เหมือนว่าเจ้าของ

อย่าให้เศร้าหมอง
เอาไปสวดอ่าน

ไม่ตอ้ งบุราณ
วานได้เมตตา

5. เพื่อความสนุกสนานบันเทิงแก่ ผ้ อู ่ านผู้ฟัง
ฉัท ทันตชาดก ทั้งสี่ ฉ บับ เป็ นวรรณกรรมศาสนาประเภทสอนคติ ธ รรมโดยอ้อมดัง นั้น
ในเรื่ อ งจึ ง มี ค วามสนุ ก สนาน และแฝงคติ ธ รรมสั่ ง สอนผู อ้ ่ า นไว้ใ นเรื่ อ ง โดยผู อ้ ่ า นผู ฟ้ ั ง ยัง คง
ได้รั บ ความสนุ ก เพลิ ด เพลิ น ผู ้ป ระพัน ธ์ ไ ด้ ป ระพัน ธ์ ค วามเมื่ อ พรานโสอุ ด ร เดิ น ทางเข้า สู่
ป่ าหิ มพานต์ เพื่ อ หาตั ว พญาฉั ท ทั น ต์ พรานป่ าได้ ผ่ า นการผจญภั ย พบเห็ น พื ช พรรณไม้
และสั ต ว์ต่ า ง ๆ มากมาย เมื่ อ ผูอ้ ่ านผู ้ฟั ง ได้รั บ สารแล้ว ก็ จ ะเห็ น ภาพดัง ที่ ผู ้ป ระพัน ธ์ ต้อ งการ
และเกิ ดความสนุ ก สนานในการรับ สาร ซึ่ งในหัวข้อนี้ ฉัท ทันตชาดก ฉบับ หอสมุดแห่ งชาติ ลาว
มีลกั ษณะการแต่งแบบรวบรั ดตอน การบรรยายเหตุการณ์ ต่าง ๆ จึ งสั้น แม้จะมี ความสนุ กสนาน
บั น เทิ ง ใจอยู่ ด้ ว ย แต่ ก็ ไ ม่ มี ค วามโดดเด่ น มาก นั ก ส่ วนฉั ท ทั น ตชาดก ฉบั บ วัด บ้ า นแลง
วัด บ้า นนา และวัด สู ง เม่ น มี ค วามโดดเด่ น ในส่ ว นนี้ เนื่ อ งจากผู ป้ ระพัน ธ์ ไ ด้ข ยายรายละเอี ย ด
ให้มีความน่าสนใจ ดังความว่า
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏212 ชมไม้ต่างต่าง
เรี ยบเรี ยงสองข้าง
บ้างงามทรงผล
บ้างห่ามบ้างสุ ก
ทัว่ ทุกตาบล
อกกูอุดม
วันนี้แลนา
๏213 ลูกหมากรากไม้
สารพันกินได้
สองข้างมรรคา
วันนี้ลาภมึง
ท้องขึงแลนา
เรี ยงรายลานตา
ทัว่ ทั้งพงพี
๏202 ฝูงนกทั้งพงพี
ลิงค่างบ่างชะนี
ไม่ทนั จะหาลูกตน
๏203 พลัดพรากวุ่นวายเสื อกสน กู่อยูท่ วั่ ดง
บ้างกู่หาลูกสนัน่ ไป

ฉบับวัดบ้ านนา
๏200 ชมไม้ต่างต่าง
เรี ยงรายสล้าง
ย่อมล้วนมีผล
บ้างห่ามบ้างสุ ก
ทัว่ ทุกตาบล
พุงกูอุดม
วันนี้แลนา
๏201 ลูกหมากรากไม้
จะกินกุไรได้
สองข้างมรรคา
วันนี้ลาภหนึ่ง
ท้องตึงแลหนา
เรี ยงรายลานตา
ทัว่ ทั้งพรึ งพรี
๏188 ฝูงนกที่ในพงพี
ลิงค่างบางชะนี
มิทนั จะคว้า
๏189 พลัดพรากวุ่นวายสับสน กึกก้องทั้งดง
ประเพรี ยกก็เรี ยกเพื่อนกัน
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จุ ด ประสงค์ ใ นการประพั น ธ์ ว รรณกรรมเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดกทั้ ง 4 ฉบั บ มี ล ั ก ษณะ
ใกล้ เคี ย งกั น คื อ เพื่ อ สอนคติ ธ รรมในการด าเนิ น ชี วิ ต แก่ ผู ้ค น แสดงความเลื่ อ มใสศรั ท ธา
ในพระพุ ท ธศาสนา และแสดงความเคารพแก่ บุ พ การี เพื่ อต้องการให้ กุ ศลผลบุ ญ เกิ ดขึ้ น แก่ ตน
และเพื่อความสนุ กสนานบันเทิ งแก่ ผูอ้ ่านผูฟ้ ั ง มี เพียงจุดประสงค์เพื่อต้องการให้สวดอ่านเท่านั้น
ที่ผปู ้ ระพันธ์บอกไว้ในฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านนา โดยผูป้ ระพันธ์นฉบับอื่น ๆ ไม่ได้บอกเอาไว้
แต่ ท้ ั งนี้ ผู ้ป ระพั น ธ์ ว รรณกรรมศาสนาก็ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู ้รั บ สารน าไปสวดอ่ า น
เพื่ อ ความบัน เทิ ง และให้ เกิ ด ความเลื่ อ มใสในพุ ท ธศาสนา ซึ่ งโดยรวมแล้ว ก็ เพื่ อ ให้ ผูร้ ั บ สาร
ได้เข้า ใจในเรื่ อ งทานบารมี กฎแห่ ง กรรม บาปบุ ญ คุ ณ โทษ และเกิ ด ความเกรงกลัว ต่ อ บาป
โดยแฝงมาในรู ปแบบของวรรณกรรม
แก่นเรื่ อง และการดาเนินเรื่ อง
1. แก่นเรื่ อง
แก่ น เรื่ อ ง คื อ สิ่ ง ที่ ผู ้ป ระพัน ธ์ ต้อ งการน าเสนอเป็ นความหมายรวมของเรื่ อ งทั้ง เรื่ อ ง
ดังนั้นแก่นเรื่ องจึงเป็ นตัวควบคุมองค์ประกอบทุก ๆ ส่ วนในเรื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นโครงเรื่ อง ตัวละคร
ปมของเรื่ อง เหตุก ารณ์ สถานที่ ตลอดจนแนวและลี ล าการเขียน เพื่ อให้บรรลุจุดประสงค์ห ลัก
ที่ ผู ้ป ระพั น ธ์ ต้ อ งการสื่ อ ในวรรณกรรมเรื่ องหนึ่ งอาจมี แ ก่ น เรื่ องมากกว่ า หนึ่ งแก่ น ก็ ไ ด้
(ยุวพาส์ [ประที ปะเสน] ชัยศิลป์ วัฒนา, 2542: 153) แก่ นเรื่ องเป็ นหลักสาคัญหรื อเนื้ อแท้อนั เป็ น
แกนกลางของเรื่ อ งหรื อเป็ นจุด ส าคัญ ที่ เป็ นแนวคิด ของผูป้ ระพัน ธ์ ซ่ ึ งมี เจตนามุ่ งหวังให้ผูอ้ ่าน
เกิ ด ความเข้า ใจ และประจัก ษ์ ใ นเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง แก่ น ของเรื่ อ งจึ ง เป็ นสารที่ ผู ้ป ระพัน ธ์ สื่ อ
มายังผูอ้ ่านเพื่อให้เข้าใจในเรื่ องนั้น ๆ (กุหลาบ มัลลิกมาส, 2531: 108)
วรรณกรรมประเภทนิ ทานชาดกนั้ น ส่ วนใหญ่ จ ะมุ่ ง เน้ น แสดงถึ ง พระจริ ยาวัต ร
ของพระโพธิสัตว์ซ่ ึงมีบทบาทเป็ นตัวสาคัญของเรื่ อง (นิยดา เหล่าสุ นทร, 2538: 17) ดังนั้นแก่นเรื่ อง
ของวรรณกรรมชาดกจึ ง มุ่ ง แสดงให้ เห็ น ถึ ง การบ าเพ็ ญ บารมี ข องพระโพธิ สั ต ว์เป็ นหลั ก
ซึ่ งผู ้ป ระพั น ธ์ จ ะสอดแทรกหลั ก ธรรมเข้ า มาในเรื่ องเพื่ อ ให้ ผู ้รั บ สารได้ เห็ น แบบอย่ า ง
และปฏิบตั ิตามสิ่ งดีงามที่ตวั เอกหรื อฝ่ ายดีของเรื่ องแสดงให้เห็น ไม่เพียงแค่ตวั เอกหรื อฝ่ ายดีเท่านั้น
ที่มีส่วนในการแสดงสิ่ งควรปฏิบตั ิตาม แต่ตวั ละครฝ่ ายร้ายก็แสดงสิ่ งที่ควรละเว้นให้ผอู ้ ่านได้เห็น
และไม่ควรปฏิบตั ิตามอีกด้วย
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แก่นเรื่ อง หรื อแนวคิดของเรื่ องโดยทัว่ ไปจะแบ่งไว้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. แก่ น เรื่ องใหญ่ หรื อแนวคิ ด หลั ก คื อ ความคิ ด ของเรื่ องตลอดทั้ งเรื่ อง เป็ นแก่ น
หรื อแกนกลางของเรื่ องที่เกี่ยวโยงกันตั้งแต่ตน้ จนจบเรื่ อง (พจนีย ์ เพ็งเปลี่ยน, 2532: 124)
2. แก่นเรื่ องย่อย หรื อแนวคิดรอง คือ ความคิดเฉพาะตอนของเรื่ อง เป็ นแนวคิดซึ่ งแทรก
อยู่ในเรื่ องเพี ยงบางช่ วงบางตอน เป็ นแก่ นหรื อแกนกลางของพฤติ ก รรมหรื อเหตุก ารณ์ อย่างใด
อย่ า งหนึ่ งซึ่ งด าเนิ น อยู่ ใ นเรื่ อ ง และมี ค วามผู ก พัน เกี่ ย วโยงกับ แก่ น เรื่ อ งใหญ่ แก่ น เรื่ อ งย่ อ ย
จะมีจานวนเท่าใดก็ได้ตามความต้องการของผูป้ ระพันธ์ (เจือ สตะเวทิน, 2518: 76)
วรรณกรรมเรื่ องฉัททันตชาดกนี้ มีแก่นเรื่ องใหญ่หรื อแนวคิดหลักของเรื่ องคือการสละชีวิต
เพื่ อ เป็ นทานบารมี ของพญาช้ า งฉั ท ทั น ต์ ส่ ว นแก่ น เรื่ อ งย่ อ ยหรื อ แนวคิ ด รอง ที่ ผู ้ป ระพัน ธ์
ได้ส อดแทรกเอาไว้ในเรื่ องมี หลายหัวข้อคือ การท าความดี ละเว้นความชั่ว ความอดทนอดกลั้น
ไม่ ก่ อ กรรมท าเข็ ญ การรั ก ษาศี ล ห้ า และการส ารวมกาย วาจา ใจ โดยแก่ น เรื่ อ งที่ ผู ้ป ระพัน ธ์
แสดงให้เห็นไว้ในเรื่ องปรากฏดังนี้
1.1 การสละชีวิตเพื่อเป็ นทานบารมี เป็ นแก่นเรื่ องใหญ่ของวรรณกรรมเรื่ อง ฉัททันตชาดก
โดยแสดงให้เห็นผ่านตัวละครหลัก คือพญาช้างฉัททันต์ ที่ยอมสละงา และชีวิตของตนให้แก่พราน
ที่ ม าตัดงาของตนตามค าของนางจุ ล สุ พ ัตรา เมี ย ในอดี ตของพญาฉั ท ทัน ต์ ซึ่ งการกระท าเช่ น นี้
เป็ นการบาเพ็ญทานบารมีที่ยงิ่ ใหญ่อย่างหนึ่ง โดยผูป้ ระพันธ์ได้แสดงไว้ในบทประพันธ์ดงั นี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏499 ดูราสัปปุรุษ
ตั้งใจบริ สุทธิ์
ฟังพระเทศนา
ในเมื่อโพธิสัตว์
จักให้ทานงา
ตั้งใจปรารถนา
จะเป็ นทศพล
๏507 ชูข้ นึ เหนือเกล้า
ร้องประกาศทัว่ ท้าว
เทวาในสวรรค์
ทั้งเทพสิ งสู่
อยูใ่ นไพรสันต์
ช่วยข้าด้วยพลัน
จะตรัสพิศฐาน
๏508 วันนี้ตวั ข้า
จักเลื่อยซึ่งงา
ออกให้เป็ นทาน
ใช่ขา้ ปรารถนา
สมบัติพสั ถาน

ฉบับวัดบ้ านนา
๏469 ดูหราสัปปุรุษ
ตั้งใจบริ สุทธิ์
ฟังพระเทศนา
เมื่อนั้นโพธิสัตว์
จักให้ทานงา
จากปรารถนา
เป็ นพระทศพล
๏477 ชูไว้เหนือเกล้า
ประกาศร้องป่ าว
เทพเจ้าในสวรรค์
ทั้งเทพสิ งสู่
อยูใ่ นหิมวันต์
ฟังข้าเจ้าพลัน
จะตั้งธิษฐาน
๏478 วันนี้ตวั ข้า
จะขอเลื่อยงา
เอาให้เป็ นทาน
ใช่ปรารถนา
สมบัติพสั ถาน
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อินทร์พรหมยมการ
ใช้ว่าข้าเจ้า
เป็ นพระเจกโพธิ
เทเวศเทวา
ข้าขอจงได้
จะช่วยฝูงสัตว์
ถึงฝั่งนิรพาน
ตั้งจิตตั้งใจ
หักด้วยปัญญา
ความเจ็บบ่เกรง
บัดเดียวก็ขาด
ยกขึ้นทูนเกล้า
เดชะสมภาร

เป็ นท้าวพญา
๏509 ถัดนั้นไปเล่า
จะปรารถนา
พระอรหันตา
ในสวรรค์ช้ นั บน
๏510 บารมีน้ ีไซร้
สรรเพชญชุดาญาณ
ให้พน้ สงสาร
สิ้นชาติชรา
๏518 ยกเลื่อยขึ้นได้
บ่ได้กลัวเกรง
แห่งพระองค์เอง
เพราะจะใคร่ ให้ทาน
๏519 ชักเลื่อยฉาดฉาด
ตกลงมินาน
แล้วยื่นให้พราน
ขอเป็ นศาสดา

อินทร์พรหมยมการ
ใช้ขา้ พเจ้า
เป็ นโพธิสัตว์
เทเวศเทวา
ข้าขอจงได้
เทวาทั้งหลาย
อย่าให้มารผจญ
ตั้งจิตตั้งใจ
หักด้วยปัญญา
ความเจ็บบ่เกรง
บัดเดียวกระบัด
ยกทูนเหนือเกล้า
เดชะผลทาน

เป็ นท้าวพญา
๏479 ถัดนั้นไปเล่า
จักปรารถนา
เป็ นอรหันตา
ทุกสวรรค์ช้ นั บน
๏480 บารมีน้ ีไซร้
ตรัสเป็ นทศพล
อยูใ่ นเมืองบน
อยูใ่ นสงสาร
๏489 ยกเลื่อยขึ้นได้
บ่ได้กลัวเกรง
แห่งพระองค์เอง
พระจักให้ทาน
๏490 ชักเลื่อยฉัดฉัด
ก็ขาดบ่นาน
เจ้ายื่นให้ทาน
ขอเป็ นศาสดา

จากบทประพันธ์ขา้ งต้นของฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา แสดงให้เห็น
ถึ งความตั้งใจของพญาฉั ท ทันต์ที่ ย อมสละงาของตนเพื่ อเป็ นทานให้แก่ พ รานโสอุดร เนื่ องจาก
พญาช้างตั้งใจสั่ งสมบารมี เพื่ อที่ จะได้ต รั ส รู ้ เป็ นพระพุ ท ธเจ้าในอนาคต โดยได้ต้ งั จิ ต อธิ ษ ฐาน
ขอเลื่ อ ยจากพระอิ น ทร์ และยกเลื่ อ ยขึ้ น เหนื อ หั ว พร้ อ มทั้ง ลั่น วาจาว่ า วัน นี้ จะเลื่ อ ยงาของตน
ไม่ ไ ด้ต้องการสมบัติอะไร แต่ข อให้ตนได้ตรัส รู ้เป็ นพระทศพลในอนาคต ให้ไ ด้เข้าสู่ นิ พ พาน
เมื่ อลั่นวาจาเสร็ จพญาฉัท ทันต์ก็เอาเลื่ อยเลื่ อยลงยังงาของตนเองไม่ นานงาก็ หลุ ดออก พญาช้าง
จึงมอบงานั้นเป็ นทานให้แก่ พ รานเฒ่ าเพื่ อที่ จะให้พรานนาไปให้แก่ นางจุ ลสุ พตั รา ทาให้เห็ นถึ ง
ความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการสละงาของตนเพื่อเป็ นทาน แม้ตนจะสิ้ นชีวิตก็ยอมมอบให้แก่พราน
ฉัท ทัน ตชาดกฉบับ วัด สู งเม่ น และฉบับ หอสมุ ด แห่ งชาติ ล าว ก็ มี ก ารแสดงให้ เห็ นถึ ง
การสละงาเพื่อเป็ นทานบารมีเช่นเดียวกัน โดยการสอดแทรกเข้ามาในเรื่ องนั้นก็เป็ นไปตามกลวิธี
การประพันธ์ของผูป้ ระพันธ์
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“...กดงานั้น ด้ว ยหั ว เข่ าแห่ งตน เลื อ ยหื้ อ เข้าไปในปากช้างดัง อั้น
ทุกขเวทนาอันมีกาลังนักก็เกิดมีแก่มหาสัตว์เจ้าปากก็เต็มไปด้วยเลือด
แลโสนุ ตตรพรานเนื้ อก็บ่อ าจเพื่อจักตัด ด้วยเหล็กเลื อยได้แล อฏฺ ฐ
เมื่อดังอั้นมหาสัตว์เจ้าก็ห้ือพรานวางเสี ยยังเหล็กเลือยแต่ปากจึงอดยัง
เวทนาก็ถามว่าดัง่ นี้ ดูกรพราน ท่านบ่อาจจักตัดยังงาแห่ งกูได้ชะรื อ
อมกฺสามีติ ส่ วนพรานกล่าวว่า ข้าก็บ่อาจจักตัดงาเจ้ากูได้แล มหาสตฺ
โต ส่วนมหาสัตว์เจ้าก็ต้งั ยังสติห้ือหมั้นแล้วกล่าวว่าดูกรพรานแลมีดงั
อั้น ท่ านจุ่ งมายกเอางวงกูข้ื น หื้ อ ถื อเอาหัวเหล็กเลื อ ยที่ สุ ดกาลัง 1
เถอะกาลังตัวกูดั่งจัก ยกเอางวงขึ้น ก็บ่ได้แลว่าอั้น โส รุ ทฺ โธ อัน ว่า
พรานผูน้ ้ นั ก็กระทาด้วยประการดัง่ คาแห่ งมหาสัตว์เจ้ากล่าวนั้นก็ยก
เอามายังเหล็กเลื่อยนั้นใส่ ในงวงจึ่งชักไปมาหั้นแล ทันต อันว่างานั้น
ก็ ข าดตกมาด้ว ยก าลัง เหล็ ก เลื่ อ ยอั น มหาสั ต ว์เจ้า ช่ ว ยชัก นั้ น เป็ น
ประดุจดังเลื่อยแห่งท่อนไม้ก็ขาดตกก็มีแล อถ เมื่อดังอั้นมหาสัตว์เจ้า
ก็นาเอางามาหื้ อเป็ นทานด้วยงวงแห่ งตนแล้วก็กล่าวว่า ดูกรพรานกู
หื้องาทั้ง 2 นี้เป็ นทานแก่ท่านแลดัง่ งาทั้ง 2 นี้บ่อเพิงใจกูแลบ่เป็ นที่รัก
แก่ กูก็บ่มีแลก็หากเป็ นที่ รักที่ เพิงใจแห่ งกูมากนักแลกูได้ห้ื องาทั้ง 2
เป็ นทานฉะนี้ กูก็บ่ปรารถนาเป็ นอินทาพรหมยมราชพระยาจักกูก็บ่
ปรารถนามักเอาสัตว์อนั กูก็เท่าปรารถนามักเอายังพระยาสัพพัญญูน้ นั
เป็ นที่รักยิ่งกว่าอันกูรักงานี้ ได้ร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าดีแล
อิท ทันตา ทาน อันว่าหื้ องาเป็ นทานนี้จุ่งหื้ อเป็ นปั จจัยอันจักได้ตรัส
พระยาสัพพัญญูตณ
ั ญาณนั้นจุ่งมีเถิด ว่าอันแล้วเจ้าก็ห้ืองาเป็ นทานแก่
พรานผูน้ ้ นั หั้นแล...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)
“...กูบ่ร้างความปรารถนา

กูจกั ยอยกให้เป็ นทาน

งาเดียวนี้ยกงวงยอขึ้น

ขาบไหว้พระอินทร์พรหม

ขอให้สมใจนึกของผูข้ า้

ขอเจ้าฟ้าให้เอาเลื่อยขวานคม

เลื่อยอุดมตัดงาขาดง่าย

ข้าจักจ่ายงาให้เป็ นทาน

สร้างสมภารขอเป็ นพระเจ้า

พอพระเว้าคานั้นขาดลง

เทวาส่งเลื่อยทิพย์มาให้

พระจับได้ซ่อยโสอุดร
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บ่อาทรเลื่อยงาบ่ซา้

ตกต่อหน้ายกให้แก่พราน

พระให้ทานเทวาซมซื่น

เสี ยงฟ้าครื้ นฟ้าหวัน่ ดินไหล...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

จากตัวอย่างเหตุการณ์จากเรื่ องฉัททันตชาดก ทั้งฉบับวัดสู งเม่น และฉบับหอสมุดแห่ งชาติ
ลาว ท าให้ เห็ น เรื่ อ งราวที่ แ ตกต่ า งกัน โดยฉบับ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ล าว มี เรื่ อ งราวคล้า ยกัน กับ
ฉบับ วัดบ้านแลง และฉบับวัดบ้านนา ส่ วนฉบับวัดสู งเม่นจะเป็ นการบรรยายเหตุก ารณ์ ที่พ ราน
ลงมือตัดงาของพญาช้างได้ละเอียดและทาให้ผูร้ ับสารเกิดอารมณ์ ความรู ้สึ กคล้อยตาม ซึ่ งทาให้
เห็ น ว่ า พญาช้ า งเจ็ บ ปวดอย่ า งมาก แต่ ก็ ย ัง ทนต่ อ ความเจ็ บ ป วดที่ พ รานลงมื อ ตัด งาของตน
เป็ นการแสดงความตั้งใจยิง่ ในการสั่งสมบารมีของพญาฉัททันต์
1.2 การรั ก ษาศี ลห้ า วรรณกรรมชาดกมักจะสอดแทรกหลักธรรมคาสอนเข้ามาในเรื่ อง
เพื่ อ ให้ ผู ้อ่ า นได้ เห็ น แบบอย่ า ง และปฏิ บั ติ ต าม โดยเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดกก็ มี ก ารสอนแทรก
หลักธรรมต่าง ๆ เช่น การรักษาศีลห้า ทาความดีละเว้นความชัว่ อดทนอดกลั้นไม่ก่อกรรมทาเข็ญ
ซึ่ งเป็ นหลัก ธรรมพื้ น ฐานที่ ช่ ว ยให้ ค วบคุ ม คนในสั ง คมไม่ ใ ห้ ท าความชั่ว เกรงกลัว ต่ อ บาป
เป็ นหลักให้ผคู ้ นอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุข ผูเ้ ขียนจึงได้สอดแทรกหลักธรรมพื้นฐานนี้ไว้ในเรื่ อง
ด้ ว ยและแสดงให้ เห็ น ถึ ง ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ต ามซึ่ งที่ สุ ดแล้ ว คื อ การเข้ า สู่ นิ พพาน
คือความหลุดพ้นซึ่งเป็ นภาวะที่ปราศจากความทุกข์ ดังนี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏10 จักกล่าวนิทาน
แต่ก่อนมานาน
ล่วงลับแล้วไป
หน่อเนื้อโพธิสัตว์
อันอยูใ่ นไพร
เป็ นคชสารใหญ่
ชื่อพญาฉัททันต์
๏16 ย่อมอยูแ่ ก่ศีล
เป็ นปฏิทิน
ใครเลยจักปาน
รักษาศีลทาน
เป็ นนิจการ
ถ้าใครขอทาน
ไม่สูญศรัทธา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏ ขอกล่าวนิยาย
ตถาคตผูเ้ รื่ องไกร
ล่วงลับแล้วไกล
แต่ก่อนมานาน
หน่อโพธิสัตว์
อันอยูใ่ นไพร
เป็ นคชสารใหญ่
ชื่อพระยาฉัททันต์
๏14 ย่อมอยูแ่ ก่ศีล
เป็ นปฏิทิน
ใครเลยจักปาน
รักษาศีลห้า
เป็ นนิจการ
ถ้าใครขอทาน
ไม่สูญศรัทธา
7
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การเปิ ดเรื่ องฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา มีการเปรยให้ผอู ้ ่านได้ทราบว่า
พระโพธิสัตว์ได้ลงมาเกิดเป็ นพญาช้างฉัททันต์ มีการรักษาศีลห้าอยู่เสมอ และหากใครมาขออะไร
ก็จะยอมให้ เป็ นการเปรยถึงเรื่ องการสละอวัยวะและชีวิต เพื่อเป็ นทานบารมี
เมื่ อ พรานเฒ่ า โสอุ ด รตั ด งาพญาช้ า งส าเร็ จ แล้ ว หนี ไ ปจากสถานที่ อ ยู่ ข องหมู่ ช้ า ง
ช้างทั้งหลายก็กลับมายังสถานแปลงนอนของพญาฉัททันต์ เมื่อทราบเรื่ องราวและเห็นราชาแห่ งตน
กาลังจะสิ้ นลมช้างทั้งหลายก็โกรธแค้น จะไปตามฆ่ าพรานและนางจุ ลสุ พ ตั รา พญาช้างจึ งห้าม
และแสดงธรรมอบรมสั่งสอนหมู่บริ วาร ดังบทประพันธ์

อย่าโกรธโกรธา
เวรกรรมทั้งนี้
ใช่งานใช่การ
ฟังธรรมจาเอา
ก้มหน้าใช้กรรม
ตายจากไพรเขียว
ถ้าคิดถึงกู
รักษาศีลพระ
ทุกเมื่อเชื่อวัน
ทาตามโอวาท
กาหนดรักษา
จักได้ไปสวรรค์
เราจะลาตาย

ฉบับวัดบ้ านแลง
๏582 ชาวเจ้าถ้วนหน้า
ว่าจะฆ่านายพราน
กูกบั นางคราญ
จะพลอยจรดล
๏584 วันนี้ชาวเจ้า
เถิดนางทรามเปลี่ยว
แต่กูผเู ้ ดียว
จักได้ไปสวรรค์
๏585 พากันคอยอยู่
อย่าเสี ยทางธรรม
เป็ นนิจกาล
กว่าจะม้วยมรณา
๏586 อย่าได้ประมาท
วันพระแปดค่า
เมตตาภาวนา
ด้วยกรรมทั้งหลาย
วันนี้แลนา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏544 ชาวเจ้าถ้วนหน้า
อย่าโกรธโกรธา
จะไปฆ่าพราน
เวรกรรมเท่านี้
กูกบั นงคราญ
ใช่งานใช่การ
ของท่านทุกคน
๏546 วันนี้ชาวเจ้า
ฟังคาจาเอา
เถิดหนาทรามเปลี่ยว
ก้มหน้าใช้กรรม
แต่พี่คนเดียว
ตายจากไพรเขียว
จักได้ไปสวรรค์
๏547 ชวนกันคอยอยู่
ถ้าคิดถึงกู
อย่าเสี ยทางธรรม
อุตส่าห์รักษา
ศีลพระนิรันดร์
ทุกเมื่อเชื่อวัน
กระหวาจะมรณา
๏548 เจ้าอย่าประมาท
ทาตามโอวาท
แห่งกูอย่าคลา
วันพระทุกค่า
กาหนดรักษา
เมตตาภาวนา
จักได้ไปสวรรค์

บทประพันธ์ขา้ งต้น พญาฉัททันต์ได้อบรมสั่งสอนบริ วารว่า ดูกรช้างทั้งหลายอย่าได้โกรธ
เลย เวรกรรมนี้เป็ นเรื่ องของเรากับนางจุลสุ พตั รา ใช่เวรกรรมของหมู่ท่านไม่ หากแม้นว่าตามไปฆ่า
พราน และนางจุลสุ พตั ราแล้ว ก็จะเป็ นการต่อเวรกรรมแต่พวกท่านเอง เช่นนั้นแล้วหากคิดถึงเรา
ก็ ข อให้ ต้ ั งใจถื อ ศี ล ปฏิ บ ั ติ ธ รรมภาวนาอย่ า ได้ ข าด เมื่ อ กล่ า วเสร็ จ พญ าช้ า งก็ สิ้ นลมลง
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จากนั้นผูป้ ระพันธ์ก็ได้แสดงให้เห็ นว่าหากปฏิ บตั ิ ตนแบบพญาช้าง หมัน่ รั กษาศีลตั้งมัน่ ในธรรม
เมื่อตายไปก็จะได้ไปเป็ นเทวดาอยู่บนสวรรค์ ซึ่ งในบทประพันธ์ ข้างต้นผูป้ ระพันธ์ได้แฝงเรื่ อง
ความอดทนอดกลั้น ไม่ก่อกรรมทาเข็ญ และให้ถือศีลภาวนา ตั้งมัน่ ในธรรม
2. การดาเนินเรื่ อง
การดาเนิ น เรื่ อ ง คื อ การเรี ย งล าดับ เหตุ ก ารณ์ ข องเรื่ อ งที่ ป ระกอบด้วยเหตุก ารณ์ ต่าง ๆ
ซึ่ งก็ คื อ การเรี ยงล าดั บ ความคิ ด หรื อความรู ้ ที่ ผู ้ เ ขี ย นต้ อ งการที่ จ ะเขี ย นอะไรก่ อ นหลั ง
คือ การที่ จะเริ่ มเรื่ องที่ ไหน ดาเนิ นไปอย่างไร และจะจบลงอย่างไร (วิภากงกะนันท์, 2533: 85)
การดาเนิ นเรื่ องหรื อการลาดับเรื่ อง มี องค์ประกอบของโครงเรื่ อง จาแนกออกได้เป็ น 5 ขั้นตอน
(ยุวพาส์ [ปะทีปะเสน] ชัยศิลป์ วัฒนา, 2542: 114) คือ
2.1 บทเปิ ดเรื่ อ ง คื อ บทน าเรื่ อ งที่ ผู ้ป ระพัน ธ์ ต้อ งการปู พ้ื น ฐานให้ ข ้อ มู ล กับ ตัว ละคร
เหตุการณ์ เวลา และสถานที่ เป็ นช่วงแนะนาตัวละครในเรื่ อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผอู ้ ่านรู ้วา่ มีเหตุการณ์อะไร
ก่อนที่จะดาเนิ นเรื่ องต่อไป ผูป้ ระพันธ์อาจเสนอเค้าของปั ญหา หรื อความขัดแย้งไว้ในบทเปิ ดเรื่ อง
ก็ได้ เพื่อให้ผอู ้ ่านเกิดความรู ้สึกอยากที่จะติดตามเรื่ องต่อไป
บทเปิ ดเรื่ องของเรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา และฉบับหอสมุด
แห่ งชาติ ล าว เปิ ดเรื่ องด้วยการเข้า บทไหว้ค รู ก่ อน จากนั้น จึ งเข้าสู่ เรื่ อ ง พระโพธิ สั ตว์เสวยชาติ
เป็ นพญาช้างฉัท ทันต์ อาศัย อยู่ในป่ าหิ ม พานต์ พร้ อมทั้งหมู่ บ ริ วาร อย่างสงบร่ ม เย็น ส่ วนฉบับ
วัด สู ง เม่ น เปิ ดเรื่ อ งโดยการกล่ า วถึ ง พระพุ ท ธเจ้ า เมื่ อ ครั้ นประทั บ อยู่ ที่ ว ัด เชตวัน มหาวิ ห าร
และพบภิกษุ ณี รูป หนึ่ งเดี๋ยวหัวเราะ เดี๋ ยวร้องไห้ พระพุ ทธองค์จึง สรวลขึ้ น ภิ ก ษุส าวกจึ งถามว่า
ทรงพระสรวลเพราะอะไร พระพุ ท ธเจ้าจึ งแสดงเทศนาเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก ในส่ วนนี้ เข้า ส่ ว น
เปิ ดเรื่ องเหมือนกันกับฉัททันตชาดกอีก 3 ฉบับข้างต้น
2.2 การผูกปมและการขมวดปม คือเรื่ องราวที่ เกิดขึ้นหลังจากบทเปิ ดเรื่ อง เป็ นช่ วงความ
ยุ่ง ยากที่ จะท าให้ เรื่ อ งพัฒ นาและด าเนิ น เรื่ อ งต่ อ ไปได้ ปั ญ หาและความขัด แย้งของโครงเรื่ อ ง
จะค่ อ ย ๆ ปรากฏออกมาให้ เห็ น อย่ า งเด่ น ชั ด และทวี ค วามเข้ ม ข้ น ขึ้ นเรื่ อย ๆ จนกระทั่ ง
ถึงจุดหักเหของเรื่ อง
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การผูกปม ฉัททันตชาดกฉบับวัดสู งเม่นมีการผูกปมสองครั้งคือ ครั้งแรกเมื่อนางจุลสุ พตั รา
โดนมดบนกิ่ งต้นรังกัด เมื่อพญาฉัททันต์เอางวงตี กิ่งรัง ครั้งที่ สองคือเมื่ อนางจุลสุ พตั ราไม่ได้รับ
ดอกบัวแบบที่ นางมหาสุ พตั ราได้รับ จากพญาฉัททันต์ ส่ วน 3 ฉบับที่ เหลื อมี การผูกปมครั้งเดี ยว
คือ เมื่อนางจุลสุพตั ราถูกมดแดงกัดจากกิ่งต้นมะเดื่อ
2.3 จุดวิกฤต หรื อจุดหักเหของเรื่ อง จุดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการขมวดปมความตึ งเครี ยด
ของเรื่ อง สามารถเกิ ด ขึ้ นได้ ห ลายครั้ ง ดั ง นั้ นจุ ด วิ ก ฤตจึ ง เกิ ด ได้ ม ากกว่ า หนึ่ งครั้ งเช่ น กั น
อย่ างไรก็ ต ามเมื่ อ เรื่ อ งราวด าเนิ น มาสู ้ ค วามตึ ง เครี ย ดที่ สุ ด ของเรื่ อ ง จนท าให้ เรื่ อ งนั้ น เกิ ด การ
หั ก เหเป็ นครั้ งสุ ด ท้า ยก่ อ นที่ เรื่ อ งจะคลี่ ค ลายความยุ่ ง ยากและจบลง มัก จะเรี ย กจุ ด หั ก เหนี้ ว่ า
จุดสุดยอด ซึ่งเป็ นจุดสูงสุดของเรื่ อง และเป็ นจุดสุดท้ายของช่วงการขมวดปม
จุ ด วิ ก ฤตของเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดกคื อ เมื่ อ น างจุ ล สุ พั ต ราโมโห ผู ก เวรแค้ น เคื อ ง
ต่ อ พญาฉั ท ทัน ต์อ ย่า งถึ ง ที่ สุ ด นางจึ ง สาปแช่ ง พญาช้ าง และสาบานว่า จะจองล้างจองผลาญ
จะส่ งพรานมาตัดงาไปท าแท่ นบรรทม และนางก็ก ลั้นใจตายลง จุ ดนี้ นับ เป็ นจุ ดวิก ฤตของเรื่ อง
ที่ทาให้เกิดเรื่ องราวทั้งหมด
2.4 การแก้ ปม คือช่วงที่เรื่ องค่อย ๆ ลดความตึงเครี ยดลง ซึ่ งจะนาไปสู่ การคลี่คลายของ
ปมปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ
การแก้ ป มของเรื่ องคื อ เมื่ อ พรานเฒ่ า โสอุ ด รมาท าตามค าสาปของนางจุ ล สุ พั ต รา
ที่ ไ ด้ส าปแช่ ง สาบานพญาช้ า งไว้ว่ าจะมาฆ่ าเอางา พรานโสอุ ด รได้ไ ปฆ่ าพญาช้า งเพื่ อ เอางา
เรื่ องราวทั้งหมดจึงจบลง ผลกรรมทั้งหมดที่ นางจุลสุ พตั รา และพรานได้ทาเอาไว้จึงส่ งกลับไปสู่
ตัวของบุคคลนั้น เนื้อเรื่ องจึงไปถึงจุดคลี่คลาย
2.5 การคลี่คลาย เป็ นการคลี่คลายปั ญหาและความขัดแย้ง เป็ นตอนจบหรื อตอนสุ ดท้าย
ของเรื่ อง
เมื่ อนางจุล สุ พ ตั รารู ้ว่างานั้นเป็ นของพญาช้างนางจึ งตรอมใจตาย และตกนรกหมกไหม้
ในจุดนี้ จึงเป็ นจุดคลี่คลายของเรื่ องฉัททันตชาดก โดยเป็ นบทอวสานบทที่กล่าวสรุ ปว่าแต่ละบุคคล
ได้ผลเช่นไรกับการกระทาในเรื่ องทั้งหมด
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ฉากที่ปรากฏในเรื่ อง
ฉาก คือ สถานที่ซ่ ึ งตัวละครใช้แสดงนาฏการ อาจจะหมายถึง อาคาร สถานที่ น้ าตก ทะเล
ภู เขา ฉากมี ส่ ว นช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น เรื่ อ งมี ร สชาติ เห็ น จริ ง เห็ น จัง มากขึ้ น (ชวน เพชนแก้ว ,
2524: 117) ฉาก ถื อว่าเป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ของวรรณกรรม ให้รายละเอี ย ดครอบคลุ มถึ ง
ลักษณะเครื่ องแต่งกาย สถานที่ และสิ่ งแวดล้อมรอบด้านของตัวละคร (บุญยงค์ เกิดเทศ, 2525: 19)
การสร้างฉากในวรรณคดี สามารถทาได้หลายวิธี ดังนี้ (วิภา กงกะนันท์, 2533: 101-105)
1. การสร้างฉากเหมือนจริ ง คือ การสร้างฉากโดยยึดหลักความเป็ นจริ งที่ปรากฏในโลก
และความรู ้ต่าง ๆ เช่น ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
2. การสร้ างตามอุ ด มคติ คื อ การสร้ างฉากในลัก ษณะที่ ผูป้ ระพัน ธ์ เห็ น ว่าควรจะเป็ น
ซึ่งมีลกั ษณะที่ดีกว่าที่เป็ นจริ ง และแม้ว่าจะต่างจากความเป็ นจริ งแต่ ผูป้ ระพันธ์ไม่ได้มีจุดมุ่งหมาย
ในการสร้างความตื่นเต้นทางอารมณ์แก่ผฟู ้ ังเช่นเดียวกับการสร้างฉากแบบเหนื อจริ ง
3. การสร้างในลักษณะของมัณฑนศิลป์ คือ การสร้างฉากโดยยึดหลักความงดงามทางภาษา
มากกว่าหลัก ความเป็ นจริ ง ซึ่ งเน้น ความงดงามทางภาษาเป็ นลัก ษณะส าคัญ ของวรรณคดี ไ ทย
และการสร้างฉากในลักษณะนี้ส่วนใหญ่พบในการสร้างฉากธรรมชาติและภูมิประเทศแบบต่าง ๆ
4. การสร้ า งให้ มี ล ัก ษณะเหนื อ จริ ง คื อ การสร้ า งฉากโดยเน้ น ให้ เกิ ด ความตื่ น เต้น
ทางอารมณ์มากกว่าความเป็ นจริ ง
5. การสร้างตามประเพณี นิยม คือ การสร้างฉากตามแบบแผนที่นิยมสื บมา โดยมีลกั ษณะ
การบรรยายถึ งฉากที่ ค ล้ายคลึ งกัน เช่ น เมื่ อตัวละครเดิ นผ่านป่ าก็ ต้องมี บ ทชมธรรมชาติ ป่ าเขา
สัตว์ป่าต่าง ๆ เป็ นต้น
ฉาก ในเรื่ องฉัท ทัน ตชาดก ไม่ ค่ อยมี ค วามโดดเด่ น มากนัก เนื่ อ งจากมี ก ารดาเนิ น เรื่ อ ง
ที่กระชับ ทาให้มีฉากที่ปรากฏในเรื่ องน้อย โดยมีเพียงแค่ฉากบ้านเมือง และฉากป่ าดังนี้
1. ฉากบ้ านเมื อ ง ฉั ท ทั น ตชาดกทั้ ง 4 ฉบั บ กล่ า วถึ ง เมื อ งพาราณสี เพี ย งเมื อ งเดี ย ว
ส่ วนฉบับ วัดสู ง เม่ น มี ก ารกล่ าวถึ งเมื อ งมัท ทราช และวัด เชตะวัน มหาวิ ห ารเพิ่ ม เติ ม ขึ้ น มาแต่ ก็
เป็ นเพียงการกล่าวถึงชื่อ แต่ไม่มีการอธิบายรายอะเอียด
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1.1 เมื อ งพาราณสี เป็ นเมื อ งของพระเจ้า พรหมทั ต ซึ่ งในเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ
วัดบ้านแลง ฉบับ วัดบ้านนา และฉบับ หอสมุดแห่ งชาติ ลาว ครั้ นนางจุ ลสุ พ ตั รากลั้นใจตายแล้ว
นางได้ ม าเกิ ด เป็ นลู ก ของพระเจ้ า พรหมทั ต ผู ้ค รองเมื อ งพาราณ สี ส่ วนฉบั บ วัด สู งเม่ น
นางได้ถู ก ส่ ง มาเป็ นเมี ย ของพระยาพาราณสี ผู ้ป ระพัน ธ์ ใ ช้วิ ธี ก ารสร้ างฉากแบบเสมื อ นจริ ง
โดยใช้ชื่อเมืองพาราณสี เป็ นเมืองที่มีอยู่จริ งตั้งอยูใ่ นประเทศอินเดีย ซึ่ งนิ ยมกล่าวถึงในวรรณกรรม
ชาดก ในเรื่ องฉัททันตชาดกทั้งสี่ ฉบับไม่มีการกล่าวถึงรายละเอียด ลักษระของบ้านเมือง ผูป้ ระพันธ์
กล่าวถึงเพียงสั้น ๆ พอสรุ ปได้ว่ามีเมือง ๆ หนึ่ งชื่อเมืองพาราณสี มีพระเจ้าพรหมทัตเป็ นผูป้ กครอง
บ้า นเมื อ ง นางจุ ล สุ พ ัต ราได้ม าเกิ ด เป็ นลู ก ส่ ว นฉบับ วัด สู งเม่ น นางจุ ล สุ พ ัต ราได้ม าเป็ นมเหสี
ดังบทประพันธ์วา่
๏55 นางจุลพัตรา
เกิดเป็ นลูกจอมขวัญ
๏57 ฝ่ ายพระบิดาราช
ตามใจใครจักปาน

ฉบับวัดบ้ านแลง
ครั้นมรณาสิ้นอาสัญ
๏58 อายุเจ้าสิ บห้าปี
ท้าวพรหมทัตเจ้าพารา
อ่อนโฉมนางทรามวัย
รักนุชนาฏงามนงคราญ
๏59 ท้าวแต่งปรางค์ปราสาท
ท้าวบ่ให้เคืองพระทัย
หนา แท่นแก้วงามโสภา

“...บุญได้สร้างไปเกิดเป็ นคน

นางเทวีโฉมอรทัย
อย่างยิ่งเทพะเทวา
ให้นางนาฏงามหนัก
ให้ธิดาเจ้าบรรทม

ปฏิสนธิ์ในท้องนางเอก

ผูอ้ ภิเษกเป็ นมเหสี

ผูเ้ ป็ นเทวีพญาพรหมทัต

ในจังหวัดเมืองพาราณสี

บุญนางมีเกิดมางามแฉล้ม

งามปานแต้มปานแต่งปานเขียน

มีใจเพียรล้ าแห่งพ่อแม่

เจ้าตนแก่องค์พระบิดา

พระราซารักแพงลูกแก้ว...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

ฉบั บ วัด บ้ า นแลง มี ใ จความว่ า เมื่ อ นางจุ ล สุ พั ต ราตายลงก็ ไ ด้ ม าเกิ ด เป็ นธิ ด าของ
พระเจ้าพรหมทัต เป็ นที่ รักยิ่งของบิ ดา พระเจ้าพรหมทัตได้ส ร้ างปราสาทให้แก่ นาง อี ก ทั้งยังมี
แท่ น แก้ ว ที่ บ รรทม และมี ห มู่ พี่ เลี้ ยง สาวใช้ อ ยู่ ห้ อ มล้ อ มนั บ พั น เป็ นการแสดงให้ เห็ น ว่ า
เมื อ งพาราณสี น้ ี เป็ นเมื อ งใหญ่ มี ข ้า ราชบริ พ ารจ านวนมาก ส่ ว นฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ หอสมุ ด
แห่ งชาติลาว มีใจความคล้ายคลึงกันกับฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง โดยเมื่อนางจุลสุ พตั ราตาย
ได้เกิดในท้องของมเหสี พระเจ้าพรหมทัต เมื่อนางเกิดมาก็มีหน้าตาที่งดงามมาก เป็ นที่รักยิง่ ของบิดา
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ฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ วัด สู งเม่ น มี ค วามว่ า เมื่ อ นางโตขึ้ นก็ ถู ก ส่ งให้ ไ ปเป็ นมเหสี
ของพระยาพาราณสี นางเป็ นที่ รั ก ยิ่ง ต่ อ มานางได้บ อกเรื่ อ งความฝั น ให้ แ ก่ พ ระเจ้า พรหมทัต
ด้วยความรักที่มีต่อนางจุลสุ พตั รา พระเจ้าพรหมทัตจึงสั่งให้รวบรวมพรานป่ า ดังความว่า
“...โส ราชา พระยาพาราณสี ก็ ก ล่ าวว่า สาธุ ดี แ ลว่ าอั้น แลพระยาก็
ออกมาจากห้องทองที่นอนแห่ งนางแล้วก็บงั คับอันอามาตย์ท้ งั หลาย
ด้วยคาว่า ดังนี้ อันว่าพรานเนื้อทั้งหลายมวลฝูงว่าอั้นอันอยู่ในแคว้น
เมื อ งพาราณสี กว้างสั งขยา 8 ร้ อ ยโยชน์ มี มากน้อยเท่ าใดหื้ อ สู ได้ตี
กลองหลวง ป่ าวเอาพรานทั้งหลายฝูงนั้นมาชุมนุ มกันข่วงหลวงหั้น
แล้วสู ท่านทั้งหลายจุ่งเข้ามาบอกกล่าวแก่เราเถิด อันว่าคนทั้งหลาย
ก็ตามคาแห่ งพระยากล่าวนั้นชุประการด้วยคาว่าพรานป่ าทั้งหลายจุ่ง
เข้ามาชุมนุมกันในข่วงหลวงพระยาเจ้าเถิด คมนิจิรทิวเส บ่นานเท่าใด
พรานป่ าทั้งหลายอันอยูใ่ นข่วงเมืองพาราณสี ต่างคนก็ต่างเอาของฝาก
มือตามสติกาลังเข้ามาถวายแก่พระยาแล เต สพฺเพปิ พรานทั้งหลายได้
6 หมื่นคนก็มีและราชาพระยาก็รู้ สพฺ ภาว อันมาแห่งพราน 6 หมื่นคน
นั้นก็ได้ป่องลมแล้วเหยียดนิ้วมือชี้ไปกล่าวแก่นางเทวี...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

เมื่ อ นางจุ ล สุ พ ัต รานึ ก เรื่ อ งราวทั้ง หมดได้ จึ ง แกล้ง ป่ วย พระเจ้า พรหมทัต เห็ น ดัง นั้ น
จึ ง ถามความต้อ งการของนาง นางจุ ล สุ พ ัต ราต้อ งการงาของพญาฉั ท ทัน ต์ม าท าแท่ นบรรทม
จึ ง บอกให้ พ ระยาพาราณ สี เรี ยกหมู่ พ รานทั่ ว ขอบเขตราชธานี มาประชุ ม กั น เพื่ อ หางา
ของพญาฉัททันต์ พระเจ้าพรหมทัตได้ฟังดังนั้นจึงให้หมู่เสนาอามาตย์ตีกลองเรี ยกประชุมให้พราน
จากทัว่ ทุกสารทิศของเมืองพาราณสี มาประชุมกัน “แคว้นเมืองพาราณสี กว้างสังขยา 8 ร้อยโยชน์”
จากข้อ ความข้า งต้น จะเห็ น ถึ ง ความกว้างขวางของเมื องพาราณสี ที่ ก ว้างถึ ง 800 โยชน์ เท่ ากับ
12,800 กิโลเมตร (1 โยชน์ เท่ากับ 16 กิโลเมตร) นอกจากแสดงให้เห็นถึงขนาดของเมืองพาราณสี แล้ว
ยัง แสดงให้เห็ น ถึ ง อานาจของพระเจ้าพรหมทัต ที่ ส ามารถเรี ย กรวมหมู่ พ รานได้ถึ ง 60,000 คน
เป็ นการยืนยันความว่าเมืองพาราณสี น้ ี เป็ นเมืองที่ใหญ่ และมีอานาจมาก
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2. ฉากป่ า ฉากป่ ามีปรากฏในวรรณกรรมโดยทัว่ ไปเกือบทุกเรื่ อง โดยเรื่ องฉัททันตชาดก
เหตุ ก ารณ์ ส่ ว นใหญ่ เกิ ด ขึ้ น ในป่ า เนื่ อ งจากเป็ นเรื่ อ งราวของสั ต ว์ ผูป้ ระพัน ธ์ ใ ช้ป่ าหิ ม พานต์
ในการดาเนิ นเรื่ อง ซึ่ งการบรรยายลัก ษณะป่ านี้ ฉัท ทันตชาดกฉบับ วัดบ้านแลง และวัดบ้านนา
ผูป้ ระพันธ์ใช้การสร้างเหมือนจริ ง และการสร้างตามประเพณี นิยม ส่ วนฉบับวัดสู งเม่นผูป้ ระพันธ์
ใช้การสร้างฉากให้มีลกั ษณะเหนือจริ ง ส่ วนฉบับหอสมุดแห่งชาติลาวไม่โดดเด่นในเรื่ องการสร้าง
ฉาก เนื่ องจากผูป้ ระพันธ์ใช้การเล่าเรื่ องเน้นไปในส่ วนของการกระทาของตัวละคร ไม่มีการกล่าว
บรรยายถึงลักษณะของป่ าเลย โดยฉากป่ านี้ ผปู ้ ระพันธ์ใช้ป่าหิ มพานต์เป็ นหลักในการดาเนิ นเรื่ อง
ฉบับ วัด สู ง เม่ น มี ก ารกล่ า วถึ ง ลัก ษณะป่ าหิ ม พานต์ ป ลี ก ย่ อ ยซึ่ งมี สระน้ า ภู เขา สถานที่ อ ยู่
ของหมู่ชา้ ง เพิ่มเติม
ฉบับวัดบ้านแลง และฉบับวัดบ้านนา การบรรยายฉากป่ าของเรื่ องฉัททันตชาดกทั้งสอง
ฉบั บ นี้ มี ล ั ก ษณะใกล้ เคี ย งกั น โดยผู ้ป ระพั น ธ์ ใ ช้ ก ารสร้ า งเหมื อ นจริ ง และการสร้ า งตาม
ประเพณี นิ ย ม โดยการเอาชื่ อ พัน ธุ์ ไ ม้แ ละสั ต ว์ที่ มี อ ยู่ จ ริ ง มาพรรณ นา ใช้ ก ารเดิ น ทางของ
พรานโสอุดรเป็ นจุดเล่าเรื่ อง อีกทั้งยังมีการแทรกบทนิ ราศตามประเพณี นิยมเข้ามาด้วย ทาให้ผรู ้ ับ
สารเข้าถึงอารมณ์ของตัวละคร เกิดอารมณ์คล้อยตาม และมีความเพลิดเพลิน
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏216 ชมดอกมะลิซอ้ น
เฒ่าโสอุดร
คิดถึงบุตรา
ลูกรักพ่อเอย
มาด้วยพ่อรา
ให้พระถังงา
ชมเล่นสาราญ
๏219 เฒ่าเห็นมะตูมสุ ก
หล่นลงต่าปุก
ครั้งหน้านายพราน
เด็กน้อยกูเอ้ย
เอ็นดูลูกหลาน
แม้นมาด้วยพราน
จะกินพอแรง
๏221 ขนุนขนัง
ลูกอินทร์ลูกจันทน์
สารพันนานา
ทุเรี ยนลางสาด
ใส่หาบไปรา
ฝากแก้วกาพร้า
ลูกน้อยอยูเ่ รื อน
๏222 เฒ่าเห็นลูกเกด
ลูกกร่ ามะยมเทศ
ตกลงกลาดเกลื่อน

ฉบับวัดบ้ านนา
๏204 ชมดอกมะลิซอ้ น
เฒ่าสู อุดร
คิดถึงพังงา
ลูกน้อยกูเอ๋ ย
ถ้ามาด้วยหรา
ให้เจ้าพังงา
ชมเล่นสาราญ
๏207 เฒ่าเห็นมะมุดสุ ก
หล่นลงตาปุก
ตรงหน้านายพราน
เด็กน้อยกูเอ้ย
เอ็นดูลูกหลาน
แม้นมาด้วยพราน
จักกินพอแรง
๏209 ขนุนขนัง
ลูกอินทร์ลูกจันทน์
ละมุดพุทรา
ทุเรี ยนลางสาด
ใส่หาบเมื่อมา
ฝากแก่กาพร้า
ลูกน้อยอยูเ่ รื อน
๏210 เฒ่าเห็นลูกเกด
สุ กรมมะยมเทศ
ตกลงกลาดเกลื่อน

110
โอ้โอไอ้จอ้ ย
กาพร้าใครจะเหมือน

ลูกน้อยอยูเ่ รื อน
ลูกน้อยพ่ออา

โอ้โอไอ้จอ้ ย
กาพร้าใครจะเหมือน

ค่อยค่อยอยูเ่ รื อน
ลูกน้อยพ่ออา

การบรรยายถึ งผลไม้ต่าง ๆ ผ่านการเดินทางของพรานโสอุดร ถึ งแม้ว่าสถานที่ ในเรื่ อง
จะเป็ นป่ าหิ ม พานต์ แต่ ก ารใช้ ช นิ ด พื ช พรรณผู ้ป ระพัน ธ์ ใ ช้ ช นิ ด ทั่ว ไปใช้ ก ารกล่ า วตามจริ ง
มีการใช้บทนิราศที่ผปู ้ ระพันธ์แต่งให้เฒ่าโสอุดรเห็นผลไม้ต่าง ๆ แล้วราพันถึงลูกของตนที่อยูเ่ รื อน
ว่าเห็นผลไม้แล้วคิดถึงลูกอยากให้ลูกได้กินผลไม้ต่าง ๆ ที่อุดมสมบูรณ์ในป่ านี้ โดยพืชพรรณต่าง ๆ
ที่ปรากฏในเรื่ องมีดงั เช่น ขนุน ทุเรี ยน มะตูม พุทรา เป็ นต้น
นอกจากการสอดแทรกชื่อต้นไม้ผลไม้แล้ว ก็ยงั มีการกล่าวถึงสัตว์หลายชนิด ผ่านมุมมอง
ของพรานโสอุดรเช่นเดียวกันกับบทที่กล่าวถึงพืชพรรณ ดังบทประพันธ์วา่
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏225 เก็บใส่ปากหาบ
พรานไพรใจบาป
เดินพลางแลเหลียว
โน่นแน่ะเสื อโคร่ ง
โทงโทงตัวเดียว
ขบฟันกระเกรี ยว
ลองปื นดูฤๅ
๏226 นี่แน่ะหมาใน
เยาะกูเล่นได้
อีกทั้งกระบือ
ลดหาบลงวาง
ยังสักผางฤๅ
หักว่ากูถือ
ซึ่งความสัจจา
๏227 เฒ่าเห็นโคถึก
ในใจเฒ่านึก
จะใคร่ ลองปื นผา
หมูโทนเที่ยวล่อง
เฒ่าก็มองเข้าหา
แลดูเล่นรา
มันพีเหลือใจ
๏228 เสี ยงกระทิงมันร้อง
พิลึกกึกก้อง
เยาะกูเล่นใย
โน่นโพ้นกวางทอง
เยือ้ งย่องในไพร
เสื อปลาหมาใน
ไรไรเค้าดง

ฉบับวัดบ้ านนา
๏213 เก็บใส่บ่าหาม
พรานเฒ่าใจบาป
เดินพลางแลเหลียว
โน่นโทนเสื อโคร่ ง
เที่ยวท่องตัวเดียว
ขบฟันเกรี ยวเกรี ยว
ลองปื นแลหรื อ
๏214 ปื นยาหน้าไม้
เยาะกูหรื อไร
ทั้งไอ้กระบือ
ปลดหาบลงวาง
ยังสักผางเถิดหรื อ
หากว่ากูถือ
ซึ่งความสัจจา
๏215 เฒ่าเห็นโคถึก
คิดในใจนึก
ใคร่ ลองปื นผา
หมูโทนเที่ยวท่อง
เฒ่าย่องเข้าหา
แลดูเล่นหรา
มันพีเหลือใจ
๏216 เสี ยงกระทิงมันร้อง
มากมี่กึกก้อง
หยอกกูเล่นใย
โน่นโทนกวางทอง
เยือ้ งย่องในไพร
เสื อปลาหมาใน
ไต่เต้าเค้าดง

จากบทประพัน ธ์ ข ้างต้น เป็ นการบรรยายถึ งหมู่สั ตว์น านาพันธุ์ ที่ อยู่ในป่ า โดยใช้สัต ว์
ที่มีอยูจ่ ริ งในการนามาพรรณนา ทั้งเสื อ ไก่ นก ควาย กระทิง ละมัง่ ฯลฯ
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ฉากป่ า ของเรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดสู งเม่น การบรรยายฉากป่ ามีการเล่าได้อย่างละเอียด
โดยการใช้การสร้างฉากให้มีลกั ษณะเหนื อจริ ง ทาให้ผูร้ ับสารรู ้สึกตื่นตาตื่นใจ และได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และยังมีการสอดแทรกพืชเฉพาะถิ่นเข้าไปด้วย โดยข้อความในเรื่ องมีดงั นี้
“...อันว่าสายรายน้ าในที่ทากลางสทันตอันมีประมาณ 12 โยชน์น้ ัน
อันว่าน้ าอันนั้นใสงามเป็ นดังแก้ววิฑูยน์ ้ นั ก็มีในสระที่น้ นั แล ทนฺ ตร
ถัดแต่น้ ันอันว่าป่ าดอกไม้ผกั ตบสิ่ งเดียวก็แวดยังน้ าสระนั้นกว้างได้
โยชน์ 1 ก็ต้ งั อยู่แล ตทนนฺ ตร ถัดนั้นป่ าดอกนิ ลลบลแวดป่ าดอกผัก
ตบกว้างก็ได้โยชน์ 1 ถัดนั้นดอกอุบล1 แดงแวดป่ าดอกนิลลบลขาว
กว้างก็ได้โยชน์ 1แวดป่ าอุบลแดงก็ได้โยชน์ 1 ป่ าดอกบัวขาวกว้างก็
ได้โยชน์ 1 ป่ าดอก “ขรมุด” กว้างก็ได้โยชน์ 1 แวดล้อมกันออกมาแต่
ฝูงสระนั้นก็ต้ งั อยู่หันแลมี รสแลวัณณาป่ า ดอกทั้งมวลก็เจือกันเป็ น
ต้นว่าดอกผักตบดอกนิลลบลก็แวดป่ าทั้งหลายดอกทั้งหลายฝูงอื่นก็
ตั้งอยู่แลอันได้โยชน์ 1 แลอันว่าป่ าข้าวสาลีก็เกิดอยู่ในน้ าประมาณ
เพียงแอวแห่ งช้างทั้งหลายป่ าไม้ท้ งั หลายอันเป็ นต้นเป็ นกอเป็ นฟ่ อม
ไม้อ ัน ประกอบด้ว ยดอกแลมี ก ลิ่ น คัน ธอัน หอมคื อ ว่ าดอกไม้อ ัน
เหลืองอันแดงอันเขียวอันขาวก็ต้งั อยู่ในที่สุดแห่ งสระนั้น...แลถัดนั้น
ป่ าถัว่ ถิมถัว่ ฅวางถัว่ ลายเสื อถัว่ แปก็ต้ งั อยู่ในนั้นแลอันกว้างได้โยชน์
แลอันว่าป่ าเฅิอเต้าแต่งเฅิอหมากฅาฟั กฅาฟั กหม่นเฅิ อหมากน้ าเฅิ อ
หมากห้อยแลป่ าอ้อยลาไย...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

การบรรยายลักษณะของสระน้ าสทันต์ อันเป็ นสระที่ หมู่ช้างชอบมาหาอาหาร มาลงเล่น
ผูป้ ระพันธ์บรรยายไว้วา่ สระน้ าสทันต์น้ นั กว้างได้ 192 กิโลเมตร มีน้ าใสดังแก้ววิทูย ์ ถัดจากสระน้ า
นั้นก็มีป่าดอกผักตบกว้าง 16 กิโลเมตร ล้อมรอบสระนั้นอยู่ ถัดจากนั้นมี ป่าดอกนิ ลบลล้อมรอบ
ป่ าผัก ตบกว้า ง 16 กิ โ ลเมตร ป่ าดอกบั ว แดงล้ อ มรอบป่ าดอกนิ ลบลกว้า ง 16 กิ โ ลเมตร
ป่ าดอกบัวขาวล้อมดอกบัวแดงกว้าง 16 กิโลเมตร ป่ าดอกขรมุดกว้าง 16 กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมี
ป่ าข้าวสาลี ซ่ ึ งเกิ ด อยู่ใ นสระน้ านั้นสู งเท่ าเอวของช้าง และยังมี ด อกไม้ห ลากหลายสี อยู่อีก ด้วย
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นอกจากนั้นยังมีการกล่าวถึงพืชเฉพาะถิ่นอีกด้วย เช่นถัว่ ถิม ถัว่ ลายเสื อ ซึ่งเป็ นคาเรี ยกถัว่ ชนิดหนึ่ง
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งยังมีป่าอ้อย ลาไย และพืชชนิดอื่น ๆ อีกหลายชนิด
ตัวละคร
ตัวละคร เป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญของเรื่ องมีบทบาททาให้เรื่ องดาเนิ นไปได้ ตัวละคร
คื อ ผู ้ที่ มี บ ทบาทในเรื่ อ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ล ัก ษณะเป็ นบุ ค คลในอุ ด มคติ ม ากกว่ าจะเป็ นบุ ค คล
ในสังคมจริ ง ซึ่ ง ผูป้ ระพัน ธ์ แต่งให้มี ความคิดและพฤติก รรมอย่างคน เช่ น สัตว์ ต้นไม้ เป็ นต้น
(กุหลาบ มัลลิกมาส, 2531: 111)
ตัวละครที่ปรากฏในเรื่ องฉัททันตชาดกเป็ นตัวละครด้านเดียว คือ ตัวละครที่เป็ นตัวแทน
คุณงามความดี หรื อความชั่ว ตัวละครเหล่านี้ จะไม่มี พ ฒ
ั นาการ กล่ าวคือ หากเป็ นตัวละครฝ่ ายดี
ก็ จ ะคงคุ ณ งามความดี ไ ว้โ ดยสม่ าเสมอ แม้จ ะต้อ งเผชิ ญ เหตุ ก ารณ์ คับ ขัน หรื อ ความทุ ก ข์ย า ก
อย่างแสนสาหัส ส่ วนตัวละครฝ่ ายร้ายก็จะมีกิเลสตัณหามาตั้งแต่ตน้ เรื่ องและยังคงมีความเลวร้าย
โดยสม่ าเสมอ จนในที่ สุ ดก็ ถู ก ลงโทษในลัก ษณะต่ าง ๆ กัน การก าหนดตัวละครให้เป็ นฝ่ ายดี
ฝ่ ายร้ายโดยชัดเจนทาให้ตวั ละครกลายเป็ นตัวแทนของคุณธรรมหรื อความชัว่ ร้ายเป็ นตัวแทนของ
ฝ่ ายบุญ-บาป หรื อตัวละครที่ก่อแต่กุศลกรรมหรื ออกุศลกรรม (ตรี ศิลป์ บุญขจร, 2547: 217-218)
โดยตัวละครในเรื่ องสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ตัวละครเอก คือ ตัวละครที่มีบทบาทสาคัญในเรื่ องโดยตลอด
2. ตัวละครย่อยหรื อตัว รอง คือตัวละครที่มีบทบาทเป็ นส่ วนประกอบของการดาเนิ นเรื่ อง
หรื อช่วยส่ งเสริ มเนื้อเรื่ องและตัวสาคัญให้เด่นขึ้น (ชวน เพชรแก้ว, 2524: 117)
ตัวละครในเรื่ องฉัททันตชาดกมีท้ งั ที่เป็ นคนและสัตว์ โดยในเรื่ องฉัททันตชาดกทั้ง 4 ฉบับ
สามารถแบ่งตัวละครเอก ได้เป็ น 3 ตัว คือพญาฉัททันต์ นางจุลสุ พตั รา พรานโสอุดร และตัวละคร
รอง แบ่ ง ได้เป็ น 5 ตัว คื อ ท้า วพรหมทัต นางมหาสุ พ ัต รา นางเกศสุ พ ัต รา นางแก้ ว สุ พ ัต รา
เจ้าเมืองมัททราช ตัวละครรองในเรื่ องฉัททันตชาดกเป็ นตัวละครที่ไม่มีบทบาทในการดาเนิ นเรื่ อง
มากนัก และการกล่าวถึงรายละเอียดของตัวละครนั้นปรากฏเพียงเล็กน้อย บางตัวมีเพียงชื่ อขึ้นมา
แต่ไม่มีบทบาทในเรื่ อง ทาให้ผูศ้ ึกษาไม่นาตัวละครรองมาทาการวิเคราะห์ โดยจะศึกษาวิเคราะห์
เฉพาะตัวละครเอกในเรื่ องทั้ง 3 ตัว ดังนี้
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1. พญาฉั ททันต์ พญาช้างฉัททันต์เป็ นตัวละครหลักของเรื่ อง และเป็ นตัวละครที่ ส าคัญ
ที่ สุ ด ในเรื่ อง พญาฉัท ทัน ต์คื อ อดี ต ชาติ ข องพระพุ ท ธเจ้า มี ค วามยึดมั่น ในศี ล ธรรม คอยอบรม
สั่ งสอนหมู่ บ ริ วารให้ อยู่ในศี ล ไม่ ก่ อกรรมท าเข็ญ อยู่เสมอ ปกครองหมู่ บ ริ วารด้วยความเมตตา
มี เมี ย ทั้ง หมด 4 นาง คื อ นางมหาสุ พ ัต รา นางจุ ล สุ พ ัต รา นางแก้วสุ พ ัต รา และนางเกศสุ พ ัต รา
วัน หนึ่ งพญาช้า งได้พ าหมู่ บ ริ ว ารไปกิ น ผลมะเดื่ อสุ ก (ฉบับ วัด สู ง เม่ น พญาฉั ท ทัน ต์ตี กิ่ ง ต้น รั ง
ให้ดอกพรมลงบนตัวช้าง แต่นางจุลจุพตั ราโดนมดบนกิ่งตกใส่ ) พญาช้างได้เด็ดกิ่งนั้นให้นางช้าง
แต่ละตัว เมื่อถึงนางจุลสุ พตั รา ปรากฏมีมดอยู่บนกิ่งนั้น นางจึ งโดนมดกัดและสาปแช่งพญาช้าง
(ฉบั บ วั ด สู งเม่ น มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ พ ญ าช้ า งไม่ เอาดอกบั ว ให้ แ ก่ น างจุ ล สุ พั ต ราเพิ่ ม ขึ้ นมา)
เมื่ อนางจุ ล สุ พ ัต ราสาปแช่ งแล้วตายลง นางก็ ส่ งพรานมาฆ่ าพญาช้าง โดยที่ พ ญาช้างก็ ไ ม่ รู้สึ ก
นึกโกรธนาง และพราน โดยสามารถจาแนกลักษณะ และนิสัยของพญาฉัททันต์ได้ดงั นี้
1.1 ลักษณะของพญาฉัททันต์
พญาฉั ท ทัน ต์ เป็ นช้า งที่ มี ล ัก ษณะที่ ดี การบรรยายลัก ษณะรู ป ร่ างของพญาฉั ท ทัน ต์
ปรากฏดังบทประพันธ์ดงั นี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏10 จักกล่าวนิทาน
แต่ก่อนมานาน
ล่วงลับแล้วไป
หน่อเนื้อโพธิสัตว์
อันอยูใ่ นไพร
เป็ นคชสารใหญ่
ชื่อพญาฉัททันต์

ฉบับวัดบ้ านนา
๏7 ขอกล่าวนิยาย
ตถาคตผูเ้ รื่ องไกร
ล่วงลับแล้วไกล
แต่ก่อนมานาน
หน่อโพธิสัตว์
อันอยูใ่ นไพร
เป็ นคชสารใหญ่
ชื่อพระยาฉัททันต์
๏8 ขาวคือเงินยวง
บริ วารทั้งปวง
รัศมีพรายพรรณ
อยูด่ ว้ ยบริ วาร
เก้าหมื่นเก้าพัน
อยูป่ ่ าหิมวันต์
ในป่ าหิมพานต์

ในตอนเปิ ดเรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง ผูป้ ระพันธ์ บอกไว้เพียงว่าพญาฉัททันต์
เป็ นหน่ อ โพธิ สั ต ว์ เป็ นช้า งตัวใหญ่ อาศัย อยู่ในป่ า ส่ วนฉบับ วัด บ้านนา ผูป้ ระพัน ธ์ บ อกไว้ว่า
พญาฉัททันต์เป็ นหน่ อโพธิ สัตว์ “เป็ นคชสารใหญ่ ” เป็ นช้างเผือกเพี ยงเชื อกเดียว กายขาวดังเงิน
มีรัศมีออกมาจากตัว ปกครองหมู่บริ วารอยูใ่ นป่ าหิมพานต์
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จนเมื่อพรานโสอุดรเดินทางเข้าไปในป่ าหิมพานต์เพื่อตามล่าเอางาของพญาช้าง และพบกับ
พญาฉัททันต์ พรานเฒ่าก็ได้กล่าวถึงลักษณะของพญาฉัททันต์วา่
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏289 เฒ่าโสอุดร
เห็นช้างนั้นนอน
เกลื่อนกล่นทุกสถาน
อื้ออึงคนึงไป
ทั้งไพรหิมพานต์
จึงเห็นอาการ
ซึ่งพญาฉัททันต์
๏290 งามพ้นคลณา
พิศดูสองงา
หูหางครบครัน
งามนักจริ งจริ ง
ยิ่งยวดกวดขัน
ชื่อพญาฉัททันต์
อุดมสมควร
๏291 ปู่ ชวดว่าไว้
งานั้นเติบใหญ่
ขาวงามเป็ นนวล
สามอ้อมจริ งแล
เที่ยงแท้เห็นควร
ประมาณประมวล
ดังจิตคิดหวัง

ฉบับวัดบ้ านนา
๏281 นายโสอุดร
เห็นช้างมานอน
กล่นเกลื่อนทุกสถาน
อื้ออึงคนึงไป
ทั้งไพรหิมพานต์
จึงเห็นอาการ
ซึ่งพญาฉัททันต์
๏282 งามพ้นคลณา
พิมพองงวงงา
หูหางครบครัน
งามนักจริ งจริ ง
ยิ่งยวดกวดขัน
ชื่อพญาฉัททันต์
อุดมสมควร
๏283 โปท่านว่าไว้
ว่างานั้นไซร้
ทั้งงามบริ บูรณ์
สามอ้อมจริ งแล
เที่ยงแท้สมควร
ประมาณประมวล
ดังจิตคิดหวัง

จากบทประพันธ์ขา้ งต้น เมื่อพรานเฒ่าโสอุดรได้เข้าไปยังป่ าหิ มพานต์เพื่อหาตัวพญาช้าง
จนพบพญาฉั ท ทัน ต์ ในส่ วนนี้ ฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ วัด บ้านแลง และวัด บ้า นนา ใช้ก ารบรรยาย
ในลักษณะเดียวกัน คือพญาฉัททันต์มีลกั ษณะที่งามมากกว่าช้างเชือกอื่น เมื่อดูที่งามีขนาดสามอ้อม
ดังที่ปู่ทวดท่านได้กล่าวเอาไว้ หูหางก็งามครบครัน เป็ นลักษณะของช้างที่ดีมาก
ฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ล าว ได้อ ธิ บ ายลัก ษณะของพญาฉั ท ทัน ต์ไ ว้ใ น
ส่วนเปิ ดเรื่ อง ดังความว่า
“...เฮาบ่ชา้ ขอกล่าวนิทาน

ตามตานานสัตทันซ้างใหญ่

ท่านกล่าวไว้เป็ นน่าอัศจรรย์

ตัวมะหันใหญ่สูงสะอาด

สู งสะอาดสี เผือกงาแดง

บุญเพื่อนแรงบ่ห่อนต่าต้อย

บ่ห่อนเป็ นน้อยในซาติท้งั สอง

เป็ นทานองโพธิสัตว์ไซ้ซาติ

องค์พระบาทพระยาสัตทัน

เป็ นสาคมงายาวงาใหญ่

เพิ่นกล่าวไว้การอบสิ บสอง

เป็ นทานองสมโตเพิ่นใหญ่

อยูป่ ่ าไม้ขอบเขตหิมพานต์

เป็ นสถานอุดมล้ ายิง่ ...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)
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จากบทประพันธ์ขา้ งต้น ผูป้ ระพันธ์อธิบายลักษณะของพญาช้างไว้วา่ พญาฉัททันต์ตวั ใหญ่
สูงสะอาด เป็ นช้างเผือกตัวขาว มีงาแดง ทั้งยาวและใหญ่ และมีบุญญาบารมีมาก
ส่ ว นฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ วัด สู ง เม่ น มี ก ารอธิ บ ายลัก ษณะของพญาฉั ท ทั น ต์ แ ตกต่ า ง
จากฉบับ อื่ น ที่ สุ ด โดยนั บ ได้ว่ า เกิ ด จากจิ น ตนาการของผู ้ป ระพัน ธ์ เนื่ อ งจากลัก ษณะต่ า ง ๆ
ของพญาฉัท ทัน ต์แตกต่างไปจากลัก ษณะของช้างในความเป็ นจริ ง ส่ วนฉัท ทัน ตชาดก 3 ฉบับ
ข้างต้นนั้น ยังพอมีชา้ งที่มีลกั ษณะดังกล่าวอยู่บา้ ง ฉัททันตชาดก ฉบับวัดสู งเม่น ได้อธิบายลักษณะ
ของพญาช้างไว้วา่
“...หตฺ ถินาโค อันว่าช้างหนุ่มทั้งหลายทั้งหลายได้ 8 พันตัวอันมีฤิทธิ์
ย่อมเดินไปในอากาศอันอาศัยซึ่ งสทันตสระในป่ าหิ มพานต์ก็อยู่แล
ในกาลนั้นโพธิ สัตว์เจ้าได้เกิดเป็ นลูกช้างตน 1 เป็ นอันประเสริ ฐกว่า
ช้างทั้งหลายฝูงนั้นส่วนลูกช้างตัวนั้นมีตวั ขาวทั้งมวล รตฺ นมุกฺขปาโท
มี ตี น อัน แดงก็ มี แ ล โส อปฺ ป ลพฺ ภ าเค ส่ วนในกาลภายหน้า แต่ น้ ัน
ลูกช้างตัวนั้นถึงวุฒิอนั จาเริ ญขึ้นใหญ่มา อฏฺฐสิ ติหฏฺฐเพพโธ อันสู ง
ได้ 80 ศอกนับเป็ นวาได้ 20 วา วิสตานสตายาโม มีตนอันยาวได้ร้อย
ชาวศอกประกอบด้วยงวงอันขาวเสมอลวดเงินอันขาวยาวได้ 58 ศอก
นับเป็ นวาได้สิบ 4 วา อก ทนฺ ตา อันว่างาแห่งช้างตัวนั้นเวียนลวงกลม
ได้สิบ 4 ศอกนับเป็ นวาได้ 3 วา กลวงยาวงานั้นได้ 30 ศอกนับเป็ นวา
ได้ 7 วา 2ศอกประกอบด้วยรัศมีวรรณ 6 ประการ ช้างตัวนั้นเป็ นใหญ่
กว่าช้างทั้งหลายได้ 8 พันตัว...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

จากการบรรยายลักษณะของพญาฉัททันต์ขา้ งต้น ของฉบับวัดสู งเม่น ผูป้ ระพันธ์บรรยาย
ลักษณะได้อย่างละเอียด แสดงให้เห็นถึงลักษณะของพญาฉัททันต์ได้อย่างชัดเจน โดยผูป้ ระพันธ์
ได้อธิ บ ายไว้ว่า เมื่ อนั้น มี ช้างได้แปดพัน ตัวมี ฤ ทธิ์ เหาะเหิ นเดิ นอากาศ อาศัยอยู่ใกล้ส ระสทัน ต์
ในป่ าหิ มพานต์ เมื่อครั้งนั้นพระโพธิ สัตว์ได้ไปเกิดเป็ นลูกช้างที่มีลกั ษณะพิเศษกว่าช้างเชื อกอื่น
โดยมี สีขาวทั้งตัว มีเท้าสี แดง เมื่อโตขึ้นช้างเชื อกนั้นสู งถึง 40 เมตร ตัวยาว 60 เมตร มีงวงอันยาว
ขาวเสมอลวดเงิ น ยาวได้ 29 เมตร งานั้ นเวี ย นลวงกลมได้ 7 เมตร งานั้ นยาวได้ 15 เมตร

116
อีกทั้งยังประกอบไปด้วยฉัพพรรณรังสี รัศมี 6 ประการ ช้างตัวนั้นเป็ นใหญ่กว่าช้างทั้งแปดพันตัว
เป็ นการอธิ บายลักษณะของพญาช้างได้อย่างละเอี ยด โดยในฉบับวัดสู งเม่นนี้ มีการแสดงให้เห็ น
อีกด้วยว่า งาของพญาช้าง นอกจากจะใหญ่แล้วยังมี ฉัพพรรณรังสี คือ รัศมี 6 ประการ เปล่งออกมา
อีกด้วย ซึ่ งฉัพพรรณรังสี คือ สี ที่แผ่ออกจากกายของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วย 6 สี คือ 1. สี นีละ
สี เขี ย วเหมื อ นดอกอัญ ชัน 2. สี ปี ตะ สี เหลื อ งเหมื อ นหรดาลทอง 3. สี โ รหิ ต ะ สี แ ดงเหมื อ น
แสงตะวันอ่อน 4. สี โอทาตะ สี ขาวเงินยวง 5. สี มญั เชฏฐะ สี แสดเหมือนหงอนไก่ 6. สี ประภัสสร
สี เลื่ อ มพรายเหมื อ นแก้ว ผลึ ก เป็ นการแสดงให้ เห็ น ถึ ง บุ ญ ญาบารมี ข องพญาฉั ท ทัน ต์ที่ จ ะได้
เป็ นพระศาสดาในชาติต่อ ๆ ไป
1.2 พญาฉัททันต์ เป็ นผู้ที่มีคุณธรรมหลายประการ
พญาฉั ท ทั น ต์ คื อ พระโพธิ สั ต ว์ที่ ล งมาเสวยชาติ เป็ นช้ า ง สั่ ง สมบารมี เพื่ อ ในอนาคต
จะได้เป็ นพระพุทธเจ้า พญาช้างจึงประกอบไปด้วยคุณธรรมหลายประการ เช่น มีความเมตตากรุ ณา
มี ความยุติธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมคอยอบรมสั่งสอนหมู่บ ริ วารอยู่เสมอ รู ้ จกั การให้อภัยอดทน
อดกลั้ น นอบน้ อ มถ่ อ มตน อี ก ทั้ ง ยัง มี ค วามตั้ง ใจอย่ า งยิ่ ง ในการที่ จ ะสั่ ง สมบารมี เพื่ อ ที่ จ ะ
ได้เป็ นพระศาสดาในอนาคต โดยแสดงผ่านการกระทาต่าง ๆ เช่ น อดทนอดกลั้นต่อความโกรธ
สั่งสอนบริ วารไม่ให้เกิดความแค้นต่อศัตรู ให้อภัยต่อพรานโสอุดรและนางมหาสุ พตั ราที่มาเอางา
ของตน โดยลักษณะทั้งหลายล้วนปรากฏออกมาในบทประพันธ์ดงั นี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏ พิษปื นมากลุ่มจิต
ทั้งโลหิตมาหลามไหล
ครั้นเห็นผ้าเหลืองไซร้
ค่อยคลายใจด้วยสรรญา
๏441 เหมือนดังปัจเจกพระโพธิ ผูส้ ันโดษตรัสเทศนา
จะถามให้รู้ว่า
มาเกรงอยูด่ ว้ ยผ้าเหลือง
442
๏ จึงเอาอ้ายพรานป่ า
นัง่ ปลายงาตาชาเลือง
ยองวงไหว้ผา้ เหลือง
ว่าไอ้พรานอย่ากลัวตาย
๏446 กูจะวางมึงไว้ต่า
กลัวเป็ นกรรมกูสืบไป
เพราะมึงคลุมผ้าเหลืองไว้ กูแจ้งใจไม่บงั ควร
440

ฉบับวัดบ้ านนา
๏ พิษปื นมันกลุ่มจิต
ทั้งโลหิตก็หลามไหล
ครั้นเห็นผ้าเหลืองไซร้
ค่อยคลายใจด้วยศรัทธา
๏410 เห็นเหมือนเจกพระโพธิ อันสันโดษตัดราคา
จักถามให้รู้ว่า
มาเกรงนักแต่ผา้ เหลือง
411
๏ จึงยกนายพรานป่ า
นัง่ ปลายงาตามองเซื่อง
ยกงวงไหว้ผา้ เหลือง
เหวยนายพรานอย่ากลัวตาย
๏415 กูวางเองไว้ต่า
จะเป็ นกรรมกูเสี ยไป
ด้วยคลุมผ้าเหลืองไซร้
เอาแจ้งใจไม่บงั ควร
409

จากบทประพันธ์ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงความนอบน้อมถ่อมตนของพญาฉัททันต์ที่มีต่อ
พรานครั้ นเห็ นผ้าเหลื องที่ พ รานใส่ อยู่ และความศรั ท ธาต่อพระศาสนา ปรากฏในบทประพัน ธ์
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ข้า งต้น ความว่ า เมื่ อ พญาช้ า งเห็ น ผ้า เหลื อ ง ความเจ็ บ ปวดทั้ ง มวลจากการที่ โ ดนปื นพิ ษ ยิ ง
ก็บรรเทาลง จากนั้นแทนที่จะทาร้ายพรานป่ า หรื อวางพรานป่ าลงกับพื้น พญาช้างกลับเอาพรานป่ า
วางลงที่ ป ลายงา เพราะกลัว จะเกิ ด กรรมหากวางผ้า เหลื อ งไว้ใ นที่ ต่ า แล้ว ยองวงไหว้พ ราน
ผูใ้ ส่ ผา้ เหลืองนั้น
เหตุการณ์ต่อมา คือเมื่อพญาฉัททัน ต์ตอ้ งการที่จะมอบงาให้แก่พรานจึงอธิ ษฐานแก่เทวดา
ว่าถ้าหากตนจะได้เป็ นพระศาสดาในอนาคตขอให้ช่ วยส่ งเลื่ อ ยทิ พ ย์ล งมาให้ จึงเกิ ดเหตุก ารณ์
จากบทประพันธ์ต่อไปนี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏503 เดชะบารมี
แห่งหน่อชินศรี
จักข้ามสงสาร
จึงร้อนขึ้นไป
ถึงท้าวมัฆวาน
อินทร์เจ้าวิมาน
ทอดพระเนตรลงมา
๏504 รู ้ว่าโพธิ สัตว์
ต้องปื นยาขัด
จักถึงมรณา
มันยิงเจ็บแล้ว
ยังไม่โกรธา
คิดจักเลื่อยงา
ออกให้เป็ นทาน
๏505 โอโอน้ าใจ
ไม่มีผใู ้ ด
จะเปรี ยบเทียบทัน
อย่าเลยมากู
จะช่วยด้วยพลัน
ให้เจ้ากูน้ นั
ลุเถิงศาสดา
506
๏ พระอินทร์เจ้าคิด
บัดเดี๋ยวเนรมิต
ทิ้งเลื่อยลงมา
ให้โพธิสัตว์
ตกตรงภักตรา
จึงยกงวงงา
จับเอาด้วยพลัน

ฉบับวัดบ้ านนา
๏473 เดชะบารมี
แห่งหน่อชินศรี
จักข้ามสงสาร
จึงร้อนขึ้นไป
ถึงท้าวมัฆพาน
อินทร์เจ้าวิมาน
ทอดพระเนตรลงมา
๏474 รู ้ว่าโพธิ สัตว์
ต้องปื นถนัด
จะถึงมรณา
ถูกปื นล้มแล้ว
พระไม่โกรธา
เธอจะเลื่อยงา
ให้ทานแก่มนั
๏475 โอโอน้ าใจ
จะมีผใู ้ ด
จักเปรี ยบเทียบนั้น
อย่าเลยมากู
จะช่วยจอมธรรม์
ให้พระเจ้านั้น
ลุเป็ นศาสดา
476
๏ อินทร์เจ้าตรึ งษ์ไตร
คิดแล้วบัดใจ
ทิ้งเลื่อยลงมา
ให้โพธิสัตว์
ตกลงตรงหน้า
พระเอื้อมงวงคว้า
จับเอาเลื่อยพลัน

เมื่ อ พญาช้า งอธิ ษ ฐานขอเลื่ อ ยจากเทวดาแล้ว พระอิ น ทร์ ก็ ท ราบเรื่ อ งเนื่ อ งจากบารมี
ของพญาช้างที่ ได้สั่ งสมเอาไว้ เมื่ อพระอิ นทร์ ท ราบเรื่ องราวแล้วจึ งพู ดขึ้นว่า น้ าใจของพญาช้าง
จะมี ใครมาเที ยบได้น้ ัน ไม่ มี ขนาดตัวเองโดนปื นพิ ษ ยิง ยัง จะเอางาให้ แก่ พ รานอี ก เราควรช่ ว ย
พญาฉัททันต์น้ นั บรรลุได้เป็ นพระศาสดา ดังนั้นแล้วพระอินทร์ จึงส่ งเลื่อยทิพย์ลงมาให้แก่พญาช้าง
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เพื่อที่จะได้เลื่อยงาของตนให้แก่พรานโสอุดร ในบทนี้ เป็ นการแสดงให้เห้นถึงสิ่ งดีงามของพญาช้าง
ในมุมมองของบุคคลอื่น คือพระอินทร์
การแสดงความมุ่ งมั่นของพญาฉัท ทัน ต์ในการที่ ต้ งั ใจจะสั่ งสมบารมี เพื่ อที่ จะได้บ รรลุ
เป็ นพระศาสดา และได้เข้าสู่นิพพาน ได้ปรากฏให้เห็นอยูต่ ลอดทั้งเรื่ องดังความว่า
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏508 วันนี้ตวั ข้า
จักเลื่อยซึ่งงา
ออกให้เป็ นทาน
ใช่ขา้ ปรารถนา
สมบัติพสั ถาน
อินทร์พรหมยมการ
เป็ นท้าวพญา
๏509 ถัดนั้นไปเล่า
ใช้ว่าข้าเจ้า
จะปรารถนา
เป็ นพระเจกโพธิ
พระอรหันตา
เทเวศเทวา
ในสวรรค์ช้ นั บน
๏510 บารมีน้ ีไซร้
ข้าขอจงได้
สรรเพชญชุดาญาณ
จะช่วยฝูงสัตว์
ให้พน้ สงสาร
ถึงฝั่งนิรพาน
สิ้นชาติชรา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏478 วันนี้ตวั ข้า
จะขอเลื่อยงา
เอาให้เป็ นทาน
ใช่ปรารถนา
สมบัติพสั ถาน
อินทร์พรหมยมการ
เป็ นท้าวพญา
๏479 ถัดนั้นไปเล่า
ใช้ขา้ พเจ้า
จักปรารถนา
เป็ นโพธิสัตว์
เป็ นอรหันตา
เทเวศเทวา
ทุกสวรรค์ช้ นั บน
๏480 บารมีน้ ีไซร้
ข้าขอจงได้
ตรัสเป็ นทศพล
เทวาทั้งหลาย
อยูใ่ นเมืองบน
อย่าให้มารผจญ
อยูใ่ นสงสาร
๏481 ขอจงลุเสร็ จ
ตรัสเป็ นสรรเพชญ์
ผูท้ รงยอดญาณ
จะข้ามฝูงสัตว์
ให้ถึงนิริพาน
ตับชาติสงสาร
อีกทั้งชรา

บทประพันธ์ขา้ งต้นเป็ นเหตุการณ์ที่พญาช้างตั้งจิตอธิษฐานขึ้นต่อเทวดาว่า วันนี้ตนจะเลื่อย
งาให้ แ ก่ น ายพราน โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ส นใจสมบัติ น านา ลาภยศสรรเสริ ญ แต่ ข อการสร้ า งบารมี น้ ี
ให้ตนได้ตรัสรู ้เป็ นพระศาสดา เพื่อที่ตนจะได้มาสั่งสอนหมู่สัตว์ท้ งั หลายให้เข้าสู่ นิพพาน
เมื่ อ ถึ ง ตอนจบของเรื่ องในส่ ว นของประชุ ม ชาดก ผู ้ป ระพัน ธ์ ก็ ไ ด้แ สดงให้ เห็ น ถึ ง
ผลแห่ งการสั่งสมบุญญาบารมี ของพญาช้างที่ ได้ตรัสรู ้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้สั่งสอน
หมู่สัตว์ และเทวดา
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ฉบับวัดบ้ านแลง
๏ ส่วนองค์พระฉัททันต์ บารมีน้ นั สร้างมานาน
แสนกัลป์ เป็ นประมาณ
ก็ได้ตรัสเป็ นศาสดา
๏737 คือองค์พระสัพพัญญู อันเป็ นครู ทวั่ โลกา
นาเอาพระธรรมมา
เทศนาโปรดสัตว์ท้งั หลาย
๏738 สอนสัตว์ให้ได้สุข
ให้พน้ ทุกข์จตุราบาย
โน้มนาสัตว์ท้งั หลาย
ให้เข้าสู่ยงั นิรพาน
739
๏ ทั้งเทพะเทวา
พระเทศนาโปรดบ่นาน
ให้พน้ จากสงสาร
ห่วงบ่วงมารอันผูกพัน
๏740 ตรัสเสี ยด้วยรสธรรม อันเลิศล้ าดังพระขรรค์
ผูร้ ้ายใจฉกรรจ์
ก็ให้กลับเป็ นอารี
741
๏ ครั้นถ้วนพระกาหนด ตถาคตจักจรลี
จวบจบครบเดือนปี
พระเสด็จเข้าสู่นิรพาน
736

ฉบับวัดบ้ านนา
๏ ส่วนองค์พระฉัททันต์ บารมีน้ นั สร้างมานาน
แสนกัลป์ เป็ นประมาณ
จึงได้ตรัสเป็ นศาสดา
๏708 คือองค์พระสัพพัญญู อันเป็ นครู ทวั่ โลกา
นาธรรมเทศนา
โปรดสัตว์ทวั่ ทั้งหลาย
๏709 สั่งสอนซึ่งฝูงสัตว์
ให้พน้ จตุราบาย
โน้มน้าวสัตว์ท้งั หลาย
ให้บ่ายหน้าเข้านิรพาน
710
๏ ทั้งเทพเทวา
พระศาสดาเจ้าทรมาน
ให้พน้ จากสงสาร
ตัดบ่วงมารอันผูกพัน
๏711 ตรัสเสี ยด้วยรสคา
อันเลิศล้ าคือพระธรรม์
ใจบาปใจฉกรรจ์
ก็ให้กลับเป็ นอารี
712
๏ ครั้นว่าถ้วนกาหนด ตถาคตมารราวี
ครั้นแล้วพระชินศรี
เสด็จเข้าสู่นิรพาน
707

โดยผูป้ ระพันธ์ได้กล่าวไว้ว่า พญาฉัททันต์น้ นั ได้สร้างสมบารมีมาเป็ นแสนกัลป์ ก็ได้ตรัสรู ้
เป็ นพระพุ ท ธเจ้ า และได้ น าเอาพระธรรมมาเทศนาโปรดสั ต ว์ ท้ ั งหลายให้ พ ้ น จากทุ ก ข์
เพื่ อที่ จะได้เข้าสู่ นิ พ พาน อี ก ทั้งหมู่ เทวดาเมื่ อพระพุ ท ธเจ้าเทศนาให้ฟั งไม่นานก็ ได้พ น้ จากทุ ก ข์
คนใจบาปก็กลับเป็ นคนดี เมื่อครบกาหนดแล้วพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จเข้าสู่นิพพาน
การบรรยายลักษณะของพญาช้างฉัท ทันต์ จากทั้ง 4 ฉบับสามารถสรุ ป ภาพรวมได้ดังนี้
พญาช้างฉัททันต์คือพระโพธิสัตว์ที่ลงไปเสวยชาติเป็ นช้าง อาศัยอยู่ใกล้สระสทันต์ ในป่ าหิ มพานต์
โดยเป็ นช้างเผือกเชื อกเดียวในฝูง มี เท้าสี แดง เมื่ อโตขึ้นสู งถึง 40 เมตร ตัวยาว 60 เมตร มี งวงยาว
ขาวเสมอลวดเงิ น ยาวได้ 29 เมตร งานั้ นเวี ย นลวงกลมได้ 7 เมตร งานั้ นยาวได้ 15 เมตร
อี ก ทั้งยังประกอบไปด้วยฉั พ พรรณรั งสี รัศมี 6 ประการ โดยฉบับ วัดบ้านแลง ฉบับ วัดบ้านนา
และฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว ไม่มีการบอกถึงงาที่เปล่งฉัพพรรณรังสี ออกมา และความสู งรู ปร่ าง
ก็ไม่มีการบอกขนาดเหมือนฉบับวัดสู งเม่น โดยทั้งสามฉบับบอกเพียงว่าพญาช้างมีงาขนาดใหญ่
และมีกายสี ขาว ส่ วนฉบับวัดสู งเม่นเป็ นการบรรยายลักษณะโดยละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ของพญาช้างได้อ ย่างชัด เจน ในส่ วนของการบรรยายลัก ษณะคุ ณ ธรรม และความมุ่ ง มั่น ตั้ง ใจ
ในการสัง่ สมบารมีของพญาช้าง ฉัททันตชาดกทั้ง 4 ฉบับ ก็ได้แสดงออกมาให้เห็นเหมือนกัน
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2. นางจุ ล สุ พั ต รา นางจุ ล สุ พั ต ราในชาติ ที่ เป็ นช้ า ง คื อ เมี ย ของพญาช้ า งฉั ท ทั น ต์
เป็ นตัวละครที่มีความอิจฉาริ ษยา มีจิตใจที่ไม่ดี มองโลกในแง่ร้าย โดยมีเป็ นตัวละครที่มีบทบาท
ทาให้เกิดเรื่ องราวทั้งหลาย เนื่ องจากนางโดนมดแดงจากกิ่งมะเดื่อตกใส่ (ฉบับวัดสู งเม่นพญาช้าง
เอางวงตี ต้น รั งให้ ดอกพรมลงบนตัวช้าง และนางจุ ล สุ พ ัตราโดนมดบนกิ่ งตกใส่ และไม่ ไ ด้รับ
ดอกบัวเฉกเช่นนางมหาสุ พตั รา) จึงทาให้นางโมโหพญาช้าง แม้พญาฉัท ทันต์จะอธิบายด้วยเหตุผล
นานา นางก็ ไ ม่ ฟั ง สาปแช่ ง ผู ก เวรแก่ พ ญาช้ า งและตายลง เมื่ อ นางตายนางก็ ไ ปเกิ ด เป็ นลู ก
ของท้ า วพรหมทั ต (ฉบั บ วัด สู ง เม่ น เกิ ด เป็ นลู ก ท้ า วมั ท ทราช และถู ก ส่ ง ไปเป็ นมเหสี ของ
ท้ า วพรหมทั ต ) นางได้ ฝั น ถึ ง แท่ น บรรทมงาใหญ่ (ฉบั บ วัด สู งเม่ น สร้ า งเรื่ องขึ้ น เพราะ
ระลึกชาติได้เอง) จึงขอให้ทา้ วพรหมทัตหาพรานไปตัดเอางาพญาช้าง จึงได้พบกับพรานโสอุดร
แล ะส่ งพ ราน ไป ตั ด เอางาข องพ ญ าฉั ท ทั น ต์ เมื่ อ ท ราบ ความ ทั้ งห ม ดว่ า งานั้ น คื อ งา
ของพญาช้างฉัททันต์นางก็เสี ยใจและตรอมใจตาย โดยลักษณะของนางจุลสุ พตั รามีดงั นี้
2.1 ลักษณะของนางจุลสุ พตั รา
การบรรยายลักษณะรู ปร่ างของนางจุลสุพตั ราปรากฏในบทประพันธ์ดงั นี้
ในตอนต้น เรื่ อ งช่ วงแนะน าตัว ละคร ฉัท ทัน ตชาดกฉบับ วัด บ้านแลง ฉบับ วัด บ้านนา
และฉบับ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ล าว กล่ าวถึ ง ลัก ษณะของนางจุ ล สุ พ ัต ราในลัก ษณะใกล้เคี ย งกัน
ส่วนฉบับวัดสูงเม่นบอกแต่เพียงชื่อของนาง
.

เมียสุ ดลงมา
ตัวคือดังนิล
อยูใ่ นหิมวัน

ฉบับวัดบ้ านแลง
๏15 นางจุลสุ พตั รา
แห่งพระฉัททันต์
ย่อมรักเสมอกัน
ตั้งต่อโพธิญาณ
“...ยังมีอีกชื่อว่าจุลละพัตรา
เจ้าผูน้ ้ ีสีม่วงดานิล

ฉบับวัดบ้ านนา
๏13 นางจุลสุ พตั รา
แห่งพญาฉัททันต์
สร้างโพธิสมภาร

เมียรองลงมา
เกิดมาก่อกรรม
กัลยาเป็ นเมียที่สี่

พระภูมีรักแพงทั้งสี่ ...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

“...เทฺ ว อคฺ มเหสี โย นางพระตัวนั้นอันเป็ นอัคคมเหสี แห่ งพระยาช้าง
ตัว 1 ชื่อว่าจุลสุ ภทั ราตัว 1 ชื่อว่ามหาสุ ภทั ราแลนา...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)
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ลักษณะรู ป ร่ างของนางจุ ล สุ พ ตั ราในชาติ ที่เป็ นช้างจากทั้ง 4 ฉบับ จะเห็ นภาพรวมได้ว่า
นางจุลสุพตั ราเป็ นเมียคนที่ 4 ของพญาช้าง มีตวั สี ม่วงดาเป็ นนิล พญาช้างรักนางทั้ง 4 เสมอกัน
เมื่อนางจุลสุ พตั ราได้ตายลง นางก็ได้เกิดเป็ นคนมีลกั ษณะรู ปร่ างหน้าตาสวย เป็ นที่รักใคร่
ของผูค้ น และบิดา (ฉบับวัดสู งเม่น เป็ น เมียของท้าวพรหมทัต) โดยลักษณะของนางในชาติมนุษย์
ผูป้ ระพันธ์ได้ประพันธ์ไว้ ดังนี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏55 นางจุลพัตรา
ครั้นมรณาสิ้นอาสัญ
เกิดเป็ นลูกจอมขวัญ
ท้าวพรหมทัตเจ้าพารา
56
๏ ถวายนามนางหนุ่มเหน้า ชื่อว่าเจ้าจุลพัตรา
รู ปร่ างอย่างขาดตา
ต่าใต้ฟ้าใครจักปาน
๏57 ฝ่ ายพระบิดาราช
รักนุชนาฏงามนงคราญ
ตามใจใครจักปาน
ท้าวบ่ให้เคืองพระทัย
๏58 อายุเจ้าสิ บห้าปี
นางเทวีโฉมอรทัย
อ่อนโฉมนางทรามวัย
อย่างยิ่งเทพะเทวา
59
๏ ท้าวแต่งปรางค์ปราสาท ให้นางนาฏงามหนัก
หนาแท่นแก้วงามโสภา
ให้ธิดาเจ้าบรรทม
๏60 สาวใช้แลชาวแม่
นางเฒ่าแก่แลสาวสนม
พี่เลี้ยงแลนางนม
ห้อมล้อมเจ้าอยูน่ บั พัน
“...เจ้าตนหล่อจุลสุ พตั รา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏49 นางจุลสุ พตั รา
ครั้นมรณาชีวาสัญ
เกิดเป็ นลูกจอมธรรม์
ท้าวพรหมทัตเจ้าพารา
50
๏ ถวายนามกรนางหนุ่มเหน้าชื่อว่าเจ้าจุลพัตรา
มีโฉมงามโสภา
เทพเทวาบ่เทียมทัน
๏51 ท้าวพรหมทัตหน่อราชารักสุ ดสวาทลูกจอมขวัญ
ตามใจทุกสิ่ งอัน
มิให้เคืองน้ าพระทัย
๏52 อายุเจ้าสิ บห้าปี
อรเทวีมีศรี ใส
เป็ นที่พิสมัย
แก่ทา้ วไทพระบิดา

มรณาจากผัวซาติซา้ ง

บุญได้สร้างไปเกิดเป็ นคน

ปฎิสนธิ์ในท้องนางเอก

ผูอ้ ภิเษกเป็ นมเหสี

ผูเ้ ป็ นเทวีพญาพรหมทัต

ในจังหวัดเมืองพาราณสี

บุญนางมีเกิดมางามแฉล้ม

งามปานแต้มปานแต่งปานเขียน

มีใจเพียรล้ าแห่งพ่อแม่

เจ้าตนแก่องค์พระบิดา

พระราซารักแพงลูกแก้ว...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

“...ก็ต้ งั คาปราถนาว่าดังนี้ ครั้นข้าจุติตายจากชาติอนั เป็ นช้างนี้ จุ่งหื้ อ
ข้าได้เกิดในพระกุลพระยามทรัฏฐหื้ อได้เป็ นลูกพระยาปรากฏชื่อว่า
สุ ภทั ราจุ่งหื้ อได้เป็ นอัคคมเหสี เมียรักแห่ งพระยาพาราณสี อนั อาจจัก
กระทาตามคามักแห่ งข้ากล่าวแก่พระยาตนใดตนนั้นก็ห้ื อตามใจแห่ ง
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ข้าเถอะแม้นว่าข้าจักขอใช้พรานผู ้ 1 มายิงยังช้างอันเป็ นพระยาช้างตัว
นี้ดว้ ยอันปื นพิษหื้ อเสี ยชี วิตตายไปแล้วหื้ อพรานเอางาทั้ง 2 อันเป็ น
ฉัพ พรรณรั งสี ม านั้น เมื้ อ หื้ อ แก่ ข้าจุ่ งที เถิ ด นางปรารถนาว่ าอั้น แล
ตั้งแต่น้ นั ไปภายหน้านางจุลสุ ภทั ราบ่เอาอาหารมากินมีตนอันไข้ บ่
นานเท่าใด ก็กระทากาลอันตายไป ก็ไ ด้ไปเกิดในท้องแห่ งนางอัคค
มเหสี เทวีแห่ งพระยาในเมืองมัททราชผูน้ ้ นั ก็ทรงครรภ์ได้สิบเดือนก็
บวรมวนแล้วก็ประสู ติได้ลูกหญิงผู ้ 1 แลคนทั้งหลายก็มากระทาใส่
ชื่อว่านางสุ ภทั ราว่าอั้นแล อถ เมื่อนั้นนางจาเริ ญขึ้นใหญ่มาแล้วดังอั้น
คนทั้งหลายจึงเอานางมาเป็ นเมียแห่ งพระยาพาราณสี น้ นั นางสุ ภทั รา
เป็ นอัน รักแก่ พระยาพาราณสี ก็ได้เป็ นใหญ่ แก่ นางทั้งหลายหมื่น 6
พัน...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

ลัก ษณะของนางจุ ล สุ พ ัต ราเมื่ อ มาเกิ ด เป็ นคนในฉบับ วัด บ้ า นแลง ฉบับ วัด บ้า นนา
และฉบับ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ล าว มี ล ัก ษณะใกล้เคี ย งกัน คื อ นางจุ ล สุ พ ัต ราเมื่ อ มาเกิ ด เป็ นคน
นางได้ลงมาเกิดในครรภ์ของมเหสี แห่ งท้าวพรหมทัต นางมีหน้าตาที่สวยงาม ไม่มีใครเปรี ยบปาน
เป็ นที่ รั ก ของพระบิ ด ามาก ท้า วพรหมทัต ตามใจนางทุ ก สิ่ ง อยากได้อ ะไรก็ ห ามาให้ ในฉบับ
วัดบ้านแลงจะเห็ นถึ งความรั ก ของท้าวพรหมทัตต่อนางจุ ลสุ พ ัตราอย่างยิ่ง ถึ งกับ สร้ างปราสาท
ให้ น าง นางมี แ ท่ น บรรทมแก้ว และมี ค นรั บ ใช้ ม ากมาย ส่ ว นฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ วัด สู ง เม่ น
นางจุล สุ พ ตั ราได้ไปเกิ ดเป็ นลูกของท้าวมัททราช และถูก ส่ งไปให้เป็ นมเหสี ของท้าวพรหมทัต
นางเป็ นที่รักยิ่งของพระยาพาราณสี ในส่ วนนี้ เป็ นส่ วนที่ แตกต่างกันกับฉัททันตชาดกทั้ง 3 ฉบับ
ข้า งต้น โดยก่ อ นที่ น างจะได้ ม าเกิ ด เป็ นมนุ ษ ย์น างได้ อ ธิ ษ ฐานเอาไว้แ ล้ว ก่ อ นที่ น างจะตาย
จากชาติชา้ งว่าขอให้ได้ลงมาเกิดเป็ นลูกแห่งพระยามัททราช และได้เป็ นมเหสี แห่งเจ้าเมืองพาราณสี
เพื่อที่จะได้มีอานาจส่งพรานไปฆ่าเอางาของพญาฉัททันต์
ต่อมาเมื่อนางตายจากชาติที่เป็ นมนุ ษย์ นางก็ได้ไปเกิดใหม่อีก ครั้งหนึ่ งในสมัยพุทธกาล
ดังบทปะพันธ์วา่
ฉบับวัดบ้ านแลง
ฉบับวัดบ้ านนา
๏730 อ่อนโฉมนางหนุ่มเหน้า ชื่อว่าเจ้าจุลพัตรา
๏702 อันโฉมนางหนุ่มเหน้า ชื่อว่าเจ้ามารวิกา
เมื่อกระวัติกลับชาติมา
ว่าได้เป็ นจิญจมาณวิกา ทาลายพระศาสดา
เห็นพระเจ้าเป็ นทรชน
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เมื่อเรื่ องจบลงในส่ วนประชุมชาดก นางจุลสุ พตั ราที่ทาร้ายพระโพธิ สัตว์ในชาติที่ได้เป็ น
พญาช้างฉัท ทัน ต์ ได้ก ลับ ชาติ ม าเป็ นนางจิ ญ จมาณวิก าในสมัย พุ ทธกาล โดยนางจิญ จมาณวิก า
เป็ นสตรี ที่เชื่อว่ามีชีวิตอยู่ในพุทธกาล โดยในพระไตรปิ ฎกกล่าวว่านางได้ให้ร้ายพระโคตมพุทธเจ้า
ต่อหน้าคนจานวนมาก ว่าพระพุทธเจ้าทาให้นางตั้งครรภ์ ด้วยความที่ นางมี ความฉลาดในมารยา
ของหญิง มีเจตนาเพื่อทาลายพระพุทธเจ้า นางจึงเดินเข้าออกวัดเชตวันอยู่เสมอ ทาทีเหมือนอยู่ใน
พระเชตวัน แต่แท้จริ งแล้วนางอยู่ในวัดเดียรถียใ์ กล้เคียง เมื่อเวลาผ่านไป 8-9 เดือน นางก็ได้ผูกไม้
กลมไว้ที่ ท ้ อ งห่ ม ผ้า ทั บ ข้ า งบน ให้ ทุ บ หลั ง มื อ และเท้ า ด้ ว ยไม้ค างโค แสดงอาการบวมขึ้ น
นางก็ ไ ด้ ไ ปกล่ า วว่ า ร้ า ยต่ อ พระพุ ท ธเจ้ า ท่ า มกลางหมู่ ค น ภายหลั ง นางจึ ง ถู ก แผ่ น ดิ น สู บ
(พระราชปริ ย ตั ิ ผูป้ ระพัน ธ์ และคณะ, 2559: 1009) ส่ วนในฉบับ วัดสุ งเม่ น กล่ าวว่านางได้เกิ ด
เป็ นภิกษุณีผทู ้ ี่เสี ยสติ อันเป็ นผูท้ ี่พระพุทธเจ้าได้เทศนาเรื่ องฉัททันตชาดก ให้ผภู ้ ิกษุรูปอื่น ๆ ฟัง
2.2 นิสัยของนางจุลสุ พตั รา
นางจุลสุ พตั รามีลกั ษณะเป็ นตัวร้ายของเรื่ อง จึงประกอบไปด้วยจิตริ ษยา อาฆาตมาดร้าย
ต่ อ ตั ว ละครฝ่ ายดี ข องเรื่ อง คื อ พญาฉั ท ทั น ต์ และนางมหาสุ พั ต รา โดยลั ก ษณะอุ ป นิ สั ย
ของนางจุลสุพตั ราปรากฏในบทประพันธ์ดงั นี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏23 หักกิ่งหนึ่งมา
ให้จุลสุ พตั รา
ลูกงามพรรณราย
ถูกรังมดแดง
ตกลงมากมาย
ต้องตัวโฉมฉาย
ขึงโกรธคือไฟ
๏24 ว่าพระฉัททันต์
แกล้งจัณฑาลกัน
จานงจงใจ
เอารังมดแดง
แกล้งให้กูไย
กูรู้น้ าใจ
ว่าไม่เที่ยงทัน
๏26 โอ้อกกูเอ๋ ย
อย่าว่าไปเลย
ใคร่ เห็นอดสู
รักเมียทั้งนั้น
ยิ่งรักกว่าตัวกู
น่าอายอดสู
แก่อกกูอา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏20 หักกิ่งหนึ่งมา
ให้จุลสุ พตั รา
ลูกงามพรรณราย
ถูกรังมดแดง
ตกลงรายมาย
ขบกัดโฉมฉาย
กริ้ วโกรธคือไฟ
๏21 ว่าพระฉัททันต์
แกล้งจัณฑาลกัน
จานงจงผลาญ
น้ าใจชัว่ ช้า
ช้างนี้สามานย์
มาแกล้งจัณฑาล
ให้มดแดงกู
๏22 โออกกูเอย
อย่าว่าไปเลย
หนามาอดสู
มึงรักเมียหลวง
ยิงกะหวาตัวกู
มาคิดอดสู
แก่ตวั กูอา
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จากเหตุก ารณ์ ข ้างต้น เป็ นเหคุ ก ารณ์ เมื่ อ นางจุ ล สุ พ ัต ราโดนมดแดงบนกิ่ งมะเดื่ อตกใส่
นางจึ ง โกรธโมโหพญาช้ า งดัง ไฟ โดยได้ด่ า พญาช้ า งว่ า น้ าใจชั่ว ช้ า รั ก เมี ย ตัว อื่ น มากกว่า ตน
ไม่ มี ค วามยุติ ธ รรม แม้ว่าพญาช้า งจะขอโทษสั ก เพี ย งไร นางก็ ไ ม่ ส นใจ สาปแช่ งผูก เวรกรรม
และกลั้นใจตาย
เมื่อนางตายลง นางก็ได้ไปเกิดเป็ นลูกของท้าวพรหมทัต ด้วยเวรกรรมที่ได้ผูกจิตอาฆาต
พยาบาททาให้นางเกิดฝันถึงแท่นงาใหญ่ทาให้นางเกิดความอยากได้ ดังบทประพันธ์วา่
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏67แท่นนั้นเป็ นงาช้าง
งามกระจ่างอย่างบาดตา
ทั้งแท่งยังแกล้งว่า
บ่ได้มาจะต่อกัน
68
๏ แม้นว่ามิเหมือนจิต
สมความคิดดังลูกฝัน
จะม้วยมรณาพลัน
ไม่เห็นจิตแล้วบิดา
๏69 จักอดอาหารไป
ถ้ามิได้นอนแท่นงา
ชีวิตไว้ใยนา
ลาบิดายังเมืองผี
๏76 ไม่ได้เหมือนใจคิด
นางตรอมจิตเร่ งปรารมภ์
ที่แท่นพระบรรทม
เพียงจะสิ้นซึ่งชีวา
77
๏ เร่ งทุกข์เจ้าไม่สบาย
นางไม่เสวยโพชนา
อดข้าวเจ้าอดปลา
เจ็ดวันแล้วไม่สมประดี

ฉบับวัดบ้ านนา
๏59 แท่นนั้นเป็ นงาช้าง
งามกระจ่างยิ่งนักหนา
ทั้งแท่นดังแกล้งว่า
บ่ได้มีที่ต่อกัน
60
๏ แม้นว่าไม่เหมือนจิต ดังนิมิตเหมือนลูกฝัน
จักมรณาพลัน
เป็ นแม่นมัน่ นะบิดา
๏61 จักอดอาหารไป
ถ้ามิได้นอนแท่นงา
ชีวิตอยูใ่ ยนา
จักมรณายังเมืองผี
๏68 ไม่ได้เหมือนดังจิต
สมความคิดเราปรารมภ์
ถึงแท่นพระบรรทม
เพียงชีวิตจักมรณา
69
๏ เร่ งคิดเร่ งเสบย
ถ้าไม่ได้จกั มรณา
อดข้าวเจ้าอดปลา
เจ็ดวันแล้วไม่สมประดี

เป็ นเหตุ ก ารณ์ เมื่ อ เวรกรรมครบก าหนดท าให้ น างฝั น ว่ า ได้ บ รรทมบนแท่ น งา
เมื่ อ นางตื่ น ขึ้ น นางจึ ง อยากได้ แ ท่ น งา จึ ง ทู ล แก่ บิ ด าให้ ห าแท่ น งาใหญ่ น้ ั น ให้ ต น หากไม่ ไ ด้
ตนจะอดอาหาร และจะลาตายลงเสี ย แสดงให้ เห็ น อุ ป นิ สั ย ความเอาแต่ ใ จของนางจุ ล สุ พ ัต รา
ว่าจะได้อะไรต้องได้ดงั ใจปรารถนา
ครั้ นเมื่ อ ท้าวพรหมทัต ประกาศหาพรานจนพบพรานโสอุ ดร พรานโสอุ ดรจึ ง เดิ น ทาง
ไปตัดเอางาของพญาฉัททันต์มามอบให้กบั นาง เมื่อนางทราบเรื่ องราวทั้งหมด นางจึงตรอมใจตาย
เมื่อตายลงนางจุลสุพตั ราก็ถูกนาตัวลงไปลงโทษยังนรก
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ฉบับวัดบ้ านแลง
๏706 บัดเดี๋ยวไปตก
อยูใ่ นนรก
โลหกุมภี
ฝูงยมบาล
รุ มรันโบยตี
ว่าหญิงกระลี
ไม่ปราณี ผวั
๏707 พาหญิงใจบาป
ใจไม่สุภาพ
โมโหเมามัว
สมคบไอ้พราน
ให้ไปฆ่าผัว
ไม่คิดถึงตัว
ว่าจักเป็ นกรรม
๏708 พาหญิงใจชัว่
รู ้แต่ด่าผัว
ว่าไม่เที่ยงธรรม
ยมบาลร้องด่า
ว่าหญิงโกลา
ทั้งนี้ยอ่ มกรรม
มึงทาไว้เอง
๏709 เอาน้ าทองแดง
ว่าหญิงใจแข็ง
แสนร้ายหมอเพลง
มึงจักโทษใคร
ทาใส่ตวั เอง
เร่ งกรอกอย่าเกรง
อย่าให้เคยใจ

ฉบับวัดบ้ านนา
๏677 บัดเดี๋ยวไปตก
อยูใ่ นนรก
โลหะกระฏุมภี
หมู่ยมบาล
รุ มกันทุบตี
ว่าหญิงกระลี
ไม่ปราณี ผวั
๏678 ถามหญิงใจบาป
ใจไม่สุภาพ
โทโสมืดมัว
มันคบกับพราน
ให้ไปฆ่าผัว
มันไม่คิดกลัว
ว่าจักเป็ นกรรม
๏679 ถามหญิงใจชัว่
มันแกล้งฆ่าผัว
มึงไม่เที่ยงธรรม
เขาจึงร้องด่า
ว่าหญิงโกลา
เพราะบาปเพราะกรรม
มึงทาไว้เอง
๏680 เอาน้ าทองแดง
ถามหญิงใจแข็ง
ใส่สักหม้อเผล้ง
มึงจักโทษใคร
ทาใส่ตวั เอง
เร่ งกรอกอย่าเกรง
อย่าให้เคยใจ

จากบทประพันธ์ ขา้ งต้น ทาให้เห็นว่านางจุลสุ พตั รา ถูกยมบาลลงโทษอย่างแสนสาหัส
ซึ่ งในส่ วนนี้ แสดงให้ เห็ น โทษในสิ่ งที่ น างได้ ก ระท าลงไปขณะมี จิ ต ที่ โ มโหและริ ษยา
ในการส่ งพรานไปฆ่าพญาช้าง อีกทั้งโทษที่ด่าว่าผัวอย่างไม่มีเหตุผล ทาให้นางได้รับทุกข์ในนรก
3. พรานโสอุ ด ร พรานโสอุ ด รเป็ นผูท้ ี่ ท าให้ เรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดด าเนิ น ไปจนจบ เป็ นผูท้ ี่
ท าให้ ค วามต้ อ งการของนางจุ ล สุ พ ั ต ราส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง และเป็ นผู ้ที่ ไ ด้ รั บ กรรมต่ อ เนื่ อ งจาก
นางจุลสุ พตั รา เนื่ องจากพรานโสอุดรเป็ นผูท้ ี่รับคาของนางจุลสุ พ ตั ราที่ จะเข้าไปยังป่ าหิ มพานต์
และเป็ นผูท้ ี่ลงมือฆ่าพญาช้างฉัททันต์ โดยลักษณะของพรานโสอุดรมีลกั ษณะดังบทประพันธ์ดงั นี้
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3.1 ลักษณะของพรานโสอุดร
ลักษณะของพรานโสอุดรผูป้ ระพันธ์ได้บอกเอาไว้ในบทประพันธ์ดงั นี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏ มีเฒ่าคนหนึ่งกล้า
เป็ นคนชานาญ
เคยเที่ยวที่ในไพรสน
๏118 เป็ นพรานเชี่ยวชาญแต่ก่อน นายโสอุดอน
ได้ฟังก็คิดราพึง
๏119 ได้ยินเสี ยงฆ้องหึ่งหึ่ง
เพื่อนคิดคานึง
เห็นว่าจะได้รางวัล
๏120 ใจไยอยูห่ ือหือ
กูรับเถิดฤๅ
เห็นว่าจะได้รางวัล
๏121 คิดแล้วคล้ายแคล้วผายผัน รับเอาด้วยพลัน
ว่าข้าจะขออาสา
117

ฉบับวัดบ้ านนา
๏ ยังมีพรานหนึ่งใจพาล เพื่อนนั้นเชี่ยวชาญ
เคยเที่ยวข้างในดงดอน
๏108 เป็ นพรานเชี่ยวชาญแต่ก่อน นายสู อุดร
ได้ยินก็คิดราพึง
๏109 ได้ยินเสี ยงฆ้องหึ่งหึ่ง เพื่อนคิดคานึง
ว่ากูจกั รับเอาเถิดหรื อ
๏110 นัง่ ถอนใจใหญ่หือหือ รับเอาเถิดหรื อ
เห็นว่าจักได้รางวัล
๏111 คิดแล้วเพื่อนจึงผายผัน รับเอาด้วยพลัน
ตัวข้าจักขออาสา
107

“...หันยังพรานเนื้อผู ้ 1 ชื่อว่าโสนุตฺตร อันเป็ นข้าเสิ ก แก่มหาสัตว์เจ้า
ในชาติก่อน พรานผูน้ ้ นั มีฝ่าตีนกุดมีฝ่ามือหดหู่ มีน่องเป็ นดัง่ หม้อข้าว
หุง มีหัวอันใหญ่ มีหูอนั กาง มีคางอันใหญ่ มีหนวดก็หนาอัก มีเขี้ยวก็
แดง มีเหงือกก็แดง มีสัณฐานตัวผ่างร้ายมากนักควรพฤษภเพิง ตัวตัว
มัน ปรากฏสู งล้ า ท่ านนางพระยาก็คิ ดในใจว่าพรานผูน้ ้ ี มัน อาจจัก
กระทาตามคากูได้ชะแลว่าอันแล้วยังพระยาก็ห้ื ออนุ ญาตแก่ตนนาง
แล้วก็เรี ยกเอาพรานผูน้ ้ นั ขึ้นเมื่อสู่ปราสาทภายบน...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

เมื่ อ ท้าวพรหมทัต ให้ ห มู่ เสนาไปตี ฆ้องร้ อ งป่ าวหาพรานไพรที่ ส ามารถเข้าไปตามหา
พญาช้างในป่ าหิ ม พานต์ไ ด้น้ ัน พรานโสอุ ดรก็ไ ด้ยินเสี ยงประกาศ ซึ่ งผูป้ ระพัน ธ์ไ ด้บ อกเอาไว้
ในบทประพันธ์ว่า พรานโสอุดรนี้ มีความช านาญในการเข้าป่ า มี ใจพาล เมื่ อได้ยินเสี ยงประกาศ
ดั ง นั้ นแล้ ว จึ ง สนในที่ จ ะได้ ร างวัล มากมายจึ ง เข้ า ไปรั บ ค าที่ จ ะไปฆ่ า พญ าช้ า งฉั ท ทั น ต์
ส่ วนฉั ท ทั น ตชาดก ฉบั บ วัด สู งเม่ น บรรยายลั ก ษณะของพรานโสอุ ด รได้ อ ย่ า งละเอี ย ด
โดยมี ค วามว่า พรานเฒ่ า โสอุ ด รนั้น เป็ นศัต รู กับ พระโพธิ สั ต ว์อยู่ แล้วในชาติ ก่ อ น ๆ พรานนั้ น
ฝ่ ามือฝ่ าตีนกุด มีน่องใหญ่ดงั หม้อข้าว มีหัวใหญ่ หู กาง คางใหญ่ หนวดหนา เขี้ยวแดง เหงือกแดง
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ร่ า งกายผ่ า งผึ ง ใครเห็ น แล้ว ก็ นึ ก กลัว ตัว มัน สู ง ใหญ่ เมื่ อ นางจุ ล สุ พ ัต ราเห็ น ดั ง นั้ นจึ ง คิ ด ว่ า
พรานผู ้น้ ี น่ า จะท าให้ ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะฆ่ า พญาช้ า งเอางาของตนนั้ นส าเร็ จ จึ ง เรี ย กพรานนั้ น
ขึ้นไปด้านบนปราสาท
ใน ต อ น จ บ ข อ งเรื่ อ งพ ราน โส อุ ด ร ต าย ล งก็ ถู ก ย ม บ าล น าตั ว ล งไ ป ล งโ ท ษ
เมื่อถึงสมัยพุทธกาลพรานโสอุดรก็ได้ไปเกิดใหม่ ดังความว่า
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏727 พรานเฒ่าโสอุดร
อันเที่ยวจรยิงท้าวไท
กลับชาติใช่อื่นไกล
คือว่าองค์พระมหาเถร
728
๏ คือองค์พระเทวทัต
พระเจ้าตรัสในบริ เวณ
ได้เป็ นมหาเถร
ย่อมชิงชัยแก่ศาสดา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏699 พรานเฒ่าโสอุดร
อันเที่ยวจรยิงท้าวไท
กลับชาติใช่อื่นไกล
คือว่าองค์พระมหาเถร
700
๏ ชื่อว่าเทวทัต
พระเจ้าตรัสว่ามีเวร
คือองค์มหาเถร
ย่อมชิงชัยในศาสนา

“...พรานผูใ้ จหาญหยาบช้าอันนางเทวีแต่งใช้ไปฆ่ายังพระยาช้างเอา
ตวงได้ชื่อว่า โสนุ ตตรพราน วันนั้น คือหากได้ท่านเทวทัตอันปอง
กระทาร้ายแก่ตถาคตในกาลบัดนี้แล...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

ในประชุมชาดกพรานเฒ่าโสอุดรนั้นได้เกิดมาเป็ นพระเทวทัต ผูเ้ ป็ นศัตรู กบั พระพุทธเจ้า
ในสมัย พุ ท ธกาล โดยพระเทวทัต คิ ด ปองร้ ายกระท าอนัน ตริ ย กรรมคื อ คิ ด ลอบปลงพระชนม์
พระพุทธเจ้าอยูเ่ สมอ ซึ่งต่อมาพระเทวทัตก็ถูกธรณีสูบเช่นเดียวกันกับนางจิญจมาณวิกา
3.2 นิสัยของพรานโสอุดร
ลัก ษณะอุป นิ สัยของพรานโสอุดรมี นิสั ยที่ โหดร้ าย ใจมาร โกหกหลอกลวง ดังปรากฏ
ในบทประพันธ์ต่อไปนี้

บ้าใบ้ใจมาร
เป็ นคนมืดมน
ตั้งจิตจะฆ่า
ใจร้ายยุง่ ยาบ

ฉบับวัดบ้ านแลง
๏329 บัดนั้นนายพราน
จัณฑาลริ ษยา
อันธพาลหนักหนา
เอางาพระองค์
๏332 มันคนใจบาป
บ้าใบ้ใจมาร

บ้าใบ้ใจพาล
เป็ นคนมืดมน
ตั้งจิตคิดว่า
สิ งสู่ยงุ่ หยาบ

ฉบับวัดบ้ านนา
๏323 บัดนั้นนายพราน
จัณฑาลริ ษยา
อดทนหนักหนา
จักฆ่าพระองค์
๏326 มันคนใจบาป
บ้าใบ้ใจพาล
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เที่ยวเข็ญเร้นมอง
หน่อเนื้อโพธิญาณ
๏454 แท่งเดียวบ่ได้ต่อ
จึงใช้ให้เกล้าผม
๏455 ใช่ว่าจักแกล้งผลาญ
ความกลัวพระราชา

จะจ้องล้างผลาญ
คชสารฉัททันต์
พระเจ้าพ่อเร่ งปรารมภ์
ขัดมิได้ผมจึงมา
ชีวิตท่านให้มรณา
ขัดมิได้ก็จาเป็ น

เที่ยวเข็ญเร้นซ่อน
หน่อพระศาสดาจารย์
๏423 แท่นเดียวไม่พกั ต่อ
จึงใช้ให้เกล้าผม
๏424 ใช้ขา้ มาแกล้งผลาญ
ความกลัวพระอาชญา

นอนคอยล้างผลาญ
คชสารฉัททันต์
แลพ่อเจ้าตามอารมณ์
ขัดมิได้ขา้ จึงมา
ชีวิตท่านให้มรณา
ขัดมิได้ขา้ จาเป็ น

ขณะที่พรานโสอุดรกาลังจะยิงพญาฉัททันต์ดว้ ยปื นพิษนั้น ผูป้ ระพันธ์ก็ได้กล่าวถึงลักษณะ
นิสัยของพรานเฒ่าว่า เป็ นคนใจบาป เห็นแก่สมบัติที่ตนจะได้ ไม่สนใจว่าพญาช้างคือพระโพธิสัตว์
เมื่ อ พรานโดนพญาช้า งซั ก ถามว่าเพราะอะไรจึ งมายิง ตนพรานเฒ่ าจึ ง เล่ าเหตุ ต้น ตอของเรื่ องนี้
ว่านางจุ ล สุ พ ัต ราใช้ใ ห้ ม าฆ่ าเอางา สุ ด ท้ายพรานป่ าได้โกหกหลอกพญาช้างว่าตนถู ก สั่ ง ให้ ม า
ขั ด ค าสั่ ง ไม่ ไ ด้ เพราะกลั ว จะได้ รั บ โทษ ซึ่ งจริ ง ๆ แล้ ว พรานโสอุ ด รเป็ นผู ้อ าสามาเอง
เพราะหวังสมบัติเงินทองที่ตนจะได้ดงั บทประพันธ์ในส่วนแรก
ศิลปะการใช้ ภาษา
ศิลปะการใช้ภาษา หรื อการใช้ถอ้ ยคาในการประพันธ์งานวรรณกรรมเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด
ในการสื่ อความหมาย อารมณ์ ความรู ้ สึ กให้ ผู ้อ่ า นได้ รั บ ตามจุ ด มุ่ ง หมายของผู ้ป ระพั น ธ์
ค าในภาษากวี นิ พ นธ์ ห รื อวรรณคดี ไ ม่ เหมื อ นค าพู ด ทั่ ว ๆ ไป ซึ่ งมั ก เน้ น ข้ อ เท็ จ จริ งอย่ า ง
ตรงไปตรงมา แต่ภาษากวีนิพ นธ์เน้นการใช้ภาพเป็ นส าคัญ (เบญจพร เรื องเลิศบุญ , 2530: 130)
การใช้ ภ าษาในวรรณกรรมเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดกทั้ ง 4 ฉบั บ นั้ น ผู ้ป ระพั น ธ์ ใ ช้ ภ าษาที่ ง่ า ย
มีความไพเราะ มีศิลปะในการใช้คาเพื่อแสดงอารมณ์ ความรู ้สึก และจินตนาการต่าง ๆ ทาให้ผอู ้ ่าน
เกิดอารมณ์ คล้อยตาม ซึ่ งการที่ ผูป้ ระพันธ์ใช้ภาษาที่ ง่ายในการประพันธ์น้ ันเป็ นสิ่ งที่ ดี เนื่ องจาก
จะท าให้ผูร้ ั บ สารนั้นเข้าใจเรื่ องที่ ผูป้ ระพันธ์ต้องการนาเสนอออกมาได้ดีกว่าการใช้ภาษาที่ ยาก
โดยลักษณะของการใช้ภาษาในเรื่ องฉัททันตชาดกทั้ง 4 ฉบับสามารถจาแนกได้ดงั นี้
1. การสรรคา
การสรรคา หรื อการใช้คาไวพจน์ เป็ นการเลือกใช้ถอ้ ยคาให้เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับเนื้ อเรื่ อง และตัวละคร โดยมากเป็ นการสรรคาเพื่อใช้แทนตัวละครในเรื่ อง เพื่อลดการใช้คาซ้ า ๆ
และยัง ท าให้ เกิ ด ความสละสลวยทางภาษาอี ก ด้ ว ย (ดุ ล ยา ทั บ ถม, 2550: 95) อี ก ทั้ ง ยัง เป็ น
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การแสดงลักษณะ และฐานะของตัวละครนั้น ๆ ให้ผูร้ ับสารได้เกิดความรู ้สึกต่อตัวละครนั้น การ
สรรคาเพื่อใช้แทนตัวละครต่าง ๆ ในเรื่ องฉัททันตชาดกทั้ง 4 ฉบับ สามารถแบ่งเป็ นตารางได้ดงั นี้
1.1 การใช้ คาสรรพนามแทนพญาฉัททันต์
ฉบับวัดบ้ านแลง และวัดบ้ านนา
เกล้ า เกศา คชสารฉั ท ทั น ต์ จอมธรรม์ เจ้ า กู เจ้ า นาย เจ้ า พญ าฉั ท ทั น ต์ เจ้ า ฟ้ า
ฉัท ทัน ต์ค ชสาร ฉัท ทันต์พ ระยา ฉัท ทัน ต์พ ัน ปี ฉัท ทันต์ราชา ช้างงาใหญ่ ทรงธรรม ท้าวไท
ท้าวเธอ ปิ่ นเกล้า เป็ นคชสารใหญ่ พญา พญาคชสาร พญาเจ้า พญาฉัททันต์ พญาช้าง พระแก้ว
พระจอมขวัญ พระจอมไตร พระจอมธรรม พระจุมพล พระเจ้า พระเจ้าฉัททันต์ พระเจ้าฤๅสาย
พระฉั ท ทัน ต์ พระโฉมงาม พระโฉมฉาย พระทรงศัก ดิ์ พระทศพล พระทอง พระพัน ปี
พระเพื่ อ นยาก พระโพธิ ญ าณ พระโพธิ สั ต ว์ พระโพธิ สั ต ว์เจ้ า พระภู บ าล พระร่ ม โพธิ์
พระร่ มโพธิแก้ว พระร่ มโพธิ์ ทอง พระราชา พระฤๅสาย พระสยมโพธิ์ทอง พระองค์ พระอยู่หัว
พ่ อ เจ้ า ประคุ ณ โพธิ สั ต ว์ ภู ธ ร ภู มี ราชา สมเด็ จ สมเด็ จ ภู ธ ร สรรเพชญ์ หน่ อชิ น ศรี
หน่อเนื้อโพธิสัตว์ หน่อโพธิสัตว์ หน่อศาสดา องค์ฉทั ทันต์
ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว
เจ้าจอมปิ่ นหน่ อโพธิ สั ตว์ เจ้าพ่ อโขลง ซ้างวิเศษ ซ้ างสาร บาทไท้ ผัวแก้ว พญาสาร
พญาใหญ่ สั ต ทัน พระต้น แก้ว พระบาทเจ้า พระบาทไท้ พระภู บ าล พระภู มี พระยอดไท้
พระยาซ้ า ง พระยาซ้ า งเผื อ กสั ต ทัน พระยาซ้ างสั ต ทัน พระลื อ สาย พระโสมสาย พระองค์
โพธิ สั ต ว์ ภู ธ รสั ต ทั น สั ต ทั น สั ต ทัน ซ้ า งใหญ่ สั ต ทัน ตัว ใหญ่ สั ต ทัน ท้า ว องค์ พ ระบาท
องค์พระบาทพระยาสัตทัน องค์พุทธโธ
ฉบับวัดสู งเม่ น
พญาช้าง พระยาช้าง พระยาช้างฉัททันต์ โพธิสัตว์เจ้า มหาสัตว์เจ้า ราชาพระยาช้าง
ตัวอย่างการใช้คาสรรพนามแทนพญาฉัททันต์
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏699 เมียจักตามไป
เลือดตาหลัง่ ไหล
ไม่พบฤาสาย
พระแก้วเมียเอย
เมียจะกลั้นใจตาย
ตามพระฤๅสาย
ปิ่ นเกล้าเกศี
๏558 ทีน้ ีเป็ นกรรม

ฉบับวัดบ้ านนา
๏668 เมียร่ าร้องไห้
เลือดตาหลัง่ ไหล
ไม่พบฤาสาย
พระแก้วเมียเอย
เมียจะกลั้นใจตาย
ตามพระฤๅสาย
ปิ่ นเกล้าเกศี
๏521 ชรอยเป็ นกรรม
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ศัตรู มาทา
จึงมาตายไป
โอพระจุมพล

ให้ลาบากตน
ให้ได้ทุกข์ทน
เป็ นฉันใดนา

ศัตรู มาทา
จะตายมิตาย
โอพระจุมพล

“...เจ้าจอมปิ่ นหน่อโพธิสัตว์

ให้ลาบากตน
เวทนาทุกข์ทน
เป็ นฉันใดหนา

ใจบ่ตดั อาศัยออกได้

ยังร้องไห้หาน้องบ่วาย

เป็ นปริ ยายจบลงกันต้น...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

“...ในกาลนั้นโพธิ สัตว์เจ้าได้เกิดเป็ นลูกช้างตน 1 เป็ นอันประเสริ ฐ
กว่าช้างทั้งหลายฝูงนั้น...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

1.2 การใช้ คาสรรพนามแทนนางจุลสุ พตั รา
ฉบับวัดบ้ านแลง และวัดบ้ านนา
กัลยา จอมขวัญ จุลสุ พตั รา เจ้าฉายา เจ้าโฉมยง โฉมฉาย โฉมนาง โฉมยง โฉมอรทัย
เทวี นวลบังอร น้องแก้ว นางแก้ว นางจอมขวัญ นางฉายา นางช้าง นางทรามเชย นางนงคราญ
นางน้ อ งหนุ่ ม เหน้ า นางอรทั ย นุ ช นาฏ พระจอมขวัญ พระจอมปรางค์ พระโฉมปรางค์
พระโฉมยง พระเทวี พระน้องโฉมฉาย พระนางเจ้า พระลูก พระลูกแก้ว พระอรเทวี มารศรี ยอด
เยาวมาลย์ วรนุช หญิงใจพาล หนุ่มเหน้า อรฉายา อรทัย อีกระลี
ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว
กษัตริ ยน์ ้อย กัลยา เจ้ายอดฟ้า เจ้าโสมสาย นางคราญ นางจอมทัน นางพระยา นางแพง
นางสี นิล นางหนุ่มเหน้า เมียแพง ลูกแก้ว
ฉบับวัดสู งเม่ น
นางจุฬสุภทั รา นางเทวี นางพระยา แม่เทวี ราชเทวีเจ้า
ตัวอย่างการใช้คาสรรพนามแทนนางจุลสุพตั รา
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏45 แต่แรกสมสอง
พี่ยอ่ มปกครอง
มิให้หมองใจ
ชาติน้ ีมีกรรม
ได้ทาหรื อไร
จึงให้หมองใจ
แก่นอ้ งโฉมฉาย

ฉบับวัดบ้ านนา
๏40 แต่แรกสมสอง
พี่ยอ่ มปกครอง
มิให้หมองใจ
ชาติน้ ีชะรอยกรรม
เราทาชื่อไร
จึงให้หมองใจ
พระน้องโฉมฉาย

131
“...นางสี นิลมดแดงกัดปาก

เจ็บแสบมากกัดหูกดั งวง

นางเอิน้ ท้วงด่าผัวทั้งเคียด

ซายเสนียดเมียน้อยมันชัง...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

“...ทิศทั้งหลายสิ บอันคือวันตกวันออกหนใต้หนเหนือแจ่ง 4 อันภาย
ห น้ า ภายบ น ภายลุ่ ม นั้ น ราชเท วี เ จ้ า หั น ช้ า งตั ว ได้ มี งาเป ล่ ง
ฉัพพรรณรังสี พระยาช้างตัวนั้นอยูใ่ นทิศกาลังได้...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

1.3 การใช้ คาสรรพนามแทนพรานโสอุดร
ฉบับวัดบ้ านแลง และวัดบ้ านนา
เฒ่า เฒ่าพราน ตาเฒ่า นายพราน นายโสอุดอน พรานเฒ่า พรานไพร พรานป่ า ไอ้พราน
ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว
เฒ่า เฒ่ากาลี เฒ่าหัวล้าน ตาพรานเฒ่า นายพราน พราน พรานเฒ่า พรานป่ า โสอุดร
ฉบับวัดสู งเม่ น
ท่านพราน พราน พรานเนื้อ โสนุตตร
ตัวอย่างการใช้คาสรรพนามแทนพรานโสอุดร
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏165 วันนี้จบั ยามสามตา ยามองการไอ้พรานป่ า
ยังรามเกียรติ์เขียนวน
“...เฒ่าหัวล้านชื่อโสอุดร
หามหาบไปขนาบบ่ย้งั จักวัน

ฉบับวัดบ้ านนา
๏154 วันนี้จบั ยามสามตา โองการพรานป่ า
ทั้งรามเกียรติ์เขียนลง
เดินโคจรคนเดียว
มีสาคัญอุดรเป็ นเขต...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

“...โส สาธุ อญฺ เญ ติ พรานเนื้ อผู ้ น้ ั น ก็ รั บ เอาค าแห่ งนางเทวี
ว่าข้าแห่ งแม่เทวีเป็ นเจ้าสาธุน้ ี นกั แลว่าอันราชเทวีเจ้าบอกยังที่อยู่พา
พระยาช้างแก่ผขู ้ า้ เถิด...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)
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จากตารางแสดงค าแทนตัวละครในเรื่ องฉั ท ทันตชาดกทั้ง 4 ฉบับ ข้างต้น จะเห็ น ได้ถึ ง
ความหลากหลายในการใช้ค าเพื่ อมาแทนตัวละครต่าง ๆ ในเรื่ อง เพื่อลดการใช้ค าเรี ยกตัวละคร
นั้นซ้ า ๆ โดยฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา ซึ่ งเป็ นบทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
จะมีจานวนการใช้คาแทนมากกว่า ฉบับวัดสู งเม่นที่เป็ นบทประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว เนื่ องจาก
บทประพันธ์ร้อยกรอง มักจะมีศิลปะในการใช้ถอ้ ยคามากกว่าบทประพันธ์ร้อยแก้ว จึงทาให้การใช้
คาแทนมีมากกว่า เพื่อที่จะไม่เกิดคาซ้ า ๆ เดิม ๆ ทาให้เกิดความไม่ไพเราะ
นอกจากการใช้คาแทนตัวละครที่ไม่ซ้ ากันเพื่อให้เกิดความไพเราะ และลดการใช้คาซ้ า ๆ
แล้ว การใช้คาแทนตัวละครยังเป็ นการแสดงให้เ ห็นถึงฐานะ รู ปลักษณ์ รวมถึงลักษณะนิ สัยของ
ตัวละครนั้น ๆ ได้อีก ด้วย เช่ น ใช้ค าเรี ยกพญาฉัท ทันต์ ที่ แสดงให้เห็ น ถึ งผูท้ ี่ จะไปเป็ นอนาคต
พุ ท ธเจ้า แสดงให้ เห็ น ว่ า เป็ นผู ้ที่ อ ยู่ เหนื อ ช้ า งทั้ง ปวง และเป็ นผู ้ที่ เปี่ ยมไปด้ว ยคุ ณ ธรรม เช่ น
หน่ อโพธิ สัตว์ เป็ นคชสารใหญ่ พญาคชสาร พระทรงธรรม เป็ นต้น การใช้คาเรี ยกนางจุลสุ พตั รา
ในบทบาทที่ แ ตกต่ า งกัน เป็ นการแสดงให้ เป็ นสถานะของนาง ณ ขณะนั้ น เช่ น พระลู ก แก้ว
เมื่อท้าวพรหมทัตกล่าวถึง นางฉายา เจ้าโฉมยง เมื่อพญาฉัททันต์พู ดถึง และหญิงใจพาล อีกระลี
เมื่อช้างบริ วารที่โกรธแค้น และยมบาลด่าว่า
2. การเล่นคา
การเล่นคา คือ การเลือกใช้คาที่มีความหมายและเสี ยงที่มีความไพเราะ ถ้าหากผูป้ ระพันธ์
เลือกใช้คาที่มีความหมายและเสี ยงที่ดี ก็จะทาให้บทประพันธ์มีความหมายและมีความไพเราะยิง่ ขึ้น
ในส่ วนของการเล่ น ค านี้ ไม่ ป รากฏเด่ น ชั ด ในฉั ท ทั น ตชากดฉบั บ วั ด สู งเม่ น เนื่ องจาก
ฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ วัด สู งเม่ น เป็ น บทประพั น ธ์ ป ระเภทร้ อ ยแก้ ว เป็ นการแปลร้ อ ยบาลี
สลับกับภาษาไทยถิ่นเหนื อ การเล่นคาจึงไม่เด่นในฉัททันตชาดกฉบับนี้ ผศู ้ ึกษาจึงไม่ได้ยกตัวอย่าง
ฉบั บ วัด สู งเม่ น ในส่ วนหั ว ข้ อ การเล่ น ค านี้ การเล่ น ค าที่ ป รากฏในเรื่ องฉั ท ทั น ต์ ช าดก
ฉบับวัดบ้านแลง วัดบ้านนา และหอสมุดแห่งชาติลาว มีปรากฏดังนี้
2.1 การซ้ า ค า คื อ การใช้ ค าที่ ซ้ ากั น ด้ ว ยเสี ยงของค าและรู ป ค า เป็ นการเน้ น ย้ า เพื่ อ
ให้ขอ้ ความนั้นมีความหมายชัดเจนยิง่ ขึ้น ซึ่ งอาจจะเป็ นไปในทางความหมายแรงขึ้น หรื อลดหย่อน
ลงก็ ไ ด้ ค าซ้ า จึ ง มี ค วามหมายเน้ น หนั ก หรื อ ต่ า งกัน กับ ค าเดี่ ย วที่ มี เพี ย งค าเดี ย ว ทั้ง นี้ นอกจาก
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การเล่ น ค าซ้ าจะเป็ นการเน้ น หรื อย้ า ความนั้ นให้ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ นแล้ ว ยัง เป็ นการเล่ น ค า
ให้เกิ ดความไพเราะอีกด้วย (กุหลาบ มัลลิก มาส, 2531: 171) ทาให้ผูอ้ ่านเกิดอารมณ์ ความรู ้สึ ก
และเข้า ใจถึ ง ความหมายของบทประพัน ธ์ ไ ด้ชัด เจนยิ่ ง ขึ้ น การซ้ า ค าที่ ป รากฏในวรรณกรรม
เรื่ องฉัททันตชาดก มีดงั นี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏ ได้ยินเสี ยงฆ้องหึ่งหึ่ง เพื่อนคิดคานึง
เห็นว่าจะได้รางวัล
๏120 ใจไยอยูห่ ือหือ
กูรับเถิดฤๅ
เห็นว่าจะได้รางวัล
119

ฉบับวัดบ้ านนา
๏ ได้ยินเสี ยงฆ้องหึ่งหึ่ง เพื่อนคิดคานึง
ว่ากูจกั รับเอาเถิดหรื อ
๏110 นัง่ ถอนใจใหญ่หือหือ รับเอาเถิดหรื อ
เห็นว่าจักได้รางวัล
109

การซ้ าคา “หึ่ งหึ่ ง” “หื อหื อ” ในตัวอย่างบทประพันธ์ขา้ งต้น เป็ นการสื่ อถึงเสี ยงที่ออกมา
เมื่อใช้การซ้ าคาแล้วทาให้ผรู ้ ับสารรู ้สึกถึงเสี ยงที่ผปู ้ ระพันธ์ตอ้ งการแสดง โดยเป็ นการขยายความ
ให้เกิดเสี ยงขึ้นมาในบทประพันธ์ เสี ยงฆ้องดัง “หึ่งหึ่ง” เสี ยงถอนหายใจดัง “หือหือ”
ฉัททันตชาดกฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาวก็ปรากฏการใช้คาซ้ าด้วยเช่นกัน แต่ฉบับวัดสูงเม่น
ไม่ ป รากฏการใช้ ค าซ้ า อาจเป็ นเพราะเนื่ อ งจากการใช้ รูป แบบบทประพัน ธ์ ป ระเภทร้ อ ยแก้ว
จึงทาให้ผปู ้ ระพันธ์ไม่ค่อยเน้นในเรื่ องการใช้คาที่สละสลวยเท่ารู ปแบบร้อยกรอง
“...บุญนางมีเกิดมางามแฉล้ม
มีใจเพียรล้ าแห่งพ่อแม่

งามปานแต้มปานแต่งปานเขียน
เจ้าตนแก่องค์พระบิดา...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นการใช้วา่ “งาม” “ปาน” ซ้ ากัน เพื่อแสดงให้เห็นว่านางจุลสุ พตั รา
นั้น เมื่ อได้มาเกิดเป็ นลูกของพระเจ้าพรหมทัต ก็ได้มีรูปโฉมอันงดงาม “งามแฉล้มงามปานแต้ม
ปานแต่งปานเขียน”
2.2 ก าร ซ้ อ น ค า คื อ ก าร น าเอ าห น่ ว ย ค าอิ ส ร ะ ที่ มี ค ว าม ห ม าย เห มื อ น กั น
คล้า ยคลึ ง กัน ท านองเดี ย วกัน หรื อ ใกล้เคี ย งกัน ตั้ง แต่ 2 ค าขึ้ น ไปมารวมกัน เกิ ด เป็ นค าใหม่
ที่ มี ค วามหมายใกล้เคี ย งค าเดิ ม หรื อ เกิ ดเป็ นความหมายใหม่ หรื อ มี ค วามหมายกว้างออกก็ ไ ด้
(กรรณิการ์ วิมลเกษม, 2534: 33) การซ้อนคาที่ปรากฏในเรื่ องฉัททันตชาดก มีดงั นี้
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ฉบับวัดบ้ านแลง
๏ เหยียบย่าให้มว้ ยอาสัญ อย่าได้ไว้มนั
ใครใช้ให้มายิงกู
๏362 แห่งห้องทัว่ ท้องหิมพานต์ เสื อกสนลนลาน
พรู พล่านทะยานเที่ยวหา
๏367 ว่าพลางทางโกรธโกรธา บ้างโศกโศกา
น้ าตาก็ลงอาบงวง
358

ฉบับวัดบ้ านนา
๏ เหยียบเสี ยให้มว้ ยอาสัญ อย่าได้ไว้มนั
ใครใช้ให้มายิงกู
๏356 แห่งห้องทัว่ หิมพานต์
เสื อกสนลนลาน
เที่ยวทะยานไปจบเวหา
๏361 ว่าพลางทางโกรธโกรธา บ้างโศกโศกา
น้ าตามาไหลอาบงวง
352

บทประพัน ธ์ ข ้า งต้น จะเห็ น การใช้ ก ารซ้ อ นค าของฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ วัด บ้า นแลง
และวัดบ้านนา อย่างเห็นได้ชดั
โดยในบทแรก ผูป้ ระพัน ธ์ ใช้ค าว่า “เหยีย บย่ า” และ “ม้ว ยอาสั ญ ” โดยการใช้ค าซ้อ น
ทั้ ง สองค านี้ เป็ นการแสดงความหมายให้ ชั ด เจน หนั ก แน่ น ยิ่ ง ขึ้ น เช่ น ค าว่ า “ม้ ว ยอาสั ญ ”
ให้ความรู ้สึกถึงความตาย การเสี ยชีวิต มากกว่าการใช้คาว่า ม้วย หรื อ อาสัญ เพียงคาเดียว
บทที่ 2 ผู ้ป ระพัน ธ์ ใ ช้ ค าว่ า “เสื อ กสนลนลานพรู พ ล่ า นทะยาน” เป็ นการท าให้ เห็ น
ความชัด เจนยิ่ ง ขึ้ น ถึ ง อาการของหมู่ ช้ า งเมื่ อ เห็ น พญาฉั ท ทัน ต์โ ดนปื นพิ ษ ยิ ง แสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความชุลมุนวุน่ วายและอาการตกใจของหมู่ชา้ ง
บทที่ 3 ผูป้ ระพัน ธ์ ใ ช้ค าว่า “โกรธโกรธา” และ “โศกโศกา” กริ ย าอาการของหมู่ ช้าง
ที่ เห็ น พญาช้ า งโดนยิ ง ผู ้ป ระพัน ธ์ ใ ช้ ค าซ้ อ นเน้ น ย้ า ให้ ผู ้รั บ สารเห็ น ถึ ง อารมณ์ ข องหมู่ ช้ า ง
ได้อย่างชัดเจน ว่ามีความโกรธจริ ง ๆ และเสี ยใจอย่างมาก
การใช้ก ารซ้อนค าไม่ ป รากฏในฉัททันตชาดกฉบับ วัดสู งเม่น เช่ นเดี ยวกันกับ การซ้ าค า
ส่ วนฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ล าวปรากฏตลอดทั้ งเรื่ อง ทั้ งในส่ วนร้ อ ยแก้ ว
และร้อยกรอง
“...ยินดีปีติรับคาพวงน้อย
เขาจึงพานายพรานเมือไปถวายไท้

ตัวของข้อยขอรับอาสา
พระบาทได้คนรับอาสา...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

“...เมื่อนั้นสายสมรน้องนางนาถ สุ พตั ราคะนึงถึงผัวขวัญเมื่อซาติตน
เป็ นซ้าง นางกาสองมืออุม้ เอื้อมกอดกลางงา ปริ เทวนาให้กลางโฮงก

135
ลิ้งเกลื่อนน้องบ่ฮูเ้ หตุเบื้อง กรรมเก่ามาปนตนจึงให้พรานไปฆ่าให้ผวั
ขวัญมรณา...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

ผูป้ ระพัน ธ์ฉัท ทัน ตชาดกฉบับหอสมุดแห่ งชาติ ล าว ผูป้ ระพัน ธ์ใช้ ก ารซ้อนค าในค าว่า
“ยินดี ปีติ ” “สายสมรน้องนางนาถ” “อุม้ เอื้ อมกอด” ซึ่ งเป็ นการแสดงความหมายให้เน้นย้ าให้ค า
มีความหมายชัดเจนมากกว่าการใช้คาที่มีความหมายนั้น ๆ เพียงคาเดียว
2.3 การเล่นสัมผัส
การเล่ น สั ม ผัส คื อ การรั บ กัน หรื อ การคล้อ งจองของเสี ย งพยัญ ชนะหรื อ เสี ย งสระ
(เปลื้ อง ณ นคร, 2540: 208) การเล่ น สั ม ผัส นี้ เป็ นสิ่ ง ที่ ข าดไม่ ไ ด้ส าหรั บ บทประพัน ธ์ ป ระเภท
ร้ อ ยกรอง เนื่ องจาก บทประพั น ธ์ ป ระเภทร้ อ ยกรองต้ อ งมี ก ารใช้ สั ม ผั ส โดยลั ก ษณ ะ
ของการเล่ น สั ม ผัส มี 2 ประเภท คื อ 1. สั ม ผัส นอก คื อ สั ม ผัส ระหว่ างวรรค สั ม ผัส ที่ ส่ งจาก
วรรคหนึ่ ง ไปยัง อี ก วรรคหนึ่ ง ซึ่ ง สั ม ผัส นอกนี้ เป็ นสั ม ผัส ทั่วไปที่ บ ัง คับ ให้ มี ใ นบทประพัน ธ์
ประเภทร้อยกรองเสมอ โดยการบังคับสัมผัสนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทของฉันทลักษณ์
2. สัม ผัส ใน คื อ สัม ผัส ที่ อยู่ในวรรคเดี ย วกัน โดยจะเป็ นสัม ผัส สระ หรื อสั ม ผัส พยัญ ชนะก็ ไ ด้
สั ม ผัส ในนี้ ไม่ มี ร ะเบี ย บบั ง คับ เหมื อ นกั บ สั ม ผัส นอก แต่ ถ ้า หากผู ้ป ระพัน ธ์ เลื อ กใช้ ค าที่ ดี
และมีการใช้สัมผัสใน ก็จะทาให้บทประพันธ์มีความไพเราะมากยิง่ ขึ้น
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏ ตุงตังพรู พรั่งดงดอน เสื อเนื้อซอกซอน
หลับนอนก็ลุกหลีกหนี
๏203 พลัดพรากวุ่นวายเสื อกสน กู่อยูท่ วั่ ดง
บ้างกู่หาลูกสนัน่ ไป
๏191 ดั้นด้นปะต้นไม้ใหญ่ ลดเลี้ยวมิได้
เอาสิ่ วเข้าเจาะเคาะโพรง
๏192 แคะงัดตัดดังโผงโผง ตุ๊ดตู่อยูโ่ พรง
ระพัดระเพินหนีไป
188

ฉบับวัดบ้ านนา
๏ โผงผางกึกก้องดงดอน เสื อเนื้อซอกซอน
หลับนอนก็ลุกวิ่งหนี
๏189 พลัดพรากวุ่นวายสับสน กึกก้องทั้งดง
ประเพรี ยกก็เรี ยกเพื่อนกัน
๏177 ดันดงปะต้นไม้ใหญ่ ลดเลี้ยวไม่ได้
เอาสิ่ วเข้าเจาะเคาะโพรง
๏178 แข็งขัดดังโผงโผง ตุด๊ ตู่อยูโ่ พรง
ก็วิ่งพรัดเพื่อนวุ่นวาย
174

จากบทประพันธ์ขา้ งต้นจะเห็นได้ถึงความสามารถในการใช้ภาษาของผูป้ ระพันธ์ที่แสดง
การใช้สัมผัสในได้อย่างไพเราะงดงาม เป็ นเหตุการณ์ตอนที่พรานโสอุดรเดินทางเข้าป่ าหิ นพานต์
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เพื่ อไปหาตัวพญาฉัท ทันต์ เมื่ อพรานเฒ่ าพบต้นไม้ล ้ม ขวางทางเดิ น ก็ได้เอาสิ่ วเอาขวานออกมา
เจาะต้นไม้ตน้ นั้นให้เป็ นโพรงเพื่อที่จะได้มุ่งหน้าเดินทางต่อไปได้ โดยผูป้ ระพันธ์ในการเล่มสัมผัส
ให้บทประพันธ์ มี ความไพเราะ ให้ผูร้ ับสารรู ้สึ กถึ งภาพและเสี ยงที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งสัมผัส ระหว่างบท
เป็ นสิ่ งที่ ข าดไม่ ไ ด้ ใ นบทประพั น ธ์ ป ระเภทร้ อ ยกรอง ทั้ ง ฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ วัด บ้ า นแลง
และฉบับวัดบ้านนา ปรากฏการใช้สัมผัสระหว่างบทในทุ กบท ไม่ขาดตกบกพร่ อง ส่ วนสัมผัสใน
จากตัวอย่างข้างต้น ก็ เป็ นการแสดงฝี มื อของผูป้ ระพัน ธ์ได้อย่างดี ในการเลื อกใช้ค าที่ มาสัม ผัส
กันภายในวรรค ดังที่ผศู ้ ึกษาได้ขีดเส้นเน้นข้อความไว้ขา้ งต้น
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏11 ยังมีนางช้าง
สมสู่คู่สร้าง
แห่งพระโพธิญาณ
ตัวคือเงินยวง
งางวงตระการ
นามกรเยาวมาลย์
ชื่อนางสุ พตั รา
๏46 แต่แรกเราสม
ระรื่ นชื่นชม
เล่นอยูส่ บาย
มิให้หม่นหมอง
เพียงเท่าละอองทราย
พี่ยอ่ มขวนขวาย
มิให้ราคาญ

ฉบับวัดบ้ านนา
๏9 ยังมีนางช้าง
สมสู่คู่สร้าง
แห่งพระโพธิญาณ
ตัวคือเงินยวง
งางวงตระการ
นามกรเยาวมาลย์
ชื่อมหาสุ พตั รา
๏41 แต่แรกเราสม
ระรื่ นชื่นชม
เล่นอยูส่ บาย
ไม่ให้เศร้าหมอง
ค่าเช้าเพรางาย
พี่ยอ่ มขวนขวาย
มิให้ราคาญ

การใช้คาสัม ผัสนอก และสัมผัส ใน ของฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้ านแลง และวัดบ้านนา
มีการใช้อยู่ตลอดทั้งเรื่ อง ซึ่ งเป็ นการแสดงให้เห็นความสามารถของผูป้ ระพันธ์ ที่มีความสามารถ
ในการเลือกใช้ค าที่ มีค วามไพเราะ และมี การสัมผัส กันได้อย่างเหมาะสม จึงทาให้ บทประพันธ์
ที่ ป รากฏ ออก มานั้ น มี ความไพ เราะ และงดงาม ใน การใช้ ภ าษา ส่ วน ฉั ท ทั น ตชาดก
ฉบับ หอสมุ ดแห่ งชาติ ล าว มี ก ารใช้สั มผัส นอกอยู่เช่ น เดี ยวกัน แต่บางบทผูป้ ระพัน ธ์ก็ ไม่ไ ด้ใส่
สัมผัสนอกมาด้วย และการใช้คาสัมผัสในนั้นไม่ปรากฏเด่นชัดมากนัก
การใช้ สานวนโวหาร
โวหาร เป็ นศิลปะการใช้ภาษาอย่างหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นวิธีการพูดหรื อเขีย นทาให้เกิดความหมาย
เข้ม ข้น ขึ้ น หรื อ หนั ก เบา ก ากวมต่ า ง ๆ กัน ไปตามเจตนาของผู พ้ ู ด หรื อ เขี ย น โวหารเป็ นภาษา
ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด มโนทั ศ น์ ห รื อจิ น ตภาพได้ ชั ด เจนหรื อกว้ า งขวางกว่ า ภาษาที่ ต รงไปตรงมา
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เหตุป ระการหนึ่ ง คื อ เพราะการใช้โวหารนั้น ส่ วนใหญ่ จะใช้ภาษาเปรี ย บเที ยบสรรพสิ่ งต่ าง ๆ
ทั้งรู ปธรรมและนามธรรม (สิ ทธา พินิจภูวดล และคณะ, 2516: 167)
การศึกษาสานวนโวหารจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการศึกษาวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็ นวรรณคดีไทย
หรื อวรรณกรรมท้องถิ่น เป็ นการศึกษาศิลปะการใช้ภาษาของผูป้ ระพันธ์พ้ืนบ้านที่ได้สร้างสรรค์
ส านวนโวหารอัน เป็ นจุ ด เด่ น ของวรรณกรรม ที่ ท าให้ ผูอ้ ่ านและผูฟ้ ั งได้เข้าถึ งส านวนโวหาร
อันเป็ นศิลปะการใช้ภาษา (พจนีย ์ เพ็งเปลี่ยน, 2532: 58)
เรื่ อ งฉั ท ทั น ตชาดกทั้ง 4 ฉบับ ผู ้ป ระพัน ธ์ ไ ด้ใ ช้ ส านวนโวหารที่ ไ พเราะ สละสลวย
เพื่ อให้ ส อดคล้องกับ เนื้ อหาที่ ต้องการถ่ ายทอดให้ แก่ ผูร้ ั บ สาร โดยสามารถแบ่ งส านวนโวหาร
ที่ ป รากฏในเรื่ องได้เป็ น 4 ประเภท คือ 1. บรรยายโวหาร 2. พรรณนาโวหาร 3. เทศนาโวหาร
4. โวหารภาพพจน์ โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
1. บรรยายโวหาร คื อ โวหารเล่ า เรื่ อ ง อธิ บ ายตามล าดับ เหตุ ก ารณ์ ผู ้ป ระพัน ธ์ จ ะใช้
ภาษาง่าย ๆ อ่านแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริ ง (ประสิ ทธิ์ กาพย์กลอน, 2518: 89)
โดยในเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดกผูป้ ระพัน ธ์ ใ ช้ส านวนแบบบรรยายโวหารในการบรรยายถ่ ายทอด
ถึงชื่อ สถานที่ บุคคล เหตุการณ์ การใช้บรรยายโวหารในเรื่ องฉัททันตชาดกปรากฏดังนี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏10 จักกล่าวนิทาน
แต่ก่อนมานาน
ล่วงลับแล้วไป
หน่อเนื้อโพธิสัตว์
อันอยูใ่ นไพร
เป็ นคชสารใหญ่
ชื่อพญาฉัททันต์
๏11 ยังมีนางช้าง
สมสู่คู่สร้าง
แห่งพระโพธิญาณ
ตัวคือเงินยวง
งางวงกระการ
นามกรเยาวมาลย์
ชื่อนางสุ พตั รา
๏12 พระโพธิสัตว์
ชื่นชมโสมนัส
ด้วยนางกัลยา
เมียหลวงพระเจ้า
ชื่อมหาสุ พตั รา
ตั้งไว้ใหญ่กว่า
นางช้างทั้งหลาย
๏13 นางช้างสามตัว
เมียน้อยอยูห่ วั
แห่งพระโฉมฉาย

๏7 ขอกล่าวนิยาย
ล่วงลับแล้วไกล
หน่อโพธิสัตว์
เป็ นคชสารใหญ่
สมสู่คู่สร้าง
ตัวคือเงินยวง
นามกรเยาวมาลย์
เชยชมโสมนัส
เมียหลวงพระเจ้า
ตัวใหญ่กระหวา
เมียเจ้าอยูห่ วั

ฉบับวัดบ้ านนา
ตถาคตผูเ้ รื่ องไกร
แต่ก่อนมานาน
อันอยูใ่ นไพร
ชื่อพระยาฉัททันต์
๏9 ยังมีนางช้าง
แห่งพระโพธิญาณ
งางวงกระการ
ชื่อมหาสุ พตั รา
๏10 พระโพธิสัตว์
กับนางเมีย
คือมหาสุ พตั รา
นางช้างทั้งหลาย
๏11 นางช้างสามตัว
แห่งพระโฉมฉาย
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ชื่อแก้วสุ พตั รา
ตัวแดงแสงพราย
ชื่อเกศสุ พตั รา
เหลืองคือจาปา
เมื่อพิศแลดู
เมียสุ ดลงมา
ตัวคือดังนิล
อยูใ่ นหิมวัน

โฉมงามพรรณราย
คือสี ชมพู
๏14 อันดับลงมา
โฉมงามพรรณราย
ไอยาราหางหู
งามงามตามกัน
๏15 นางจุลสุ พตั รา
แห่งพระฉัททันต์
ย่อมรักเสมอกัน
ตั้งต่อโพธิญาณ
“...พระยาซ้างสามเมียหลวง

ต่างชื่อสุ พตั รา
เมียรองเผือกกาย
ชื่อเกศสุ พตั รา
เหลืองคือจาปา

โฉมงามพรรณราย
คือสี ชมพู
๏12 เป็ นสองถัดมา
นัยนาโฉมตรู
งามงามต่างกัน

เมียรองลงมา
เกิดมาก่อกรรม

๏13 นางจุลสุ พตั รา
แห่งพญาฉัททันต์
สร้างโพธิสมภาร

มีสีงามพ้นที่เกิดด้วยสมภาร

ตัวประธานเมียหลวงเมียเฒ่า

ชื่อของเจ้ามหาสุ ภตั รา

นางพญาสี ขาวปานไข่

ตั้งขึ้นใหญ่เป็ นเอกเทวี

มเหสี ที่สองพระบาท

งามสะอาดชื่อแก้วสุ พตั รา

กัลยาสี แดงคือซาด

สี ประหลาดเรี ยกสี ซมพู

นางบุญชูที่สามเมียไท้

มีชื่อไว้ว่าเกศสุ พตั รา

กัลยาสี นวลคือเมฆ

ยังมีอีกชื่อว่าจุลละพัตรา

กัลยาเป็ นเมียที่สี่

เจ้าผูน้ ้ ีสีม่วงดานิล

พระภูมีรักแพงทั้งสี่

ตั้งไว้ที่เป็ นเอกโทตรี

นางเทวีสี่องค์บค่ ลาด

ตามพระบาทผ่อแก้วชู่ยาม...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

“...นโม ตสฺ สตฺ ถุ อกึ นุ โข จสิ ติ อิท สตฺ ถา วเนน วิหรนฺ เต เอกทหร
ภิกฺขณ
ุ ี ย อารพฺภ กเถสิ สตฺ ถา สัพพัญญูพระพุทธเจ้าอยูส่ าราญในป่ าเช
ตวันอารามพระก็ปรารภซึ่ งภิกขุณีหนุ่มตน 1 หื้ อเป็ นเหตุก็เทศนายัง
ชาดกอันนี้อนั หมายด้วยคาถาบาทต้นว่า อกึ นุ โข จสิ ติ สตฺ ถาดังนี้แล
สา กิ ร สาวตฺ ถิย กุล ธี ต า ฆรวาเส อทิ นฺ น า ว ทิ สฺวา ปพฺ พ ชิ ตฺวา เอก
ทิวส ภิกฺขุณีหิ สทิธมฺ มสฺ ส ปนฺ นายโต กิร ดังได้ยินมาส่ วนนางภิกขุณี
หนุ่ มตนนั้นได้เกิดเป็ นลูกหญิงตระกูลอัน 1 ในเมืองสาวัตถีก็หันยัง
โทษในฆราวาสก็ อ อกไปบวชเป็ นภิ กขุ ณี แ ลยัง มี ในวัน 1 ภิ ก ขุ ณี
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ทั้งหลายไปเพื่อจักฟังธรรมเทศนาแห่ งพระพุทธเจ้าหันแลภิกขุณีตน
นัง่ อยูเ่ หนืออาสนะนั้น...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

จากตัวอย่างบทประพันธ์ขา้ งต้นเป็ นตัวอย่างของการใช้บรรยายโวหาร จากฉัททันตชาดก
ทั้ ง 4 ฉบั บ โดยการใช้ บ รรยายโวหารในเรื่ องมี ก ารใช้ ง านตลอดทั้ งเรื่ องซึ่ งเป็ นลั ก ษณะ
ของการถ่ ายทอดเหตุ ก ารณ์ ต่ าง ๆ ในเรื่ อ ง เป็ นการเน้ น ถึ ง เนื้ อ เรื่ อ งที่ ต้อ งเล่ า มี ก ารเรี ย งล าดับ
เหตุการณ์อย่างชัดเจน
2. พรรณนาโวหาร คื อ โวหารที่ ใ ช้น าเสนอเรื่ อ งราว หรื อ ความรู ้ สึ ก อย่างละเอี ย ดลออ
โดยมีจุดประสงค์ให้ผรู ้ ับสารรู ้สึกซาบซึ้ง เกิดความประทับใจ มีอารมณ์คล้อยตาม และเกิดจินตภาพ
ตามที่ผสู ้ ่ งสารต้องการ โวหารชนิดนี้มกั ใช้ในงานเขียนประเภทบันเทิงคดี ซึ่ งเอื้อแก่การแสดงศิลปะ
ในการประพัน ธ์ ถ้อ ยค าที่ ใ ช้ผ่ านการคัด สรรและเลื อ กเฟ้ น อย่างประณี ต งดงาม และไพเราะ
เพื่ อให้ ผูร้ ั บ สารได้ท้ ัง รสค าและรสความ (กิ ต ติ ชัย พิ น โน และอมรชัย คหกิ จโกศล, 2558: 67)
ฉัททันตชาดกฉบับหอสมุดแห่งชาติลาวไม่โดดเด่นในเรื่ องของพรรณนาโวหาร เพราะการเล่าเรื่ อง
ที่ผูป้ ระพันธ์เขียนขึ้นเป็ นการเล่าเรื่ องแบบรวบรัดกระชับใจความ การพรรณนาจึงไม่ค่อยโดดเด่น
เน้ น ไปทางบรรยายโวหารมากกว่ า ส่ ว นฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ วัด บ้ า นแลง ฉบั บ วัด บ้ า นนา
และวัดสู งเม่น ใช้พรรณนาโวหารเพื่อแสดงถึงความงามของธรรมชาติ และการคร่ าครวญเศร้าโศก
เสี ยใจของตัวละคร ดังปรากฏในบทประพันธ์ดงั นี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏216 ชมดอกมะลิซอ้ น
เฒ่าโสอุดร
คิดถึงบุตรา
ลูกรักพ่อเอย
มาด้วยพ่อรา
ให้พระถังงา
ชมเล่นสาราญ
219
๏ เฒ่าเห็นมะตูมสุ ก
หล่นลงต่าปุก
ครั้งหน้านายพราน
เด็กน้อยกูเอ้ย
เอ็นดูลูกหลาน
แม้นมาด้วยพราน
จะกินพอแรง
๏221 ขนุนขนัง
ลูกอินทร์ลูกจันทน์
สารพันนานา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏204 ชมดอกมะลิซอ้ น
เฒ่าสู อุดร
คิดถึงพังงา
ลูกน้อยกูเอ๋ ย
ถ้ามาด้วยหรา
ให้เจ้าพังงา
ชมเล่นสาราญ
๏207 เฒ่าเห็นมะมุดสุ ก
หล่นลงตาปุก
ตรงหน้านายพราน
เด็กน้อยกูเอ้ย
เอ็นดูลูกหลาน
แม้นมาด้วยพราน
จักกินพอแรง
๏209 ขนุนขนัง
ลูกอินทร์ลูกจันทน์
ละมุดพุทรา
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ทุเรี ยนลางสาด
ฝากแก้วกาพร้า
ลูกกร่ ามะยมเทศ
โอ้โอไอ้จอ้ ย
กาพร้าใครจะเหมือน

ใส่หาบไปรา
ลูกน้อยอยูเ่ รื อน
๏222 เฒ่าเห็นลูกเกด
ตกลงกลาดเกลื่อน
ลูกน้อยอยูเ่ รื อน
ลูกน้อยพ่ออา

ทุเรี ยนลางสาด
ฝากแก่กาพร้า
สุ กรมมะยมเทศ
โอ้โอไอ้จอ้ ย
กาพร้าใครจะเหมือน

ใส่หาบเมื่อมา
ลูกน้อยอยูเ่ รื อน
๏210 เฒ่าเห็นลูกเกด
ตกลงกลาดเกลื่อน
ค่อยค่อยอยูเ่ รื อน
ลูกน้อยพ่ออา

ความเมื่อพรานโสอุดรเดินทางเข้าป่ าหิ มพานต์ ผูป้ ระพันธ์ใช้พรรณนาโวหารในการเล่า
เรื่ อ งเมื่ อ พรานเห็ น พื ช พรรณไม้ต่ า ง ๆ จึ ง เกิ ด อารมณ์ คิ ด ถึ ง ลู ก ที่ อ ยู่ บ้า น เช่ น เห็ น ละมุ ด สุ ก
ก็ อ ยากให้ ลู ก มาได้กิ น เห็ น ขนุ น ทุ เรี ย น ลางสาด ก็ อ ยากเก็ บ ใส่ ห าบเอาไปฝากลู ก เป็ นต้น
ทาให้ผรู ้ ับสารรู ้สึกถึงความรู ้สึกของพรานที่จากบ้านมาไกล
การใช้พรรณนาโวหารเป็ นการพรรณนาถึงเรื่ องราวในเรื่ อง เพื่อให้ผรู ้ ับสารเกิดจินตนาการ
และเห็ น ภาพตาม การใช้พ รรณนาโวหารในเอกสารฉบับ วัด สู งเม่ น สามารถถ่ ายทอดออกมา
ได้อย่างดี เป็ นเหตุการณ์ในตอนที่พรานโสอุดรยิงปื นพิษใส่พญาฉัททันต์ ดังความว่า
“...ต สร ฆร อันว่าปื นพิษเหล้มนั้นกันเข้าไปในสะดือช้างก็ลวดถูกยัง
กับปอดม้ามไส้ใหญ่ ไส้น้อยแผวลอดออกไปภายหลังเป็ นดังขวาน
ฟ้าผ่านั้นปื นเหล้มนั้นก็ข้ ึนไปในอากาศแล โลหิ ตฺต อันว่าเลือดก็ไหล
ออกมาแต่ ป ากบาทอัน นั้ นเป็ นเลี ย ดไหลออกมาแต่ ใ ห้ เงิ น นั้ นก็
ทุกขเวทนามีกาลังเจ็บปวดมากนักคาบังเกิดแก่พระยาช้างตัวนันแล
โส นาโค อันว่าพระยาช้างตัวนั้นก็บ่อาจอดยังเวทนาอันนั้นได้ก็จ่ ึง
กระทา ยังห้วยดอยทั้งมวลหื้ อเป็ นเสี ยงอันมีน้ นั เป็ น 1 อันเดียวก็ร้อง
แสนเคียนมากนักก็มีวนั 3 ที แล สพฺ เพ เต อันว่าช้างทั้งหลายฝูงเป็ น
บริ วารอันได้ 8 พันตัวนั้นคันได้ยินเสี ยงเสถียรแห่งพระยาช้างร้องนั้น
เขัาก็กลัวแต่มรณภัย ก็กระทาแล่นลงมาก็เป็ นอันปริ สสะ เพิ่งกลัวมาก
นักก็ลงเข้ามาด้วยเสี ยงพระยาช้างร้องนั้น...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

เมื่ อ พรานโสอุ ด รพบพญาฉั ท ทั น ต์ ก็ ไ ด้ ขุ ด หลุ ม ซ่ อ นตัว อยู่ ใ ต้ที่ น อนของพญาช้ า ง
เมื่ อได้โอกาสจึ งยิงปื นพิ ษ ไปยังพญาช้าง ในที่ น้ ี ผูป้ ระพันธ์ ไ ด้พ รรณนาถึ งอาการของพญาช้าง
เมื่ อถูก ปื นพิ ษ ยิง แทงทะลุเข้าไปยังส่ วนต่าง ๆ ในร่ างกาย เกิ ดเลื อดไหล จนพญาช้างร้องทาให้
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หมู่บ ริ วารกลับ มาหาตน เมื่ อผูร้ ั บ สารได้ฟั งได้อ่านในบทนี้ ก็จะรู ้ สึ ก เห็ นภาพความเจ็บ ปวดของ
พญาช้างดังที่ผปู ้ ระพันธ์ได้พรรณนาโวหารในการประพันธ์
3. เทศนาโวหาร หมายถึ ง การเขี ยนอธิ บ ายชี้ แจง ให้ ผูร้ ั บ สารเข้าใจ ชี้ ให้เห็ นประโยชน์
หรื อโทษ ของเรื่ องที่ กล่าวถึ ง เป็ นการชักจู งให้ผูอ้ ่านคล้อยตาม เห็ นด้วยหรื อเพื่อแนะนาสั่งสอน
ปลุกใจหรื อเพื่อให้รู้ขอ้ เท็จจริ ง (ดวงใจ ไทยอุบล, 2543: 215) ฉัททันตชาดกทั้ง 4 ฉบับ ใช้เทศนา
โวหารในตอนที่ พ ญาช้ า งฉั ท ทั น ต์ เทศนาสั่ ง สอนพรานโสอุ ด ร และในตอนอวสานบท
ส่ วนฉบับ วัดสู ง เม่ นมี ตอนที่ พ ระพุ ทธเจ้าเทศนาให้หมู่ ส าวกฟั ง ซึ่ งเป็ นการแสดงถึ งหลัก ธรรม
ทางพระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งจากฉัท ทัน ตชาดก เป็ นวรรณกรรมศาสนาจึ งปรากฏเทศนาโวหาร
มากกว่าโวหารชนิดอื่น เพราะผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการให้ขอ้ คิดคติสอนใจแก่ผรู ้ ับสาร โดยเทศนาโวหาร
ในเรื่ องปรากฏดังบทประพันธ์ดงั นี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏474 ส่วนพระโพธิสัตว์
เห็นพรานโทรมนัส
โศกเศร้ามากมาย
จึงโน้มน้าวธรรม
แจ้งการทั้งหลาย
เทศนาธิบาย
หวังจะให้พราน
๏475 ดูราพรานเฒ่า
วันนี้นะเจ้า
กูจกั สอนสัง่
บารุ งจิตไว้
เอ็งตั้งใจฟัง
เร่ งคิดทุกขัง
อนิจจังอนัตตา
476
๏ ตัวเองเป็ นพราน
เคยเที่ยวล้างผลาญ
สัตว์ให้มรณา
เท่าฆ่าสัปปุรุษ
คนเดียวเอกา
บาปดังนี้หนา
จงเฒ่าเข้าใจ
๏477 สัปปุรุษพันหนึ่ง
ฆ่าเสี ยให้ถึง
ชีวิตบรรลัย
จึงเท่าฆ่าพราหมณ์
ผูร้ ู ้วินยั
คนเดียวบรรลัย
บาปพ้นคลนา
๏478 พราหมณ์พนั หนึ่งเล่า
ฆ่าเสี ยนะเจ้า
ให้มว้ ยฉิบหาย
ไม่เท่าสามเณร
องค์เดียวเอกา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏444 ส่วนพระโพธิสัตว์
เห็นพรานโทรมนัส
โศกเศร้ามากมาย
จึงโน้มน้าวธรรม
แจ้งคาทั้งหลาย
เทศนาธิบาย
ให้เฒ่าพรานฟัง
๏445 ดูราพรานเฒ่า
วันนี้เออเจ้า
กูจกั สอนสัง่
บามรงจิตไว้
จงตั้งใจฟัง
เร่ งคิดทุกขัง
อนิจจังอนัตตา
๏446 ตัวเองเป็ นพราน
เคยเที่ยวล้างผลาญ
ให้สัตว์มรณา
ไม่เท่าสัปปุรุษ
คนเดียวเอกา
บาปดังนี้หนา
จงเฒ่าเข้าใจ
๏447 สัปปุรุษพันหนึ่ง
ฆ่าเสี ยให้ถึง
ชีวนั บรรลัย
มิเท่าฆ่าท่าน
ผูร้ ู ้วินยั
คนเดียวบรรลัย
บาปพ้นคลนา
๏448 พราหมณ์พนั หนึ่งเล่า
ฆ่าเสี ยนะเจ้า
ให้มว้ ยชีวา
มิเท่าฆ่าเณร
คนเดียวเอกา
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ให้มว้ ยมรณา

จงเฒ่าเข้าใจ
๏ เณรน้อยพันหนึ่ง
ชีวิตบรรลัย
ผูค้ รองวินยั
บาปได้เสมอกัน
๏480 ภิกขุพนั หนึ่ง
สิ้นแก่อาสัญ
ผูท้ รงพรตนั้น
บาปดังนี้นา
๏481 ฆ่าเจ้าอาราม
เป็ นความสัจจา
เท่าถึงมรณา
นักปราชญ์คนเดียว

ให้มว้ ยมรณา

479

ฆ่าเสี ยให้ถึง
เท่าฆ่าภิกขุ
แต่องค์เดียวไซร้
ฆ่าเสี ยให้ถึง
ฆ่าเจ้าอาราม
แต่องค์เดียวนั้น
กูบอกแต่ตาม
ถึงพันหนึ่งเล่า
เสมือนหนึ่งฆ่า

ฆ่าเสี ยให้ถึง
มิเท่าภิกขุ
แต่องค์เดียวไซร้
ฆ่าเสี ยให้ถึง
ฆ่าเจ้าอาราม
ตาเฒ่ารู ้พลัน
เราบอกแต่งาม
ถึงพันหนึ่งเล่า
ไม่เท่าตนฆ่า

ลาจากโลกไป
๏449 เณรน้อยพันหนึ่ง
ชีวิตบรรลัย
ผูค้ รองวินยั
บาปได้เท่ากัน
๏450 ภิกขุพนั หนึ่ง
สิ้นแก่อาสัญ
แต่องค์เดียวนั้น
เหมือนกันแลหนา
451
๏ ฆ่าชีตีพราหมณ์
แต่ตามสัจจา
ให้มว้ ยมรณา
นักปราชญ์ผเู ้ ดียว

พญาฉัท ทันต์เห็ นพรานเศร้าเสี ยใจ เพราะรู ้ความจริ งที่ นางจุลสุ พตั ราคือ เมี ยในอดีตชาติ
ของพญาช้าง พญาฉัททันต์จึงเทศนาเรื่ องบาปกรรมของการฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต ให้พรานฟัง ในเรื่ องของ
บาปกรรมในการฆ่า
“...ต่างคนต่างความสุ ขบ่เบี ยดเบี ยนให้กนั ร้ายให้เมตตาไปถึงเบื้ อง
เดียรฉานตัวน้อยใหญ่บ่ควรตีบาควรฆ่าให้เขาฮ้อนจึงแม่นทางให้เจ้า
ทาใจหมั้น เป็ นกลางอยูท่ ุกเมื่อขันติเจ้าอย่าเว้นระวังไว้อยูช่ ู่ยาม ชื่อว่า
เมตตามะโนกรรมแท้อย่าหลงลืมตั้งให้เที่ยง...”
(ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว)

ตัวอย่างเทศนาโวหาร จากฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว เทศนาโวหารในเรื่ องฉัททันตชาดก
ฉบับนี้ ปรากฏอยู่ในส่ วนอวสานบท ซึ่ งเป็ นการใส่ คาพู ดของผูป้ ระพันธ์ลงไป มี การสั่งสอนให้
ข้อ คิ ด หลายอย่า ง เช่ น จากตัว อย่ างบทประพัน ธ์ ข้า งต้น เป็ นการให้ ข้อ คิ ด สอนใจในเรื่ อ งไม่
เบียดเบียนมีเมตตาต่อสัตว์น้อยใหญ่และเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน ให้มีขนั ติความอดทน ซึ่งหากกระทา
ตามคาสอนแล้วนั้นก็จะมีความสุ ข ไม่มีใครมาเบียดเบียน
“...สตฺ ถา อันว่าพระพุทธเจ้าตนมีอนั ร้อนกระหายหากปราศจากแลมิ
ทุกขเวทนาหากดับแล ได้ถอดเสี ยแล้วคือว่า ราคะ กิเลส ตัณหา เป็ น
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ต้น หากปราศจากแล้วพระก็ตรัสรู ้ดว้ ยญาณแห่ งตนยังจริ ตอันใหญ่
อัน น้ อยอัน สู งอัน ต่ าอัน เป็ นแล้วแต่ ก่ อนนั้น เป็ นดั่งรนึ กรู ้ ยงั กรรม
ทั้งหลายอันกระทาเมื่อเช้าแลรนึกรู ้เมื่อคานั้นพระพุทธเจ้าจึ่งกล่าวว่า
อห โว เตน สมายน อโหสิ ตตฺ ร ภิกฺขโว ดังนี้ดูราภิกขุท้งั หลายตถาคต
ได้เกิดเป็ นช้างฉัททันต์มีในกาลเมื่อในนั้นแลสู่ท่านทั้งหลายจุ่งทรงจา
ไวั้ยงั ชาดกอันนี้ ไว้อย่าได้ขอดยังกรรมแลเว้นไว้ในใจด้วยนิ ยมดัง
ตถาคตหากเทศนามานี้เถิด...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

ในส่ วนอวสานบท ของฉบั บ วัด สู งเม่ น ผู ้ป ระพั น ธ์ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ว่ า พระพุ ท ธเจ้ า
ปราศจากทุกขเวทนา และราคะ กิเลส ตัณหา พระองค์จึงตรัสรู ้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระพุทธเจ้า
ได้ เทศนาสั่ ง สอนหมู่ ภิ ก ษุ ส าวกว่ า เมื่ อ ได้ ฟั ง ชาดกเรื่ องนี้ แล้ ว ขอให้ ทุ ก ท่ า นจงจ าเอาไว้
อย่า ได้ส ร้ า งเวรกรรม ให้ ย้ งั เอาไว้ใ นใจ ดุ จ ดัง พญาช้า งที่ บ ริ จ าคงาให้ เป็ นทาน และไม่ จองเวร
แก่พรานและนางจุลสุ พตั รา เมื่อผูร้ ับสารได้ฟังได้อ่านแล้วเห็นว่าเป็ นการสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
แก่ภิกษุสาวก ผูร้ ับสารก็จะรู ้สึกศรัทธา และตั้งใจปฏิบตั ิตามคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
4. โวหารภาพพจน์ คื อ การใช้ ค าหรื อถ้ อ ยค าเพื่ อ สื่ อสารถึ ง สิ่ งที่ เป็ นนามธรรม
หรื อสิ่ งที่ไม่สามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนให้กลายเป็ นสิ่ งที่มีรูปธรรมหรื อสามารถเห็นภาพ
ได้ชดั เจนกระทัง่ ก่อให้เกิดความเข้าใจขึ้นในที่สุด (ยุวพาส์ [ประทีปะเสน] ชัยศิลป์ วัฒนา, 2542: 21)
การใช้ภาพพจน์ในวรรณกรรมเรื่ องฉัททันตชาดกสามารถแบ่งประเภทได้ดงั นี้
4.1 อุ ป มา คื อ ภาพพจน์ เปรี ย บเที ย บความเหมื อนกัน ของสิ่ งสองสิ่ ง โดยมี ค าเชื่ อมโยง
ด้ ว ยค าว่ า อุ ป มา เหมื อ น ดุ จ ดั่ ง เช่ น เฉก ปาน ราว ประหนึ่ ง เพี ย ง เที ย ม เสมอ เป็ นต้ น
(วิภา กงกะนันท์, 2533: 40) การเปรี ยบเที ยบลักษณะนี้ จะมี ขอ้ ความ 2 ส่ วน ส่ วนหนึ่ งกล่าวก่ อน
เรี ยกว่าอุปไมย ส่วนที่กล่าวเปรี ยบเทียบและอยูห่ ลังคาเชื่อมเรี ยกว่า อุปมา
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ฉบับวัดบ้ านแลง
๏14 อันดับลงมา
ชื่อเกศสุ พตั รา
โฉมงามพรรณราย
เหลืองคือจาปา
ไอยาราหางหู
เมื่อพิศแลดู
งามงามตามกัน
๏15 นางจุลสุ พตั รา
เมียสุ ดลงมา
แห่งพระฉัททันต์
ตัวคือดังนิล
ย่อมรักเสมอกัน
อยูใ่ นหิมวัน
ตั้งต่อโพธิญาณ
“...งามสะอาดชื่อแก้วสุ พตั รา

ชื่อเกศสุ พตั รา
เหลืองคือจาปา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏12 เป็ นสองถัดมา
นัยนาโฉมตรู
งามงามต่างกัน

กัลยาสี แดงคือซาด

สี ประหลาดเรี ยกสี ซมพู

นางบุญชูที่สามเมียไท้

มีชื่อไว้ว่าเกศสุ พตั รา

กัลยาสี นวลคือเมฆ...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

ฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา เปรี ยบเทียบสี กายที่เป็ นสี เหลืองของนางเกศ
สุพตั รา ว่า เหลืองเหมือนจาปา และสี ดาของนางจุลสุพตั ราว่า ดาดังนิล
ส่ วนฉบับ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ล าว เปรี ยบสี ตัวของนางแก้วสุ พ ัตรา ว่าแดงเหมื อนกับชาด
และเปรี ยบเทียบสี กายที่เป็ นสี นวลของนางเกศสุพตั รา ว่าสี นวลเหมือนกับเมฆ
ฉบับวัดบ้ านแลง
ฉบับวัดบ้ านนา
๏62 ฝันว่างาทั้งแท่ง
เห็นจะแจ้งงามยิ่งยง
๏54 ฝันว่างาทั้งแท่ง
ประจักษ์แจ้งงามยิ่งยง
นางได้ทอดองค์ลง
คือดังแท่นท้าวอินทรา ได้ทอดพระกายลง
คือดังแท่นพระอินทรา

เปรี ยบแท่นบรรทมที่นางจุลสุพตั ราฝันถึง ว่า งามดังแท่นบัณฑุกมั พลของพระอินทร์
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏ ท้าวเสด็จลินลา
ยังกัลยานางอรทัย
ทั้งสองชลเนตรไหล
คือดังท้องธารธารา
82

ฉบับวัดบ้ านนา
๏ เธอเสด็จลินลา
สู่ฉายานางอรทัย
ชลเนตรหยดย้อยไหล
เป็ นน้ าใสคือธารา
74

เปรี ยบน้ าตาของท้าวพรหมทัต และนางจุลสุ พตั รา ว่า น้ าตาไหลและใสเหมือนน้ า

145

บริ วารทั้งผอง
เย็นเกล้าเกศี
โอยนี้จะไกล

ฉบับวัดบ้ านแลง
๏606 พระเคยปกครอง
คือร่ มโพธิ์ไทร
ไม่มีโพยภัย
จักร้อนหนักหนา

ตัวเราทั้งผอง
เย็นเกล้าเกศี
แต่น้ ีจะไกล

ฉบับวัดบ้ านนา
๏569 พระเจ้าปกป้อง
คือร่ มโพธิ์ไทร
ไม่มีโพยภัย
ฉัททันต์ราชา

เปรี ยบพญาฉัททันต์ที่เคยปกป้องหมู่บริ วาร ว่า เหมือนร่ มโพธิ์ ไทร ที่คอยเป็ นร่ มดับร้อนให้
“...โสนุตตรพรานก็ย่ายังงวงอันขาวเสมอดังลวดเงินแห่งมหาสัตว์เจ้า
นั้นก็ข้ นึ อยูใ่ นพุม้ พัวหัวช้างเป็ นดังดอยไกรลาศ...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

เปรี ยบงวงและหัวของพญาฉัททันต์ ว่า ขาวเหมือนลวดเงิน สูงดังเขาไกรลาศ
4.2 อุ ป ลั ก ษณ์ คื อ ภาพพจน์ เปรี ยบเที ย บสิ่ งหนึ่ งเป็ นอี ก สิ่ ง หนึ่ ง โดยมี ค าเชื่ อ มโยง
ด้ว ยค าว่ า เป็ น เท่ า คื อ น าหน้ า (กุ ห ลาบ มัล ลิ ก มาส, 2531: 127) การใช้ อุ ป ลัก ษณ์ ป รากฏ
ในฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด บ้า นแลง และวัด บ้านนา เพี ย งสองฉบับ คื อ ตอนที่ น างจุ ล สุ พ ัต รา
รู ้ จ ากพรานโสอุ ด รว่ า งาที่ ต นใช้ ใ ห้ ไ ปตัด คื อ งาของพญาฉั ท ทั น ต์ นางจึ ง พร่ าร าพั น เสี ยใจ
และขอให้ตนได้ไปเกิดอยูค่ ู่กบั พญาช้างในทุก ๆ ชาติ ดังบทประพันธ์วา่
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏679 โอ้พระโฉมยง
เมียเป็ นคนหลง
เพราะกรรมเวรา
ข้าไปใจมาร
แกล้งผลาญราชา
จึงใช้พรานป่ า
ไปฆ่าพระองค์
๏680 เมียได้ทาผิด
สุ ดที่จะคิด
แล้วนาโฉมยง
เมียจะกลั้นใจตาย
ตายตามพระองค์
ร่ วมในไพรพง
ด้วยพระราชา
๏681 เมียขอตามเจ้า
พระทองหนุ่มเหน้า
ร่ วมรักเสน่หา
แม้นพระขึ้นสวรรค์
ขอท่านราชา
สู่ไตรตรึ งสา
ร่ วมวิมานกัน

ฉบับวัดบ้ านนา
๏645 นางตั้งปรารถนา
ด้วยเจ้าฟ้าผูผ้ วั ขวัญ
มาเกิดไหนไปเกิดกัน
ทันทุกชาตินอ้ งปรารถนา

๏646 ถ้าท้าวเป็ นพระอินทร์ เมียเพื่อนกินเป็ นสุ ชาดา
จักตามพระงามข้า
ทุกชาติพาอย่าคลาดไกล

๏647 พระบรมเป็ นพรหมทัต น้องขอนัดเป็ นนางใน
ให้ทา้ วเจ้าอาศัย
สาราญใจในปรางศรี
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เมียรักแนบข้าง
ให้พระอาศัย
เมียรักจอมขวัญ
เมียรักแนบกับอก
ทรงผลต่างต่าง
ให้พระราชา
เมียรักนี้นา
ให้พระอาศัย
ขอเชิญภูบาล
มิควรปิ่ นเกล้า
เป็ นชะนีผีโป่ ง
เมียจักตามไป
ตัวข้าพระองค์
ให้พระลงเล่น
ที่ในสาคร
ตัวน้องเทวี
เป็ นศิลาอาสน์
บัลลังก์ทา้ วไทย

๏682 แม้นพระเป็ นช้าง
เป็ นพนาสันต์
เย็นใจทรงธรรม์
ขอเลี้ยงรักษา
๏683 แม้นพระเป็ นโนรี
เป็ นไพรพฤกษา
แก่อ่อนนานา
พ่ออยูส่ าราญ
๏684 แม้นพระเป็ นปลา
ขอเป็ นชลาธาร
เย็นใจสาราญ
เสด็จอยูอ่ าศัย
๏685 แม้นถอยไปเล่า
ลิงค่างบ่างใน
เสื อโคร่ งในไพร
รักษาภูธร
๏686 แม้นเป็ นพญาหงส์
ขอเป็ นสาคร
เย็นใจภูธร
คงคาน้ าไหล
๏687 แม้นเป็ นราชสี ห์
ขอเป็ นพงไพร
สี หราชอาศัย
ที่ในภูผา

๏648 พระใจดีเป็ นอิศวร
ความรักพระจักรี

นางคู่ควรอุมาเทวี
อยูร่ ่ วมที่ศิวาลัย

๏649 ท้าวเป็ นพระอาทิตย์
นางหวังตั้งใจไป

เมียร่ วมจิตเป็ นรถชัย
ให้จอมไตรทรงลินลา

๏650 พระใจบุญเป็ นอุณรุ ท ข้านงนุชเป็ นอุษา
จักตามพระงามข้า
ทุกชาติพาอย่าแคล้วกัน

๏651 พระรู ปโอ่เป็ นโสรัจ
ประทุมาอย่าไกลกัน

นางปองนัดเป็ นนางนั้น
ทันโฉมตรู รู้รักษา

๏652 พระโฉมตรู เป็ นสุ ธน
เมียงามตามรักษา

เมียจุมพลเป็ นมโนราห์
พระราเมียมหมองศรี

๏653 พระทรงพุทธเป็ นครุ ฑธิราช ข้าน้อยนาถเป็ นฉิมพลี
เมียหวังตั้งภักดี
ให้ภูมีอยูส่ าราญ

บทประพัน ธ์ ข ้างต้น นางจุ ล สุ พ ัต ราได้ข อดัง นี้ ถ้าพญาฉั ท ทัน ต์เป็ นช้าง ตนขอเป็ นป่ า
ให้ พ ญาช้า งอยู่อ าศัย ถ้า พญาฉัท ทัน ต์เป็ นนก ตนขอเป็ นต้น ไม้อ อกลู ก ออกผลให้ พ ญาช้างกิ น
ถ้า พญาฉั ท ทัน ต์เป็ นปลา ตนขอเป็ นน้ า ให้ พ ญาช้า งอยู่อ าศัย ถ้า พญาฉั ท ทัน ต์เป็ นชะนี ลิ ง เสื อ
หรื อสัตว์ต่าง ๆ ในป่ า ตนขอตามไปอยู่กบั พญาช้างทุกชาติ ถ้าพญาฉัททันต์เป็ นหงส์ ตนขอเป็ นน้ า
ให้พญาช้างได้ลงเล่น ถ้าพญาฉัททันต์เป็ นสิ งโต ตนขอเป็ นแท่นหิ นให้พญาช้างได้นงั่ เป็ นบัลลังก์
ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านนา นางจุลสุ พตั ราได้ขอดังนี้ ถ้าพญาฉัททันต์เป็ นพระอิ นทร์
ตนขอเป็ นนางสุ ช าดา ถ้า พญาฉั ท ทั น ต์ เป็ นพระเจ้า พรหมทั ต ตนขอเป็ นนางในนางสนม
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ถ้าพญาช้างเป็ นพระอิศวร ตนขอเป็ นพระแม่อุมา ถ้าพญาช้างเป็ นพระอาทิ ตย์ ตนขอเป็ นราชรถ
ถ้าพญาช้า งเป็ นอุ ณ รุ ท ตนขอเป็ นนางอุ ษ า ถ้าพญาช้างเป็ นพระสุ ธ น ตนขอเป็ นนางมโนราห์
ถ้ า พ ญ าฉั ท ทั น ต์ เป็ น พ ญ าค รุ ฑ ต น ข อ เป็ น วิ ม าน ฉิ ม พ ลี ถ้ า พ ญ าฉั ท ทั น ต์ เป็ น น ก
ตนขอเป็ นป่ าหิ มพานต์ ถ้าพญาฉัททันต์เป็ นปลาทอง ตนขอเป็ นน้ า
บทประพั น ธ์ ใ นส่ วนนี้ เป็ นส่ วนที่ ทั้ งสองฉบั บ ใช้ บ ทประพั น ธ์ ค นละประเภท
และมีเนื้ อความคนละเนื้ อความ แต่มีความหมายที่แสดงออกมาเหมือนกัน เป็ นการแสดงให้เห็นว่า
ถึ ง แม้ฉัท ทัน ตชาดกฉบับ วัด บ้า นนา จะคัด ลอกมาจากส านวนเดี ย วกัน กับ ฉัท ทัน ตชาดกฉบับ
วั ด บ้ า น แล ง แต่ ใ น ส่ วน นี้ ผู ้ ป ระ พั น ธ์ เอ งก็ ไ ด้ แ ต่ ง เอง ไม่ ได้ ท าก ารคั ด ล อ ก ทั้ งห ม ด
เป็ นการแสดงความสามารถของผูป้ ระพันธ์ว่าตนก็มีความสามารถในการแต่ง บทประพันธ์เช่นกัน
บทประพันธ์ที่แต่งออกมานั้นก็มีความหมายที่ดี และมีความไพเราะด้วยเช่นกัน
4.3 อติ พ จน์ คื อ การกล่ า วโลดโผนเกิ น กว่า ที่ จ ะเป็ นจริ ง ได้ แต่ เป็ นการกล่ าวที่ ไ ด้ผ ล
ทางจิ ต ใจ ท าให้ เกิ ดความซาบซึ้ งไปกับ เนื้ อความที่ มี น้ าหนัก มากเช่ น นั้น ผูอ้ ่ านย่อมทราบดี ว่า
ค ากล่ า วเช่ น นั้ นไม่ มี ท างเป็ นความจริ งได้ แต่ ก็ ย ัง ยอมรั บ ฟั งด้ ว ยความรู ้ สึ กที่ ป ระทั บ ใจ
ไม่ ถื อ ว่า เป็ นการพู ด โกหกแต่ อ ย่างใด (ช านาญ รอดเหตุ ภัย , 2522: 95) การใช้อ ติ พ จน์ ใ นเรื่ อ ง
ฉัททันตชาดกทั้ง 4 ฉบับ มีการใช้งานอยูต่ ลอดทั้งเรื่ อง ดังตัวอย่างบทประพันธ์ต่อไปนี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏520 ในเมื่อท่านท้าวให้ทาน อัศจรรย์บนั ดาล
ทัว่ ทุกทิศาโกลาหล
๏521 อึงคะนึ่งทัว่ ทุกตาบล อลเวงอลวน
สุ ธาดลจะแตกทาลาย
๏522 พระสุ เมรุ เอนอ่อนดังยอดหวาย ดังบุรุษชาย
ลนไฟก็อ่อนอยูร่ ะทด
๏523 ดินดลจนจบมหาพรหม มหาพรหมโสฬส
ปรากฏทัว่ ทุกเมืองสวรรค์
๏524 มานัง่ แทบประตูวิมาน ตบพระหัตถ์จดั ฉาน
ร้องสาธุการทั้งเมืองสวรรค์

ฉบับวัดบ้ านนา
๏491 ปางเมื่อท่านท้าวให้ทาน อัศจรรย์บนั ดาล
ทัว่ ทั้งสถานกุลาหล
๏492 อึงคะนึ่งทัว่ ทุกตาบล โอนเอนอลวน
แผ่นสุ ธาดลปลิ่มทาลาย
๏493 พระสุ เมรุ เอนนอนบนยอดหวาย ดังองคชาติชาย
ลนไฟให้อ่อนอยูร่ ะทด
๏494 แต่แผ่นดินคลจนจด
ถึงพรหมโสฬส
เทวาปรากฏทุกสถาน
๏495 นัง่ ลงยังพื้นพระวิมาน ตบพระหัตถ์จดั ฉาน
ร้องสาธุการในสวรรค์
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“... พอพระเว้าคานั้นขาดลง

เทวาส่งเลื่อยทิพย์มาให้

พระจับได้ซ่อยโสอุดร

บ่อาทรเลื่อยงาบ่ชา้

ตกต่อหน้ายกให้แก่พราน

พระให้ทานเทวาซมซื่น

เสี ยงฟ้าครื้ นฟ้าหวัน่ ดินไหล

เสี ยงดังไกลโมทนาทัว่ เขต...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

เมื่อพญาฉัททันต์ให้ทานเป็ นงาแก่พ รานก็เกิดอัศจรรย์หลายประการ เป็ นการใช้อติ พจน์
เกิ น ความเป็ นจริ งอย่ า งหนึ่ งในเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดก โดยฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ วัด บ้ า นแลง
และวัดบ้านนา กล่าวถึงเหตุอศั จรรย์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่าฉบับวัดสู งเม่น เช่น เกิดแผ่นดินไหว
เขาพระสุเมรุ โอนเอน หมู่เทวดานัง่ ลงกับพื้นวิพาน ไหว้สาธุให้แก่การกระทาของพญาช้าง
ฉัททันตชาดกฉบับวัดสู งเม่น มีการใช้อติพจน์มากกว่าฉบับอื่น เป็ นการกล่าวให้สิ่งต่าง ๆ ดู
น่าอัศจรรย์ ยิง่ ใหญ่ ดังความว่า
“...หตฺ ถินาโค อันว่าช้างหนุ่มทั้งหลายทั้งหลายได้ 8 พันตัวอันมีฤิทธิ์
ย่อมเดินไปในอากาศอันอาศัยซึ่ งสทันตสระในป่ าหิ มพานต์ก็อยู่แล
ในกาลนั้นโพธิ สัตว์เจ้าได้เกิดเป็ นลูกช้างตน 1 เป็ นอันประเสริ ฐกว่า
ช้างทั้งหลายฝูงนั้นส่วนลูกช้างตัวนั้นมีตวั ขาวทั้งมวล รตฺ นมุกฺขปาโท
มี ตี น อัน แดงก็ มี แ ล โส อปฺ ป ลพฺ ภ าเค ส่ ว นในกาลภายหน้าแต่ น้ ัน
ลูกช้างตัวนั้นถึงวุฒิอนั จาเริ ญขึ้นใหญ่มา อฏฺฐสิ ติหฏฺฐเพพโธ อันสู ง
ได้ 80 ศอกนับเป็ นวาได้ 20 วา วิสตานสตายาโม มีตนอันยาวได้ร้อย
ชาวศอกประกอบด้วยงวงอันขาวเสมอลวดเงินอันขาวยาวได้ 58 ศอก
นับเป็ นวาได้สิบ 4 วา…”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

จากตัว อย่างบทประพัน ธ์ ข้างต้น ความว่า ช้า งทั้ง หลายทั้ง แปดพัน ตัว มี ฤ ทธิ์ เหาะเหิ น
เดิ น อากาศได้ และการกล่ า วถึ ง ลั ก ษณ ะของพญ าฉั ท ทั น ต์ ที่ มี ล ั ก ษณ ะร่ างกายใหญ่ โ ต
กว่าช้างปกติมาก ในตอนอื่น ๆ มีลกั ษณะการใช้อติพ จน์ เช่น ตอนบรรยายลักษณะป่ าหิ มพานต์
เส้นทางการเดินทางของพรานโสอุดร เป็ นต้น
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4.4 บุ ค ลาธิ ษ ฐาน หรื อ บุ ค คลวั ต หมายถึ ง การกล่ า วถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ม่ มี ชี วิ ต หรื อ สิ่ ง มี ชี วิ ต
ที่ ไ ม่ ใ ช่ ม นุ ษย์ เช่ น ต้ น ไม้ สั ต ว์ โด ยให้ สิ่ งเหล่ า นี้ แสดงกิ ริ ยาอาการ และความรู ้ สึ กได้
เหมือนมนุ ษย์ เรื่ องฉัททันตชาดกมีตวั ละครหลักเป็ นสัตว์ คือพญาฉัททันต์ นางจุลสุ พตั ราในชาติ
ช้ า ง และนางมหาสุ พั ต รา ซึ่ งเป็ นการแสดงให้ เห็ น ถึ ง การใช้ บุ ค ลาธิ ษ ฐานตลอดทั้ งเรื่ อง
โดยการท าให้ช้างพู ดได้ มี ค วามรู ้ สึ กต่ าง ๆ นอกจากนั้น ยังมี ก ารใช้บุ ค ลาธิ ษ ฐานในส่ วนอื่ นอี ก
เช่น ในตอนที่พรานเฒ่าเดินทางเข้าสู่ ป่าหิ มพานต์ ก็จะมีการแสดงกิริยาอาการของหมู่สัตว์ เป็ นต้น
ดังบทประพันธ์
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏ ลิงค่างบ่างบินอึงมี่ พึ่บพับขยับหนี
ปักษีประเพรี ยกเรี ยกกัน
๏190 ไก่เถื่อนยืดต่อขึ้นขัน ตกใจไม่หนั
นกหว้าก็มาบินไป
๏201 เสื อสี แรดช้างกวางทราย ตกใจมากมาย
ก็แตกใต้วงิ่ หนี
๏202 ฝูงนกทั้งพงพี ลิงค่างบ่างชะนี
ไม่ทนั จะหาลูกตน
๏203 พลัดพรากวุ่นวายเสื อกสน กู่อยูท่ วั่ ดง
บ้างกู่หาลูกสนัน่ ไป
๏204 จู๋จี๋มีในไพรสน กู่กนั สนัน่ ดง
เพรี ยกไปที่ในพงพี
189

ฉบับวัดบ้ านนา
๏ ลิงค่างกระบ่างชะนี ริ บรับขยับหนี
ประเพรี ยกก็เรี ยกเพื่อนกัน
๏176 ไก่เถื่อนยกคอขึ้นขัน ตกใจไม่ทนั
ก็ลม้ ผวาหนีไป
๏187 เสื อสี ห์แรดช้างกวางทราย ตกใจมากมาย
กระต่ายกระเต็นโดดหนี
๏188 ฝูงนกที่ในพงพี ลิงค่างบางชะนี
มิทนั จะคว้า
๏189 พลัดพรากวุ่นวายสับสน กึกก้องทั้งดง
ประเพรี ยกก็เรี ยกเพื่อนกัน
๏190 จูจ้ ้ ีมีในหิมวันต์ ร้องเรี ยกหากัน
สนัน่ ไปทั้งดงหลวง
175

จากบทประพัน ธ์ ข ้างต้น จะเห็ น การใช้บุ คลาธิ ษ ฐานของผูป้ ระพันธ์โดยการทาให้สัต ว์
มี กิริยาอาการ เป็ นตอนที่ พ รานโสอุดรเดิ นทางในป่ าหิ มพานต์ มี ต้นไม้ลม้ ขวางทางเฒ่ าโสอุดร
ก็เอาขวานมาตัดเสี ยงดังสนัน่ ป่ า ทาให้หมู่สัตว์ต่าง ๆ ตกใจ ร้องเรี ยกหากันวิ่งหนีชุลมุนวุน่ วาย
4.5 สั ทพจน์ คื อ การเลี ยนเสี ยงธรรมชาติ เช่ น เสี ยงดนตรี เสี ยงสัตว์ เสี ยงคลื่น เสี ยงลม
เสี ย งฝ น ต ก เป็ น ต้ น ซึ่ งก ารใช้ สั ท พ จ น์ จ ะ ท าให้ ผู ้ รั บ ส าร เกิ ด จิ น ต ภ าพ ไ ด้ ชั ด เจ น
(สุ จิ ต รา จงสถิ ต วัฒ นา, 2549: 39) การใช้สั ท พจน์ ป รากฏในฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด บ้านแลง
และวัดบ้านนา เพียงสองฉบับ ส่ วนฉบับอื่นไม่ปรากฏการใช้ โดยฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา
ใช้สัท พจน์ ในตอนที่ ท หารออกไปตีฆ้องร้องป่ าวหาพรานกล้าไปหาพญาฉัททันต์ ตอนที่ พ ราน
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โสอุดรเดินทางเข้าป่ าหิ มพานต์ได้มีตน้ ไม้ลม้ ขวาง พรานป่ าจึงเอาขวานเอาสิ่ วมาตัดเจาะต้นไม้น้ นั
และตอนที่ พ ญาช้า งโดนปื นพิ ษ ยิง ร้ อ งเสี ย งดัง หมู่ ช้ า งบริ วารได้ยิน ดัง นั้ น จึ ง รี บ วิ่ ง กลับ มาหา
พญาฉัททันต์ ในส่ วนนี้ มีการใช้สัทพจน์เพื่อแสดงถึงความวุ่นวายให้ผูร้ ับสารได้รู้สึกถึงเหตุการณ์
นั้น ดังความว่า
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏ โกรกรากโสกสากทั้งป่ า โผงผางวางมา
ดังป่ าจะแตกทาลาย
๏339 ร้องแป๋ นอยูว่ ุ่นวาย ให้โหยโกยกาย
อึงคนึงไปทัว่ ไพรสณฑ์
338

ฉบับวัดบ้ านนา
๏ โกรกรากโสกสากทัว่ ป่ า โผงผางวางมา
พระสุ ธาจะทรุ ดทาลาย
๏333 ร้องแป้นแล่นมาวุ่นวาย อื้ออึงมากมาย
ก็วิ่งไปทั้งไพรสณฑ์
332

จากบทประพันธ์ ขา้ งต้น เป็ นเหตุการณ์ ในตอนที่หมู่ช้างบริ วาร ได้ยินเสี ยงพญาฉัททันต์
ร้ อ งจากการที่ ถู ก พรานโสอุ ด รยิง จึ ง ท าให้ เกิ ด ความวุ่น วาย โดยผู ้ป ระพัน ธ์ ใ ช้ก ารเลี ย นเสี ย ง
ธรรมชาติ “โกรกกราก” “โสกสาก” “โผงผาง” ซึ่ งเป็ นการแสดงเสี ย งให้ ผู ้รับ สารได้รู้ สึ ก ถึ ง
ความวุน่ วายที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์น้ นั
รสวรรณคดี
ทฤษฎี รสในวรรณคดี สั น สกฤตนั้น เป็ นการน าความคิ ด เรื่ องรสมาวิ เคราะห์ ว รรณคดี
โดยเป็ นการวิเคราะห์อารมณ์ต่าง ๆ ที่ ผูป้ ระพันธ์ได้แสดงไว้ในผลงาน เรี ยกว่า ภาวะ ในระยะแรก
นั้ นภาวะหลัก มี 8 อย่ า ง คื อ ความรั ก ความขบขัน ความทุ ก ข์ โ ศก ความโกรธ ความมุ่ ง มั่ น
ความน่ ากลัว ความน่ ารั งเกี ยจ และความน่ าพิ ศ วง ต่ อมาจึ งมี ค วามสงบ เพิ่ ม เข้ามาเป็ นภาวะที่ 9
เมื่อผูอ้ ่านได้รับรู ้ภาวะที่ผปู ้ ระพันธ์แสดงไว้แล้ว ก็จะเกิดอารมณ์ตอบสนองต่อภาวะนั้น เรี ยกว่า รส
(กุสุมา รักษมณี, 2549: 24-25)
รส คื อ ปฏิ กิ ริ ย าทางอารมณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในใจของผู อ้ ่ า นเมื่ อ ได้รับ รู ้ อ ารมณ์ ที่ ผู ้ป ระพัน ธ์
ถ่ายทอดไว้ในวรรณคดี นักวรรณคดีตามทฤษฎี รสมีความเห็ นว่า วรรณคดีเกิ ดขึ้นเมื่ อผูป้ ระพันธ์
มีอารมณ์สะเทือนใจ แล้วถอดถ่ายความรู ้สึกนั้นออกมาในบทประพันธ์ อารมณ์น้ นั กระทบใจผูอ้ ่าน
ทาให้เกิ ดการรับ รู ้ และเกิ ดปฏิ กิริยาทางอารมณ์ เป็ นการตอบสนองสิ่ งที่ ผูป้ ระพันธ์ เสนอออกมา
รสจึ ง เป็ นความรู ้ สึ ก ที่ เกิ ด ขึ้ น ในใจของผู ้อ่ า น มิ ใ ช่ สิ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นวรรณคดี ซ่ ึ งเป็ นเพี ย งอารมณ์
ที่ผปู ้ ระพันธ์ถอดถ่ายลงไว้และเป็ นตัวทาให้เกิดรสเท่านั้น (กุสุมา รักษมณี, 2549: 24)
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รสวรรณคดีตามทฤษฎีรสในวรรณคดีสันสกฤต แบ่งได้ 9 รส ดังนี้
1. ศฤงคารรส คือ ความซาบซึ้ งในความรั ก เกิ ดจากความรัก 2 ประเภท คือ ความรักของ
ผูท้ ี่ได้อยูด่ ว้ ยกัน และความรักของผูท้ ี่อยูห่ ่างกัน
2. เราทรรส คือ ความแค้นเคือง เป็ นรสที่เกิดจากการรับรู ้ความโกรธ
3. วีรรส คือ ความชื่นชม เป็ นรสที่เกิดจากการรับรู ้ความมุ่งมัน่ ในการแสดงความกล้าหาญ
ความกล้าหาญมี 3 อย่าง คือ กล้าให้ กล้าประพฤติธรรมหรื อหน้าที่ และกล้ารบ
4. พี ภัต สรส คื อ ความเบื่ อ ร าคาญ ขยะแขยง เป็ นรสที่ เกิ ด จากการรั บ รู ้ ค วามน่ า เบื่ อ
น่ารังเกียจ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ เกิดจากสิ่ งน่ารังเกียจที่ไม่สกปรก และสิ่ งน่ารังเกียจที่สกปรก
5. ศานตรส คือ ความสงบใจ เป็ นรสที่เกิดจากการได้รับรู ้ความสงบ เป็ นความรู ้ สึกไม่ทุกข์
ไม่สุข ไม่เกลียด ไม่ริษยา เป็ นความสงบซึ่งเป็ นความสุ ขและเป็ นประโยชน์แก่สัตว์ท้ งั ปวง
6. หาสยรส คือ ความสนุ กสนาน เป็ นรสที่ เกิดจากการได้รับรู ้ความขบขัน ความขบขัน
แบ่ ง เป็ น 2 ลั ก ษณะ คื อ ความขบขั น ที่ เกิ ด แก่ ผู ้อื่ น หมายถึ ง การพู ด หรื อ ท าให้ ผู ้อื่ น ขบขั น
ซึ่งส่ วนมากมักจะเป็ นไปโดยตยเองไม่รู้ และความขบขันที่เกิดแก่ตนเองรู ้สึกขบขันตนเอง
7. กรุ ณ ารส คื อ ความสงสาร เป็ นรสที่ เกิ ด จากการได้รับ รู ้ ภ าวะทุ ก ข์โ ศกซึ่ งมี 3 อย่าง
คือ ความทุกข์โศกที่เกิดจากความอยุติธรรม เกิดจากความเสื่ อมทรัพย์ เกิดจากความวิบตั ิ
8. ภยานกรส คื อ ความเกรงกลัว เป็ นรสที่ เกิ ด จากการรั บ รู ้ ค วามน่ ากลัว ซึ่ งแบ่ งเป็ น
3 ประเภท คือ ความเกรงกลัวที่เกิดจากการหลอกลวง เกิดจากการลงโทษ และเกิดจากการข่มขู่
9. อัพภูตรส คือ ความอัศจรรย์ใจ เป็ นรสที่เกิดจากการรับรู ้ความน่าพิศวง ซึ่งมี 2 ประเภท
คือ ความอัศจรรย์ใจที่เกิดจากสิ่ งที่เป็ นทิพย์ หรื ออภินิหาร และเกิดจากสิ่ งที่น่ารื่ นรมย์
รสวรรณคดีที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่ องฉัททันตชาดกทั้ง 4 ฉบับ มีปรากฏทั้งหมด 6 รส
ได้แก่ ศฤงคารรส เราทรรส วีรรส กรุ ณารส ภยานกรส อัพภูตรส ซึ่งอธิบายแต่ละรสได้ดงั นี้
1. ศฤงคารรส คือ รสแห่ งความซาบซึ้งในความรัก ความรักในที่น้ ี ไม่ได้หมายถึงความรัก
ระหว่ า งสามี เมี ย เพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ เป็ นความรั ก ระหว่ างพ่ อ แม่ ลู ก ความรั ก ระหว่า งเพื่ อ น
ความรัก ระหว่างเครื อญาติ ด้วยเช่ นกัน โดยสามารถแบ่ งได้เป็ น 2 ประเภท คือ ความรัก ของผูท้ ี่
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ได้อยู่ดว้ ยกัน และความรักของผูท้ ี่อยู่ห่างกัน โดยเรื่ องฉัททันตชาดกปรากฏความรักทั้ง 2 ประเภท
ทั้งจากสามีกบั เมีย หัวหน้ากับลูกน้อง และพ่อกับลูก ดังนี้
ความรั ก ของผูท้ ี่ ไ ด้อยู่ด้วยกัน เป็ นการแสดงความรั ก ที่ มี ก ารแสดงออกต่ อ กัน และกัน
โดยปรากฏดังบทประพันธ์ดงั นี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏17 พาหมู่บริ วาร
เที่ยวในไพรสาร
กับนางฉายยา
หญ้าปล้องหญ้าหวาย
ได้เป็ นภักษา
เที่ยวเล่นลีนลา
อยูใ่ นไพรสน
๏18 ครั้นกินอิ่มแล้ว
ย่อมพาเมียแก้ว
ลงเล่นสายชล
น้ าไหลระรี่
มีในไพรสน
โพธิสัตว์จรดล
ลงเล่นสาราญ
๏19 บ้างจมบ้างนอน
ชูงวงสลอน
ในกลางชลธาร
บันเทิงเริ งรื่ น
ด้วยหมู่บริ วาร
โพธิสัตว์คิดอ่าน
เลียบไม้เป็ นทนน

กูคิดเสี ยดาย
กูสอนหมู่ชา้ ง
ทุกวันอัตรา
อย่าโกรธโกรธา
เวรกรรมทั้งนี้
ใช่งานใช่การ
ฟังธรรมจาเอา
ก้มหน้าใช้กรรม
ตายจากไพรเขียว

๏483 ตัวกูจะตาย
แต่พระธรรมา
ให้ภาวนา
ค่าเช้าเพรางาย
๏582 ชาวเจ้าถ้วนหน้า
ว่าจะฆ่านายพราน
กูกบั นางคราญ
จะพลอยจรดล
๏584 วันนี้ชาวเจ้า
เถิดนางทรามเปลี่ยว
แต่กูผเู ้ ดียว
จักได้ไปสวรรค์
๏585 พากันคอยอยู่

ฉบับวัดบ้ านนา
๏15 พาหมู่บริ วาร
เที่ยวในดงดาน
กับศรี ฉายยา
หญ้าปล้องโพธิ์ไทร
ได้เป็ นภักษา
เคยจรลินลา
ในไพรสิ งขร
๏16 ครั้นกินอิ่มแล้ว
ย่อมพาเมียแก้ว
ลงเล่นสาคร
บริ วารทั้งปวง
ชูงวงสลอน
บ้างจมบ้างนอน
ในกลางชลธาร
๏17 บันเทิงรื่ นรัก
ด้วยหมู่บริ วาร
โพธิสัตว์คิดอ่าน
เรี ยบไม้ถมนา
ขังน้ าเล่นสนาน
ว่ายเปลี่ยนเวียนวัน
สาครวังวน
บ้างลอยบ้างแช่
ในกลางสายชล
เล่นแล้วจรดล
เที่ยวหาอาหาร
๏453 ถึงเราจะตาย
เราคิดเสี ยสะดาย
แต่พระธรรมา
กูสอนนางช้าง
ให้ภาวนา
ค่าเช้าเพลา
จนกว่าสิ้นใจ
๏544 ชาวเจ้าถ้วนหน้า
อย่าโกรธโกรธา
จะไปฆ่าพราน
เวรกรรมเท่านี้
กูกบั นงคราญ
ใช่งานใช่การ
ของท่านทุกคน
๏546 วันนี้ชาวเจ้า
ฟังคาจาเอา
เถิดหนาทรามเปลี่ยว
ก้มหน้าใช้กรรม
แต่พี่คนเดียว
ตายจากไพรเขียว
จักได้ไปสวรรค์
๏547 ชวนกันคอยอยู่
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ถ้าคิดถึงกู
รักษาศีลพระ
ทุกเมื่อเชื่อวัน
ทาตามโอวาท
กาหนดรักษา
จักได้ไปสวรรค์
เราจะลาตาย

อย่าเสี ยทางธรรม
เป็ นนิจกาล
กว่าจะม้วยมรณา
๏586 อย่าได้ประมาท
วันพระแปดค่า
เมตตาภาวนา
ด้วยกรรมทั้งหลาย
วันนี้แลนา

ถ้าคิดถึงกู
อุตส่าห์รักษา
ทุกเมื่อเชื่อวัน
ทาตามโอวาท
วันพระทุกค่า
เมตตาภาวนา

อย่าเสี ยทางธรรม
ศีลพระนิรันดร์
กระหวาจะมรณา
๏548 เจ้าอย่าประมาท
แห่งกูอย่าคลา
กาหนดรักษา
จักได้ไปสวรรค์

ความรั ก ของพญาฉั ท ทั น ต์ ต่ อ หมู่ บ ริ ว าร จากบทประพั น ธ์ ข้า งต้น แสดงให้ เห็ น ว่ า
พญาฉั ท ทั น ต์ พ าหมู่ บ ริ วารออกหาอาหาร เล่ น น้ า กั น อย่ า งมี ค วามสุ ข สงบร่ ม เย็ น อยู่ เสมอ
พ ญ าช้ า งจึ ง เป็ น ที่ รั ก อย่ า งยิ่ ง ของห มู่ บ ริ วาร ต่ อ ม าเมื่ อพ ราน โส อุ ด รยิ ง พ ญ าช้ า งแล้ ว
พญาช้างได้บอกกับพรานว่า ถึงตนจะตายตนก็ไม่เสี ยดายอะไร แต่เสี ยดายที่ตนไม่สามารถอยู่ต่อไป
เพื่ อ ที่ จ ะได้สั่ ง สอนอบรมหมู่ ช้ า งให้ อ ยู่ ใ นศี ล ธรรม สุ ด ท้า ยเมื่ อ พญาช้ า งก าลัง จะสิ้ น ลมก็ ไ ด้
บอกกับหมู่บริ วารว่า อย่าได้ตามไปฆ่านายพรานและนางจุลสุ พตั ราเลย จะเป็ นการก่อกรรมทาเข็ญ
ต่ อ เวรต่ อ กรรมกัน ไปเสี ย เท่ านั้ น หากรั ก เรา จงหมั่น ถื อ ศี ล ภาวนาครองตนให้ อ ยู่ ใ นธรรมเถิ ด
โดยทั้ง 2 เหตุการณ์ น้ ี เป็ นการแสดงความรักของพญาช้างที่ เป็ นห่ วงหมู่บริ วาร แม้ตนใกล้จะตาย
ก็ยงั ไม่สนใจชีวิตของตนเอง แต่ห่วงที่ตนจะไม่ได้คอยแสดงธรรมให้แก่หมู่บริ วาร และห่ วงบริ วาร
ว่าจะไปก่อกรรมทาเข็ญ จึงได้สั่งย้าก่อนสิ้ นลมว่าให้ครองตนในศีลธรรมหมัน่ รักษาศีลอยูเ่ สมอ
ความรักของผูท้ ี่อยูห่ ่างกัน เกิดจากการพลักพรากจากกัน ปรากฏในบทประพันธ์ดงั นี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏546 ยกงวงตีอก
น้ าตาไหลตก
ร้องก้องไพรสน
กรรมเวรสิ่ งใร
ให้พระทุกข์ทน
กลิง้ เกลือกเสื อกตน
ที่ในหิมวันต์
๏547 โอพระเจ้าเอย
บาปชื่อใดเลย
จึงมาตามทัน
เคยกินเคยอยู่
สมสู่ทุกวัน
บาปใดมาทัน
ถึงพระอยูห่ วั
๏548 ร้อยวันพันปี
...อยูด่ ี
แสนสนุกชมชัว

น้ าตาไหลตก
กรรมอันสิ่ งใด
เวราผจญ
บาปสิ่ งใดเลย
เคยกินเคยอยู่
บาปใดมาทัน
เราย่อมอยูด่ ี

ฉบับวัดบ้ านนา
๏516 ยกงวงตีอก
ร้องก้องไพรสน
ให้พระทุกข์ทน
นะพระจอมขวัญ
๏517 โอพระเจ้าเอย
จึงมาตามทัน
แสนสนุกทุกวัน
ถึงพระข้าเอย
๏518 ร้อยวันพันปี
เป็ นสุ ขทุกวัน
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ในดงพงไพร
บาปใดถึงตัว

เราไม่ได้กลัว
ทูนหัวเมียเอย

ในดงพงไพร
บาปใดมาทัน

ป่ าไม้ดงรัง
อยูห่ วั ข้าเอย

ความรั ก ของนางมหาสุ พ ัต ราที่ มี ต่ อ พญาฉั ท ทัน ต์ ป รากฏหลายตอนในเรื่ อ ง ดัง เช่ น
บทประพัน ธ์ ข ้า งต้น เมื่ อ พญาช้า งถู ก พรานตัด งาแล้วจึ งร้ อ งด้วยความเจ็ บ ปวดเป็ นเสี ย งอัน ดัง
นางมหาสุ พตั ราและหมู่บริ วารได้ยินจึงรี บกลับมาหาพญาฉัททันต์ เมื่อนางมหาสุพตั ราเห็นพญาช้าง
ถู ก ตัด งาดัง นั้น จึ ง เกิ ดความเศร้ าเสี ยใจราพึ ง ราพัน ถึ งพญาฉัท ทัน ต์ค รั้ นเมื่ อยัง มี ชี วิต อยู่ด้วยกัน
ว่าเคยกินเคยอยูร่ ักใคร่ กนั อย่างมีความสุ ข ตอนนี้เวรกรรมอะไรมาทันทาให้พญาช้างได้จากตนไป
2. เราทรรส คื อ รสแห่ งความแค้ น เคื องที่เกิด จากความโกรธ โดยความโกรธนี้ สามารถ
เกิ ดได้จากศัตรู คนรั ก พ่ อแม่ หรื อเกิ ดขึ้ นเองจากการไม่ ชอบ ความโกรธในเรื่ องฉัท ทันตชาดก
ปรากฏด้วยกับ 2 ตัวละครคือ นางจุลสุ พตั ราโกรธต่อพญาฉัททันต์ เป็ นความโกรธที่เกิดระหว่าง
คนรัก และนางมหาสุ พตั รา และหมู่ช้างบริ วารที่ โกรธต่อพราน และนางจุลสุ พตั รา เป็ นความโกรธ
ที่เกิดจากการไม่ชอบในการกระทา โดยเราทรรสในเรื่ องฉัททันตชาดก ปรากฏดังนี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏23 หักกิ่งหนึ่งมา
ให้จุลสุ พตั รา
ลูกงามพรรณราย
ถูกรังมดแดง
ตกลงมากมาย
ต้องตัวโฉมฉาย
ขึงโกรธคือไฟ
๏24 ว่าพระฉัททันต์
แกล้งจัณฑานกัน
จานงจงใจ
เอารังมดแดง
แกล้งให้กูไย
กูรู้น้ าใจ
ว่าไม่เที่ยงทัน
๏33 นางช้างใจมาร
ห้าวสบถสาบาน
ไม่เชื่อภูมี
ผูกกรรมทาเวร
แก่หน่อชินสี ห์
ถ้าตายจากนี้
จักตามล้างผลาญ
๏34 แม้นเกิดเป็ นคน
เวราอย่าพ้น
กูกบั ภูบาล
เกิดชาติใดใด
จักตามล้างผลาญ
กูกบั ภูบาล
จนม้วยชีวา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏20 หักกิ่งหนึ่งมา
ให้จุลสุ พตั รา
ลูกงามพรรณราย
ถูกรังมดแดง
ตกลงรายมาย
ขบกัดโฉมฉาย
กริ้ วโกรธคือไฟ
๏21 ว่าพระฉัททันต์
แกล้งจัณฑาลกัน
จานงจงผลาญ
น้ าใจชัว่ ช้า
ช้างนี้สามานย์
มาแกล้งจัณฑาล
ให้มดแดงกู
๏29 นางช้างใจมาร
สบถสาบาน
ไม่เชื่อภูมี
ผูกกรรมทาเวร
แก่หน่อชินสี ห์
แม้นตายเป็ นผี
จักตามมาผลาญ
๏30 แม้นเกิดเป็ นคน
เวราอย่าพ้น
ตัวกูกบั ท่าน
เกิดไหนไม่พน้
ให้กูลา้ งผลาญ
ตราบเท่านิรพาน
จนสิ้นสุ ดกัน
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“...พระโสมสายหักปันเมียแก้ว

บาทชื่อแล้วจุลสุ พตั รา

บ่ทนั พิจารณามดแดงรังน้อย

นางผูส้ อยรับแล้วรี บกิน

นางสี นิลมดแดงกัดปาก

เจ็บแสบมากกัดหูกดั งวง

นางเอิ้นท้วงด่าผัวทั้งเคียด

ซายเสนียดน้อยมันชัง

ซายนี้ถงั ใจเลี้ยวใจคด

แกล้งเอามดมาให้กดั กัน

ซายสาคัญรักเมียบ่เถิง

กูบ่เพิงจักกลั้นใจตาย

กูอบั อายขายหน้าเพื่อนบ้าน

ให้เจ้านางหนุ่มเหน้าจุลสุ พตั รา

บ่ฟังวาจาผัวแพง

เอิ้นเว้าใจของเจ้ามันมิดมันดา

ขอผูกกรรมผูกเวรผัวแก้ว

บ่ให้แล้วในซาติภายหลังขอ

สมหวังได้ฆ่าผัวแก้ว

นางกล่าวแล้วเลยกลั้นใจตาย...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

“...อันพระยาช้างก็เอางวงขึ้นตีไม้รังนั้นต้น 1 อันเป็ นดอกบางนั้นด้วย
พรมพัวแห่งมันหั้นแล ส่วนนางพระยาตัวชื่อจุฬสุ ภทั รานัง่ อยูภ่ ายหาง
ลงมาถูกต้องก่อนนั้นปุนนปตนอันว่าใบไม้อนั เกล้าอันเจืออยู่ดว้ ยกิ่ง
ไม้แห่ งนั้นก็หล่นตกลงพัดก็มาต้นนางจุฬสุ ภทั รา ตุมกิมิลิกานิ อันว่า
มดก็ตกลงมาด้วยกาลังแห่งพระยาช้างตีตน้ ไม้น้ นั ลงก็มาพัดมดฝูงนั้น
มาถูกต้นนางพระยาตัวพี่ชื่อว่ามหาสุ ภทั ราอยู่กลาหัวลง ปุปปเรนุ อนั
ว่าไปสวนดอกไม้รังก็หล่นตกในตนนางมหาสุ ภทั รามีตน้ เรี ยรายไป
ด้วยไกลสวนดอกไม้ตกเหนือเมียรักชื่อว่าสุ ภทั ราก็มีแลพระยาช้างหื้ อ
ใบไม้แลมดดามดแดงตกถูกตนกูดายพระยาช้างตัวนี้บ่รักกูแท้เท่ารัก
แต่เมียหลวงมหาสุ ภทั ราแลนางจุฬสุ ภทั ราลวดผูกเวรแห่ งมหาสัตว์
เจ้าว่ากรรมอันนี้จุ่งไว้หนั ก่อนเถิดหากจักรู ้เมื่อภายลุน...”
“...นางจุฬสุ ภทั ราเมี ยน้อยนั้นหัน พระยาช้างหื้ อดอกบัวแก่ นางเมี ย
หลวงดังอัน ก็ เคี ย ดผู ก เวรในโพธิ สั ต ว์เจ้าด้ว ยค าว่ าพระยาช้างหื้ อ
ดอกบัวดวงใหญ่มีกลีบ 7 ชั้นแก่นางมหาสุ ภทั ราอันเป็ นเมียรักพระยา
ช้างบ่ห้ื อแก่กูแล กัมม อันนี้ จุ่งไว้ห้ ันก่อนเถอะกูหากจักหื้ อรู ้เมื่อภาย
ลุนชะแลว่าอันนางจุฬสุ ภทั ราก็ผกู เวรปางนั้นเป็ นถ้วน 2 แล...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)
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ความแค้น เคื อ งของนางจุ ล สุ พ ัต ราที่ มี ต่ อ พญาฉั ท ทัน ต์ อัน เป็ นต้น เหตุ ข องเรื่ อ งราว
ของเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดก โดยการแสดงความโกรธของนางจุ ล สุ พั ต รานี้ ฉั ท ทั น ตชาดก
ฉบับ วัด บ้ า นแลง ฉบั บ วัด บ้ า นนา และฉบั บ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ล าว ใช้ เหตุ ก ารณ์ ที่ พ ญาช้ า ง
พาหมู่ บ ริ วารไปเก็ บ ลู ก มะเดื่ อ กิ น กั น เมื่ อ พญ าช้ า งเด็ ด เอากิ่ ง มะเดื่ อ ให้ น างจุ ล สุ พั ต รา
กิ่งนั้นกลับมีรังมดแดงอยู่บนนั้น ทาให้มดแดงกัดนางจุลสุ พตั รา นางจึงด่าสาปแช่งพญาฉัททันต์
พญาฉัททันต์ขอโทษเท่ าไรนางก็ไม่ยอมฟั ง ส่ วนฉบับวัดสู งเม่นใช้ 2 เหตุการอันเกิดความโกรธ
ของนางจุ ล สุ พ ัต รา คื อ เหตุ ก ารณ์ แ รกพญาช้ า งเห็ น ต้น รั ง ออกดอกสวยงาม ส่ ง กลิ่ น หอมฟุ้ ง
จึ งตี กิ่งไม้ให้ดอกไม้ตกพรมลงบนตัวของหมู่ ช้าง แต่ ด้วยเวรกรรมแต่ ป างหลัง จึ งท าให้มี รังมด
อยู่ บ นกิ่ ง นั้ น ตกใส่ น างจุ ล สุ พ ัต รา นางจึ ง สาปแช่ ง พญาช้ า งด้ ว ยความโกรธ เหตุ ก ารณ์ ต่ อ มา
เมื่อพญาช้างเอาดอกบัวให้แก่นางมหาสุ พตั รา แต่ไม่ให้นางจุลสุ พตั รา นางจึงโกรธที่พญาฉัททันต์
รั ก ตนไม่ เท่ านางมหาสุ พ ัตรานางจึ ง ผูก ใจเจ็ บ เป็ นครั้ งที่ ส อง โดยผูป้ ระพัน ธ์ ไ ด้แสดงเราทรรส
ให้ผูร้ ั บ สารได้เห็ นอย่างชัดเจนผ่านอาการโกรธ และน้อยใจของนางจุ ล สุ พ ัตราที่ มี ต่อพญาช้าง
ผูเ้ ป็ นคนรัก
3. วี ร รส รสแห่ งความกล้ า เป็ นรสที่ มี ค วามโดดเด่ น ที่ สุ ดในเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดก
เนื่องจาก พญาฉัททันต์ คือ พระโพธิสัตว์ หมายถึง บุคคลที่จะได้เกิดเป็ นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล
ซึ่ งการที่ ผู ้ป ระพั น ธ์ น าเอาวี ร รสมาใช้ ใ ห้ โ ดดเด่ น ในเรื่ องก็ เพื่ อ ส่ งเสริ มความเป็ นวี ร บุ รุ ษ
ให้ แ ก่ ตัว ละคร และยัง เป็ นการสรรเสริ ญ ถึ งพระพุ ท ธเจ้าอี ก ด้วย (กุ สุ ม า รั ก ษมณี , 2549: 252)
โดยความกล้าที่ เด่ นที่ สุ ดในเรื่ อง คือ การกล้าให้ การที่ พ ญาฉัท ทันต์ให้อวัยวะและชี วิตของตน
เพื่อเป็ นทานให้แก่ พราน ที่ มานางาไปให้นางจุ ลสุ พ ตั รา คือความกล้าที่ เป็ นแกนหลักของเรื่ องนี้
เป็ นการให้ เพื่ อ สั่ ง สมบารมี คื อ การให้ ท านบารมี ข องพระโพธิ สั ต ว์ โดยวี ร รส การกล้า ให้
ปรากฏอยูใ่ นบทประพันธ์ต่อไปนี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏512 พรานเฒ่าดีใจ
จึงเดินเข้าไป
จับเลื่อยยืนกราน
ยืนชักโกรกกราก
ฉาดฉาดฉานฉาน
ให้สะเทือนสะท้าน
เจ็บยิง่ หนักหนา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏483 พรานเฒ่าดีใจ
จึงเดินเข้าไป
จับเลื่อยยืนกราน
ยืนชักโกรงกราง
ฉาดฉาดฉานฉาน
สะเทือนสะท้าน
เจ็บยิง่ หนักหนา
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ซ้ าลงเป็ นสอง
พ้นที่จะกลั้น
เอ็นดูนกั หนา
ชลเนตรหลามไหล
โออกกูอา
ดังฤๅจะกลั้น
จะใคร่ เป็ นพระเจ้า
ราลึกถึงคุณ
โนมเนาเอาทา
ตั้งจิตตั้งใจ
หักด้วยปัญญา
ความเจ็บบ่เกรง
บัดเดียวก็ขาด
ยกขึ้นทูนเกล้า
เดชะสมภาร

๏513 ปวดถึงสมอง
ทั้งพิษปื นยา
เสี ยวสั่นกายา
ด้วยพญาฉัททันต์
๏514 วางเลื่อยลงไว้
ร่ าไห้โศกศัลย์
เจ้าพญาฉัททันต์
ได้เป็ นศาสดา
๏517 ตัวกูน้ ีเล่า
เทศนาแจ้งทา
ตามบุญตามกรรม
มาสอนตัวเอง
๏518 ยกเลื่อยขึ้นได้
บ่ได้กลัวเกรง
แห่งพระองค์เอง
เพราะจะใคร่ ให้ทาน
๏519 ชักเลื่อยฉาดฉาด
ตกลงมินาน
แล้วยื่นให้พราน
ขอเป็ นศาสดา

ซ้ าลงเป็ นสอง
พ้นที่จะกลั้น
เอ็นดูนกั หนา
ชลเนตรหลามไหล
โออกกูอา
ดังหรื อจักกลัน่
ใคร่ เป็ นศาสดา
ยอมทนวิบาก
พระเจ้านึกธรรม
ตั้งจิตตั้งใจ
หักด้วยปัญญา
ความเจ็บบ่เกรง
บัดเดียวกระบัด
ยกทูนเหนือเกล้า
เดชะผลทาน

๏484 เจ็บถึงสมอง
ทั้งพิษปื นยา
ตัวสั่นไปมา
ถึงพระยาฉัททันต์
๏485 วางเลื่อยลงไว้
ร่ าโรยโศกศัลย์
พระยาฉัททันต์
เป็ นพระศาสดา
๏488 ตัวกูน้ ีหนา
ราลึกถึงคา
ยอมยากด้วยกรรม
สั่งสอนตัวเอง
๏489 ยกเลื่อยขึ้นได้
บ่ได้กลัวเกรง
แห่งพระองค์เอง
พระจักให้ทาน
๏490 ชักเลื่อยฉัดฉัด
ก็ขาดบ่นาน
เจ้ายื่นให้ทาน
ขอเป็ นศาสดา

“...ส่ วนพรานกล่าวว่า ข้าก็บ่อาจจักตัดงาเจ้ากูได้แล มหาสตฺ โ ต ส่ วน
มหาสัตว์เจ้าก็ต้งั ยังสติห้ื อหมั้นแล้วกล่าวว่าดูกรพรานแลมีดงั อั้นท่าน
จุ่งมายกเอางวงกูข้ืน หื้ อถือเอาหัวเหล็กเลือยที่สุดกาลัง 1 เถอะกาลัง
ตัวกูดงั่ จักยกเอางวงขึ้นก็บ่ได้แลว่าอั้น โส รุ ทฺโธ อันว่าพรานผูน้ ้ นั ก็
กระทาด้วยประการดัง่ คาแห่ งมหาสัตว์เจ้ากล่าวนั้นก็ยกเอามายังเหล็ก
เลื่อยนั้น ใส่ ในงวงจึ่ งชักไปมาหั้นแล ทันต อันว่างานั้นก็ขาดตกมา
ด้วยกาลังเหล็กเลื่อยอันมหาสัตว์เจ้าช่วยชักนั้นเป็ นประดุจดังเลื่ อย
แห่ งท่อนไม้ก็ขาดตกก็มีแล อถ เมื่อดังอั้นมหาสัตว์เจ้าก็นาเอางามา
หื้ อเป็ นทานด้วยงวงแห่ งตนแล้วก็กล่าวว่า ดูกรพรานกูห้ื องาทั้ง 2 นี้
เป็ นทานแก่ท่านแลดัง่ งาทั้ง 2 นี้บ่อเพิงใจกูแลบ่เป็ นที่รักแก่กูก็บ่มีแล
ก็หากเป็ นที่รักที่เพิงใจแห่ งกูมากนักแลกูได้ห้ื องาทั้ง 2 เป็ นทานฉะนี้
กูก็บ่ปรารถนาเป็ นอินทาพรหมยมราชพระยาจักกูก็บ่ปรารถนามักเอา
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สัตว์อนั กูก็เท่าปรารถนามักเอายังพระยาสัพพัญญูน้ นั เป็ นที่รักยิ่งกว่า
อันกูรักงานี้ ได้ร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าดีแล อิท ทันตา ทาน
อั น ว่ า หื้ องาเป็ นทานนี้ จุ่ ง หื้ อเป็ นปั จจั ย อั น จั ก ได้ ต รั ส พระยา
สัพพัญญูตณ
ั ญาณนั้นจุ่งมีเถิด ว่าอันแล้วเจ้าก็ห้ื องาเป็ นทานแก่พราน
ผูน้ ้ นั หั้นแล...”

(ฉบับวัดสู งเม่ น)

จากบทประพันธ์จากฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา และฉบับวัดสู งเม่น
ข้ า งต้ น จะเห็ นได้ ว่ า แม้ ว่ า ตนจะเจ็ บ ปวดมากแค่ ไ หน ทั้ งจากบาดแผลที่ ถู ก ปื นพิ ษ ยิ ง
และความเจ็บปวดจากการที่พรานเอาเลื่อย เลื่อยลงบนงาของตน พญาช้างก็อดทนเนื่ องจากตั้งใจ
ที่ จะมอบงาของตนให้เป็ นทานแก่ พ ราน โดยฉบับ วัดสู งเม่นพญาช้างยังให้พ รานยกงวงของตน
ไปช่ ว ยกดเลื่ อ ยให้ ง าของตนนั้ น ขาดได้โ ยไวยิ่ ง ขึ้ น แม้เจ็ บ ปวดสั ก เพี ย งไรพญาช้ า งก็ อ ดทน
และนึ ก ถึ ง ค าหลัก ธรรมมาข่ ม สติ ข องตนเอาไว้ โดยนึ ก ไว้เสมอว่า ตนจะมอบงานี้ ให้ เป็ นทาน
จึงอดทนต่อความเจ็บปวดไปได้ เป็ นการแสดงความกล้าหาญในธรรมอีกอย่างหนึ่ งของพญาช้าง
เนื่ อ งจาก พ ญ าช้ างยึ ด มั่ น ใน ธ รรม ตั้ งมั่ น ว่ า ต น จ ะ ไ ด้ เ ป็ น พ ระ พุ ท ธ เจ้ า ใน อ น าค ต
พญาช้ า งหมั่ น สั่ ง สอนบริ ว ารอยู่ เสมอให้ ต้ ั ง มั่ น ในศี ล ธรรม ไม่ ใ ห้ ก่ อ เวรก่ อ กรรม ซึ่ งเป็ น
การแสดงความกล้าในธรรมของพญาฉัททันต์
นอกจากความกล้าในการให้ และความกล้าในทางธรรมแล้ว พญาฉัททันต์ยงั มีความกล้า
ในการให้ อ ภัย และยัง กล้า ในการรั บ การขอขมาจากศัต รู อี ก ด้วย โดยวี รรสนี้ ปรากฏในตอนที่
พญาช้างแสดงธรรมให้แก่ พ รานโสอุ ดร เมื่ อพรานโสอุดรได้ฟั งธรรมแล้วจึ งเกิ ดความส านึ กผิ ด
โดยการที่ พ รานส านึ ก ผิ ด นี้ ปรากฏเพี ย งในฉบับ วัด บ้านแลง และวัด บ้านนาเท่ านั้ น ส่ ว นฉบับ
วัดสูงเม่น และฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ไม่ปรากฏความที่แสดงถึงความสานึกผิดของพราน
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏486 นายพรานใจแกล้ว
ฟังธรรมแจ้วแจ้ว
เร่ งคิดโศกศัลย์
เร่ งคิดถึงตัว
กลัวไฟนรกกาล
ระรัวตัวสั่น
ประพรั่นหนักหนา
๏487 ซบหัวลงไหว้
กับบาทท้าวไท
ร้องขอสมา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏456 นายพรานใจแป้ว
ฟังธรรมแจ้วแจ้ว
เร่ งคิดโศกศัลย์
เร่ งคิดถึงตัว
กลัวตกนรกพลัน
ระรัวตัวสั่น
พรั่นใจหนักหนา
๏457 ซบหัวลงไว
กับบาทท้าวไท
ร้องขอสมา
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เอ็นดูขา้ เจ้า
ข้าไม่เอางา
จะลงอาญา
ผิดแล้วหนักหนา
ความผิดข้านี้
ครั้นเห็นพรานเฒ่า
กลัวบาปตนทา
คิดเห็นโทษา
ถ่อกายกายา
วันนี้เห็นว่า
งากูเล่าไซร้
เอางากูไป
ถวายท้าวพรหมทัต
ท้าวเธอจะถึง
จักให้รางวัล
ให้นางน้องแก้ว
แม่นอนแท่นงา

โปรดเกล้าเกศา
ไปแล้วพันปี
๏488 พรหมทัตราชา
ให้สิ้นชีวี
ไปยังเมืองผี
พ้นที่จะประมาณ
489
๏ พระโพธิ สัตว์เจ้า
โศกเศร้านักหนา
กลัวกรรมเวรา
ไม่เอางาไป
๏490 เสี ยแรงมึงมา
มาถึงพงไพร
กูจกั บรรลัย
กูจะให้เป็ นทาน
491
๏ อุตส่าห์เถิดนะพรานไพร
ให้ได้ไปถึง
เจ้านายของมึง
ใจมึงหนักหนา
492
๏ ผ้าผ่อนแพรพรรณ
เงินทองเสื้ อผ้า
เจ้าจุลสุ พตั รา
ต่างหน้าผัวขวัญ

เอ็นดูขา้ เจ้า
ข้าไม่เอางา
จักลงอาชญา
ผิดชอบก้มหน้า
ความผิดข้านี้
ครั้นเห็นพรานเฒ่า
กลัวบาปตนทา
คิดเห็นโทษา
เสี ยแรงมาเล่า
วันนี้เห็นว่า
งากูเล่าไซร้
ตาเฒ่าพรานไพร
ถวายท้าวพรหมทัต
ท้าวเธอจะถึง
จักให้รางวัล
ให้นางน้องแก้ว
แนบชิดนิทรา

โปรดเกล้าเกศา
ไปแล้วพันปี
๏458 พรหมทัตราชา
ให้สิ้นชีวี
ตายไปเมืองผี
พ้นที่คลนา
๏459 พระโพธิสัตว์เจ้า
โศกเศร้านักหนา
กลัวกรรมเวรา
ไม่เอางาไป
๏460 ดูหราพรานเฒ่า
ถึงป่ าพงไพร
กูจะบรรลัย
จะให้แกมึง
๏461 อุตส่ าห์เอาไป
เอาไปให้ถึง
เจ้านายของมึง
ใจมึงหนักหนา
462
๏ ผ้าผ่อนแพรพรรณ
เงินทองเหลือตรา
เจ้านอนแท่นงา
ต่างตัวผัวขวัญ

ใจความของบทประพัน ธ์ ข้างต้น มี ใ จความว่า เมื่ อพญาช้างแสดงธรรมให้ แก่ พ รานฟั ง
แล้วพรานเฒ่ าก็ รู้สึ ก ผิดที่ ตนได้ม ายิงพญาช้าง จึงก้มลงกราบแทบเท้าของพญาฉัททันต์เพื่ อเป็ น
การขอขมา เนื่ องจากตนกลัวตกนรกเนื่ องจากเวรกรรมที่ ตนได้ทา ตนจะไม่เอางาของพญาช้าง
ไปแล้ว ถึงแม้ว่าพระเจ้าพรหมทัตจะประหารชีวิตตนก็ไม่เป็ นไร ส่ วนพญาฉัททันต์ครั้นเห็นดังนั้น
จึ ง บอกให้ พ รานเอางาของตนไป โดยที่ พ ญาช้ า งนั้ น ไม่ รู้ สึ ก โกรธพรานเฒ่ า เลย แต่ ย งั แสดง
ความเมตตาแก่ พ ราน อี ก ทั้ง ยัง นึ ก ถึ งนางจุ ล สุ พ ัตราอี ก ด้วย เป็ นการแสดงความกล้า ในการให้
และความกล้าในการให้อภัยได้อย่างชัดเจน

160
4. กรุ ณ ารส คื อ รสแห่ งความสงสารที่ เกิด จากทุ ก ข์ โดยเหตุข องความทุ ก ข์มี 3 สาเหตุ
คื อ เหตุ จ ากความอยุ ติ ธ รรม เหตุ จ ากความเสื่ อ มทรั พ ย์ห รื อ สิ่ ง ที่ รั ก และเหตุ จ ากวิ บ ั ติ ต่ า ง ๆ
รสแห่ ง ความสงสารในเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดกนี้ เกิ ด จากเหตุ ที่ เกิ ด จากความสู ญเสี ยสิ่ งที่ รั ก
โดยมีการแสดงส่ วนนี้ผ่านตัวนางจุลสุ พตั รา และนางมหาสุพตั รา ที่เสี ยใจที่สูญเสี ยพญาฉัททันต์ไป
โดยปรากฏในบทประพันธ์ดงั นี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏694 โอ้พระฉัททันต์
รักเมียจอมขวัญ
พ้นที่จะดลนา
ในพื้นปฐพี
ไม่มีใครมา
เหมือนพระราชา
ไม่มีถึงสอง
๏699 เมียจักตามไป
เลือดตาหลัง่ ไหล
ไม่พบฤาสาย
พระแก้วเมียเอย
เมียจะกลั้นใจตาย
ตามพระฤๅสาย
ปิ่ นเกล้าเกศี
๏700 พระร่ มโพธิ์ทอง
พระอดโทษน้อง
ไม่ผกู ไพรรี
หาไหนเหมือนองค์
ทรงธรรม์พนั ปี
ทัว่ ทั้งธรณี
บ่เทียมถึงสอง

ฉบับวัดบ้ านนา
๏664 โอ้พระฉัททันต์
รักเมียจอมขวัญ
พ้นที่คลนา
ในพระธรณี
ไม่มีเลยหนา
เหมือนพระราชา
ไม่มีถึงสอง
๏668 เมียร่ าร้องไห้
เลือดตาหลัง่ ไหล
ไม่พบฤาสาย
พระแก้วเมียเอย
เมียจะกลั้นใจตาย
ตามพระฤๅสาย
ปิ่ นเกล้าเกศี
๏669 พระร่ มโพธิ์ทอง
เลือดตาหลามไหล
ไม่พบฤๅสาย
กรรมของน้องแล้ว
แคล้วพระทราบสดาย
ชาติหน้าอย่าคลาย
ปิ่ นเกล้าธรณี

เมื่ อนางจุ ล สุ พ ตั รารู ้ เรื่ องราวจากพรานโสอุ ดรจึ งเกิ ดความเศร้ าเสี ยใจ ส านึ ก ผิดทั้งหมด
ในกรรมที่ ตนได้ก่อ ราพึงราพันถึงพญาช้างเมื่อครั้นได้อยู่ร่วมกัน ว่าชาติ น้ ี คงไม่มีใครจะมาเที ยบ
พญาฉัททันต์ได้แล้ว ตนจะขอตายตามพญาช้างไปเกิดอยูค่ ู่ทุก ๆ ชาติ
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏591 โอ้แต่น้ ีเล่า
ใครจะพาเรา
เข้าสู่พนาลัย
พระสลัดเราไว้
ที่ในพงไพร
โอ้แต่น้ ีไป
ใครจะสอนเรา
๏592 ยองวงตีอก
น้ าตาไหลตก
ร้องไห้ไม่สบาย
ควรฤๅสิ้นบุญ
เจ้าพระคุณของเมียเอ๋ ย
อกเปล่าเราเอย
จะพึ่งบุญใคร

ฉบับวัดบ้ านนา
๏555 โอ้แต่น้ ีเล่า
ใครจะนาเรา
สู่ท่าน้ าไหล
พระพลัดเราเสี ย
กลางดงพงไพร
โอ้แต่น้ ีไป
ใครจะนาเราเลย
๏556 ยกงวงตีอก
น้ าตาไหลตก
ร้องอยูเ่ ป้ยเป้ย
ควรหรื อสิ้นบุญ
พระคุณลูกเอ๋ ย
แต่น้ ีบ่เสบย
ไม่เห็นภูมี
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พระเคยปกเกล้า
ตีอกผางผึง
เหมือนพระพันปี
เราเคยอยูส่ ุ ข
ดังฤๅวันนี้
เพราะไอ้พรานป่ า
ยังแต่เมียแก้ว
ไว้ใยมิยิง
พวกพ้นบริ วาร
แต่ยงั เมียแก้ว
พวกพลพระเจ้า
ดุจดังภูธร
บริ วารเล็มลา
ในดงพงป่ า
พระจรรี
ใครจักพาเรา
ดุจดังพระเจ้า
แต่น้ ีหิมวันต์

๏593 เห็นแต่พระเจ้า
พาเข้าพงไพร
จะพึ่งใครมี
ฉัททันต์ราชา
๏594 โอพระเพื่อนทุกข์
ที่ในหิมวา
มาม้วยมรณา
มันมาจองผลาญ
๏600 ยิงพระตายแล้ว
กับหมู่บริ วาร
ให้สิ้นสุ ดปราณ
ม้วยด้วยพระองค์
๏602 สิ้นบุญพระแล้ว
ใครจักพาจร
เข้าในดงดอน
ฉัททันต์ราชา
๏603 พระย่อมเคยพา
อาหารดอนดง
ลาธารพงพี
ย่อมพาจรจรัล
๏604 โอยแต่น้ ีเล่า
เข้าในหิมวันต์
ผ่านเกล้าจอมธรรม์
จักเศร้าหมองสิ้น

พระเคยปกเกล้า
ตีอกผางผาง
เหมือนหน่อชินศรี
พระเคยอยูส่ ุ ข
ดังหรื อวันนี้
เพราะไอ้พรานป่ า
ยังแต่เมียแก้ว
ไว้ใยมิยิง
พลายพังบริ วาร
แต่น้ ีเมียแก้ว
พวกพลพระเจ้า
ไม่เหมือนดังองค์
เที่ยวหาอาหาร
ห้วยละหารธารเขา
บึงบางอันมี
ใครจักพาเรา
เหมือนดังพระเจ้า
แต่น้ ีหิมวันต์

๏557 แต่น้ ีพระเจ้า
พาเข้าพงพี
ใครจะเหมือนภูมี
ฉัททันต์ราชา
๏558 โอพระเพื่อนทุกข์
ในป่ าหิมวา
มาม้วยมรณา
มันมาจองผลาญ
๏563 ยิงพระตายแล้ว
กับหมู่บริ วาร
ให้สิ้นทั้งปราณ
ไปตามพระองค์
๏564 สิ้นบุญพระแล้ว
จะหายโหยองค์
จะเข้าในดง
ฉัททันต์ราชา
๏566 เคยพาบริ วาร
ในดงพงพี
พระเจ้าจรลี
ย่อมพาจรจรัล
๏567 โอแต่น้ ีเล่า
เข้าสู่หิมวันต์
ผ่านเกล้าจอมธรรม์
จักเย็นหนักหนา

เมื่ อพญาช้างสิ้ นลมไปแล้วนางมหาสุ พ ตั ราก็ ร้องไห้โศกเศร้ าคร่ าครวญพร่ าถึ งพญาช้าง
ต่าง ๆ นานา ว่าใครจะมาแทนพญาฉัททันต์ได้ พญาช้างปกครองหมู่บริ วารด้วยความสงบสุ ขร่ มเย็น
พาเที่ ย วเล่ น หาอาหารไม่ ไ ด้ข าด แต่ น้ ี เลยใครจะมาแทนพระองค์ ไ ด้ เป็ นการแสดงกรุ ณ ารส
ให้ผรู ้ ับสารได้เห็นอย่างชัดเจน
5. ภยานกรส คือ รสที่แสดงถึงความน่ ากลัว เป็ นรสที่เกิดจากการรับรู ้ความน่ากลัว วาคฺ ภฏ
กล่ า วถึ ง ภยานกรสไว้ว่ า มี ค วามน่ า กลั ว อั น เกิ ด แต่ ก ารเห็ น สิ่ งที่ น่ า สยดสยอง การกลัว นั้ น
มัก กล่ า วเป็ นลัก ษณะของหญิ ง คนชั้น เลว และเด็ ก และการบัง เกิ ด รสนี้ นั ก ปราชญ์ พ รรณนา
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ถึงการมองไปทางทิ ศ ปากแห้ง ตัวสั่น พูดอ้อแอ้ หวาดหวัน่ ท าหน้าซี ด และสลบลงไป (วาคฺ ภฏ
และป.ส. ศาสตรี ผูแ้ ปล, 2504: 39-40)
ทั้ง นี้ สามารถแบ่ งภยานกรสได้เป็ น 3 ประเภท คื อ ความกลัวที่ เกิ ดจากการหลอกลวง
ความกลั ว ที่ เ กิ ด จากการลงโทษ และความกลั ว ที่ เ กิ ด จากการข่ ม ขู่ อ าจมี ภ าวะเสริ มคื อ
ความสงสัย ความหลง ความอับจน ความตื่นตระหนก ความเฉยชา ความพรั่ นพรึ ง ความสิ้ นสติ
ความตาย วิภาวะของความน่ ากลัวได้แก่ การได้ยินเสี ยงผิดปกติ การเห็ นภู ติปิ ศาจหรื อสั ตว์ร้าย
การอยู่คนเดียว การไปในป่ าเปลี่ยว การทาผิด เป็ นต้น อานุ ภาวะของความน่ ากลัวได้แก่ การวิ่งหนี
การส่ ง เสี ยงร้อง เป็ นต้น (กุ สุ ม า รั ก ษมณี , 2549: 127) ในเรื่ องฉัท ทันตชาดก ปรากฏภยานกรส
ในบทประพันธ์วา่
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏707 พาหญิงใจบาป
ใจไม่สุภาพ
โมโหเมามัว
สมคบไอ้พราน
ให้ไปฆ่าผัว
ไม่คิดถึงตัว
ว่าจักเป็ นกรรม
๏708 พาหญิงใจชัว่
รู ้แต่ด่าผัว
ว่าไม่เที่ยงธรรม
ยมบาลร้องด่า
ว่าหญิงโกลา
ทั้งนี้ยอ่ มกรรม
มึงทาไว้เอง
๏709 เอาน้ าทองแดง
ว่าหญิงใจแข็ง
แสนร้ายหมอเพลง
มึงจักโทษใคร
ทาใส่ตวั เอง
เร่ งกรอกอย่าเกรง
อย่าให้เคยใจ
๏710 ผ่าอกผ่าปาก
เร่ งเอาคีมลาก
ทอดลงในไฟ
ปักหัวมันลง
ให้จงหนาใจ
พาหญิงจังไร
ปากกล้าสามานย์
๏711 พาหญิงทรชน
ใจร้ายอกุศล
เล่ห์กลคนพาล
แสนแง่แต่คิด
ล้วนผิดทุกประการ
จริ งฤๅใช้พราน
ไปฆ่าราชา
๏712 นางทนบ่ได้

ฉบับวัดบ้ านนา
๏678 ถามหญิงใจบาป
ใจไม่สุภาพ
โทโสมืดมัว
มันคบกับพราน
ให้ไปฆ่าผัว
มันไม่คิดกลัว
ว่าจักเป็ นกรรม
๏679 ถามหญิงใจชัว่
มันแกล้งฆ่าผัว
มึงไม่เที่ยงธรรม
เขาจึงร้องด่า
ว่าหญิงโกลา
เพราะบาปเพราะกรรม
มึงทาไว้เอง
๏680 เอาน้ าทองแดง
ถามหญิงใจแข็ง
ใส่สักหม้อเผล้ง
มึงจักโทษใคร
ทาใส่ตวั เอง
เร่ งกรอกอย่าเกรง
อย่าให้เคยใจ
๏681 ผ่าอกผ่าปาก
เอาคีมเหล็กลาก
ทอดเข้าในไฟ
จับหัวมันลง
ให้สมน้ าใจ
พาหญิงจังไร
ปากกล้าสามานย์
๏682 ถามหญิงทรชน
ใจร้ายอกุศล
เล่ห์กลคนพาล
มันเร่ งแต่งคิด
ล้วนผิดทุกประการ
จริ งหรื อใช้พราน
ไปยิงราชา
๏683 นางทนมิได้
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รับว่าจริ งไซร้
ยกมือขึ้นไหว้
สารภาพโทสา
ไม่อดโทโส
มึงร้องขอโทษ
ตนไซร้เมื่อยัง

ได้โปรดเกศา
พระยมราชา
ท่านก็ไม่ฟัง
๏713 หญิงใจโมโห
พาโลโอหัง
กูไม่อยากฟัง
เป็ นคนใจแข็ง

รับคาจริ งใจ
ยกมือขึ้นไหว้
สารภาพโทษา
มักง่ายโทโส
มึงร้องขอโทษ
เมื่อก่อนภายหลัง

ได้โปรดเกศา
พระยมราชา
ท่านก็ไม่ฟัง
๏684 หญิงใจโมโห
พาโลโอหัง
กูก็ไม่ฟัง
ใจมึงกล้าแข็ง

เมื่ อ นางจุ ล สุ พ ัต ราตายลงนางก็ ไ ด้ต กนรก โดนยมบาลลงโทษอย่างหนั ก หนาสาหั ส
จนนางเกิ ด ทุ ก ขเวทนาอย่า งถึ ง ที่ สุ ด เมื่ อ นางหวาดกลัว จนทนไม่ ไ ด้น างก็ ย กมื อ ไหว้ย มบาล
สารภาพเวรกรรมที่ตนได้ทาเมื่อครั้นยังมีชีวิตอยู่
6. อั พ ภู ต รส คื อ รสแห่ งความอั ศ จรรย์ ใ จ อัพ ภู ต รสในเรื่ อ งฉั ท ทั น ตชาดกเป็ นรส
ที่ ผูป้ ระพันธ์น ามาเสริ ม ขยายวีรรส เป็ นส่ วนช่ วยส่ งเสริ ม ความรู ้สึ ก ชื่ น ชมยินดี ใ นบุ ญ ญาธิ ก าร
ของพญาฉัททันต์ เพื่อให้ผรู ้ ับสารเกิดความอัศจรรย์ใจในตัวพระโพธิ สัตว์ โดยเรื่ องฉัททันตชาดก
ปรากฏ อัพภูตรสในเหตุการณ์ดงั นี้

แห่งหน่อชินศรี
จึงร้อนขึ้นไป
อินทร์เจ้าวิมาน
ต้องปื นยาขัด
มันยิงเจ็บแล้ว
คิดจักเลื่อยงา
ไม่มีผใู ้ ด
อย่าเลยมากู
ให้เจ้ากูน้ นั
บัดเดี๋ยวเนรมิต
ให้โพธิสัตว์
จึงยกงวงงา

ฉบับวัดบ้ านแลง
๏503 เดชะบารมี
จักข้ามสงสาร
ถึงท้าวมัฆวาน
ทอดพระเนตรลงมา
๏504 รู ้ว่าโพธิ สัตว์
จักถึงมรณา
ยังไม่โกรธา
ออกให้เป็ นทาน
๏505 โอโอน้ าใจ
จะเปรี ยบเทียบทัน
จะช่วยด้วยพลัน
ลุเถิงศาสดา
๏506 พระอินทร์เจ้าคิด
ทิ้งเลื่อยลงมา
ตกตรงภักตรา
จับเอาด้วยพลัน

ฉบับวัดบ้ านนา
๏473 เดชะบารมี
แห่งหน่อชินศรี
จักข้ามสงสาร
จึงร้อนขึ้นไป
ถึงท้าวมัฆพาน
อินทร์เจ้าวิมาน
ทอดพระเนตรลงมา
๏474 รู ้ว่าโพธิ สัตว์
ต้องปื นถนัด
จะถึงมรณา
ถูกปื นล้มแล้ว
พระไม่โกรธา
เธอจะเลื่อยงา
ให้ทานแก่มนั
๏475 โอโอน้ าใจ
จะมีผใู ้ ด
จักเปรี ยบเทียบนั้น
อย่าเลยมากู
จะช่วยจอมธรรม์
ให้พระเจ้านั้น
ลุเป็ นศาสดา
๏476 อินทร์เจ้าตรึ งษ์ไตร
คิดแล้วบัดใจ
ทิ้งเลื่อยลงมา
ให้โพธิสัตว์
ตกลงตรงหน้า
พระเอื้อมงวงคว้า
จับเอาเลื่อยพลัน
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ร้องประกาศทัว่ ท้าว
ทั้งเทพสิ งสู่
ช่วยข้าด้วยพลัน
จักเลื่อยซึ่งงา
ใช่ขา้ ปรารถนา
อินทร์พรหมยมการ

๏507 ชูข้ นึ เหนือเกล้า
เทวาในสวรรค์
อยูใ่ นไพรสันต์
จะตรัสพิศฐาน
๏508 วันนี้ตวั ข้า
ออกให้เป็ นทาน
สมบัติพสั ถาน
เป็ นท้าวพญา

ประกาศร้องป่ าว
ทั้งเทพสิ งสู่
ฟังข้าเจ้าพลัน
จะขอเลื่อยงา
ใช่ปรารถนา
อินทร์พรหมยมการ

๏477 ชูไว้เหนือเกล้า
เทพเจ้าในสวรรค์
อยูใ่ นหิมวันต์
จะตั้งธิษฐาน
๏478 วันนี้ตวั ข้า
เอาให้เป็ นทาน
สมบัติพสั ถาน
เป็ นท้าวพญา

เมื่อพญาช้างตั้งใจจะมอบงาของตนให้เป็ นทานแก่พรานแล้ว จึงยองวงขึ้นไหว้อินทร์พรหม
เทวดา อธิ ษ ฐานว่า ถ้า ตนจะได้เป็ นพระพุ ท ธเจ้าในอนาคต ขอให้ พ ระอิ น ทร์ ส่ งเลื่ อ ยลงมาให้
เป็ นการใช้ อัพ ภู ต รส แสดงถึ ง ความอัศ จรรย์ ส่ งเสริ ม วี รรส ที่ พ ญาช้างจะมอบงาให้ เป็ นทาน
เมื่อพญาช้างอธิษฐานแล้ว พระอินทร์จึงส่งเลื่อยทิพย์ลงมาให้พญาฉัททันต์
ฉบับ วัด บ้า นแลง ฉบับ วัด บ้านนา และฉบับ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ล าว ปรากฏ อัพ ภู ต รส
ในตอนที่ พ ญาช้างมอบงาเป็ นทานให้ แก่ พ รานโสอุ ดร เป็ นการขยายวีรรส ให้ ดูมี ค วามยิ่งใหญ่
อัศจรรย์ แสดงถึงบุญญาธิการของพญาฉัททันต์
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏ ในเมื่อท่านท้าวให้ทาน อัศจรรย์บนั ดาล
ทัว่ ทุกทิศาโกลาหล
๏521 อึงคะนึ่งทัว่ ทุกตาบล อลเวงอลวน
สุ ธาดลจะแตกทาลาย
๏522 พระสุ เมรุ เอนอ่อนดังยอดหวาย ดังบุรุษชาย
ลนไฟก็อ่อนอยูร่ ะทด
๏523 ดินดลจนจบมหาพรหม มหาพรหมโสฬส
ปรากฏทัว่ ทุกเมืองสวรรค์
๏524 มานัง่ แทบประตูวิมาน ตบพระหัตถ์จดั ฉาน
ร้องสาธุการทั้งเมืองสวรรค์
520

ฉบับวัดบ้ านนา
๏ ปางเมื่อท่านท้าวให้ทาน อัศจรรย์บนั ดาล
ทัว่ ทั้งสถานกุลาหล
๏492 อึงคะนึ่งทัว่ ทุกตาบล โอนเอนอลวน
แผ่นสุ ธาดลปลิ่มทาลาย
๏493 พระสุ เมรุ เอนนอนบนยอดหวาย ดังองคชาติชาย
ลนไฟให้อ่อนอยูร่ ะทด
๏494 แต่แผ่นดินคลจนจด ถึงพรหมโสฬส
เทวาปรากฏทุกสถาน
๏495 นัง่ ลงยังพื้นพระวิมาน ตบพระหัตถ์จดั ฉาน
ร้องสาธุการในสวรรค์
491
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“... พอพระเว้าคานั้นขาดลง

เทวาส่งเลื่อยทิพย์มาให้

พระจับได้ซ่อยโสอุดร

บ่อาทรเลื่อยงาบ่ชา้

ตกต่อหน้ายกให้แก่พราน

พระให้ทานเทวาซมซื่น

เสี ยงฟ้าครื้ นฟ้าหวัน่ ดินไหล

เสี ยงดังไกลโมทนาทัว่ เขต...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

บทประพัน ธ์ ข ้างต้น แสดงให้ผูร้ ั บสารเห็ น ว่าเมื่ อพญาช้างมอบงาของตนให้พ รานแล้ว
ก็ เกิ ด เหตุ อั ศ จรรย์ ห ลายประการขึ้ น เช่ น เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหว ฟ้ า ร้ อ ง เขาพระสุ เมรุ โอนเอน
เป็ นการแสดงให้เห็นถึงบุญญาธิการของพญาฉัททันต์
ความแตกต่างของสานวนฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้ านแลง และวัดบ้ านนา
จากการน าบทประพัน ธ์ ใ นเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ วัด บ้านนา และฉบับ วัด บ้านแลง
มาเปรี ยบเทียบในตารางคู่กนั ในส่ วนการวิเคราะห์ต่าง ๆ ข้างต้น ทาให้สังเกตุได้ว่า ฉัททันตชาดก
ฉบับ วัด บ้า นแลง มี ส านวนเดี ย วกัน กับ ฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ วัด บ้านนา เมื่ อ ดู ที่ ปี ที่ เขี ย นขึ้ น แล้ว
ฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ วัด บ้า นแลง เขี ย นขึ้ น ในปี พ.ศ. 2330 ส่ ว นฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ วัด บ้า นนา
เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2467 จึงทาให้เห็นว่าทั้งสองฉบับนี้ เขียนขึ้นห่ างกัน 137 ปี เป็ นการแสดงให้เห็น
ว่าส านวนที่ ป รากฏในเอกสารฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา เป็ นส านวนที่ นิย มใช้กันสื บมา
โดยส านวนนี้ ปรากฏอยู่ ท ั่ ว ทั้ งภาคกลาง ภาตใต้ และจั ง หวัด ชายฝั่ ง ทะเลภาคตะวัน ออก
ของประเทศไทย ซึ่ งเป็ นการคัดลอกกันต่อ ๆ มา อาจบอกได้ ว่าฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง
เป็ นเอกสารที่บนั ทึกเรื่ องฉัททันตชาดกสานวนดังกล่าวที่เก่าที่สุดที่พบในปัจจุบนั เนื่องจากมีศกั ราช
กากับ ไว้ว่าเขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2330 และยังเป็ นเรื่ องฉัททันตชาดกเพียงเล่มเดียวในประเทศไทย
ที่พบในปัจจุบนั ที่เขียนด้วยอักษรไทยย่อทั้งเล่ม
แม้ ว่ า ฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ วัด บ้ า นนาจะ มี ส านวนเดี ย วกั น กั บ ฉบั บ วั ด บ้ า นแลง
แต่ ก ารศึ ก ษาโดยการน าบทประพัน ธ์ ม าเปรี ย บเที ย บกัน ตามการศึ ก ษาข้างต้น ก็ ท าให้ เห็ น ว่ า
ผู ป้ ระพัน ธ์ มี ก ารเปลี่ ย นค าบางค า มี ก ารแต่ ง เพิ่ ม มี ก ารตัด ความ แต่ ก ารเรี ย งล าดับ เหตุ ก ารณ์
การเล่าเรื่ องนั้นตรงกันทั้งหมด ซึ่ งความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั นั้น จะเป็ นในส่ วนที่มีการแต่งเพิ่ม
ดัง นั้ น ในส่ ว นที่ มี ก ารแต่ ง เพิ่ ม จึ ง เป็ นการแสดงความสามารถของตัว ผูป้ ระพัน ธ์ เอง ว่าถึ ง แม้
จะเป็ นสานวนเดียวกันกับเอกสารฉบับอื่น แต่ตนก็มีความสามารถในการแต่งบทประพันธ์เช่นกัน
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ลักษณะหนึ่ งที่เป็ นความพิ เศษของฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านนา ไม่มี ในฉัททันตชาดก
ฉบับวัดบ้านแลง คือการที่ ผูป้ ระพันธ์ สอดแทรกคาพูดของตนลงไปคัน่ ในเรื่ องด้วย ซึ่ งการแทรก
คาพูดลงไปก็เป็ นลักษณะของร้อยกรองไม่ได้ใช้ร้อยแก้วในการพูด ดังตัวอย่างบทประพันธ์ดงั นี้
ฉบับวัดบ้ านนา
๏ ข้าเขียนกลางคืน
เลยหนาท่านอา
คิ้วพัวบัวคลี่
ให้หมากสักคา
อีกทั้งมวนยา

ตัวไม่ยงั ยืน
หยุดพักสักที
จงได้เมตตา
ตาคาพี่อา
จีบมาด้วยพลัน
๏298 งีบสักหน่อยก่อน
เอววัลย์ขวัญอ่อน
จงได้เมตตา
ปราณี พี่เถิด
คิ้วเฉิดกัลยา
จงได้เมตตา
สักพริ บตาเดียว
๏442 สวดให้จงดี
พระธรรมเล่มนี้
เพราะดีหนักหนา
ข้าเขียนกลางคืน
ดึกดื่นเวลา
แม้นขืนม่ลืนตา
มือพาเชือนไป
๏443 อย่าได้ยมิ้ หัว
หน้ามืดตามัว
ตกตัวตกไม้
อย่าได้นินทา
ข้อนว่าไยไพ
นั้นหนาไต้ไฟ ดูแลให้ดี เจ็บขี้เสี ยแล้ว
นี้เป็ นหน้าปลาย
เขี่ยไต้ให้ดี
ไปขี้สักที
แล้วสวดให้ฟัง
220

๏579 ข้าเขียนกลางคืน
ตัวไม่ยงั่ ยืน
เลยหนาท่านอา
กระเดียวน้อยกระเดียวใหญ่ ขวินไขว่หนักหนา
ด้วยตัวอาตมา
ไม่ต้งั ใจเขียน

ไม่ต้งั ใจเพียร
ผูน้ กั สวดเล่า
ว่าฉานนี้เขียน
ถึงไม่งามไซร้
ด้วยใจข้าไขว่
ต้วยจิตของข้า

๏580 เพราะคิดจะสึ ก
ข้าอุตส่าห์เขียน
อย่าได้ติเตียน
ตัวไม่งามหนา
๏581 ถ้าว่าตั้งใจ
พอสวดท่านอา
ไปทางอื่นหนา
ไม่ต้งั ใจเลย

ลัก ษณะค าพู ด ของผู ้ป ระพัน ธ์ ข้า งต้น เป็ นการสอดแทรกไว้ใ นเรื่ อ ง โดยเป็ นค าพู ด
ของผูป้ ระพันธ์เอง ปรากฏในตอนขึ้นหน้าปลายของเล่มสมุดไทย และสุ่ มการใส่ เช่น เมื่อเล่าความ
ถึ ง พญาฉั ท ทั น ต์ พ าช้ า งเที่ ย วเล่ น อยู่ ใ นป่ า อยู่ ๆ ผู ้ป ระพั น ธ์ ก็ แ ทรกค าพู ด ของตนขึ้ นมาว่ า
“งี บ สั ก หน่ อยก่ อน...” โดยเนื้ อ ความโดยรวมมี ค วามหมายว่า ตนเขี ย นเรื่ อ งนี้ ในเวลากลางคื น
ตัวอักษรอาจจะไม่สวย เล็กบ้างใหญ่บ้าง อี กทั้งยังมี การขอหมากพลูยาสู บอี กด้วย อี กทั้งในส่ วน
บทที่ ขึ้ นหน้ า ปลายยั ง มี ก ารบอกว่ า “เจ็ บ ขี้ ” ซึ่ งเป็ นภาษ าถิ่ น ใต้ แปลว่ า ปวดอุ จ จาระ
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และ “ไปขี้ สั ก ที แล้วสวดให้ ฟั ง” ขอไปอุ จจาระก่ อนแล้วจะกลับ มาสวดให้ ฟั งใหม่ เป็ นการใส่
อารมณ์และความรู ้สึกของผูป้ ระพันธ์ลงไปในเรื่ องด้วย ทั้ง “งีบสักหน่อยก่อน” และ “ไปขี้สักที”
การใส่ ค าพู ด ของผู ้ป ระพัน ธ์ ล งไปอี ก จุ ด หนึ่ งคื อ ในตอนจบของเรื่ อ ง ผู ้ป ระพัน ธ์ ใ ส่
คาพูดของตนลงไปด้วย ดังบทประพันธ์วา่
ฉบับวัดบ้ านนา
๏ ใครยืมไปอ่าน
อย่าทาให้สูญ
แสนทนอดอยาก
จงช่วยอนุกูล
ไม่มีผใู ้ ด
เพิ่มพระศาสนา
แก้ขดั ในกา
๏715 เจ็บหลังนัง่ เขียน
ฉันรักหนักหนา
เจ็บขึงตึงไป
ท่านได้กรุ ณา
สู ้อดสู ้ยาก
รักษาไห้ดี
ถึงเขียนไม่ดี
สร้างพระธรรมไว้
จักมีปัญญา
๏716 น้ าหมากน้ าลาย
เสี ยตัวมัวศรี
เจ็บหลังนัง่ เขียน
ของข้าจงดี
ด้วยจิตคิดรัก
น้องที่เอามา
ให้พน้ วิสัย
๏717 จะจับจะต้อง
ของรักของข้า
เอาไปไม่ว่า
ให้เป็ นทางท่า
อย่าให้เศร้าหมอง
เหมือนว่าเจ้าของ
เอาไปสวดอ่าน
๏718 อันตัวข้านี้
ค่อยประคับประคอง
พหูทุกโข
ดาเศร้าศรี หมอง
ไม่เห็นผูใ้ ด
มิให้หมองมัว
อณาญาติกา
719
๏ พี่นอ้ งทั้งหลาย
บารมีถึงตัว
จึงเขียนไว้ใน
มิให้หมองมัว
เกิดชาติใดใด
ให้เหมือนเก่านา
กราบยาวะชีวี
714

ฟังเรื่ องนิทาน
เหมือนเอ็นดูดว้ ย
ข้าเขียนเพียรพูน
เอาด้วยความเพียร
ใครเอาสวดอ่าน
เหมือนเอ็นดูขา้

ไฟใต้ตกไหม้
ประคิน่ วินชา
เอ็นดูเถิดพี่
ประคับประคอง
จะตั้งจะวาง
อย่าทาหยาบช้า
จะจับสักที
หมิให้ชอกช้ า
สุ ดที่ประคอง
สวดอ่านท่านได้
ตัวข้าเจ้าของ
ถึงดีถึงชัว่

๏720 สุ ดที่จะวิบาก
เภสัชเพลา
ใครจะอุประถา
ยาข้าสักที
๏721 ไม่เห็นหน้าใคร
ข้อขัดบัดสี
วิบากสิ้นที่
อย่าฉินนินทา
ไปภายภาคหน้า
ทรงพระวินยั
๏722 จึงตั้งความเพียร
ค่อยเพียรค่อยไป
จักข้ามสมุทยั
จากห่วงบ่วงมาร
๏723 ถ้ามีอชั ชา
แล้วพาคืนสถาน
ไม่ตอ้ งบุราณ
วานได้เมตตา
๏724 ใช่เชื้อเมโธ
เอโกนาถา
อาศัยพึ่งพา
อุปปัฏฐาก์ไม่มี
๏725 กุศลดลใจ
ศาสนาชินสี ห์
เข็ญใจอย่ามี
ถึงนิรพาน
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บทประพันธ์ขา้ งต้นเป็ นการบอกให้ดูแลรักษาเล่มสมุดไทยนี้ ให้ดี เหมือนที่ผปู ้ ระพันธ์ดูแล
อย่าให้โดนไฟไต้ตกใส่ น้ าหมากน้ าลายให้ระวังอย่าให้ตกโดน ตนตั้งใจเขียนแม้จะปวดหลังปวดตัว
ก็ เพื่ อ กุ ศ ลผลบุ ญ ในการเขี ย น ซึ่ งข้อ ความเช่ น นี้ ไม่ ป รากฏในฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ วัด บ้า นแลง
จึงนับว่าเป็ นความพิเศษของฉัททันชาดกฉบับวัดบ้านนา
เนื้ อเรื่ องในตอนที่ นางจุ ล สุ พ ัตราเสี ย ใจอาลัย ที่ ส่ งพรานไปฆ่ าพญาฉัท ทัน ต์ เป็ นตอนที่
ฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด บ้า นแลง และฉบับ วัด บ้านนา ใช้ บ ทประพัน ธ์ ค นละฉั น ทลัก ษณ์ กัน
ใช้เนื้อความเปรี ยบเทียบกันคนละอย่าง แต่สื่อความหมายออกมาในความหมายเดียวกัน ดังความว่า
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏679 โอ้พระโฉมยง
เมียเป็ นคนหลง
เพราะกรรมเวรา
ข้าไปใจมาร
แกล้งผลาญราชา
จึงใช้พรานป่ า
ไปฆ่าพระองค์
๏680 เมียได้ทาผิด
สุ ดที่จะคิด
แล้วนาโฉมยง
เมียจะกลั้นใจตาย
ตายตามพระองค์
ร่ วมในไพรพง
ด้วยพระราชา
๏681 เมียขอตามเจ้า
พระทองหนุ่มเหน้า
ร่ วมรักเสน่หา
แม้นพระขึ้นสวรรค์
ขอท่านราชา
สู่ไตรตรึ งสา
ร่ วมวิมานกัน
682
๏ แม้นพระเป็ นช้าง
เมียรักแนบข้าง
เป็ นพนาสันต์
ให้พระอาศัย
เย็นใจทรงธรรม์
เมียรักจอมขวัญ
ขอเลี้ยงรักษา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏645 นางตั้งปรารถนา
ด้วยเจ้าฟ้าผูผ้ วั ขวัญ
มาเกิดไหนไปเกิดกัน
ทันทุกชาตินอ้ งปรารถนา

๏646 ถ้าท้าวเป็ นพระอินทร์ เมียเพื่อนกินเป็ นสุ ชาดา
จักตามพระงามข้า
ทุกชาติพาอย่าคลาดไกล

๏647 พระบรมเป็ นพรหมทัต น้องขอนัดเป็ นนางใน
ให้ทา้ วเจ้าอาศัย
สาราญใจในปรางศรี

๏648 พระใจดีเป็ นอิศวร
ความรักพระจักรี

นางคู่ควรอุมาเทวี
อยูร่ ่ วมที่ศิวาลัย

เหตุการณ์ ขา้ งต้น คือความปรารถนาของนางจุลสุ พตั รา ที่อยากไปเกิดคู่กับพญาฉัททันต์
อีกครั้ง ไม่ว่าพญาช้างจะเกิดไปเป็ นอะไรตนก็จะตามไป เป็ นการแสดงความสามารถและความรู ้
ของศิ ล ปิ นเอง โดยฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ วัด บ้ า นนามี ก ารกล่ า วถึ ง วรรณกรรมเรื่ องอื่ น ๆ
คือเรื่ องอุณรุ ท และพระสุธน-มโนราห์
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นอกจากนี้ ยงั มีในส่ วนบทประพันธ์ที่ใช้ดาเนิ นเรื่ อง แต่มีเหตุการณ์แยกออกมาที่แตกต่าง
กันอย่างสิ้ นเชิง เป็ นเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะในฉบับนั้น ๆ ดังตัวอย่าง
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏553 ชมดอกลาดวน
รสสุ คนธ์หอมหวาน
ยียวนเอาใจ
กระหลบฟุ้งเฟื่ อง
หอมทัว่ พงไพร
ฟุ้งขจรไป
ที่ในหิมวา
๏554 ชมดอกการเกษ
มะทรางมะปรางเทศ
วิเศษนานา
พระร่ มโพธิ์แก้ว
ลองแล้วแลนา
โอหน้าอนิจจา
กาพร้าเมียเอย
๏555 เคยพาเมียไป
เล่นน้ าสระใหญ่
ที่ในหิมวันต์
ชมปลาชมบัว
ทัว่ ท้องชลธาร
ระรื่ นชื่นบาน
สาราญพระทัย
๏556 ทีน้ ีจะสิ้นบุญ
พ่อเจ้าประคุณ
ทูนหัวเมียอา
ใครจะพาเมียไป
เที่ยวในหิมวา
ชมสัตว์นานา
ในป่ าพงไพร
ระรื่ นชื่นใจ
ในป่ าดงดอน

ต่างมาบูชา
ลางงมาวันทา
ขอพระเจ้าจง
ทาตามราชา
สั่งสอนสิ่ งใด
กาหนดกฎหมาย
ลาธาตุพระเจ้า
บางบึงไหนมี
ในไพรตาบล
เวลาเคยจร
นางหักดอกไม้
ถวายไว้ในสถาน

ฉบับวัดบ้ านนา
๏575 ครั้นค่าเวลา
พระธาตุโฉมยง
ขอสมาพระองค์
อดโทษทั้งหลาย
๏576 ลางตัวภาวนา
พระเจ้าฤๅสาย
มิให้เคลื่อนคลาย
มิให้ลืมตัว
๏577 ครั้นเวลาเช้า
เข้าในไพรสน
ที่เคยจรดล
แห่งหิมพานต์
578
๏ ครั้นเย็นรอนรอน
กลับมาบ่นาน
มาลัยบัวบาน
ทุกวันอัตรา

บทประพันธ์ที่ฉบับหนึ่ งมี แต่อีกฉบับหนึ่ งไม่มี มีอยู่หลายบทในเรื่ อง ดังเช่นจากตัวอย่าง
ข้างต้นในฉบับ วัดบ้านแลง เป็ นความในตอนที่ พ ญาฉัททันต์ตายลง นางมหาสุ พ ตั ราจึงราพึ งถึ ง
พญาช้าง ในส่ วนบทประพันธ์ที่ยกมาไม่ปรากฏในฉบับวัดบ้านนา ส่ วนตัวอย่างจากฉบับวัดบ้านนา
เป็ นการเล่าเรื่ องเมื่อหมู่ช้างได้เผาพญาฉัททันต์ไปแล้ว เป็ นการประพันธ์โดยการใส่ การบอกเวลา
เข้า ไปด้ ว ย คื อ “ครั้ นค่ า เวลา” “ครั้ นเวลาเช้ า ” “ครั้ นเย็น รอนรอน” การประพัน ธ์ ล ัก ษณะนี้
ไม่ ป รากฏในฉบับ วัด บ้า นแลง โดยในฉบับ วัด บ้านแลงเมื่ อ เผาพญาช้างแล้ว ก็ ตัด ไปถึ ง ตอน
พรานโสอุดรเดินเข้าเมื องเลย บทประพันธ์ที่เพิ่มเติมมาเหล่านี้ เป็ นบทขยายเนื้ อความ ทาผูอ้ ่านให้
เกิ ด อารมณ์ แ ละความรู ้ สึ กร่ วมเพิ่ ม ขึ้ น เป็ นส่ วนที่ ผู ้ป ระพั น ธ์ คิ ด ขึ้ นมาเอง ไม่ ใ ห้ เหมื อ น
ฉบับที่คดั ลอกออกมา ซึ่ งลักษณะต่าง ๆ ที่ฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง วัดบ้านนาแตกต่างกันนี้
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ทั้งการเพิ่ มหรื อลดคา เพิ่ ม หรื อลดบทประพันธ์ ลัก ษณะของความผิ ดเพี้ ยนไปจากบทประพัน ธ์
ฉบับ เดิ มนี้ เป็ นธรรมชาติ ของการถ่ายทอดและการคัดลอกซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ป กติ ที่ พ บเห็ นได้เสมอ ๆ
จากต้นฉบับสมุดไทยเกือบทุกเล่มในวรรณกรรมทุกเรื่ อง (ตรี ศิลป์ บุญขจร, 2547: 35-39)
จากการศึกษาและเปรี ยบเทียบด้านศิลปะการใช้ภาษา ของเรื่ องฉัททันตชาดกฉกทั้ง 4 ฉบับ
ได้ แ ก่ ฉบั บ วัด บ้ า นแลง ฉบั บ วัด บ้ า นนา ฉบั บ วัด สู ง เม่ น และฉบั บ หอสมุ ด แห่ งชาติ ล าว
พบว่าวรรณกรรมเรื่ องฉัท ทันตชาดกทั้ง 4 ฉบับ เป็ นวรรณกรรมศาสนาที่ สอนคติ ธรรมโดยอ้อม
ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ น ามาจากนิ บ าตชาดก คื อ ชาดกที่ เชื่ อกัน ว่าเป็ นพุ ท ธวจนะแท้ ๆ โดยผูป้ ระพัน ธ์
ได้น าเรื่ องจากชาดกมาเรี ยบเรี ยงและประพัน ธ์ใหม่ ในแบบฉบับ ของแต่ ล ะคน โดยมี แก่ นเรื่ อง
ที่เหมือนกันโดยแก่นเรื่ องใหญ่ คือ การสละชีวิตเพื่อเป็ นทานบารมี และยังแฝงแก่นเรื่ องรองอีกด้วย
ทั้งการรั ก ษาศี ลห้า การท าความดี ล ะเว้นความชั่ว การอดทนอดกลั้นไม่ ก่อกรรมท าเข็ญ เป็ นต้น
โดยใช้ก ารเล่ าผ่านตัวละครในเรื่ องได้อย่างสนุ ก สนานไม่ น่ าเบื่ อ ซึ่ งท าให้ เข้าถึ งผูร้ ั บ สารได้ดี
การวางโครงเรื่ อง เรี ยงตามลาดับเหตุการณ์ไม่มีเรื่ องราวที่สลับซับซ้อน ฉากที่ใช้ในเรื่ องมีฉากเมือง
และฉากป่ าเท่ า นั้ น โดยใช้ ก ารสร้ า งฉากเมื อ งแบบเสมื อ นจริ ง โดยใช้เมื อ งพาราณสี ซึ่ งตั้ง อยู่
ในประเทศอินเดีย เป็ นเมืองของท้าวพรหมทัต และนางมหาสุ พตั รา ส่ วนเมืองมัททราชที่ปรากฏ
อยูเ่ ฉพาะในเรื่ องฉัททันตชาดกฉบับวัดสู งเม่นนั้นเป็ นการสร้างเมืองตามที่มีปรากฏในชาดก ฉากป่ า
ฉบับ วัด สู ง เม่ น แตกต่ า งกั บ ฉบั บ อื่ น อย่ า งสิ้ น เชิ ง เนื่ อ งจากฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ วัด สู ง เม่ น ใช้
การสร้ า งฉากให้ มี ล ั ก ษณ ะเหนื อจริ ง โดยการใช้ ล ั ก ษณะตามป่ าหิ มพานต์ ใ นวรรณคดี
มี ก ารสอดแทรกพื ช พรรณเฉพาะถิ่ น เหนื อ เข้า ไปบ้ า ง ส่ ว นฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ วัด บ้ า นแลง
และฉบับวัดบ้านนา ใช้ฉากป่ าแสมือนจริ ง โดยเอาชื่อ พรรณไม้ และสัตว์ที่มีอยู่จริ งมาประกอบฉาก
ไม่มีการกล่าวเกินจริ ง
ในด้า นธรรมเนี ย มการแต่ ง พบว่ า ฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ วัด บ้า นแลง ฉบับ วัด บ้า นนา
ฉบับ วัด สู ง เม่ น และฉบับ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ล าว ยึ ด การประพัน ธ์ ต ามแบบประเพณี โบราณ
คื อ การเปิ ดเรื่ อ งเปิ ดด้ว ยบทไหว้ค รู ซึ่ งเป็ นการแสดงความเคารพต่ อ ผู ้มี พ ระคุ ณ บิ ด ามารดา
ครู อุ ปั ช ฌาย์ อี ก ทั้ ง ยัง แสดงความเคารพต่ อ พระรั ต นตรั ย และเทพยดา โดยฉบับ วัด สู ง เม่ น
ใช้บ ทไหว้ค รู แ บบย่อ เป็ นการแสดงความนอบน้อ มต่ อ สมเด็ จพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า จากนั้ น
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ก็เข้าสู่ การดาเนิ นเรื่ องหลัก และสุ ดท้ายในการปิ ดเรื่ องจบลงด้วย ประชุมชาดก หรื ออวสานบท
และปิ ดด้วยอัตตวิพากษ์ของผูป้ ระพันธ์
ในด้า นศิ ล ปะการใช้ภ าษาของฉั ท ทัน ตชาดกทั้ง 4 ฉบับ ผู ป้ ระพัน ธ์ ไ ด้เลื อกใช้ถ ้อ ยค า
มาใช้ ใ นวรรณกรรมได้ อ ย่ า งเหมาะสม ฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ วัด บ้ า นแลง ฉบั บ วัด บ้ า นนา
และฉบับ หอสมุ ด แห่ งชาติ ล าวนั้น เป็ นบทประพัน ธ์ ป ระเภทร้ อยกรอง มี ก ารเลื อกใช้ค าสั มผัส
คล้องจอง มีการเล่นคา เล่นสัมผัสได้อย่างไพเราะ มีการสรรคาที่หลากหลายเพื่อไม่ให้เกิดการใช้คา
เรี ย กตั ว ละครนั้ น ๆ ซ้ า ส่ ว นฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ วัด สู ง เม่ น เป็ นการเล่ า เรื่ องตามอรรถกถา
แป ล ภาษ าบ าลี ส ลั บ กั บ ภาษ าไท ยถิ่ น เห นื อ ห รื อเรี ยก ว่ า การแป ล ร้ อ ยตลอดทั้ งเรื่ อง
โดยฉัททันตชาดกฉบับ วัดสู งเม่นจะมีการใช้คาที่ ยากกว่าฉัททันตชาดกทั้ง 3 ฉบับ มี การใช้ศพั ท์
บาลี ม าก นอกจากนั้ นฉั ท ทั น ตชาดกทั้ ง 4 ฉบั บ ยัง มี ก ารใช้ ส านวนโวหารต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร และโวหารภาพพจน์ อันประกอบไปด้วย อุปมา
อุปลักษณ์ อติพจน์ บุคลาธิษฐาน สัทพจน์ ซึ่งใช้ดาเนินเรื่ อง และบอกอารมณ์ความรู ้สึกของตัวละคร
ได้เป็ นอย่างดี
รสวรรณคดีที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่ องฉัททันตชาดกทั้ง 4 ฉบับ ตามทฤษฎีวรรณกรรม
สั น สกฤต ผู ้ป ระพัน ธ์ ก็ ไ ด้แ สดงให้ เห็ น ถึ งความกล้าหาญของพญาฉั ท ทัน ต์ใ นด้านความกล้า
ในการให้ ท าน ผ่ า นรสที่ โ ดดเด่ น ที่ สุ ด ในเรื่ อ ง คื อ วี ร รส และใช้ร สอื่ น ๆ ช่ ว ยส่ งเสริ ม วี ร รส
ให้ ตั ว ของพญาฉั ท ทั น ต์ น้ ั นมี ค วามโดดเด่ น เพื่ อ ชู ใ ห้ เห็ น บุ ญ ญาบารมี และความตั้ งใจ
ที่ จ ะสั่ ง ส มบารมี ข องอนาคตพุ ท ธเจ้ า และ ท าให้ ผู ้ รั บ สารเกิ ด ความซ าบซึ้ งประทั บ ใจ
ในวรรณกรรมเรื่ องนี้
ฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ วัด บ้ า นแลง และวัด บ้ า นนา จะมี ค วามโดดเด่ น ด้ า นศิ ล ปะ
ในการประพั น ธ์ ผู ้ป ระพั น ธ์ ใ ช้ บ ทประพัน ธ์ ป ระเภทร้ อ ยกรองด าเนิ น เรื่ องตลอดทั้ งเรื่ อง
จึง ท าให้ส ามารถแสดงการใช้ศิ ล ปะในการประพัน ธ์ไ ด้ม ากกว่า บทประพัน ธ์ ป ระเภทร้อยแก้ว
โดยฉัททันตชาดกทั้งสองฉบับนี้ เป็ นสานวนเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นสานวนที่ แพร่ หลายทัว่ ทั้งภาคกลาง
จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย
ฉัททันตชาดกฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว เป็ นฉบับที่ไม่ค่อยโดดเด่น เนื่ องจากผูป้ ระพันธ์
ใช้ก ารเล่าเรื่ องแบบรวบรัด เช่ นการเดิ นทางของพรานโสอุดร เมื่ อพรานออกจากเมืองพาราณสี
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เมื่อเข้าป่ าก็พบกับพญาฉัททันต์เลย ไม่มีการบรรยายการเดินทางของพราน หรื อในตอนที่พรานยิง
พญาช้างแล้ว ผูป้ ระพันธ์ก็รวบรัดใจความไม่ บรรยายความเจ็บปวดของพญาช้าง เมื่อพรานตัดงา
พญาช้างเสร็จก็กลับเข้าเมืองทันที ส่วนหมู่ชา้ งเมื่อมาพบพญาช้างก็นาร่ างไปเผาไม่มีการแสดงความ
อาลัยของหมู่ช้างแบบฉัททันชาดก ฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา จึงทาให้ฉัททันตชาดกฉบับ
หอสมุดแห่งชาติลาว ไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่ องของรสวรรณคดี อย่างไรก็ตามความโดดเด่นของฉบับ
หอสมุดแห่งชาติลาวนี้ก็มี คือการแสดงข้อคิดในพระพุทธศาสนาในส่ วนท้ายของเรื่ อง ที่เป็ นการใส่
คาพูดของผูป้ ระพันธ์ลงไปในการอธิบายธรรมต่าง ๆ ให้ผรู ้ ับสารได้เห็นถึงประโยชน์ และโทษของ
การกระทาดังตัวละครในเรื่ อง

บทที่ 4
ศึกษาเปรียบเทียบเรื่ องฉัททันตชาดกด้านภาพสะท้อนสังคม
วรรณกรรมเป็ นผลงานของมนุ ษย์ เป็ นที่เก็บรวบรวมความคิด ความเป็ นอยู่ และลักษณะ
สถานภาพต่ า ง ๆ ของมนุ ษ ย์ที่ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของสั ง คมไว้ด้ว ยกัน วรรณคดี ห รื อ วรรณกรรม
จึงกลายเป็ นหนังสื อที่สะท้อนภาพสังคมได้ (สิ ทธา พินิจภูวดล และคณะ, 2516: 48) โดยสะท้อน
ให้ เห็ น ถึ ง ความเชื่ อ คติ ธ รรม ค่ านิ ย ม และสภาพสั ง คม เนื่ อ งจากผู ้ป ระพัน ธ์ ก็ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง
ของสังคม ผูป้ ระพันธ์ย่อมต้องสอดแทรกความคิด ความเชื่ อ ค่านิ ยม สภาพสังคม และสิ่ งแวดล้อม
ที่ตนอาศัยอยู่มาสอดแทรกเพื่อเป็ นองค์ประกอบในการแต่งงานวรรณกรรมของตน จึงไม่สามารถ
แยกวรรณกรรมออกจากสั ง คมได้ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างวรรณกรรมกับ สั ง คมมี 3 ลัก ษณะ
ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525: 450-452)
1. วรรณกรรมสะท้อนสภาพสังคม และเหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นในสั งคมตามประสบการณ์
ของผูป้ ระพันธ์ ภาพสังคมจึงมี ลกั ษณะเหมื อนภาพสะท้องของกระจกเงา ซึ่ งสะท้อนความจริ ง
บางส่ ว น และเป็ นการเสริ ม เติ ม แต่ ง ของผู ้ป ระพัน ธ์ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง วรรณกรรมสะท้อ นสั ง คม
ในด้านรู ปธรรม คือ เหตุการณ์ทวั่ ๆ ไปในสังคม หรื อสะท้อนสังคมในด้านนามธรรม คือกล่าวถึง
ค่านิ ยม ชี วิต จิตใจ ความรู ้สึกนึ กคิด ความปรารถนาของคนในสังคมตามทรรศนะและความรู ้สึก
ของผูป้ ระพันธ์
2. สังคมมีอิทธิพลต่อวรรณกรรม ผูป้ ระพันธ์อยู่ในสังคมใด ย่อมได้รับอิทธิ พลจากสังคม
นั้น ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ปรั ชญา และการเมือง จึงเสนอวรรณกรรมด้วยอิทธิ พ ล
ของสั ง คม เช่ น ไตรภู มิ พ ระร่ ว มของพญาลิ ไ ท เป็ นวรรณคดี ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่า ได้รั บ อิ ท ธิ พ ล
จากสังคม โดยเฉพาะในด้านหลักจริ ยธรรมของพระพุทธศาสนาและลัทธิพราหมณ์
3. วรรณกรรมหรื อผู ้ป ระพัน ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สั ง คม ผู ้ป ระพัน ธ์ ส ามารถสร้ า งสรรค์
วรรณกรรมให้มีชีวิตจิตใจและโน้มน้าวผูอ้ ่านให้มีอารมณ์และความรู ้สึกตามการพรรณนาของตน
อิ ท ธิ พ ลของวรรณ กรรมที่ มี ต่ อ ความรู ้ สึ กของสั ง คมมี 2 ลั ก ษณ ะ คื อ อิ ท ธิ พ ลภายนอก
เช่น การแต่งกาย หรื อการกระทาตามอย่างวรรณกรรม และอิทธิพลภายใน คือ อิทธิพลทางความคิด
การสร้างค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของผูอ้ ่าน
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ฉั ท ทั ต ชาดก ฉบั บ วัด บ้า นแลง ฉบั บ วัด บ้ า นนา ฉบั บ วัด สู ง เม่ น และฉบั บ หอสมุ ด
แห่งชาติลาว ล้วนเป็ นวรรณกรรมท้องถิ่น ซึ่งวรรณกรรมท้องถิ่นนี้ เป็ นวรรณกรรมที่มีความใกล้ชิด
สังคมมาก ชาวบ้านนิ ยมฟั งการอ่านวรรณกรรมเป็ นประหนึ่ งมหรสพก็ว่าได้ (วิมล ดาสรี , 2528: 1)
วรรณกรรมเรื่ องฉัททันตชาดก จึงเป็ นวรรณกรรมที่มีการสอดแทรกลักษณะเฉพาะถิ่นของสังคม
ที่ ผู ป้ ระพัน ธ์ อ าศัย อยู่เข้าไปด้วย เช่ น ความเชื่ อ เรื่ องโชคลางก่ อ นเดิ น ทางต้อ งจับ ยาม ประเพณี
การทาศพมี ท้ งั การฝั ง และการเผา ซึ่ งในฉัททันตชาดกแต่ละฉบับก็จะมีรายละเอียดที่ แตกต่างกัน
ความเชื่ อทางศาส นา ห ลั ก ธรรม ค าสั่ ง ส อน ดั ง นั้ นการศึ ก ษ าเปรี ยบเที ยบวรรณ กรรม
เรื่ องฉัท ทัน ตชาดก ทั้ง 4 ฉบับ นี้ จะท าให้เห็ นถึ งภาพสะท้อนโครงสร้ างทางสั งคมนั้น ๆ ท าให้
ทราบถึง ความเชื่ อ คติธรรม ค่านิ ยม และสภาพสังคม จากเรื่ องที่ ผูป้ ระพันธ์ได้ส อดแทรกเอาไว้
โดยผูศ้ ึกษาจะศึกษาเปรี ยบเทียบวรรณกรรมเรื่ องฉัททันตชาดก ทั้ง 4 ฉบับ ในประเด็นต่อไปนี้
ความเชื่ อ
ความเชื่ อ หมายถึ ง การยอมรั บ อั น เกิ ด อยู่ ใ นจิ ต ส านึ กของมนุ ษ ย์ ต่ อ พลั ง อ านาจ
เหนื อธรรมชาติ ที่เป็ นผลดีหรื อผลร้ายต่อมนุษย์หรื อสังคม แม้ว่าพลังอานาจเหนื อธรรมชาติเหล่านี้
ไม่ ส ามารถจะพิ สู จ น์ ไ ด้ว่าเป็ นความจริ ง แต่ ม นุ ษ ย์ใ นสั ง คมหนึ่ งยอมรั บ และให้ ค วามย าเกรง
(ธวัช ปุณโณทก, 2528: 350-351) อีกความหมายหนึ่ ง ความเชื่ อ คือ การยอมรับนับถือหรื อยึดมัน่
ในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งทั้งที่ มี ตัวตน หรื อไม่ มี ตัวตนก็ ตาม ว่า เป็ นความจริ ง หรื อมี อยู่จริ ง การยอมรั บ
หรื อการยึดมัน่ นี้ อาจมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ หรื อไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์สิ่งนั้นให้เห็นจริ งก็ได้
(ทัศนีย ์ ทานตวณิช, 2523: 224)
ที่ ม าของความเชื่ อ ของคนไทยนั้ น พระยาอนุ ม านราชธนได้ก ล่ า วไว้ว่ า คติ ค วามเชื่ อ
และลั ท ธิ พิ ธี ที่ ม าแต่ ที่ อื่ น ซึ่ งรั บ เอามาเป็ นของไทย คนไทยรู ้ จัก ปรั บ ปรุ ง ให้ เข้า กั บ จิ ต ใจ
และสิ่ งแวดล้อมของตน เมื่อไทยรับเอาพุทธศาสนามานับถือ ก็ปรับปรุ งลัทธิ ความเชื่อเดิมของตน
คื อเชื่ อผี ส างเทวดา ให้ เข้ากัน ได้กับ พุ ท ธศาสนา ครั้ นเมื่ อรั บ ลัท ธิ ฮิน ดู เข้า มาไว้ในความนับ ถื อ
ก็ปรับปรุ งในทานองเดียวกัน เพื่อให้เข้ากันได้กบั พุทธศาสนา (พระยาอนุมานราชธน, 2531: 85)
จากความหมายของความเชื่ อข้างต้น สามารถสรุ ป ได้ว่า ความเชื่ อ คื อ การยึด มัน่ ยึดถื อ
เชื่ อ ถื อ ในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ว่ า มี อ ยู่ จ ริ งเป็ นความจริ ง ไม่ ว่ า สิ่ งนั้ นจะมี ห รื อไม่ มี ตั ว ตนก็ ต าม
โดยในเรื่ องฉัททันตชาดกก็ปรากฏเรื่ องความเชื่ ออยู่ในเรื่ องด้วยเช่นกัน โดยความเชื่ อที่เด่นที่สุด
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ในวรรณกรรมเรื่ อ งฉัท ทัน ตชาดกนี้ คื อความเชื่ อเรื่ องพระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งจากฉัท ทัน ตชาดก
เป็ นวรรณกรรมศาสนา ผูป้ ระพันธ์จึงเน้น การแสดงความเชื่ อในเรื่ องพระพุ ท ธศาสนามากกว่า
ความเชื่ อ ในด้ า นอื่ น นอกจากความเชื่ อ เรื่ องพุ ท ธศาสนาแล้ ว ยัง ปรากฏความเชื่ อ เรื่ อง
โหราศาสตร์อีกด้วย
1. ความเชื่ อเรื่ องพระพุทธศาสนา
ความเชื่ อนี้ เกิ ดจากการเลื่ อมใสศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา ซึ่ งคนไทยในแต่ ละท้องถิ่ น
ก็นับถือศาสนาพุทธกันมาเป็ นเวลานาน วรรณกรรมท้องถิ่นจึงได้รับอิทธิ พลจากพระพุทธศาสนา
เป็ นการนาเอาคาสอนในพระพุทธศาสนาสอดแทรกเข้ามาในวรรณกรรมเพื่อทาให้คาสอนต่าง ๆ
เข้าถึ งผูค้ นได้ดีก ว่าการเทศนา หรื ออบรบสั่ งสอนโดยตรง โดยในแต่ ล ะท้องถิ่ นก็ มี วรรณกรรม
ศาสนาเป็ นจานวนมากลักษณะในการเล่าเรื่ องก็มีความแตกต่างกันออกไป แต่ก็ยงั คงแฝงความเชื่อ
ในพระพุทธศาสนาเอาไว้ในเรื่ อง ความเชื่อในพระพุทธศาสนาปรากฏในเรื่ องฉัททันตชาดก ดังนี้
1.1 ความเชื่ อเรื่ องกฎแห่ งกรรม และการเวียนว่ ายตายเกิด พระพุทธศาสนาสอนให้คนเชื่อ
เรื่ องกรรม และกฎแห่ งกรรม ดังพุทธพจน์ที่วา่ “สัตว์ท้ งั หลายมีกรรมเป็ นกาเนิ ด มีกรรมเป็ นของตน
เป็ นทายาทแห่ งกรรม มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นที่พ่ึงอาศัย กรรมย่อมจาแนกสัตว์ให้ทราม
และประณีต” (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2526: 101)
กรรม คื อ การกระท าของบุ ค คล หากท าดี จะเรี ย กว่า กุ ศ ลกรรม หากท าชั่ว จะเรี ย กว่ า
อกุศลกรรม ดังนั้นแล้วหากทาดีหรื อไม่ดีก็ตามก็ถือว่าเป็ นกรรมเช่นกัน
กฎแห่ งกรรม หมายถึง กฎหรื อข้อบังคับของธรรมชาติ ที่ว่าด้วยผลของกรรมที่ผูก้ ระทา
จะต้องได้รับ ไม่ มี ใ ครหลี ก พ้น ผลของกรรมนั้น ได้ กฎที่ ว่านี้ คื อ ใครท ากรรมดี ย่อ มได้รับ ผลดี
ทากรรมชั่วไว้ย่อมได้รับผลชั่ว (ทองดี สุ รเตโช, 2551: 1) กรรมที่ เป็ นฝ่ ายชั่วเรี ยกว่า อกุศลกรรม
กรรมที่ เป็ นฝ่ ายดี เรี ย กว่า กุ ศ ลกรรม กรรมทั้งสองลัก ษณะนี้ มี ส ภาพที่ แ ตกต่ างกัน คื อ กรรมดี
กรรมชั่วจะเริ่ มให้ผ ลทัน ที ที่ ลงมื อกระท า เมื่ อมี กิริยา ก็ มี ป ฏิ กิริยา ผลของกรรมเกิ ดที่ ค วามรู ้ สึ ก
ความรู ้สึกโน้มไปในทางดีงาม มีความบันเทิงใจ สบายใจ ทันทีที่ได้กระทา กรรมชัว่ ที่ทาย่อมเป็ น
เหตุให้จิตของผูก้ ระทา อับเฉา เศร้าซึ ม เดือดร้อน ทันทีที่ได้กระทา (สนิ ท ศรี สาแดง, 2536: 141)
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พระพุทธศาสนามีความเชื่อเรื่ องกรรมว่า กรรมที่เกิดขึ้นจะส่ งผลแก่มนุ ษย์ 3 ช่วง แต่ละช่วงเรี ยกว่า
ชาติหนึ่ง ดังนี้ (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2521: 142)
1. อดีตชาติ คือ ชาติก่อน เชื่ อกันว่าวิถีชีวิตของมนุ ษย์ในปั จจุบนั สื บเนื่ องมาจากผลกรรม
ที่ทาเมื่อชาติก่อน
2. ปั จจุบนั ชาติ คือ ชาติน้ ี เป็ นช่วงที่ ทุกคนมีชีวิตอยู่ในปั จจุบนั กรรมที่กระทาในปั จจุบนั
จะส่ งผลทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
3. อนาคตชาติ คื อ ชาติ ห น้ า เป็ นช่ ว งหลัง จากมนุ ษ ย์ไ ด้ สิ้ น ชี วิ ต ไปจากปั จ จุ บัน แล้ว
และเชื่อว่าชาติหน้าจะเป็ นอย่างไรขึ้นอยูก่ บั การกระทาในปัจจุบนั ชาติ
การเวียนว่ายตายเกิด สัมพันธ์กันกับความเชื่ อในเรื่ องกฎแห่ งกรรม เนื่ องจากหลักธรรม
ค าสอนของพระพุ ท ธศาสนาสอนให้ ค นเชื่ อ ว่ า ท ากรรมเช่ น ไรจะได้ ผ ลเช่ น นั้ น ดัง นั้ น จึ ง มี
ความเชื่ อว่า กรรมจากอดีตชาติ ทาให้เกิดมารับกรรมในปั จจุบนั ชาติ ถ้าหากปั จจุบนั ชาติ ก่อกรรม
เช่นไรต่อไป ก็จะส่งผลให้กบั การเกิดในอนาคตชาติอีกด้วย
กุศลกรรม และอกุศ ลกรรมที่ ตวั ละครในเรื่ องฉัททันตชาดกได้กระทาเอาไว้ ก็ส่ งผลให้
ตัว ละครแต่ ล ะตั ว ได้ รั บ ผลที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป โดยจะ ปรากฏอยู่ ใ นส่ วนประชุ ม ชาดก
ที่ ไ ด้ ผู ้ป ระพัน ธ์ ไ ด้ บ อกเอาไว้ว่ า ตัว ละครแต่ ล ะตัว นั้ น ได้ ผ ลเช่ น ไรจากการกระท าของตน
เมื่ อ เวี ย นว่ า ยตายเกิ ด ไปในอนาคตชาติ ไ ด้รั บ ผลเช่ น ไร โดยฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ วัด บ้านแลง
และฉบับ วัด บ้า นนาจะบอกเอาไว้ถึ งการกระท าของตัวละครแต่ ล ะตัว ว่ากลุ่ ม คนที่ ท าความดี
เมื่ อ ตายไปก็ ไ ด้ ข้ ึ นสวรรค์ กลุ่ ม คนที่ ท าความชั่ ว เมื่ อ ตายไปก็ ต กนรกรั บ ใช้ ก รรมของตน
ส่ ว นฉบั บ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ล าวยกเอาค าบาลี ข้ ึ น มา ไม่ ไ ด้ บ อกเหตุ และผลของการกระท า
และฉบับ วัด สู ง เม่ น บอกเพี ย งว่า ใครกลับ ชาติ ม าเกิ ด เป็ นใคร โดยแต่ ล ะฉบับ สรุ ป ได้ว่าเมื่ อ ถึ ง
สมัย พุ ท ธกาล พญาฉั ท ทัน ต์น้ ั น ได้ก ลับ ชาติ ม าเป็ นพระพุ ท ธเจ้า พรานโสอุ ด รกลับ ชาติ ม าเกิ ด
เป็ นพระเทวทั ต พระเจ้า พรหมทั ต กลับ ชาติ ม าเป็ นพระเจ้ า อชาตศั ต รู นางจุ ล สุ พั ต ราเป็ น
นางจิ ญ จมาณวิ ก า นางมหาสุ พั ต ราเกิ ด เป็ นนางพิ ม พา (ฉบั บ วัด บ้ า นนาเป็ นนางวิ ส าขา)
นางเกศสุ พตั ราเกิดเป็ นนางอุบลวรรณา และนางแก้วสุ พตั ราเกิดเป็ นนางวิสาขา (ฉบับวัดบ้านนา
ไม่ ก ล่าวถึ ง) ส่ วนฉัท ทันตชาดกฉบับวัดสู งเม่น กล่าวถึ งเพี ยงพญาฉัททันต์ที่ ได้ก ลับ ชาติ มาเกิ ด
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เป็ นพระพุ ท ธเจ้า และพรานโสอุดรที่ เป็ นพระเทวทัต ส่ วนนางจุ ล สุ พ ัตราเป็ นภิ ก ษุ ณี ที่ มี อาการ
เดี๋ยวหัวเราะ เดี๋ยวร้องให้ ดังบทประพันธ์ต่อไปนี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏727 พรานเฒ่าโสอุดร
อันเที่ยวจรยิงท้าวไทย
กลับชาติใช่อื่นไกล
คือว่าองค์พระมหาเถร
๏728คือองค์พระเทวทัต
พระเจ้าตรัสในบริ เวณ
ได้เป็ นมหาเถร
ย่อมชิงชัยแก่ศาสดา
729
๏ อันว่าท้าวพรหมทัต
เมื่อกระวัติกลับชาติมา
ก็ได้เป็ นพญา
ชื่ออชาตศัตรู
๏730 อ่อนโฉมนางหนุ่มเหน้า ชื่อว่าเจ้าจุลพัตรา
เมื่อกระวัติกลับชาติมา
ว่าได้เป็ นจิญจมาณวิกา
731
๏ นางมหาสุ พตั รา
เมื่อราชาเป็ นทศพล
เกิดมานางได้ผล
คือพิมพานางเทวี
๏732 นางแก้วสุ พตั รา
เมื่อราชาเป็ นชินสี ห์
โฉมนางอรเทวี
ชื่อว่านางวิสาขา
๏733 เป็ นโยมพระพุทธเจ้า นางหนุ่มเหน้าใจศรัทธา
ยินดีในศาสดา
บ่ได้มาลืมกุศล
734
๏ นางเกศสุ พตั รา
เมื่อศาสนาพระทศพล
เกิดมานางได้ผล
คืออุบลวรรณา
๏735 นางทั้งสามองค์ไซร้ เดชะได้เพิ่มพูนมา
ครั้นดับชีพสังขา
บ่ายหน้าเข้าสู่นิรพาน
736
๏ ส่ วนองค์พระฉัททันต์ บารมีน้ นั สร้างมานาน
แสนกัลป์ เป็ นประมาณ
ก็ได้ตรัสเป็ นศาสดา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏699 พรานเฒ่าโสอุดร
อันเที่ยวจรยิงท้าวไทย
กลับชาติใช่อื่นไกล
คือว่าองค์พระมหาเถร
๏700 ชื่อว่าเทวทัต
พระเจ้าตรัสว่ามีเวร
คือองค์มหาเถร
ย่อมชิงชัยในศาสนา
701
๏ ส่ วนว่าท้าวพรหมทัตพระเจ้าตรัสกลับชาติมา
เธอได้เป็ นพระยา
ชื่อชาตศัตรู
๏702 อันโฉมนางหนุ่มเหน้า ชื่อว่าเจ้ามารวิกา
ทาลายพระศาสดา
เห็นพระเจ้าเป็ นทรชน
703
๏ นางมหาสุ พตั รา
เมื่อศาสนาพระชินศรี
โฉมเจ้าอรเทวี
ชื่อว่านางวิสาขา

๏704 เป็ นโยมพระพุทธเจ้านางหนุ่มเหน้าเจ้าศรัทธา
ยินดีในศาสนา
เจ้ามิได้ลืมกุศล
705
๏ นางเกศสุ พตั รา
เมื่อศาสนาพระทศพล
นางได้มรรคและผล
คืออุบลวรรณา
๏706 นางสามองค์น้ ีไซร้
เดชะนางได้สร้างมา
ครั้นดับสังขารา
เจ้าบ่ายหน้าเข้านิรพาน
707
๏ ส่วนองค์พระฉัททันต์ บารมีน้ นั สร้างมานาน
แสนกัลป์ เป็ นประมาณ
จึงได้ตรัสเป็ นศาสดา

“...โสมุ ต ะโล เทวะทัต โต จุล สุ พตั ตา จิ ม จิ ม านะวิ กา มหาสุ พ ัต รา
ยโสทรา รตนสุ พตั รา วิสาขา เกดสุ พตั รา อุบลวัณณา สัตทันตมหานา
โค อะหะเมวะ สัมมาสัมพุทธโธ สัตทันตะซาตะกังนิตถิตงั ...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)
“...ส่ วนภิกขุณีหนุ่มตนนั้นมันได้เกิดเมือก่อนเป็ นนางเทวีแห่งพระยา
พาราณสี ได้ใช้พรานผู ้ 1 ชื่อว่า โสนุตตร หื้อไปฆ่าพระยาช้างฉัททันต์
วันนั้นแล ส่ วนตนกูตถาคตได้เป็ นพระยาช้างฉัททันต์วนั นั้นแล ดูกร
ภิ ก ขุ ท้ ั ง หลายอัน ว่ า พรานเนื้ อผู ้ไ ด้ ง าทั้ ง คู่ แห่ ง พระยาช้ า งอัน มี
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รัศ มีปานอันหาที่ จกั เสมอบ่ได้แต่พ้ืนแผ่นดินนี้ แลพรานคว้านได้งา
นั้นแล้วก็เอาเข้ามาสู่ เวียงพาราณสี ห้ื อแก่นางเทวีวนั นั้นแลพรานผูใ้ จ
หาญหยาบช้าอัน นางเทวีแต่งใช้ไปฆ่ ายังพระยาช้างเอางาได้ชื่อ ว่า
โสนุตตรพราน วันนั้นคือท่านเทวทัตอันปองกระทาร้ายแก่ตถาคตใน
กาลบัดนี้แล...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น ฉั ท ทั น ตชาดกฉบั บ วัด บ้ า นแลง และวัด บ้ า นนา ในส่ วนของ
ประชุ ม ชาดกแสดงให้ เห็ น เรื่ อ งของการเวี ย นว่ายตายเกิ ด ตามกรรมที่ ต นได้ท าได้เป็ นอย่ างดี
ใครท ากุ ศ ลกรรม หรื อ อกุ ศ ลกรรมไว้ใ นอดี ต ชาติ ก็ จ ะได้รั บ ผลในปั จ จุ บัน ชาติ และกรรมที่
ทาในปัจจุบนั ชาติ ก็ส่งผลถึงอนาคตชาติ ส่ วนฉบับวัดสูงเม่น และหอสมุดแห่งชาติลาว บอกเพียงว่า
ใครไปเกิดเป็ นใครในสมัยพุทธกาลเท่านั้น ไม่ได้บอกว่าบุคคลนั้นได้รับผลเช่นไรเมื่อตาย
นอกจากในส่ วนของประชุ ม ชาดกแล้ ว การแสดงความเชื่ อ เรื่ องกฎแห่ งกรรม
และการเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด ยัง สอดแทรกอยู่ ใ นเรื่ องผ่ า นการกระท าของตั ว ละครอี ก ด้ ว ย
โดยการแสดงผ่ า นตั ว นางจุ ล สุ พ ั ต รา ซึ่ งเป็ นการแสดงให้ เห็ น ถึ ง การก่ อ กรรมในชาติ ท้ ั ง 3
ของนางจุลสุพตั รา คือ อดีตชาติ ปัจจุบนั ชาติ และอนาคตชาติ โดยสามารถอธิบายได้ดงั นี้
ใน อดี ตช าติ ของน างจุ ล สุ พั ต ราคื อชาติ ที่ เป็ น ช้ า ง น างได้ ด่ าว่ า พ ญ าฉั ท ทั น ต์
ซึ่ งเป็ นพระโพธิ สัตว์ลงมาเสวยชาติเป็ นช้าง แม้พญาช้างจะขอโทษว่าไม่ได้ต้ งั ใจที่จะให้มดตกลง
กัดนาง แต่น างก็ ไ ม่ เชื่ อ และด่ า ว่า ผูก เวรกับ พญาช้าง เมื่ อนางตายลงก็ เข้าสู่ ปั จจุ บัน ชาติ คื อชาติ
ที่ เป็ นลูก ของท้าวพรหมทัต (ฉบับ วัด บ้านแลง ฉบับ วัดบ้านนา และฉบับ หอสมุด แห่ งชาติ ล าว
เป็ นลู ก ของท้า วพรหมทัต ส่ ว นฉบับ วัด สู ง เม่ น เป็ นเมี ย ของท้าวพรหมทัต ) ด้ว ยอกุ ศ ลกรรม
ที่ น างได้ท าในอดี ต ชาติ ที่ น างได้ส าบานว่ า จะจองล้า งจองผลาญ พญาฉั ท ทัน ต์ จึ ง ท าให้ น าง
ได้ฝั น ถึ ง แท่ น งา จนส่ ง พรานไปฆ่ า เป็ นการก่ อกรรมต่ อในปั จจุ บ ัน ชาติ เมื่ อนางตายก็ ตกนรก
รั บ กรรมที่ ไ ด้ก่ อ ไว้ เมื่ อ ถึ ง อนาคตชาติ น างก็ ไ ด้เกิ ด ไปเป็ นนางจิ ญ จมาณวิ ก าในสมัย พุ ท ธกาล
นางก็ได้ก่อกรรมกับพระพุทธเจ้าต่อ จนภายหลังนางจึงถูกแผ่นดินสู บ
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1.2 ความเชื่ อเรื่ อ งพระโพธิ สั ตว์ พระโพธิ สั ต ว์ คื อ ผู ้ข้ อ งอยู่ ใ นโพธิ คื อ ความรู ้
ผูท้ ี่ เข้าถึ งพุ ท ธิ ภ าวะ ตรั ส รู ้ เป็ นพุ ท ธได้ใ นวัน ข้างหน้า ถื อ ได้ว่าเป็ นสั ต ว์ที่ ย งั ของติ ด อยู่ใ นโลก
คือ ยังเป็ นสัตว์โลก และเมื่อเกิดมาเป็ นมนุ ษย์เรี ยกว่าเป็ นสัตว์มนุ ษ ย์ซ่ ึ งเป็ นจาพวกที่ มีปัญญาสู ง
เป็ นสชาติปัญญาที่นับเป็ นสุ คติ คือ คติที่ดีเป็ นผลของกุศลคือกรรมที่ เป็ นส่ วนดี อันประกอบด้วย
ปัญญาที่ฉลาด (เจริ ญ สุวฑฺฒโน, 2531: 31)
นิ ท านชาดกมักจะให้พ ระโพธิ สั ตว์ที่ ลงมาเสวยชาติ เป็ นตัวเอกของเรื่ อง มาสั่ งสมบารมี
เพื่ อ ที่ จะได้เป็ นพระพุ ท ธเจ้าในอนาคตกาล โดยส่ วนใหญ่ จะเป็ นเรื่ องที่ พ ระพุ ท ธเจ้าได้เทศนา
ให้ ภิ ก ษุ ส าวกฟั ง โดยตั ว เอกของเรื่ องก็ จ ะต้ อ งเผชิ ญ กั บ อุ ป สรรคนานา ทั้ งจากภั ย พิ บ ั ติ
จากตัวละครฝ่ ายร้ าย และจากตนเอง แต่ ถึ งกระนั้น ตัวเอกของเรื่ องก็ ไ ม่ ย่อ ท้อที่ จะสั่ งสมบารมี
จนในที่สุดก็ได้ไปเป็ นพระพุทธเจ้า
เรื่ องฉั ท ทั น ตชาดกเป็ นเรื่ องที่ กล่ า วถึ ง พระโพธิ สั ต ว์ ที่ ลงมาเส วยชาติ เ ป็ นช้ า ง
ในป่ าหิ มพานต์ เพื่ อมาสั่งสมบารมี ในส่ วนของทานบารมี โดยผูป้ ระพันธ์กล่าวถึงความเชื่ อเรื่ อง
พระโพธิสัตว์ในบทประพันธ์ต่อไปนี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏10 จักกล่าวนิทาน
แต่ก่อนมานาน
ล่วงลับแล้วไป
หน่อเนื้อโพธิสัตว์
อันอยูใ่ นไพร
เป็ นคชสารใหญ่
ชื่อพญาฉัททันต์
“...องค์พุทธโธยังเวียนมาเกิด
ในไตรวัตรสร้างโพธิสมภาร

ฉบับวัดบ้ านนา
๏7 ขอกล่าวนิยาย
ตถาคตผูเ้ รื่ องไกร
ล่วงลับแล้วไกล
แต่ก่อนมานาน
หน่อโพธิสัตว์
อันอยูใ่ นไพร
เป็ นคชสารใหญ่
ชื่อพระยาฉัททันต์
เอากาเนิดเป็ นโพธิสัตว์
กรรมบันดาลให้เกิดเป็ นซ้าง...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

ในการเข้า เรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดกฉบั บ วัด บ้า นแลง ฉบับ วัด บ้ า นนา และฉบั บ หอสมุ ด
แห่ งชาติลาว ผูป้ ระพันธ์ได้บอกเอาไว้ว่าพญาฉัททันต์คือพระโพธิ สัตว์ที่ลงมาเสวยชาติ เพื่อสั่งสม
บารมี
1.3 ความเชื่ อเรื่ อ งนรกสวรรค์ ความเชื่ อ เรื่ องนรกสวรรค์ เป็ นความเชื่ อ ที่ อ ยู่ คู่ กั บ
พ ระ พุ ท ธ ศ าส น า ซึ่ ง พุ ท ธ ศ าส นิ ก ช น เชื่ อ ว่ า มี อ ยู่ จ ริ ง ถ้ า ห าก ใค รท าดี เมื่ อ ต าย ไ ป

180
ก็ จ ะได้ ข้ ึ น สวรรค์ ส่ ว นใครท าชั่ ว เมื่ อ ตายไปก็ จ ะต้อ งตกนรก ซึ่ งเป็ นการรั บ กรรมของตน
หลัง จากตายจากปั จจุ บ ัน ชาติ โดยในเรื่ อ งฉัท ทัน ตชาดกฉบับ วัดบ้านแลง และฉบับ วัดบ้านนา
มีการกล่าวถึงนรกและสวรรค์ ส่วนฉบับวัดสูงเม่น และฉบับหอสมุดแห่งชาติลาวไม่ได้กล่าวถึง
นรก หมายถึ ง เหวแห่ งความทุ ก ข์ ที่ อั น ไม่ มี ค วามสุ ขความเจริ ญ ภาวะเร่ าร้ อ น
กระวนกระวาย ที่ ไ ปเกิ ดและเสวยความทุ ก ข์ของสัต ว์ผูท้ าบาป เป็ นอบายอย่างหนึ่ งใน 4 อย่าง
คื อ นรก ดิ รั จ ฉาน เปรต และอสุ ก าย (ประยุ ท ธ์ ปยุ ตฺ โ ต, 2545: 116) ในเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก
มี ก ารกล่า วถึ ง นรกในตอนที่ น างจุ ล สุ พ ัตราตายลง จากอกุ ศ ลกรรมที่ น างท าไว้ใ นปั จจุ บัน ชาติ
นางจึงต้องลงไปตกนรก โดนยมบาลลงโทษต่าง ๆ นานา ดังบทประพันธ์วา่
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏705 นางจึงกลั้นใจ
สิ้นชีพบรรลัย
ถึงแก่มรณา
นอนนิ่งแน่ไป
ไม่พ้นื กายา
ดับจิตอาตมา
ไปสู่เมืองผี
๏706 บัดเดี๋ยวไปตก
อยูใ่ นนรก
โลหกุมภี
ฝูงยมบาล
รุ มรันโบยตี
ว่าหญิงกระลี
ไม่ปราณี ผวั
๏707 พาหญิงใจบาป
ใจไม่สุภาพ
โมโหเมามัว
สมคบไอ้พราน
ให้ไปฆ่าผัว
ไม่คิดถึงตัว
ว่าจักเป็ นกรรม
๏709 เอาน้ าทองแดง
ว่าหญิงใจแข็ง
แสนร้ายหมอเพลง
มึงจักโทษใคร
ทาใส่ตวั เอง
เร่ งกรอกอย่าเกรง
อย่าให้เคยใจ
๏710 ผ่าอกผ่าปาก
เร่ งเอาคีมลาก
ทอดลงในไฟ
ปักหัวมันลง
ให้จงหนาใจ
พาหญิงจังไร
ปากกล้าสามานย์

ฉบับวัดบ้ านนา
๏676 นางจึงกลั้นใจ
สิ้นชีพบรรลัย
ถึงแก่มรณา
นอนกลิ้งนิ่งไป
ไม่พ้นื กายา
ดับจิตอาตมา
ไปยังเมืองผี
๏677 บัดเดี๋ยวไปตก
อยูใ่ นนรก
โลหะกระฏุมภี
หมู่ยมบาล
รุ มกันทุบตี
ว่าหญิงกระลี
ไม่ปราณี ผวั
๏678 ถามหญิงใจบาป
ใจไม่สุภาพ
โทโสมืดมัว
มันคบกับพราน
ให้ไปฆ่าผัว
มันไม่คิดกลัว
ว่าจักเป็ นกรรม
๏680 เอาน้ าทองแดง
ถามหญิงใจแข็ง
ใส่สักหม้อเผล้ง
มึงจักโทษใคร
ทาใส่ตวั เอง
เร่ งกรอกอย่าเกรง
อย่าให้เคยใจ
๏681 ผ่าอกผ่าปาก
เอาคีมเหล็กลาก
ทอดเข้าในไฟ
จับหัวมันลง
ให้สมน้ าใจ
พาหญิงจังไร
ปากกล้าสามานย์

จากบทประพัน ธ์ ข ้า งต้น ผู ้ป ระพั น ธ์ แ สดงภาพของนรกออกมาผ่ า น บทประพัน ธ์
ถึงความน่ ากลัวว่า เมื่อนางจุลสุ พตั ราตายลง ด้วยกรรมที่ตนได้ก่อเอาไว้จึงตกไปยังนรกโลหกุมภี
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หรื อ นรกที่ มี ห ม้อ ทองแดงขนาดใหญ่ อ ยู่ ณ ที่ นั่ น นางถู ก ยมบาลลงโทษต่ า ง ๆ นานา ทั้ง เอา
น้ าทองแดงกรอกใส่ ค อ ผ่ า อกผ่ า ปาก เอาคี ม เหล็ ก ลาก โยนลงไปในไฟ จับ หั ว กดลงไป
ยังน้ าทองแดง นางก็ได้รับทุกข์ทรมานจากผลกรรมที่ตนได้ทาไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่
สวรรค์ หมายถึ ง แดนอัน ดี เลิ ศ ด้ ว ยกามคุ ณ ทั้ง 5 โลกของเทวดา ตามปกติ หมายถึ ง
กามาพจรสวรรค์ (สวรรค์ ย งั เกี่ ย วข้อ งกับ กาม) 6 ชั้น คื อ จตุ ม หาราชิ ก า ดาวดึ งส์ ยามา ดุ สิ ต
นิมมานรดี และปรนิ มมิตวสวัตดี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2545: 306) การกล่าวถึงความเชื่อเรื่ องสวรรค์
ในเรื่ องฉัททัตชาดกมีการกล่าวถึงในบทประพันธ์ต่อไปนี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏523 ดินดลจนจบมหาพรหม มหาพรหมโสฬส
ปรากฏทัว่ ทุกเมืองสวรรค์
๏524 มานัง่ แทบประตูวิมาน ตบพระหัตถ์จดั ฉาน
ร้องสาธุการทั้งเมืองสวรรค์

๏525 โปรดสัตว์ทวั่ โลกอุดร อินทร์เจ้าอวยพร
พ้นทุกเจ้าสู่นิรพาน
๏588 ดับจิตพิศวาส
อาโปไฟธาตุ
พร้อมสิ้นทั้งองค์
ม้วยชีพชีวา
ที่ในป่ าพนาสน
บัดเดี๋ยวพระองค์
จุติไปสวรรค์
๏589 เป็ นเทพบุตร
วิมานสู งสุ ด
ในไตรตรึ งสวรรค์
นางฟ้าทั้งหลาย
เก้าหมื่นเก้าพัน
ห้อมล้อมจอมธรรม
บาเรอรักษา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏494 แต่แผ่นดินคลจนจด ถึงพรหมโสฬส
เทวาปรากฏทุกสถาน
๏495 นัง่ ลงยังพื้นพระวิมาน ตบพระหัตถ์จดั ฉาน
ร้องสาธุการในสวรรค์
๏496 ขอท่านได้เป็ นพระพลัน อินทร์โอยพรนั้น
ฉัททันต์จงเป็ นศาสดา
๏497 จงโปรดฝูงสัตว์โลกา อินทร์พรหมเทวา
ให้พน้ จากทุกข์นิรพาน
๏552 ดับปฐวีอาโป
วาโยเตโช
พร้อมสิ้นทั้งองค์
พระม้วยชีวา
ที่ป่าไพรพรง
บัดเดี๋ยวราชา
ก็สิ้นชีวนั
๏553 ได้เป็ นเทพบุตร
วิมานสู งสุ ด
ในไตรตรึ งษ์พลัน
นางฟ้าทั้งหลาย
เก้าหมื่นเก้าพัน
ห้อมล้อมจอมธรรม
บาเพ็ญรักษา

ภาพของสวรรค์ ที่ ผู ้ป ระพั น ธ์ แ สดงออกมาในเรื่ องนี้ ไม่ ชั ด เจนเท่ า ภาพของนรก
จากบทประพันธ์ขา้ งต้นทาให้เห็นภาพของสวรรค์เพียงว่า เป็ นที่อยู่ของหมู่เทวดา หากผูท้ ี่ประพฤติ
ตัวดีเมื่อตาย ก็จะขึ้นสวรรค์มีหมู่นางฟ้ามากมายมาดูแลปรนนิบตั ิ
ในตอนที่ พ ญาช้างตัดงาให้เป็ นทานแก่ พ ราน หมู่เทวดาบทสวรรค์ก็ต่างยินดี สรรเสริ ญ
อานวยอวยพรให้แก่พญาฉัททันต์ เมื่อพญาฉัททันต์ตายลงก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์
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ฉบับวัดบ้ านแลง
๏584 วันนี้ชาวเจ้า
ฟังธรรมจาเอา
เถิดนางทรามเปลี่ยว
ก้มหน้าใช้กรรม
แต่กูผเู ้ ดียว
ตายจากไพรเขียว
จักได้ไปสวรรค์
๏585 พากันคอยอยู่
ถ้าคิดถึงกู
อย่าเสี ยทางธรรม
รักษาศีลพระ
เป็ นนิจกาล
ทุกเมื่อเชื่อวัน
กว่าจะม้วยมรณา
๏586 อย่าได้ประมาท
ทาตามโอวาท
วันพระแปดค่า
กาหนดรักษา
เมตตาภาวนา
จักได้ไปสวรรค์
ด้วยกรรมทั้งหลาย
เราจะลาตาย
วันนี้แลนา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏546 วันนี้ชาวเจ้า
ฟังคาจาเอา
เถิดหนาทรามเปลี่ยว
ก้มหน้าใช้กรรม
แต่พี่คนเดียว
ตายจากไพรเขียว
จักได้ไปสวรรค์
๏547 ชวนกันคอยอยู่
ถ้าคิดถึงกู
อย่าเสี ยทางธรรม
อุตส่าห์รักษา
ศีลพระนิรันดร์
ทุกเมื่อเชื่อวัน
กระหวาจะมรณา
๏548 เจ้าอย่าประมาท
ทาตามโอวาท
แห่งกูอย่าคลา
วันพระทุกค่า
กาหนดรักษา
เมตตาภาวนา
จักได้ไปสวรรค์

ก่ อ นที่ พ ญาฉั ท ทั น ต์ จ ะสิ้ น ใจลง ก็ ไ ด้ อ บรมสั่ ง สอนหมู่ บ ริ วารให้ ป ระพฤติ ต นให้
อยู่ในศีล อยู่ในทางธรรมทุกวันจนกว่าจะตาย เมื่อถึงวันพระก็ให้หมัน่ ภาวนา รักษาศีล เมื่อตายลง
ก็จะได้ไปสวรรค์
การยกตัว อย่า งความเชื่ อ ในเรื่ อ งนรกสวรรค์จ ากบทประพัน ธ์ ใ นเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก
ฉบับ วัด บ้า นแลง และฉบับ วัด บ้านนาข้างต้น จะเห็ น ได้ถึ ง การสอดแทรกหลัก ธรรมค าสอน
ในพระพุท ธศาสนาเข้ามาในเรื่ อง เพื่ อให้ผูร้ ับ สารได้ซึ มซับ พร้อมทั้งเห็ นตัวอย่างข้อควรปฏิ บ ัติ
และข้ อ ที่ ค วรละเว้น จากการกระท าของตั ว ละครในเรื่ อง โดยเป็ นการแฝงข้ อ คิ ด เข้ า มา
ในเรื่ องได้เป็ นอย่างดี
เมื่ อ ดู ภาพ รวมจาก บ ท ป ระพั น ธ์ ข้ า งต้ น จะส ามารถ เห็ น ภาพ ของน รก ส วรรค์
ในเรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง และ ฉบับวัดบ้านนา ได้ว่านรก เป็ นสถานที่ของผูท้ ี่กระทา
อกุ ศ ลกรรม กระท าแต่ ค วามชั่ว เมื่ อครั้ งยังมี ชี วิตอยู่ เมื่ อตายไปก็ จะต้องตกนรก ซึ่ งในนรกนั้น
มีแต่สิ่งที่ ทาให้เกิดความทุกข์ ทั้งจากสภาพแวดล้อม และจากการที่ถูกหมู่ผูค้ ุมกระทาการทรมาน
ส่ ว นสวรรค์ เป็ นสถานที่ ข องผู ท้ ี่ ก ระท าความดี ส ร้ า งกุ ศ ลกรรม เมื่ อ ตายไปก็ จะได้ข้ ึ น สวรรค์
ดังเช่นพญาฉัททันต์ เมื่อสิ้ นชีวิตลงก็มีหมู่เทวดามาต้อนรับ ได้ไปเป็ นเทวดา มีหมู่นางฟ้าคอยรับใช้
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ดูแล เมื่ อผูร้ ั บ สารได้อ่าน ได้ฟั ง เรื่ องราวเหล่ านี้ ก็ จะรู ้ สึ ก เกรงกลัวต่ อบาป เนื่ องจากได้เห็ น ผล
ของการกระทาอกุศลกรรม
1.4 ความเชื่ อ เรื่ อ งการบ าเพ็ ญ บารมี ค าว่า บารมี มาจากค าว่า ปรมะ แล้วมาเป็ น ปารมี
ไทยเรี ยกว่า บารมี แต่มีความหมายถึง ส่ วนดีเท่านั้น
การบาเพ็ญบารมี หมายถึง การบาเพ็ญอย่างยิ่ง อย่างเลิศ อย่างประเสริ ฐ อีกความหมายหนึ่ ง
ปารมี แปลว่า ถึงฝั่ง อันหมายความว่า นาให้ถึงฝั่ง คือจากฝั่งนี้ ไปสู่ ฝั่งโน้น อันหมายความว่านาจาก
ฝั่ ง นี้ คื อ โลก สู่ ฝั่ ง โน้ น คื อ โลกุ ต ตระ เหนื อโลก พ้ น โลก อั น หมายถึ ง นิ พพาน ค าว่ า
บ ารมี นี้ ท่ าน แส ดงว่ า พ ระโพ ธิ สั ตว์ ไ ด้ บ าเพ็ ญ บ ารมี ม าโดยล าดั บ เป็ น เวล าช้ า น าน
และบารมีที่พระโพธิ สัตว์บาเพ็ญนั้น เมื่อบาเพ็ญนาน ๆ เข้าก็เป็ นบารมีที่สูงขึ้น ๆ หรื อบริ บูรณ์ข้ ึน
(เจริ ญ สุวฑฺฒโน, 2531: 28)
วรรณกรรมเรื่ องฉัททันตชาดก มุ่งเน้นให้เห็นเรื่ องการบาเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์
โดยการมอบอวัยวะ และชี วิตของตน ซึ่ งการบาเพ็ญ บารมี ด้วยการสละอวัยวะ และชี วิตของตน
ปรากฏอยู่ ใ นนิ บ าตชาดก คื อ เรื่ องฉั ท ทั น ตชาดก ส่ วน ที่ ปรากฏอยู่ ใ นปั ญ ญ าส ชาดก
หรื อชาดกนอกนิบาต มีปรากฏทั้งหมด 12 เรื่ อง ดังนี้
ส่วนที่ปรากฏอยูใ่ นปัญญาสชาดก หรื อชาดกนอกนิบาต มีปรากฏทั้งหมด 12 เรื่ อง ดังนี้
1. รัตนปโชตชาดก พระโพธิ สัตว์เป็ นกษัตริ ย ์ สละเนื้ อหัวใจให้แก่ ยกั ษ์เพื่อไถ่ชีวิตมารดา
ที่ถูกจับไป
2. สิ ริวิปุลกิตติชาดก พระโพธิสัตว์เป็ นราชกุมาร อาสารับโทษประหารแทนบิดา
3. สิ ริ จุ ฑ ามณี ช าดก พระโพธิ สั ต ว์เป็ นกษัต ริ ย ์ สละดวงตาให้ แ ก่ พ ระอิ น ทร์ ที่ แ ปลง
เป็ นพราหมณ์ และมอบร่ างกายเป็ นอาหารให้แก่ยกั ษ์
4. ทุลกบัณฑิตชาดก พระโพธิสัตว์เป็ นบุตรพ่อค้า สละชีวิตตนเพื่อไถ่ชีวิตภิกษุออกจากคุก
5. มหาสุ ร เสนชาดก พระโพธิ สั ต ว์เป็ นกษัต ริ ย ์ สละเศี ย รแก่ พ ระอิ น ทร์ ที่ แ ปลงเป็ น
พราหมณ์มาขอเศียรของตน
6. วิริยบัณฑิตชาดก พระโพธิสัตว์เป็ นคนยากจน เฉื อนเนื้อของตนเพื่อแลกกับทองคาเปลว
เพื่อนาไปปิ ดพระพุทธรู ป
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7. ธรรมโสณฑกชาดก พระโพธิ สั ตว์เป็ นกษัตริ ย ์ แลกร่ างกายของตนเป็ นอาหารให้แก่
พระอินทร์ ผูแ้ ปลงเป็ นยักษ์ ซึ่งจะมาแสดงธรรมให้ฟัง แลกกับร่ างกายเพื่อเป็ นอาหาร
8. น รชี วชาดก พ ระโพ ธิ สั ตว์ เ ป็ น คน ยากจน ส ละเนื้ อหั ว ใจให้ แ ก่ พ ระอิ น ท ร์
เพื่อให้พระอินทร์ปรุ งยาชุบชีวิตมารดาที่ถูกงูกดั
9. สุ รูปชาดก พระโพธิสัตว์เป็ นกษัตริ ย ์ แลกร่ างกายให้แก่ยกั ษ์ เพื่อจะได้ฟังธรรม
10. มหาปทุมชาดก พระโพธิสัตว์เป็ นราชโอรส สละเนื้อหัวใจให้แก่มารดาที่ถูกงูกดั
11. เสตบัณ ฑิ ต ชาดก พระโพธิ สั ต ว์เป็ นพญาหนู เผื อ ก สละชี วิ ต ของตนเป็ นอาหาร
แก่พระอินทร์ผแู ้ ปลงเป็ นพราหมณ์
12. สุ ว รรณกัจ ฉปชาดก พระโพธิ สั ต ว์เป็ นเต่ าทอง สละชี วิ ต ตนเป็ นอาหารให้ พ่ อ ค้า
เรื ออับปาง ให้กระดองของตนเป็ นแพเพื่อให้พ่อค้าเดินทางกลับเมือง
เรื่ อ งฉัน ทัน ตชาดก เป็ นนิ บ าตชาดกเพี ย งเรื่ อ งเดี ย วที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง การมอบอวัย วะ
และชี วิต ของตน เพื่ อเป็ นทานบารมี โดยพญาฉัท ทัน ต์ไ ด้ส ละงา ให้ เป็ นทานแก่ พ รานโสอุ ด ร
และนางจุลสุ พตั รา ในเรื่ องจะแสดงแนวคิดเรื่ องการสั่งสมบารมีให้เห็นอยู่ตลอด ผ่านการกระทา
ของพญาฉั ท ทันต์ พญาช้างจะนึ ก เสมอถึ งเรื่ องการสั่ งสมบารมี รั ก ษาศี ล ปฏิ บ ัติตนอยู่ในธรรม
คอยอบรมสั่งสอนหมู่บริ วารอยู่เสมอ พญาฉัททันต์มกั จะพู ดอยู่เสมอว่าตนนั้นกาลังสั่งสมบารมี
เช่ นในตอนที่ พ ญาช้างอธิ ษ ฐานขอเลื่ อยทิ พ ย์จากพระอิ นทร์ ผูป้ ระพันธ์ ก็ได้ยกเรื่ องบารมี ข้ ึนมา
ดังบทประพันธ์วา่
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏502 ขอเทพยุดา
ให้เลื่อยลงมา
แต่บนสวรรค์
เดชะบารมี
สร้างแล้วแสนกัลป์
เทวาในสวรรค์
ช่วยข้าอย่านาน
๏503 เดชะบารมี
แห่งหน่อชินศรี
จักข้ามสงสาร
จึงร้อนขึ้นไป
ถึงท้าวมัฆวาน
อินทร์เจ้าวิมาน
ทอดพระเนตรลงมา
๏510 บารมีน้ ีไซร้
ข้าขอจงได้
สรรเพชญชุดาญาณ

ส่งพระเนตรมา
เดชะบารมี
เทวาในสวรรค์
แห่งหน่อชินศรี
จึงร้อนขึ้นไป
อินทร์เจ้าวิมาน
ข้าขอจงได้

ฉบับวัดบ้ านนา
๏472 จงฝูงเทวา
แต่ไตรตรึ งษ์สวรรค์
สร้างแล้วแสนกัลป์
ช่วยข้าอย่านาน
๏473 เดชะบารมี
จักข้ามสงสาร
ถึงท้าวมัฆพาน
ทอดพระเนตรลงมา
๏480 บารมีน้ ีไซร้
ตรัสเป็ นทศพล
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จะช่วยฝูงสัตว์
ถึงฝั่งนิรพาน

ให้พน้ สงสาร
สิ้นชาติชรา

เทวาทั้งหลาย
อย่าให้มารผจญ

อยูใ่ นเมืองบน
อยูใ่ นสงสาร

จากบทประพัน ธ์ ข ้า งต้น เป็ นการแสดงให้ เห็ น ว่ า พญาฉั ท ทัน ต์ ต้ ัง ใจที่ จ ะสั่ ง สมบารมี
ยอมที่ จะสละงาของตนให้ แก่ พ ราน เมื่ ออธิ ษ ฐานขอเลื่ อยทิ พ ย์จากเทวดา พระอิ น ทร์ ก็ ส่ งเลื่ อ ย
ลงมาให้ จากนั้นพญาช้างก็ขอให้การที่ตนได้สั่งสมบารมีในครั้งนี้ ขอให้ตนได้เป็ นอนาคตพุทธเจ้า
1.5 ความเชื่ อ เรื่ อ งพระอิน ทร์ ความเชื่ อ เรื่ อ งพระอิ น ทร์ ป รากฏในเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก
เฉพาะฉบั บ วัด บ้ า นแลง ฉบั บ วัด บ้ า นนา และฉบั บ หอสมุ ด แห่ งชาติ ล าว พระอิ น ทร์ คื อ
หัวหน้าเทวดาในสวรรค์ช้ นั ดาวดึ งส์ และจตุมหาราชิ กา) พระอินทร์ จะมี ส หัสนัย คือ มี ตาทั้งพัน
สามารถที่ จะสอดส่ องดู แลความสุ ขและความทุก ข์ของมนุ ษ ย์เสมอ (มณี พยอมยงค์, 2537: 30)
ในวรรณกรรมศาสนา มัก กล่ าวถึ งเรื่ อ งราวของพระอิ น ทร์ ใ นแง่อ งค์อุป ถัม ภ์ข องพุ ท ธศาสนา
(อุ ด ม รุ่ งเรื องศรี , 2523: 73) ชื่ อ ของพระอิ น ทร์ ใ นพระไตรปิ ฎกภาษาไทย และที่ ป รากฏ
ในชาดกหลาย ๆ เรื่ อง ปรากฏทั้งชื่ อ “ท้าวสั ก กะ”, “ท้าวสั ก กะเทวราช”, “พระอิ นทร์ ” ในเรื่ อง
ฉั ท ทั น ตชาดกก็ ปรากฏ การกล่ า วชื่ อว่ า “พระอิ น ทร์ ” โดยกล่ า วถึ ง ในแง่ อ งค์ อุ ป ถั ม ภ์
ของพระพุทธศาสนา ดังปรากฏในบทประพันธ์วา่
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏503 เดชะบารมี
แห่งหน่อชินศรี
จักข้ามสงสาร
จึงร้อนขึ้นไป
ถึงท้าวมัฆวาน
อินทร์เจ้าวิมาน
ทอดพระเนตรลงมา
๏504 รู ้ว่าโพธิ สัตว์
ต้องปื นยาขัด
จักถึงมรณา
มันยิงเจ็บแล้ว
ยังไม่โกรธา
คิดจักเลื่อยงา
ออกให้เป็ นทาน
๏505 โอโอน้ าใจ
ไม่มีผใู ้ ด
จะเปรี ยบเทียบทัน
อย่าเลยมากู
จะช่วยด้วยพลัน
ให้เจ้ากูน้ นั
ลุเถิงศาสดา
๏506 พระอินทร์เจ้าคิด
บัดเดี๋ยวเนรมิต
ทิ้งเลื่อยลงมา

แห่งหน่อชินศรี
จึงร้อนขึ้นไป
อินทร์เจ้าวิมาน
ต้องปื นถนัด
ถูกปื นล้มแล้ว
เธอจะเลื่อยงา
จะมีผใู ้ ด
อย่าเลยมากู
ให้พระเจ้านั้น
คิดแล้วบัดใจ

ฉบับวัดบ้ านนา
๏473 เดชะบารมี
จักข้ามสงสาร
ถึงท้าวมัฆพาน
ทอดพระเนตรลงมา
๏474 รู ้ว่าโพธิ สัตว์
จะถึงมรณา
พระไม่โกรธา
ให้ทานแก่มนั
๏475 โอโอน้ าใจ
จักเปรี ยบเทียบนั้น
จะช่วยจอมธรรม์
ลุเป็ นศาสดา
๏476 อินทร์เจ้าตรึ งษ์ไตร
ทิ้งเลื่อยลงมา

186
ให้โพธิสัตว์
จึงยกงวงงา

ตกตรงภักตรา
จับเอาด้วยพลัน

ให้โพธิสัตว์
พระเอื้อมงวงคว้า

“...ขาบไหว้อินทร์พรหม

ขอให้สมใจนึกของผูข้ า้

ขอเจ้าฟ้าให้เอาเลื่อยขวานคม

เลื่อยอุดมตัดงาขาดง่าย

ข้าจักจ่ายงาให้เป็ นทาน

สร้างสมภารขอเป็ นพระเจ้า

พอพระเว้าคานั้นขาดลง

เทวาส่งเลื่อยทิพย์มาให้

พระจับได้ซ่อยโสอุดร

บ่อาทรเลื่อยงาบ่ชา้ ...”

ตกลงตรงหน้า
จับเอาเลื่อยพลัน

(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

จากบทประพันธ์จากฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง วัดบ้านนา และหอสมุดแห่ งชาติลาว
จะเป็ นตอนที่ ก ล่ า วถึ ง พระอิ น ทร์ ใ นตอนที่ พ ญาฉัท ทัน ต์ไ ด้ย กงวงอธิ ษ ฐานหากตนจะได้เป็ น
พระศาสดา ขอให้เทวดาส่ งเลื่อยทิ พย์ลงมาให้ เมื่อพญาช้างขอดังนั้น พระอินทร์ ก็รู้สึกร้อนขึ้นมา
ซึ่ งเป็ นสัญญาณว่ามีผูม้ ีบุญญาบารมีกาลังเดือดร้อน เมื่ อรู ้สึกเช่ นนั้น พระอิ นทร์ จึงทอดพระเนตร
ลงมาจากสวรรค์ ก็ทราบความว่าพระโพธิ สัตว์โดยปื นพิษยิง และจะมอบงาให้เป็ นทานแก่ พราน
พระอิ น ทร์ จึ ง ได้ส่ ง เลื่ อ ยทิ พ ย์ล งไปให้ พ ญาช้าง นอกจากเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดกแล้ว พระอิ น ทร์
ก็ ย ัง มี บ ทบาทในแง่ อ งค์ อุ ป ถั ม ภ์ ข องพระพุ ท ธศาสนา ผู ้มี ส่ วนช่ ว ยให้ ก ารบ าเพ็ ญ บารมี
ของพระโพธิ สั ต ว์ ส าเร็ จ ในชาติ น้ ั น ๆ โดยที่ เด่ น ที่ สุ ด ก็ คื อ บทบาทของพระอิ น ทร์ ใ นเรื่ อ ง
มห าเวส สั น ดรชาดก พระอิ น ทร์ ใ นเรื่ องนี้ ปรากฏชื่ อว่ า “ท้ า วสั ก กะเทวราช” เป็ นผู ้ ที่
คอยเชื่อมเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเรื่ องมหาเวสสันดรให้มีความต่อเนื่องกัน ช่วยแก้ปัญหา และคลี่คลาย
เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ และเป็ นผูท้ าให้ ตัวละครต่ าง ๆ ได้ม าพบกัน บทบาทของพระอิ น ทร์ ป รากฏ
ในมหาเวสสันดรชาดกแต่ละกัณฑ์ดงั นี้ (พระครู วินยั ธรมานพ กนฺ ตสี โล, 2551: 141)
1. กัณฑ์ทศพร พระนางผุสดีจะจุติจากสวรรค์ได้ขอพร 10 ประการจากพระอินทร์
2.กัณฑ์หิมพาน พระอินทร์ ทรงราพึงถึงพระพรที่ ประสาทให้แก่นางผุสดีว่า พระพรทั้ง 9
ก็ได้สาเร็จ ยังแต่พระลูกแก้วที่พระนางปรารถนา พระอินทร์จึงเห็นควรจะประสิ ทธิ์ให้
3. กั ณ ฑ์ ว นปเวศน์ ทรงสั่ ง ให้ พ ระเวสสุ ก รรมเทพบุ ต รมานิ ร มิ ต ธรรณศาลา 2 หลั ง
ที่ จ งกรม 2 หลัง กับ ที่ พ ัก กลางวัน และกลางคื น พร้ อ มด้ว ยเครื่ อ งบรรพชิ ต บริ ข ารทุ ก ประการ
ให้แก่พระเวสสันดร พระนางมัทรี พระกัณหา และพระชาลี
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4. กัณฑ์มทั รี พระอินทร์สั่งให้เทวดาจาแลงเป็ นสัตว์ร้าย 3 ชนิด นอนขวางทางพระนางมัทรี
ไม่ให้เสด็จตามไปทันสองกุมาร
5. กั ณ ฑ์ สั ก บรรพ พระอิ น ทร์ นิ ร มิ ต องค์ เป็ นพราหมณ์ เข้ า ไปทู ล ขอพระนางมั ท รี
จากพระเวสสันดร
6. กั ณ ฑ์ ฉ กษัต ริ ย์ หกกษัต ริ ย์ท รงกั น แสงจนสลบไป พระอิ น ทร์ ก็ ท รงบั น ดาลให้
ฝนโบกขรพรรษตกลงมา หกกษัตริ ยต์ ่างก็ฟ้ื นคืนมา
จากลัก ษณะข้างต้นแสดงให้เห็ น ว่าพระอิ นทร์ เป็ นผูท้ ี่ คอยอุป ถัมภ์พุ ทธศาสนา ช่ วยให้
การสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์สาเร็ จลุล่วงไปได้อย่างไม่มีเหตุขดั ข้อง หรื อขัดขวาง
2. ความเชื่ อเรื่ องโหราศาสตร์
คาว่า โหรา มาจากภาษาสันสกฤตว่า ส่ วนที่ 24 แห่ งโหราตริ ตรงกับคามคธว่า อโหรัตตะ
แป ลว่ า วั น กั บ คื น ห รื อ 24 ชั่ ว โมง ฉะนั้ นค าว่ า โห รา จึ ง แปลความหมายว่ า ชั่ ว โมง
ค าว่ า โหราศาสตร์ ก็ แ ปลว่ า วิ ช าที่ ว่ า ด้ ว ยโมงยาม เกี่ ย วกั บ ดวงดาว ธาตุ และโลกมนุ ษ ย์
(วาสนา จัน ทภาษา, 2518: 1) โหราศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ที่ มี คู่ กับ มนุ ษ ยชาติ ต้ งั แต่โบราณกาลแล้ว
ในสมัยโบราณพระมหากษัตริ ยท์ รงมี ตาแหน่ งหมอดู ไว้เป็ นคู่บัล ลังก์คือตาแหน่ ง “โหราธิ ปดี ”
ไว้เป็ นที่ป รึ กษาวางฤกษ์ยาม ในพระราชพิธีต่าง ๆ และต่อมาได้เรี ยกตาแหน่ งนี้ ว่า “โหรหลวง”
(ห้ อ งโหรศรี มหาโพธิ์ , 2532: 5) ความเชื่ อ เรื่ องโหราศาสตร์ ฤ กษ์ ย ามในวรรณกรรมเรื่ อง
ฉัททันตชาดกปรากฏเฉพาะในฉบับวัดบ้านแลง และฉบับวัดบ้านนา ดังนี้
2.1 ความเชื่ อเรื่ องฤกษ์ ยาม ความเชื่ อเรื่ องฤกษ์ยามเป็ นสิ่ งที่ อยู่กับสั งคมไทยทุกท้องถิ่ น
ไม่ ว่ า จะกระท าการใด ๆ ตาม ย่ อ มมี ฤ กษ์ ย ามเข้า มาเกี่ ย วข้อ งเสมอ เช่ น ปลู ก บ้า น แต่ ง งาน
ออกเดิ น ท างไป ค้ า ขายห รื อท าธุ รกิ จต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น (ยุ ว รี อภิ รั ก ษ์ ภู สิ ท ธิ์ , 2526: 41)
ความเชื่อเรื่ องฤกษ์ยามในเรื่ องฉัททันตชาดกปรากฏในบทประพันธ์วา่
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏161 พรานเฒ่าก้มเกล้ากราบไหว้ ขอลาว่าใคร
จะไหว้ซ่ ึงคุรุปัทยาย
๏162 รุ่ งเช้าจะลาผันผาย แต่เช้าก่อนงาย
ฤกษ์ยามแต่ตามตารา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏150 พรานเฒ่ากราบเกล้าทูลไข ข้าเฒ่าขอลาไป
ไหว้ครู บาธิบาย
๏151 รุ่ งเช้าจักผันผาย แดดอ่อนผ่อนงาย
ฤกษ์ยามแต่ตามตารา
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๏163 ทูลแล้วเพื่อนแคล้วไคลคลา ไปยังเคหา
พรานป่ าหาตาครู
๏164 หมอเฒ่าก็จบั ยามดู โชคร้ายหลายตรู
ดูตามทวารกล่าวมา
๏165 วันนี้จบั ยามสามตายามองการไอ้พรานป่ า
ยังรามเกียรติ์เขียนวน
๏166 ได้เมื่อพี่นอ้ งสององค์ ดาเนินเดินดง
ก็พบซึ่งพระฤๅษี
๏167 จึงได้สีดาเทวี กัลยามารศรี
ดังนี้ก่อลาภหนักหนา
๏168 ยังเราไอ้เฒ่าสามตา เป็ นกาหนดเวลา
จะพบพญาฉัททันต์
๏169แดนอ่อนก่อนงายแล้วผายผันจงไปให้ทนั
ซึ่งฤกษ์แลยามเวลา
๏175 พรุ่ งนี้เอ็งเร่ งขจร พอแดดอ่อนอ่อน
ไอ้เฒ่าจงเข้าในไพร

๏152 ทูลแล้วเพื่อนจึงไคลคลา ไปถึงเคหา
จึงให้ไปหาหมอดู
๏153 หมอเฒ่าจึงเล็งยานดู สอบทานหลายครู
ว่าลาภจักมีหนักหนา
๏154 วันนี้จบั ยามสามตา โองการพรานป่ า
ทั้งรามเกียรติ์เขียนลง
๏155 ได้ที่พี่นอ้ งสององค์ อันงามบรรยง
ดาเหนินเดินดงพงพี
๏156 จึงได้สีดาเทวี กัลยามารศรี
ทั้งนี้ก่อลาภหนักหนา
๏157 ยังเล่าจับยามสามตา เป็ นเล่หเ์ วลา
จักพบพญาฉัททันต์
๏158 แดนอ่อนก่อนงายแล้วผาดผัน จรไปให้ทนั
ซึ่งฤกษ์และยามเวลา
๏162 พรุ่ งนี้เอ็งจึงเดินจร พอแดดอ่อนอ่อน
เออเฒ่าจึงเข้าพงไพร

จากบทประพันธ์ ข ้างต้น คือ ความเชื่ อเรื่ องฤกษ์ยาม ในตอนที่ พ รานโสอุดรจะเดิ นทาง
ออกจากเมื องเพื่ อไปตามหาพญาฉัททันต์ เป็ นเหตุก ารณ์ ที่ ท้าวพรหมทัตถามว่าจะออกเดิ นทาง
ตอนนี้ เลยหรื ออย่างไร พรานเฒ่าจึงบอกว่าขอเข้าไปลาครู ก่อน ซึ่ งครู ของพรานเฒ่าในที่น้ ี คือหมอดู
เพื่อให้ครู น้ นั คานวณจับยามในการเดินทางให้แก่ตน มีการกล่าวถึงการจับยามสามตา เพื่อดูฤกษ์ยาม
เวลาในการเดิ น ทาง เมื่ อ หมอดู ก็ ไ ด้ฤ กษ์ และเวลา ก็ แ จ้ง ให้ แ ก่ พ รานตามที่ ต นคิ ด ออกมาได้
นอกจากเรื่ องการจับ ยามสามตาแล้ ว ยัง มี ก ารกล่ า วถึ ง เรื่ อ งรามเกี ย รติ์ อี ก ด้ ว ย ซึ่ งกล่ า วถึ ง
ในเชิ ง การออกเดิ น ทางเข้ า ป่ า เปรี ยบกั บ พี่ น้ อ งสองคน ได้ เดิ น ทางเข้ า ป่ า ก็ คื อ พระราม
และพระลักษณ์ และได้เจอกับ นางสี ดา ดังนี้ เป็ นลางดี แท้จริ ง เป็ นการแสดงให้เห็ นถึงความเชื่ อ
ของผูค้ นในสังคมของผูป้ ระพันธ์ ถึงการที่ มีความเชื่ อว่า ก่อนออกเดิ นทางจะต้องดูฤกษ์ยามก่อน
ซึ่งความเชื่อนี้ยงั มีให้เห็นอยูใ่ นปัจจุบนั
คติธรรมคาสอน
คติธรรม คือ วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักในการดาเนิ นชีวิต ที่ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องของจิตใจ
และได้ม าจากศาสนา (กรรมการวัฒ นธรรม, 2498: ค าน า) ค าสอนที่ เป็ นคติ ธ รรมจึ งหมายถึ ง
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คาสอนที่เป็ นแบบอย่าง เป็ นข้อคิดในการปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง และสังคมโดยส่ วนรวม
(วิเชียร ณ นคร, 2528: 4)
ฉั ท ทัน ตชาดก เป็ นวรรณกรรมท้ อ งถิ่ น คื อ วรรณกรรมที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด สั ง คมมาก
และเป็ นวรรณกรรมที่สอนคติธรรมโดยอ้อม ดังนั้นผูป้ ระพันธ์จึงสอดแทรกคติธรรมคาสอนเข้ามา
ในเรื่ องด้ ว ย โดยใช้ ก ารสอดแทรกคติ ธ รรมค าสอนมาในความสนุ กสนานเพลิ ด เพลิ น
ที่ เป็ นจุ ด ประสงค์ห ลัก ของวรรณกรรม ประกอบกับ เรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก เป็ นนิ ท านเกี่ ย วข้อ ง
กั บ ศาสนาพุ ท ธ และพระพุ ท ธเจ้ า ผู ้ป ระพั น ธ์ จึ ง สอนแทรกหลั ก ค าสอนในพุ ท ธศาสนา
เข้า มาในเรื่ อ งโดยผ่ า นการกระท าของตัว ละครในเรื่ อ ง ซึ่ งเป็ นการเน้ น ย้ า ในเรื่ อ งความเชื่ อ
ในเรื่ องพระพุทธศาสนาอีกด้วย
การสอดแทรกคติ ธรรมค าสอนเข้ามาในเรื่ องนี้ เป็ นการแสดงให้ผูร้ ั บสารได้เห็ น ถึ งคุณ
และโทษของการกระท าต่ า ง ๆ ในเรื่ อง เป็ นการสอดแทรกข้อ คิ ด คติ ธ รรมเอาไว้ม ากมาย
ซึ่ งนอกจากที่ ผูร้ ั บ สารจะได้รับ ความสนุ ก สนานเพลิ ดเพลิ นจากเนื้ อเรื่ องแล้ว ยังได้รับ คติ ธรรม
ที่ ผู ้ป ระพั น ธ์ แ ฝงเอาไว้ใ นเรื่ อ งอี ก ด้ ว ย โดยในส่ ว นคติ ธ รรมค าสอนนี้ ยัง เป็ นภาพสะท้ อ น
ในภาพสะท้อนสังคมที่เด่นที่สุดของเรื่ องฉัททันตชาดกอีกด้วย คติธรรมคาสอนที่ ปรากฏในเรื่ อง
ฉัททันตชาดก มีดงั นี้
1. หลักธรรมคาสอนที่เป็ นสั จธรรม
หลักธรรมคาสอนที่เป็ นสัจธรรม คือ คาสอนที่เป็ นจริ งโดยธรรมชาติ ความเป็ นไปต่าง ๆ
ทั้ง หมดเป็ นไปตามธรรมชาติ อาศัย ความสั ม พัน ธ์ ข องสิ่ ง ทั้ง หลายเอง ไม่ มี ตัว การอย่ า งอื่ น
ที่ น อ ก เห นื อ อ อ ก ไ ป ใน ฐ าน ะ ผู ้ ส ร้ างห รื อ ผู ้ บั น ด าล จึ งเรี ย ก ว่ าเป็ น ก ฎ ธ ร ร ม ช าติ
ในทางพระพุทธศาสนาถือว่า พนะพุทธเจ้ามีฐานะเป็ นผูค้ น้ พบ คือ ทรงเป็ นผูค้ น้ พบความจริ งที่มี
อยู่ตามธรรมดาในธรรมชาติ คือ ธรรมนิ ยามสู ตร กฎความเป็ นจริ งของธรรมชาติที่มีอยู่อย่างนั้นเอง
เป็ นธรรมดา พระพุ ท ธเจ้ า จะอุ บ ั ติ ข้ ึ นหรื อไม่ อุ บ ั ติ ข้ ึ นก็ ต าม มั น ก็ เป็ นของมั น อย่ า งนั้ น
สิ่ งทั้งหลายที่ เกิ ดจากเหตุปัจจัยล้วนแต่ไม่คงที่ ไม่คงตัว และไม่เป็ นตัว (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2535:
87-88) หลักธรรมคาสอนที่เป็ นสัจธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่ องฉัททันตชาดก ได้แก่
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1.1 วั ฏ สงสาร มี 3 อย่ า ง คื อ กิ เลส กรรม วิ บ าก ค าว่ า วัฏ สงสาร คื อ การหมุ น เวี ย น
เป็ นวงกลม ใช้ในความหมายที่หมุนเวียนไปด้วยอานาจของกิเลส (กิเลส คือ สิ่ งที่ทาให้ใจเศร้าหมอง
3 ประการ ได้แก่ โลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) โมหะ (ความหลง) โดยทั้ง 3 สิ่ งนี้ เรี ยกว่า
อกุ ศ ลมู ล 3 คื อ รากเหง้าแห่ ง ความชั่ว) กรรม และวิ บ าก คื อ เมื่ อ มี กิ เลส ก็ เป็ นเหตุ ให้ ท ากรรม
เมื่อทากรรมก็ได้รับผลกรรม คือวิบาก เมื่อเสวยวิบากอยู่ก็เกิดกิเลสอีก เมื่อกิเลสเกิดก็ทากรรมอีก
หมุนเป็ นวงจรอย่างนี้ จึงเป็ นเหตุให้เวียนว่าย ตาย เกิดไม่รู้จบ จึงเรี ยกว่าสังสารวัฏ หรื อวัฏสงสาร
เมื่ อตัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาด ก็จะตัดวงจรของวัฏสงสารได้อย่างเด็ดขาด นั่นคือการบรรลุอรหันต์
(ทองดี สุ ร เตโช, 2551: 868) วัฏ สงสารที่ ป รากฏในเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดกที่ เห็ น ได้อ ย่า งชัด เจน
คือ การแฝงข้อคิดมาในเรื่ อง โดยใช้ตวั ละครในเรื่ องแสดงออกถึงผลที่ ตนปฏิบตั ิว่าตนทาเช่นไร
ก็จะได้ผลเช่นนั้น
นางจุ ล สุ พั ต รา จากเหตุ ก ารณ์ ใ นเรื่ องนั้ น เริ่ มต้ น ด้ ว ยเหตุ ก ารณ์ ที่ น างเกิ ด โทสะ
คื อ ความโกรธ ในชาติ ช้า งนางโกรธพญาฉั ท ทัน ต์ที่ ท ามดแดงตกใส่ ตัว นาง นางจึ ง สาปแช่ ง
และผู ก เวร เมื่ อ นางไปเกิ ด เป็ นมนุ ษ ย์ก็ เกิ ด โลภะ คื อ ความโลภ และโมหะ คื อ ความหลง
จากการที่ ฝั น ถึ ง แท่ น บรรทมงาช้ า ง นางอยากได้ ดั ง ที่ ฝั น จึ ง ขอให้ ท้ า วพรหมทั ต หาพราน
ไปฆ่ าเอางาของพญาฉัท ทันต์ เมื่ อพรานโสอุดรทาตามประสงค์ของนางส าเร็ จจึงเกิ ดเป็ นกรรม
สุ ด ท้า ยนางเสี ย ใจจนตรอมใจตายเมื่ อ รู ้ ว่ า งานั้ น คื อ งาของพญาฉั ท ทั น ต์ ส ามี ข องตนในอดี ต
นางจึงได้รับวิบากทุกข์ทรมานอยูใ่ นนรก
พรานโสอุ ด ร เมื่ อ ได้ ข่ า วที่ ห มู่ เสนามาประกาศหาพรานตามค าของท้า วพรหมทั ต
พรานเฒ่ า เห็ น ว่ า จะได้ร างวัล มากมายหากเอางาของพญาฉั ท ทัน ต์ ม าได้ส าเร็ จ จึ ง เกิ ด โลภะ
คือความโลภ เมื่อเกิดกิเลสแล้ว พรานเฒ่าจึงรับอาสาไปฆ่าพญาช้าง เมื่อฆ่าพญาฉัททันต์ได้สาเร็ จ
กรรมจึงตกสู่พรานโสอุดร เมื่อพรานตายลงก็ลงไปรับวิบากอยูใ่ นนรกเช่นเดียวกันกับนางจุลสุพตั รา
ท้าวพรหมทัต นั้น ก็ วนอยู่ใ นวัฏ สงสารด้วยเช่ น กัน จากการที่ น างจุ ล สุ พ ัตราต้อ งการงา
ของพญาฉั ท ทัน ต์ ม าท าแท่ น บรรทม ด้ว ยความหลงในตัว นางจุ ล สุ พ ัต ราของท้าวพรหมทัต
จึงสั่ งให้หาพรานไปตัดเอางาของพญาช้าง เมื่ อพรานตัดงาได้สาเร็ จกรรมจึ งตกแก่ ตวั ผูห้ าพราน
นั้นด้วย เมื่อท้าวพรหมทัตตายลงก็รับวิบากผลลของกรรมที่ตนได้ทาลงไปในนรก
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ส่ ว นพญาฉั ท ทั น ต์ คื อ ผู ้ที่ ส ามารถละกิ เลสได้ โดยสามารถเห็ น ได้ จ ากเหตุ ก ารณ์
ตั้ งแต่ ต้ น เรื่ อง จน จบ เรื่ อง คื อ แม้ ว่ า น างจุ ล สุ พั ต ราจะด่ า จะว่ า พ ญ าช้ า งสั ก เพี ยงใด
พญาช้า งก็ ไ ม่ เกิ ด โทสะ คื อ ความโกรธเลย เมื่ อ พรานมายิงตน พญาฉัท ทัน ต์ก็ ไ ม่ โกรธเช่ น กัน
อี ก ทั้ งยัง ให้ อ ภั ย ทั้ งนางจุ ล สุ พั ต รา และพรานอี ก ด้ ว ย เมื่ อ พญาฉั ท ทั น ต์ ต ายลงจากการที่
ต น ไ ม่ เกิ ด กิ เล ส จึ งไม่ เกิ ด ก รรม เมื่ อ ไ ม่ เกิ ด ก รร ม ก็ ไม่ เกิ ด วิ บ าก ใน ช าติ สุ ด ท้ าย
จึงได้เป็ นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหลุดพ้นจากวัฏสงสารเข้าสู่นิพพาน
1.2 นิพพาน เป็ นหลักธรรมที่เป็ นเป้าหมายสู งสุดของพระพุทธศาสนา คือ สภาพที่ดบั กิเลส
และกองทุ ก ข์ แ ล้ว สภาวะที่ เป็ นสุ ข สู ง สุ ด เพราะไร้ กิ เลสไร้ ทุ ก ข์ เป็ นต้น อิ ส รภาพสมบู ร ณ์
เป็ นภาวะที่ เข้าถึ ง ได้ย าก ต้อ งท าจิ ต ให้ ส งบนิ่ ง ดับ กิ เลสได้ห มดสิ้ น ผูท้ ี่ บ รรลุ นิ พ พานได้ชื่ อว่ า
เป็ นอรหันต์ ไม่มีความทุกข์ใด ๆ อีกต่อไป (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2545: 38)
ในเรื่ องฉัท ทันตชาดก กล่าวถึงนิ พ พานไว้หลายจุด เช่นในประชุ มชาดก เมื่อผูป้ ระพันธ์
สรุ ปเรื่ องก็ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า ตั ว ละครแต่ ล ะตั ว ได้ รั บ ผลเช่ น ไรจากการกระท าของตนในเรื่ อง
โดยปรากฏในบทประพันธ์วา่
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏735 นางทั้งสามองค์ไซร้ เดชะได้เพิ่มพูนมา
ครั้นดับชีพสังขา
บ่ายหน้าเข้าสู่นิรพาน
741
๏ ครั้นถ้วนพระกาหนด ตถาคตจักจรลี
จวบจบครบเดือนปี
พระเสด็จเข้าสู่นิรพาน

ฉบับวัดบ้ านนา
๏706 นางสามองค์น้ ีไซร้
เดชะนางได้สร้างมา
ครั้นดับสังขารา
เจ้าบ่ายหน้าเข้านิรพาน
712
๏ ครั้นว่าถ้วนกาหนด ตถาคตมารราวี
ครั้นแล้วพระชินศรี
เสด็จเข้าสู่นิรพาน

จากบทประพัน ธ์ ข ้ า งต้ น มี ค วามหมายว่ า นางช้ า งทั้ ง สามองค์ คื อ นางมหาสุ พ ั ต รา
นางแก้วสุ พตั รา นางเกศสุ พตั รา เมื่ อสิ้ นลมลงก็ได้ไปสู่ นิพพาน จากการกระทาดี ของนางทั้งสาม
ส่ ว นพญาฉั ท ทั น ต์ เมื่ อ ตายลงในชาติ สุ ด ท้ า ยก็ ไ ด้ ไ ปเกิ ด เป็ นพระพุ ท ธเจ้ า เมื่ อ ปริ นิ พ พาน
ก็ได้เข้าสู่นิพพาน
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1.3 ไตรลัก ษณ์ คื อ กฎธรรมดาของสรรพสิ่ ง ทั้ง ปวง มี 3 อย่ า งคื อ (ประยุท ธ์ ปยุตฺ โ ต,
2545: 68)
1.3.1 อนิ จ จัง คื อ ความไม่ เที่ ย งแท้แน่ นอนของสั ง ขารทั้งหลาย (สั ง ขาร คื อ สิ่ ง ที่ ปั จจัย
ปรุ งแต่ ง ขึ้ น) เพราะสั ง ขารทั้ งหลาย เมื่ อ เกิ ด ขึ้ นแล้ ว ตั้ ง อยู่ แล้ ว ก็ เสื่ อมสลายไปในที่ สุ ด
แม้ขณะดารงอยูก่ ็มีความเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ เป็ นการดารงอยูช่ วั่ ระยะหนึ่งเท่านั้น
1.3.2 ทุ ก ขั ง คื อ ความเป็ นทุ ก ข์ ข องสั ง ขารทั้ ง หลาย มี ทุ ก ข์ จ ากการเกิ ด แก่ เจ็ บ ตาย
ทุ ก ข์ท างกายและใจ เป็ นต้น เพราะสั งขารเกิ ดจากปั จจัย ไม่ มี อะไรเป็ นของตนเอง จึ งคงสภาพ
อยูไ่ ม่ได้ ทาให้เกิดความเดือดร้อนที่เป็ นความทุกข์ต่าง ๆ
1.3.3 อนัตตา คือ ความไม่เป็ นตัวตนของตัวเอง เพราะสังขารเกิดจากการปรุ งแต่งของปัจจัย
เมื่ อแยกปั จจัยออกแต่ ละส่ วน เป็ นธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม และธาตุไฟ ก็ ไม่มี อะไรเหลื อเป็ นคน
เป็ นสัตว์ จึงชื่อว่าว่างเปล่า ไม่มีใครเป็ นเจ้าของ และไม่มีใครบังคับบัญชาได้
ในเรื่ องฉัททันตชาดกมีการกล่าวถึงไตรลักษณ์ ในบทประพันธ์วา่
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏474 ส่วนพระโพธิสัตว์
เห็นพรานโทรมนัส
โศกเศร้ามากมาย
จึงโน้มน้าวธรรม
แจ้งการทั้งหลาย
เทศนาธิบาย
หวังจะให้พราน
๏475 ดูราพรานเฒ่า
วันนี้นะเจ้า
กูจกั สอนสั่ง
บารุ งจิตไว้
เอ็งตั้งใจฟัง
เร่ งคิดทุกขัง
อนิจจังอนัตตา
๏476 ตัวเองเป็ นพราน
เคยเที่ยวล้างผลาญ
สัตว์ให้มรณา
เท่าฆ่าสัปปุรุษ
คนเดียวเอกา
บาปดังนี้หนา
จงเฒ่าเข้าใจ

ฉบับวัดบ้ านนา
๏444 ส่วนพระโพธิสัตว์
เห็นพรานโทรมนัส
โศกเศร้ามากมาย
จึงโน้มน้าวธรรม
แจ้งคาทั้งหลาย
เทศนาธิบาย
ให้เฒ่าพรานฟัง
๏445 ดูราพรานเฒ่า
วันนี้เออเจ้า
กูจกั สอนสั่ง
บามรงจิตไว้
จงตั้งใจฟัง
เร่ งคิดทุกขัง
อนิจจังอนัตตา
๏446 ตัวเองเป็ นพราน
เคยเที่ยวล้างผลาญ
ให้สัตว์มรณา
ไม่เท่าสัปปุรุษ
คนเดียวเอกา
บาปดังนี้หนา
จงเฒ่าเข้าใจ

จากบทประพัน ธ์ ข ้ า งต้ น เป็ นเหตุ ก ารณ์ ใ นตอนที่ พ ญาฉั ท ทั น ต์ แ สดงธรรมให้ แ ก่
พรานโสอุดร เนื่ องจากพญาช้างเห็นพรานโศกเศร้า เนื่ องจากรู ้ว่าพญาฉัททันต์น้ นั คือพระโพธิ สัตว์
ที่ ได้ม าเสวยชาติ เป็ นช้าง พญาช้างจึ งแสดงธรรมให้แก่ พ รานฟั ง โดยในเนื้ อความที่ แสดงธรรม
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นั้นมี การกล่ าวถึ ง อนิ จจัง ทุ กขัง อนัตตา ด้วย โดยพญาช้างกล่าวให้พ รานคิ ดถึ งเรื่ องนี้ เนื่ องจาก
พรานโสอุดรฆ่าสัตว์ตดั ชีวิตมามาก
2. หลักธรรมคาสอนที่เป็ นจริยธรรม
จริ ย ธรรมเป็ นสิ่ งที่ ดี ง ามอั น ก่ อ ให้ เกิ ด คุ ณ ค่ า ต่ อ ตนเอง ผู ้อื่ น และสั ง คม จริ ย ธรรม
คือ แนวทางความประพฤติ และการปฏิ บัติเพื่ อบรรลุถึงสภาพชี วิตอัน ทรงคุณ ค่าที่ พึ งประสงค์
(โครงการพัฒนาสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา, 2522: 5) เป็ นธรรมที่ควรประพฤติปฏิบตั ิ
โดยในรรณกรรมเรื่ องฉัททันตชาดก มีคาสอนที่เป็ นจริ ยธรรมปรากฏดังนี้
2.1 ฆราวาสธรรม หมายถึ ง ธรรมส าหรั บ ฆราวาส ธรรมส าหรั บ การครองเรื อน
หรื อหลักการครองชีวิตสาหรับคฤหัสถ์ ที่จาเป็ นต้องมีอยู่เป็ นประจา เพื่อเสริ มให้มีความสุ ขยิ่งขึ้น
(มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย , 2539: 32) โดยฆราวาสธรรมมี 4 อย่ า ง ปรากฏในเรื่ อง
ฉัท ทัน ตชาดก ปรากฏผ่านการกระท าของพญาฉัททัน ต์ มี รายละเอี ย ดดังเหตุ ก ารณ์ ต่อไปนี้ คื อ
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2545: 97)
2.1.1 สั จ จะ คื อ ความจริ ง ซื่ อ ตรง ซื่ อ สั ตย์ จริ งใจ พู ด จริ ง ท าจริ ง ด ารงมัน่ อยู่ในสั จจะ
เป็ นเหตุนามาซึ่ งความเชื่ อถือ หรื อไว้วางใจได้ สัจจะ ความซื่ อสัตย์ต่อคาพูดของตน ในเหตุการณ์
แรกพญาช้ า งพยายามอธิ บ ายความจริ ง ด้ว ยความจริ ง ใจ ที่ ต นไม่ ไ ด้จ งใจแกล้ง ให้ ม ดตกใส่
นางจุ ล สุ พั ต รา อี ก ทั้ งยัง แสดงสั ต ย์ ส าบานให้ ต นตกนรกหมกไหม้ ห ากไม่ พู ด ความจริ ง
แต่ น างจุ ล สุ พ ัต ราก็ ไ ม่ ฟั ง เหตุ ก าร์ ที่ ส อง เมื่ อ พรานโสอุ ด รไม่ ย อมเอางาของพญาฉั ท ทั น ต์
เนื่ องจากรู ้ว่าพญาช้างคือพระโพธิ สัตว์ลงมาเสวยชาติเป็ นช้าง แต่ดว้ ยพญาฉัททันต์ได้ลนั่ วาจาไว้
แล้วว่าจะสละงาให้เป็ นทานแก่พรานโสอุดรจึงสั่งให้พรานลงมือตัดงาของตนไป
2.1.2 ทมะ คื อ ความอดทนอดกลั้ น การข่ ม ใจ ฝึ กนิ สั ย ปรั บ ตั ว รู ้ จั ก ควบคุ ม จิ ต ใจ
ปรับปรุ งตนให้เจริ ญก้าวหน้าด้วยสติปั ญญา พญาฉัททันต์ใช้สติยบั ยั้งจิตใจของตนเองไม่ให้โกรธ
ซึ่ งพญาฉั ท ทั น ต์ น้ ี มี ฤ ทธิ์ มากกว่ า ช้ า งเชื อ กอื่ น หากพญาช้ า งโกรธและขาดสติ ก็ จ ะท าร้ า ย
นางจุ ล สุ พ ัต ราที่ ด่ า ว่า ตน และพรานโสอุ ด รที่ ม าตัด งาของตนได้อ ย่างง่ า ยดาย แต่ พ ญาช้า งก็
ใช้สติยบั ยั้งจิตใจของตนเอาไว้
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2.1.3 ขั น ติ คื อ ความอดทน อดท น ต่ อ ความยากล าบาก ท น ทาน ไม่ ห วั่ น ไห ว
มัน่ ในจุดหมาย ไม่ทอ้ ถอย ในเหตุการณ์ แรก ไม่ว่านางจุลสุ พตั ราจะว่าอะไรพญาช้างก็ไม่ว่าตอบ
ซึ่ งเป็ นการแสดงอดทนต่ อ ค าพู ด ของนางช้ า งที่ ด่ า ว่ า พญ าช้ า ง เหตุ ก ารณ์ ที่ ส องคื อ เมื่ อ
พรานลงมือเลื่อยงาของพญาฉัททันต์ พญาช้างเกิดความเจ็บปวดมาก ทั้งจากเลื่อยที่เลื่อยลงบนงา
ของตน และแผลที่ ถู ก ยิ ง แต่ พ ญาช้ า งก็ อ ดทน มุ่ ง มั่น ในจุ ด หมายที่ ต นต้อ งการคื อ การบรรลุ
เป็ นพระศาสดา
2.1.4 จาคะ คื อ การเสี ยส ละ ส ละกิ เ ลส ส ละความสุ ขส บ าย แบ่ งปั นความสุ ข
แบ่ ง ปั น ประโยชน์ ให้ แก่ ผูอ้ ื่ น เรื่ องฉั ท ทัน ตชาดกเป็ นเรื่ องที่ มุ่ งเสนอแนวคิ ดเรื่ องการสละชี วิต
เพื่ อ เป็ นทานบารมี ดั ง นั้ นการเสี ยสละจึ ง เป็ นเรื่ องที่ เด่ น ที่ สุ ดของเรื่ องนี้ การเสี ยสละงา
ของพญาฉัททันต์ เป็ นการแสดงจาคะให้เห็นได้อย่างเด่นชัด
2.2 การรั ก ษาศี ล 5 หมายถึ ง ความประพฤติ ช อบทางกาย และวาจา การรั ก ษากายวาจา
ให้เรี ยบร้อย เป็ นสั ญ ญาประชาคม คือ ข้อปฏิ บัติเพื่ อความเป็ นระเบี บของสังคมในการเว้นจาก
ความชัว่ การควบคุมตนให้อยูใ่ นความไม่เบียดเบียน 5 ประการ คือ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2545: 175)
1. ปาณาติปาตา เวรมณี คือ การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ การประทุษร้ายผูอ้ ื่น
2. อทิ น นาทานา เวรมณี คื อ การงดเว้น จากการถื อเอาของที่ เขามิ ไ ด้ให้ งดเว้น จากการ
ลักทรัพย์ การโกง การละเมิดกรรมสิ ทธิ์ และการทาลายทรัพย์สิน
3. กาเมสุ มิ จฉาจารา เวรมณี คื อ การงดเว้น จากการประพฤติ ผิด ในกาม งดเว้น จากการ
ล่วงละเมิดสิ่ งที่ผอู ้ ื่นรักใคร่ หวงแหน
4. มุสาวาทา เวรมณี คือ การงดเว้นจากการพูดเท็จ การโกหก หลอกลวง
5. สุ ร าเมรยมัช ชปมาทั ฎ ฐานา เวรมณี คื อ การงดเว้น จากการดื่ ม น้ าเมา อัน เป็ นที่ ต้ ัง
แห่งความประมาท งดเว้นสิ่ งเสพติดให้โทษ
วรรณกรรมเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก ผูป้ ระพัน ธ์ ไ ด้ก ล่าวถึ งการรั ก ษาศี ล ห้า ผ่านการอบรม
สั่ ง สอนหมู่ บ ริ ว ารของพญาฉั ท ทั น ต์ โดยพญาฉั ท ทั น ต์ จ ะอบรมสั่ ง สอนหมู่ บ ริ วารของตน
ให้รักษาศีลอยู่เสมอ ในตอนกลางเรื่ องและท้ายเรื่ องจะเน้นในเรื่ องศีลข้อที่ 1 ปาณาติปาตาเป็ นหลัก
เป็ นการห้ า มปรามไม่ ใ ห้ บ ริ ว ารของตนไปตามฆ่ านายพราน และนางจุ ล สุ พ ัต รา ซึ่ งจะท าให้
เกิ ด กรรมแก่ ต นขึ้ น ในทางกลับ กัน ผู ป้ ระพัน ธ์ ก็ ย งั แสดงให้ เห็ น ถึ ง โทษของการละเมิ ด ศี ล ข้อ
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ปาณาติปาตา ผ่านการกระทาของพรานโสอุดร นางจุลสุ พตั รา และท้าวพรหมทัต ที่ได้ร่วมมือกัน
ฆ่าพญาช้าง ซึ่งทั้ง 3 คนก็ได้รับผลกรรมของตน เมื่อตายลงก็ได้ตกนรกรับวิบากกรรมที่ก่อไว้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏138 ช้างนั้นอยูป่ ่ าหิมพานต์ ชื่อพญาฉัททันต์
บริ วารก็มากนักหนา
๏139 ช้างนั้นรักษาศีลลา
ย่อมรู ้ภาวนา
ศรัทธาก็ดีกวดขัน
๏140 บริ วารเก้าหมื่นเก้าพัน สั่งสอนทุกวัน
ให้ภาวนารักษาศีล
๏582 ชาวเจ้าถ้วนหน้า
อย่าโกรธโกรธา
ว่าจะฆ่านายพราน
เวรกรรมทั้งนี้
กูกบั นางคราญ
ใช่งานใช่การ
จะพลอยจรดล
๏585 พากันคอยอยู่
ถ้าคิดถึงกู
อย่าเสี ยทางธรรม
รักษาศีลพระ
เป็ นนิจกาล
ทุกเมื่อเชื่อวัน
กว่าจะม้วยมรณา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏127 ช้างนั้นอยูป่ ่ าหิมวันต์ ชื่อพญาฉัททันต์
บริ วารก็มากนักหนา
๏128 ช้างนั้นย่อมรู ้ภาวนา รักษาศีลห้า
ศรัทธาก็ดีกวดขัน
๏129 บริ วารเก้าหมื่นเก้าพัน สัง่ สอนทุกวัน
ให้ภาวนาเป็ นนิจกาล
๏544 ชาวเจ้าถ้วนหน้า
อย่าโกรธโกรธา
จะไปฆ่าพราน
เวรกรรมเท่านี้
กูกบั นงคราญ
ใช่งานใช่การ
ของท่านทุกคน
๏547 ชวนกันคอยอยู่
ถ้าคิดถึงกู
อย่าเสี ยทางธรรม
อุตส่าห์รักษา
ศีลพระนิรันดร์
ทุกเมื่อเชื่อวัน
กระหวาจะมรณา

บทประพันธ์ขา้ งต้นแสดงให้เห็ นว่าพญาฉัททันต์น้ ัน รักษาศีลห้า และสั่งสอนหมู่บริ วาร
ให้ อยู่ ใ น ศี ลอี กด้ ว ย และเมื่ อพ ญ าช้ า งเล่ า เรื่ องราวถึ งเห ตุ ที่ พ ราน ม าฆ่ าตน เพื่ อเอางา
หมู่บริ วารทั้งหลายล้วนโกรธแค้น จะตามไปฆ่าพราน และนางจุลสุ พตั รา พญาช้างจึงอบรมสั่งสอน
ว่ า อย่ า โกรธแค้ น อย่ า ไปฆ่ า พราน และนางจุ ล สุ พั ต ราเลย หากคิ ด ถึ ง ตนเมื่ อ ตนตายไป
ขอให้ทุกตัวรักษาศีลจนกว่าจะสิ้ นชีพ
1.3 ธ รรม คุ้ ม ค รองโลก ห รื อเท วธ รรม 2 ป ระ ก อบ ไป ด้ ว ยหิ ริ แล ะ โอ ตั ป ป ะ
หิริ มีความหมายว่า ความละอายต่ออกุศลกรรม (ทองดี สุ รเตโช, 2551: 743) โอตัปปะ มีความหมาย
ว่า ความเกรงกลัวต่ อ อกุ ศ ลกรรม (ทองดี สุ รเตโช, 2551: 123) รวมแล้ว เรี ย กว่า ความละอาย
และเกรงกลัวต่ออกุศลกรรม คือ ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ในเรื่ องฉัททันตชาดกมีการแฝง
ค าสอนเรื่ องหิ ริ โอตั ป ปะ เอาไว้ใ นเรื่ องด้ ว ยก็ คื อ การแสดงให้ เห็ น โทษ ของการท าชั่ ว
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ข้อ ดี ข องการท าความดี และแสดงให้เห็ น ลัก ษณะของนรก สวรรค์ เมื่ อผูร้ ั บ สารได้ฟั งได้อ่ าน
ก็จะเห็นโทษของการทาบาป ก็จะเกิดความเกรงกลัวไม่ก่อกรรมสร้างอกุศลกรรม
1.4 สั ง คหวั ต ถุ 4 คื อ หลัก ธรรมที่ เป็ นเครื่ อ งยึด เหนี่ ย วใจบุ ค คล และประสานหมู่ ช น
ไว้ใ นความสามั ค คี ห รื อหลั ก การสงเคราะห์ (มหาจุ ฬ าลงกรณ ราชวิ ท ยาลั ย , 2539: 42)
โดยในเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดกทั้ง 4 ฉบับ ก็ มี ก ารสอดแทรกค าสอนเรื่ อ งสั ง คหวัต ถุ 4 ไว้ใ นเรื่ อ ง
ด้วยเช่นกัน เป็ นการแสดงผ่านการกระทาของตัวละครในเรื่ อง ซึ่ งสังคหวัตถุน้ ี มีอยู่ 4 ประการ คือ
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2545: 142-143)
1.4.1 ทาน คื อ การให้ การแบ่ ง ปั น เอื้ อ เฟื้ อเผื่ อ แผ่ เสี ย สละ ตลอดถึ ง การให้ ค วามรู ้
และการแนะน า สั่ ง สอน ทานแสดงให้ เห็ น ผ่านการกระท าของพญาฉัท ทันต์ ทั้งการให้ ท านงา
ของตนแก่พราน และการคอยอบรมสั่งสอนหมู่บริ วารให้อยูใ่ นศีลธรรมอยูเ่ สมอ
1.4.2 ปิ ย วาจ า คื อ ก ารพู ด จาด้ ว ยถ้ อ ย ค าสุ ภ าพ ไพ เราะ อ่ อ น ห วาน นุ่ ม น ว ล
พู ด สิ่ ง ที่ เป็ นประโยชน์ ในทางที่ ส ร้ า งสรรค์ ให้ เกิ ด ไมตรี และความรั ก ใคร่ นั บ ถื อ ปิ ยวาจา
แสดงให้ เห็ น จากเหตุ ก ารณ์ ใ นตอนที่ น างจุ ล สุ พ ัตราด่ าว่า พญาฉัท ทัน ต์ พญาช้างได้ใช้ปิ ยวาจา
ตอ บ โต้ ก ลั บ ด้ ว ยถ้ อ ย ค าที่ สุ ภ าพ นุ่ ม น วล ไม่ ให้ เกิ ด ความ ขั ด ข้ อ งห ม อ งใจกั น ม าก
แต่นางจุลสุพตั ราก็ไม่ฟัง
1.4.3 อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์ ทาตนให้เป็ นประโยชน์ตามกาลังสติปัญญา
ความรู ้ ค วามสามารถ ก าลัง ทรั พ ย์ และเวลา มี น้ า ใจ รู ้ จัก อนุ เคราะห์ และสงเคราะห์ ช่ วยเหลื อ
กิ จ การของผู ้อื่ น ให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง ไม่ เป็ นคนแล้ว น้ าใจ อัต ถจริ ย าแสดงให้ เห็ น ผ่ า นเหตุ ก ารณ์
ที่ พ รานรู ้ สึ ก ส านึ ก ผิ ด ไม่ อ ยากได้ง าของพญาช้ า งแล้ว แต่ ก ระนั้ น พญาฉั ท ทัน ต์ก็ สั่ ง ให้ พ ราน
ตัด เอางาของตนไปถวายแก่ น างจุ ล สุ พ ัต รา ตามที่ น างต้อ งการ เป็ นการท าให้ พ รานโสอุ ด ร
สาเร็จภารกิจที่รับมาแต่ตน้
1.4.4 สมานั ต ตตา คื อ การท าตนเสมอต้น เสมอปลาย ปฏิ บ ัติ เสมอกัน ในชนทั้ง หลาย
ไม่ เอาเปรี ยบผู ้อื่ น ร่ วมทุ ก ข์ ร่ วมสุ ข วางตนเหมาะสมกั บ ฐานะ สมานั ต ตตา การท าต น
ให้เสมอต้นเสมอปลาย แสดงให้เห็นผ่านความเสมอต้นเสมอปลายของพญาฉัททันต์ คือพญาช้าง
ประพฤติ ต นอยู่ ใ นศี ล ธรรมอยู่ เสมอตั้ง แต่ ต้น จนจบเรื่ อ ง ปกครองหมู่ บ ริ ว ารอย่ า งเป็ นธรรม
รักเมียทั้ง 4 เท่ากันทุกนาง
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การสอดแทรกคติ ธ รรมค าสอนเหล่ า นี้ มี ป รากฏในเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดกทั้ ง 4 ฉบั บ
โดยการสอดแทรกผ่านการกระท าของตัวละครในเรื่ อ ง และผ่านบทประพัน ธ์ ข องผูป้ ระพัน ธ์
เมื่ อ ผูร้ ั บ สารได้อ่ า นได้ฟั ง ก็ จ ะเกิ ด อารมณ์ ค ล้อ ยตาม นอกจากจะได้รับ ความสนุ ก สนานแล้ว
ยังได้รับข้อคิดคติ ธรรมที่แฝงมาในเรื่ องอีก ด้วย เป็ นการแฝงหลักธรรมเข้ามาในเรื่ อง เพื่ อเข้าถึ ง
ผู ร้ ั บ สารได้ดี ยิ่ ง ขึ้ น กว่า การเทศนาหั ว ข้อ ธรรมโดยตรง ท าให้ ผู ร้ ั บ สารคล้อ ยตามรู ้ คิ ด ผิ ด ชอบ
เห็ น แนวทางในการปฏิ บ ั ติ ต น ว่ า สิ่ งใดควรท า ควรเอาเป็ นแบบอย่ า ง สิ่ งใดไม่ ค วรท า
ไม่ ค วรเอาเป็ นแบบอย่า ง และเห็ น ถึ ง ประโยชน์ ใ นการครองตนให้ อ ยู่ ใ นธรรม ซึ่ งจะท าให้
หลุดพ้นจากวัฏสงสาร และเข้าสู่นิพพานในที่สุด
ค่านิยม
ค่ า นิ ย ม หมายถึ ง สิ่ ง ที่ บุ ค คลหรื อ สั ง คมยึ ด ถื อ เป็ นเครื่ อ งช่ ว ยตัด สิ น ใจ และก าหนด
การกระท าของตนเอง โดยสิ่ ง ที่ ยึ ด ถื อ นั้ นเกิ ด จากความรู ้ สึ ก ความเชื่ อ ของคนในสั ง คมว่ า
เป็ นสิ่ ง ที่ ค วรกระท ามากกว่ า สิ่ ง ที่ ต้อ งการจะท า และเป็ นแบบฉบั บ ของความคิ ด ที่ ฝั ง แน่ น
สาหรับยึดถือในการปฏิบตั ิตวั ของคนในสังคม ทั้งยังเป็ นหลักเกณฑ์ของศีลธรรมจรรยาในสังคม
ซึ่ ง จะแสดงออกมาในรู ป ของความประพฤติ (อารี ถาวรเศรษฐ์ , 2546: 113) ค่ านิ ย มที่ ป รากฏ
ในเรื่ องฉัททันตชาดก ปรากฏประการเดียวคือ การมี เมี ยหลายคน การมี เมียหลายคนในสมัยก่อน
ถือเป็ นเรื่ องปกติสามัญ ไม่วา่ จะเป็ นคนธรรมดา ขุนนาง หรื อ กระทัง่ กษัตริ ย ์ ต่างนิยมมีเมียหลายคน
เนื่ องจากเชื่ อ กั น ว่ า การมี เมี ย มากกว่ า หนึ่ งคนนั้ นเป็ นเครื่ องแสดงบุ ญ บารมี โดยเฉพาะ
ผูม้ ีบรรดาศักดิ์ นอกจากการถือว่าจานวนของเมียเป็ นเครื่ องประดับบารมีแล้ว ยังมีความเชื่ออีกว่า
สตรี เป็ นสิ่ ง ของที่ ใ ช้ เพื่ อ บ ารุ ง บ าเรอความสุ ข และเป็ นเหมื อ นเครื่ อ งรั บ ประกัน ว่ า บุ รุ ษ ผู ้น้ ั น
ยังมีสุขภาพพลานามัยดีอีกด้วย (เตือนใจ สิ นทะเกิด, 2527: 131)
ค่ า นิ ยม เรื่ อ งก ารมี เมี ยห ล ายคน ป ราก ฏ ให้ เห็ น ผ่ า น ข้ อ มู ล ข องพ ญ าฉั ท ทั น ต์
ในฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา และฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว ซึ่ งพญาฉัททันต์
มี เ มี ย 4 นาง คื อ นางมหาสุ พั ต รา นางจุ ล สุ พั ต รา นางแก้ ว สุ พั ต รา และนางเกศสุ พั ต รา
เป็ นการแสดงให้ เห็ น การมี เมี ย เยอะของพญาช้ า ง แม้ว่ า จะมี เมี ย ถึ ง 4 คน แต่ พ ญาฉั ท ทั น ต์
ก็ ให้ ค วามรั ก เท่ าเที ย มเสมอกัน ทุ ก นาง ส่ วนฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ วัด สู งเม่ น พญาฉั ท ทัน ต์มี เมี ย
2 นาง แต่ ก็ ย งั ปรากฏค่ า นิ ย มการมี เมี ย หลายคนของท้าวพรหมทัต ที่ มี เมี ย กว่าหมื่ น หกพัน คน
ดังปรากฏในบทประพันธ์วา่
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“...คนทั้ง หลายจึ ง เอานางมาเป็ นเมี ยแห่ งพระยาพาราณสี น้ ัน นาง
สุ ภ ัท ราเป็ นอัน รั ก จ าใจแก่ พ ระยาพาราณสี ก็ ไ ด้เป็ นใหญ่ แ ก่ น าง
ทั้งหลายหมื่น 6 พันนางเป็ นบริ วาร...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

ประเพณี
ประเพณี หมายถึง สิ่ งที่นิยมประพฤติปฏิบตั ิสืบ ๆ กันมาจนเป็ นแบบแผน ขนบธรรมเนียม
หรื อ จารี ตประเพณี จึ ง เป็ นสิ่ งที่ ค นสร้ างขึ้ น เพื่ อ ใช้เป็ นแนวทางให้ ค นด าเนิ น ชี วิต อยู่ใ นสั ง คม
ได้อย่างราบรื่ น (เสฐี ยรโกเศศ, 2539: 1) โดยผูค้ นในสังคมจะยึดถื อปฏิ บัติสื บทอดจากรุ่ นหนึ่ ง
ไปสู่ คนอีกรุ่ นอย่างต่อเนื่ องและยาวนาน จึงกล่าวได้ว่า ประเพณี เป็ นกิจกรรมทางสังคมที่ฝังแน่ น
ม าน าน แล ะถ่ ายท อ ดกั น ได้ (พ ระยาอนุ ม าน ราชธ น , 25 14: 49) ป ระเพ ณี ที่ ป ราก ฏ
ในเรื่ องฉัททันตชาดก มีดงั นี้
1. ประเพณีเกีย่ วกับการทาศพ
การท าศพ การจัด งานศพ เป็ นงานเกี่ ย วกั บ ความตาย โดยบุ ค คลใดที่ ไ ด้ ถึ ง แก่ ก รรม
หรื อตายไปแล้ ว บุ ค คลที่ ย ัง อยู่ ไ ม่ ว่ า จะเป็ นบุ ต ร เมี ย หรื อญ าติ ต ลอดจนผู ้ อุ ป การะก็ ดี
ย่ อ มประกอบพิ ธี ศ พให้ แ ก่ ผู ้ต าย เพื่ อ แสดงความรั ก และให้ เกี ย รติ แ ก่ ผู ้ต ายเป็ นครั้ งสุ ด ท้ า ย
และการประกอบพิ ธี ศ พของคนไทยในขั้น สุ ดท้ายจะท าการเผาศพ และน ากระดู ก ไปบรรจุ ไ ว้
ในเจดี ย ์ธ าตุ ซึ่ งเป็ นธรรมเนี ย มปฏิ บ ั ติ ที่ สื บ ต่ อ กั น มาตั้ง แต่ ส มัย อยุ ธ ยาไม่ ว่ า จะเป็ นเจ้า นาย
เชื้อพระวงศ์ หรื อคนธรรมดาทัว่ ไป (สมภพ ภิรมย์, 2535: 8)
ในเรื่ องฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา ปรากฏพิธีศพของนางจุลสุ พตั รา
และพญาฉัท ทัน ต์ โดยการท าศพของนางจุ ล สุ พ ัต รานั้น ใช้ก ารฝั ง ส่ วนพญาฉั ท ทัน ต์ใ ช้ก ารเผา
และฉบั บ วัด สู งเม่ น มี พิ ธี สั ง สการ ศพของพญาฉั ท ทั น ต์ ซึ่ งเป็ นพิ ธี ศ พของชาวล้ า นนา
เป็ นการสะท้อ นภาพวิ ถี ชี วิ ต ลงไปในวรรณกรรมอี ก ด้ว ย โดยพิ ธี ศ พในเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก
ปรากฏในบทประพันธ์ดงั นี้
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ฉบับวัดบ้ านแลง
๏608 ค่อยฝื นสมประดี
สุ พตั ราเทวี
พาพวกบริ วาร
หาฟื นไฟป่ า
ได้มาบ่นาน
กองไว้ในสถาน
จักเผาจอมธรรม
๏610 เผาศพพระแก้ว
ครั้นดับเพลิงแล้ว
แก้วเกศสุ พตั รา
พาพวกบริ วาร
กวาดกระดูกราชา
ประมวลเข้ามา
กองไว้ในสถาน
๏611 จึงพากันไป
หาพรรณดอกไม้
มาลัยดวงมาลย์
เอามาถวายให้
ปักไว้ในสถาน
เป็ นนิจกาล
ทุกวันอัตรา
“...พอประสงค์หาฟื นเผาไท้
เป็ นทานองเจดียข์ าบไหว้

ฉบับวัดบ้ านนา
๏571 ค่อยฟื้ นสมประดี
สุ พตั ราเทวี
พาพวกบริ วาร
หาฟื นไนป่ า
ได้มาบ่นาน
กองไว้ในสถาน
จักเผาจอมธรรม
๏573 นางเผาผัวแก้ว
ครั้นดับเพลิงแล้ว
แก้วเกศสุ พตั รา
พาพวกบริ วาร
กวาดธาตุพระยา
ประมวลเข้ามา
กองไว้ในสถาน
๏574 แล้วพากันไป
หักพันธุ์ดอกไม้
ในไพรหิมพานต์
มาถวายพระธาตุ
พญาคชสาร
ปักไว้ในสถาน
บูชาพระองค์
เผาจนไหม้เหลือดูกเก็บกอง
หักดอกไม้ยามค่าบูซา...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

พิธีศพของพญาฉัททันต์เป็ นการเผาร่ างของพญาช้าง ดังบทประพันธ์ขา้ งต้น เมื่อพญาช้าง
สิ้ นลมลงแล้ว หมู่บริ วารก็พากันไปหาฟื นมากองรวมกันไว้ แล้วเอาตัวพญาช้างไปวางไว้ดา้ นบน
และจุดไฟเผา เมื่อร่ างของพญาฉัททันต์ถูกเผาหมดแล้วก็เหลือแต่กระดูก หมู่บริ วารก็กวาดกระดูก
ของพญาช้ า งมากองรวมกัน ไว้ ประหนึ่ งเป็ นเจดี ย ์ หลัก จากนั้ น หมู่ บ ริ ว ารก็ เอาดอกไม้น านา
มากราบไหว้ถวายไว้ในที่ น้ ันอยู่เสมอ จากการกระท าข้างต้นของหมู่บ ริ วารช้างแสดงให้เห็ นถึ ง
คติ ค วามเชื่ อ เรื่ องพระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งจากการเผาศพนี้ เริ่ มมี ก ารปฏิ บ ั ติ เมื่ อ มี ก ารยอมรั บ
พระพุ ท ธศาสนาเข้า มาในชุ ม ชนแล้ว ซึ่ งประเพณี ก ารเผาศพเป็ นที่ นิ ย มแพร่ ห ลายในอิ น เดี ย
เป็ นการเผาศพทั้ง โครงในขณะยัง มี ส่ วนของเนื้ อ หนัง ติ ด อยู่ ด้วย จากนั้น จึ ง ท าการเก็ บ กระดู ก
ส่ ว นต่ า ง ๆ ที่ เหลื อ จากการเผามาบรรจุ ใ นผอบ หรื อ ภาชนะดิ น เผาก่ อ นที่ จ ะน าไปบรรจุ ไ ว้
ณ ที่ใดที่หนึ่ง (ประพิศ พงศ์มาศ, 2542: 78-88)
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ฉบับวัดบ้ านแลง
๏53 พระโพธิ สัตว์เจ้า
ให้รักหนุ่มเหน้า
เพียงจะขาดใจตาย
ครั้นคลายโศกแล้ว
พาช้างทั้งหลาย
บริ วารมากมาย
ขุดหลุมบ่นาน
๏54 จึงฝังนางแก้ว
ขุดหลุมเสร็ จแล้ว
เชิญศพนงคราญ
ยกลงถมไว้
หาไม้แก่นสาร
ปักไว้ในสถาน
ให้เป็ นสาคัญ
“...ซวนหมู่บริ วาร
เอาลงใส่กลบเกลื่อนถมดี

ฉบับวัดบ้ านนา
๏47 พระโพธิสัตว์เจ้า
ให้รักหนุ่มเหน้า
ปิ่ มเพียงมรณา
ดังใจจะขาด
ด้วยความโศกา
งาสองซ้ายขวา
ขุดหลุมบ่นาน
๏48 จะฝังนางแก้ว
ครั้นสมควร
เชิญศพนงคราญ
ยกลงหลุมไว้
หาไม้แก่นสาร
ปักไว้ในสถาน
ให้เป็ นสาคัญ
ฝังนางคราญขุดหลุมกว้างใหญ่
พาเทวีหมู่ฝงู กลับคืน...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

พิ ธี ศ พของนางจุ ล สุ พ ัต รา เป็ นการฝั ง ลงในหลุ ม โดยฉั ท ทัน ตชาดกทั้ง 3 ฉบับ ข้า งต้น
แสดงให้เห็ นว่าพญาช้าง และหมู่ บ ริ วารช่ วยกันขุดหลุ ม จากนั้นก็ เอาร่ างของนางช้างจุลสุ พ ตั รา
ฝังลงไป พร้อมทั้งเอาไม้มาปักไว้เหนือหลุม
“...ภนฺ เต ข้าแห่ งเจ้ากูท้ งั หลาย ส่ วนพระยาช้างอันเป็ นปั จจัยแก่เจ้ากู
ทั้งมวลนั้น อันว่าพรานก็มายิงด้วยปื นพิษก็กระทากาลอันตายไปแล้ว
แลเจ้ากูท้งั มวลจุ่งจักไปส่งสการยังซากแห่งพระยาช้างนั้นเถิด...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

ฉัททันตชาดกฉบับวัดสู งเม่น ได้มีการสอดแทรกค่านิยมเกี่ยวกับการทาศพของชาวล้านนา
เข้ า มาในเรื่ อง ในเหตุ ก ารณ์ ที่ พ ญาช้ า งสิ้ น ลมลง หมู่ บ ริ วารก็ น าร่ างของพญาฉั ท ทั น ต์ ไ ป
ส่ ง สการ ซึ่ งการส่ ง สการ หรื อ การเสี ย ศพ (เผาศพ) นี้ เป็ นประเพณี ก ารท าศพของชาวล้า นนา
ค าว่ า ส่ งสการนี้ มาจากค าศั พ ท์ ภ าษาสั น สกฤต ว่ า ส สฺ การ หมายถึ ง การท าให้ ลุ ล่ ว งไป
(อภิธาน สมใจ, 2541: 82)
พิ ธี ศ พที่ แ ตกต่ า งกัน ระหว่างพญาฉั ท ทัน ต์ และนางจุ ล สุ พ ัต รา แสดงให้ เห็ น ถึ งฐานะ
ทางสังคมของทั้ง 2 ตัวละครนี้ พญาฉัททันต์มีฐานะที่ใหญ่กว่านางจุลสุ พตั รา จึงมีพิธีศพที่สมฐานะ
กว่ า และจากบทประพัน ธ์ จ ะเห็ น การร่ ว มแรงร่ ว มใจของหมู่ ช้ า งในการจัด พิ ธี ศ พทั้ง การฝั ง
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นางจุ ล สุ พ ั ต รา และการเผาพญาฉั ท ทั น ต์ ซึ่ งเป็ นการแสดงให้ เห็ น ถึ ง การร่ ว มแรงร่ ว มใจ
ของหมู่ ค ณะ อาจจะเป็ นการสะท้อนให้ เห็ นถึ ง หมู่ ค นในชุ ม ชนนั้น ๆ ว่าเมื่ อมี ผูเ้ สี ย ชี วิตก็ จะมา
ร่ วมแรงร่ วมใจกันจัดพิธีศพให้
2. ประเพณีการทาบุญ
ประเพณี การท าบุ ญ เป็ นธรรมเนี ยมประเพณี ที่ ค นไทยนิ ยมถื อ ปฏิ บั ติ กั น มานาน
และเป็ นส่ วนหนึ่งในฐานะพุทธศาสนิกชนพึงกระทา โดยวิธีการทาบุญของคนไทยที่นิยมถือปฏิบตั ิ
คื อ การบริ จ าคทานให้ ผู ้อื่ น ไม่ ว่ า จะเป็ นพระสงฆ์ ห รื อคนที่ ต กทุ ก ข์ ไ ด้ ย าก ซึ่ งการท าบุ ญ
สามารถทาได้ทุกเวลาทุกโอกาส เช่น ทาบุญตักบาตร ทาบุญเนื่ องในวันเกิด ทาบุญอุทิศส่ วนกุศล
ให้ ผู ้ต าย ท าบุ ญ เพื่ อ สะสมไว้ช าติ ห น้ า หรื อท าบุ ญ เพื่ อ สะเดาะเคราะห์ ก รรมให้ เบาบางลง
(ส.พลายน้อย, 2545: 19-21)
การทาบุญนี้ ก็ถือเป็ นการสร้างกุศลอย่างหนึ่ ง เป็ นการสร้างกุศลกรรม ซึ่ งสามารถเชื่อมโยง
ไปในความเชื่ อ ทางพระพุ ท ธศาสนาเรื่ องกรรมได้ อี ก ด้ ว ย โดยในเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดก
ก็ มี ก ารแสดงแนวความคิ ด เรื่ อ งการท าบุ ญ เอาไว้ใ นเรื่ อ งซึ่ งการท าบุ ญ ใหญ่ ที่ สุ ด ของเรื่ อ งก็
คือการที่ พญาฉัททันต์ให้งาของตนเป็ นทานแก่พ รานโสอุดร และนางจุลสุ พตั รา ส่ วนการทาบุญ
ในส่วนอื่นซึ่งเป็ นการแฝงเข้ามาในเรื่ องมีปรากฏในบทประพันธ์ดงั นี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏725 พระเจ้าเทศนา
ว่ากรรมเวรา
ตามเบียดเบียนตน
ทาบาปได้บาป
ทาบุญได้ผล
เพราะสร้างกุศล
ตามเลี้ยงอาตมา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏696 พระเจ้าเทศนา
ว่ากรรมเวรา
ตามมาเบียดตน
ทาบาปได้บาป
ทาบุญได้ผล
เพราะกรรมกุศล
ตามเลี้ยงอาตมา

ผู ้ป ระพั น ธ์ ย กการแสดงธรรมเทศนาของพระพุ ท ธเจ้ า เข้ า มาในตอนอวสานบท
ซึ่ งเป็ นการที่ พ ระพุ ท ธเจ้า เทศนาเรื่ อ งกรรมเวร มี ก ารกล่ า วถึ ง เรื่ อ งการท าบุ ญ ว่า หากท าบุ ญ
ก็จะได้รับบุญกุศลซึ่งจะตามรักษาตัวของผูท้ ี่ทาบุญ
ความเชื่ อ เรื่ องการท าบุ ญ เพื่ อ ที่ จ ะได้ สิ่ งที่ ต นปรารถนา ปรากฏในฉั ท ทั น ตชาดก
ฉบับวัดบ้านนา ดังบทประพันธ์วา่

202
ฉบับวัดบ้ านนา
๏673 วิบากเมียแก้ว
เมียกราบทูลแล้ว
ปริ่ มเลือดตาไหล
ทาบุญขอสบ
ให้พบท้าวไท
ปิ่ นเกล้าภพไตร
ฉัททันต์ราชา

บทประพัน ธ์ ข ้า งต้น นางจุ ล สุ พ ัต ราจะท าบุ ญ เพื่ อ ให้ ไ ด้ พ บกั บ พญาฉั ท ทั น ต์ อี ก ครั้ ง
ในชาติหน้า ก่อนที่นางจะตรอมใจตาย
ความเชื่ อเรื่ องการทาบุญ เพื่ อที่ จะได้สิ่งที่ ตนปรารถนา ในฉัททันตชาดกฉบับวัดสู งเม่น
แสดงการให้ทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง 500 ตน ในบทที่วา่
“...เมื่อนั้นโพธิ สัตว์เจ้าก็ประกอบด้วยลูกไม้อนั หวานแลเหง้าบัวเจือ
ด้วยน้ าผึ้งอันเกิดในใบบัวเป็ นทานแก่พระปั จเจกพุทธเจ้าทั้ง 5 ร้อย
ตนกินแลนางจุฬสุ ภทั ราก็ห้ื อดอกไม้อนั ใหญ่อนั นางหาได้ดว้ ยตนนั้น
หื้ อทานแก่พระปั จเจกเจ้าทั้งหลายแล้วก็ต้ งั คาปราถนาว่าดังนี้ คนั ข้า
จุติตายจากชาติอนั เป็ นช้างนี้จุ่งหื้ อข้าได้เกิดในพระกุลพระยามทรัฏฐ
หื้ อได้เป็ นลูกพระยาปรากฏชื่ อว่าสุ ภทั ราจุ่งหื้ อได้เป็ นอัคคมเหสี เมีย
รั ก แห่ งพระยาพาราณ สี อั น อาจจั ก กระท าตามค ามั ก แห่ งข้ า
กล่าวแก่พระยาตนใดตนนั้นก็ห้ื อตามใจแห่ งข้าเถอะแม่นว่าข้าจักขอ
ใช้พรานผู ้ 1 มายิงยังช้างอันเป็ นพระยาช้างตัวนี้ ด้วยอัน ปื นพิ ษหื้ อ
เสี ยชีวิตตายไปแล้วหื้ อพรานเอางาทั้ง 2 อันเป็ นฉัพพรรณรังสี มานั้น
เมื้อหื้อแก่ขา้ จุ่งทีเถิด...”
(ฉบับวัดสู งเม่ น)

พญาฉัท ทันต์ได้พ าหมู่บ ริ วารเก็บของป่ า ตามที่ หาได้นาไปถวายให้พ ระปั จเจกพุ ทธเจ้า
ที่อยู่ในป่ าหิ มพานต์กิน เป็ นการแสดงการทาบุญโดยการให้ทาน นางจุลสุ พตั ราเองก็ได้นาดอกไม้
มาถวายพระปั จเจกพุ ท ธเจ้า ด้วยเช่ นกัน พร้ อมทั้งแสดงความปรารถนาตั้งจิ ตอธิ ษ ฐานให้ตนได้
ไปเกิ ด เป็ นลู ก ของกษั ต ริ ย์ และให้ ไ ด้ แ ต่ ง งานกั บ ท้ า วพรหมทั ต จากนั้ นตนจะส่ งพราน
มาฆ่าพญาฉัททันต์เพื่อเอางา เป็ นการทาบุญเพื่อขอในสิ่ งที่ตนปรารถนา
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3. ประเพณีการขอขมา
การขอขมา คื อ การยอมรั บ ผิ ดชอบต่ อ สิ่ งที่ ตนเองกระท าล่ วงเกิ น ต่ อ ผูอ้ ื่ น จะโดยตั้ง ใจ
หรื อไม่ ต้ ั ง ใจก็ ต าม ถื อ ว่ า เป็ นธรรมเนี ยมประเพณี ที่ ดี ง ามอย่ า งถึ ง ที่ น่ า จะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
มาจากพระพุ ท ธศาสนา เมื่ อคนในสั งคมท าผิดหรื อล่ วงเกิ น บุ ค คลอื่ น แล้ว ก็ ยอมรั บ ผิด ขอขมา
และให้อภัยกัน อยู่ในสังคมด้ว ยความเมตตากรุ ณาต่อกันเห็นอกเห็นใจกัน ก็จะทาให้สังคมสงบสุ ข
(สมัย วรรณอุดร, 2545: 245) ประเพณีการขอขมาในเรื่ องฉัททันตชาดกปรากฏดังนี้
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏487 ซบหัวลงไหว้
กับบาทท้าวไท
ร้องขอสมา
เอ็นดูขา้ เจ้า
โปรดเกล้าเกศา
ข้าไม่เอางา
ไปแล้วพันปี
๏488 พรหมทัตราชา
จะลงอาญา
ให้สิ้นชีวี
ผิดแล้วหนักหนา
ไปยังเมืองผี
ความผิดข้านี้
พ้นที่จะประมาณ
489
๏ พระโพธิ สัตว์เจ้า
ครั้นเห็นพรานเฒ่า
โศกเศร้านักหนา
กลัวบาปตนทา
กลัวกรรมเวรา
คิดเห็นโทษา
ไม่เอางาไป
๏490 เสี ยแรงมึงมา
ถ่อกายกายา
มาถึงพงไพร
วันนี้เห็นว่า
กูจกั บรรลัย
งากูเล่าไซร้
กูจะให้เป็ นทาน

ฉบับวัดบ้ านนา
๏457 ซบหัวลงไว
กับบาทท้าวไท
ร้องขอสมา
เอ็นดูขา้ เจ้า
โปรดเกล้าเกศา
ข้าไม่เอางา
ไปแล้วพันปี
๏458 พรหมทัตราชา
จักลงอาชญา
ให้สิ้นชีวี
ผิดชอบก้มหน้า
ตายไปเมืองผี
ความผิดข้านี้
พ้นที่คลนา
๏459 พระโพธิสัตว์เจ้า
ครั้นเห็นพรานเฒ่า
โศกเศร้านักหนา
กลัวบาปตนทา
กลัวกรรมเวรา
คิดเห็นโทษา
ไม่เอางาไป
๏460 ดูหราพรานเฒ่า
เสี ยแรงมาเล่า
ถึงป่ าพงไพร
วันนี้เห็นว่า
กูจะบรรลัย
งากูเล่าไซร้
จะให้แกมึง

พรานโสอุดร เมื่อรู ้เรื่ องราวทั้งหมดจากการที่พญาฉัททันต์เล่าให้ฟัง จึงรู ้สึกผิดและขอขมา
พญาฉัททันต์ดว้ ยการ ก้มหัวลงไหว้แนบกับเท้าของพญาฉัททันต์ บอกว่าตนไม่เอางาของพญาช้าง
แล้ว แม้ว่าท้าวพรหมทัตจะลงโทษเช่ น ไรก็ ตาม ฝ่ ายพญาช้างก็ ไม่ ได้โกรธพรานเฒ่ าและยังสั่ ง
ให้พรานโสอุดรตัดงาของตนไปดังที่ปรารถนาตั้งแต่ตน้ โดยการแสดงความสานึกของพรานโสอุดร
นี้ปรากฏเฉพาะในฉบับวัดบ้านแลง และฉบับวัดบ้านนา
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ใน อี ก เห ตุ ก ารณ์ ห นึ่ งคื อ เมื่ อน างจุ ล สุ พั ต รา รู ้ ว่ า งาที่ พ ราน น าม าให้ นั้ น คื อ งา
ของพญาฉัททันต์ นางก็เกิดความเสี ยใจ สานึกผิด และขอขมาต่องานั้น ดังบทประพันธ์วา่
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏701 น้องเอาดอกไม้
ธูปเทียนกราบไหว้
น้องขอสมาพระทอง
โทษทัณฑ์สิ่งใด
ได้อดโทษน้อง
กราบงาพระทอง
ขอสมาพระองค์
๏702 พระอย่าถือโทษ
ทรชนคนโหด
แล้วนาโฉมยง
เมียรักขอสมา
ซึ่งงาพระองค์
ขอพระเจ้าจง
โปรดเกล้าเมียรา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏670 นางแต่งดอกไม้
ธูปเทียนกราบไหว้
คิ้วต่อขอสมา
กฤษณาจองจันทน์
สารพันนานา
กราบไหว้ซ่ ึงงา
ขอสมาพระองค์
๏671 พระอย่าถือโทษ
ทรชนคนโหด
นะพระโฉมยง
เมียขอสมา
ซึ่งงาพระองค์
ขอพระเจ้าจง
โปรดเมียเถิดหนา

“...นางจึ ง จัด ดอกไม้ท้ ั ง ธู ป เที ย นทอง ขอขมาพญาสั ต ทั น แต่ ง า
แทนท้าว...”
(ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว)

จากตัว อย่า งข้า งต้น จะเห็ น ว่า ทั้ง ฉบับ วัด บ้า นแลง ฉบับ วัด บ้า นนา และฉบับ หอสมุ ด
แห่ งชาติลาว มีการกล่าวถึงวิธีการขอขมาในลักษณะเดียวกัน คือ เมื่อนางจุลสุ พตั ราทราบเรื่ องราว
การเดิ น ท างเข้ า ป่ า และฆ่ าพ ญ าฉั ท ทั น ต์ จ ากพ ราน โส อุ ด ร น างจึ ง ส านึ กและรู ้ สึ กผิ ด
จึงแต่งดอกไม้ ธูป เทียน มากราบไหว้ขอขมากับงาของพญาฉัททันต์ ในส่ วนนี้จะเห็นส่ วนประกอบ
ในการใช้ขอขมาคือ ดอกไม้ ธูป เทียน
จากการศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บ ภาพสะท้ อ นสั ง คมในเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดกทั้ ง 4 ฉบั บ
ส าม ารถ ส รุ ป ได้ ดั ง นี้ ด้ า น ส ภ าพ สั งค ม ใน เรื่ อ งฉั ท ทั น ต ช าด ก ป ราก ฏ ให้ เห็ น น้ อ ย
เนื่ องจาก เรื่ องฉั ท ทั น ตชาดกนี้ เรื่ องราวเกื อบ ทั้ งห มดใน เรื่ องเป็ น เรื่ องราวของสั ตว์
คือ เรื่ องราวของพญาฉัททันต์และหมู่บริ วาร มีเรื่ องในเมืองมนุษย์ให้เห็นน้อย คือในเมืองพาราณสี
มี เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น แค่ 2 เหตุ ก ารณ์ คื อ ในตอนกลางเรื่ อ ง เมื่ อ นางจุ ล สุ พ ัต ราไปเกิ ด เป็ นลู ก
ของท้าวพรหมทัต และตอนจบของเรื่ อ งเมื่ อพรานน างาของพญาช้างกลับ ไปยังเมื องพาราณสี
ส่ วนด้านค่านิ ยม และประเพณี มี ปรากฏเพี ยงเล็กน้อย เป็ นการแสดงให้เห็ นถึ งค่านิ ยมในสังคม
คื อ การนิ ย มมี เมี ย หลายคน และท าให้ เห็ น ถึ ง ประเพณี การขอขมา การท าบุ ญ และพิ ธี ศ พ
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แสดงให้เห็นวัฒนธรรมการท าศพทั้งการฝั ง และการเผา หรื อในฉบับ วัดสู งเม่นเรี ยกว่าส่ งสการ
เป็ นพิธีศพของชาวล้านนา
ความเชื่ อ และคติ ธ รรมที่ ป รากฏในเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก เป็ นความเชื่ อ และคติ ธ รรม
ที่ น าเอามาจากหลัก พระพุ ท ธศาสนา โดยผู ้ป ระพั น ธ์ ใ ช้ ก ารสอดแทรกเข้า มาแบบตรง ๆ
ในบทประพัน ธ์ และการแฝงผ่ า นการกระท าของตัว ละครในเรื่ อ ง ซึ่ งเป็ นคติ ธ รรมค าสอน
ทั้งในระดับสัจธรรม คือ คาสอนที่เป็ นจริ งโดยธรรมชาติหรื อกฎของธรรมชาติ และระดับจริ ยธรรม
คือ ค าสอนที่ ค อยควบคุ ม ความประพฤติ ท างกาย วาจา ใจ ให้ ต้ งั อยู่ในความดี งาม ความถูก ต้อง
เช่น เรื่ องกฎแห่งกรรม เรื่ องนรกสวรรค์ การสั่งสมบารมี เรื่ องวัฏสงสาร การรักษาศีล หิ ริ โอตัปปะ
ส่ วนฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง และฉบับวัดบ้านนา มีการแสดงความเชื่อในด้านโหราศาสตร์
เรื่ องการจับยามสามตาก่ อนการเดิ นทาง ของพรานโสอุดรที่ ได้เข้าไปหาหมอดู ให้ดูฤกษ์เดินทาง
ให้ตนก่อนที่ตนจะเดินทางไปเอางาของพญาฉัททันต์
การสอดแทรกคติ ธ รรมค าสอนความเชื่ อในพระพุ ท ธศาสนาเข้า มาในวรรณกรรมนั้ น
จะท าให้ ค าสอนเหล่ า นั้น เข้า ถึ ง ผู ร้ ั บ สารได้ดี ทั้ง จากการอ่ า นและฟั ง เนื่ อ งจากการสอดแทรก
หลัก ธรรมต่ าง ๆ เข้ามาในวรรณกรรม จะท าให้ ผูร้ ั บ สารได้รับ ทั้งความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น
และได้ข ้อคิ ดผ่านการกระท าของตัวละครในเรื่ อง ซึ่ งผูร้ ับ สารจะเห็ น ถึ งผลการของการกระท า
ของตัว ละครในเรื่ อ งที่ ผู ้ป ระพัน ธ์ ไ ด้เสนอมาในบทประพัน ธ์ เช่ น หากท าดี ส ร้ างกุ ศ ลกรรม
ก็ จ ะได้ รั บ สิ่ ง ที่ ดี ง าม หากท าความชั่ ว สร้ า งอกุ ศ ลกรรม ก็ จ ะได้ รั บ ผลตอบแทนที่ เป็ นโทษ
ทั้งในชาติน้ ีและชาติหน้า และเกิดความเกรงกลัวต่อบาป

บทที่ 5
สรุป และข้อเสนอแนะ
สรุป
การศึกษาวรรณกรรมเรื่ องฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง จังหวัดระยอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศึ ก ษาลั ก ษณะทั่ ว ไปของต้ น ฉบั บ ลั ก ษณะอั ก ษร และอั ก ขรวิ ธี อั ก ษรไทยย่ อ ที่ ป รากฏ
ในเรื่ อง และนาฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลงไปศึกษาเปรี ยบเทียบกับฉัททันตชาดกฉบับอื่น ๆ
อีก 3 ฉบับ คือฉบับวัดบ้านนา จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ฉบับวัดสู งเม่น จังหวัดแพร่ และฉบับหอสมุด
แห่ งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ในด้านศิลปะการใช้
ภาษา และภาพสะท้อ นสั ง คม เพื่ อ หาลัก ษณะเด่ น ลัก ษณะร่ ว ม ลัก ษณะแตกต่ า ง ที่ ปรากฏ
ในเรื่ องฉัททันตชาดก ทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว การศึกษาต้นฉบับผูศ้ ึกษาใช้ตน้ ฉบับจากสาเนาภาพถ่าย
และไมโครฟิ ล์มสาเนาต้นฉบับ โดยต้นฉบับแต่ละเล่มมีรายละเอียดดังนี้
1. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง จังหวัดระยอง ศึกษาผ่านส าเนาภาพถ่ายที่ ผูศ้ ึก ษาได้
ลงพื้นที่ร่วมกับภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความร่ วมมือกับ
บริ ษ ัท พี ที ที โกบอล เคมิ ค อล จ ากัด ต้น ฉบับ เป็ นสมุ ด ไทย ภาษาไทย บทประพัน ธ์ ป ระเภท
ร้ อ ยกรอง เขี ย นด้วยอัก ษรไทยย่อ ทั้งเล่ ม จานวน 55 หน้า เนื่ องจากสภาพเอกสารมี ความช ารุ ด
เสี ย หาย ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง ใช้ต้น ฉบับ ฉั ท ทัน ตชาดก ที่ เก็ บ รั ก ษาอยู่ที่ กลุ่ ม จารึ ก และเอกสารตัวเขี ย น
สานักหอสมุดแห่งชาติ เป็ นฉบับสอบทาน
2. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านนา จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เก็บรักษาอยู่ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ผูศ้ ึกษาได้ขอเข้าใช้เอกสาร และได้ทาสาเนาถ่ายภาพต้นฉบับ
มาศึ ก ษา ต้น ฉบั บ เป็ นสมุ ด ไทย (หนั ง สื อบุ ด ) ภาษาไทย บทประพั น ธ์ ป ระเภทร้ อ ยกรอง
เขียนด้วยอักษรไทย จานวน 81 หน้า
3. ฉั ท ทัน ตชาดก ฉบับ วัด สู ง เม่ น จั ง หวัด แพร่ ผู ้ศึ ก ษาน าภาพไมโครฟิ ล์ม ที่ เผยแพร่
อยู่บนเว็บ ไซต์ของฐานข้อมูล ไมโครฟิ ล์ม สานักส่ งเสริ มศิ ลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
มาศึ ก ษา ลัก ษณะต้น ฉบับ เป็ นคัม ภี ร์ใบลาน จารด้วยอัก ษรธรรมล้านนา บทประพัน ธ์ ป ระเภท
ร้อยแก้ว ลักษณะเป็ นภาษาบาลีแปลร้อยกับภาษาไทยถิ่นเหนือ จานวน 58 หน้าลาน
4. ฉั ท ทั น ตชาดก ฉบั บ หอสมุ ด แห่ งชาติ ล าว นครหลวงเวี ย งจัน ทน์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ต้น ฉบับ เผยแพร่ อ ยู่บ นเว็บ ไซต์ laomanuscripts.net ของหอสมุ ด
แห่ งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ลักษณะเป็ นคัมภี ร์
ใบลาน จารด้วยอักษรลาว ภาษาลาว บทประพันธ์ประเภทคากาพย์ สลับร้อยแก้ว จานวน 65 หน้า
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การศึกษาเรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง ในด้านข้อมูลทัว่ ไป และลักษณะเอกสาร
ต้นฉบับ พบว่า ฉัททันตชาดก เป็ นชาดกเรื่ องที่ 514 ในนิ บาตชาดก อยู่ในพระไตรปิ ฎกเล่มที่ 28
พระสุ ต ตัน ปิ ฎกเล่ ม ที่ 20 ขุ ท ทกนิ ก ายชาดก ภาค 2 ในหมวดติ ง สติ นิ บ าตชาดก เป็ นชาดก
ที่แสดงการบาเพ็ญทานบารมีของพระโพธิ สัตว์ โดยการที่พญาฉัททันต์สละงาของตนให้แก่พราน
โดยฉัททันตชาดกเล่มนี้ มีความน่ าสนใจอย่างยิ่งเนื่ องจากผูป้ ระพันธ์ใช้อกั ษรไทยย่อในการเขียน
ทั้งเล่ม (อักษรไทยย่อนี้เป็ นอักษรไทยสมัยอยุธยาชนิดหนึ่ง) และบอกปี ที่เขียนเอาไว้คือปี พ.ศ. 2330
ซึ่ งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่ งในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นนี้ การใช้งานอักษรไทยย่อในการเขียน
ข้อ ความขนาดยาวได้เสื่ อมความนิ ย มลงไปแล้ว จากการศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ เมื อ งระยอง
ท าให้ สั น นิ ษ ฐานได้ว่า จัง หวัดระยองเป็ นหนึ่ งในหัว เมื อ งตะวัน ออกของอยุธ ยา ประกอบกับ
วัดบ้านแลง เป็ นวัดเก่ าแก่ ที่มีป ระวัติและหลักฐานสถาปั ตยกรรมเก่ าถึ งสมัยอยุธยา จึงพบอักษร
ไทยย่อซึ่ งเป็ นที่นิยมใช้ในช่วงอยุธยาตอนปลายผ่านการใช้งานในสมุดไทยที่พบ ณ วัดบ้านแลง
จังหวัดระยอง
ในด้า นอัก ษร และอัก ขรวิ ธี ผู ้ศึ ก ษาน าอัก ษรไทยย่อ ที่ ปรากฏในเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก
ฉบับ วัด บ้า นแลง มาศึ ก ษาทางด้า นอัก ขรวิ ท ยา โดยการน าไปเปรี ย บเที ย บกับ อัก ษรไทยย่ อ
ในสมัย อยุธ ยา อิ งตามตารางเปรี ย บเที ย บอัก ษรไทยย่อ ของ ณพล พรประศาสน์ สุ ข และศึ ก ษา
อักขรวิธีที่ใช้ในการเขียน พบว่าด้านอักษรมีพฒั นาการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากนัก โดยมากจะเป็ น
การเปลี่ยนแปลงไปในการลดเหลี่ยมมุม ความโค้งของตัวอักษร อักษรมีความคล้ายคลึงอักษรไทย
รัตนโกสิ นทร์มากขึ้น อักษรในระยะที่ 3 จากเอกสารวัดบ้านแลง ลักษณะอักษรคล้ายกับอักษรระยะ
ที่ 1 หลายตัวเช่น พยัญชนะ ฉ ช ล ว เมื่อเปรี ยบเทียบในด้านความประณี ตบรรจงแล้ว อักษรไทยย่อ
ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในตารางระยะที่ 2 จะมีความบรรจงมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าอักษรไทยย่อ
ได้รับความนิยมใช้ และพัฒนาถึงขีดสุดในสมัยอยุธยาตอนปลาย ลักษณะอักขรวิธีที่ใช้ในการเขียน
ในเรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดก มี ก ารใช้ ง านบางอย่ า งที่ ไ ม่ เหมื อ นกับ อัก ขรวิ ธี ใ นภาษาไทยปั จ จุ บัน
เนื่องจากยังไม่มีเกณฑ์บงั คับตายตัวเหมือนปัจจุบนั
จากการหาข้อมู ลต้นฉบับของเรื่ องฉัททันตชาดกเพิ่มเติ ม ทาให้พบว่าเรื่ องฉัททันตชาดก
แพร่ กระจายไปทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง ผูศ้ ึกษาจึงสื บค้นฉบับอื่น ๆ
เพื่ อ น ามาเปรี ย บเที ย บหาลัก ษณะเด่ น ลัก ษณะร่ ว ม ลัก ษณะแตกต่ า ง ของส านวนแต่ ล ะพื้ น ที่
ผู ้ศึ ก ษาได้ ใ ช้ ต้ น ฉบั บ จาก 4 พื้ นที่ คื อ ฉบั บ วัด บ้ า นแลง จั ง หวัด ระยอง ฉบั บ วัด บ้ า นนา
จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี ฉบับ วัด สู ง เม่ น จัง หวัด แพร่ และฉบับ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ล าว นครหลวง
เวียงจัน ทน์ สาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว พบว่า เนื้ อเรื่ อง แก่ นเรื่ อง และโครงเรื่ อง
ของเรื่ องฉั ท ทั น ตชาดกมี จุ ด มุ่ ง ห มายในการประพั น ธ์ เ ห มื อ นกั น โดยแก่ น เรื่ องห ลั ก
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คือ มุ่งเน้นให้ผูร้ ับสารเห็นถึงการสละชีวิตเพื่อเป็ นทานบารมีของพญาฉัททันต์ ที่ยอมสละงาและ
ชี วิต ให้ แก่ พ รานโสอุ ดรและนางจุ ลสุ พ ตั รา แต่จะมี ความแตกต่างตามธรรมเนี ยมการประพัน ธ์
ตามแต่ละท้องถิ่นของตน โดยฉบับวัดสู งเม่นจะเป็ นฉบับที่เล่าเรื่ องราวได้ละเอียดกว่าฉบับอื่น ๆ
เนื่ อ งจากเป็ นการเล่ า ตามอรรถกถา บาลี ทั้ง เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ลัก ษณะของฉาก และตัว ละคร
ส่ วนฉบับหอสมุ ดแห่ งชาติ ลาว ใช้การเล่าแบบรวบความ ท าให้เนื้ อเรื่ องกระชับ ตัดการบรรยาย
ความออกไปหลายจุด การเล่าเรื่ องทั้ง 4 ฉบับ เล่าเป็ นลาดับเหตุการณ์ ไม่มีความสลับซับซ้อน
ด้า นธรรมเนี ย มการแต่ ง พบว่ า เรื่ อ งฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ วัด บ้า นแลง ฉบับ วัด บ้า นนา
และฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว มีขนบที่ยึดตามรู ปแบบของผูป้ ระพันธ์โบราณที่ยึดถือกันต่อ ๆ มา
กล่าวคือ ผูป้ ระพันธ์ใช้บทไหว้ครู ในการเปิ ดเรื่ อง เพื่อเป็ นการแสดงความเคารพต่อ พระรัตนตรัย
พ่ อแม่ ครู อุปั ช ฌาย์ และขอพรให้แก่ ตน จากนั้นก็ เข้าสู่ ก ารดาเนิ นเรื่ องหลัก และสุ ดท้ายในการ
ปิ ดเรื่ อ งจบลงด้ว ย ประชุ ม ชาดก หรื อ อวสานบท กล่ า วว่ า ตัว ละครแต่ ล ะตัว ได้รั บ ผลเช่ น ไร
เมื่ อตายและเกิดใหม่ และลงท้ายด้วยอัตตวิพ ากษ์ของผูป้ ระพันธ์ ฉัททันตชาดก ฉบับวัดสู งเม่น
ใช้การไหว้ครู แบบย่อ โดยกล่าวในตอนต้นสั้น ๆ ว่า “นโม ตสฺ สตฺ ถุ” แปลว่า ขอความนอบน้อม
จงมีแด่ พระผูม้ ี พระภาคเจ้าพระองค์น้ ัน เป็ นการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ส่ วนตัวละคร และฉากในเรื่ อง พบว่าด้านตัวละครผูป้ ระพันธ์แบ่งตัวละครเป็ นฝ่ ายร้าย
และฝ่ ายดี อย่างชัดเจนตั้งแต่ ตน้ จนจบเรื่ อง ฉากมี การใช้ฉ ากเสมื อนจริ ง และฉากในจิ นตนาการ
โดยฉั ท ทัน ตชาดกฉบับ วัด สู ง เม่ น จะมี ก ารเล่ า ถึ ง ป่ าหิ ม พานต์ ไ ด้ อ ย่ า งละเอี ย ด ทั้ ง ลัก ษณะ
และขนาดของป่ า และภูเขา
ในด้ า นศิ ล ปะการใช้ ภ าษา ด้า นการใช้ ส านวนโวหาร และรสวรรณคดี ผู ้ป ระพัน ธ์
ฉั ท ทั น ตชาดกทั้ ง 4 ฉบั บ มี ก ารเลื อ กใช้ โ วหารได้ อ ย่ า งเห มาะส มตามแต่ ส ถานการณ์
และยังสอดแทรกรสวรรณคดีเข้าไปในการเล่าเรื่ องได้อย่างครบถ้วน ทาให้ผรู ้ ับสารเกิดจินตนาการ
คล้อยตาม และเกิดอารมณ์ร่วมได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งยังเกิดความไพเราะ จากการเลือกใช้บทประพันธ์
อีกด้วยโดยฉัททันตชาดกฉบับ วัดบ้านแลง และฉบับวัดบ้านนา ใช้บทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
ประเภทกาพย์ ผูป้ ระพันธ์มีการใช้คาสัมผัสได้อย่างไพเราะ มีการใช้ท้ งั สัมผัสนอก และสัมผัสใน
ตามรู ปแบบฉันทลักษณ์ ฉบับวัดสู งเม่นใช้รูปแบบบทประพันธ์ร้อยแก้ว โดยใช้ภาษาบาลี ต้ งั ต้น
แล้ว แปลภาษาไทยถิ่ น เหนื อ ตาม ซึ่ งการแปลลัก ษณะนี้ เรี ย กว่ า แปลร้ อ ย และฉบั บ หอสมุ ด
แห่ ง ชาติ ล าว ใช้ ท้ ัง บทประพัน ธ์ ร้ อ ยแก้ว และร้ อ ยกรอง โดยบทประพัน ธ์ ป ระเภทร้ อ ยกรอง
ผูป้ ระพันธ์ใช้ลกั ษณะเป็ นคากาพย์ ตั้งแต่เริ่ มต้นเรื่ องจนถึ งกลางเรื่ อง หลังจากพญาฉัททันต์ตาย
ผู ้ป ระพัน ธ์ ก็ ใ ช้ร้ อ ยแก้ว เป็ นการเล่ า เรื่ อ งต่ อ ซึ่ งลัก ษ ณะเหล่ า นี้ เป็ นการแสดงความสามารถ
ของผูป้ ระพันธ์ในแต่ละท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี โดยในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีลกั ษณะเด่นของตนเอง
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ผลการศึก ษาเปรี ยบเที ยบในภาพสะท้อนสังคมจากเรื่ องฉัท ทันตชาดกทั้ง 4 ฉบับ พบว่า
วรรณกรรมทั้ ง 4 ฉบั บ ได้ เน้ น ในเรื่ อ งความเชื่ อ และคติ ธ รรมค าสอน ในพระพุ ท ธศาสนา
มากกว่าด้านอื่น ๆ โดยได้แสดงความเชื่ อทั้งเรื่ องกฎแห่ งกรรม เรื่ องนรกสวรรค์ การสั่งสมบารมี
เรื่ องวัฏ สงสาร การรั ก ษาศี ล ฆราวาสธรรม โดยผู ้ป ระพั น ธ์ ไ ด้ ส อดแทรกเอาไว้ใ นเรื่ อง
ผ่ า นการกระท าของตัว ละครในเรื่ อ ง ท าให้ ผู ้รั บ สารนั้ นนอกจากจะได้รั บ ความสนุ ก สนาน
จากเรื่ องแล้ว ยัง ได้รับ ข้อคิ ดคติ ธ รรมอี ก ด้วย นอกจากนั้น ยังมี ก ารแสดงให้เห็ น ค่านิ ย มในอดี ต
ทั้งเรื่ องการมี เมียหลายคน ความเชื่อเรื่ องโหราศาสตร์ ประเพณี การทาศพ การทาบุญ การขอขมา
ในส่ วนนี้ ฉัททันตชาดกทั้ง 4 ฉบับ ก็ปรากฏในลักษณะคล้ายกัน เช่นการขอขมาก็จะนาดอกไม้ ธู ป
เที ยน มาไหว้ขอขมาต่อสิ่ งที่ ตนล่วงเกิน หรื อพิธีเผาศพ หมู่ช้างบริ วารได้นาร่ างของพญาฉัททันต์
ไปไว้บ นเชิ งตะกอน เมื่ อเผาเสร็ จ ก็ จะนากระดู ก มากองรวมเก็บ ไว้ และไหว้แสดงความเคารพ
อยูเ่ สมอ สะท้อนให้เห็นถึงการร่ วมแรงร่ วมใจกันของคนในชุมชนที่ร่วมกันจัดพิธีกรรมทางศาสนา
จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บฉัท ทัน ตชาดกฉบับ วัด บ้านแลง และฉบับ วัด บ้านนา พบว่า
ทั้ง 2 ฉบับนี้ มีสานวนเหมือนกัน แตกต่างเพียงบางจุดเท่านั้น เมื่ อเที ยบปี ที่ เขียนฉบับวัดบ้านแลง
เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2330 ฉบับวัดบ้านนาเขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2467 แสดงให้เห็นว่า ฉัททันตชาดก
ฉบั บ วั ด บ้ า น แลงเก่ าก ว่ า ฉบั บ วั ด บ้ า น น า 137 ปี โดยฉั ท ทั น ตชาดกส าน วน ดั ง กล่ า ว
ปรากฏแพร่ ห ลายอยู่ ใ นเอกสารตัว เขี ย นที่ พ บในภาคกลาง ภาตใต้ และจัง หวัด ชายฝั่ ง ทะเล
ภาคตะวันออกของประเทศไทย จึงสันนิ ษฐานได้ว่าฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง เป็ นเอกสาร
ที่บนั ทึ กเรื่ องฉัท ทันตชาดกที่เก่ าที่ สุ ดที่พบในปั จจุบัน และเป็ นเรื่ องฉัททันตชาดกเพียงเล่มเดียว
ในประเทศไทยที่เขียนด้วยอักษรไทยย่อทั้งเล่ม
ข้อเสนอแนะ
จากการที่ ผูศ้ ึ กษาได้ลงพื้นที่ สารวจเอกสารที่ จงั หวัดระยอง และพบเอกสารจานวนมาก
จึ ง มี ค วามเห็ น ว่า ควรมี ก ารศึ ก ษาเอกสารที่ พ บในจัง หวัด ระยอง ทั้ง เรื่ อ งเกี่ ย วกับ วรรณกรรม
ประวัติศาสตร์ และตาราต่าง ๆ ทั้งตารายา ตาราเขียนยันต์ ตาราไสยศาสตร์ ซึ่ งพบเอกสารตัวเขียน
เหล่ า นี้ เป็ นจ านวนมาก และมี ห ลายเรื่ องที่ ย ัง ไม่ มี ก ารศึ ก ษา ซึ่ งจะถื อ ว่ า เป็ นการสื บทอด
และรักษาเอกสารที่พบในจังหวัดระยองให้คงอยู่ และได้เผยแพร่ เป็ นที่รู้จกั ต่อไป
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ภาคผนวก ก.
ตัวอย่างเอกสารตัวเขียนเรื่ องฉัททันตชาดก และบทปริ วรรต
(ฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
และฉบับวัดบ้านนา อาเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
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ตัวอย่างเอกสารตัวเขียน เรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้ านแลง จังหวัดระยอง

ภาพที่ 8 ตัวอย่างต้นฉบับ ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง

ภาพที่ 9 ตัวอย่างต้นฉบับ ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างต้นฉบับ ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง

ภาพที่ 11 ตัวอย่างต้นฉบับ ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง
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ตัวอย่างเอกสารตัวเขียน เรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้ านนา จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

ภาพที่ 12 ตัวอย่างต้นฉบับ ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านนา

ภาพที่ 13 ตัวอย่างต้นฉบับ ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านนา
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บทปริวรรต ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้ านแลง และฉบับวัดบ้ านนา
หมายเหตุ
1. ฉัท ทันตชาดก ในส่ วนตารางของฉบับวัดบ้านแลง ข้อความตัวหนาหมายถึงข้อความปริ วรรต
จากฉบับวัดบ้านแลง ข้อความธรรมดา คือข้อความปริ วรรตของฉบับหอสมุดแห่ งชาติที่นามาแทน
ในส่วนที่ชารุ ดขาดหายไป
2. ตัวอักษรสี แดงทั้งในส่ วนของตารางฉบับวัดบ้านแลง และฉบับวัดบ้านนา คือบทประพันธ์ที่ฉบับ
หนึ่งมีปรากฏ แต่อีกฉบับหนึ่งไม่มีปรากฏ
ฉบับวัดบ้ านแลง
*ยานี
๏1 ไหว้คุณพระพุทธเจ้า
คุณแห่งพระโสดา
๏2 ข้าไหว้ท้ งั พระธรรม
ให้พน้ จากไพรี
๏3 สอนสัตว์ให้พน้ ทุกข์
ดับชาติกนั ดาร
๏4 ข้าไหว้ท้ งั พระสงฆ์
ไหว้คุณพระบิดา
๏5 ตัวข้าผูป้ ระพันธ์เขียน
นักปราชญ์ท่านทั้งหลาย
๏6 ข้าขอจงได้สุข
ไหว้ครู ผสู ้ ั่งสอน
๏7 ข้าแต่งตามเรื่ องราว
ตามธรรมเทศนา
๏8 นโมแลบุพผัง
ฟังธรรมอันพิสมัย
๏9 จงตั้งโสตทั้งสอง
รับรสพระธรรมมัง
สุรางคนาง

ทุกค่าเช้าเท่ามรณา
ข้าใส่ไว้เหนือเกศี
อันจะนาสัดดายสี
อันมืดมนในสงสาร
ให้เป็ นสุขถึงนิรพาน
บ่มีภยั มาบีทา
ท่านผูท้ รงซึ่งศีลลา
แลมารดาผูส้ ื บสาย
บทกลอนเพียรช่วยแต่งใส่
ช่วยสื บสายคือสาคร
พ้นจากทุกข์ชรามร
สื บกันมาให้รู้แจ้ง
ดังท่านกล่าวแต่หลังมา
ให้ประเสริ ฐสั่งสอนใจ
ท่านจงตั้งจิตหมดใส
จักกล่าวมาแต่ปางหลัง
ต่างถาดทองสุวรรณัง
ฟังแล้วจาสั่งสอนใจ
๏10 จักกล่าวนิทาน

ฉบับวัดบ้ านนา
ประนามพากย์
๏1 ตัวข้าเพิ่งสอนเขียน ตัวไม่แนบเนียน
ท่านอย่านินทา
ตัวข้านี้หนายังปัญญาอ่อน
๏2 ข้าไหว้คุณครู
สัง่ สอนให้รู้ได้เขียนนิทาน
๏3 ไหว้พระพุทธัง
ธรรมังสังฆา
ไหว้คุณมารดา
ท่านได้รักษาขออย่ามีภยั
๏4 ไหว้คุณบิดา
รักษาจนใหญ่
ไหว้แม่โพสพ
ท่านรักษาจบทัว่ สบสมัย
๏5 ไหว้ในชั้นดิน
ให้จบไปสิ้ นถึงบนชั้นฟ้า
เวสสุวณั พันตา
ตัวข้าไหว้ไป
๏6 อินทร์พรหมสบสมัยกัน ภัยอันตรายอุบาทว์จงั ไร
อันชื่อว่าภัย
อย่าได้ใกล้กราย

๏7 ขอกล่าวนิยาย

ตถาคตผูเ้ รื่ องไกร
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ฉบับวัดบ้ านแลง
แต่ก่อนมานาน
ล่วงลับแล้วไป
หน่อเนื้อโพธิสัตว์
อันอยูใ่ นไพร
เป็ นคชสารใหญ่
ชื่อพญาฉัททันต์

สมสู่คู่สร้าง
ตัวคือเงินยวง
นามกรเยาวมาลย์
ชื่นชมโสมนัส
เมียหลวงพระเจ้า
ตั้งไว้ใหญ่กว่า
เมียน้อยอยูห่ ัว
ชื่อแก้วสุพตั รา
ตัวแดงแสงพราย
ชื่อเกศสุพตั รา
เหลืองคือจาปา
เมื่อพิศแลดู
เมียสุดลงมา
ตัวคือดังนิล
อยูใ่ นหิมวัน
เป็ นปฏิทิน

๏11 ยังมีนางช้าง
แห่งพระโพธิญาณ
งางวงกระการ
ชื่อนางสุพตั รา
๏12 พระโพธิสัตว์
ด้วยนางกัลยา
ชื่อมหาสุพตั รา
นางช้างทั้งหลาย
๏13 นางช้างสามตัว
แห่งพระโฉมฉาย
โฉมงามพรรณราย
คือสี ชมพู
๏14 อันดับลงมา
โฉมงามพรรณราย
ไอยาราหางหู
งามงามตามกัน
๏15 นางจุลสุพตั รา
แห่งพระฉัททันต์
ย่อมรักเสมอกัน
ตั้งต่อโพธิญาณ
๏16 ย่อมอยูแ่ ก่ศีล
ใครเลยจักปาน

ฉบับวัดบ้ านนา
ล่วงลับแล้วไกล
แต่ก่อนมานาน
หน่อโพธิสัตว์
อันอยูใ่ นไพร
เป็ นคชสารใหญ่
ชื่อพระยาฉัททันต์
๏8 ขาวคือเงินยวง
บริ วารทั้งปวง
รัศมีพรายพรรณ
อยูด่ ว้ ยบริ วาร
เก้าหมื่นเก้าพัน
อยูป่ ่ าหิมวันต์
ในป่ าหิมพานต์
๏9 ยังมีนางช้าง
สมสู่คู่สร้าง
แห่งพระโพธิญาณ
ตัวคือเงินยวง
งางวงกระการ
นามกรเยาวมาลย์
ชื่อมหาสุพตั รา
๏10 พระโพธิสัตว์
เชยชมโสมนัส
กับนางเมีย
เมียหลวงพระเจ้า
คือมหาสุพตั รา
ตัวใหญ่กระหวา
นางช้างทั้งหลาย
๏11 นางช้างสามตัว
เมียเจ้าอยูห่ ัว
แห่งพระโฉมฉาย
ต่างชื่อสุพตั รา
โฉมงามพรรณราย
เมียรองเผือกกาย
คือสี ชมพู
๏12 เป็ นสองถัดมา
ชื่อเกศสุพตั รา
นัยนาโฉมตรู
เหลืองคือจาปา
งามงามต่างกัน

เมียรองลงมา
เกิดมาก่อกรรม

๏13 นางจุลสุพตั รา
แห่งพญาฉัททันต์
สร้างโพธิสมภาร

เป็ นปฏิทิน

๏14 ย่อมอยูแ่ ก่ศีล
ใครเลยจักปาน

222
ฉบับวัดบ้ านแลง
รักษาศีลทาน
เป็ นนิจการ
ถ้าใครขอทาน
ไม่สูญศรัทธา
๏17 พาหมู่บริ วาร
เที่ยวในไพรสาร
กับนางฉายยา
หญ้าปล้องหญ้าหวาย ได้เป็ นภักษา
เที่ยวเล่นลีนลา
อยูใ่ นไพรสน
๏18 ครั้นกินอิ่มแล้ว
ย่อมพาเมียแก้ว
ลงเล่นสายชล
น้ าไหลระรี่
มีในไพรสน
โพธิสัตว์จรดล
ลงเล่นสาราญ
๏19 บ้างจมบ้างนอน
ชูงวงสลอน
ในกลางชลธาร
บันเทิงเริ งรื่ น
ด้วยหมู่บริ วาร
โพธิสัตว์คิดอ่าน
เลียบไม้เป็ นทนน

๏20 ขังน้ าไว้เล่น
เปลี่ยนเปลี่ยนเวียนเตน สาครวังวน
บ้างลอยบ้างแช่
อยูใ่ นสายชล
เล่นแล้วจรดล
เที่ยวหาอาหาร
๏21 หญ้าปล้องโพธิ์ไทร
ตามมีตามได้
ในไพรหิมพานต์
ลดเลี้ยวเที่ยวหา
ในป่ าไพรสาร
พอเป็ นอาหาร
ได้เลี้ยงอาตมา
๏22 พบต้นมะเดื่อ
ลูกสุกแดงเรื่ อ
กิ่งก้านสาขา
ยองวงขึ้นน้าว
เลือกลิดปลิดมา
ให้นางฉายา
นางช้างทั้งหลาย
๏23 หักกิ่งหนึ่งมา

ฉบับวัดบ้ านนา
รักษาศีลห้า
เป็ นนิจการ
ถ้าใครขอทาน
ไม่สูญศรัทธา
๏15 พาหมู่บริ วาร
เที่ยวในดงดาน
กับศรี ฉายยา
หญ้าปล้องโพธิ์ไทร
ได้เป็ นภักษา
เคยจรลินลา
ในไพรสิ งขร
๏16 ครั้นกินอิ่มแล้ว
ย่อมพาเมียแก้ว
ลงเล่นสาคร
บริ วารทั้งปวง
ชูงวงสลอน
บ้างจมบ้างนอน
ในกลางชลธาร
๏17 บันเทิงรื่ นรัก
ด้วยหมู่บริ วาร
โพธิสัตว์คิดอ่าน
เรี ยบไม้ถมนา
ขังน้ าเล่นสนาน
ว่ายเปลี่ยนเวียนวัน
สาครวังวน
บ้างลอยบ้างแช่
ในกลางสายชล
เล่นแล้วจรดล
เที่ยวหาอาหาร

ตามได้ตามมี
ลดเลี้ยวเที่ยวหา
พอเป็ นอาหาร
ลูกสุกแดงเครื อ
ยกงวงขึ้นน้าว
ให้แก่ฉายา

๏18 หญ้าปล้องโพธิ์ไทร
ในไพรหิมพานต์
ในป่ าดงดาน
ได้เลี้ยงอาตมา
๏19 พบต้นมะเดื่อ
กิ่งก้านสาขา
เลือกลิดปลิดมา
นางช้างทั้งหลาย
๏20 หักกิ่งหนึ่งมา
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ให้จุลสุพตั รา
ลูกงามพรรณราย
ถูกรังมดแดง
ตกลงมากมาย
ต้องตัวโฉมฉาย
ขึงโกรธคือไฟ
๏24 ว่าพระฉัททันต์
แกล้งจัณฑานกัน
จานงจงใจ
เอารังมดแดง
แกล้งให้กูไย
กูรู้น้ าใจ
ว่าไม่เที่ยงทัน
๏25 รักเมียทั้งสาม
เลือกเอาลูกงาม
มาให้เสมอกัน
ครั้นถึงทีกู
ทาเป็ นอาธรรม์
หักมดแดงนั้น
มาให้แก่กู
๏26 โอ้อกกูเอ๋ ย
อย่าว่าไปเลย
ใคร่ เห็นอดสู
รักเมียทั้งนั้น
ยิง่ รักกว่าตัวกู
น่าอายอดสู
แก่อกกูอา
๏27 โพธิสัตว์โลมเล้า
อย่าโกรธเลยนะเจ้า
พี่ขอสมา
พี่ไม่แกล้งเจ้า
ขวัญเจ้าพี่อา
น้องอย่าโกรธา
ขอโทษเถิดเทวี
๏28 พี่ไม่ได้แกล้ง
หักรังมดแดง
ให้แก่มารศรี
พี่ไม่ทนั เห็น
ดอกนะเทวี
อย่าได้โกรธโทษพี่
ว่ามิเที่ยงทัน
๏29 ความพี่รักเจ้า
อรทัยหนุ่มเหน้า
เที่ยงแท้เสมอกัน
พี่ไม่ลาเอียง
รักน้องจอมขวัญ
ถ้าพี่อาธรรม์
ให้ตกจัตุรบาย
๏30 จาศีลพระเจ้า
ทุกวันค่าเช้า
บาเพ็ญอัตรา

ฉบับวัดบ้ านนา
ให้จุลสุพตั รา
ลูกงามพรรณราย
ถูกรังมดแดง
ตกลงรายมาย
ขบกัดโฉมฉาย
กริ้ วโกรธคือไฟ
๏21 ว่าพระฉัททันต์
แกล้งจัณฑาลกัน
จานงจงผลาญ
น้ าใจชัว่ ช้า
ช้างนี้สามานย์
มาแกล้งจัณฑาล
ให้มดแดงกู

อย่าว่าไปเลย
มึงรักเมียหลวง
มาคิดอดสู
อย่าโกรธหนาเจ้า
ใช้พี่จะแกล้ง
พี่ขอสมา
หักรังมดแดง
พี่ไม่ทนั เห็น
อย่าโกรธโทษพี่
ไม่ลาเอียงเจ้า
…
ถ้าพี่อาธรรม์
ทุกวันค่าเช้า

๏22 โออกกูเอย
หนามาอดสู
ยิงกะหวาตัวกู
แก่ตวั กูอา
๏23 โพธิสัตว์โลมเล้า
พี่ขอสมา
แกนางฉายา
พระอรเทวี
๏24 พี่ไม่ได้แกล้ง
ให้แก่มารศรี
จริ งจริ งเทวี
ว่ามิเที่ยงธรรม์
๏25 ความรักหนุ่มเหน้า
เที่ยงแท้เสมอกัน
รักน้องจอมขวัญ
ให้ตกจตุรบาย
๏26 จาศีลพระเจ้า
บาเพ็ญอัตรา
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จริ งจริ งสิ่ งนี้
เอาเทศมาว่า
ได้ฟังผัวว่า
ร้องด่าตัดพ้อ
ภายนอกว่าดี
ถ้าพี่แกล้งเจ้า
ให้พี่ตกนรก
ให้อยูน่ ิรันดร์
ห้าวสบถสาบาน
ผูกกรรมทาเวร
ถ้าตายจากนี้
เวราอย่าพ้น
เกิดชาติใดใด
กูกบั ภูบาล
พยาบาทภูบาล
ไปเกิดแห่งใด
กูกบั ราชา
ตีงวงพลุงพลัง
เดินหนีโพธิสัตว์
โพธิสัตว์ตามไป
จู่ลู่ววู่ าม
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พี่ไม่มุสา
ต่อหน้ามารศรี
๏31 นางจุลพัตรา
โกรธาแสนทวี
ว่าชายกาลี
ภายในฉกรรจ์
๏32 โพธิสัตว์วา่ เร้า
อรนุชจอมขวัญ
ได้ร้อยชาติกลั ป์
ในมหาอเวจี
๏33 นางช้างใจมาร
ไม่เชื่อภูมี
แก่หน่อชินสี ห์
จักตามล้างผลาญ
๏34 แม้นเกิดเป็ นคน
กูกบั ภูบาล
จักตามล้างผลาญ
จนม้วยชีวา
๏35 กูต้ งั พิศสถาน
อย่าได้คลาดคลา
ตามผูกเวรา
แต่วนั นี้ไป
๏36 ผันหน้าผันหลัง
จักกลั้นใจตาย
ลีนลาคลาไคล
ปลอบโยนด้วยดี
๏37 เจ้าอย่าถือความ
ดับใจไพรี
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จริ งจริ งสิ่ งนี้
พี่มิมุสา
เอาเท็จมาว่า
ต่อหน้ามารศรี
๏27 นางจุลพัตรา
ได้ฟังยังว่า
โกรธาแสนทวี
ร้องด่าตัดพ้อ
ว่าชายกระหลี
ภายนอกว่าดี
ภายในฉกรรจ์
๏28 โพธิสัตว์วา่ เล่า
ถ้าพี่แกล้งเจ้า
วรนุชจอมขวัญ
ให้พี่ตกนรก
ได้ร้อยชาติกลั ป์
อย่าพ้นโทษทัณฑ์
ในมหาอวีจี
สบถสาบาน
ผูกกรรมทาเวร
แม้นตายเป็ นผี
เวราอย่าพ้น
เกิดไหนไม่พน้
ตราบเท่านิรพาน

ตีงวงผลุงผลัง
เดินหนีโพธิสัตว์
พญาเจ้าตามไป
เจ้าอย่าวูว่ าม

๏29 นางช้างใจมาร
ไม่เชื่อภูมี
แก่หน่อชินสี ห์
จักตามมาผลาญ
๏30 แม้นเกิดเป็ นคน
ตัวกูกบั ท่าน
ให้กูลา้ งผลาญ
จนสิ้ นสุ ดกัน

๏31 หันหน้าหันหลัง
จักกลั้นใจตาย
ลินลาคลาไคล
ปลอบโลมโฉมศรี
๏32 เจ้าอย่าถือความ
ตั้งความไพรี
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พี่สบถให้แล้ว
น้องแก้วมารศรี
ไม่ฟังคาพี่
จะหนีมรณา
๏38 นางช้างตัดใจ
ฟังพระภูวไน
ยิง่ โกรธโกรธา
เอาหัวซบลง
แล้วทรงโศกา
ชลเนตรคือธารา
ไหลอาบงวงนาง
๏39 เกลือกกลิ้งนิ่งอยู่
หายใจฝูฝู
ร้องตระบึงผึงผาง
ทูลลาผัวแก้ว
แล้วร่ าไห้พลาง
บัดเดี๋ยวนางช้าง
สุ ดสิ้ นชีวา
๏40 ฝ่ ายพระฉัททันต์
เห็นเมียจอมขวัญ
เจ้าม้วยมรณา
งวงเข้าอุม้
กอดนางกัลยา
เจ้าม้วยมรณา
ในป่ าไพรพง
๏41 โฉมนางเพื่อนนอน
เจ้าย่อมเคยจร
ด้วยพี่ทุกวัน
วันนี้มาม้วย
ชีพอาสัญ
บาปใดมาทัน
แก่อกพี่เอย
๏42 โอ้จุลพัตรา
น้ าใจก็ไร้นา
ไม่คิดพี่เลย
เคยกินเคยอยู่
ร่ วมรู ้ชมเชย
แต่น้ ีใครเลย
จะเหมือนอรทัย
๏43 เจ้าเพิ่งรุ่ นสาว
นุ่มน้อยสกาวพราว
รวมจิตพิสมัย
ดังฤๅแก้วพี่
วันนี้มาตัดใจ
ตายจากพี่ไป
ที่ในพนาลี
๏44 โอ้แก้วพี่อา
พี่ฝายน้ าตา
ให้รักเทวี
ดังฤๅอรทัย
เจ้าไม่ปราณี
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พี่ได้สบถแล้ว
น้องแก้วมารศรี
ไม่ฟังคาพี่
จะหนีมรณา
๏33 นางช้างเดียรถีย ์
ไม่ฟังภูมี
ด้วยโกรธโกรธา
เอาหัวซบลง
เร่ งทรงโศกา
ชลเนตรฉายา
ไหลอาบองค์นาง
๏34 เกลือกกลิ้งนิ่งอยู่
หายใจผรู ผรู
คว้าไม้โผงผาง
ผูกกรรมผัวแก้ว
แล้วมาร่ าคราง
บัดเดี๋ยวนางช้าง
ก็สิ้นชีวา
๏35 ฝ่ ายพระนักธรรม
เห็นนางจอมขวัญ
มอดม้วยมรณา
ยกงวงเข้าอุม้
กอดนางฉายา
ทรงพระโศกา
ที่ป่าหิมวันต์
๏36 โฉมนางเพื่อนนอน
เจ้าจอมเคยจร
ด้วยพี่ทุกวัน
ดังหรื อวันนี้
ม้วยสิ้ นอาสัญ
บาปใดมาทัน
แก่กูนี่เอย
๏37 โอ้จุลพัตรา
น้ าใจกระไรหนา
มาตายบ่เสบย
เคยกินเคยอยู่
เคยคู่ชมเชย
แต่น้ ีใครเลย
จักเหมือนอรทัย
๏38 เจ้าเพิ่งแตกรุ่ น
สาวน้อยยังหนุ่ม
จดจิตพิสมัย
ดังหรื อวันนี้
เจ้ามาตัดใจ
ตายจากพี่ไป
ที่ในไพรศรี
๏39 โอ้แก้วพี่อา
พี่ฟายน้ าตา
ให้รักเทวี
ดังหรื ออรทัย
เจ้าไม่ปราณี
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ด่วนเอาตัวหนี
จากอกพี่ไป
๏45 แต่แรกสมสอง
พี่ยอ่ มปกครอง
มิให้หมองใจ
ชาติน้ ีมีกรรม
ได้ทาหรื อไร
จึงให้หมองใจ
แก่นอ้ งโฉมฉาย
๏46 แต่แรกเราสม
ระรื่ นชื่นชม
เล่นอยูส่ บาย
มิให้หม่นหมอง
เพียงเท่าละอองทราย
พี่ยอ่ มขวนขวาย มิให้ราคาญ
๏47 ชาติน้ ีชะรอยกรรม
ใช่พี่แกล้งทา
แก่นางนงคราญ
พี่เอ็นดูนอ้ ง
หักให้บ่นาน
ไม่รู้อาการ
ว่ารังมดแดง
๏48 มดตกถูกเจ้า
นางน้องหนุ่มเหน้า
ร้องด้วยเสี ยงแข็ง
เจ้าโกรธแต่พี่
ว่าให้มดแดง
ใช่พี่น้ ีแกล้ง
ลาเอียงอรทัย
๏49 พี่ขอษมาโทษ
นางน้องยิง่ โกรธ
ขึงเครี ยดฟื นไฟ
พี่สบถพิศสถาน
สาบานเท่าใด
เจ้าไม่เชื่อใจ
แห่งพี่เลยนา
๏50 เจ้าขึงเจ้าโกรธ
คานุ่มคุม้ โทษ
ผูกกรรมเวรา
เจ้าด่าตัดพ้อ
ว่าพี่อุเบกสา
พี่ยอ่ มกรุ ณา
แก่เจ้าโฉมฉาย
๏51 โอ้โอใจหญิง
เร่ งคิดมิจริ ง
สักเท่าละอองทราย
เกลียดผัวแต่ละน้อย
ควรกลั้นใจตาย
ม้วยชีพฉิบหาย
ด้วยใจโมโห
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มาม้วยเป็ นผี
จากอกพี่ไป
๏40 แต่แรกสมสอง
พี่ยอ่ มปกครอง
มิให้หมองใจ
ชาติน้ ีชะรอยกรรม
เราทาชื่อไร
จึงให้หมองใจ
พระน้องโฉมฉาย
๏41 แต่แรกเราสม
ระรื่ นชื่นชม
เล่นอยูส่ บาย
ไม่ให้เศร้าหมอง
ค่าเช้าเพรางาย
พี่ยอ่ มขวนขวาย
มิให้ราคาญ
๏42 ชาติน้ ีมีกรรม
ใช่พี่แกล้งทา
นางน้องนงคราญ
พี่พอฉวยได้
หักให้บ่นาน
ไม่รู้อาการ
ว่ารังมดแดง
๏43 มดตกต้องเจ้า
นางน้องหนุ่มเหน้า
ร้องด้วยเสี ยงแข็ง
เจ้าโกรธโทษพี่
ว่าให้มดแดง
ใช่พี่จกั แกล้ง
ให้ลาเอียงใจ
๏44 พี่ขอษมาโทษ
น้องร้องเร่ งโกรธ
เจ้าเคียดฟื นไฟ
พี่สบถต่อเจ้า
สักเท่าใดใด
เจ้าไม่เชื่อใจ
แห่งพี่เลยหนา
๏45 เจ้าขึงเจ้าโกรธ
เจ้าถือความโทษ
ผูกกรรมเวรา
เจ้าด่าตัดพ้อ
พี่ไม่นาพา
พี่ยอมกรุ ณา
แก่นางโฉมฉาย
๏46 โอน้ าใจหญิง
เร่ งคิดผิดจริ ง
เรื่ องเท่าละอองทราย
เกลียดผัวแต่ละน้อย
ควรหรื อกลั้นใจตาย
ม้วยชาติฉิบหาย
ด้วยใจโทสา
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๏52 ใจเจ้าน้อยนัก
โกรธแก่ผวั รัก
ด้วยใจโลโภ
เอาตัวมาตาย
ด้วยใจโมโห
ทิฐิมโน
มาม้วยฉิบหาย
๏53 พระโพธิสัตว์เจ้า
ให้รักหนุ่มเหน้า
เพียงจะขาดใจตาย
ครั้นคลายโศกแล้ว
พาช้างทั้งหลาย
บริ วารมากมาย
ขุดหลุมบ่นาน
๏54 จึงฝังนางแก้ว
ขุดหลุมเสร็จแล้ว
เชิญศพนงคราญ
ยกลงถมไว้
หาไม้แก่นสาร
ปักไว้ในสถาน
ให้เป็ นสาคัญ
*ยานี*
๏55 นางจุลพัตรา
ครั้นมรณาสิ้ นอาสัญ
เกิดเป็ นลูกจอมขวัญ ท้าวพรหมทัตเจ้าพารา
๏56 ถวายนามนางหนุ่มเหน้า ชื่อว่าเจ้าจุลพัตรา
รู ปร่ างอย่างขาดตา
ต่าใต้ฟ้าใครจักปาน
๏57 ฝ่ ายพระบิดาราช รักนุชนาฏงามนงคราญ
ตามใจใครจักปาน
ท้าวบ่ให้เคืองพระทัย
๏58 อายุเจ้าสิ บห้าปี
นางเทวีโฉมอรทัย
อ่อนโฉมนางทรามวัย อย่างยิง่ เทพะเทวา
๏59 ท้าวแต่งปรางค์ปราสาท ให้นางนาฏงามหนักหนา
แท่นแก้วงามโสภา
ให้ธิดาเจ้าบรรทม
๏60 สาวใช้แลชาวแม่ นางเฒ่าแก่แลสาวสนม
พี่เลี้ยงแลนางนม
ห้อมล้อมเจ้าอยูน่ บั พัน
๏61 เมื่อกาจัดซัดให้
นางอรทัยโฉมอุดม
เที่ยงคืนเจ้าบรรทม
เกิดนิรมิตเป็ นมัน่ คง
๏62 ฝันว่างาทั้งแท่ง
เห็นจะแจ้งงามยิง่ ยง
นางได้ทอดองค์ลง
คือดังแท่นท้าวอินทรา
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ให้รักหนุ่มเหน้า
ดังใจจะขาด
งาสองซ้ายขวา

๏47 พระโพธิสัตว์เจ้า
ปิ่ มเพียงมรณา
ด้วยความโศกา
ขุดหลุมบ่นาน
๏48 จะฝังนางแก้ว
เชิญศพนงคราญ
หาไม้แก่นสาร
ให้เป็ นสาคัญ

ครั้นสมควร
ยกลงหลุมไว้
ปักไว้ในสถาน
*ยานี*
๏49 นางจุลสุ พตั รา
ครั้นมรณาชีวาสัญ
เกิดเป็ นลูกจอมธรรม์ ท้าวพรหมทัตเจ้าพารา
๏50 ถวายนามกรนางหนุ่มเหน้า ชื่อว่าเจ้าจุลพัตรา
มีโฉมงามโสภา
เทพเทวาบ่เทียมทัน
๏51 ท้าวพรหมทัตหน่อราชา รักสุดสวาทลูกจอมขวัญ
ตามใจทุกสิ่ งอัน
มิให้เคืองน้ าพระทัย
๏52 อายุเจ้าสิ บห้าปี
อรเทวีมีศรี ใส
เป็ นที่พิสมัย
แก่ทา้ ยไทพระบิดา

๏53 คืนหนึ่งแต่ก่อนไก่
นิมิตฝันไปว่า
๏54 ฝันว่างาทั้งแท่ง
ได้ทอดพระกายลง

นางอรทัยเจ้านิทรา
นอนแท่นงางามบรรจง
ประจักษ์แจ้งงามยิง่ ยง
คือดังแท่นพระอินทรา
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๏63 ตื่นขึ้นบัดเดี๋ยวใจ นางอรทัยเจ้าคว้าหา
ไม่เห็นก็เปล่าตา
นางกัลยาเร่ งโศกศัลย์
๏64 ด้วยนางผูกเวรา
กับราชาพระฉัททันต์
จาเป็ นให้นางฝัน
กรรมโพธิสัตว์แล้วแลนา
๏65 ตื่นคืนบัดเดี๋ยวใจ นางขึ้นไปทูลราชา
สมเด็จพระบิดา
เล่าเรื่ องราวตามนางฝัน
๏66 แต่ก่อนบ่ห่อนมี
ในคืนนี้เป็ นอัศจรรย์
ประหลาดนักลูกรักฝัน ว่าบรรทมแท่นรจนา
๏67 แท่นนั้นเป็ นงาช้าง งามกระจ่างอย่างบาดตา
ทั้งแท่งยังแกล้งว่า
บ่ได้มาจะต่อกัน
๏68 แม้นว่ามิเหมือนจิต สมความคิดดังลูกฝัน
จะม้วยมรณาพลัน
ไม่เห็นจิตแล้วบิดา
๏69 จักอดอาหารไป
ถ้ามิได้นอนแท่นงา
ชีวิตไว้ใยนา
ลาบิดายังเมืองผี
๏70 บัดนั้นท้าวพรหมทัต ฟังลูกตรัสมาแล้วนี้
ทูลแก่พระภูมี
ท้าวเร่ งคิดเร่ งจนใจ
๏71 ลูกรักเจ้าพ่ออา
จักได้งามาแต่ไหน
ทั้งแท่งดังนี้ไซร้
บ่ห่อนมีแต่โบราณ
๏72 อย่าบ่นเป็ นยักเย้า ให้พ่อเฒ่าเคืองราคาญ
บ่มีแต่โบราณ
ว่างาช้างทาเตียงนอน
๏73 แท่นแก้วแท่นทองเล่า
มิให้เจ้าอนาทร
จะแต่งให้เจ้านอน
มิให้เจ้าเคืองพระทัย
๏74 จะหาแท่นงาช้าง พระจอมปรางอย่าร่ าไร
จะได้มาแต่ไหน
ว่านี้ไซร้สุดกาลัง
๏75 นางฟังซึ่งโองการ ยอดเยาวมาลย์เร่ งโศกา
จึงถวายบังคมลา มายังที่นางบรรทม
๏76 ไม่ได้เหมือนใจคิด นางตรอมจิตเร่ งปรารมภ์
ที่แท่นพระบรรทม
เพียงจะสิ้ นซึ่งชีวา
๏77 เร่ งทุกข์เจ้าไม่สบาย นางไม่เสวยโพชนา
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๏55 ตื่นขึ้นบัดเดี๋ยวใจ นางอรทัยเจ้าคว้าหา
ไม่เห็นเป็ นเปล่าตา
นางกัลยาเจ้าโศกศัลย์
๏56 ด้วยนางผูกเวรา
แก่ราชาพระฉัททันต์
จาเป็ นให้นางฝัน
กรรมโพธิสัตว์แล้วแลนา
๏57 ตื่นคืนบัดเดี๋ยวใจ นางอรทัยทูลราชา
ผ่านเกล้าโปรดเกศา
เล่าเรื่ องมาตามนางฝัน
๏58 แต่ก่อนบ่ห่อนมี
ในคืนนี้เป็ นอัศจรรย์
ลูกรักนี้ฤๅฝัน
ว่าบรรทมแท่นรจนา
๏59 แท่นนั้นเป็ นงาช้าง งามกระจ่างยิง่ นักหนา
ทั้งแท่นดังแกล้งว่า
บ่ได้มีที่ตอ่ กัน
๏60 แม้นว่าไม่เหมือนจิต ดังนิมิตเหมือนลูกฝัน
จักมรณาพลัน
เป็ นแม่นมัน่ นะบิดา
๏61 จักอดอาหารไป
ถ้ามิได้นอนแท่นงา
ชีวิตอยูใ่ ยนา
จักมรณายังเมืองผี
๏62 บัดนั้นท้าวพรหมทัต ฟังลูกตรัสพระเสาวนีย ์
ทูลแก่พระภูมี
ท้าวเร่ งคิดเร่ งจาใจ
๏63 ลูกรักเจ้าพ่ออา
จักได้งามาแต่ไหน
ทั้งแท่นดังนี้ไซร้
บ่ห่อนมีแต่บุหราณ
๏64 เจ้าอย่าทาเป็ นยศเย้า ให้พ่อเฒ่าเคืองราคาญ
บ่มีแต่บุหราณ
ว่างาช้างทาเตียงนอน
๏65 แท่นแก้วแท่นทองเล่า มิให้เจ้าอนาทร
จักแต่งให้เจ้านอน
มิให้เจ้าเคืองน้ าพระทัย
๏66 จักหาแท่นงาช้าง พระจอมปรางมาร่ าไร
จักได้มาแต่ไหน
ว่านี้ไซร้พน้ ปัญญา
๏67 นางฟังพระโองการ ยอดเยาวมาลย์ยงิ่ โศกา
จึงถวายบังคมลา
มายังที่พระบรรทม
๏68 ไม่ได้เหมือนดังจิต สมความคิดเราปรารมภ์
ถึงแท่นพระบรรทม
เพียงชีวิตจักมรณา
๏69 เร่ งคิดเร่ งเสบย
ถ้าไม่ได้จกั มรณา
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อดข้าวเจ้าอดปลา
เจ็ดวันแล้วไม่สมประดี
๏78 แสนสาวนางสาวใช้ เห็นอรทัยเจ้าหมองศรี
ไปทูลพระภูมี
ท้าวพรหมทัตตระบัดใจ
๏79 บัดนี้พระธิดา
จุลพัตรานางอรทัย
เจ็บป่ วยเจ้าล้มไข้
ได้เจ็ดวันแต่น้ นั มา
๏80 ไม่เสวยโภชนาหาร ได้เจ็ดวันล่วงเวลา
เห็นเจ้าจะมรณา
ชีพแห่งนางจะปลดปลง
๏81 บัดนั้นท้าวพรหมทัด ได้ฟังอรรถเป็ นพิศวง
ว่าโอโอนางโฉมยง
ลูกรักพ่อจะเป็ นไฉน
๏82 ท้าวเสด็จลินลา
ยังกัลยานางอรทัย
ทั้งสองชลเนตรไหล คือดังท้องธารธารา
๏83 ลูกรักของพ่อเอ๋ ย นางทรามเชยเป็ นไรหนา
ปวดหัวเจ้ามัวตา บอกบิดาเถิดมารศรี
๏84 จะเอาสิ่ งใดใด
จะตามใจนางเทวี
อย่าได้มาหมองศรี
นางเทวีอย่าเศร้าใจ
๏85 นางจุลพัตรา
ฟังบิดาแล้วทูลไท
ลูกรักมาตรอมใจ
ด้วยจะใคร่ นอนแท่นงา
๏86 ข้าแต่บิดาไท้
ถ้ามิได้ดงั
ปรารถนา
ลูกรักจักมรณา
ชีพของข้าอยูใ่ ยมี
๏87 พระบิดาจึงโลมเล้า ลูกรักเจ้าอย่าหมองศรี
จักหาให้เทวี
เจ้าอย่าเคืองพระหฤทัย
๏88 ลุกขึ้นกินอาหาร นางนงครานอย่าทุกข์ใจ
จะขวนขวายให้อรทัย แม่อย่าร้อนอย่าปรารมภ์
๏89 นางจุลพัตรา
ฟังบิดาก็ชื่นชม
ลุกจากที่บรรทม
เจ้าค่อยเสวยซึ่งอาหาร
๏90 เอาใจพระลูกแก้ว ท้าวคลาดแคล้วมาบ่นาน
เสด็จนัง่ เหนื อสถาน
หมู่เสนาเฝ้าแจจรร
๏91 จึงมีพระวาจา
ถามเสนามาบัดดล
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อดข้าวเจ้าอดปลา
เจ็ดวันแล้วไม่สมประดี
๏70 แสนสาวแลชาวใน เห็นอรทัยเจ้าหมองศรี
ไปทูลพระภูมี
ท้าวพรหมทัตบัดเดียวใจ
๏71 บัดนี้พระธิดา
จุลพัตรานางทรามวัย
เจ้าตรอมมายอมใจ
ได้เจ็ดวันแต่น้ นั มา
๏72 ไม่เสวยโภชนาหาร เจ็ดวันวารล่วงเวลา
เห็นเจ้าจักมรณา
มิหวังว่าจะคืนคง
๏73 บัดนั้นท้าวพรหมทัด ได้ฟังอรรถเป็ นพิศวง
โอโอนางโฉมยง
ลูกรักพ่อเป็ นฉันใด
๏74 เธอเสด็จลินลา
สู่ฉายานางอรทัย
ชลเนตรหยดย้อยไหล เป็ นน้ าใสคือธารา
๏75 ลูกรักของพ่อเอ๋ ย นางทรามเชยเป็ นไรหนา
ปวดหัวเจ้ามัวตา
บอกบิดาเถิดมารศรี
๏76 จักเอาซึ่งสิ่ งใด
จะตามใจนางเทวี
มิให้เจ้าหมองศรี
นางเทวีอย่าทุกข์ใจ
๏77 นางจุลพัตรา
ฟังบิดาจึงทูลไป
ลูกรักมาตรอมใจ
ด้วยจักใคร่ นอนแท่นงา
๏78 จงทราบในพระทัย แม้นมิได้ดงั ปรารถนา
ลูกมิกินคือข้าวปลา
ชีวิตข้าอยูใ่ ยมี
๏79 พระบิดาจึงโลมเล้า
จักหาให้เทวี
๏80 ลุกขึ้นกินอาหาร
จักหาให้อรทัย
๏81 นางจุลพัตรา
ลุกจากแท่นบรรทม
๏82 เอาใจพระลูกแก้ว
เสด็จนัง่ ในสถาน
๏83 จึงมีพระโองการ

ลูกรักเจ้าอย่าหมองศรี
มิให้เจ้าเคืองพระทัย
นางนงครานอย่าน้อยใจ
แม่อย่าร้อนอย่าปรารมภ์
ฟังบิดาก็ชื่นชม
ค่อยเสวยซึ่งอาหาร
เธอคลาดแคล้วมาบ่นาน
หมู่เสนาเฝ้าแจจน
หมู่ทหารมาบัดดล
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สมเด็จพระจุมพล
ว่าดูราท่านทั้งหลาย
๏92 บรรดาหมู่เฒ่าแก่ ชัว่ พ่อแม่แลตายาย
ใครใครสิ้ นทั้งหลาย
ว่างาช้างใหญ่น้ นั มี
๏93 ถ้าใครได้ยนิ ว่า
งาช้างป่ าใหญ่ยาวรี
สามอ้อมนั้นยังมี
จะทาเตียงแท่นบรรทม
๏94 พระลูกกูลม้ ไข้
เจ้าตรอมใจให้ปรารมภ์
หาแท่นที่บรรทม
ซึ่งงาช้าอันใหญ่ลวง
๏95 อามาตย์ราชเสนา ทูลฉลองสิ้ นทั้งปวง
งาช้างอันใหญ่ลวง
ข้าทั้งปวงบ่เห็นมี
๏96 โปรดเกล้าข้าทั้งหลาย
แก่จะตายถึงเพียง
นี้
ใครฤๅว่ายังมี
งาทั้งแท่นทาเตียงนอน
๏97 มีแต่สองสามกา
พ้นกว่านั้นนะภูธร
บ่เคยเห็นมาแต่ก่อน
ว่าใครเล่าสื บกันมา
๏98 ถ้าแม้นว่าหลายอัน ติดต่อกันได้แลนา
ขอทูลพระราชา
ตรัสจงทราบในพระทัย
๏99 กูวา่ ดังนั้นแล้ว
พระลูกแก้วมิพอใจ
ปวดหัวเจ้าล้มไข้
บัดนี้ไซร้จกั มรณา
๏100 อามาตย์จึงทูลเล่า พระองค์เจ้าจงให้หา
บรรดานายพรานป่ า
เคยเที่ยวหาเนื้อในไพร
๏101 เกลือกเข้าจะพบพาน ซึ่งว่าช้างงานั้นใหญ่
จะมีอยูท่ ี่ไหน
รู ้เห็นบ้างเป็ นมัน่ คง
๏102 ให้เร่ งสื บเสาะสร้าง ซึ่งงาช้างต้องประสงค์
เดชะพระโฉมยง
สู่รู้บา้ งเล่ากูมา
๏103 จึงท้าวพรหมทัด สั่งอามาตย์ให้ไปหา
หมู่พรานนั้นเข้ามา
มิคา้ งคาตรัสบัดใจ
๏104 ออเจ้าเล่าพรานป่ า ย่อมเที่ยวหาเนื้อในไพร
ยังเห็นช้างสารใหญ่
จะเอางาทาเตียงนอน
๏105 พรานป่ านบน้อมกราน ก้มกราบกรานทูลภูธร
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ว่าดูราท่านทั้งหลาย

๏84 หรื อใครได้ยินบ้าง ว่างาช้างมียาวใหญ่
สองอ้อมนั้นวัดได้
จักทาที่พระบรรทม
๏85 พระลูกกูลม้ ไข้
เจ้าตรอมใจให้ปรารมภ์
หาแท่นที่บรรทม
ซึ่งงาช้าอันใหญ่ลวง
๏86 …
…
…
ข้าทั้งปวงบ่เห็นมี
๏87 โปรดเกล้าข้าทั้งหลาย เราจักตายถึงเพียงนี้
ใครว่างาช้างมี
พอได้ทาที่เตียงนอน
๏88 มีแต่สองสามกา
พ้นกะหวานะภูธร
ไม่เห็นมาแต่ก่อน
ใครห่อนเล่าสื บกันมา
๏89 เมื่อจักทาแท่นนอน ติดต่อกันได้แลหนา
ขอทูลแก่ราชา
ท้าวจงทราบน้ าพระทัย
๏90 ครั้นว่าดังนั้นเล่า พระนางเจ้ามิพอใจ
ปวดหัวตามัวไป
บัดนี้ไซร้จกั มรณา
๏91 อามาตย์จึงกราบทูล พระองค์เจ้าจงให้หา
บรรดาที่พรานป่ า
เคยเที่ยวหาเนื้อในไพร
๏92 เกลือกเข้าจะพบพาน ซึ่งว่าช้างอันงาใหญ่
จักมีอยูท่ ี่ไหน
ใครรู ้เห็นเป็ นมัน่ คง
๏93 ให้เร่ งเสาะแสวงหา ซึ่งว่างาต้องประสงค์
เดชะพระโฉมยง
พอจะรู ้บา้ งแลหนา
๏94 พระเจ้าท้าวพรหมทัด ได้ฟังอรรถจึงให้หา
หมู่พรานนั้นเข้ามา
มีโองการตรัสปราศรัย
๏95 ชาวเจ้าเหล่าพรานป่ า ย่อมเที่ยวหาเนื้อในไพร
เคยเห็นช้างสารใหญ่ เราจักเอามาทาเตียง
๏96 พรานป่ าก้มกราบกราน รับโองการทูลบ่ายเบี่ยง
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งาช้างใหญ่ทาเตียงนอน ข้าบ่ห่อนจะเห็นมี
๏106 เฒ่าพรานตนหนึ่งไซร้ อายุได้ถึงร้อยปี
กราบทูลพระภูมี ว่าได้ยนิ เล่าสื บมา
๏107 เมื่อครั้นปู่ ชวดไซร้ บอกไปไม่มุสา
ท่านเล่าสื บกันมา
แต่ปู่ย่าลูกหลานเหลน
๏108 ว่าไปถึงหิมพานต์ บอกลูกหลานว่าได้เห็น
ช้างสูงสามสิ บเส้น
…เสร็ จศีลาปลาย
๏109 อยูใ่ นป่ าหิมพานต์ ด้วยบริ วารเป็ นมากมาย
ว่างาสามอ้อมปลาย
แต่คะเนได้พน้ ประมาณ
๏110 ชื่อว่าพญาฉัททันต์ อยูห่ ิมวันต์เป็ นช้านาน
กับหมู่บริ วาร
ว่าเก้าหมื่นเก้าพันตัว
๏111 พระองค์จงแจ้งใจ ให้ใครไปเถิดอยูห่ ัว
เสาะสางให้พบตัว
ก็ยงิ เอางานั้นมา
๏112 ตรัสฟังคาพรานเฒ่า ตาแก่เล่าเป็ นหนังหนา
ได้ใจพระทรงธรรม
ท่านประธานซึ่งรางวัล
๏113 ประธานพรานเฒ่าแล้ว ตรัสแจ้วแจ้วมาด้วยพลัน
อามาตย์เร่ งผายผัน
เที่ยวร้องป่ าวหาคนดี
๏114 ถ้าว่าใครอุกอาจ กล้าสามารถเดินพงพี
อาสาเราครั้งนี้
ให้สาเร็จดังประสงค์
๏115 เอาฆ้องผูกคอม้า ตีฆอ้ งร้องหาผูม้ นั่ คง
รับได้เหมือนใจจง
เงินทองเราจะเถิงใจ
๏116 อามาตย์รับองการ แล้วกราบกรานตามตรัสไป
ตีฆอ้ งร้องป่ าวไป
ก็ถึงบ้านโสอุดร
*ฉบัง*
๏117 มีเฒ่าคนหนึ่งกล้า เป็ นคนชานาญ
เคยเที่ยวที่ในไพรสน
๏118 เป็ นพรานเชี่ยวชาญแต่ก่อน นายโสอุดอน
ได้ฟังก็คิดราพึง
๏119 ได้ยนิ เสี ยงฆ้องหึ่งหึ่ง เพื่อนคิดคานึง
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งาช้างใครทาเตียง
นัน่ บ่ห่นจักเห็นมี
๏97 ตาพรานตนหนึ่งไซร้ อายุได้ถึงร้อยปี
กราบทูลแก่ภูมี
ว่าได้ยนิ เล่าสื บมา
๏98 แต่ขนาดครั้งโปทวด ใช่จกั อวดไม่มุสา
ท่านเล่าสื บกันมา
แต่โปย่าหลานหลินไซร้
๏99 ว่าช้างป่ าหิมพานต์ มีบริ วารมากเหลือหลาย
ทางนั้นไกลมากมาย
ข้าได้ยนิ ท่านเล่ามา

๏100 ชื่อว่าพญาฉัททันต์ อยูห่ ิมวันต์นานหนักหนา
กับนางอัครฉายา
ได้เก้าหมื่นเก้าพันตัว
๏101 พระองค์จงแจ้งใจ ให้ใครไปเถิดอยูห่ ัว
เสาะแสวงให้พบตัว
จักได้ยนิ เอาซึ่งงา
๏102 พระฟังซึ่งพรานเฒ่า ตาเล่าเป็ นเรื่ องมา
สบพระทัยเราปรารถนา เธอก็ให้ซ่ ึงรางวัล
๏103 ประทานให้พรานแล้ว ตรัสแจ้วแจ้วลงมาพลัน
อามาตย์เร่ งผายผัน
เที่ยวป่ าวหาซึ่งคนดี
๏104 หาคนที่อุกอาจ
กล้าสามารถในพงพี
อาสาเราครั้งนี้
ให้สาเร็จซึ่งจานง
๏105 เอาทองผูกคอม้า ตีฆอ้ งหาคนมัน่ คง
…
เงินทองให้จงถึงใจ
๏106 อามาตย์กม้ กราบกรานการ รับโองการไปบัดใจ
ตีฆอ้ งร้องป่ าวไป
พอถึงที่บา้ นนายพราน
*ฉบัง*
๏107 ยังมีพรานหนึ่งใจพาล เพื่อนนั้นเชี่ยวชาญ
เคยเที่ยวข้างในดงดอน
๏108 เป็ นพรานเชี่ยวชาญแต่ก่อน นายสู อุดร
ได้ยนิ ก็คิดราพึง
๏109 ได้ยนิ เสี ยงฆ้องหึ่งหึ่ง เพื่อนคิดคานึง
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เห็นว่าจะได้รางวัล
๏120 ใจไยอยูห่ ือหือ กูรับเถิดฤๅ
เห็นว่าจะได้รางวัล
๏121 คิดแล้วคล้ายแคล้วผายผัน รับเอาด้วยพลัน
ว่าข้าจะขออาสา
๏122 จักไปให้พน้ ภริ ยา มันด่ามันว่า
ดีแต่กินเหล้าทุกวัน
๏123 ทาอะไรไม่ได้สักอัน เขาทวงทุกวัน
ยันเย้ายักญีราคาญ
๏124 อีเมียนี้มนั ก็สามานย์ งึมงาราคาญ
จักหนีมนั ให้ลบั ตา
๏125 เดชะมิตายจะกลับมา จักดูน้ าหน้า
อีเฒ่าเล่ามันจองหอง
๏126 ถ้าได้ทองที่กูจะลอง แล้วจะเอาทอง
เงินทองไปเทรดหัวมัน
๏127 นี่แน่ะกูจกั ทาขวัญ หยอกเล่นเท่านั้น
จะโกรธก็เร่ งโกรธไป
๏128 อามาตย์ได้ฟังก็ดีใจ รับเอาตัวไป
ถวายแก่พระราชา
๏129 ผูน้ ้ ีจกั ขออาสา จงทราบบาทา
ชื่อว่านายโสอุดร
๏130 บัดนั้นพระโปรดภูธร ว่าโสอุดร
แต่ก่อนมึงอยูท่ ี่ไหน
๏131 อาสากูจริ งฤๅไร หาช้างงาใหญ่
ให้ได้ดงั กูปรารถนา
๏132 วันนี้กูเห็นมึงมา เหมือนหนึ่งเอางา
ทาเตียงให้ลูกกูนอน
๏133 บัดนั้นเฒ่าโสอุดร กราบทูลภูธร
ว่าข้าขออาสา

ฉบับวัดบ้ านนา
ว่ากูจกั รับเอาเถิดหรื อ
๏110 นัง่ ถอนใจใหญ่หือหื อ รับเอาเถิดหรื อ
เห็นว่าจักได้รางวัล
๏111 คิดแล้วเพื่อนจึงผายผัน รับเอาด้วยพลัน
ตัวข้าจักขออาสา
๏112 จึงเอาทองให้ภิริยา มันบ่นมันว่า
เพราะกินแต่เหล้าทุกวัน
๏113 สิ่ งใดไม่ได้สักอัน เข้าห้องทุกวัน
ยักเนี่ยยักยันราคาญ
๏114 ปากเมียหาญกล้าสามานย์ งึมงาราคาญ
จักหนีมนั ให้ลบั ตา
๏115 เดชะมิตายจักกลับมา กูจกั ดูน้ าหน้า
พวกอีเจ้าเหล่ามันจองหอง
๏116 ถ้ามันทวงกูจะถอง แล้วจึงมอบกอง
เงินทองเทรดหัวมัน
๏117 นี่แน่กูจกั ทาขวัญ หยอกเล่นเท่านั้น
จักโกรธก็เร่ งโกรธไป
๏118 อามาตย์ได้ยนิ ก็ดีใจ รับเอาตัวไป
ถวายท้าวไทราชา
๏119 เพื่อนนี้จกั ขออาสา กราบทูลราชา
ชื่อว่านายโสอุดร
๏120 บัดนั้นสดเด็จภูธร ว่าเหวยโสอุดร
แต่ก่อนเอ็งอยูท่ ี่ไหน
๏121 อาสาจริ งหรื อไร หางาช้างใหญ่
ให้ได้ดงั ความปรารถนา
๏122 วันนี้กูเห็นมึงมา เหมือนเอ็งเอางา
มาเตียงให้ลูกกูนอน
๏123 บัดนั้นนายสู อุดร กราบทูลภูธร
ว่าข้าจักขออาสา
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๏134 เข้าไพรในหิมวา เที่ยวเสาะสร้างหา
ซึ่งงาจะต้องประสงค์
๏135 จะขอจีวรสบง ทาดุจดังสงฆ์
พระองค์ยอ่ มนุ่งกาสา
๏136 ได้ยนิ ปู่ ชวดเล่ามา ว่าช้างนั้นมา
ยอมอยูแ่ ก่ศีลทุกประการ
๏137 ครั้นเห็นผ้าเหลืองก็กราบกราน สัญญาอาการ
ราไหว้พระสงฆ์ทรงธรรม
๏138 ช้างนั้นอยูป่ ่ าหิ มพานต์ ชื่อพญาฉัททันต์
บริ วารก็มากนักหนา
๏139 ช้างนั้นรักษาศีลลา ย่อมรู ้ภาวนา
ศรัทธาก็ดีกวดขัน
๏140 บริ วารเก้าหมื่นเก้าพัน สั่งสอนทุกวัน
ให้ภาวนารักษาศีล
๏141 คาพระกลัวบริ วาร พบเข้ามิเป็ นการ
จะเหยียบย่าเป็ นผง
๏142 เดชะข้ารอดมาถึงพระองค์ จักได้มนั่ คง
ซึ่งงาพญาฉัททันต์
๏143 ข้าขอเสบียงจงพลัน ให้มากครามครัน
สาหรับไปเลี้ยงอาตมา
๏144 ขอเงินซื้อขวานนานา อีกทั้งมีดพร้า
จอบเสี ยมจงโปรดครบครัน
๏145 จะตัดลอดลัดหิ มวันต์ ไม้กีดมีดฟัน
จะแผ้วจะผ่านกันไป
๏146 เกลือกว่าปะพบต้นไม้ใหญ่ ก็ตดั เสี ยได้
จะเอาสิ่ วเจาะขวานฟัน
๏147 ก็ตดั ลอดเลาะไปได้พลัน ร้าวป่ าพนาสัน
ใช่วา่ จะเตียนนั้นเมื่อไร
๏148 ทั้งนี้ตรัสอย่าร้อนใจ ซึ่งช้างงาใหญ่
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๏124 ขอผ้าชีวรนั้นหนา ผ้าสบงนั้นมา
พระองค์ให้ดว้ ยพลัน
๏125 ได้ยนิ ปู่ ชวดเล่ามา ว่าช้างเหล่านั้น
ยอมอยูแ่ ก่ศีลทุกประการ
๏126 ครั้นเห็นผ้าเหลืองก็กราบกราน สัญญาอาการ
ว่าไหว้พระสงฆ์ทรงธรรม
๏127 ช้างนั้นอยูป่ ่ าหิ มวันต์ ชื่อพญาฉัททันต์
บริ วารก็มากนักหนา
๏128 ช้างนั้นย่อมรู ้ภาวนา รักษาศีลห้า
ศรัทธาก็ดีกวดขัน
๏129 บริ วารเก้าหมื่นเก้าพัน สั่งสอนทุกวัน
ให้ภาวนาเป็ นนิจกาล
๏130 ข้านั้นกลัวแต่บริ วาร พบเห็นมิเป็ นการ
จักเหยียบจักยีผ่ ยุ ผง
๏131 เดชะถ้ารอดมาถึงองค์ จักได้มนั่ คง
ซึ่งงาพญาฉัททันต์
๏132 ข้าขอเสบียงครบครัน สาหรับที่อนั
จักได้เลี้ยงอาตมา
๏133 ขอทั้งสิ่ วขวานมีดพร้า เข้าไพรพฤกษา
จอบเสี ยมจงโปรดครบครัน
๏134 จักตัดลอดลัดหิมวันต์ ไม้กีดมีดฟัน
จักแผ้วจักผ่านตรงไป
๏135 ครั้นพบต้นไม้อนั ใหญ่ เกียดขัดนักไส้
จักเอาสิ่ วเจาะฆ้องรัน
๏136 พอตัวรอดไปโดยพลัน ในป่ าพนาวัน
ใช่วา่ จะเตียนเมื่อไร
๏137 ทั้งนี้ทา้ วอย่าร้อนใจ ซึ่งงาช้างใหญ่
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ดีร้ายจะได้มาถวาย
๏149 โปรดเกล้าข้าวตากมากหลาย สักสองพร้อมปลาย
ให้สมที่ไปทางไกล
๏150 บัดนั้นสมเด็จท้าวไท ได้ฟังพรานไพร
ก็ชื่นชมหนักหนา
๏151 สัง่ ให้วิเศษซ้ายขวา บัดใจได้มา
ข้าวตูขา้ วตากครามครัน
๏152 ข้าวสุกข้าวสารทุกอัน เครื่ องของครบครัน
ตามมีพระราชองค์การ
๏153 เครื่ องแห้งเครื่ องสดเปรี้ ยวหวานสาหรับ
นายพราน
จะเป็ นเสบียงเลี้ยงกาย
๏154 ส้มทับพลับจีนมากหลาย สังขยางาลัว
ใส่หาบให้เต็มพอแรง
๏155 เลือกสรรแต่พนั ของแห้ง ใส่หาบพอแรง
ก็หาบก็ไม่พอถือ
๏156 ยกย่องขึ้นลองดูฤๅ เต็มไปไม่ครื อ
กาลังแกยังหนักหนา
๏157 ตรัสสั่งพากาสา จกลูกกายา
เพราะว่าจะลวงฉัททันต์
๏158 อีกทั้งเงินทองเสื้ อผ้า รางวัลพรานนั้น
ตรัสว่าเอาไปกินพลาง
๏159 ไปได้ดงั จิตคิดปอง กลับมาได้งา
จักปูนบาเหน็จล้นทวี
๏160 ไปเถิดมึงไปจงดี จักไปวันนี้
หรื อว่าจะไปเมื่อไร
๏161 พรานเฒ่าก้มเกล้ากราบไหว้ ขอลาว่าใคร
จะไหว้ซ่ ึงคุรุปัทยาย
๏162 รุ่ งเช้าจะลาผันผาย แต่เช้าก่อนงาย
ฤกษ์ยามแต่ตามตารา

ฉบับวัดบ้ านนา
ดีร้ายจักได้มาถวาย
๏138 โปรดข้าวตากมากมาย สักสองพร้อมปลาย
ให้สมที่อนั เป็ นทางไกล
๏139 บัดนั้นสมเด็จท้าวไท ได้ฟังพรานไพร
ก็ชื่นชมหนักหนา
๏140 ตรัสสัง่ วิเศษซ้ายขวา บัดใจได้มา
ข้าวตูขา้ วตากครบครัน
๏141 ข้าวสุกข้าวสารทุกอัน เครื่ องของครบครัน
ตามมีพระราชองค์การ
๏142 เครื่ องแห้งเครื่ องสดเจียวมัน สาหรับนายพราน
จักเป็ นเสบียงเลี้ยงตัว
๏143 สมทบน้ าตาลทับถัว่ ทั้งสังขยาคัว่
ใส่หาบให้เต็มพอแรง
๏144 เลือกสรรแต่ลว้ นของแห้ง ไว้ใต้กระแซง
เพื่อนหามก็ไม่พอถือ
๏145 ยกยองขึ้นลองดูหรื อ เต็มไปไม่ครื อ
กาลังเพื่อนแรงหนักหนา
๏146 ตรัสให้ท้ งั ผ้ากาสา จักคลุมกายา
เพราะว่าจะปลองฉัททันต์
๏147 อีกทั้งเงินทองครามครัน ให้พรานวันนั้น
ว่าเอ็งเอาไปกินพลาง
๏148 ถ้าได้ดงั ใจคิดวาง ครั้นได้งาช้าง
จักปูนบาเหน็จแสนทวี
๏149 ไปเถิดเองไปจงดี จักไปวันนี้
หรื อว่าจักไปเมื่อไร
๏150 พรานเฒ่ากราบเกล้าทูลไข ข้าเฒ่าขอลาไป
ไหว้ครู บาธิบาย
๏151 รุ่ งเช้าจักผันผาย แดดอ่อนผ่อนงาย
ฤกษ์ยามแต่ตามตารา
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๏163 ทูลแล้วเพื่อนแคล้วไคลคลา ไปยังเคหา
พรานป่ าหาตาครู
๏164 หมอเฒ่าก็จบั ยามดู โชคร้ายหลายตรู
ดูตามทวารกล่าวมา
๏165 วันนี้ จบั ยามสามตา ยามองการไอ้พรานป่ า
ยังรามเกียรติ์เขียนวน
๏166 ได้เมื่อพี่นอ้ งสององค์ ดาเนินเดินดง
ก็พบซึ่งพระฤๅษี
๏167 จึงได้สีดาเทวี กัลยามารศรี
ดังนี้ก่อลาภหนักหนา
๏168 ยังเราไอ้เฒ่าสามตา เป็ นกาหนดเวลา
จะพบพญาฉัททันต์
๏169 แดนอ่อนก่อนงายแล้วผายผัน จงไปให้ทนั
ซึ่งฤกษ์แลยามเวลา
๏170 ไปได้ดงั ใจปรารถนา กูทางไม่คลา
ถ้าลูกได้มาเสี่ ยงทาย
๏171 รู ้จกั ว่าหญิงแลชาย ดังจิตคิดหมาย
ปากว่าตะละตาเห็น
๏172 ยามนี้มิรู้ยากเย็น ถ้าจักทาเข็ญ
ดีร้ายจะไปวนเวียน
๏173 ดีแล้วเสร็จยามรามเกียรติ์ บ่ได้วนเวียน
แต่ลว้ นขยันมัน่ คง
๏174 ไปยังทิศนี้โดยจง ตั้งหน้าจานง
ให้ตรงต่อทิศอุดร
๏175 พรุ่ งนี้ เอ็งเร่ งขจร พอแดดอ่อนอ่อน
ไอ้เฒ่าจงเข้าในไพร
๏176 พรานเฒ่าได้ฟังก็ดีใจ ยิม้ แย้มภายใน
พรานเฒ่าคิดอยูไ่ ปมา
๏177 จึงจับนับยามสามตา ด้วยโฉลกคาถา
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๏152 ทูลแล้วเพื่อนจึงไคลคลา ไปถึงเคหา
จึงให้ไปหาหมอดู
๏153 หมอเฒ่าจึงเล็งยานดู สอบทานหลายครู
ว่าลาภจักมีหนักหนา
๏154 วันนี้ จบั ยามสามตา โองการพรานป่ า
ทั้งรามเกียรติ์เขียนลง
๏155 ได้ที่พี่นอ้ งสององค์ อันงามบรรยง
ดาเหนินเดินดงพงพี
๏156 จึงได้สีดาเทวี กัลยามารศรี
ทั้งนี้ก่อลาภหนักหนา
๏157 ยังเล่าจับยามสามตา เป็ นเล่ห์เวลา
จักพบพญาฉัททันต์
๏158 แดนอ่อนก่อนงายแล้วผาดผัน จรไปให้ทนั
ซึ่งฤกษ์และยามเวลา
๏159 จักได้ดงั ใจปรารถนา ดูได้มิคลา
ถ้าลูกในท้องกูจะทาย
๏160 รู ้จกั ว่าหญิงแลชาย ดังจิตคิดหมาย
ปากว่าตะหลาตาเห็น
๏161 ยามนี้มิสู้ยากเย็น ถ้าจะทาเข็ญ
ดีร้ายจักเป็ นเวรอยูก่ ่อน

๏162 พรุ่ งนี้ เอ็งจึงเดินจร พอแดดอ่อนอ่อน
เออเฒ่าจึงเข้าพงไพร
๏163 พรานเฒ่าได้ฟังก็ดีใจ ยิม้ แย้มแจ่มใส
ก็หวั งอไปงอมา
๏164 เพื่อนจึงยามสามตา ด้วยโฉลกคาถา
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ของข้าจะทายลองดู
๏178 แม้นมันเหมือนกันเคยดู เป็ นยามพระครู
ยังยามพระเถรสามทอง
๏179 ควายปละละไว้กลางหนอง เป็ ดน้ าลอยล่อง
ช้างเถื่อนก็เข้าเลียบไพร
๏180 ยามนี้ก็ดีเหลือใจ จักพบช้างใหญ่
มิได้จะคลาดสักอัน
๏181 ลาหมอจรคลามาพลัน ทูลลาพญานั้น
ครั้นแล้วก็กลับออกมา
๏182 รี บรับจับหาบใส่บ่า หน้าไม้ปืนผา
ตั้งหน้าเข้ายังพงไพร
๏183 ลูกเมียไม่สั่งสักคา กาอีโกลา
จัญไรมึงไม่เป็ นผล
๏184 พรานเฒ่าเข้ายังไพรสัน ได้สิบห้าวัน
ก็พน้ ที่เขตทางเดิน
๏185 เข้าในป่ าระหกระเหิ น หาบคอนย่ามเยิน
วุน่ วายที่ในมรรคา
๏186 บุ่มบ่ามฝ่ าหนามโยธกา มีดตัดลัดมา
ในป่ าก็ขาดเป็ นทาง
๏187 ปะพบต้นไม้ลม้ ขวาง ลดหาบลงวาง
เอาขวานเข้าปั่นหัน่ รอน
๏188 ตุงตังพรู พรั่งดงดอน เสื อเนื้อซอกซอน
หลับนอนก็ลุกหลีกหนี
๏189 ลิงค่างบ่างบินอึงมี่ พึ่บพับขยับหนี
ปักษีประเพรี ยกเรี ยกกัน
๏190 ไก่เถื่อนยืดต่อขึ้นขัน ตกใจไม่หนั
นกหว้าก็มาบินไป
๏191 ดั้นด้นปะต้นไม้ใหญ่ ลดเลี้ยวมิได้
เอาสิ่ วเข้าเจาะเคาะโพรง
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ร้องว่าจักทาลองดู
๏165 นับเปลี่ยนใหม่พระครู เป็ นยามลอยอยู่
เห็นช้างเถื่อนออกเลียบไพร

๏166 ยามนี้ดีนกั เหลือใจ สวัสดีมีชยั
มิใคร่ จกั คลาดสาคัญ
๏167 หนีเมียจรในวันนั้น กราบทูลลาพลัน
ครั้นแล้วก็กลับออกมา
๏168 รี บรับจับหาบใส่บ่า หน้าไม้ปืนยา
ตั้งหน้าเข้ายังพงไพร
๏169 ลูกเมียก็ไม่สั่งไว้ ว่าอีจงั ไร
ใจเบากูนึกชังมัน
๏170 พรานเฒ่าเข้าไพรหิมวันต์ ได้สิบห้าวัน
ต่อพ้นซึ่งเขตทางเดิน
๏171 เข้าไปในป่ าระหกระเหิ น หาบคอนหย่อนเยิน่
วุน่ วายที่ในหิมวนา
๏172 บุ่มบ่ามฝ่ าหนามเวทนา มีดตัดลัดมา
ในป่ าก็แทบหลงทาง
๏173 พรานพบต้นไม้ลม้ ขวาง ปลดหาบลงวาง
เอาขวานเข้ารันบัน่ รอน
๏174 โผงผางกึกก้องดงดอน เสื อเนื้อซอกซอน
หลับนอนก็ลุกวิ่งหนี
๏175 ลิงค่างกระบ่างชะนี ริ บรับขยับหนี
ประเพรี ยกก็เรี ยกเพื่อนกัน
๏176 ไก่เถื่อนยกคอขึ้นขัน ตกใจไม่ทนั
ก็ลม้ ผวาหนีไป
๏177 ดันดงปะต้นไม้ใหญ่ ลดเลี้ยวไม่ได้
เอาสิ่ วเข้าเจาะเคาะโพรง
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๏192 แคะงัดตัดดังโผงโผง ตุ๊ดตู่อยูโ่ พรง
ระพัดระเพินหนีไป
๏193 ยกหาบขึ้นบ่าผันผาย เล็ดลอดสอดไป
เพื่อนถือซึ่งความสัจจา
๏194 บ่ายหน้าตรงไปหิมวา ยูงยางขวางหน้า
พรานป่ าเพื่อนล้มระเนไป
๏195 ครั่นครื นสัตว์ตื่นทั้งดง โผงผางกลางดง
สนัน่ ไปทั้งภูผา
๏196 เข้าหั่นบัน่ เสี ยบมิชา้ พอช่องมรรคา
ลัดได้ก็ไปโดยจง
๏197 บุกแฝกแหลกยับเป็ นผง ลัดเปาะเลาะดง
หนามไหนก็ไม่ทนทาน
๏198 แหลกยับกับตีนนายพราน หนามโรกหนามหัน
เฒ่าพรานก็ฟันยับเยิน
๏199 ทางพลางหาบมายิน ระหกระเหิน
เดินไพรเพื่อนไม่เกรงขาม
๏200 บ่นงึมพึมพัมบุ่มบ่าม สุดแท้แต่ยาม
ทิศไหนก็ไปโดยหมาย
๏201 เสื อสี แรดช้างกวางทราย ตกใจมากมาย
ก็แตกใต้วิ่งหนี
๏202 ฝูงนกทั้งพงพี ลิงค่างบ่างชะนี
ไม่ทนั จะหาลูกตน
๏203 พลัดพรากวุน่ วายเสื อกสน กู่อยูท่ วั่ ดง
บ้างกู่หาลูกสนัน่ ไป
๏204 จู๋จี๋มีในไพรสน กู่กนั สนัน่ ดง
เพรี ยกไปที่ในพงพี
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๏178 แข็งขัดดังโผงโผง ตุ๊ดตู่อยูโ่ พรง
ก็วงิ่ พรัดเพื่อนวุ่นวาย
๏179 ยกหาบขึ้นบ่าผันผาย ลัดลอดสอดกาย
เพื่อนถือซึ่งความสัจจา
๏180 บ่ายหน้าตรงไปหิมวา ยูงยางขวางหน้า
เอาขวานเข้าค่อนรอนลง
๏181 ลอดลัดตัดเดินเสื อกสวน ท่องทัว่ ตาบล
สะละวนไปในภูผา
๏182 เข้าหั่นบัน่ เสี ยมิชา้ เป็ นช่องมรคา
ตัดได้ก็ไปโดยจง
๏183 บุกแฝกยับแยกแหลกลง ตามปล้องล่องตรง
หนามไหนก็ไม่ทนทาน
๏184 แหลกยับกับตีนนายพราน หาบคอนพะหนาม
เฒ่าพรานก็ฟันยับไป
๏185 ถางพลางทางหายเยิน่ เยิน่ บุกรกระหกระเหิ น
เดินไพรเพื่อนไม่เข็ดขาม
๏186 งุมงาพุมพาเดินตาม สุดแท้แต่ยาม
ทึงทังก็ไปโดยหมาย
๏187 เสื อสี ห์แรดช้างกวางทราย ตกใจมากมาย
กระต่ายกระเต็นโดดหนี
๏188 ฝูงนกที่ในพงพี ลิงค่างบางชะนี
มิทนั จะคว้า
๏189 พลัดพรากวุน่ วายสับสน กึกก้องทั้งดง
ประเพรี ยกก็เรี ยกเพื่อนกัน
๏190 จูจ้ ้ ีมีในหิ มวันต์ ร้องเรี ยกหากัน
สนัน่ ไปทั้งดงหลวง
๏191 ค้างคาวห้อยย้อยเป็ นพวง ชะนีโหยห่วง
หน่วงไม้ก็แล่นหนีพลัน
๏192 เสี ยงหาบพรานเฒ่าแกว่งสั่น เหน่งหน่างทบกัน
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๏205 เฒ่าตัดลัดดงพงพี ผางผึ่งอึงมี่
พงพีก็ลนั่ สนัน่ ไป
๏206 ขวานบัน่ จอบโกลนขุดไม้ เอาไว้ทาไม
ใครใช้ให้กีดทางกู
๏207 ขุดต่อก่อไฟติดวู เฒ่าเข้าทัดถู
กีดทางก็ขว้างเสี ยไกล
๏208 ดั้นด้นไพรสนพนาลัย พรานป่ าคลาไคล
แทบใกล้จะถึงปลักแปลง
๏209 เหนื่อยนักหยุดพักเอาแรง คว้าเอาขนมแห้ง
พอแรงแล้วก็คลาไคล
๏สุรางคนางค์
๏210 พรานป่ าดาเนิน
ระหกระเหิ น
เฒ่าค่อยคลายใจ
ไม่ได้แผ้วถาง
เป็ นทานริ้ นไป
ล่วงเข้าป่ าใหญ่
แว่นแคว้นหิมพานต์
๏211 ไม่ได้แผ้วถาง
ป่ าระหงดงกว้าง
พ้นทางกันดาร
ระรื่ นชื่นใจ
ที่ในหิมพานต์
หาบคอนหย่อนยาน
เฒ่าพรานจรดล
๏212 ชมไม้ต่างต่าง
เรี ยบเรี ยงสองข้าง
บ้างงามทรงผล
บ้างห่ามบ้างสุก
ทัว่ ทุกตาบล
อกกูอุดม
วันนี้แลนา
๏213 ลูกหมากรากไม้
สารพันกินได้
สองข้างมรรคา
วันนี้ลาภมึง
ท้องขึงแลนา
เรี ยงรายลานตา
ทัว่ ทั้งพงพี
๏214 แลใบไม้เปล่า
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งูเงี้ยวสู ดตรู ดหนี
๏193 เฒ่าลอดตัดดงพงพี …
พงพีก็ปราบราบไป
๏194 ขวานฟันจอบขุดโดนไม้ ไว้พ่อมันไย
ใครใช้ให้กีดทางกู
๏195 ขุดต่อก่อไฟติดวู เฒ่าเข้าลากถู
กีดทางกูขว้างเสี ยไกล
๏196 ตัดดงไพรสนพนาลัย แทบใกล้ป่าใหญ่
กระชั้นจักถึงหลักแปลง
๏197 เหนื่อยนักหยุดพักเอาแรง คว้าสอบกระหนมแห้ง
พอมีแรงเฒ่าค่อยคลาไคล
๏สุรางคนางค์
๏198 พรานป่ าตาเหนิน
พ้นรกระหกระเหิน
เฒ่าค่อยคลายใจ
พอได้แผ้วถาง
เป็ นทานรื่ นไป
ล่วงเข้าป่ าใหญ่
แว่นแคว้นหิมพานต์
๏199 พอพบแถวทาง
ป่ าระหงดงกว้าง
ทางไม่กนั ดาร
รื่ นชื่นสาใจ
ที่ในหิมพานต์
หาบคอนหย่อนยาน
พรานเฒ่าจรดล
๏200 ชมไม้ต่างต่าง
เรี ยงรายสล้าง
ย่อมล้วนมีผล
บ้างห่ามบ้างสุก
ทัว่ ทุกตาบล
พุงกูอุดม
วันนี้แลนา
๏201 ลูกหมากรากไม้
จะกินกุไรได้
สองข้างมรรคา
วันนี้ลาภหนึ่ง
ท้องตึงแลหนา
เรี ยงรายลานตา
ทัว่ ทั้งพรึ งพรี
๏202 แลเห็นไม้แปลก

239
ฉบับวัดบ้ านแลง
หาบพลางทางเล่า
เฒ่าชมพนาลี
มันมีมากจริ ง
ทุกสิ่ งมากมี
เออบางอย่างนี้
เหมือนป่ าหิมพานต์
๏215 รวยระรื่ นชื่นใจ
ดอกลูกไสว
กิ่งใหญ่ตระการ
บ้างตูมบ้างห่อ
ออกช่อดอกบาน
ปลื้มใจนายพราน
ค่อยเดินไคลคลา
๏216 ชมดอกมะลิซอ้ น
เฒ่าโสอุดร
คิดถึงบุตรา
ลูกรักพ่อเอย
มาด้วยพ่อรา
ให้พระถังงา
ชมเล่นสาราญ
๏217 ชมดอกคัดคาว
โอโอโน่นเล่า
สารภีหอมหวาน
กล้วยอ้อยน้อยหน่า
รวยมากระการ
นึกใจนายพราน
เหมือนกลิ่นสุ รา
๏218 สุราสะกดธาตุ
ได้มาเมื่อขาด
เป็ นเพื่อนเจรจา
ลองกับส้มโอ
โตโตน้าน้า
โน่นเล่าเจ้าข้า
เกลื่อนกลาดดงดอน
๏219 เฒ่าเห็นมะตูมสุก
หล่นลงต่าปุก
ครั้งหน้านายพราน
เด็กน้อยกูเอ้ย
เอ็นดูลูกหลาน
แม้นมาด้วยพราน
จะกินพอแรง
๏220 ส้มแก้วส้มโอ
โน่นแน่ะอะโข
เป็ นพวงสุกแดง
ที่แผ่นดินเรา
ล้วนพันเล่าแตง
แมงลักฟักแฟง
สุกแดงนานา
๏221 ขนุนขนัง
ลูกอินทร์ลูกจันทน์
สารพันนานา

ฉบับวัดบ้ านนา
หาบเข้าทางแยก
ชมป่ าพนาลี
มากนักจริ งจริ ง
ทุกสิ่ งอันมี
เขาวว่าอย่างนี้
ชื่อป่ าหิมพานต์
๏203 ระรื่ นชื่นใจ
ออกลูกไสว
กิ่งใบตระการ
บ้างตูมบ้างห่อ
ออกช่อดอกบาน
ปลื้มจิตเฒ่าพราน
ค่อยหาบไคลคลา
๏204 ชมดอกมะลิซอ้ น
เฒ่าสูอุดร
คิดถึงพังงา
ลูกน้อยกูเอ๋ ย
ถ้ามาด้วยหรา
ให้เจ้าพังงา
ชมเล่นสาราญ
๏205 ชมดอกแค็ดเค้า
โอโอโน่นเล่า
สารภีหอมหวาน
ดอกกลอยน้อยหน่า
รวยมากระการ
นึกในใจพราน
เหมือนกลิ่นสุ รา
๏206 ระรื่ นชื่นมาก
ได้มาเมื่อยาก
เป็ นเพื่อนเจรจา
มะม่วงกับส้มโอ
โตโตคลณา
โน้นเล่าเจ้าข้า
กลิ้งกลางดงดอน
๏207 เฒ่าเห็นมะมุดสุก
หล่นลงตาปุก
ตรงหน้านายพราน
เด็กน้อยกูเอ้ย
เอ็นดูลูกหลาน
แม้นมาด้วยพราน
จักกินพอแรง
๏208 ส้มแก้วส้มโอ
โน่นแน่ะอะโข
เป็ นพวงดวงแดง
…
…
ห้อยแขวนร่ องแร่ ง
อีกทั้งแตงกวา
๏209 ขนุนขนัง
ลูกอินทร์ลูกจันทน์
ละมุดพุทรา
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ทุเรี ยนลางสาด
ใส่หาบไปรา
ฝากแก้วกาพร้า
ลูกน้อยอยูเ่ รื อน
๏222 เฒ่าเห็นลูกเกด
ลูกกร่ ามะยมเทศ
ตกลงกลาดเกลื่อน
โอ้โอไอ้จอ้ ย
ลูกน้อยอยูเ่ รื อน
กาพร้าใครจะเหมือน ลูกน้อยพ่ออา
๏223 เมื่อกลับมาได้
พ่อจักเก็บไป
ฝากเจ้าพังงา
โน่นแน่ะลูกเกด
วิเศษนักหนา
ละมุดสี ดา
อนิจจาน่าชม
๏224 ตะโกพะวา
มะตูมลูกหว้า
มะยมลูกพรม
มะเดื่อเต็มทาง
มะปรางน่าชม
อกกูอุดม
แต่ตวั คนเดียว
๏225 เก็บใส่ปากหาบ
พรานไพรใจบาป
เดินพลางแลเหลียว
โน่นแน่ะเสื อโคร่ ง
โทงโทงตัวเดียว
ขบฟันกระเกรี ยว
ลองปื นดูฤๅ
๏226 นี่แน่ะหมาใน
เยาะกูเล่นได้
อีกทั้งกระบือ
ลดหาบลงวาง
ยังสักผางฤๅ
หักว่ากูถือ
ซึ่งความสัจจา
๏227 เฒ่าเห็นโคถึก
ในใจเฒ่านึก
จะใคร่ ลองปื นผา
หมูโทนเที่ยวล่อง
เฒ่าก็มองเข้าหา
แลดูเล่นรา
มันพีเหลือใจ
๏228 เสี ยงกระทิงมันร้อง
พิลึกกึกก้อง
เยาะกูเล่นใย
โน่นโพ้นกวางทอง
เยื้องย่องในไพร
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ทุเรี ยนลางสาด
ใส่หาบเมื่อมา
ฝากแก่กาพร้า
ลูกน้อยอยูเ่ รื อน
๏210 เฒ่าเห็นลูกเกด
สุกรมมะยมเทศ
ตกลงกลาดเกลื่อน
โอ้โอไอ้จอ้ ย
ค่อยค่อยอยูเ่ รื อน
กาพร้าใครจะเหมือน ลูกน้อยพ่ออา
๏211 เมื่อกลับต่อใด
พ่อจะเก็บเอาไป
ฝากเพาพังงา
โน่นเล่าลูกเกด
วิเศษนักหนา
…
อนิจจาน่าชม
๏212 ตะโกพะวา
มะดูกลูกหว้า
เกลื่อนกลาดสุกกลม
มะปริ งลลังสาด
มะหาดน่าชม
อกกูอุดม
แต่ตนคนเดียว
๏213 เก็บใส่บ่าหาม
พรานเฒ่าใจบาป
เดินพลางแลเหลียว
โน่นโทนเสื อโคร่ ง
เที่ยวท่องตัวเดียว
ขบฟันเกรี ยวเกรี ยว
ลองปื นแลหรื อ
๏214 ปื นยาหน้าไม้
เยาะกูหรื อไร
ทั้งไอ้กระบือ
ปลดหาบลงวาง
ยังสักผางเถิดหรื อ
หากว่ากูถือ
ซึ่งความสัจจา
๏215 เฒ่าเห็นโคถึก
คิดในใจนึก
ใคร่ ลองปื นผา
หมูโทนเที่ยวท่อง
เฒ่าย่องเข้าหา
แลดูเล่นหรา
มันพีเหลือใจ
๏216 เสี ยงกระทิงมันร้อง
มากมี่กึกก้อง
หยอกกูเล่นใย
โน่นโทนกวางทอง
เยื้องย่องในไพร
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เสื อปลาหมาใน
โคเพาะเดียรดาษ
ชะนีมี่กอ้ ง
โหนห้อยตัวลง
กระไหนไก่ฟ้า
นกเงือกเสื อกศอ
บ้างจับค้ าไม้
โกนจาโนรี
ตัวผูต้ วั เมีย
เต้นใต้พฤกษา

จับอยูช่ ะโงก
นกร้องในไพร
โอ้โอลูกหลาน
ฉะนี้บินคล่า
นอนเคล้าเจ้าอยู่
จับไม้ไซร้ขน
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ไรไรเค้าดง
๏229 เฒ่าเห็นละมาด
ทัว่ ทั้งไพรพง
เสี ยงดังในดง
โน่นแน่ะไรไร
๏230 ไก่เถื่อนไก่ป่า
มะมีในไพร
พญาลอบินไป
บ้างไล่ตีกนั
๏231 นกขมิ้นอินทรี
ปักษีปักษา
คาบเหยือ่ ไปมา
แลดูนายพราน

๏232 เสี ยงนกโพระดก
โปกเปกหัวขวาน
ปลื้มใจนายพราน
ป่ านนี้คอยหน
๏233 ยูงทองฟ้อนรา
ตามแนวไพรสน
พลัดคู่หมู่ตน
บนปลายพฤกษา
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เสื อปลาหมาใน
ใต่เต้าเค้าดง
๏217 เห็นละลัง่ ละมาด
งัวเคล้าเดียรดาษ
ทัว่ ทั้งไพรพรง
ชะนีมี่กอ้ ง
เสี ยงร้องในดง
โดดห้อยหัวลง
แลเห็นไรไร
๏218 ไก่เถื่อนไก่ป่า
จุกใหญ่ไก่ฟ้า
มากมีในไพร
นกเงือกเสื อกศอ
พญาลอบินไป
บ้างจับค้ าไม้
บ้างไล่ชมกัน
๏219 นกกระอินทรี
โกนจาโนรี
ปักษีปักษาพันธุ์
ตัวผูต้ วั เมีย
คาบเหยือ่ ป้อนกัน
ไต่เต้นเป็ นควัน
ดูเล่นเถิดพราน
๏220 ข้าเขียนกลางคืน ตัวไม่ยงั ยืน
เลยหนาท่านอา
หยุดพักสักที
คิ้วพัวบัวคลี่
จงได้เมตตา
ให้หมากสักคา
ตาคาพี่อา
อีกทั้งมวนยา
จีบมาด้วยพลัน
๏221 เสี ยงนกโพระดก
จับร้องชะโงก
โปกเปกหัวขวาน
นกร้องระวังไพร
ปลื้มใจเฒ่าพราน
โอ้โอลูกหลาน
ปาฉะนีโหยหน
๏222 ยูงทองร้องร่ า
เฉี่ยวฉิวบินคล่า
ตามในไพรสน
เวียนเคล้าเจ่าอยู่
พลัดคู่หมู่ตน
เงือกงัว่ มัว่ มน
บนปลายพฤกษา
๏223 เอี้ยงควายรายไป
นกเปล้าเขาไฟ
เต้นไล่ไปมา
รายเรี ยงเคียงคู่
ทั้งหมู่สาลิกา
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เฒ่าค่อนลินลา
เห็นลูกทุเรี ยน
อนิจจาน่าชัง
หอมริ้ นขึ้นใจ
เขาว่าทุเรี ยน
อย่างนี้สิวา่
พิศดูลูกน้อย
ทั้งสุ กทั้งห่าม
แต่สักเครื อสิ้ น
อย่างแสงแกล้งสรรค์
จานวนหวีใหญ่
ลิงค่างกลางป่ า
ตกเครื ออร่ าม
แม้นใกล้ธารถิ่น
นี่มนั ไกลนัก

๏234 ชมพลางทางมา
ล่วงแล้วป่ าหลัง
เป็ นหนามรุ งรัง
กินหวานกระมังนา
๏235 ปลิดใส่หาบไป
ดีร้ายโอชา
นี้แล้วแลนา
เกิดมาพึ่งเห็น
๏236 เฒ่าเห็นป่ ากล้วย
เห็นงามน่ากิน
อารามน่ากิน
เสี ยดายหนักหนา
๏237 กล้วยดิบกล้วยกรัน
พัวพันหนักหนา
กล้วยไข่นานา
อยูใ่ ยไม่กิน
๏238 กล้วยส้มกล้วยน้ า
ต่าต่าเท่าดิน
จะกินกระไร
สุดจะเอาไป
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เสี ยงนกกระทา
บินมาริ มไพร
๏224 เขาขันค่าครวญ
นกยางนางนวล
บินเตร่ เร่ ไป
นกเขาขันอยู่
พลักคู่หรื อไร
เป็ นทุกข์ถึงใคร
หลาดใจนักนา
๏225 แขกเต้าเค้าแมว
เสิ ดสังซังแซว
แก้วไต่ไล่มา
โจนร่ ายไม้งาม
คร่ าครวญหนักหนา
เต้นไต่พฤกษา
คือมาหารัง
๏226 ชมพลางเดินพลาง
เฒ่าเดินตามทาง
ลินลาหน้าตั้ง
เห็นต้นทุเรี ยน
เป็ นลูกรุ งรัง
เป็ นหนามน่าชัง
กินได้หมังหนา
๏227 ปลดใส่บ่าไป
หอมยิง่ กระไร
หลาดในหนักหนา
เขาว่าทุเรี ยน
จริ งแล้วแลนา
อย่างนี้สิหวา
เฒ่าไม่เคยกิน
๏228 เฒ่าเห็นป่ ากล้วย
ออกลูกหลายหน่วย
ช่วยชิดปลิดชิม
บ้างสุกบ้างห่าม
อร่ ามน่ากิน
แต่ละเครื อไม่สิ้น
เสี ยสะดายอกอา
๏229 กล้วยตีบกล้วยครั่ง
อย่างแต่งแกล้งสรรค์ มากพันธุ์หนักหนา
จันทร์นวลหวีใหญ่
กล้วยไข่นานา
ฤๅษีในป่ า
อยูไ่ หนไม่กิน
๏230 กล้วยส้มกล้วยน้ า
ตกเครื อเหลือล้ า
ต่าต่าชิดดิน
อีกทั้งกล้วยหอม
งอมงอมน่ากิน
แม่นใกล้ยา่ นถิ่น
จักกินกระไรหนา
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๏239 เฒ่าปอกกินพลาง
ช้านักมินาน
จักได้กลับมา
โน่นแน่ะสวนอ้อย
เรี ยบร้อยหนักหนา
พ้นที่จะว่า
แต่ละล้ าเหลือใจ
๏240 ลองดูสักปล้อง
ให้มนั อร่ อยท้อง
จะใคร่ เอาไป
จันทร์ นวลกล้วยน้ า
หวานฉ่าเหลือใจ
อิ่มนักไม่ได้
วุน่ วายในพลัน
๏241 เฒ่าค่อยลินลา
ออกจากนั้นมา
เข้าป่ าไพรสัน
กับเนื้อเสื อสาง
เฒ่าก็วางหาบลง
แกล้งขวางทางคน
โลดแล่นบรรลัย
๏242 เฒ่ามองเข้าดู
ทาหน้ามูทู
เยาะกูหรื อไร
เสื อเหลืองเสื อโคร่ ง
ทาโกงเอาใคร
โนนหมีฤๅไฉน
ทั้งใหญ่ท้ งั ดา
๏243 ถอดมีดออกได้
เฒ่าวิง่ เข้าไป
ตกใจขมัน
วางวิ่งระเห็จ
มึงเข็ดมึงจา
นี่ฤๅกูทา
แค่พอตกใจ
๏244 เฒ่าเห็นโคเถื่อน
เดียรดาษกลาดเกลื่อน ทัว่ ทั้งพงไพร
ค่อยเดินค่อยย่อง
ด้อมมองเข้าไป
เห็นช้างงาใหญ่
มิใช่ฉทั ทันต์
๏245 ถอยหลังออกมา
ยกหาบใส่บ่า
ลินลาด้วยพลัน
เห็นรอยช้างใหญ่
นึกว่าฉัททันต์
วูว่ ามตามพลัน
เฒ่าก็ทนั เห็นตัว
๏246 เฒ่าดูมิใช่
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๏231 เฒ่าปอกกินพลาง
ช้านักจักห่าง
จะได้กลับมา
โน่นแน่สวนอ้อย
เรี ยบร้อยหนักหนา
พ้นนี้จกั ว่า
แต่ช้ าน้ าใจ
๏232 ลองดูสักปล้อง
มันพ้นที่จะลอง
ท้องจักทะลาย
จันทร์นวลกล้วยเขียว หวานเหี่ยวอยูใ่ น
อิ่มนักมิได้
จุกทาวุน่ วัน
๏233 เฒ่าค่อยลินลา
ออกจากนั้นมา
มรรคาไพรสัน
กับเนื้อเสื อช้าง
เฒ่าก็วางหาบพลัน
มันแกล้งหยอกหยัน
เพื่อนกันเมื่อไร
๏234 เฒ่าด้อมเข้าดู
ทาหน้ามู่ทู่
หลอกกูหรื อไร
เสื อเหลืองเสื อโคร่ ง
ทาโกงเอาใคร
โนนหมีเล่าไซร้
ทั้งใหญ่ท้ งั ดา
๏235 ถอดมีดแล่นไล่
เอาตัวให้ได้
ตกใจแล่นหลา
วางวิ่งระเห็จ
มึงเข็ดมึงจา
กูน้ ีแกล้งทา
แต่พอตกใจ
๏236 เฒ่าเห็นโคเถื่อน
เดียรดาษกลาดเกลื่อน ทัว่ ทั้งพงไพร
ค่อยเดินจดจ้อง
ค่อยมองเข้าไป
ไม่เห็นช้างใหญ่
ไม่ใช่ฉทั ทันต์
๏237 ถอยหลังออกมา
ยกหาบขึ้นบ่า
ลินลาด้วยพลัน
เห็นรอยช้างใหญ่
นึกว่าฉัททันต์
วูว่ ามตามพลัน
เฒ่าก็ทนั เห็นตัว
๏238 เฒ่าดูมิใช่
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ยาจกจัญไร
รอยใหญ่เหลือตัว
คิดว่าฉัททันต์
เฒ่าก็พรั่นคร้ามกลัว
รู ปดียงั ชัว่
พอเป็ นช้างโรง
๏247 โน่นตัวหนึ่งเล่า
หางด้วนอีเทา
ชอบเร้ามัว่ โขลง
ตัวนั้นหูฉีก
งาชะลึกเป็ นโพรง
ชอบใจมัน่ คง
เป็ นช้างเสบียง
๏248 เฒ่าค่อยไคลคลา
โน่นแน่ะเดียรดาษ
แลเห็นเกลื่อนเรี ยง
บางหมู่อยูไ่ กล
ได้ยนิ เล่าเสี ยง
ทั้งกินรายเรี ยง
เบี่ยงบ่ายชายดง
๏249 ใช่ชา้ งสาคัญ
เฒ่าจรจากนั้น
เดินตัดลัดพง
บ่ายหน้าต่อเถิด
อุดรโดยจง
พรานป่ าจรดล
ด้าวแดนหิมพานต์
๏250 เข้าถึงป่ าหลวง
ค่อยเดินเหนี่ยวหน่วง เห็นช้างสาคัญ
ป่ านนี้ฉนั ใด
อยูใ่ กล้ฉทั ทันต์
ดีร้ายจะพบกัน
วันนี้แลนา
๏251 เฒ่าเห็นพญา
งางอกออกปริ่ ม
ดีใจหนักหนา
คิดว่าฉัททันต์
เฒ่าก็ร้ ันตามมา
แลไม่เห็นงา
ช้างพังฤๅไฉน
๏252 หูหางน่ารัก
รู ปงามดีดกั
ช้างสูงช้างใหญ่
งาคุดหลุดคลอน
ถอนเสี ยฤๅไร
ประหลาดนักจักใคร่ ได้ดูสาคัญ
๏253 พินิจผิดไป
เห็นงาไรไร
ประหลาดใจใครจะปาน
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กระหยาจกจังไร
รอยใหญ่เหลือตัว
คิดว่าฉัททันต์
กูพรั่นคร้ามกลัว
รู ปดียงั ชัว่
พอเป็ นช้างโรง
๏239 โน่นตัวหนึ่งเล่า
หางด้วนขี้คาว
ชอบแต่มวั่ โขลง
ตัวนั้นหูฉีก
งาชะลีบเป็ นโพรง
ชอบแต่นอกโขลง
เป็ นช้างเสบียง
๏240 เฒ่าค่อยไคลคลา
โน่นเล่าเดียรดาษ
เกลื่อนกลาดรายเรี ยง
ลางหมู่อยูไ่ กล
ได้ยนิ แต่เสี ยง
เดินดินรายเรี ยง
บางเบี่ยงเข้าดง
๏241 ใช่ชา้ งสาคัญ
เฒ่าไปจากนั้น
เดินดั้นลัดพรง
บ่ายหน้าต่อทิศ
อุดรโดยจง
พรานป่ าเข้าดง
เข้าแดนหิมพานต์
๏242 ครั้นเข้าถึงป่ า
ค่อยเดินแสวงหา
ฝูงช้างสาคัญ
ป่ านี้ฉนั ใด
จักได้ฉทั ทันต์
ดีร้ายจักพบกัน
วันนี้แลหนา
๏243 เฒ่าเห็นพญาเนียม
งางอกออกเยีย่ ม
ดีใจหนักหนา
คิดว่าฉัททันต์
เฒ่าดั้นตามมา
ครั้นไม่เห็นงา
ช้างพังหรื อไร
๏244 หูหางงามนัก
รู ปร่ างสมศักดิ์
พอเป็ นช้างใน
แต่งาเป็ นหนอน
ถอนเสี ยหรื อไร
ไม่พอแก่ใจ
ใช่ชา้ งสาคัญ
๏245 พินิจพิศดู
ช้างมีอะขู
เห็นอยูค่ รามครัน
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พ้นที่ประมาณ
เฒ่าก็หนั เข้าดอน

รู ปร่ างงามล้น
ใช่ชา้ งสาคัญ
๏ฉบัง 16
๏254 บัดนั้นเฒ่าโสอุดร เยื้องย่างหาบคอน
ยอนยอนก็ค่อยไคลคลา
๏255 นายพรานไปนานเหลือตรา เจ็ดเดือนบ่คลา
ก็ถึงซึ่งเขตฉัททันต์
๏256 ว่านี่รอยช้างสาคัญ ชื่อพญาฉัททันต์
นายพรานก็เต็มน้ าใจ
๏257 จึงเห็นหลักแหล่งแปลงนอน …
จอมขวัญบาเรอรักษา
๏258 อันนี้สิรอยช้างใหญ่ กินหญ้าคว้าไขว่
ไม่ไล้ก็ยบั แหลกเหลว
๏259 ไอเฒ่ายกมือขึ้นเท้าเอว เห็นรอยแหลกเหลว
อันนี้ที่นอนฉัททันต์
๏260 อันนี้ที่นอนเมียขวัญ แห่งพญาฉัททันต์
ก่อเตียนดังคราดกวาดเสี ย
๏261 รอยรางช้างผูช้ า้ งเมีย ใบไม้ลนขนเสี ย
ดุจนึงคนแกล้งถากถาง
๏262 ชั้นนอกออกไปกว้างขวาง โดยทัว่ สาระภาง
ชะรอยที่นอนบริ วาร
๏263 สมสู่ อยูก่ ินถิ่นถาง กับด้วยบริ วาร
เป็ นทางเป็ นด้านไขว้ขวืน
๏264 ประมาณเก้าหมื่นเก้าพัน ที่นอนเตียนรื่ น
แม้นแท้น้ ีแลมัน่ คง
๏265 ใต้ตน้ โพธิ์ธายระหง อันนี้มนั่ คง
เป็ นที่แห่งพญาฉัททันต์
๏266 ปลักแปลงหลักแหล่งสาคัญ ที่พญาฉัททันต์
วันนี้จะคอยมองดู
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รู ปร่ างล้นพ้น
ใช่ชา้ งสาคัญ
หลาดใจใครจะทัน
ดั้นเข้าดงดอน
๏ฉบัง 16
๏246 บัดนั้นเฒ่าโสอุดร ย่างหยาบหาบคอน
ยอนยอนก็ค่อยคลาไคล
๏247 นายพรานจรนานเหลือใจ เจ็ดเดือนพอได้
ก็ถึงซึ่งเขตฉัททันต์
๏248 อันมีรอยช้างสาคัญ คือพญาฉัททันต์
นายพรานก็ด้ นั สัญจร
๏249 จึงเห็นหลักแหล่งแปลงนอน ย่อยยับประทับก่อน
ก็ปลงซึ่งหาบลงวาง
๏250 เที่ยวเตร่ เร่ ดูรอยช้าง ไม้ไล่เบาบาง
นายพรานก็เร่ งเดินไป
๏251 มันนี่ เป็ นรอยช้างใหญ่ เข้าออกเก่าใหม่
ไม้ไล่ก็ยบั แหลกเหลว
๏252 …
…
ก็เกลี้ยงดังปาดกวาดเสี ย
๏253 รอยรางนางช้างผูเ้ มีย ใบหล่นขนเสี ย
เหมือนหนึ่งคนถากแผ้วถาง
๏254 ชั้นนอกออกไปกว้างขวาง โดยทัว่ สถานทาง
ชะรอยว่าที่บริ วาร
๏255 สมสู่ อยูก่ ินถิ่นถาง หมายแม่นนายพราน
เป็ นด่านเป็ นทางทุกวัน
๏256 ประมาณเก้าหมื่นเก้าพัน หมายไว้ดว้ ยพลัน
แม่นแท้นี่แลมัน่ คง
๏257 ใต้ตน้ โพบายสู งส่ ง สาคัญมัน่ คง
เป็ นแท่นพญาฉัททันต์
๏258 ปลักแปลงหลักแหล่งสาคัญ ที่พระฉัททันต์
วันนี้จกั คอยแลดู

246
ฉบับวัดบ้ านแลง
๏267 อย่าได้ให้เห็นตัวกู เร้นซ่อนนอนอยู่
จักดูซ่ ึงช้างสาคัญ
๏268 คิดแล้วคลาศแคล้วผายผัน ยกหาบจากนั้น
จะหาซึ่งต้นไม้นอน
๏269 บัดนั้นเฒ่าสู อุดร เร่ หาที่นอน
จะซ่อนให้พน้ ศัตรู
๏270 พบต้นไทรใหญ่สาขา สู งละลิ่วทิวป่ า
มิไกลก็พอแลเห็น
๏271 ช้านักมันจักจวนเย็น ช้างป่ ามาเห็น
มิร้างจะพ้นความตาย
๏272 เสี ยดสี กูน้ ีทาเฉย เวลามันเคย
ปาฉะนี้จะจายไคลคลา
๏273 เฒ่าเที่ยวเดินเลี้ยวไปมา เห็นโพรงอันชอบตา
เอาหาบเข้าซ่อนทันใจ
๏274 ที่ในโพรงนั้นกว้างใหญ่ พอไว้แฟมได้
สองใบก็ได้ดีบ่ดี
๏275 เครื่ องแห้งแบ่งใส่ ห่อผ้า แสบท้องขึ้นมา
มือใส่ขยับจับกิน
๏276 น้ าท่าหาไว้หมดสิ้ น จนเข้าจะได้กิน
กระบอกก็กรอกพอแรง
๏277 จัดได้เครื อทองยองแยง โหนห้อยคอยตะแคง
ต่องแต่งก็ปีนขึ้นไป
๏278 ฉวยได้คาคบไม้ใหญ่ สื บสาวก้าวไป
บัดใจก็หกั รังนอน
๏279 ใกล้ค่าเย็นลงรอนรอน เฒ่าสูอุดร
แสบท้องก็กินขนมพลาง
๏280 แล้วคอยดูพญาช้าง กับหมู่สุรางคนางค์
ป่ านนี้จะกลับเข้ามา
๏281 เฒ่าขับดูยามสามตา ยามนี้จะมา
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๏259 อย่าได้ให้เห็นตัวกู เร้นซ่อนนอนอยู่
จักรู ้ซ่ ึงช้างสาคัญ
๏260 คิดแล้วเพื่อนจักผายผัน ยกหาบจากนั้น
ออกหาซึ่งต้นไม้นอน
๏261 บัดนั้นเฒ่าสู อุดร เที่ยวหาที่นอน
ระเสิ ดระสังไปมา
๏262 พบต้นไม้ใหญ่สาขา สูงเทียมปลายป่ า
สนัดตาไม่ไกลแลเห็น
๏263 ช้านักมันจักจวนเย็น ช้างป่ ามาเห็น
มิร้างจักชีพบรรลัย
๏264 สี เสี ยดนี้ทาไฉน เวลามันใกล้
ปาฉะนี้มนั จักจรมา
๏265 ฉวัดเฉวียนเวียนซ้ายขวา เห็นโพรงชอบตา
เอาหาบเข้าซ่อนทันใจ
๏266 มองดูเห็นรู กว้างใหญ่ พอไว้แฝงได้
ร่ องรอยก็นอ้ ยนักหนา
๏267 เครื่ องแห้งแบ่งใส่ห่อผ้า แสบท้องเล่าหนา
มันมาจะได้เอากัน
๏268 น้ าท่าเฒ่าหาไว้สิ้น ...
กระบอกก็กรอกพอแรง
๏269 จับได้ปีนทองขะย่องขะแย่ง โหนตัวหัวตะแคง
ไอ้เฒ่าก็ปีนขึ้นไป
๏270 ฉวยคว้าคาคบไม้ได้ ปี นร่ ายขึ้นไป
บัดใจก็หกั รังนอน
๏271 ใกล้ค่าเย็นมารอนรอน เฒ่าสูอุดร
แสบท้องตากินขนมพลาง
๏272 คอยอยูแ่ ลดูหมู่ชา้ ง เห็นเหล่าบริ วาร
ปาฉะนี้จกั กลับเข้ามา
๏273 เฒ่าจึงจับยามสามตา ยามนี้วา่ มา
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สักหน่อยจะได้เห็นกัน
๏282 เว้ยพญาฉัททันต์ วันนี้จะเห็นกัน
ว่าแล้วไอ้เฒ่าก็คอยแลดู
สุรางคนางค์ 28 นางกราย
๏283 เมื่อนั้นฉัททันต์
เที่ยวในหิมวันต์
กับหมู่บริ หวาร
เย็นย่าค่ามา
ลินลายังสถาน
กับหมู่บริ วาร
สู้แหล่งแปลงตน
๏284 อึงคนึงทั้งป่ า
เกลื่อนก่นกันมา
ทัว่ ทั้งพนาสน
โน้มน้าวกิ่งย้า
หักพฤกษาผล
อัดแอแจจล
ทั้งป่ าหิ มพานต์
๏285 กึกก้องร้องมี
ฉวยถลาคว้าตี
ย่าพงดงดาน
โกรกกรากสุมทุม
ทุกพุ่มสถาน
ร้องแล่นแปร้นปร้าน ก้องไพรพนาสณฑ์
๏286 โจกเจกเอกเอียง
ดังอยูป่ ระเพรี ยก
ทัว่ ทุกตาบล
ตรวจตราหาคู่
เข้าอยูท่ ี่ตน
ทัว่ ทุกไพรสน
ที่ตนเคยนอน
๏287 ห้อมล้อมโพธิสัตว์
ร้อยชั้นแออัด
ในป่ าดงดอน
เป็ นหมู่คู่ตน
พลพวกเคยนอน
ถิ่นฐานราญรอน
บ่ได้ชิงกัน
๏288 ใต้ตน้ โพบาย
กลางช้างทั้งหลาย
เจ้าพญาฉัททันต์
นางช้างทาตาม
เป็ นอันดับกัน
ใกล้พญาฉัททันต์
รักษาพยาบาล
๏289 เฒ่าโสอุดร
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สักหน่อยจะได้เห็นกัน
๏274 ใหญ่หรื อน้อยงาพระยาฉัททันต์ วันนี้จะเห็นกัน
เฒ่าพรานก็คอยคชสาร
สุรางคนางค์ 28
๏275 เมื่อนั้นฉัททันต์
เที่ยวในหิมวันต์
กับหมู่บริ หวาร
เย็นย่าค่ามา
ลินลายังสถาน
แห่งห้องหิมพานต์
หลักแหล่งแห่งตน
๏276 อึงคนึงทั้งป่ า
กลาดเกลื่อนกันมา
ทัว่ ทั้งไพรสน
โน้มน้าวกิ่งก้าน
หักพฤกษาผล
อัดแอแจจล
ทัว่ ทั้งหิ มพานต์
๏277 กึกก้องร้องมี
ผวาคว้าตี
หญ้าพงดงดาน
ตรอบตรอมออมอูม
ทุกหมู่สถาน
ระแหนแปร้นปร้าน
มีในไพรสณฑ์
๏278 โจกเจกอึงคนึง
...
ทัว่ ทุกตาบล
ตรวจตราหากัน
เข้าสู่ที่ตน
จรมาบัดดล
ที่ตนเคยนอน
๏279 ห้อมล้อมโพธิสัตว์
ร้อยชั้นแออัด
ทัว่ ทั้งดงดอน
เป็ นคู่อยูก่ นั
พวกพลเคยนอน
ที่ฐานสันดอน
มิได้ชิงกัน
๏280 ใต้ตน้ โพบาย
เป็ นที่พรรณราย
พระเจ้าฉัททันต์
นางช้างทั้งหลาย
ตามอันดับกัน
อยูใ่ กล้จอมธรรม์
รักษาพยาบาล
๏281 นายโสอุดร
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เห็นช้างนั้นนอน
เกลื่อนกล่นทุกสถาน
อื้ออึงคนึงไป
ทั้งไพรหิ มพานต์
จึงเห็นอาการ
ซึ่งพญาฉัททันต์
๏290 งามพ้นคลณา
พิศดูสองงา
หูหางครบครัน
งามนักจริ งจริ ง
ยิง่ ยวดกวดขัน
ชื่อพญาฉัททันต์
อุดมสมควร
๏291 ปู่ ชวดว่าไว้
งานั้นเติบใหญ่
ขาวงามเป็ นนวล
สามอ้อมจริ งแล
เที่ยงแท้เห็นควร
ประมาณประมวล
ดังจิตคิดหวัง
๏292 เฒ่าตกใจกลัว
ตัวสั่นระรัว
เห็นพ้นกาลัง
รวบหากิ่งไม้
ระเสิ ตระสัง
ใจเฒ่าคิดหวัง
ปลิ่มจะตกลงมา
๏293 มันยากเหลือใจ
กูจะลงกระไรได้
สุดใจแล้วนา
จะเล็ดลอดเข้า
ยิงเอาเถิดงา
ฆ่าตายเอางา
ไปถวายท้าวไท
๏294 อย่าเลยมากู
วันนี้จะดู
อย่าเพ่งลงไป
ต่อพรุ่ งเช้าตรู่
หมู่ชา้ งคลาไคล
กูลงไปได้
ใต้ที่ฉทั ทันต์
๏295 ช้างตัวสาคัญ
จะเอางานั้น
อันต้องประสงค์
เลียบกระดานลงไว้
แต่พอตัวลง
ทะลุปรุ ปลง
พอเป็ นช่องปื น
๏296 จักทาเป็ นเล่ห์
อย่าให้สนเท่ห์
เห็นเป็ นยัง่ ยืน

ฉบับวัดบ้ านนา
เห็นช้างมานอน
กล่นเกลื่อนทุกสถาน
อื้ออึงคนึงไป
ทั้งไพรหิ มพานต์
จึงเห็นอาการ
ซึ่งพญาฉัททันต์
๏282 งามพ้นคลณา
พิมพองงวงงา
หูหางครบครัน
งามนักจริ งจริ ง
ยิง่ ยวดกวดขัน
ชื่อพญาฉัททันต์
อุดมสมควร
๏283 โปท่านว่าไว้
ว่างานั้นไซร้
ทั้งงามบริ บูรณ์
สามอ้อมจริ งแล
เที่ยงแท้สมควร
ประมาณประมวล
ดังจิตคิดหวัง
๏284 เฒ่าตกใจกลัว
ตัวสั่นรัวรัว
เห็นพ้นกาลัง
รวบหากิ่งไม้
ระเสิ บระสัง
ใจจิตเฒ่าหวัง
ปลิ่มจะตกลงมา
๏285 มันมากเหลือใจ
กูจงั ลงไป
กระไรเล่าหนา
ลักลอบเข้าไป
ยิงเอาพญา
ฆ่าเอาซึ่งงา
ไปถวายท้าวไท
๏286 อย่าเลยมาถู
วันนี้จกั ดู
อย่าเพ่งลงไป
ต่อพรุ่ งเช้าตรู่
หมู่ชา้ งเข้าไพร
กูจกั ลงไป
ขุดเป็ นอุโมงค์
๏287 ใต้ที่ฉทั ทันต์
ช้างตัวสาคัญ
อันต้องประสงค์
เรี ยบแผ่นกระดาน
ไว้ช่องพอตรง
...
พอเป็ นช่องปื น
๏288 จักทาเป็ นเล่ห์
อย่าให้สนเท่ห์
เห็นเป็ นยัง่ ยืน
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จะกลบดินไว้
พรุ่ งนี้กลางคืน
ปัญญามึงไว
สรรเสริ ญตัวเอง
จะได้งานอน
ครั้นเวลาเช้า
พาพวกบริ วาร
สู่ป่าอันใหญ่
...เร่ ไป
ซอกไปในหนอง
ได้เป็ นอาหาร
แลดูอาการ
ลงจากต้นไทร
แวดชายไปมา
ใหญ่กว่าทั้งปวง
โน่นที่เมียน้อย
ชั้นนอกบริ วาร
ทาเสี ยมเตรี ยมไว้
แล้วขุดอุโมงค์
พออาตมานั้น
ฟันถากบ่นาน
ทะลุเป็ นปล้อง
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ให้เป็ นช่องปื น
กูจึงผันผ่อน
๏297 คิดแล้วชอบใจ
ไอ้สูอุดร
ใช่วา่ ใครสอน
ลูกสาวท้าวไท
๏298 พระโพธิสัตว์เจ้า
ลินลาคลาไคล
เที่ยวท่องในไพร
เล็มลาอาหาร
๏299 หญ้าปล้องโพไทร
ในไพรดงดาน
ตามช่องหิมพานต์
พอเลี้ยงอาตมา
๏300 ฝ่ ายเฒ่าใจพาล
เห็นช้านานมา
คาไม้พฤกษา
ดูพญาฉัททันต์
๏301 นัน่ ที่เมียหลวง
มัน่ หมายนายพราน
แห่งพญาฉัททันต์
พ้นที่จะพรรณนา
๏302 เพื่อนจึงตัดไม้
พร้อมแลผันผ่อน
ลงใต้ที่นอนแห่งโพธิสัตว์
จะนอนซ่อนตน
๏303 ร่ มไม้กระดาน
ลากมาเรี ยบบน
ไว้ช่องล่องหน

ฉบับวัดบ้ านนา
กระหลบดินเสี ย
ไว้แต่ช่องปื น
โพรกนี้กลางคืน
กูจกั ลงนอน
๏289 คิดแล้วต้องใจ
ปัญญามึงไซร้
ไอ้สูอุดร
สั่งสอนตัวเอง
ใช่ใครจักสอน
ได้แท่นงานอน
ลูกสาวท้าวไท
๏290 พระโพธิสัตว์เจ้า
ครั้นเวลาเช้า
ลินลาคลาไคล
พาพวกบริ วาร
เที่ยวท่องพงไพร
สู่ป่าดงใหญ่
แสวงหาอาหาร
๏291 หญ้าปล้องโพไทร
...
ในไพรดงดอน
พรอแพรเที่ยวไป
ทัว่ ในหิ มพานต์
ได้เป็ นอาหาร
เลี้ยงชีพอาตมา
๏292 ฝ่ ายเฒ่าใจพาล
เห็นช้างไปนาน
ลงจากพฤกษา
กินอาหารแล้ว
แหวกป่ าไปมา
ดูที่เจ้าฟ้า
ฉัททันต์คชสาร
๏293 ตรงนั้นเมียหลวง
ใหญ่กระหวาทั้งปวง หมายมัน่ นายพราน
โน่นที่เมียน้อย
แห่งพระคชสาร
ชั้นนอกบริ วาร
พ้นมีคลนา
๏294 เพื่อนจึงตัดไม้
จอบเสี ยมเตรี ยมไว้
ขุดหลุมพอวา
ฝ่ ายใต้ที่นอน
ฉัททันต์พระยา
บัดเดี๋ยวมิชา้
จักนอนซ่อนตน
๏295 ตัดไม้ทากระดาน
ฟันถากลนลาน
ลากมาเรี ยบบน
ทะลุเป็ นปล้อง
ไว้ช่องล่องหน
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กวาดดินปกบน
ตัวจะดันดน
ปื นยานั้นวาง
ผ้าเหลือคลุมหัว
ถ้ากูเห็นไซร้
โพธิสัตว์จะจร
กู่เรี ยกเกลื่อนก่น
คืนเข้ายังสถาน
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ให้มิดด้านบน
อยูข่ า้ งภายใน
๏304 ตรงหน้านั้นช้าง
สอดช่องขึ้นไป
จะกลัวเที่ยวใย
กลัวแต่บริ วาร
๏305 เย็นลงรอนรอน
มายังถิ่นฐาน
รี้ พลบริ วาร
ที่นอนแห่งตน

กวาดดินถมบน

ตั้งหน้าหาทาง
ผ้าเหลือคลุมหัว
ถ้าเห็นกูไซร้
โพธิสัตว์โคจร
เรี ยกหาคู่ตน
คืนมายังสถาน
เอววัลย์ขวัญอ่อน
ปราณีพี่เถิด
จงได้เมตตา

เป็ นชั้นขั้นขอบ
บ้างหักใบไม้
โพธิสัตว์เจ้าสอน
บ่รู้วา่ ภัยมา
ศัตรู อยูใ่ กล้
มันมองปองฆ่า
ฉัททันต์เจ้าหลับ
ฝันเห็นว่าไฟ
ป่ าพงดงนั้น
ทัว่ ทั้งขอบเขต
ไหม้ไปทิศเหนือ

๏306 บริ วารล้อมรอบ
นอกในสันดอน
มากั้นตัวนอน
ให้ภาวนา
๏307 ตั้งจิตตั้งใจ
ถึงตัวอาตมา
ไม่รู้เลยนา
ไม่มารู ้ทนั
๏308 เที่ยงคืนการะสับ
นิรมิตอัศจรรย์
ไหม้ป่าหิมวันต์
วูวามลามไป
๏309 จังหวัดประเทศ
แว่นแคว้นแดนไตร
หลามลิ่วไปใต้

เป็ นชั้นขั้นขอบ
บ้างหักกิ่งไม้
โพธิสัตว์เจ้าสอน
ไม่คิดว่าภัย
ศัตรู อยูใ่ ต้
มันมองปองฆ่า
ฉัททันต์เจ้าหลับ
ฝันว่ามีไฟ
ทัว่ ทั้งดงนั้น
...
...

ฉบับวัดบ้ านนา
ลงจมอยูใ่ น
๏296 หยิบปื นมาวาง
สอดช่องมองไป
กูจกั กลัวไย
กลัวแต่บริ วาร
๏297 เย็นลงรอนรอน
คืนมายังสถาน
พวกพลบริ วาร
ที่ตนเคยนอน
๏298 งีบสักหน่อยก่อน
จงได้เมตตา
คิ้วเฉิ ดกัลยา
สักพริ บตาเดียว
๏299 บริ วารล้อมรอบ
นอกในสันดอน
มารองที่นอน
ให้ภาวนา
๏300 ตั้งจิตตั้งใจ
ถึงแก่อาตมา
ไม่เห็นเลยนา
กรรมตามมาทัน
๏301 เที่ยงคืนการะสับ
นิรมิตอัศจรรย์
มาไหม้หิมวันต์
วูวามลามไป
๏302 ลามทัว่ ทิศเหนื อ
ลามไปทิศใต้
แว่นแคว้นแดนไพร
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บริ วารหนีได้
พ้นไฟอัคคี
๏310 ต่างคนต่างไป
ยังแต่กูไซร้
บ่ได้จรลี
ร้องอยูจ่ า้ ยจ้าย
เรี ยกแก้วเทวี
สุพตั รามารศรี
ช่วยพี่ดว้ ยรา
๏311 ล้มลงกลางไฟ
กลิ้งเกลือกเสื อกไป
ไม่พน้ เลยหนา
งวงงาลุ่ยหลุด
สิ้ นสุ ดอาตมา
แต่เจ้าสุพตั รา
เจ้าช่วยดับไฟ
๏312 เอางวงเข้ากวาด
หักใบไม้ฟาด
เหยียบย่าเท้าไหม้
ยิง่ ดิ้นยิง่ ร้อน
ท้าวจนบรรลัย
โลหิตหลามไหล
ทัว่ ทั้งกายา
๏313 ฉัททันต์เจ้าฟื้ น
ผวาแล้วตื่น
ตกใจหนักหนา
โอ้อกกูเอ๋ ย
นิรมิตนี้นา
เป็ นฉันใดนา
ประหลาดยิง่ แก่ใจ
๏314 ยิง่ คิดยิง่ กลัว
จักได้แก้ตวั
ฤๅจักได้แก้ไข
อันเป็ นวันนี้
จะดีฤๅร้าย
ชลเนตรหลามไหล
อาบงวงพระองค์
๏315 ชะรอยนายพราน
มันจักล้างผลาญ
ตัวกูมนั่ คง
วันนี้แปดค่า
กูไม่ไปดง
อยูร่ ักษาองค์
จาศีลภาวนา
๏316 ถ้ากูเสด็จไป
เล็มลาป่ าไม้
ที่ในหิมวา
เกลือกพบพรานไพร ฆ่าให้มรณา
วันนี้กูอย่า
ไปในดงดอน

ฉบับวัดบ้ านนา
บริ วารนั้นได้
พ้นเปลวอัคคี
๏303 ต่างตัวต่างไป
ยังแต่กูไซร้
มิได้จรลี
ร้องอยูแ่ ป้วแป้ว
เรี ยกแก้วเทวี
สุพตั รามารศรี
ช่วยพี่ดว้ ยหรา
๏304 ล้มลงกลางไฟ
กลิ้งเกลือกเสื อกไป
ไม่พน้ เลยหนา
สองงาหลุดลุ่ย
สุ ดสิ้ นอาตมา
ร้องหาสุพตั รา
เมียรักไปไหน
๏305 เอางวงเข้ากวาด
หักใบไม้ฟาด
เหยียบย่ายับไป
เร่ งไหม้เร่ งลน
จนท้าวบรรลัย
โลหิตไหลไป
ทัว่ ทั้งกายา
๏306 โพธิสัตว์เจ้าตื่น
ราตรี ค่อนคืน
ตกใจหนักหนา
ว่าตัวกูเอย
เป็ นฉันใดหนา
นิรมิตนิทรา
หลาดนักเหลือใจ
๏307 เราคิดเร่ งกลัว
จักได้แก้ตวั
หรื อจักได้ใคร
อัศจรรย์วนั นี้
ร้ายดีเป็ นไฉน
ชลเนตรหลามไหล
อาบงวงพระองค์
๏308 ชะรอยนายพราน
มันจักมาผลาญ
ตัวกูมนั่ คง
วันนี้แปดค่า
กูไม่ไปดง
อยูร่ ักษาองค์
จาศีลภาวนา
๏309 ถ้ากูจกั ไป
มันผลาญให้ได้
ตัวกูแลหนา
จะพบพรานไพร
ที่ในหิมวา
ผลาญกูมรณา
ในพรงดงดอน
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ยองวงใส่เกล้า
ไหว้คุณศาสดา
จะม้วยอาสัญ
สั่งว่าชาวเจ้า
ตัวเรานี้ไซร้
จะอยูร่ ักษา
เราฝันมิดี
เกลือกพบพรานป่ า
มันจักผลาญชนม์
เล็มลาแต่ใกล้
ระวังฟังเสี ยง
ชาวเจ้าอย่ามา
ได้ฟังเจ้านาย
ว่าตัวข้าเจ้า
เล็มลาแต่ใด
ฟังเสี ยงเที่ยวร้อง
ต่างตัวต่างเข้า
แห่งเจ้าพญา

๏317 ครั้นเวลาเช้า
ไหว้บริ วาร
เวรามาทัน
ตามจิตเจตนา
๏318 บริ วารมาเฝ้า
จงเข้าหิมวา
มิได้ไคลคลา
ศีลลาทศพล
๏319 เพราะว่าคืนนี้
จะสิ้ นวายชนม์
ที่ในพนาสณฑ์
ให้มว้ ยมรณา
๏320 จงพากันไป
ทั้งสุ พตั รา
พี่องเรี ยกหา
พากันไปไกล
๏321 นางช้างทั้งหลาย
น้ าตาลามไหล
บ่ได้ไปไกล
ใกล้พระบาทา
๏322 แต่พอรองท้อง
จักกลับคืนมา
จับเท้าบาทา
แล้วคลาจรไป
๏323 นางสุพตั รา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏310 คิดจักหนีไพร
ศัตรู เล่าไซร้
อยูใ่ ต้แท่นนอน
ไม่รู้ไม่เห็น
ว่าไปเร่ งซ่อน
อยูใ่ ต้ที่นอน
แห่งพญาฉัททันต์
๏311 ครั้นเวลาเช้า
ยกงวงเหนือเกล้า
ไหว้พระเจ้าพลัน
ไหว้คุณศาสดา
เวรามาทัน
จักม้วยอาสัญ
ตามกรรมเจตนา
๏312 บริ วารมาเฝ้า
สั่งว่าชาวเจ้า
เข้าป่ าหิมวา
ตัวเรานี้ไซร้
มิใคร่ ไคลคลา
จะอยูร่ ักษา
ศีลพระทศพล
๏313 เพราะว่าคืนนี้
เราฝันไม่ดี
จะสิ้ นวายชนม์
เกลือกว่าพบพราน
ที่ในไพรสณฑ์
มันผลาญวายชนม์
ชีพจักมรณา
๏314 จงพากันไป
เล็มหญ้าตามใจ
เจ้ามหาสุพตั รา
ระวังฟังเสี ยง
กูร้องเรี ยกหา
ชาวเจ้าเล่าหนา
อย่าไปให้ไกล
๏315 นางช้างทั้งหลาย
ได้ฟังเจ้านาย
น้ าตาหลามไหล
ว่าข้าพเจ้า
มิได้ไปไกล
เล็มหญ้าตามใจ
แทบใกล้บาทา
๏316 แต่พอรองท้อง
ถ้าพระเจ้าร้อง
จักกลับคืนมา
ต่างตัวต่างเข้า
จับบาทบาทา
แห่งหน่อศาสดา
แล้วลาจรไป
๏317 นางมหาสุพตั รา

253
ฉบับวัดบ้ านแลง
ความรักราชา
ไม่คลาดไปไกล
กับนางทั้งหลาย
จานงจงใจ
ระวังระไว
อยูใ่ กล้บาทา
๏324 เวียนกินกริ บกรอบ
...
พอสุดลูกตา
หยุดย่องจ้องฟัง
ระวังราชา
นางสุพตั รา
ชม้อยคอยดู
๏325 ฝ่ ายหมู่บริ วาร
เลียบพงดงดาน
เห็นภารหลับอยู่
ลดเลี้ยวเที่ยวหา
แฝกคาหญ้าลู
ระงับตรับหู
ฟังพระสุรเสี ยง
๏326 หักไม้สวบสาบ
โน้มน้าวยวบยาบ
สวบสาบราบเรี ยง
ลางหมู่อยูไ่ กล
พอได้ยนิ เสี ยง
ค่อยกินบ่ายเบี่ยง
ตามแถวแนวไพร
๏327 รักเจ้าตนนัก
บาเรอเชอภักดิ์
บ่ได้คลายใจ
งวงจ้องจับหญ้า
ชลนาหลัง่ ไหล
ระงับกรับไว้
ระวังทุกตัว
๏328 ทุกข์ดว้ ยโพธิสัตว์
เหงาเงียบสงัด
ซบเซาเมามัว
ลืมถิ่นลืมฐาน
ราคาญทุกตัว
ด้วยพระอยูห่ วั
ฉัททันต์ราชา
๏329 บัดนั้นนายพราน
บ้าใบ้ใจมาร
จังฑาลริ ษยา
เป็ นคนมืดมน
อันธพาลหนักหนา
ตั้งจิตจะฆ่า
เอางาพระองค์
๏330 ไม่วา่ สมเด็จ
ตรัสแก่สรรเพชญ์
ลุโดยจานง
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ความรักราชา
มิได้ไปไกล
นางช้างทั้งสอง
จานงจงใจ
ระวังระไว
อยูใ่ กล้บาทา
๏318 เวียนอยูแ่ ต่รอบ
ฟังเวียงเกรี ยบกรอบ
รอบพอสุดตา
หยัดย่องจ้องฟัง
ระวังราชา
จับจับคว้าคว้า
จับรอยคอยดู
๏319 เหล่าหมู่บริ วาร
เลียบพงดงดาน
กวาดแกวกพรั่งพรู
ลดเลี้ยวเที่ยวหา
แฝกคาหญ้าหนู
สดับตรับหู
ฟังพระสุริเสี ยง
๏320 หักไม้ซบั ซาบ
โน้มน้าวยวบยาบ
สวบสาบราบเรี ยง
ลางหมู่อยูไ่ กล
พอได้ยนิ เสี ยง
กลับหน้าบ่ายเบี่ยง
ตามแถวแนวไพร
๏321 รักเจ้าตนนัก
...
มิได้ไปไกล
งวงจ้องจับหญ้า
ตาแลดูไป
หูสรรพตรับไว
ระวังทุกตัว
๏322 ทุกข์ดว้ ยโพธิสัตว์
เงียบเหงาสงัด
ซุกเซาเมามัว
ราคาญทุกข์นกั
ด้วยพระอยูห่ วั
ซุกเซาทุกตัว
คอยพระราชา
๏323 บัดนั้นนายพราน
บ้าใบ้ใจพาล
จังฑาลริ ษยา
เป็ นคนมืดมน
อดทนหนักหนา
ตั้งจิตคิดว่า
จักฆ่าพระองค์
๏324 ไม่รู้วา่ สมเด็จ
จะตรัสเป็ นสรรเพชญ์ ลุธรรมโดยจง
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ในภายภาคหน้า
วิญญาประสงค์
จานวงจวงองค์
จะโปรดสัตว์ท้ งั หลาย
๏331 ให้พน้ สงสาร
ถึงฝั่งนิรพาน
ไม่มีภยั กราย
จะตรัสเทศนา
สรรเพชญ์ฤๅสาย
โปรดสัตว์ท้ งั หลาย
เข้าสู่นิรพาน
๏332 มันคนใจบาป
ใจร้ายยุง่ ยาบ
บ้าใบ้ใจมาร
เที่ยวเข็ญเร้นมอง
จะจ้องล้างผลาญ
หน่อเนื้อโพธิญาณ
คชสารฉัททันต์
๏333 มันช่างนัง่ คอย
บริ วารค่อยค่อย
เข้าสู่หิมวันต์
สงัดเสงียบ
รอบทัว่ ไพรสรร
ยังแต่ฉทั ทันต์
องค์เดียวเอกา
๏334 จึงกงหน้าไม้
ชักสายพาดไก
ใส่ลูกปื นยา
สาทับจับจอง
ตามช่องขึ้นมา
ตรงพระราชา
ลัดแล่งแผลงไป
๏335 ถูกท่ามกลางองค์
ทะลุปรุ ปลง
โลหิตหลามไหล
ถูกที่สาคัญ
เสี ยวสารหัวใจ
ลินลาบ่ได้
จะใกล้สถาน
ฉบัง 16 ชบงง
๏336 บัดนั้นพวกพลบริ วาร อยูไ่ กลในสถาน
ก็ได้ยนิ เสี ยงฉัททันต์
๏337 ตีงวงประเพรี ยกเรี ยกกัน ที่ในไพรสัน
บัดเดี๋ยวก็วิ่งเข้ามา
๏338 โกรกรากโสกสากทั้งป่ า โผงผางวางมา
ดังป่ าจะแตกทาลาย
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ในภายภาคหน้า
ท้าวเธอจะปลง
เอหิพระสงฆ์
โปรดสัตว์ท้ งั หลาย
๏325 ให้พน้ สงสาร
ถึงฝั่งนิรพาน
ไม่มีอนั นะราย
จะเทศนาเสร็ จ
สรรเพชญ์ฤๅสาย
โปรดสัตว์ท้ งั หลาย
เข้าสู่นิรพาน
๏326 มันคนใจบาป
สิ งสู่ยงุ่ หยาบ
บ้าใบ้ใจพาล
เที่ยวเข็ญเร้นซ่อน
นอนคอยล้างผลาญ
หน่อพระศาสดาจารย์ คชสารฉัททันต์
๏327 มันนัง่ ตั้งคอย
บริ วารถดถอย
ไปสู่หิมวันต์
สงัดเพียบพร้อม
รอบทัว่ สบสรรพ์
ยังแต่ฉทั ทันต์
องค์เดียวเอกา
๏328 เห็นสมดังใจ
ชักสายใส่ไก
...
ประกับทับส่อง
ตามช่องลองตา
ตรงพระราชา
ประแผลงแปลงไป
๏329 ถูกท่ามกลางองค์
ทะลุปรุ โปร่ ง
โลหิตหลามไหล
ถูกถนัดสาคัญ
เสี ยวสั่นหัวใจ
ลินลาบ่ได้
แทบจะใกล้ถึงกาล
ฉบัง 16
๏330 บัดนั้นพวกพลบริ วาร อยูใ่ นสถาน
ก็ได้ยนิ เสี ยงฉัททันต์
๏331 ตีงวงประเพรี ยกเรี ยกกัน มีในไพรวัน
บัดดลก็เกลื่อนกล่นมา
๏332 โกรกรากโสกสากทัว่ ป่ า โผงผางวางมา
พระสุธาจะทรุ ดทาลาย
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๏339 ร้องแป๋ นอยูว่ นุ่ วาย ให้โหยโกยกาย
อึงคนึงไปทัว่ ไพรสณฑ์
๏340 แปร้นแปร้นแล่นบุกทุกตาบล อัดแอแจจล
ไพรสนก็เป็ นผงคลี
๏341 กึกก้องทัว่ ท้องพงพี ผางผึงอึงมี่
สู่ที่สานักฉัททันต์
๏342 นางสุพทั ราเมียขวัญ แลเห็นด้วยพลัน
ยกงวงเข้าอุม้ พระองค์
๏343 น้ าตานางพญาไหลลง ยองวงพระองค์
ขึ้นทูลไว้เหนื อเกศี
๏344 เป็ นกรรมแล้วเมียแก้วเทวี จรจรรวันนี้
เทวีก็...
๏345 ศัตรู มนั อยูท่ ี่ไหน ยิง่ พระองค์ไซร้
มันแกล้งจะให้มรณา
๏346 ฤๅมันมาบนเวหา ยักษาฤๅเทวา
มาฆ่าให้พระม้วยมรณ์
๏347 หรื อว่าพรานป่ าเจจร ทาเข็ญเร้นซ่อน
ดังนี้ก็ผิดที่ไป
๏348 ดันดงเข้ามาหนใด บังเลือมเป็ นไฉน
จึงไม่ได้เห็นตัวมัน
๏349 ฝ่ ายว่าเจ้าพญาฉัททันต์ พรานอยูใ่ ต้น้ นั
พระเจ้าก็รู้อยูเ่ ต็มใจ
๏350 เอาเท้าเหยียบมองช่องไว้ กลัวว่าใครใคร
แลไปก็เปลี่ยนเปล่าตา
๏351 ตั้งใจใคร่ เป็ นศาสดา ตัดความโกรธา
ไม่คิดว่าทาตอบมัน
๏352 ถ้าว่ากูจะบอกแก่เมียขวัญ ที่อยูแ่ ห่งมัน
น่าที่จะม้วยเป็ นผี
๏353 กูจะฉุดขึ้นมาฟาดตี เหยียบยับกับที่
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๏333 ร้องแป้นแล่นมาวุน่ วาย อื้ออึงมากมาย
ก็วงิ่ ไปทั้งไพรสณฑ์
๏334 ประแปร้นแล่นมาทุกตาบล อัดแอแจจล
ไพรสนก็เป็ นธุลี
๏335 กึกก้องทัว่ ท้องพงพี ไคลคลามาที่
สานักพญาฉัททันต์
๏336 นางมหาสุพทั ราเมียขวัญ แล่นมาถึงพลัน
ยกงวงเข้าอุม้ พระองค์
๏337 น้ าตานางพญาไหลลง ยกงวงพระองค์
ขึ้นทูลไว้เหนื อเกศี
๏338 กรรมแล้วพระแก้วภูมี มาทันวันนี้
เทวีเจ้าไห้ร่ าไร
๏339 ศัตรู มนั อยูท่ ี่ไหน ยิง่ พระองค์ไซร้
มันแกล้งจักให้มรณา
๏340 หรื อว่ามันมาเวหา ยักษาหรื อเทวา
มาฆ่าให้พระม้วยมรณ์
๏341 หรื อหนึ่งพรานไพรโคจร ทาเข็ญเร้นซ่อน
ดังนี้ก็ผิดที่ไป
๏342 ดลด้าวเข้ามาแต่ไหน บริ วารแน่นไป
ไยไม่ได้เห็นตัวมัน
๏343 ส่ วนว่าพระญาฉัททันต์ พรานอยูใ่ ต้น้ นั
พระองค์ก็รู้เต็มใจ
๏344 เอาเท้าเหยียบช่องลงไว้ เกลือกว่าใครใคร
แลไปจักเห็นแปลกตา
๏345 ตั้งใจใคร่ เป็ นศาสดา ดับความโทสา
ไม่อาจจะทาตอบมัน
๏346 ถ้าว่ากูบอกเมียขวัญ ที่ไหนชีวิตมัน
น่าที่จะม้วยเป็ นผี
๏347 เจ้าจะฉุดขึ้นมาฟัดที่ เหยียบย่ายับยี
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ขยี้ขยาบัดเดียว
๏354 ควรกูเอ็นดูแก่มนั จะช่วยป้องกัน
บอกว่ามันมาแต่เมืองบน
๏355 เดชะตรัสเป็ นทศพล คิดแล้วบัดดล
ก็บอกแก่นางทั้งหลาย
๏356 ศัตรู กูรู้โดยหมาย มันนี้ ดีร้าย
มาแต่ในเวหา
๏357 จงเจ้ามหาสุพตั รา ชวนกันตามหา
จับตัวให้ได้จงเร็วพลัน
๏358 เหยียบย่าให้มว้ ยอาสัญ อย่าได้ไว้มนั
ใครใช้ให้มายิงกู
๏359 บริ วารนั้นเล่าพรั่งพรู เที่ยวหาศัตรู
บ้างกรู เข้ายังหิมวันต์
๏360 ลางหมู่ข้ นึ สู่ เวหา ดุสิตยามา
ไม่พบก็หลบเที่ยวไป
๏361 แต่สวรรค์ช้ นั บนจนใต้ ปฐพีเล่าไซร้
พิภพก็จบทุกสถาน
๏362 แห่งห้องทัว่ ท้องหิ มพานต์ เสื อกสนลนลาน
พรู พล่านทะยานเที่ยวหา
๏363 สงัดจังหวัดลัดมา โกรธเกรี ยวเที่ยวหา
ถ้าพบจะตบด้วยตีน
๏364 ให้จมถล่มแผ่นดิน ย่อยยับกับตีน
มิให้มนั เหยียดกาย
๏365 ถ้าได้ในบนเวหา จะสลัดลงมา
กายาให้ยบั เป็ นผง
๏366 อย่าให้มนั เป็ นคืนคง พบไหนให้ปลง
ชีวิตให้มว้ ยมรณา
๏367 ว่าพลางทางโกรธโกรธา บ้างโศกโศกา
น้ าตาก็ลงอาบงวง
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ขยี้ขยาแหลกพลัน
๏348 ควรกูเอ็นดูแก่มนั จักช่วยป้องกัน
บอกว่ามันมาเวหา
๏349 กูจกั ได้ตรัสเป็ นศาสดา โปรดสัตว์นานา
จึงบอกแก่ชา้ งทั้งหลาย
๏350 ศัตรู ดงั กูคิดหมาย มันนี้ดีร้าย
มาแต่บนเวหา
๏351 จงเจ้ามหาสุพตั รา ช่วยกันตามหา
จับตัวให้ได้จงพลัน
๏352 เหยียบเสี ยให้มว้ ยอาสัญ อย่าได้ไว้มนั
ใครใช้ให้มายิงกู
๏353 บริ วารทั้งหลายพรั่งพรู วิ่งหาศัตรู
บ้างเข้าไปในหิมวา
๏354 ลางหมู่ข้ นึ สู่ เวหา ดุสิตยามา
ไม่พบก็หลบเที่ยวไป
๏355 ในสวรรค์ช้ นั บนบรรพตัย ปฐพีเล่าไซร้
พิภพก็จบทุกสถาน
๏356 แห่งห้องทัว่ หิ มพานต์ เสื อกสนลนลาน
เที่ยวทะยานไปจบเวหา
๏357 สกัดจังหวัดแหล่งหล้า โกรธเกรี ยวเที่ยวหา
ถ้าพบก็จะตบด้วยตีน
๏358 ถีบหัวให้ทะล่มจมดินย่ายีให้ตายสิ้ น
หมิทนั ให้มนั พริ บตา
๏359 ถ้าพบมันบนเวหา จะฉัดลงมา
กายาให้แหลกเป็ นผง
๏360 อย่าให้มนั เป็ นคนดง พบไหนเร่ งปลง
ชีวิตให้มนั มรณา
๏361 ว่าพลางทางโกรธโกรธา บ้างโศกโศกา
น้ าตามาไหลอาบงวง
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๏368 บ้างไปหายใจยืน่ งวง ชลเนตรไหลร่ วง
เป็ นห่วงด้วยพระฉัททันต์
๏369 ปาฉะนี้จะสิ้ นอาสัญ กลับไปไม่ทนั
ที่ไหนเราจะได้เห็นใจ
๏370 เอาแต่ศตั รู ให้ได้ เจ้าเราตายไป
มิใช่จะเป็ นคืนมา
๏371 ส่วนเจ้านางสุพตั รา กอดบาทบาทา
แห่งเจ้าพญาฉัททันต์
๏372 แลเห็นโลหิ ตแดงฉัน ปลิ่มจะม้วยอาสัญ
เวรามาทันชื่อไร
๏373 เป็ นกรรมพระเจ้านั้นเท่าใด ก่อนเก่าเล่าไซร้
จึงให้พระมาทุกข์ทน
๏374 โพธิสัตว์ตรัสเห็นเวียนวน จะใคร่ ให้พน้
จะเอานายพรานขึ้นมา
๏375 ถามดูให้รู้เหตุวา่ มันจะปรารถนา
สิ่ งไรที่ในตัวกู
๏376 ประหลาดนักเราจักใคร่ รู้ เหตุใรยิงกู
ถ้ารู ้แล้วจะให้แก่มนั
๏377 ...สุพตั ราเมียขวัญ ถ้าว่าเห็นมัน
ชีวนั จะม้วยเป็ นผี
๏378 นางนั้นจะเหยียบย่าฟัดตี เหยียบคว้าย่ายี
ขยี้ขยามันให้ตาย
๏379 กูจกั สอดแคล้วโดยหมาย สรรเพชญ์ฤาสาย
บารมีจะถอยน้อยไป
๏380 อย่าเลยกูจะขับนางไป จรลีให้ไป
ไปเสี ยให้พน้ ลับตา
๏381 คิดแล้วว่าแก้วสุพตั รา เจ้าเฝ้าโศกา
ใช่วา่ จะได้ศตั รู
๏382 ไปช่วยค้นคว้าหาดู ที่มนั ยิงกู
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๏362 บ้างไปใจจิตคิดหน่วง ชลเนตรอาบงวง
เป็ นห่วงด้วยพระฉัททันต์
๏363 ปาฉะนี้พระจะสิ้ นอาสัญ กลับไปไม่ทนั
ที่เราจักได้เห็นใจ
๏364 เอาแต่ศตั รู ให้ได้ พระเจ้าเราตาย
มิได้จะเป็ นคืนมา
๏365 ส่วนเจ้ามหาสุพตั รา ซบกับบาทา
แห่งเจ้าพญาฉัททันต์
๏366 แลเห็นโลหิ ตแดงฉัน ปลิ่มจะม้วยอาสัญ
เวรามาทันหรื อไร
๏367 เวรกรรมพระทาไฉน ก่อนเก่าเล่าไซร้
จึงให้พระบาททุกข์ทน
๏368 โพธิสัตว์เห็นนางเวียนวน จะให้นางไปพ้น
จะเอานายพรานขึ้นมา
๏369 ถามดูให้รู้เหตุหนา ว่ามันปรารถนา
สิ่ งใดที่ในตัวกู
๏370 หลาดนักเราจักใคร่ รู้ เหตุใดยิงกู
ถ้ารู ้กูให้แก่มนั
๏371 พิศดูสุพตั ราเมียขวัญ ถ้านางเห็นมัน
ชีวิตจักม้วยเป็ นผี
๏372 นางเหยียบนางฉัดฟัดตี พลิกคว่าย่ายี
ขยี้ขยามันจักตาย
๏373 กูจกั คลาดแคล้วโดยหมาย สรรเพชญ์ฤาสาย
บารมีถอยน้อยไป
๏374 อย่าเลยกูจกั ขับนางไท้ จรลีหนีไกล
ไปเสี ยให้พน้ ลับตา
๏375 คิดแล้วจึงว่าสุพตั รา เจ้าอย่าโศกา
ใช่วา่ จะได้ศตั รู
๏376 เจ้าไปค้นคว้าหาดู คนที่มนั ยิงกู
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ให้รู้วา่ ไปแห่งไร
๏383 นางช้างกราบทูลตรอมใจ ถ้าข้าไปไกล
ท้าวไทจะอยูเ่ อกา
๏384 องค์เดียวเปล่าเปลี่ยวนักหนา คิดได้จึงไม่คลา
โปรดข้าจงทราบบาทา
๏385 โพธิสัตว์แกล้งโกรธนางคราญ ลาเภาเยาวมาลย์
ดังฤๅเจ้าไม่นาพา
๏386 ความพี่รักเจ้าเป็ นหนักหนา ร้องครางไปมา
น้ าตาไหลอาบพระองค์
๏387 หญิงไซร้น้ าใจมิตรง ตั้งจิตคิดปลง
น้อยฤๅไม่ซื่อต่อชาย
๏388 ผัวเจ็บแทบเพียงปางตาย ดังฤๅโฉมฉาย
มาสุขสบายสาราญ
๏389 ขึ้นชื่อว่าหญิงใจมาร โอ้ชาติกนั ดาร
ไม่เหมือนดังเจ้าสุพตั รา
๏390 ทั้งนั้นเขาไปเที่ยวหา บริ วารนานา
ต่างคนต่างไปทุกสถาน
๏391 แต่เจ้าอยู่เฝ้าสาราญ พาหญิงหน้าด้าน
น้ าใจไม่ปราณี ผวั
๏392 เร่ งคิดคานึงถึงตัว พาหญิงใจชัว่
ตัวกูเร่ งคิดเถิดรา
๏393 นางช้างกราบทูลชลางมา โปรดเกล้าเกศา
คิดว่าจะเฝ้าพระองค์
๏394 ที่วา่ มันจะฆ่าแทงลง โทษเอาพระองค์
ใครเลยจะเห็นพระองค์
๏395 อยูเ่ ฝ้ารักษารวงรัง ชอบผิดคิดบัง
พระองค์จงโปรดเกศา
๏396 ด่าเมียเมียไม่โกรธา ยกใส่เกศา
เมียรักก็ไม่คลาไคล
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ให้รู้วา่ ไปแห่งใด
๏377 นางช้างกราบทูลฉลองไข ข้าพระเจ้าไป
ท้าวไทจะอยูเ่ อกา
๏378 องค์เดียวเปล่าเปลี่ยวนักหนา คิดได้ไม่คลา
โปรดข้าจงทราบพระญาณ
๏379 โพธิสัตว์แกล้งโกรธนงคราญ ดูราเยาวมาลย์
ดังหรื อเจ้าไม่นาพา
๏380 ความเจ็บของพี่เป็ นนักหนา ร้องครางไปมา
น้ าตาที่ไหลอาบลง
๏381 หญิงนี้น้ าใจหมิตรง ตั้งจิตคิดปลง
ควรหรื อไม่ซื่อต่อชาย
๏382 ตัวเจ็บปลื้มเพียงปางตาย ดังหรื อโฉมฉาย
นิ่งได้ช่างไม่นาพา
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๏397 โพธิสัตว์เห็นนางไม่ไป คับเจ้าเท่าใด
นางไซร้ก็ไม่นาพา
๏398 รู ้วา่ นางรักหนักหนา น้ าใจของฉายา
มาซื้อต่อผัวจริ งจริ ง
๏399 นี่เหลือสตรี ผหู ้ ญิง ซื่ อต่อผัวจริ ง
ไม่เหมือนดังหญิงทั้งหลาย
๏400 ผิดชอบนางอยูส่ ู้ตาย กราบกับตีนชาย
...องค์พญาฉัททันต์
๏401 พระราพึงพิไรราพรรณ นางไม่ไหวหวัน่
จะโกรธสักเท่าเกศี
๏402 จึงเอาความอันมิดี ว่าเล่าเจ้าพี่
แต่ก่อนเจ้าเป็ นคนตรง
๏403 กูรู้น้ าใจโฉมยง บัดนี้ไม่ตรง
เสี ยแรงพี่เลี้ยงเจ้ามา
๏404 เพื่อนร้อนมานอนดูขา้ ตั้งไว้ใหญ่กว่า
เป็ นเอกกว่านางทั้งหลาย
๏405 ล้ าเลิศเอิกเกริ กมากมาย เล่ห์เพทุบาย
หวังว่าจะให้อดสู
๏406 วันนี้ที่มนั ยิงกู กูราพึงดู
มิใช่จะมาแต่ไหน
๏407 มิรู้วา่ เมียกูดูใจ ลักออกนอกใจ
แกล้งให้มนั มายิงกู
๏408 สมคบกันมาเล่นชู้ เร้นซ่อนนอนอยู่
ยิงกูให้มว้ ยมรณา
๏409 คิดว่าศัตรู อื่นมา ผัวเจ้าสุ พตั รา
เข้าพา...มาเอง
๏410 ใจหญิงนี้หนอหมอเพลง ฆ่าผัวเสี ยเอง
ใครเลยจะเหมือนนงคราญ
๏411 นางจึงกราบทูลฉลองสาร ชลเนตรไหลพล่าน
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กราบกรานกับบาทบาทา
๏412 ... เมียรักจักจรรี
น้ าตาไหลลงพราวพราว
๏413 เห็นผัวตัวสั่นอยูเ่ ทาเทา น้ าตาไหลพราว
มิใคร่ จะไปเลยนา
๏414 กราบกรานจนถึงสามลา จึงได้ไคลคลา
บ่ายหน้าก็เหาะขึ้นไป
๏415 คืนสู่เวหาคลาไคล คล้อยคลับหลับไป
บัดใจก็สุดลูกตา
๏416 ยังแต่โพธิสัตว์ราชา องค์เดียวเอกา
สงัดไปทั้งพงไพร
๏417 ไม่ได้ยนิ เสี ยงอันใด ทิศเหนือทิศใต้
ก็เงียบไปทัว่ หิ มพานต์
๏418 จึงเอาท้าวงัดดินดาน ว่าจะเอานายพราน
ขึ้นมาจะถามมันดู
๏419 พรานเฒ่ากอดเข่าจุนจู่ นัง่ อยูใ่ นรู
มิรู้ที่วา่ จะหลีกหนี
๏420 จนใจร้องไห้ยงู ืองือ ดังว่าขุมหลุมผี
ดีร้ายมันย่อมจะหลอกหลอน
๏421 เหลียวหน้าขึ้นมาเบื้องบน เห็นจะตายวายชนม์
พ้นที่จะคิดผ่อนผัน
๏422 เพราะว่าเห็นพระฉัททันต์ ดังภูเขากัน
ตัวมันก็สั่นอยู่รัวรัว
๏423 วันนี้ความตายมาถึงตัว อกสั่นระรัว
ร้องไห้สะอื้นอยูไ่ ปมา
๏424 จะเอาผีมาถึงเสี ยในป่ า ว่ามีแลนา
ที่ไหนจะรอดตัวคืน
๏425 ร้องไห้พน้ ที่จะสะอื้น ว่าโอโอพรานปื น
ทีน้ ีชา้ งกินพอแรง
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๏383 นงคราญกราบแล้วสามครา เจ้าค่อยลินลา
บ่ายหน้าเจ้าเหาะระเห็จไป
๏384 ถึงบนเวหาคลาไคล รี บเร็วฉับไว
บัดใจก็ไปลับตา
๏385 ยังแต่โพธิสัตว์ราชา องค์เดียวเอกา
สงัดไปทั้งพงไพร
๏386 ไม่ได้ยนิ เสี ยงแห่งใด ทิศเหนือทิศใต้
ก็เงียบทัว่ ในหิ มพานต์
๏387 ท้าวจึงเอาเท้าฉุดกระดาน จะจับตัวพราน
ขึ้นมาจะถามมันดู
๏388 พรานเฒ่ากอดเข่าจุนจู่ ทาหน้าคือหนู
มิรู้ที่จะหลบหลีกหนี
๏389 จนใจร้องอยูจ่ ูจ้ ้ ี เหมือนหนึ่งดังนี้
ที่ร้ายมันยอมเหล่าคน
๏390 เหลียวหน้าขึ้นมาเบื้องบน บ่ล่อตัวตน
พ้นที่จะคิดผ่อนผัน
๏391 เพราะว่าเห็นพญาฉัททันต์ ดังภูเขากัน
ตัวมันก็สั่นอยู่รัวรัว
๏392 …
…
ร้องไห้ครวญครางอกกรม
๏393 ว่ากูเอาตัวมาจม มันมาปรารมภ์
ที่ไหนจะเอาตัวคืน
๏394 คิดสะอึกก็โอดสะอื้น โอโอพรานปื น
เพราะนี้ชอบกินรางวัล
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๏426 ... ...
...
๏427 อย่าสงสัยเลยว่าจะถึง แต่ผีสางมึง
จะได้ไปเห็นหน้าเมีย
๏428 เอาตัวมาถึงหน้าเสี ย เอ็นดูนางเมีย
เจ้าเล่าจะทวงพายหลัง
๏429 โอโอเร่ งคิดอนิจจัง เคว้งคว้างข้างหลัง
เจ้าเล่าเขายิง่ สาละวน
๏430 กูน้ นั อยูใ่ นไพรสน สิ งสู่ ยบุ ล
ปู่ เข้าพญาเขาหลวง
๏431 มาร้างความรักทั้งปวง เจ้าโป่ งดงหลวง
ในห้วงพญาสิ งขร
๏432 ยกมือขึ้นไหว้วิงวอน ขอโทษภูธร
พอได้ไปเห็นหน้าเมีย
จบหน้าต้น

๏433 เกล้าผมมาจมตายเสี ย ความยากด้วยเมีย
เอ็นดูขา้ เจ้าเถิดรา
๏434 หนี้สินติดพันเป็ นหนักหนา เจ้าเล่าจะมา
ยื้อฆ่าซึ่งเมียแห่งตน
(ยานี 11)
๏435 บัดนั้นโพธิสัตว์ อันจะตรัสเป็ นทศพล
เห็นพรานแกร้อนรน พระทศพลคิดสงสาร
๏436 เอางวงเลิกกระดาน ซึ่งนายพรานบังอาตมา
พอแลเห็นแจ้งตา
จึงฉวยคว้าเอาต้นตอ
๏437 ฉุดลากเอาขึ้นมา แลดูตาหนาปอลอ
มึงเอาผ้าเหลืองหุม้ ห่อ ทย่อมสบงแลจีวร
๏438 เห็นเป็ นตาชีป่า
นุ่งกาสาเที่ยวโคจร
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๏395 ความโลภมึงนี้กวดขัน จะใคร่ ได้รางวัล
ที่น้ ีก็เพราะแรงมึง
๏396 อย่าสงสัยว่าจะได้ไปถึง แต่ซากผีมึง
ก็ไม่ไปเห็นหน้าเมีย
๏397 กูเอาตัวมาขว้างเสี ย เอ็นดูนางเมีย
เจ้าเล่าจะเตือนภายหลัง
๏398 ตัวกูเร่ งคิดอนิ จจัง ผิดพลั้งข้างหลัง
เมียนั้นจะโศกสาละวน
๏399 กูตายอยูใ่ นไพรสน สิ งสู่ อยูบ่ น
เป็ นเจ้าป่ าใหญ่เขาหลวง
๏400 ในไพรพฤกษาทั้งปวง เจ้าโปดงหลวง
ครั่นคร้ามโปเจ้าสิ งขร
๏401 ยกมือขึ้นไหว้วิงวอน กลัวจักม้วยมรณ์
ก็ร้องขอโทษไปมา
๏402 พระองค์จงโปรดเกศา ไว้ชีวิตข้า
แต่พอได้เห็นหน้าเมีย
๏403 กระผมถ้าล้มตายเสี ย ความยากอยู่เมีย
เอ็นดูขา้ เฒ่าเถิดหนา
๏404 เจ้าสิ นเฒ่ามากนักหนา ตายแล้วเข้ามา
ยื้อคร่ าซึ่งเมียแห่งตน
(ยานี 11)
๏405 เมื่อนั้นโพธิสัตว์ กูจกั ตรัสเป็ นทศพล
เห็นพรานทุเรรวน
กลัวความตายเป็ นหนักหนา
๏406 เอางวงเสื อกกระดาน ที่นายพรานป้องอาตมา
พอแลเห็นแจ้งตา
จึงฉวยคว้าเอาต้นตอ
๏407 ฉุดลากมันขึ้นมา แลดูหน้าตามอซอ
มีเครื่ องผ้าเหลืองห่อ
ทาปลอมสงฆ์ทรงศีลา
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อลุ่มปูมจีวร
ทายังสงฆ์ทรงศีลา
๏439 จะถามให้แจ้งใจ คือใครใช้ให้เอ็งมา
ยิงกูดว้ ยปื นยา
มากลัดกลุม้ คลุมพระทัย
๏440 พิษปื นมากลุ่มจิต ทั้งโลหิ ตมาหลามไหล
ครั้นเห็นผ้าเหลืองไซร้ ค่อยคลายใจด้วยสรรญา
๏441 เหมือนดังปัจเจกพระโพธิ ผูส้ ันโดษตรัสเทศนา
จะถามให้รู้วา่
มาเกรงอยูด่ ว้ ยผ้าเหลือง
๏442 จึงเอาอ้ายพรานป่ า นัง่ ปลายงาตาชาเลือง
ยองวงไหว้ผา้ เหลือง ว่าไอ้พรานอย่ากลัวตาย
๏443 เฒ่าพรานก็ตกใจ ร่ าร้องไห้มึงขวัญหาย
ความกลัวตัวจะตาย
ก็ร้องว่าพ่อเจ้าเอ๋ ย
๏444 กลัวว่าจะตายไป ข้าเจ้าไม่ไว้ใจเลย
...งานะพระเอย
ขอพระองค์จงโปรดปราน
๏445 โพธิสัตว์จึงโลมเล้า ว่าตาพรานอย่าบุ่มบ่าม
กูไซร้ไม่วูว่ าม
กูจกั ถามให้แจ้งใจ
๏446 กูจะวางมึงไว้ต่า กลัวเป็ นกรรมกูสืบไป
เพราะมึงคลุมผ้าเหลืองไว้ กูแจ้งใจไม่บงั ควร
๏447 มึงเร่ งบอกกูไป
อย่าอาไว้ให้แปรปรวน
เร่ งบอกแต่โดยควร
กูจะให้ตามปรารถนา
๏448 ฤๅหนึ่งจะเอาเนื้ อ เอ็งมาเถือเอาเถิดหนา
ฤๅมึงจะเอางา
กูจกั เลื่อยให้เป็ นทาน
๏449 มึงแกล้งมาเองไซร้ ฤๅใครใช้ให้เอ็งมา
ยิงกูให้มรณา
จงท้าวพรานบอกแก่เรา
๏450 พรานเฒ่าจึงเล่าไป แรกเดิมไซร้นะจอมธรรม์
ใช้ขา้ แกล้งจรจรัล
ขัดมิได้ดว้ ยอาญา
๏451 ชื่อว่าท้าวพรหมทัต ครองสมบัติเมืองพารา
ลูกสาวของพญา
อายุได้สิบห้าปี
๏452 ชื่อนางจุลสุพตั รา โฉมโสภางามมีศรี
เป็ นลูกพระภูมี
ท้าวพรหมทัตเจ้าพารา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏408 จักถามให้แจ้งใจ หรื อใครใช้ให้มึงมา
พ่นพิษด้วยปื นยา
ให้กลัดกลุม้ พระหฤทัย
๏409 พิษปื นมันกลุ่มจิต ทั้งโลหิ ตก็หลามไหล
ครั้นเห็นผ้าเหลืองไซร้ ค่อยคลายใจด้วยศรัทธา
๏410 เห็นเหมือนเจกพระโพธิ อันสันโดษตัดราคา
จักถามให้รู้วา่
มาเกรงนักแต่ผา้ เหลือง
๏411 จึงยกนายพรานป่ า นัง่ ปลายงาตามองเซื่อง
ยกงวงไหว้ผา้ เหลือง เหวยนายพรานอย่ากลัวตาย
๏412 เฒ่าพรานแรงตกใจ ร้องไห้เพียงขวัญหาย
ความกลัวตัวจะตาย
ก็ร้องว่าเจ้าคุณเอย
๏413 พระว่าไม่ตายไซร้ ข้าเจ้าไม่ไว้ใจเลย
อยูบ่ นงานะพระเอย
ขอพระโปรดอย่าถือความ
๏414 โพธิสัตว์จึงโลมเล้า ว่าตาเฒ่าอย่าบุ่มบ่าม
กูไซร้ไม่ถือความ
เราจักถามให้แจ้งใจ
๏415 กูวางเองไว้ต่า
จะเป็ นกรรมกูเสี ยไป
ด้วยคลุมผ้าเหลืองไซร้ เอาแจ้งใจไม่บงั ควร
๏416 เอ็งเร่ งบอกกูไป อย่าบังไว้ไม่สมควร
เร่ งบอกอย่าแปรปรวน เราจักให้ตามปรารถนา
๏417 หรื อหนึ่งจะเอาเนื้ อ เร่ งมาเถือเอาเถิดหนา
หรื อเองจะเอางา
เราจะให้เพื่อเป็ นทาน
๏418 หรื อแกล้งมาเองไซร้ หรื อใครใช้นะตาพราน
ยิงเราให้ถึงกาย
ตาพรานเร่ งบอกจงพลัน
๏419 พรานเฒ่าจึงเล่าไป แรกเริ่ มไซร้นะจอมธรรม์
ใช้ขา้ ให้จรจรัล
ขัดมิได้หนาราชา
๏420 ชื่อว่าท้าวพรหมทัต ครองสมบัติเมืองพารา
ลูกสาวแห่งพญา
อายุเจ้าสิ บห้าปี
๏421 ชื่อจุลสุพตั รา
โฉมโสภางามมีศรี
เป็ นลูกพระภูมี
ท้าวพรหมทัตเจ้าพารา
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๏453 โฉมเจ้านวลบังอร จักใคร่ นอนซึ่งแท่นงา
โดยใหญ่ได้ประมาณ เท่าเตียงท้าวเจ้าบรรทม
๏454 แท่งเดียวบ่ได้ต่อ พระเจ้าพ่อเร่ งปรารมภ์
จึงใช้ให้เกล้าผม
ขัดมิได้ผมจึงมา
๏455 ใช่วา่ จักแกล้งผลาญ ชีวิตท่านให้มรณา
ความกลัวพระราชา
ขัดมิได้ก็จาเป็ น
(สุรางคนางค์ 28)

มึงบอกอาการ
กูรู้อยูแ่ ล้ว
ให้เกิดความเข็ญ
ใช่อื่นใช่ไกล
เป็ นเมียของเรารา
จึงมาล้างผลาญ

๏456 ดูกรนายพราน
แจ้งคือตาเห็น
มีกรรมจาเป็ น
เพราะแต่หลังมา
๏457 ตัวนางนั้นไซร้
คือจุลสุพตั รา
ผูกกรรมเวรา

๏458 นางขึงนางโกรธ

ฉบับวัดบ้ านนา
๏422 โฉมเจ้านางบังอร จักใคร่ นอนซึ่งแท่นงา
ช้างใหญ่ที่ในป่ า
แท่นฉายาเจ้าบรรทม
๏423 แท่นเดียวไม่พกั ต่อ แลพ่อเจ้าตามอารมณ์
จึงใช้ให้เกล้าผม
ขัดมิได้ขา้ จึงมา
๏424 ใช้ขา้ มาแกล้งผลาญ ชีวิตท่านให้มรณา
ความกลัวพระอาชญา ขัดมิได้ขา้ จาเป็ น
(สุรางคนางค์ 28)
๏425 เจ็บหลังนัง่ เขียน อุตส่ าห์นงั่ เพียร
๏426 ดูกรนายพราน
เอ็งเล่าอาการ
แจ้งคือตาเห็น
กูรู้แล้วหนา
กรรมเราจาเป็ น
ให้เกิดความเข็ญ
เพราะแต่ปางหลัง
๏427 ตัวนางนั้นไซร้
ใช่อื่นใช่ไกล
เมียรักเราเอง
ครั้งหนึ่งเราทา
นางผูกกรรมเวร
เพราะตัวเราเอง
จะเล่าให้ฟัง
๏428 เมียกูเที่ยงแท้
นะตาพรานแก่
จงตั้งใจฟัง
นางขึงนางโกรธ
ผูกโทษแต่หลัง
นางตั้งใจหวัง
ผลาญกูให้ตาย
๏429 เมื่อวันนั้นหนา
นางจุลพัตรา
เป็ นช้างโฉมฉาย
กูยอ่ มพาไป
เล่นไพรสบาย
ด้วยช้างทั้งหลาย
เก้าหมื่นเก้าพัน
๏430 วันหนึ่งชมเชื่อ
กูหกั ลูกเดื่อ
แจกให้กินกัน
แต่จุลพัตรา
เจ้าโกรธผัวขวัญ
ว่าตัวอาธรรม์
ให้รังมดแดง
๏431 นางขึงนางโกรธ
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มุ่งร้ายหมายโทษ
นางขึงนางโกรธ
นางด่านางแช่ง
ม้วยชาติฉิบหาย
มึงมายิงกู
ว่าจักเอางา
คือจุลพัทรา
ผูกเวรเท่านี้
โอน้ าใจเมีย
มึงบอกแก่เจ้า
ว่าเจ้าเป็ นเมีย
ผูกเวรเท่านี้
สุดแดงเรื่ อ
เท่านั้นตาพราน
นางด่านางแช่ง
ชีวิตกูเอง
กูตอ้ งปื นแล้ว
ให้นางสบาย
กูยอ่ มตั้งใจ
แม้นใครผูใ้ ด
งวงงาตาหู
จะขอเอางา

ฉบับวัดบ้ านแลง
ร้องด้วยเสี ยงแข็ง
ว่าให้มดแดง
ผูกกรรมเวรา
๏459 นางกลั้นใจตาย
เป็ นลูกท้าวไท
ให้มว้ ยมรณา
หวังจะฆ่ากูเสี ย
๏460 ใช่อื่นเลยหนา
นางผูเ้ ป็ นเมีย
ให้ฆ่าผัวเสี ย
ควรไม่ปราณี
๏461 ดูราพรานเฒ่า
ให้รู้คดี
อยูใ่ นพงพี
ฆ่าให้กูตาย
๏462 เป็ นเหตุดว้ ยมะเดื่อ
หักให้นาง
ถูกรังมดแดง
ผูกกรรมเวรา
๏463 กูไม่กลัวเกรง
จักม้วยฉิบหาย
จักก้มหน้าตาย
นอนแท่นงากู
๏464 ทุกวันเล่าไซร้
เป็ นพระสัพพัญญู
จะขอเนื้ อกู
จักให้เป็ นทาน
๏465 แม้นภูมีมา
ขอตับขอไต

ฉบับวัดบ้ านนา
นางผูกความโทษ
ร้องด้วยเสี ยงแข็ง
นางโกรธนางเครี ยด
ด่าเปรี ยบเยาะแยง
นางด่านางแช่ง
ผูกกรรมเวรา
๏432 นางกลั้นใจตาย
มอดม้วยฉิบหาย
สิ้ นชีพมรณา
นางจึงไปเกิด
เป็ นลูกพญา
จึงใช้เองมา
ให้ฆ่ากูเสี ย
๏433 ใช่อื่นเลยหนา
คือจุลพัทรา
นางผูเ้ ป็ นเมีย
ผูกเวรเท่านี้
ให้ฆ่าผัวเสี ย
โอโอนางเมีย
คนไม่ปราณี
๏334 ดูราพรานเฒ่า
เอ็งบอกแก่เจ้า
ให้รุคดี
ว่าเจ้าเป็ นเมีย
อยูใ่ นพงพี
ผูกเวรเท่านี้
ให้ฆ่ากูตาย

ชีวิตกูเอง
กูจะปั่นแล้ว
ให้นางได้สบาย
กูยอ่ มตั้งใจ
แม้นใครผูใ้ ด
งวงงาหางหู
จะขอเอาตา

๏435 กูไม่กลัวเกรง
จะม้วยฉิบหาย
จักก้มหน้าตาย
นอนแท่นงากู
๏436 ทุกวันนี้ไซร้
เป็ นสัพพัญญู
จะขอเนื้ อกู
จักให้ตามใจ
๏437 ถ้ามีผใู ้ ด
ขอตับขอไต
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ฤๅจะเอาทั้งเนื้ อ
กูจะแหวะให้
จะใคร่ เป็ นพระ
ไม่รักชีวิต
แต่แรกมึงมา
ยิงด้วยปื นยา
ทาให้กูยาก
กูจกั ลาตาย
มึงบอกกูรา
ฆ่าให้วายปราน
เอ็นดูทรามวัย
ตนจักราคาญ
ในมหาอเวจี
อันร้ายยุง่ ยาบ
ได้ฟังอาการ
ว่าตัวกูเอ๋ ย
ริ ษยาบ้าบิ่น
ขอโทษท้าวไท
ว่าโอโอกูเอย
เป็ นคนริ ษยา
เป็ นกรรมกูแล้ว
ผัวเมียท่านโกรธ

ฉบับวัดบ้ านแลง
เลือดในสมอง
ตามใจปรารถนา
๏466 ใจกูสละ
ตั้งต่อศรัทธา
กูแล้วแลนา
จักให้เป็ นทาน
๏467 ควรฤๅมึงมา
ให้เลือดหลามไหล
ลาบากเหลือใจ
มึงเอาแต่งา
๏468 แม้นมึงมาขอ
จะเอาแต่งา
กูกม้ หน้าตาย
นางน้องนงคราญ
๏469 เมื่อกูสิ้นชนม์
ตกนรกอยูน่ าน
เพราะตนทาบาป
บาปตามย่ายี
๏470 เมื่อนั้นนายพราน
ใจจิตคิดถวิล
เป็ นคนทมิฬ
ไม่คิดอนิจจา
๏471 ยกมือขึ้นไหว้
โศกเศร้าหนักหนา
เสี ยแรงเกิดมา
ใจกล้าอาธรรม์
๏472 อเวจีบ่แคล้ว
เพราะฆ่าจอมธรรม์
ท่านผูกเวรา

หรื อจะขอเนื้อ
เราจักแจกให้

ได้ฟังโองการ
ว่าโอกูเอ๋ ย
ริ ษยาบ้าบิ่น
ขอให้ท่านท้าว
โอโอกูเอย
เป็ นคนริ ษยา
แก่กูแม่นแล้ว
ผัวเมียท่านโกรธ

ฉบับวัดบ้ านนา
ทั้งเลือดสมองใน
ตามแต่ปรารถนา

๏438 เมื่อนั้นนายพราน
ใจจิตคิดถวิล
เป็ นคนทมิฬ
ไม่คิดอนิจจา
๏439 ยกมือขึ้นไหว้
จงได้เมตตา
เสี ยแรงเกิดมา
ใจกล้าอาธรรม์
๏440 อนิจจาบ่แคล้ว
เพราะฆ่าจอมธรรม์
ท่านผูกเวรกัน
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กูมาพลอยฆ่า
ให้ทา้ วบรรลัย
๏473 ถึงกูจกั ฆ่า
เนื้อสิ้ นทั้งป่ า
ไม่เหมือนจุมพล
ฉัททันต์ราชา
ท่านจะเอามรรคผล
ตรัสเป็ นทศพล
โปรดสัตว์ท้ งั หลาย

กูมาพลอยตรัน
เสื อเนื้ อทั้งป่ า
ฉัททันต์ราชา
ตรัสเป็ นทศพล
จบหน้าต้น
พระธรรมเล่มนี้
ข้าเขียนกลางคืน
แม้นขืนม่ลืนตา
หน้ามืดตามัว
อย่าได้นินทา
นั้นหนาไต้ไฟ
นี้เป็ นหน้าปลาย
ไปขี้สักที

เห็นพรานโทรมนัส
จึงโน้มน้าวธรรม
เทศนาธิบาย
วันนี้นะเจ้า
บารุ งจิตไว้
เร่ งคิดทุกขัง
เคยเที่ยวล้างผลาญ
เท่าฆ่าสัปปุรุษ
บาปดังนี้หนา

๏474 ส่วนพระโพธิสัตว์
โศกเศร้ามากมาย
แจ้งการทั้งหลาย
หวังจะให้พราน
๏475 ดูราพรานเฒ่า
กูจกั สอนสั่ง
เอ็งตั้งใจฟัง
อนิจจังอนัตตา
๏476 ตัวเองเป็ นพราน
สัตว์ให้มรณา
คนเดียวเอกา
จงเฒ่าเข้าใจ
๏477 สัปปุรุษพันหนึ่ง

เห็นพรานโทรมนัส
จึงโน้มน้าวธรรม
เทศนาธิบาย
วันนี้เออเจ้า
บามรงจิตไว้
เร่ งคิดทุกขัง
เคยเที่ยวล้างผลาญ
ไม่เท่าสัปปุรุษ
บาปดังนี้หนา

ฉบับวัดบ้ านนา
ให้ท่านวายชนม์
๏441 ถึงกูจกั ฆ่า
ไม่เท่าจุมพล
จักเอามรรคผล
โปรดสัตว์ท้ งั หลาย
๏442 สวดให้จงดี
เพราะดีหนักหนา
ดึกดื่นเวลา
มือพาเชือนไป
๏443 อย่าได้ยมิ้ หัว
ตกตัวตกไม้
ข้อนว่าไยไพ
ดูแลให้ดี (เจ็บขี้เสี ยแล้ว)
เขี่ยไต้ให้ดี
แล้วสวดให้ฟัง
๏444 ส่วนพระโพธิสัตว์
โศกเศร้ามากมาย
แจ้งคาทั้งหลาย
ให้เฒ่าพรานฟัง
๏445 ดูราพรานเฒ่า
กูจกั สอนสั่ง
จงตั้งใจฟัง
อนิจจังอนัตตา
๏446 ตัวเองเป็ นพราน
ให้สัตว์มรณา
คนเดียวเอกา
จงเฒ่าเข้าใจ
๏447 สัปปุรุษพันหนึ่ง
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ฆ่าเสี ยให้ถึง
ชีวิตบรรลัย
จึงเท่าฆ่าพราหมณ์
ผูร้ ู ้วินยั
คนเดียวบรรลัย
บาปพ้นคลนา
๏478 พราหมณ์พนั หนึ่งเล่า
ฆ่าเสี ยนะเจ้า
ให้มว้ ยฉิบหาย
ไม่เท่าสามเณร
องค์เดียวเอกา
ให้มว้ ยมรณา
จงเฒ่าเข้าใจ
๏479 เณรน้อยพันหนึ่ง
ฆ่าเสี ยให้ถึง
ชีวิตบรรลัย
เท่าฆ่าภิกขุ
ผูค้ รองวินยั
แต่องค์เดียวไซร้
บาปได้เสมอกัน
๏480 ภิกขุพนั หนึ่ง
ฆ่าเสี ยให้ถึง
สิ้ นแก่อาสัญ
ฆ่าเจ้าอาราม
ผูท้ รงพรตนั้น
แต่องค์เดียวนั้น
บาปดังนี้นา
๏481 ฆ่าเจ้าอาราม
กูบอกแต่ตาม
เป็ นความสัจจา
ถึงพันหนึ่งเล่า
เท่าถึงมรณา
เสมือนหนึ่งฆ่า
นักปราชญ์คนเดียว
๏482 ดูราพรานเฒ่า
ตัวกูน้ ีเล่า
อยูใ่ นไพรเขียว
เองซอกซอนมา
ออกมาคนเดียว
กูอยูไ่ พรเขียว
ฆ่าให้มรณา
๏483 ตัวกูจะตาย
กูคิดเสี ยดาย
แต่พระธรรมา
กูสอนหมู่ชา้ ง
ให้ภาวนา
ทุกวันอัตรา
ค่าเช้าเพรางาย
๏484 วันพระน้อยใหญ่
กูยอ่ มตั้งใจ
กาหนดกฎหมาย
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ฆ่าเสี ยให้ถึง
ชีวนั บรรลัย
มิเท่าฆ่าท่าน
ผูร้ ู ้วินยั
คนเดียวบรรลัย
บาปพ้นคลนา
๏448 พราหมณ์พนั หนึ่งเล่า
ฆ่าเสี ยนะเจ้า
ให้มว้ ยชีวา
มิเท่าฆ่าเณร
คนเดียวเอกา
ให้มว้ ยมรณา
ลาจากโลกไป
๏449 เณรน้อยพันหนึ่ง
ฆ่าเสี ยให้ถึง
ชีวิตบรรลัย
มิเท่าภิกขุ
ผูค้ รองวินยั
แต่องค์เดียวไซร้
บาปได้เท่ากัน
๏450 ภิกขุพนั หนึ่ง
ฆ่าเสี ยให้ถึง
สิ้ นแก่อาสัญ
ฆ่าเจ้าอาราม
แต่องค์เดียวนั้น
ตาเฒ่ารู ้พลัน
เหมือนกันแลหนา
๏451 ฆ่าชีตีพราหมณ์
เราบอกแต่งาม
แต่ตามสัจจา
ถึงพันหนึ่งเล่า
ให้มว้ ยมรณา
ไม่เท่าตนฆ่า
นักปราชญ์ผเู ้ ดียว
๏452 ดูหราตัวข้า
เทียวไปเทียวมา
อยูใ่ นไพรเขียว
เออเฒ่าซอกซอน
ออกมาคนเดียว
กูอยูใ่ นไพรเขียว
ฆ่าให้มรณา
๏453 ถึงเราจะตาย
เราคิดเสี ยสะดาย
แต่พระธรรมา
กูสอนนางช้าง
ให้ภาวนา
ค่าเช้าเพลา
จนกว่าสิ้ นใจ
๏454 กาหนดจิตท่า
เหล่าช้างคืนมา
ได้สอนสั่งไว้
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สั่งสอนบริ วาร
นางช้างทั้งหลาย
ตั้งจิตคิดหมาย
หลังจะเอานิรพาน
๏485 กูตายวันนี้
กูบอกให้ถี่
จงแจ้งใจพราน
เสี ยธรรมพระเจ้า
เสี ยทั้งศีลทาน
พวกพลบริ วาร
จะชวดฟังธรรม
๏486 นายพรานใจแกล้ว
ฟังธรรมแจ้วแจ้ว
เร่ งคิดโศกศัลย์
เร่ งคิดถึงตัว
กลัวไฟนรกกาล
ระรัวตัวสั่น
ประพรั่นหนักหนา
๏487 ซบหัวลงไหว้
กับบาทท้าวไท
ร้องขอสมา
เอ็นดูขา้ เจ้า
โปรดเกล้าเกศา
ข้าไม่เอางา
ไปแล้วพันปี
๏488 พรหมทัตราชา
จะลงอาญา
ให้สิ้นชีวี
ผิดแล้วหนักหนา
ไปยังเมืองผี
ความผิดข้านี้
พ้นที่จะประมาณ
๏489 พระโพธิสัตว์เจ้า
ครั้นเห็นพรานเฒ่า
โศกเศร้านักหนา
กลัวบาปตนทา
กลัวกรรมเวรา
คิดเห็นโทษา
ไม่เอางาไป
๏490 เสี ยแรงมึงมา
ถ่อกายกายา
มาถึงพงไพร
วันนี้เห็นว่า
กูจกั บรรลัย
งากูเล่าไซร้
กูจะให้เป็ นทาน
๏491อุตส่าห์เถิดนะพราน
ไพร
เอางากูไป
ให้ได้ไปถึง
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ถึงกาลกาหนด
หมดอายุขยั
จักลาเจ้าไป
เข้าสู่นิรพาน
๏455 จักตายวันนี้
เราบอกถ้วนถี่
ให้แจ้งใจพราน
เสี ยธรรมพระเจ้า
ทั้งศีลาจารย์
เหล่าหมู่บริ วาร
ชักชวนฟังธรรม
๏456 นายพรานใจแป้ว
ฟังธรรมแจ้วแจ้ว
เร่ งคิดโศกศัลย์
เร่ งคิดถึงตัว
กลัวตกนรกพลัน
ระรัวตัวสั่น
พรั่นใจหนักหนา
๏457 ซบหัวลงไว
กับบาทท้าวไท
ร้องขอสมา
เอ็นดูขา้ เจ้า
โปรดเกล้าเกศา
ข้าไม่เอางา
ไปแล้วพันปี
๏458 พรหมทัตราชา
จักลงอาชญา
ให้สิ้นชีวี
ผิดชอบก้มหน้า
ตายไปเมืองผี
ความผิดข้านี้
พ้นที่คลนา
๏459 พระโพธิสัตว์เจ้า
ครั้นเห็นพรานเฒ่า
โศกเศร้านักหนา
กลัวบาปตนทา
กลัวกรรมเวรา
คิดเห็นโทษา
ไม่เอางาไป
๏460 ดูหราพรานเฒ่า
เสี ยแรงมาเล่า
ถึงป่ าพงไพร
วันนี้เห็นว่า
กูจะบรรลัย
งากูเล่าไซร้
จะให้แกมึง
๏461 อุตส่าห์เอาไป
ตาเฒ่าพรานไพร
เอาไปให้ถึง
ถวายท้าวพรหมทัต
เจ้านายของมึง
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ถวายท้าวพรหมทัต
เจ้านายของมึง
ท้าวเธอจะถึง
ใจมึงหนักหนา
๏492 ผ้าผ่อนแพรพรรณ
จักให้รางวัล
เงินทองเสื้ อผ้า
ให้นางน้องแก้ว
เจ้าจุลสุพตั รา
แม่นอนแท่นงา
ต่างหน้าผัวขวัญ
๏493 เมื่อนั้นพรานเฒ่า
กราบทูลไปเล่า
ข้าเจ้าจอมธรรม์
บุญคุณที่ลน้
พ้นที่จะพรรณนา
จะให้ไปนั้น
ยกใส่เกศา
๏494 จะลาไปก่อน
เมื่อใดหลุดถอน
จะกลับคืนมา
วันนี้พระเจ้า
ยังไม่มรณา
ครั้นจะอยูช่ า้
กลัวช้างทั้งหลาย
๏495 ดูราพรานป่ า
จะกลับคืนมา
ต่อเมื่อกูตาย
ไม่สมความคิด
ดังจิตมึงหมาย
นางช้างทั้งหลาย
ยังจะตามไปพราน
๏496 เขาจะเหยียบย่า
โกรธาว่าทา
ให้กูวายปราณ
ชีวิตแห่งมึง
จะถึงแก่กาล
เปล่าแล้วนายพราน
จะได้งาไป
๏497 บริ วารทั้งหลาย
ครั้นว่ากูตาย
จักชวนกันมา
เผาศพกูเสี ย
มึงอย่าโศกา
ทัว่ ทั้งอาตมา
งวงงาบวร
๏498 โปรดเกล้าเกศา
ตรัสบอกเหตุวา่
ข้าเฒ่าเห็นควร
ถ้าว่าช้าอยู่
พอจู่มาจวน

ท้าวเธอจะถึง

จักให้รางวัล
ให้นางน้องแก้ว
แนบชิดนิทรา
กราบทูลไปเล่า
บุญคุณที่ลน้
จะให้ทานนั้น
เมื่อใดหลุดถอน
วันนี้พระเจ้า
ครั้นจักอยาถ้า
เอ็งจักกลับมา
ไม่สมความคิด
ฝูงช้างทั้งหลาย
โกรธว่าเอ็งทา
ชีวิตแห่งมึง
เปล่าแล้วตาพราน
ครั้นเห็นกูตาย
เผาศพกูเสี ย
สิ้ นทั้งอาตมา
ตรัสบอกเหตุมา
ข้าน้อยจักอยู่
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ใจมึงหนักหนา
๏462 ผ้าผ่อนแพรพรรณ
เงินทองเหลือตรา
เจ้านอนแท่นงา
ต่างตัวผัวขวัญ
๏463 เมื่อนั้นพรานเฒ่า
แก่เจ้าจอมธรรม์
ไม่มีใครทัน
ยกใส่เกศา
๏464 ขอลาไปก่อน
จักกลับคืนมา
ยังไม่มรณา
กลัวช้างทั้งหลาย
๏465 ดูหราพรานป่ า
ต่อเมื่อกูตาย
ดังจิตกูหมาย
ไม่ตามใจพราน
๏466 จักเข้าเหยียบหยา
กูให้วายปราณ
จักถึงแก่กาล
ที่จะได้งา
๏467 บริ วารทั้งหลาย
จักชวนกันมา
เอ็งอย่าสงกา
งางวงเป็ นอวล
๏468 โปรดเกล้าเกศา
ข้าเฒ่าเห็นควร
พอจู่มาจวน
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โปรดเกล้าเห็นควร
ยิง่ ล้นคนา
๏499 ดูราสัปปุรุษ
ตั้งใจบริ สุทธิ์
ฟังพระเทศนา
ในเมื่อโพธิสัตว์
จักให้ทานงา
ตั้งใจปรารถนา
จะเป็ นทศพล
๏500 ยองวงใส่เกล้า
ไหว้เทวดาเจ้า
ทัว่ ทั้งไพรสน
อีกทั้งเทวา
อันอยู่เบื้องบน
อีกเจ้าไพชยนต์
จนถึงพรหมา
๏501 วันนี้ขา้ พเจ้า
จะพิศฐานเอา
ตั้งความปรารถนา
แม้นข้าจะได้
ตรัสเป็ นศาสดา
ขอท่านจงมา
ช่วยข้าด้วยพลัน
๏502 ขอเทพยุดา
ให้เลื่อยลงมา
แต่บนสวรรค์
เดชะบารมี
สร้างแล้วแสนกัลป์
เทวาในสวรรค์
ช่วยข้าอย่านาน
๏503 เดชะบารมี
แห่งหน่อชินศรี
จักข้ามสงสาร
จึงร้อนขึ้นไป
ถึงท้าวมัฆวาน
อินทร์เจ้าวิมาน
ทอดพระเนตรลงมา
๏504 รู ้วา่ โพธิสัตว์
ต้องปื นยาขัด
จักถึงมรณา
มันยิงเจ็บแล้ว
ยังไม่โกรธา
คิดจักเลื่อยงา
ออกให้เป็ นทาน
๏505 โอโอน้ าใจ
ไม่มีผใู ้ ด
จะเปรี ยบเทียบทัน
อย่าเลยมากู
จะช่วยด้วยพลัน
ให้เจ้ากูน้ นั
ลุเถิงศาสดา
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โปรดเกล้าพอควร
กลัวพ้นปัญญา
๏469 ดูหราสัปปุรุษ
ตั้งใจบริ สุทธิ์
ฟังพระเทศนา
เมื่อนั้นโพธิสัตว์
จักให้ทานงา
จากปรารถนา
เป็ นพระทศพล
๏470 ยกงวงใส่เกล้า
ไหว้พระเทพท้าว
ทัว่ ทั้งไพรสน
อีกทั้งเทวา
อันอยู่เมืองบน
อีกเจ้าไพชยนต์
จนถึงพรหมา
๏471 วันนี้ขา้ พเจ้า
จะปรารถนาเล่า
ตั้งความสัจจา
แม้นข้าได้ตรัส
เป็ นพระศาสดา
ขอพระจงมา
ช่วยข้าด้วยพลัน
๏472 จงฝูงเทวา
ส่งพระเนตรมา
แต่ไตรตรึ งษ์สวรรค์
เดชะบารมี
สร้างแล้วแสนกัลป์
เทวาในสวรรค์
ช่วยข้าอย่านาน
๏473 เดชะบารมี
แห่งหน่อชินศรี
จักข้ามสงสาร
จึงร้อนขึ้นไป
ถึงท้าวมัฆพาน
อินทร์เจ้าวิมาน
ทอดพระเนตรลงมา
๏474 รู ้วา่ โพธิสัตว์
ต้องปื นถนัด
จะถึงมรณา
ถูกปื นล้มแล้ว
พระไม่โกรธา
เธอจะเลื่อยงา
ให้ทานแก่มนั
๏475 โอโอน้ าใจ
จะมีผใู ้ ด
จักเปรี ยบเทียบนั้น
อย่าเลยมากู
จะช่วยจอมธรรม์
ให้พระเจ้านั้น
ลุเป็ นศาสดา
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๏506 พระอินทร์เจ้าคิด
บัดเดี๋ยวเนรมิต
ทิง้ เลื่อยลงมา
ให้โพธิสัตว์
ตกตรงภักตรา
จึงยกงวงงา
จับเอาด้วยพลัน
๏507 ชูข้ นึ เหนือเกล้า
ร้องประกาศทัว่ ท้าว
เทวาในสวรรค์
ทั้งเทพสิ งสู่
อยูใ่ นไพรสันต์
ช่วยข้าด้วยพลัน
จะตรัสพิศฐาน
๏508 วันนี้ ตวั ข้า
จักเลื่อยซึ่งงา
ออกให้เป็ นทาน
ใช่ขา้ ปรารถนา
สมบัติพสั ถาน
อินทร์พรหมยมการ
เป็ นท้าวพญา
๏509 ถัดนั้นไปเล่า
ใช้วา่ ข้าเจ้า
จะปรารถนา
เป็ นพระเจกโพธิ
พระอรหันตา
เทเวศเทวา
ในสวรรค์ช้ นั บน
๏510 บารมีน้ ีไซร้
ข้าขอจงได้
สรรเพชญชุดาญาณ
จะช่วยฝูงสัตว์
ให้พน้ สงสาร
ถึงฝั่งนิรพาน
สิ้ นชาติชรา

บัดนั้นพระแก้ว
ว่าเหวยพรานเฒ่า
ช่วยกันเลื่อยงา

๏511 ครั้นพิศฐานแล้ว
เรี ยกพรานบ่คลา
จงมาเร็ วรา
กูจะให้เป็ นทาน
๏512 พรานเฒ่าดีใจ
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๏476 อินทร์เจ้าตรึ งษ์ไตร
คิดแล้วบัดใจ
ทิง้ เลื่อยลงมา
ให้โพธิสัตว์
ตกลงตรงหน้า
พระเอื้อมงวงคว้า
จับเอาเลื่อยพลัน
๏477 ชูไว้เหนือเกล้า
ประกาศร้องป่ าว
เทพเจ้าในสวรรค์
ทั้งเทพสิ งสู่
อยูใ่ นหิมวันต์
ฟังข้าเจ้าพลัน
จะตั้งธิษฐาน
๏478 วันนี้ ตวั ข้า
จะขอเลื่อยงา
เอาให้เป็ นทาน
ใช่ปรารถนา
สมบัติพสั ถาน
อินทร์พรหมยมการ
เป็ นท้าวพญา
๏479 ถัดนั้นไปเล่า
ใช้ขา้ พเจ้า
จักปรารถนา
เป็ นโพธิสัตว์
เป็ นอรหันตา
เทเวศเทวา
ทุกสวรรค์ช้ นั บน
๏480 บารมีน้ ีไซร้
ข้าขอจงได้
ตรัสเป็ นทศพล
เทวาทั้งหลาย
อยูใ่ นเมืองบน
อย่าให้มารผจญ
อยูใ่ นสงสาร
๏481 ขอจงลุเสร็จ
ตรัสเป็ นสรรเพชญ์
ผูท้ รงยอดญาณ
จะข้างฝูงสัตว์
ให้ถึงนิริพาน
ตับชาติสงสาร
อีกทั้งชรา
๏482 ครั้นธิษฐานแล้ว
บัดเดียวพระแก้ว
เรี ยกพรานเข้ามา
ว่าเหวยเฒ่าพราน
จงมาเร็ วหรา
ช่วยกันเลื่อยงา
เราจะให้เป็ นทาน
๏483 พรานเฒ่าดีใจ
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จึงเดินเข้าไป
จับเลื่อยยืนกราน
ยืนชักโกรกกราก
ฉาดฉาดฉานฉาน
ให้สะเทือนสะท้าน
เจ็บยิง่ หนักหนา
๏513 ปวดถึงสมอง
ซ้ าลงเป็ นสอง
ทั้งพิษปื นยา
พ้นที่จะกลั้น
เสี ยวสั่นกายา
เอ็นดูนกั หนา
ด้วยพญาฉัททันต์
๏514 วางเลื่อยลงไว้
ชลเนตรหลามไหล
ร่ าไห้โศกศัลย์
โออกกูอา
เจ้าพญาฉัททันต์
ดังฤๅจะกลั้น
ได้เป็ นศาสดา
๏515 พระองค์จึงเอา
ประเวณีพระเจ้า
มาสอนอาตมา
ว่าท่านแต่ก่อน
ย่อมปรารถนา
บริ วารทั้งห้า
แต่ลว้ นภายใน
๏516 จึงได้เป็ นพระ
ท่านยอมสละ
อดจิตอดใจ
โทโสโมโห
โลโภหลงไหล
ลาบากยากใจ
...
๏517 ตัวกูน้ ี เล่า
จะใคร่ เป็ นพระเจ้า
เทศนาแจ้งทา
ราลึกถึงคุณ
ตามบุญตามกรรม
โนมเนาเอาทา
มาสอนตัวเอง
๏518 ยกเลื่อยขึ้นได้
ตั้งจิตตั้งใจ
บ่ได้กลัวเกรง
หักด้วยปัญญา
แห่งพระองค์เอง
ความเจ็บบ่เกรง
เพราะจะใคร่ ให้ทาน
๏519 ชักเลื่อยฉาดฉาด
บัดเดียวก็ขาด
ตกลงมินาน
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จึงเดินเข้าไป
จับเลื่อยยืนกราน
ยืนชักโกรงกราง
ฉาดฉาดฉานฉาน
สะเทือนสะท้าน
เจ็บยิง่ หนักหนา
๏484 เจ็บถึงสมอง
ซ้ าลงเป็ นสอง
ทั้งพิษปื นยา
พ้นที่จะกลั้น
ตัวสั่นไปมา
เอ็นดูนกั หนา
ถึงพระยาฉัททันต์
๏485 วางเลื่อยลงไว้
ชลเนตรหลามไหล
ร่ าโรยโศกศัลย์
โออกกูอา
พระยาฉัททันต์
ดังหรื อจักกลัน่
เป็ นพระศาสดา
๏486 ท่านท้าวจึงเอา
เวณีพระเจ้า
มาสอนอาตมา
ว่าพระแต่ก่อน
พระเจ้าปรารถนา
บริ จาคตัณหา
แต่ลว้ นภายใน
๏487 จึงได้เป็ นพระ
ท่านยอมสละ
อดจิตอดใจ
อดทั้งโมโห
โทโสหลงไหล
ลาบากยากใจ
ทนเวทนากรรม
๏488 ตัวกูน้ ี หนา
ใคร่ เป็ นศาสดา
ราลึกถึงคา
ยอมทนวิบาก
ยอมยากด้วยกรรม
พระเจ้านึกธรรม
สั่งสอนตัวเอง
๏489 ยกเลื่อยขึ้นได้
ตั้งจิตตั้งใจ
บ่ได้กลัวเกรง
หักด้วยปัญญา
แห่งพระองค์เอง
ความเจ็บบ่เกรง
พระจักให้ทาน
๏490 ชักเลื่อยฉัดฉัด
บัดเดียวกระบัด
ก็ขาดบ่นาน
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แล้วยืน่ ให้พราน
ขอเป็ นศาสดา

ยกขึ้นทูนเกล้า
เดชะสมภาร
(ฉบัง 16) ชบงง
๏520 ในเมื่อท่านท้าวให้ทาน อัศจรรย์บนั ดาล
ทัว่ ทุกทิศาโกลาหล
๏521 อึงคะนึ่งทัว่ ทุกตาบล อลเวงอลวน
สุธาดลจะแตกทาลาย
๏522 พระสุเมรุ เอนอ่อนดังยอดหวาย ดังบุรุษชาย
ลนไฟก็อ่อนอยูร่ ะทด
๏523 ดินดลจนจบมหาพรหม มหาพรหมโสฬส
ปรากฏทัว่ ทุกเมืองสวรรค์
๏524 มานัง่ แทบประตูวิมาน ตบพระหัตถ์จดั ฉาน
ร้องสาธุการทั้งเมืองสวรรค์

๏525 โปรดสัตว์ทวั่ โลกอุดร อินทร์เจ้าอวยพร
พ้นทุกเจ้าสู่นิรพาน
๏526 เมื่อนั้นโออุดรนายพราน ดีใจใครจะปาน
เพื่อนแต่งหาบคานวุน่ วาย
๏527 คิดแล้วเฒ่ากลัวความตาย กลัวช้างทั้งหลาย
พบเข้าที่ในไพรสน
๏528 เอ็นดูช่วยข้าให้พน้ เล็ดลอดสอดตน
ดลดันให้ถึงเคหา
๏529 จะได้ไปเห็นหน้าพิริยา แม่...จะคอยหา
ลูกน้อยของข้าจะร้องไห้
๏530 พระเจ้าว่าเหวยไอ้พรานไพร มนต์กูดีไซร้
จะส่งให้ถึงพารา
๏531 กลุ่มกลัดคัดด้วยปื นยา จะดารงค์อาตมา
ลาบากนักหนาไห้โหยหน
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เจ้ายืน่ ให้ทาน
ขอเป็ นศาสดา

ยกทูนเหนือเกล้า
เดชะผลทาน
(ฉบัง 16)
๏491 ปางเมื่อท่านท้าวให้ทาน อัศจรรย์บนั ดาล
ทัว่ ทั้งสถานกุลาหล
๏492 อึงคะนึ่งทัว่ ทุกตาบล โอนเอนอลวน
แผ่นสุ ธาดลปลิ่มทาลาย
๏493 พระสุเมรุ เอนนอนบนยอดหวาย ดังองคชาติชาย
ลนไฟให้อ่อนอยูร่ ะทด
๏494 แต่แผ่นดินคลจนจด ถึงพรหมโสฬส
เทวาปรากฏทุกสถาน
๏495 นัง่ ลงยังพื้นพระวิมาน ตบพระหัตถ์จดั ฉาน
ร้องสาธุการในสวรรค์
๏496 ขอท่านได้เป็ นพระพลัน อินทร์ โอยพรนั้น
ฉัททันต์จงเป็ นศาสดา
๏497 จงโปรดฝูงสัตว์โลกา อินทร์พรหมเทวา
ให้พน้ จากทุกข์นิรพาน
๏498 บัดนั้นสู อุดรนายพราน ดีใจใครจะปาน
แต่งหาบแต่งคานวุ่นวาย
๏499 คิดแล้วเฒ่ากลัวความตาย กลัวช้างทั้งหลาย
พบเข้าจะตายเสี ยกลางหน

๏500 มิได้ไปเห็นเมียตน แม่ไอ้หนูจะบ่น
ลูกน้อยจะให้ร่ าไร
๏501 พระจึงว่าเหวยพรานไพร มนต์เรานี้ไซร้
จะช่วยส่งถึงพารา
๏502 กลุม้ กลัดด้วยพิษปื นยา จักทรงอาตมา
ลาบากกูไหรฝื นทน
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๏532 วันนี้ความตายมาจวนตน เห็นชีวิตจะวายชนม์
เห็นว่ามิพน้ มรณา
๏533 เอ็งเอ๋ ยมาเอาคาถา เรี ยนไปภาวนา
กันช้างในป่ าเอ็งอย่ากลัว
๏534 พรานเฒ่าจับเท้าใส่หวั เห็นจะรอดตัว
ลาพระอยูห่ วั คลาไคล
๏535 เต็มใจด้วยพระคาถา เดินพลางภาวนา
เดชะคาถาก็ปลอดปลง
๏536 เฒ่าเดินเล็ดลอดตลอดดง บทจรโดยจง
ตั้งหน้าจาหนงภาวนา
๏537 ส่วนพระฉัททันต์อยูเ่ อกา ทนเวทนา
ชลเนตรธารามาไหลลง
๏538 รู ้วา่ สิ้ นชีวงั โลหิ ตอาบลง
พ้นที่จะทรงกายา
๏539 จึงเรี ยกเจ้าสุพตั รา อยูแ่ ห่งใดหนา
ช่วยพี่ดว้ ยนางเมียขวัญ
๏540 ท้าวร้องก้องทัว่ หิ มวันต์ สุ พทั ราเมียขวัญ
กอดบาทก็ร้องร่ าไร
๏541 แลดูซ่ ึงงาหายไป ...มิยงั จะขาดใจ
เห็นเลือดท้าวไหลดังชลธาร
๏542 จึงร้องเรี ยกหาบริ วาร กึกก้องหิมพานต์
บริ วารก็มาครามครัน
๏543 สิ้ นทั้งเก้าหมื่นเก้าพัน อัดแอแจจัน
ดูพระฉัททันต์ไม่เห็นงา
๏544 หมู่ชา้ งเศร้าโศกโศกา แก้วเกศสุพตั รา
ก็ฟายน้ าตาหลามไหล
(สุรางคนางค์ 28) พิลาบ
๏545 เมื่อนั้นนางช้าง
ตีงวงผึงผาง
ร้องให้ร่ าไร
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๏503 วันนี้ความตายถึงตน กูจกั วายชนม์
วันนี้ไม่พน้ มรณา
๏504 เออเฒ่ามาเอาคาถา เรี ยนไว้ภาวนา
กันช้างในป่ าเอ็งอย่ากลัว
๏505 พรานเฒ่าจับเค้าใส่ หวั ทีน้ ีกูรอดตัว
ลาพระอยูห่ วั ไคลคลา
๏506 เต็มใจด้วยพระคาถา มันเดินภาวนา
เดชะคาถาก็ปลอดปลง
๏507 เดินตัดลัดไพรในดง บทจรโดยจง
ตั้งหน้าจาหนงภาวนา
๏508 ส่วนพระฉัททันต์อยูเ่ อกา ทุรนไปมา
พระชลนาธาราไหลถัง่
๏509 พระแก้วรู ้วา่ จะสิ้ นชีวงั โลหิ ตไหลหลัง่
ก็อาบทัว่ กายา

๏510 ท้าวร้องก้องทัว่ หิ มวา สุ พทั ราพลันมา
กอดบาทผัวขวัญร่ าไร
๏511 แลดูซ่ ึงงาหายไป ปลิ่มจะขาดใจ
เห็นเลือดลงคือชลธาร
๏512 ยกงวงร้องเรี ยกบริ วาร กึกก้องหิมพานต์
บริ วารก็แล่นมาพลัน
๏513 สิ้ นทั้งเก้าหมื่นเก้าพัน อัดแอแจจัน
ดูพระฉัททันต์ไม่เห็นงา
๏514 หมู่ชา้ งเห็นแล้วก็โศกา แก้วเกศสุพตั รา
งวงฟายน้ าตาร่ าไร
(พิลาป)
๏515 เมื่อนั้นนางช้าง
ตีงวงผางผาง
ร้องให้ร่ าไป
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โอโอมีกรรม
พระเจ้าทาชื่อไร
จึงมาซัดให้
พระเจ้าทุกข์ทน
๏546 ยกงวงตีอก
น้ าตาไหลตก
ร้องก้องไพรสน
กรรมเวรสิ่ งใร
ให้พระทุกข์ทน
กลิ้งเกลือกเสื อกตน
ที่ในหิมวันต์
๏547 โอพระเจ้าเอย
บาปชื่อใดเลย
จึงมาตามทัน
เคยกินเคยอยู่
สมสู่ทุกวัน
บาปใดมาทัน
ถึงพระอยูห่ วั
๏548 ร้อยวันพันปี
...อยูด่ ี
แสนสนุกชมชัว
ในดงพงไพร
เราไม่ได้กลัว
บาปใดถึงตัว
ทูนหัวเมียเอย
๏549 นางสุพตั รา
กอดบาทบาทา
ร้องไห้ไม่เสบย
ทีน้ ีกรรมแล้ว
พ่อแก้วเมียเอ๋ ย
เมียจะพึ่งใครเลย
ในป่ าดงดอน
๏550 พ่อเจ้าประคุณ
มาสิ้ นสู ญบุญ
ครั้งนี้แลนา
มาทิ้งเมียไว้
ให้อยูเ่ อกา
โอโออนิจจา
มาม้วยอาสัญ
๏551 กรรมจริ งสิ่ งไร
มาสลัดซัดให้
พระเจ้าของเมียเอ๋ ย
เป็ นกรรมจาจาก
พลัดพรากไม่เสบย
ทีน้ ีทรามเชย
จะหนีเมียไป
๏552 นับวันแต่จะใกล้
ใครจะพาเมียไป
เข้าในหิมวา
ชมไม้ในป่ า
งอกงามอยูไ่ สว
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โอโอมีกรรม
กระทาเมื่อใด
จึงมาชักให้
พระได้ทุกข์ทน
๏516 ยกงวงตีอก
น้ าตาไหลตก
ร้องก้องไพรสน
กรรมอันสิ่ งใด
ให้พระทุกข์ทน
เวราผจญ
นะพระจอมขวัญ
๏517 โอพระเจ้าเอย
บาปสิ่ งใดเลย
จึงมาตามทัน
เคยกินเคยอยู่
แสนสนุกทุกวัน
บาปใดมาทัน
ถึงพระข้าเอย
๏518 ร้อยวันพันปี
เราย่อมอยูด่ ี
เป็ นสุขทุกวัน
ในดงพงไพร
ป่ าไม้ดงรัง
บาปใดมาทัน
อยูห่ วั ข้าเอย
๏519 พระพาเมียไป
เล่นชลชลาลัย
แสนสนุกชมเชย
ห้วยละหารชารเขา
พระเจ้าย่อมเคย
แต่น้ ีใครเลย
จะพายังสถาน
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ร่ มรื่ นชื่นใจ
ที่ในหิมวา
๏553 ชมดอกลาดวน
รสสุคนธ์หอมหวาน ยียวนเอาใจ
กระหลบฟุ้งเฟื่ อง
หอมทัว่ พงไพร
ฟุ้งขจรไป
ที่ในหิมวา
๏554 ชมดอกการเกษ
มะทรางมะปรางเทศ วิเศษนานา
พระร่ มโพธิ์แก้ว
ลองแล้วแลนา
โอหน้าอนิจจา
กาพร้าเมียเอย
๏555 เคยพาเมียไป
เล่นน้ าสระใหญ่
ที่ในหิมวันต์
ชมปลาชมบัว
ทัว่ ท้องชลธาร
ระรื่ นชื่นบาน
สาราญพระทัย
พ่อเจ้าประคุณ
ใครจะพาเมียไป
ชมสัตว์นานา
ระรื่ นชื่นใจ
พระพาเมียไป
บันเทิงเริ งรื่ น
ในพงดงดาน
ศัตรู มาทา
จึงมาตายไป
โอพระจุมพล
ยังแต่เมียแก้ว

๏556 ทีน้ ีจะสิ้ นบุญ
ทูนหัวเมียอา
เที่ยวในหิมวา
ในป่ าพงไพร
ในป่ าดงดอน
๏557 หญ้าปล้องโพธิ์ไทร
กินในหิมวันต์
ด้วยหมู่บริ วาร
ราวป่ าพนาสน
๏558 ทีน้ ีเป็ นกรรม
ให้ลาบากตน
ให้ได้ทุกข์ทน
เป็ นฉันใดนา
๏559 ทั้งหลายไปแล้ว
อยูเ่ ฝ้ารักษา
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๏520 ละเมาะหญ้าปล้อง
พระย่อมพาน้อง
ไปกินสามราญ
อิ่มแล้วไปเที่ยวทุกสถาน ในป่ าหิมพานต์
ไปเที่ยวทุกสถาน
ที่ในไพรสน
๏521 ชรอยเป็ นกรรม
ศัตรู มาทา
ให้ลาบากตน
จะตายมิตาย
เวทนาทุกข์ทน
โอพระจุมพล
เป็ นฉันใดหนา
๏522 ช้างหลายไปแล้ว
ยังแต่เมียแก้ว
อยูเ่ ฝ้ารักษา
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เมียอุม้ เมียชู
อยูด่ ว้ ยราชา
พระโกรธโทษข้า
ขับเมียเสี ยไกล
๏560 เมียมิใคร่ จาก
เห็นพระลาบาก
น้ าตาหลัง่ ไหล
พระขึงพระโกรธ
ขับเมียเสี ยไกล
ไม่รู้วา่ ภัย
จะมาภายหลัง
๏561 เมียจึงละไว้
มิรู้วา่ ภัย
ว่าศัตรู ยงั
พระอยูอ่ งค์เดียว
เปล่าเปลี่ยวภายหลัง
มิรู้วา่ ยัง
ตัดเอางาไป
๏562 ใจเมียพิศวง
ยิง่ คิดเร่ งหลง
ชลเนตรหลามไหล
ยิง่ ร้ายกว่าเก่า
อีกเล่าจอมไตร
มันตัดเอางาไป
จากเมียภายหลัง
๏563 โอพระอยูห่ ัว
เมียเกรงเมียกลัว
ว่าศัตรู ยงั
เมียรักจักเฝ้า
พระเจ้าอยูภ่ ายหลัง
พระเจ้ามิฟัง
เสี ยงวงเสี ยงา
๏564 ทีน้ ีเมียแก้ว
สุดกาลังแล้ว
แต่ฝายน้ าตา
ลาบากยากแล้ว
นะแก้วเมียอา
เมียฝายน้ าตา
บ่รู้แห่งหน
๏565 โอพระอยูห่ ัว
เมียไม่เป็ นตัว
ด้วยพระจุมพล
จะอยูไ่ ปไย
กาพร้าผัวตน
ตายด้วยจุมพล
ให้มว้ ยอาสัญ
๏566 ตายเสี ยยังแล้ว
เป็ นเพื่อนผัวแก้ว
ร่ วมวิมานเดียวกัน
จักอยูไ่ ปไย
ในไพรหิมวันต์
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เมียย่อมอุม้ ชู
อยูด่ ว้ ยราชา
ท้าวโกรธโทษข้า
ขับเมียให้ไป
๏523 เมียมิใคร่ จาก
เห็นพระลาบาก
น้ าตาหลามไหล
พระเจ้าขึงโกรธ
ขับเมียเสี ยไกล
ไม่รู้วา่ ภัย
จักมาภายหลัง
๏524 โอพระจอมไตร
ไม่รู้ภายใน
ว่าศัตรู ยงั
พระอยูอ่ งค์เดียว
เปล่าเปลี่ยวภายหลัง
โอศัตรู ยงั
ตัดเอางาไป
๏525 ใจเมียพิศวง
คิดคิดไม่ปลง
น้ าตาลามไหล
เมียร้องว่าเล่า
พระเจ้าจอมไตร
มันตัดงาไป
จากเมื่อภายหลัง
๏526 โอพระอยูห่ ัว
เมียย่อมคิดกลัว
ว่าศัตรู ยงั
เมียรักอยูเ่ ฝ้า
พ่อเจ้ามิฟัง
พระอยูภ่ าคหลัง
เสี ยงวงเสี ยงา
๏527 ครานี้ เมียแก้ว
สุดกาลังแล้ว
แต่จะฟายน้ าตา
ลาบากยากใจ
พ่อเจ้าแม่อา
เมียกินน้ าตา
ไม่รู้แห่งหน
๏528 โอพระโฉมงาม
เมียจะตายตาม
พระเจ้าจุมพล
จักอยูไ่ ปไย
กาพร้าผัวตน
ตายตามจุมพล
ไปยังเมืองหวัน
๏529 ขอตายยังแล้ว
ตายตามผัวแก้ว
ร่ วมวิมานกัน
จักอยูไ่ ปไย
ในป่ าหิมวันต์
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พลัดพรากผัวขวัญ
อยูว่ งั เวงใจ
๏567 ขอพระจงบอก
ศัตรู ชาวนอก
หรื อเชื้อชาวใน
ฤๅว่าพรานป่ า
ตัดเอางาไป
ที่ในพงไพร
จากเมียแห่งตน
๏568 มันมาแต่ไหน
บอกให้เข้าใจ
เมียแก้วบัดดล
มันมามากน้อย
กี่ร้อยกี่คน
จงบอกตาบล
บ้านเมืองอยูไ่ หน
๏569 ศัตรู ใจกล้า
จะตามไปฆ่า
ให้มว้ ยบรรลัย
เจ็บด้วยมันมา
ฆ่าพระจอมไตร
เมียจะตามไป
ฆ่าให้มนั ตาย
๏570 เราเคยอยูส่ ุข
บ่มีความทุกข์
อยูไ่ พรสบาย
ร้อยวันพันปี
บ่มีภยั กราย
โอพระโฉมฉาย
จงบอกเมียรา
๏571 แม้นพระบังไว้
เมียจะกลั้นใจตาย
ให้สิ้นชีรา
เร่ งบอกเมียรา
ที่ศตั รู มา
ยิงพระราชา
ให้มว้ ยบรรลัย
๏572 จักตามไปฆ่า
ให้มว้ ยมรณา
ตามพระจอมไตร
แม้นเมียนี้ รู้
อยูบ่ า้ นเมืองใด
จักย่าเหยียบให้
บรรลัยทั้งเมือง
๏573 ทอดตนร้องไห้
เกลือกกลิง้ นิ่งไป
จิตใจขวนขวาย
นางร้องเสื อกตน
ทุรนทุราย
ประพรั่นขวัญหาย
จักม้วยมรณา
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จากพรากผัวขวัญ
อยูว่ งั เวงใจ
๏530 ขอพระเจ้าบอก
ศัตรู ชาวนอก
หรื อว่าชาวใน
ผีเสื้ อเนื้ อยักษ์
ชักเอางาไป
หรื อว่าพรานไพร
ที่ในไพรสน
๏531 มันมาแต่ไหน
บอกให้เข้าใจ
เมียแก้วกับตน
มันมามากน้อย
สักกี่ร้อยคน
พระบอกตาบล
บ้านเมืองอยูไ่ หน
๏532 ศัตรู ใจกล้า
เมียจักไปฆ่า
ให้มนั บรรลัย
แค้นด้วยมันมา
ฆ่าพระจอมไตร
เมียจะตามไป
ฆ่าให้มนั ตาย
๏533 เราเคยสนุก
ไม่มีความทุกข์
ในไพรสบาย
ร้อยวันพันปี
ไม่มีระคาย
โอพระโฉมฉาย
จงบอกเมียหรา
๏534 แม้นว่านิ่งไว้
เมียจะกลั้นใจตาย
ให้สิ้นเวรา
เร่ งบอกเมียแก้ว
ที่ศตั รู มา
ยิงพระราชา
ให้มว้ ยบรรลัย
๏535 เมียรักจักฆ่า
ให้มว้ ยมรณา
ตามพระจอมไตร
แม้นว่ามันอยู่
บ้านเมืองแห่งใด
จักย่าเหยียบให้
บรรลัยทั้งเพ
๏536 นางถอนต้นไม้
ปลิ่มจักบรรลัย
จิตใจสนเท่ห์
กลิ้งเกลือกเสื อกกาย ทุรนทุเร
หมดสั้นทั้งเพ
จะม้วยมรณา
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เห็นพวกบริ วาร
บ้างขึงบ้างโกรธ
จะตามไปฆ่า
ถ้ากูปลงใจ
ให้ตามไปฆ่า
ดังจิตกูหมาย
เพราะกรรมกูมี
นางผูกเวรไว้
ให้มาล้างผลาญ
ตรัส...สรรเพชญ
จึงห้ามนางช้าง
วันนี้กูตาย
อื่นไกลใครมี
เพราะลูกมะเดื่อ
นางโกรธพี่วา่
ม้วยชาติฉิบหาย
มาด่าตัดพ้อ
ให้รังมดแดง
เป็ นลูกท้าวไท
ให้พรานมายิง
ว่าจะเอางา
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๏574 ฝ่ ายพระโพธิญาณ
โศกเศร้าโศกา
บ้างคุมโทสา
พรานป่ าให้ตาย
๏575 พระตรึ กนึกใป
ด้วยนางทั้งหลาย
พรานป่ าให้ตาย
จักแคล้วนิรพาน
๏576 กูตายวันนี้
กับนางนงคราญ
จึงใช้นายพราน
ยิงกูให้ตาย
๏577 เดชะสมเด็จ
เป็ นพระฤาสาย
ว่านางทั้งหลาย
เพราะกรรมเวรา
๏578 มันยิงกูวนั นี้
คือจุลพัตรา
จึงผูกเวรา
ให้รังมดแดง
๏579 นางกลั้นใจตาย
ด้วยบาปกรรมแรง
ว่าพี่น้ ีแกล้ง
กลั้นใจมรณา
๏580 ตายจากพี่ไป
พรหมทัตราชา
ให้พี่มรณา
หวังจะฆ่าพี่เสี ย
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๏537 ส่วนพญาคชสาร
เห็นพวกบริ วาร
โศกเศร้านักหนา
บ้างขึงบ้างโกรธ
คุมโทษโทสา
จักตามไปฆ่า
พรานป่ าให้ตาย
๏538 พระตรึ กนึกใน
แม้นกูร่วมใจ
ด้วยช้างทั้งหลาย
ให้ตามไปฆ่า
พรานป่ าให้ตาย
ดังจิตกูหมาย
จักแคล้วนิพพาน
๏539 กูตายวันนี้
เพราะเวรกูมี
กับนางนงคราญ
นางผูกเวรนี้
จึงใช้นายพราน
ให้มาล้างผลาญ
ยิงกูให้ตาย
๏540 ท้าวผูส้ าเมร็ จ
ตรัสเป็ นสรรเพชญ
ผูส้ ิ้ นฤาสาย
จึงบอกนางช้าง
ว่าเจ้าทั้งหลาย
วันนี้กูตาย
เพราะกรรมเวรา
๏541 ยิงกูวนั นี้
อื่นไกลใครมี
คือจุลพัตรา
เพราะว่าลูกเดื่อ
เจ้าผูกเวรา
นางโกรธโทษว่า
ให้รังมดแดง
๏542 นางกลั้นใจตาย
ม้วยชีพฉิบหาย
เวรทากรรมแต่ง
นางด่านางชี้
ว่าพี่น้ ีแกล้ง
ให้รังมดแดง
เขาม้วยมรณา
๏543 ตายจากพี่ไป
เป็ นลูกท้าวไท
พรหมทัตราชา
ให้พรานมายิง
ให้พี่มรณา
หวังจะเอางา
ให้พี่ตายเสี ย
คือนางผูเ้ มีย
เจ้ามาล้างผลาญ
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อื่นไกลใครมี
ผูกเวรเท่านี้
คือนางผูเ้ มีย
อย่าโกรธโกรธา
เวรกรรมทั้งนี้
ใช่งานใช่การ
อันนี้ จกั ไป
ถ้าตามไปฆ่า
บาปกรรมบ่พน้
ฟังธรรมจาเอา
ก้มหน้าใช้กรรม
ตายจากไพรเขียว
ถ้าคิดถึงกู
รักษาศีลพระ
ทุกเมื่อเชื่อวัน
ทาตามโอวาท
กาหนดรักษา
จักได้ไปสวรรค์
เราจะลาตาย
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๏581 ยิงกูวนั นี้
คือนางผูเ้ มีย
ให้ฆ่าผัวเสี ย
จานงจงผลาญ
๏582 ชาวเจ้าถ้วนหน้า
ว่าจะฆ่านายพราน
กูกบั นางคราญ
จะพลอยจรดล
๏583 กรรมเราเองไซร้
จงรู ้ทุกคน
พรานป่ าวายชนม์
ได้แต่กูผเู ้ ดียว
๏584 วันนี้ชาวเจ้า
เถิดนางทรามเปลี่ยว
แต่กูผเู ้ ดียว
จักได้ไปสวรรค์
๏585 พากันคอยอยู่
อย่าเสี ยทางธรรม
เป็ นนิจกาล
กว่าจะม้วยมรณา
๏586 อย่าได้ประมาท
วันพระแปดค่า
เมตตาภาวนา
ด้วยกรรมทั้งหลาย
วันนี้แลนา
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ทาตามโอวาท
วันพระทุกค่า
เมตตาภาวนา

๏544 ชาวเจ้าถ้วนหน้า
จะไปฆ่าพราน
กูกบั นงคราญ
ของท่านทุกคน
๏545 กรรมของเราไซร้
จงรู ้ทุกคน
พรานป่ าวายชนม์
ได้ตนคนเดียว
๏546 วันนี้ชาวเจ้า
เถิดหนาทรามเปลี่ยว
แต่พี่คนเดียว
จักได้ไปสวรรค์
๏547 ชวนกันคอยอยู่
อย่าเสี ยทางธรรม
ศีลพระนิรันดร์
กระหวาจะมรณา
๏548 เจ้าอย่าประมาท
แห่งกูอย่าคลา
กาหนดรักษา
จักได้ไปสวรรค์

น้องรักเพื่อนยาก
พี่จะไปก่อนแล้ว
ท่าน้องจอมขวัญ

๏549 พี่จกั ตายจาก
ที่ในหิมวันต์
จะแผ้วทางสวรรค์
เมียรักทั้งหลาย

อย่าโกรธโกรธา
เวรกรรมเท่านี้
ใช่งานใช่การ
วันนี้แจ้งใจ
ใครตามไปฆ่า
บาปกรรมไม่พน้
ฟังคาจาเอา
ก้มหน้าใช้กรรม
ตายจากไพรเขียว
ถ้าคิดถึงกู
อุตส่าห์รักษา
ทุกเมื่อเชื่อวัน
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จักสิ้ นชีวิต
พี่จกั ลาก่อนแล้ว
บัดเดี๋ยวราชา
อาโปไฟธาตุ
ม้วยชีพชีวา
บัดเดี๋ยวพระองค์
วิมานสูงสุด
นางฟ้าทั้งหลาย
ห้อมล้อมจอมธรรม
ครั้นเห็นเจ้านาย
ชวนกันร้องไห้
โอ้กรรมเวรา
ใครจะพาเรา
พระสลัดเราไว้
โอ้แต่น้ ีไป
น้ าตาไหลตก
ควรฤๅสิ้ นบุญ
อกเปล่าเราเอย

๏587 มืดคลุมกลุม้ จิต
ด้วยพิษปื นยา
แก้วเกศสุพตั รา
สิ้ นชีพชีวงั
๏588 ดับจิตพิศวาส
พร้อมสิ้ นทั้งองค์
ที่ในป่ าพนาสน
จุติไปสวรรค์
๏589 เป็ นเทพบุตร
ในไตรตรึ งสวรรค์
เก้าหมื่นเก้าพัน
บาเรอรักษา
๏590 หมู่ชา้ งทั้งหลาย
สิ้ นชีพชีวา
พิไรนักหนา
แห่งองค์ฉทั ทันต์
๏591 โอ้แต่น้ ีเล่า
เข้าสู่พนาลัย
ที่ในพงไพร
ใครจะสอนเรา
๏592 ยองวงตีอก
ร้องไห้ไม่สบาย
เจ้าพระคุณของเมียเอ๋ ย
จะพึ่งบุญใคร
๏593 เห็นแต่พระเจ้า
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๏550 ครั้นพระสั่งแล้ว
บัดเดียวพระแก้ว
ล้มทอดยึดกาย
ชลเนตรไหลถัง่
สั่งช้างทั้งหลาย
เราจะลาตาย
วันนี้แลหนา
๏551 มืดกลุม้ คลุมจิต
จะสิ้ นชีวิต
ด้วยพิษปื นยา
พี่จะลาแล้ว
แก้วเกศสุพตั รา
บัดเดียวราชา
ก็สิ้นชีวนั
๏552 ดับปฐวีอาโป
วาโยเตโช
พร้อมสิ้ นทั้งองค์
พระม้วยชีวา
ที่ป่าไพรพรง
บัดเดี๋ยวราชา
ก็สิ้นชีวนั
๏553 ได้เป็ นเทพบุตร
วิมานสูงสุด
ในไตรตรึ งษ์พลัน
นางฟ้าทั้งหลาย
เก้าหมื่นเก้าพัน
ห้อมล้อมจอมธรรม
บาเพ็ญรักษา
๏554 นางช้างทั้งหลาย
ครั้นเห็นท้าวตาย
สิ้ นชีพชีวา
เข้ามาร่ าไห้
พิไรไปมา
โอ้กรรมเวรา
ของข้าชื่อไร
๏555 โอ้แต่น้ ีเล่า
ใครจะนาเรา
สู่ ท่าน้ าไหล
พระพลัดเราเสี ย
กลางดงพงไพร
โอ้แต่น้ ีไป
ใครจะนาเราเลย
๏556 ยกงวงตีอก
น้ าตาไหลตก
ร้องอยูเ่ ป้ยเป้ย
ควรหรื อสิ้ นบุญ
พระคุณลูกเอ๋ ย
แต่น้ ีบ่เสบย
ไม่เห็นภูมี
๏557 แต่น้ ีพระเจ้า
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พระเคยปกเกล้า
พาเข้าพงไพร
ตีอกผางผึง
จะพึ่งใครมี
เหมือนพระพันปี
ฉัททันต์ราชา
๏594 โอพระเพื่อนทุกข์
เราเคยอยูส่ ุข
ที่ในหิมวา
ดังฤๅวันนี้
มาม้วยมรณา
เพราะไอ้พรานป่ า
มันมาจองผลาญ
๏595 เราจักตามไป
ฆ่าให้บรรลัย
พระห้ามบ่นาน
น้ าใจพระเจ้า
ไม่มีใครปาน
พระปราณีพราน
ร่ าสั่งทั้งหลาย
๏596 สั่งว่าอย่าไป
…
ตามฆ่ามันตาย
กูจกั สอดแคล้ว
…
สั่งเราทั้งหลาย
ดังนี้แลนา
๏597 พระตายวันนี้
เพราะอีกระลี
อีจุลสุพตั รา
มันใช้อา้ ยพราน
ยิงพระราชา
ให้มว้ ยชีวา
อีหญิงใจมาร

ควรผูกไพรี
นรกบ่แคล้ว
คบกับนายพราน
มาตายลาบาก
มันใช้อา้ ยพรานป่ า
เราอยูพ่ งพี

๏598 ความผิดเท่านี้
ฆ่าให้วายปราณ
พาหญิงสามานย์
ตกในอเวจี
๏599 โอ้พระเพื่อนยาก
ด้วยอีกระลี
มายิงพระพันปี
ควรฤๅมาผลาญ
๏600 ยิงพระตายแล้ว

ฉบับวัดบ้ านนา
พระเคยปกเกล้า
พาเข้าพงพี
ตีอกผางผาง
ใครจะเหมือนภูมี
เหมือนหน่อชินศรี
ฉัททันต์ราชา
๏558 โอพระเพื่อนทุกข์
พระเคยอยูส่ ุข
ในป่ าหิมวา
ดังหรื อวันนี้
มาม้วยมรณา
เพราะไอ้พรานป่ า
มันมาจองผลาญ
๏559 เมียจักตามไป
ฆ่าให้บรรลัย
พระห้ามบ่นาน
น้ าใจพระเจ้า
ใครเลยปาน
พระปราณีพราน
สั่งเราทั้งหลาย
๏560 ว่าอย่าตามผลาญ
ไอ้พรานใจมาร
ทามันให้ตาย
กลัวจักคลาดแคล้ว
สรรเพชญฤๅสาย
สั่งเราทั้งหลาย
ว่าดังนี้หนา
๏561 พระตายวันนี้
เพราะอีกระลี
อีจุลสุพตั รา
มันใช้ให้พราน
มายิงราชา
โอ้อนิจจา
อีหญิงใจพาล
มันสมคบพราน
ย่อมลงอวีจี

มาตายลาบาก
ใช้ให้นายพราน
เราอยูพ่ งพี

๏562 โอ้พระเพื่อนยาก
ด้วยอีกระลี
มายิงชินศรี
ควรหรื อมาผลาญ
๏563 ยิงพระตายแล้ว
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ยังแต่เมียแก้ว
กับหมู่บริ วาร
ไว้ใยมิยงิ
ให้สิ้นสุ ดปราณ
พวกพ้นบริ วาร
ม้วยด้วยพระองค์
๏601 ให้เป็ นกาพร้า
วังเวงในป่ า
เคว้งคว้างกลางดง
ทิ้งตูขา้ ไว้
เสด็จไปแต่องค์
แต่จะให้หลง
ถิ่นฐานราญรอน
๏602 สิ้ นบุญพระแล้ว
แต่ยงั เมียแก้ว
ใครจักพาจร
พวกพลพระเจ้า
เข้าในดงดอน
ดุจดังภูธร
ฉัททันต์ราชา

ยังแต่เมียแก้ว
ไว้ใยมิยงิ
พลายพังบริ วาร

แต่น้ ีเมียแก้ว
พวกพลพระเจ้า
ไม่เหมือนดังองค์
พระพาเมียไป
โอโอแต่น้ ี
ดุจดังเจ้าฟ้า

บริ วารเล็มลา
ในดงพงป่ า
พระจรรี
ใครจักพาเรา
ดุจดังพระเจ้า
แต่น้ ีหิมวันต์
กับเมียสงสาร
ใครจักปกป้อง
พวกพลนานา
บริ วารทั้งผอง

๏603 พระย่อมเคยพา
อาหารดอนดง
ลาธารพงพี
ย่อมพาจรจรัล
๏604 โอยแต่น้ ี เล่า
เข้าในหิมวันต์
ผ่านเกล้าจอมธรรม์
จักเศร้าหมองสิ้ น
๏605 ยังแต่บริ วาร
แก้วเกศสุพตั รา
ครองเกล้าเกศา
ที่ป่าพงไพร
๏606 พระเคยปกครอง
คือร่ มโพธิ์ไทร

เที่ยวหาอาหาร
ห้วยละหารธารเขา
บึงบางอันมี
ใครจักพาเรา
เหมือนดังพระเจ้า
แต่น้ ีหิมวันต์
กับเมียสงสาร
ใครจักปกครอง
พวกพ้องนานา
ตัวเราทั้งผอง

ฉบับวัดบ้ านนา
กับหมู่บริ วาร
ให้สิ้นทั้งปราณ
ไปตามพระองค์

๏564 สิ้ นบุญพระแล้ว
จะหายโหยองค์
จะเข้าในดง
ฉัททันต์ราชา
๏565 หญ้าปล้องโพธิ์ไทร
กินในหิมวา
ไม่เห็นใครหนา
ฉัททันต์พนั ปี
๏566 เคยพาบริ วาร
ในดงพงพี
พระเจ้าจรลี
ย่อมพาจรจรัล
๏567 โอแต่น้ ีเล่า
เข้าสู่หิมวันต์
ผ่านเกล้าจอมธรรม์
จักเย็นหนักหนา
๏568 ยังแต่บริ วาร
แก้วเกศสุพตั รา
ป้องเกล้าเกศา
ที่ป่าพงไพร
๏569 พระเจ้าปกป้อง
คือร่ มโพธิ์ไทร
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เย็นเกล้าเกศี
ไม่มีโพยภัย
โอยนี้ จะไกล
จักร้อนหนักหนา
๏607 ต่างตัวต่างร้องไห้
กลิง้ เกลือกเสื อกไป
จะม้วยมรณา
ช้างทอดตัวลง
ทรงโศกโศกา
แทบบาทบาทา
แห่งพระโพธิญาณ
๏608 ค่อยฝื นสมประดี
สุพตั ราเทวี
พาพวกบริ วาร
หาฟื นไฟป่ า
ได้มาบ่นาน
กองไว้ในสถาน
จักเผาจอมธรรม
๏609 เดชะบารมี
แห่งหน่อชินสี ห์
สร้างแล้วแสนกัลป์
จะเอาอันใด
ย่อมได้ครบครัน
ที่ในบรรลุ
ดังปรารถนา
๏610 เผาศพพระแก้ว
ครั้นดับเพลิงแล้ว
แก้วเกศสุ พตั รา
พาพวกบริ วาร
กวาดกระดูกราชา
ประมวลเข้ามา
กองไว้ในสถาน
๏611 จึงพากันไป
หาพรรณดอกไม้
มาลัยดวงมาลย์
เอามาถวายให้
ปักไว้ในสถาน
เป็ นนิจกาล
ทุกวันอัตรา

ฉบับวัดบ้ านนา
เย็นเกล้าเกศี
ไม่มีโพยภัย
แต่น้ ีจะไกล
ฉัททันต์ราชา
๏570 ครวญคร่ าร่ าไห้
น้ าตาหลามไหล
ปลิ่มจักมรณา
นางทอดตัวลง
กลิ้งเกลือกไปมา
แทบบาทบาทา
ของพระภูบาล
๏571 ค่อยฟื้ นสมประดี
สุพตั ราเทวี
พาพวกบริ วาร
หาฟื นไนป่ า
ได้มาบ่นาน
กองไว้ในสถาน
จักเผาจอมธรรม
๏572 เดชะบารมี
แห่งหน่อชินสี ห์
สร้างแล้วแสนกัลป์
จักหาสิ่ งใด
ย่อมได้ครบครัน
ที่ในหิมวันต์
ลุดงั ปรารถนา
๏573 นางเผาผัวแก้ว
ครั้นดับเพลิงแล้ว
แก้วเกศสุพตั รา
พาพวกบริ วาร
กวาดธาตุพระยา
ประมวลเข้ามา
กองไว้ในสถาน
๏574 แล้วพากันไป
หักพันธุ์ดอกไม้
ในไพรหิมพานต์
มาถวายพระธาตุ
พญาคชสาร
ปักไว้ในสถาน
บูชาพระองค์
๏575 ครั้นค่าเวลา
ต่างมาบูชา
พระธาตุโฉมยง
ลางงมาวันทา
ขอสมาพระองค์
ขอพระเจ้าจง
อดโทษทั้งหลาย
๏576 ลางตัวภาวนา
ทาตามราชา
พระเจ้าฤๅสาย
สัง่ สอนสิ่ งใด
มิให้เคลื่อนคลาย
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๏ยานี
๏612 ฝ่ ายเฒ่าโสอุดร
เจ็ดเดือนถึงพารา
๏613 วางลงหน้าที่นงั่
ดูดูท่านทั้งหลาย
๏614 เมื่อนั้นคนทั้งหลาย
ว่าเฒ่าโสอุดร
๏615 แตกตื่นกันเซ็งแซ่

คอยบทจรหาบไคลคลา
จึงเอางาไปถวาย
พ้นกาลังหนักแทบตาย
ยังจะพอทาเตียงนอน
หญิงแลชายฤๅขจร
ได้งาช้างมาถวาย
สาวแลแก่มามากมาย

ฉบับวัดบ้ านนา
กาหนดกฎหมาย
มิให้ลืมตัว
๏577 ครั้นเวลาเช้า
ลาธาตุพระเจ้า
เข้าในไพรสน
บางบึงไหนมี
ที่เคยจรดล
ในไพรตาบล
แห่งหิมพานต์
๏578 ครั้นเย็นรอนรอน
เวลาเคยจร
กลับมาบ่นาน
นางหักดอกไม้
มาลัยบัวบาน
ถวายไว้ในสถาน
ทุกวันอัตรา
๏579 ข้าเขียนกลางคืน
ตัวไม่ยงั่ ยืน
เลยหนาท่านอา
กระเดียวน้อยกระเดียวใหญ่ ขวินไขว่หนักหนา
ด้วยตัวอาตมา
ไม่ต้ งั ใจเขียน
๏580 เพราะคิดจะสึ ก
ไม่ต้ งั ใจเพียร
ข้าอุตส่าห์เขียน
ผูน้ กั สวดเล่า
อย่าได้ติเตียน
ว่าฉานนี้เขียน
ตัวไม่งามหนา
๏581 ถ้าว่าตั้งใจ
ถึงไม่งามไซร้
พอสวดท่านอา
ด้วยใจข้าไขว่
ไปทางอื่นหนา
ต้วยจิตของข้า
ไม่ต้ งั ใจเลย
๏ญานี
๏582 ฝ่ ายเฒ่าโสอุดร
คอยบทจรหามไคลคลา
เจ็ดเดือนถึงพารา
จึงเอางาเข้ามาถวาย
๏583 วางลงหน้าที่นงั่
พ้นกาลังหนักแทบตาย
ดูดูท่านทั้งหลาย
ยังพอทาซึ่งเตียงนอน
๏584 เมื่อนั้นคนทั้งหลาย วิ่งมาแลอยูส่ ลอน
ว่าเฒ่าโสอุดร
ได้งาช้างมาถวาย
๏585 แตกตื่นกันซึงแซ่ สาวเฒ่าแก่ต่างตื่นกาย

286
ฉบับวัดบ้ านแลง
เบียดเสี ยดกันวุน่ วาย ว่าจะดูไม่เคยเห็น
๏616 ผูเ้ ฒ่าห่ามทั้งหลาย อย่าวุน่ วายใช่ของเล่น
บ้างว่าไม่เคยเห็น
จะดูเล่นจะเป็ นไร
๏617 สมเด็จพระภูบาล เห็นนายพรานก็ดีใจ
มันได้งาช้างใหญ่
เธอก็ตรัสมาด้วยพลัน
๏618 ว่าเว้ยนายพรานป่ า กูนึกว่ามึงอาสัญ
ตายเสี ยในหิมวันต์
พรั่นถึงมึงเป็ นหนักหนา
๏619 เอ็งไปนานจาหนับ กูนี่นบั ทุกเวลา
ปี เดือนบ่เคลื่อนคลา
จนกลับมาเจ็ดปี ปลาย
๏620 วันนี้ เอ็งได้งา
ดังปรารถนานางโฉมฉาย
หาไม่ลูกกูตาย
เหมือนเอ็งให้ชีวิตนาง
๏621 ยากง่ายเอ็งเป็ นไฉน เรื่ องราวไปในหนทาง
จนถึงได้งาช้าง
เอ็งเล่าไปให้กูฟัง
๏622 ส่วนงาช้างเล่าไซร้ กูเห็นใหญ่พน้ กาลัง
ตรัสพลางสั่งชาววัง
แต่งสารับมาให้มนั
๏623 ตักน้ าให้มนั อาบ สองสามหาบใส่แม่ขนั
วันนี้ทาขวัญมัน
พรานเฒ่าเสี ยก็เป็ นไว
๏624 ท้าวให้เสื้ อผ้าผ่อน ฟูกแลหมอนมากเหลือใจ
เงินทองกองโกยให้
อ้ายเฒ่าพรานมากนักหนา
๏625 อีกทั้งนางสาวสนม น่าเชยชมคือเทวา
ประทานนายพรานป่ า ยีส่ ิ บห้าย่อมเลือกสรร
๏626 ชาววังยกสารับ
ย่อมเสร็จสรรพสารพัน
แกงต้มขนมมัน
แต่งให้พรานตามตรัสไว้
๏627 เฒ่าเห็นล้วนขนม โปรดเกล้าขอยกไว้
สักอันนั้นจะดีใจ
กับแกงไก่เห็นชอบกิน
๏628 ตามใจอ้ายพรานป่ า เบิกสุราสักสองทะนน
เมาราบัดเดี๋ยววน
ให้กินตามปรารถนา
๏629 เฒ่าดื่มเข้าสองจอก พรานบ้านนอกบอกราชา
ข้าเฒ่าไปเอางา
ได้ถึงป่ าหิมวันต์

ฉบับวัดบ้ านนา
เบียดเสี ยดกันวุน่ วาย ว่าจะดูไม่เคยเห็น
๏586 บ้างห้ามคนทั้งหลาย อย่าวุน่ วายใช่ของเล่น
บ้างว่าไม่เคยเห็น
ขอดูแลก่อนเป็ นไร
๏587 สมเด็จพระภูบาล เห็นนายพรานก็ดีใจ
มันได้งาช้างใหญ่
เธอตรัสถามลงมาพลัน
๏588 ว่าเหวยนายพรานป่ า กูนึกว่ามึงอาสัญ
เอ็งได้งาฉัททันต์
ดังปรารถนานางโฉมฉาย
๏589 ช้านานเป็ นหนักหนา จะนับมาได้ปีปลาย
หาไม่ลูกกูตาย
เหมือนมึงให้ชีวิตนาง

๏590 ยากง่ายเอ็งเป็ นฉันใด เล่าเรื่ องไปในหนทาง
จนถึงได้งาช้าง
เอ็งเล่าไปกูจะฟัง
๏591 ส่วนงาช้างเล่าไซร้ กูเห็นใหญ่พน้ กาลัง
ตรัสพลางสั่งชาววัง
แต่งสารับมาให้มนั
๏592 ตักน้ าให้มนั อาบ สองสามหาบใส่แม่ขนั
วันนี้กูทาขวัญ
นายพรานเสี ยก็เป็ นไร
๏593 ท้าวให้เสื้ อผ้าผ่อน ฟูกแลหมอนมากเหลือใจ
เงินทองกอบโกยให้
แก่เฒ่าพรานมากนักหนา
๏594 อีกทั้งนางสาวสนม น่าชื่นชมดังนางฟ้า
ประทานให้พรานป่ า สิ บห้าปี ย่อมเลือกสรร
๏595 ชาววังยกสารับ
ย่อมล้วนสรรพทุกสิ่ งอัน
แกงส้มขนมมัน
เอาพลันตามตรัสไป
๏596 เฒ่าเห็นแต่ลว้ นขนม โปรดเกล้าผมขอยกไว้
สักทะนานก็เป็ นไร
กับแกงไก่เห็นชอบกล
๏597 ตามใจไอพรานป่ า แบกสุรามาบัดดล
สักสองสามทะนน
ให้มนั กินตามปรารถนา
๏598 เฒ่านึกเอาสองจอก พรานบ้านนอกดอกราชา
ควรหรื อไปเอางา
ได้ถึงป่ าหิมพานต์
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๏630 เข้าไปแต่ผเู ้ ดียว
ในไพรเปลี่ยว…
ทั้งเมืองยังมีพราน
ซึ่งดังเฒ่าโสอุดร
๏631 ความอยากไม่ใช่ชวั่ ปิ่ มตัวตายแล้วภูธร
แทบว่าโสอุดร
จักมิได้หาพระองค์
๏632 นางจุลสุพตั รา
อรฉายยาเจ้าโฉมยง
รู ้ข่าวเจ้าเสด็จลง
จากไสยาสน์เจ้าเสด็จมา
๏633 แลเห็นตาพรานเฒ่า นัง่ กินเหล้าโคลงไปมา
เหลียวแลไปเห็นงา
นางกัลยาถามทันใจ
๏634 เว้ยเว้ยตาพรานเฒ่า เอ็งได้งาไกลฤๅใกล้
เล่าให้ฟังอันได้
ช้างป่ าไหนใหญ่นกั หนา
๏635 มึงช่างไปซอกซอน เอ็งหาบคอนกระไรมา
เรี่ ยวแรงเป็ นหนักหนา เอ็งเล่ามาข้าขอฟัง
๏636 นายพรานจึงทูลเล่า อยูห่ วั เจ้าพ้นกาลัง
แม่เจ้าจะใคร่ ฟัง
จะพรรณนาถึงเดินไพร
๏637 แต่แรกออกหน
ออเฒ่าพรานเพื่อนคลาไคล
ครั้งถึงกลางพงไพร
ข้าก็ไปหลายราตรี
๏638 ข้าเฒ่ายากจานับ ปิ่ มจะยับในพงพี
หนามในใช่พอดี
เกล้าเกศีพน้ ปัญญา
๏639 ครั้นพบต้นไม้ใหญ่ ลัดมิได้ขวางมรรคา
จนใจอ้ายพรายป่ า
เอาขวานผ่าคร่ าเสี ยไกล
๏640 พาพ้นที่หนทาง พ้นที่พรานจักฟันได้
สิ่ วเจาะเคาะกันไป
แต่พอได้ลอดตัวเดิน
๏641 แม่เจ้าให้พน้ ปัญญา จากป่ าเป็ นเชิงเทิน
ข้าเฒ่าเลื่อนตีนเดิน
พ้นเชิงเทินค่อยคลาไคล
๏642 เราไปได้เจ็ดเดือน บ่คลาดเคลื่อนถือสัจจา
จึงลุถึงหิมวา
ข้าก็เห็นเป็ นที่แปลงนอน
๏643 ที่นอนพระฉัททันต์ ช้างสาคัญเป็ นปลักแปลง
มากมายเป็ นหลายแห่ง ย่อมล้วนที่หมู่บริ วาร
๏644 ข้าเฒ่าโสอุดร
หักรังนอนอยูส่ าราญ
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๏599 ซังไปแต่คนเดียว ในไพรเขียวเกล้าดิฉาน
ทั้งเมืองยังมีพราน
บ่เหมือนดังโสอุดร
๏600 ความยากก็มิชวั่
ปิ่ มตัวตายนะภูธร
แทบเพียงโสอุดร
จะมิเห็นหน้าพระองค์
๏601 นางจุลพัทรา
เจ้าฉายาผูโ้ ฉมยง
รู ้ข่าวเจ้าเสด็จลง
จากปรางมาศรี บจรมา
๏602 ทอดพระเนตรเห็นพรานเฒ่า นัง่ กินเหล้าโคลงไปมา
แล้วเจ้าแลเห็นงา
นางกัลยาตรัสถามไป
๏603 ว่าเหวยเฒ่าพรานป่ า เอ็งได้งามาแต่ไหน
แดนดงพงอันใด
ช้างป่ าไหนใหญ่นกั หนา
๏604 เรื่ องราวเป็ นไฉน เอ็งจึงได้งาช้างมา
นายพรานกราบทูลว่า เกล้าได้มาจากป่ ารัง
๏605 เจ็ดเดือนทนลาบาก แสนยากพ้นกาลัง
แม่เจ้าจักใคร่ ฟัง
จักพรรณนาถึงเดินไพร
๏606 แต่แรกออกจากบ้าน เกล้าดิฉนั ค่อยคลาไคล
ครั้นถึงซึ่งพงไพร
ช้านานไปหลายราตรี
๏607 ข้าเฒ่ายามจาเป็ น ปลิ่มจะยับตายเป็ นผี
หนามไหนใช่พอดี
เกล้าเกศพ้นปัญญา
๏608 ครั้นพบต้นไม้ใหญ่ เดินมิได้ขวางมรคา
จนใจได้พรานป่ า
เอาขวานพร้าเฉาะเสี ยใกล
๏609 ถ้าจนที่ในขวาน พ้นที่พรานจะพ้นไป
สิ่ วเจาะเข้าเล่าใส
แต่พอได้เป็ นทางเดิน
๏610 แม่เจ้าเอยพ้นปัญญา พ้นจากป่ าขึ้นบนเนิน
หาบคอนก็หนักเกิน
พบทางเดินก็ใคลคลา
๏611 แต่ไปโดยสามเดือน บ่คลาดเคลื่อนถือสัจจา
จึงลุถึงหิมวา
ข้าจึงเห็นซึ่งปลักแปลง
๏612 ที่นอนพระฉัททันต์ เห็นสาคัญเป็ นหลักแหล่ง
มากมายเป็ นหลายแห่ง ย่อมล้วนหมู่บริ วาร
๏613 ข้าเล่าสูอุดร
หักรังนอนดูอาการ
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คอยอยูด่ ูอาการ
ช้างมานอนหมายสาคัญ
๏645 ครั้นเช้าช้างเข้าดง ข้าก็ลงจากรังพลัน
ขุดอุโมงค์ลงใต้มนั
ก็นอนคอยมองยิง
๏646 ช้างนั้นครั้นเข้ามา ไม่เห็นข้าเที่ยงแท้จริ ง
บัดเดี๋ยวข้าก็ยงิ
ถูกตลอดไปเบื้องหลัง
๏647 ครานั้นหมู่บริ วาร โกรธทะยานวิง่ เสิ ดสัง
ตีงวงดังพรู พรั่ง
ตัวข้าสั่นครื อไปมา
๏648 ฝ่ ายองค์พระฉัททันต์ เจ้ากูน้ นั ทรงกรุ ณา
รู ้แล้วว่าตัวข้า
เข้าเร้นอยูใ่ ต้ที่นอน
๏649 แกล้งขับให้บริ วาร วิ่งผายผันเข้าดงดอน
สมเด็จพระภูธร
ยกขึ้นนัง่ บนปลายงา
๏650 เห็นสบงทรงจีวร โสอุดรไม่มรณา
ท้าวเธอเห็นกาษา
ปราณีขา้ เป็ นพ้นใจ
๏651 ยองวงขึ้นเหนื อเกล้า ถามข้าเจ้ามาแต่ไหน
ยิงกูให้บรรลัย
คือใครใช้ให้มึงมา
๏652 ข้าเฒ่าจึงเล่าไป
ว่าอรทัยนางฉายา
ชื่อเจ้าจุลสุภตั รา
จะเอางาทาเตียงนอน
๏653 ตัวข้าขัดมิได้
กลัวโพยภัยจึงขจร
ตัวข้าโสอุดร
ตรัสจงทราบในพระทัย
๏654 ครั้นเธอได้ฟังข่าว ถึงแม่เจ้าน้ าตาไหล
เอ็งเล่ากูเข้าใจ
แจ้งจริ งไซร้คือตาเห็น
๏655 ท้าวเธอจึงเล่าไป ว่าเจ้าไซร้แต่ก่อนเป็ น
นางช้างพาเที่ยวเล่น
กับบริ วารในดงดอน
๏656 วันหนึ่งพบมะเดื่อ ลูกแดงเรื่ องามบวร
หักให้ท้ งั หลายก่อน
ครั้นถึงเจ้าพบมดแดง
๏657 ว่าแม่เจ้ามาขึงโกรธ คุมความโทษก็ด่าแช่ง
แกล้งหักรังมดแดง
ผูกเวรไว้กลั้นใจตาย
๏658 สิ้ นชีพจากนางช้าง พระจอมปรางค์ผโู ้ ฉมฉาย
เป็ นลูกพระฤๅสาย
จึงใช้มึงมายิงกู
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เธอนอนในสถาน
ข้าหมายไว้เป็ นสาคัญ
๏614 ครั้นรุ่ งเธอเข้าดง ข้าก็ลงจากห้างพลัน
ขุดหลุมลงใต้น้ นั
ข้านอนคอยจนหวันบ่าย
๏615 ครั้นเธอกลับเข้ามา ไม่เห็นข้านะโฉมฉาย
ข้าเฒ่ายิงลอดไป
ถูกหลอดลุไปถึงหลัง
๏616 ครานั้นหมู่บริ วาร โกรธทะยานร้องเสี ยงดัง
ตีงวงอยูผ่ ลุงผลัง
ตัวข้าสั่นอยูไ่ ปมา
๏617 ส่วนว่าพระฉัททันต์ เจ้ากูน้ นั เจ็บนักหนา
พระรู ้วา่ ตัวข้า
เร้นอยูใ่ นใต้ที่นอน
๏618 เธอแกล้งขับบริ วาร วิ่งลนลานเข้าดงดอน
ยังแต่พระภูธร
เอาข้าขึ้นนัง่ ปลายงา
๏619 นุ่งสบงทรงชีวร สูอุดรไม่มรณา
ท้าวเธอเห็นผ้ากาสา
เอ็นดูขา้ เป็ นพันใจ
๏620 ยกงวงขึ้นเหนือเกล้า ถามข้าเฒ่ามาแต่ไหน
ยิงกูให้บรรลัย
หรื อใครใช้ให้หนึ่งมา
๏621 ข้าเฒ่าจึงเล่าไป
ว่าอรไทเจ้ากัลยา
ชื่อจุลพัตรา
จักเอางาทาแท่นนอน
๏622 ว่าข้าขัดไม่ได้
ความจนใจจึงข้าจร
พระฟังสูอุดร
ตรัสว่าทราบน้ าพระทัย
๏623 พระได้ฟังข้าเล่า ถึงแม่เจ้าน้ าตาไหล
เองบอกกูเข้าใจ
แจ้งจริ งไซร้เหมือนตาเห็น
๏624 ท้าวเธอจึงบอกไป ว่าเจ้าไซร้แต่ก่อนเป็ น
เมียกูไปเที่ยวเล่น
กับบริ วารในดงดอน
๏625 วันนั้นพบมะเดื่อ สุกแดงเครื องามบวร
หักให้ท้ งั หลายก่อน
ครั้นถึงเจ้ารังมดแดง
๏626 ว่าเจ้าแรงมานึกโกรธ ผูกความโทษพลางด่าแช่ง
ว่าแกล้งให้มดแดง
ผูกเวรไว้กลั้นใจตาย
๏627 สิ้ นชาติจากนางช้าง พระโฉมปรางผูฤ้ ๅสาย
เป็ นลูกพระโฉมฉาย จึงใช้มึงมายิงกู
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๏659 ว่าสั่งแล้วเธอสั่งเรา ให้บอกเจ้าได้เอ็นดู
บอกแก่พระโฉมตรู
นอนแท่นงาต่างผัวขวัญ
๏660 สั่งแล้วเธอสั่งเรา ให้บอกเจ้าว่าฉัททันต์
จะลาพระจอมขวัญ
ตายวันนี้สงั่ หนักหนา
๏661 ว่านางอรเทวี
อยูจ่ งดีพี่จะขอลา
แม่จงนอนแท่นงา
ชมต่างหน้าเถิดมารศรี
๏662 นางนาฏฟังพรานเฒ่า ตาแกเล่าเป็ นถ้วนถี่
แจ้งใจนางเทวี
ถึงฉัททันต์อนั เป็ นผัว
๏663 เว้ยเว้ยไอ้พรานป่ า มึงกระไรนาไปมืดมัว
เธอบอกว่าเป็ นผัว
แล้วควรฆ่าให้บรรลัย
๏664 มึงไซร้แกล้งไปผลาญ พระฉัททันต์ในพงไพร
ถึงว่าพระพ่อใช้
ช้างป่ าอื่นไม่มีฤๅ
๏665 บอกว่าเป็ นผัวกู มึงไม่รู้กูไม่ถือ
รู ้แล้วฉะนี้ฤๅ
มาควรฆ่าให้บรรลัย
๏666 พรานป่ าจึงทูลเล่า จงโปรดเกล้าข้าพรานไพร
เธอบอกเมื่อจะตาย
ยิงต้องแล้วพระเทวี
๏667 ถ้าข้ารู ้แล้วจริ ง
ข้าจะยิงท่านใยมี
จงโปรดเกล้าเกศี
พระอาญาไม่พน้ ตัว
๏668 เอ็นดูพระฉัททันต์ ตายวันนั้นพระอยูห่ วั
ความเจ็บเป็ นพ้นตัว
อนิจจาน่าสงสาร
๏669 กลิง้ เกลือกเสื อกไปมา ร้องเรี ยกหาฆ่าเฒ่าพราน
น้ าใจใครจะปาน
ท้าวไม่โกรธข้าเลย
นา
๏670 ท้าวตั้งจะเป็ นพระ เสี ยสละซึ่งเวรา
ควรฤๅอกกูขา้
มาควรฆ่าพระบรรลัย
๏671 ผัวเมียท่านผูกกรรม เขาจะทากันมากไป
กูนี่คนจัญไร
พลอยตกนรกไม่แคล้วเลย
๏672 ผิดมาแต่ก่อนเก่า พระแม่เจ้าอยูห่ วั เอย
บ่เหมือนครั้งนี้เลย
อเวจีแล้วแลนา
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๏628 บอกแล้วเธอสั่งเล่า ว่าพรานเฒ่าได้เอ็นดู
บอกแก่นางโฉมตรู
ให้ชมแท่นต่างผัวขวัญ
๏629 สั่งแล้วเธอสั่งเล่า ให้บอกเจ้าว่าฉัททันต์
จักลานางจอมขวัญ
ตายวันนั้นสัง่ นักหนา
๏630 ว่าเจ้าพระเทวี
อยูจ่ งดีพี่ขอลา
แม่จงนอนแท่นงา
ชมต่างหน้าเถิดมารศรี
๏631 นางนาถฟังพรานเฒ่า ตาแกเล่าเป็ นถ้วนถี่
แจ้งใจพระเทวี
ถึงฉัททันต์อนั เป็ นผัว
๏632 ว่ามึงแกล้งทากรรม พระฉัททันต์ในพงไพร
แม้นว่าพระพ่อใช้
ช้างป่ าอื่นไม่มีหรื อ
๏633 เธอบอกว่าผัวกู
มึงไม่รู้กูไม่ถือ
ช้างอื่นไม่มีหรื อ
ให้ราชาท้าวมาตาย

๏634 พรานป่ าจึงทูนเล่า แม่โปรดเกล้าพระโฉมฉาย
ท้าวบอกเมื่อจักตาย
ยิงถูกแล้วนะเทวี
๏635 ข้าไม่รู้จริ งจริ ง
ข้าจะยิงท้าวไยมี
จงโปรดเกล้าเกศี
พระอาชญาไม่พน้ ตัว
๏636 เอ็นดูพระฉัททันต์ ตายวันนั้นแม่อยูห่ วั
ความเจ็บเป็ นพันตัว
อนิจจาน่าสงสาร
๏637 กลิง้ เกลือกลงร้องไห้ เรี ยกได้ใจหานายพราน
น้ าใจใครจะปาน
ท้าวไม่โกรธข้าเหลยหนา
๏638 เธอว่าจะเป็ นพระ
ข้าเฒ่าชัว่ นักหนา
๏639 ผัวเมียเขาผิดกัน
ข้าเฒ่าคนจังไร
๏640 ผิดมาแต่ก่อนเก่า
ไม่เหมือนครั้งนี้ เลย

ขอละเสี ยซึ่งเวรา
มิควรฆ่าท้าวบรรลัย
เราพลอยเป็ นบาปใหญ่
ตกนรกไม่แคล้วเลย
โอพระเจ้าอยูห่ วั เอย
อวิจีแล้วแลหนา
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๏673 นางฟังคาพรานเฒ่า ตาแก่เล่าถึงราชา
คือเพลิงไหม้กายา
เพียงชีวาจะวายชนม์
๏674 พ่อเจ้าแก่เมียเอ๋ ย บาปใดเลยมาตามทัน
แม้นรู ้วา่ จอมธรรม์
เมียจะใช้พรานไปไย
๏675 เมียไม่รู้จึงใช้ไป ยิงท่านท้าวให้บรรลัย
ชีวิตจะอยูใ่ ย
เมียจักตายตามราชา
๏676 สวมกอดงาเข้าไว้ ชลเนตรไหลคือธารา
ทอดองค์ลงกับงา
พิไรร่ าถึงฉัททันต์
๏พิลาป 28

กอดงาพระองค์
พ่อเจ้าของเมียเอ๋ ย
ให้พระจอมขวัญ
เมียเห็นแต่งา
พระเจ้าตายแล้ว
ตายด้วยท้าวไท
เมียเป็ นคนหลง
ข้าไปใจมาร
จึงใช้พรานป่ า
สุดที่จะคิด
เมียจะกลั้นใจตาย
ร่ วมในไพรพง
พระทองหนุ่มเหน้า
แม้นพระขึ้นสวรรค์

๏677 สุพตั ราโฉมยง
ร่ าให้โศกศัลย์
บาปได้มาทัน
ตายจากเมียไป
๏678 เมียไม่เห็นหน้า
แห่งพระจอมไตร
เมียแก้วอยูใ่ ย
อยูใ่ ยเล่านา
๏679 โอ้พระโฉมยง
เพราะกรรมเวรา
แกล้งผลาญราชา
ไปฆ่าพระองค์
๏680 เมียได้ทาผิด
แล้วนาโฉมยง
ตายตามพระองค์
ด้วยพระราชา
๏681 เมียขอตามเจ้า
ร่ วมรักเสน่หา
ขอท่านราชา

ฉบับวัดบ้ านนา
๏641 นางฟังคาพรานเฒ่า ตาแกเล่าถึงราชา
ดังเพลิงไหม้อาตมา
เพียงชีวาจักวายชนม์
๏642 พ่อเจ้าของเมียเอย บาปใดเหลยให้มืดมน
แม้รู้วา่ จุมพล
เมียจะใช้ให้ไปไย
๏643 เมียไม่รู้จริ งจริ ง
ว่าไปยิงซึ่งท้าวไท
ชีวิตจักอยูไ่ ย
เมียจะตายตามราชา
๏644 สรวมกอดงาเข้าไว้ ชลเนตรไหลครื อธารา
ทอดองค์ลงกับงา
พิไรด้วยรักครัน
๏645 นางตั้งปรารถนา ด้วยเจ้าฟ้าผูผ้ วั ขวัญ
มาเกิดไหนไปเกิดกัน ทันทุกชาตินอ้ งปรารถนา
๏646 ถ้าท้าวเป็ นพระอินทร์ เมียเพื่อนกินเป็ นสุชาดา
จักตามพระงามข้า
ทุกชาติพาอย่าคลาดไกล

๏647 พระบรมเป็ นพรหมทัต น้องขอนัดเป็ นนางใน
ให้ทา้ วเจ้าอาศัย
สาราญใจในปรางศรี

๏648 พระใจดีเป็ นอิศวร นางคู่ควรอุมาเทวี
ความรักพระจักรี
อยูร่ ่ วมที่ศิวาลัย

๏649 ท้าวเป็ นพระอาทิตย์ เมียร่ วมจิตเป็ นรถชัย
นางหวังตั้งใจไป
ให้จอมไตรทรงลินลา

๏650 พระใจบุญเป็ นอุณรุ ท ข้านงนุชเป็ นอุษา
จักตามพระงามข้า
ทุกชาติพาอย่าแคล้วกัน
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สู่ไตรตรึ งสา
ร่ วมวิมานกัน
๏682 แม้นพระเป็ นช้าง
เมียรักแนบข้าง
เป็ นพนาสันต์
ให้พระอาศัย
เย็นใจทรงธรรม์
เมียรักจอมขวัญ
ขอเลี้ยงรักษา
๏683 แม้นพระเป็ นโนรี
เมียรักแนบกับอก
เป็ นไพรพฤกษา
ทรงผลต่างต่าง
แก่อ่อนนานา
ให้พระราชา
พ่ออยูส่ าราญ
๏684 แม้นพระเป็ นปลา
เมียรักนี้นา
ขอเป็ นชลาธาร
ให้พระอาศัย
เย็นใจสาราญ
ขอเชิญภูบาล
เสด็จอยู่อาศัย
๏685 แม้นถอยไปเล่า
มิควรปิ่ นเกล้า
ลิงค่างบ่างใน
เป็ นชะนีผีโป่ ง
เสื อโคร่ งในไพร
เมียจักตามไป
รักษาภูธร
๏686 แม้นเป็ นพญาหงส์
ตัวข้าพระองค์
ขอเป็ นสาคร
ให้พระลงเล่น
เย็นใจภูธร
ที่ในสาคร
คงคาน้ าไหล
๏687 แม้นเป็ นราชสี ห์
ตัวน้องเทวี
ขอเป็ นพงไพร
เป็ นศิลาอาสน์
สี หราชอาศัย
บัลลังก์ทา้ วไทย
ที่ในภูผา

๏688 โอ้พระร่ มโพธิ์

ฉบับวัดบ้ านนา
๏651 พระรู ปโอ่เป็ นโสรัจ นางปองนัดเป็ นนางนั้น
ประทุมาอย่าไกลกัน ทันโฉมตรู รู้รักษา

๏652 พระโฉมตรู เป็ นสุธน เมียจุมพลเป็ นมโนห์รา
เมียงามตามรักษา
พระราเมียมหมองศรี

๏653 พระทรงพุทธเป็ นครุ ฑธิราช ข้าน้อยนาถเป็ นฉิมพลี
เมียหวังตั้งภักดี
ให้ภูมีอยูส่ าราญ

๏654 พระยอดรักเป็ นปักษี ข้าเทวีเป็ นหิมพานต์
ให้ทา้ วอยูส่ าราญ
ใจโอฬารพระราชา

๏655 แม้นท้าวเป็ นปลาทอง เมียร่ วมห้องเป็ นองคา
พระทองล่องไปมา
แหวกคงคาสาราญใจ

๏656 นางนาถตั้งปรารถนา ตัวฉัททันต์พระจอมไตร
กราบเท่าสุราลัย
จนท้าวไทเข้านิฤพาน

๏657 สงสารแก้วกานดา ร่ าพรรณนาทุกประการ
สลบซบนิ่งนาน
ฟื้ นองค์ได้ฟายน้ าตา
สุรางคนางค์
๏658 โอ้พระร่ มโพธิ์
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ท้าวไม่โทโส
เมียรักหนักหนา
พรานบอกว่าเมีย
ให้ยงิ เอาราชา
รู ้แล้วว่าข้า
พระไม่ถือความ
๏689 พระสัง่ พรานเฒ่า
ว่าเอ็งไปเล่า
แก่เจ้าโฉมงาม
ว่าพี่รู้แล้ว
น้องแก้วผูกความ
เวรามาตาม
ไม่ถือนางเลย
๏690 เมียเห็นแต่งา
ตาพรานเอามา
พ่อเจ้าเมียเอ๋ ย
ความพระอดโทษ
ไม่โกรธเมียเลย
โอยพระทรามเชย
เมียหากทรชน
๏691 พระยังเป็ นช้าง
เมียรักแนบข้าง
มาเกิดเป็ นคน
ไม่รู้วา่ เจ้า
อยูใ่ นไพรสน
ใช้พรานจรดล
ไปยิงราชา
๏692 กรรมของเมียแก้ว
ผูกเวรพระแล้ว
บ่แคล้วเลยนา
สิ้ นชีพบรรลัย
ไปยังจัตตุรา
โอยพระราชา
โปรดเมียพระองค์
๏693 เมียได้ผิดแล้ว
ขอโทษพระแก้ว
ดังใจจานง
โปรดให้รอดชัว่
ตัวน้องคนหลง
ขอโทษพระองค์
อย่ามีเวรา
๏694 โอ้พระฉัททันต์
รักเมียจอมขวัญ
พ้นที่จะดลนา
ในพื้นปฐพี
ไม่มีใครมา
เหมือนพระราชา
ไม่มีถึงสอง
๏695 เมียรักจักไป
เที่ยวดงพงไพร
ให้พบพระองค์

ฉบับวัดบ้ านนา
ท้าวไม่โทโส
เมียรักหนักหนา
พรานบอกว่าเมีย
ให้ยงิ เอาราชา
ท้าวรู ้วา่ ข้า
พระไม่ถือความ
๏659 พระส่งพรานเฒ่า
เอ็งไปบอกเล่า
แก่นางโฉมงาม
ว่ากูรู้แล้ว
น้องแก้วผูกความ
เวรามาตาม
ไม่ถือน้องเลย
๏660 น้อยไม่เห็นท้าว
แต่พรานบอกเล่า
พ่อเจ้าเมียเอย
ความพระอดโทษ
ไม่โกรธเมียเลย
โอยพระทรามเชย
น้องหากทรชน
๏661 พระยังเป็ นช้าง
เมียรักแนบข้าง
มาเกิดเป็ นคน
ไม่รู้วา่ ท้าว
อยูใ่ นไพรสน
ใช้พรานจรดล
ยิงท้าวมรณา
๏662 กรรมของเมียแก้ว
ผูกเวรพระแล้ว
ไม่แคล้วเลยนา
สิ้ นชีพบรรลัย
ไปยังจัตตุรา
โอยพระราชา
โปรดเมียคนหลง
๏663 เมียรักผิดแล้ว
ขอโทษพระแก้ว
ดังข้าจานง
โปรดเมียให้รอด
ตลอดโดยจง
เมีนเป็ นคนหลง
เพราะกรรมเวรา
๏664 โอ้พระฉัททันต์
รักเมียจอมขวัญ
พ้นที่คลนา
ในพระธรณี
ไม่มีเลยหนา
เหมือนพระราชา
ไม่มีถึงสอง
๏665 เมียจักเที่ยวไป
ดั้นดงพงไพร
ให้พบพรทอง
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ด้วยหาพระทอง
ปกเกล้าทั้งผอง
อยูใ่ นไพรพง
ที่แห่งหนใด
๏696 ชาติน้ ี เมียแก้ว
ไม่เห็นพระแล้ว
ดังใจจานง
ชาติหน้าขอสบ
ได้พบพระองค์
ขอพระเจ้าจง
โปรดเมียด้วยนา
๏697 พระสยมโพธิ์ทอง
พระอดโทษน้อง
ไม่ผกู ไพรรี
หาไหนจะได้
เหมือนพระพันปี
ทัว่ ทั้งท่อนนี้
บ่เทียบราชา
๏698 พระเป็ นสิ่ งไร
เมียจักตามไป
เป็ นบาทบริ จา
พึ่งโพธิสมภาร
พยาบาลรักษา
ปรนนิบตั ิราชา
ค่าเช้าพรางาย
๏699 เมียจักตามไป
เลือดตาหลัง่ ไหล
ไม่พบฤาสาย
พระแก้วเมียเอย
เมียจะกลั้นใจตาย
ตามพระฤๅสาย
ปิ่ นเกล้าเกศี
๏700 พระร่ มโพธิ์ทอง
พระอดโทษน้อง
ไม่ผกู ไพรรี
หาไหนเหมือนองค์
ทรงธรรม์พนั ปี
ทัว่ ทั้งธรณี
บ่เทียมถึงสอง
๏701 น้องเอาดอกไม้
ธูปเทียนกราบไหว้
น้องขอสมาพระทอง
โทษทัณฑ์สิ่งใด
ได้อดโทษน้อง
กราบงาพระทอง
ขอสมาพระองค์
๏702 พระอย่าถือโทษ
ทรชนคนโหด
แล้วนาโฉมยง
เมียรักขอสมา
ซึ่งงาพระองค์

จะพึ่งพระเจ้า
อยูไ่ หนให้นอ้ ง
ไม่เห็นพระแล้ว
ชาติหน้าขอสบ
ขอพระเจ้าจง

เมียจักตามไป
พึ่งพระโพธิญาณ
ปรนนิบตั ิรักษา
เลือดตาหลัง่ ไหล
พระแก้วเมียเอย
ตามพระฤๅสาย
เลือดตาหลามไหล
กรรมของน้องแล้ว
ชาติหน้าอย่าคลาย
ธูปเทียนกราบไหว้
กฤษณาจองจันทน์
กราบไหว้ซ่ ึงงา
ทรชนคนโหด
เมียขอสมา

ฉบับวัดบ้ านนา
ปกเหล้าทั้งผอง
ขอพบพระองค์
๏666 ชาติน้ ี เมียแก้ว
ตั้งใจจานง
ให้พบพระองค์
ปกเกล้าเกศา

๏667 พระเป็ นสิ่ งได
เป็ นบาทบริ จา
สมภารราชา
ค่าเช้าพรางาย
๏668 เมียร่ าร้องไห้
ไม่พบฤาสาย
เมียจะกลั้นใจตาย
ปิ่ นเกล้าเกศี
๏669 พระร่ มโพธิ์ทอง
ไม่พบฤๅสาย
แคล้วพระทราบสดาย
ปิ่ นเกล้าธรณี
๏670 นางแต่งดอกไม้
คิ้วต่อขอสมา
สารพันนานา
ขอสมาพระองค์
๏671 พระอย่าถือโทษ
นะพระโฉมยง
ซึ่งงาพระองค์
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โปรดเกล้าเมียรา

โอยพระจอมธรรม
นางทอดพระองค์
น้ าใจฉายา
ม้วยมอดวอดวาย
ชาติน้ ีมีกรรม
จะอยูเ่ ป็ นคน
สิ้ นชีพบรรลัย
นอนนิ่งแน่ไป
ดับจิตอาตมา
อยูใ่ นนรก
ฝูงยมบาล
ว่าหญิงกระลี
ใจไม่สุภาพ
สมคบไอ้พราน
ไม่คิดถึงตัว

๏703 นางร้องไห้ร่ า
เมียจะม้วยมรณา
กลิ้งลงกับงา
จะม้วยวายชนม์
๏704 นางกลั้นใจตาย
ไม่อยูเ่ ป็ นคน
มาทาจุมพล
เยีย่ งไรนะอกอา
๏705 นางจึงกลั้นใจ
ถึงแก่มรณา
ไม่พ้นื กายา
ไปสู่เมืองผี
๏706 บัดเดี๋ยวไปตก
โลหกุมภี
รุ มรันโบยตี
ไม่ปราณีผวั
๏707 พาหญิงใจบาป
โมโหเมามัว
ให้ไปฆ่าผัว
ว่าจักเป็ นกรรม

ฉบับวัดบ้ านนา
ขอพระเจ้าจง
โปรดเมียเถิดหนา
๏672 พระอย่าถือความ
เมียขอตายตาม
ด้วยพระราชา
ขอบุญพระเจ้า
ปกเกล้าเกศา
โอพระราชา
กรรมเมียชื่อไร
๏673 วิบากเมียแก้ว
เมียกราบทูลแล้ว
ปริ่ มเลือดตาไหล
ทาบุญขอสบ
ให้พบท้าวไท
ปิ่ นเกล้าภพไตร
ฉัททันต์ราชา
๏674 นางร้องร่ ารัก
โอยพระทรงศักดิ์
เมียรักมรณา
นางทอดพระองค์
กลิ้งเกลือกกับงา
พระทัยฉายา
จักม้วยวายชนม์
๏675 จักกลั้นใจตาย
ม้วยชีพฉิบหาย
ไปอยูเ่ ป็ นคน
ชาติน้ ีมีกรรม
มาทาจุมพล
จะอยูเ่ ป็ นคน
ไปไยอกอา
๏676 นางจึงกลั้นใจ
สิ้ นชีพบรรลัย
ถึงแก่มรณา
นอนกลิง้ นิ่งไป
ไม่พ้นื กายา
ดับจิตอาตมา
ไปยังเมืองผี
๏677 บัดเดี๋ยวไปตก
อยูใ่ นนรก
โลหะกระฏุมภี
หมู่ยมบาล
รุ มกันทุบตี
ว่าหญิงกระลี
ไม่ปราณีผวั
๏678 ถามหญิงใจบาป
ใจไม่สุภาพ
โทโสมืดมัว
มันคบกับพราน
ให้ไปฆ่าผัว
มันไม่คิดกลัว
ว่าจักเป็ นกรรม
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๏708 พาหญิงใจชัว่
รู ้แต่ด่าผัว
ว่าไม่เที่ยงธรรม
ยมบาลร้องด่า
ว่าหญิงโกลา
ทั้งนี้ยอ่ มกรรม
มึงทาไว้เอง
๏709 เอาน้ าทองแดง
ว่าหญิงใจแข็ง
แสนร้ายหมอเพลง
มึงจักโทษใคร
ทาใส่ตวั เอง
เร่ งกรอกอย่าเกรง
อย่าให้เคยใจ
๏710 ผ่าอกผ่าปาก
เร่ งเอาคีมลาก
ทอดลงในไฟ
ปักหัวมันลง
ให้จงหนาใจ
พาหญิงจังไร
ปากกล้าสามานย์
๏711 พาหญิงทรชน
ใจร้ายอกุศล
เล่ห์กลคนพาล
แสนแง่แต่คิด
ล้วนผิดทุกประการ
จริ งฤๅใช้พราน
ไปฆ่าราชา
๏712 นางทนบ่ได้
รับว่าจริ งไซร้
ได้โปรดเกศา
ยกมือขึ้นไหว้
พระยมราชา
สารภาพโทสา
ท่านก็ไม่ฟัง
๏713 หญิงใจโมโห
ไม่อดโทโส
พาโลโอหัง
มึงร้องขอโทษ
กูไม่อยากฟัง
ตนไซร้เมื่อยัง
เป็ นคนใจแข็ง
๏714 มึงเร่ งใช้กรรม
อันตนได้ทา
ไม่ยาไม่เกรง
ทาลายผัวตน
เป็ นคนใจแข็ง
เพราะบาปตนแรง
ทาแต่โบราณ
๏715 สัปปุรุษทั้งหลาย
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๏679 ถามหญิงใจชัว่
มันแกล้งฆ่าผัว
มึงไม่เที่ยงธรรม
เขาจึงร้องด่า
ว่าหญิงโกลา
เพราะบาปเพราะกรรม มึงทาไว้เอง
๏680 เอาน้ าทองแดง
ถามหญิงใจแข็ง
ใส่สักหม้อเผล้ง
มึงจักโทษใคร
ทาใส่ตวั เอง
เร่ งกรอกอย่าเกรง
อย่าให้เคยใจ
๏681 ผ่าอกผ่าปาก
เอาคีมเหล็กลาก
ทอดเข้าในไฟ
จับหัวมันลง
ให้สมน้ าใจ
พาหญิงจังไร
ปากกล้าสามานย์
๏682 ถามหญิงทรชน
ใจร้ายอกุศล
เล่ห์กลคนพาล
มันเร่ งแต่งคิด
ล้วนผิดทุกประการ
จริ งหรื อใช้พราน
ไปยิงราชา
๏683 นางทนมิได้
รับคาจริ งใจ
ได้โปรดเกศา
ยกมือขึ้นไหว้
พระยมราชา
สารภาพโทษา
ท่านก็ไม่ฟัง
๏684 หญิงใจโมโห
มักง่ายโทโส
พาโลโอหัง
มึงร้องขอโทษ
กูก็ไม่ฟัง
เมื่อก่อนภายหลัง
ใจมึงกล้าแข็ง
๏685 มึงเร่ งใช้กรรม
อันมึงได้ทา
มิใช่กูแกล้ง
การาบผัวตน
เป็ นคนใจแข็ง
เพราะบาปตนแรง
ทาแต่โบราณ
๏686 สัพพะบุรุษทั้งหลาย
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ทัว่ ทั้งหญิงชาย
ตั้งใจชื่นบาน
ฟังแล้วใส่ใจ
อย่าดูเยีย่ งนาง
ครั้นเมื่อถึงกาล
ไปยังจัตตุราบาย
๏716 ฝ่ ายหญิงใจบุญ
รู ้หลักจักคุณ
โทษนั้นบางคลาย
เร่ งคิดเร่ งกลัว
คิดกลัวเมื่อตาย
โทษภัยทั้งหลาย
ได้แก่อาตมา
๏717 หญิงใจกุศล
รักท่านรักตน
ไม่มีอุเบกสา
ปรนนิบตั ิพ่อแม่
เฒ่าแก่ยายตา
โนมเนาอาตมา
บ่มีใครชัง
๏718 รู ้คิดผิดชอบ
ใจนั้นประกอบ
ร่ าฟังทุกขัง
ว่าตนเกิดมา
ย่อมล้วนอนิจงั
ใครสอนเร่ งฟัง
จาไว้สอนใจ
๏719 อุตส่าห์ปรนนิบตั ิ
ทาตามบัญญัติ
คาพระวินยั
พระเจ้าเทศนา
ว่าบุคคลผูใ้ ด
ทาดังนี้ไซร้
บ่แคล้วนิรพาน
๏720 ยังมิพน้ ทุกข์
จักได้เสวยสุข
ในวัฏสงสาร
แม้นตายจะได้
ยังสวรรค์นิพพาน
หัวหน้าพระศรี อาริ ย ์ เที่ยงแท้แลนา
๏721 เฒ่าโสอุดร
อันเที่ยวซอกซอน
ตามยิงราชา
กลับถึงบ้านเมือง
บาปนั้นมาเตือน
ความแก่ชรา
เฒ่าถึงแก่กาล
๏722 บัดเดี๋ยวไปตก
อยูใ่ นนรก
เป็ นบ้าหึ่งนาน
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ทัว่ ทั้งหญิงชาย
ตั้งใจชื่นบาน
ฟังไว้สอนใจ
อย่าเหมือนนางคราญ
ครั้นเมื่อสิ้ นปราณ
ตกจัตตุราบาย
๏687 ฝ่ ายหญิงใจบุญ
ย่อมรู ้จกั คุณ
โทษทัณฑ์ท้ งั หลาย
เรื่ องขึ้งหึ งผัว
กลัวภัยเมื่อตาย
โทษทัณฑ์ท้ งั หลาย
ได้แก่อาตมา
๏688 หญิงใจกุศล
รักท่านรักตน
ไม่มีอุเบกขา
ปรนนิบตั ิพ่อแม่
อันแก่ชรา
นบนอบภัสดา
ไม่มีใครชัง
๏689 รู ้คิดผิดชอบ
ใจนั้นประกอบ
ราพึงทุกขัง
ว่าตนเกิดมา
ย่อมล้วนอนิจงั
ใครสอนเร่ งฟัง
จาไว้ใส่ใจ
๏690 อุตส่าห์ปรนนิบตั ิ
ทาตามบัญญัติ
พระธรรมวินยั
พระเจ้าเทศนา
ว่าคนผูใ้ ด
ทาดังนี้ไซร้
บ่แคล้วนิรพาน
๏691 ยังไม่พน้ ทุกข์
จะได้เสวยสุข
ที่ในสงสาร
จะได้ไปสวรรค์
อยูช่ ้ นั วิมาน
เกิดทันพระศรี อาริ ย ์
เที่ยงแท้แลนา
๏692 เฒ่าโสอุดร
อันเที่ยวซอกซอน
ตามยิงราชา
กลับไปบ้านเรื อน
บาปเตือนอาตมา
ความแกชรา
มาถึงแก่กาล
๏693 บัดเดี๋ยวไปตก
อยูใ่ นนรก
เป็ นบ้าหึงนาน
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สิ้ นชีพบรรลัย
ทุกเมื่อเชื่อวัน
อันครองสมบัติ
บาปตนใช้พราน
ครั้นเมื่อมรณา
ไม่มีความสุข
ใครทาดังนี้
ครั้นม้วยวอดวาย
ว่ากรรมเวรา
ทาบาปได้บาป
เพราะสร้างกุศล
บัดนั้นสรรเพชร
ฝูงคนทั้งหลาย
ฟังแล้วจงมา
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อยูเ่ ป็ นนาน
บ่ได้เคลื่อนคลา
๏723 ฝ่ ายท้าวพรหมทัต
ในเมืองพารา
ให้ไปยิงราชา
ไปยังอบาย
๏724 หมกไหม้ได้ทุกข์
เลยท่านทั้งหลาย
ทัว่ ทั้งหญิงชาย
ย่อมได้ทุกข์ทน
๏725 พระเจ้าเทศนา
ตามเบียดเบียนตน
ทาบุญได้ผล
ตามเลี้ยงอาตมา
๏726 ครั้งเทศนาเสร็ จ
ชักชาติประมวลมา
หญิงชายนานา
จาไว้ใส่ใจ

๏ญาณี
๏727 พรานเฒ่าโสอุดร
กลับชาติใช่อื่นไกล
๏728 คือองค์พระเทวทัต
ได้เป็ นมหาเถร
๏729 อันว่าท้าวพรหมทัต
ก็ได้เป็ นพญา

อันเที่ยวจรยิงท้าวไทย
คือว่าองค์พระมหาเถร
พระเจ้าตรัสในบริ เวณ
ย่อมชิงชัยแก่ศาสดา
เมื่อกระวัติกลับชาติมา
ชื่ออชาตศัตรู
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ไฟไหม้นิรันดร์
ทุกวันนิจกาล
อยูใ่ นไฟนาน
มิได้เคลื่อนคลา
๏694 ท่านท้าวพรหมทัต
อันครองสมบัติ
ในเมืองพารา
บาปตนใช้พราน
ไปยิงราชา
ครั้นม้วยมรณา
ไปตกอบาย
๏695 หมกไหม้ได้ทุกข์
ไม่มีความสุข
นะท่านทั้งหลาย
ใครทาดังนี้
ทัว่ ทุกหญิงชาย
ครั้นม้วยวอดวาย
ได้ไปทุกข์ทน
๏696 พระเจ้าเทศนา
ว่ากรรมเวรา
ตามมาเบียดตน
ทาบาปได้บาป
ทาบุญได้ผล
เพราะกรรมกุศล
ตามเลี้ยงอาตมา
๏697 ครั้งเทศนาเสร็ จ
ล้วนองค์สรรเพชญ์
ประมวลธรรมมา
ฝูงคนทั้งหลาย
หญิงชายนานา
ฟังแล้วธรรมา
ควรจาใส่ใจ
๏698 เสี ยงแห้งเสี ยแล้ว
บัวปรางนางแก้ว
ว่าไม่อ่อนหวาน
ถ้ามีน้ าตาล
ได้ทายาเสี ยง
สวดให้เพราะเพรี ยง
เสี ยงดีกว่าเก่า
๏ญาณี
๏699 พรานเฒ่าโสอุดร อันเที่ยวจรยิงท้าวไทย
กลับชาติใช่อื่นไกล
คือว่าองค์พระมหาเถร
๏700 ชื่อว่าเทวทัต
พระเจ้าตรัสว่ามีเวร
คือองค์มหาเถร
ย่อมชิงชัยในศาสนา
๏701 ส่วนว่าท้าวพรหมทัต พระเจ้าตรัสกลับชาติมา
เธอได้เป็ นพระยา
ชื่อชาตศัตรู
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๏730 อ่อนโฉมนางหนุ่มเหน้า ชื่อว่าเจ้าจุลพัตรา
เมื่อกระวัติกลับชาติมา ว่าได้เป็ นจิญจมาณวิกา
๏731 นางมหาสุพตั รา เมื่อราชาเป็ นทศพล
เกิดมานางได้ผล
คือพิมพานางเทวี
๏732 นางแก้วสุพตั รา เมื่อราชาเป็ นชินสี ห์
โฉมนางอรเทวี
ชื่อว่านางวิสาขา
๏733 เป็ นโยมพระพุทธเจ้า นางหนุ่มเหน้าใจศรัทธา
ยินดีในศาสดา
บ่ได้มาลืมกุศล
๏734 นางเกศสุพตั รา
เมื่อศาสนาพระทศพล
เกิดมานางได้ผล
คืออุบลวรรณา
๏735 นางทั้งสามองค์ไซร้ เดชะได้เพิ่มพูนมา
ครั้นดับชีพสังขา
บ่ายหน้าเข้าสู่นิรพาน
๏736 ส่วนองค์พระฉัททันต์ บารมีน้ นั สร้างมานาน
แสนกัลป์ เป็ นประมาณ ก็ได้ตรัสเป็ นศาสดา
๏737 คือองค์พระสัพพัญญู อันเป็ นครู ทวั่ โลกา
นาเอาพระธรรมมา
เทศนาโปรดสัตว์ท้ งั หลาย
๏738 สอนสัตว์ให้ได้สุข ให้พน้ ทุกข์จตุราบาย
โน้มนาสัตว์ท้ งั หลาย ให้เข้าสู่ยงั นิรพาน
๏739 ทั้งเทพะเทวา
พระเทศนาโปรดบ่นาน
ให้พน้ จากสงสาร
ห่วงบ่วงมารอันผูกพัน
๏740 ตัดเสี ยด้วยรสธรรม อันเลิศล้ าดังพระขันธ์
ผูร้ ้ายใจฉกรรจ์
ก็ให้กลับเป็ นอารี
๏741 ครั้นถ้วนพระกาหนด ตถาคตจักจรลี
จวบจบครบเดือนปี
พระเสด็จเข้าสู่นิรพาน
๏742 จึงไว้พระศาสนา โดยพรรณนาแต่โบราณ
บัญญัติเป็ นประมาณ ถ้วนห้าพันพระวัสสา
๏ นิพพานังปัจจโยโหตุ นิทานเจ้าพญาฉัททันต์
จบแต่เท่านี้แล้วแลนา
๏ หนังสื อนี้ นางซุนสร้างไว้
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๏702 อันโฉมนางหนุ่มเหน้า ชื่อว่าเจ้ามารวิกา
ทาลายพระศาสดา
เห็นพระเจ้าเป็ นทรชน
๏703 นางมหาสุพตั รา เมื่อศาสนาพระชินศรี
โฉมเจ้าอรเทวี
ชื่อว่านางวิสาขา

๏704 เป็ นโยมพระพุทธเจ้า นางหนุ่มเหน้าเจ้าศรัทธา
ยินดีในศาสนา
เจ้ามิได้ลืมกุศล
๏705 นางเกศสุพตั รา
เมื่อศาสนาพระทศพล
นางได้มรรคและผล
คืออุบลวรรณา
๏706 นางสามองค์น้ ีไซร้ เดชะนางได้สร้างมา
ครั้นดับสังขารา
เจ้าบ่ายหน้าเข้านิรพาน
๏707 ส่วนองค์พระฉัททันต์ บารมีน้ นั สร้างมานาน
แสนกัลป์ เป็ นประมาณ จึงได้ตรัสเป็ นศาสดา
๏708 คือองค์พระสัพพัญญู อันเป็ นครู ทวั่ โลกา
นาธรรมเทศนา
โปรดสัตว์ทวั่ ทั้งหลาย
๏709 สั่งสอนซึ่งฝูงสัตว์ ให้พน้ จตุราบาย
โน้มน้าวสัตว์ท้ งั หลาย ให้บ่ายหน้าเข้านิรพาน
๏710 ทั้งเทพเทวา
พระศาสดาเจ้าทรมาน
ให้พน้ จากสงสาร
ตัดบ่วงมารอันผูกพัน
๏711 ตัดเสี ยด้วยรสคา อันเลิศล้ าคือพระธรรม์
ใจบาปใจฉกรรจ์
ก็ให้กลับเป็ นอารี
๏712 ครั้นว่าถ้วนกาหนด ตถาคตมารราวี
ครั้นแล้วพระชินศรี
เสด็จเข้าสู่นิรพาน
๏713 แล้วไว้พระศาสนา สอนสัตว์มาทุกวันวาร
บัญญัติทุกประการ
ถ้วนห้าพันพระวัสสา
๏ นิพพานัง ปัจจโย โหตุ เขียนจบวันเสาร์ แรมสี่ ค่า
เดือนสิ บเอ็ด ปี มะเส็ง อัฐศก เขียนจบนิทานแลท่านเอย
สุรางคนาง
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ขอเป็ นนิสัยปัจจัยตามแต่จะประสงค์หน้านั้นเถิด
๏ เขียนแล้วแต่ ณ วันพฤหัส เดือนญี่แรมเก้าค่า
จุลศักราชพันร้อยสี่ เก้า ปี มะแม นพศก
เพลาตะวันชาย เขียนแต่หนังสื อแล้วสาเร็จทิศา
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ฟังเรื่ องนิทาน
เหมือนเอ็นดูดว้ ย
ข้าเขียนเพียรพูน
เอาด้วยความเพียร
ใครเอาสวดอ่าน
เหมือนเอ็นดูขา้
ไฟใต้ตกไหม้
ประคิ่นวินชา
เอ็นดูเถิดพี่
ประคับประคอง
จะตั้งจะวาง
อย่าทาหยาบช้า
จะจับสักที
หมิให้ชอกช้ า
สุดที่ประคอง
สวดอ่านท่านได้
ตัวข้าเจ้าของ
ถึงดีถึงชัว่
แสนทนอดอยาก
ไม่มีผใู ้ ด
แก้ขดั ในกา

๏714 ใครยืมไปอ่าน
อย่าทาให้สูญ
จงช่วยอนุกูล
เพิ่มพระศาสนา
๏715 เจ็บหลังนัง่ เขียน
ฉันรักหนักหนา
ท่านได้กรุ ณา
รักษาไห้ดี
๏716 น้ าหมากน้ าลาย
เสี ยตัวมัวศรี
ของข้าจงดี
น้องที่เอามา
๏717 จะจับจะต้อง
ของรักของข้า
ให้เป็ นทางท่า
เหมือนว่าเจ้าของ
๏718 อันตัวข้านี้
ค่อยประคับประคอง
ดาเศร้าศรี หมอง
มิให้หมองมัว
๏719 พี่นอ้ งทั้งหลาย
บารมีถึงตัว
มิให้หมองมัว
ให้เหมือนเก่านา
๏720 สุดที่จะวิบาก
เภสัชเพลา
ใครจะอุประถา
ยาข้าสักที
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ฉบับวัดบ้ านแลง

ฉบับวัดบ้ านนา
๏721 ไม่เห็นหน้าใคร
เจ็บขึงตึงไป
ข้อขัดบัดสี
สู้อดสู้ยาก
วิบากสิ้ นที่
ถึงเขียนไม่ดี
อย่าฉินนินทา
สร้างพระธรรมไว้
ไปภายภาคหน้า
จักมีปัญญา
ทรงพระวินยั
๏722 จึงตั้งความเพียร
เจ็บหลังนัง่ เขียน
ค่อยเพียรค่อยไป
ด้วยจิตคิดรัก
จักข้ามสมุทยั
ให้พน้ วิสัย
จากห่วงบ่วงมาร
๏723 ถ้ามีอชั ชา
เอาไปไม่วา่
แล้วพาคืนสถาน
อย่าให้เศร้าหมอง
ไม่ตอ้ งบุราณ
เอาไปสวดอ่าน
วานได้เมตตา
๏724 ใช่เชื้อเมโธ
พหูทุกโข
เอโกนาถา
ไม่เห็นผูใ้ ด
อาศัยพึ่งพา
อณาญาติกา
อุปปัฏฐาก์ไม่มี
๏725 กุศลดลใจ
จึงเขียนไว้ใน
ศาสนาชินสี ห์
เกิดชาติใดใด
เข็ญใจอย่ามี
กราบยาวะชีวี
ถึงนิรพาน
๏ หนังสื อห่ อนี้ คุณเคลื่อนผูเ้ ขียน คุณจุน ผูส้ ร้าง ขอทัน
พระผูส้ าเร็จเถิด
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ภาคผนวก ข.
ตัวอย่างภาพไมโครฟิ ล์มคัมภีร์ใบลาน เรื่ องฉัททันตชาดก และตัวอย่างบทปริ วรรต
(ฉัททันตชาดกฉบับวัดสูงเม่น อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ )
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ตัวอย่ างภาพไมโครฟิ ล์ มคัมภีร์ใบลาน เรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับวัดสู งเม่ น

ภาพที่ 14 ตัวอย่างไมโครฟิ ล์ม ฉัททันตชาดก ฉบับวัดสูงเม่น

ภาพที่ 15 ตัวอย่างไมโครฟิ ล์ม ฉัททันตชาดก ฉบับวัดสูงเม่น
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ตัวอย่ างบทปริวรรต ฉัททันตชาดก ฉบับวัดสู งเม่ น
คาปริวรรต
(1) นเมาตสสตฺ ถุอกึ นุ เขาจสิ ติอิท สตฺ ถ าวเนฺ น วิ
ห รนฺ เต เอ ก ท ห ร ภิ กฺ ขุ ณี ย อ รพฺ ภ ก เถ สิ ส ตฺ
ถาส พพฺ ญ ญู พฺ รพุ ทฺ ธเจ้ า อยู่ ส าราฺ น ไนปฺ ล่ า
เชตวนฺนอารฺ ามพฺรคปฺรารฺ บเชฺิงภิกฺขณ
ุ ี
(2) หฺุ น่ ม ตฺ๋ น 1 หื เปฺ นเหฺ ตแลฺ ว้ คเทสฺ นายฺ งั ชาดก
อฺ นั นี้ อฺนั ก๋ ฏหฺ มายดฺ ว้ ยคฺ ถาบาฺทตฺ๋้ นว่าอกึนุเขาจสิ
ติ ส ตฺ ถ าดฺ ั ง นี้ แลสากิ ร สาวฏฺ ถิ ย กุ ร ธิ ต าฆรวา
เสอทินฺนาวทิสฺวปพฺพชิ
(3) ตฺ วาเอกทิวสภิกขุณีหิสทิธมฺ มสฺ สปนฺ นายเตา
กิ รดังได้ยฺิน มาสฺ ว่ารนาฺ งภิ กฺ ขุณี หฺุ่ น มตฺ๋ นนฺ ันได้
เกฺิ ฏ เปฺ น ลู ก รยิ ง พฺ ร กุ ล รอฺ ัน 1ในเมฺิ อ งสาวัตฺ ฏี ค
หฺ นั ยฺงั โทฺษในฆราวาสคอฺอกไพ
(4) บฺ วชเปฺนภิกฺขุณี แลยฺ งั มีในวัน 1 ภิกฺขุณีทฺล ัา
ไพเพฺี อจฺ ัก ฟฺั งธมฺ ม เทสฺ น าแหฺ่ ง พฺ รพุ ทฺ ธ เจ้าหฺ ั แ ล
ภิ กฺ ขุ ณี ตฺ๋ นนฺ ั น ลฺ๋ งหฺ ั น อตภาวตฺ๋ นพฺ รพุ ทฺ ธเจ้ า
อฺ นั สฏฐิ ตฺ๋ นนฺ ั่งอยู่เหฺิ นออาฺทสนนฺ ันแลเทสฺ นาธมฺ
มรอฺนั ปฺรกฺอบดฺ ว้ ยรู ปรกาฺย

คาอ่าน
(1) นโม ตสฺ สตฺถุ อกึ นุ โข จสิ ติ อิท สตฺถา วเนน
วิหรนฺ เต เอกทหร ภิกฺขุณีย อารพฺ ภ กเถสิ สตฺ ถา
สั พ พัญ ญู พ ระพุ ท ธเจ้าอยู่ส าราญในป่ าเชตวัน
อารามพระก็ปรารภซึ่งภิกขุณี
(2) หนุ่มตน 1 หื้ อเป็ นเหตุก็เทศนายังชาดกอันนี้
อันกดหมายด้วยคาถาบาทต้นว่า อกึ นุ โข จสิ ติ
สตฺ ถ าดังนี้ แล สา กิ ร สาวตฺ ถิย กุล ธี ตา ฆรวาเส
อทินฺนา ว ทิสฺวา ปพฺพชิ(3) -ตฺ วา เอกทิวส ภิกฺขุณีหิ สทิธมฺ มสฺ ส ปนฺ นาย
โต กิ ร ดังได้ยินมาส่ วนนางภิ ก ขุณี หนุ่ มตนนั้น
ได้เกิดเป็ นลูกหญิงตระกูลอัน 1 ในเมืองสาวัตถีก็
หันยังโทษในฆราวาสก็ออกไป
(4) บวชเป็ นภิ ก ขุ ณี แลยัง มี ใ นวัน 1 ภิ ก ขุ ณี
ทั้ งห ล าย ไป เพื่ อ จั ก ฟั งธ รรม เท ศ น าแ ห่ ง
พระพุทธเจ้าหันแลภิกขุณีตนนัง่ อยู่เหนื ออาสนะ
นั้นแลเทศนาธรรมอันประกอบด้วยรู ปกาย

คาปริวรรต
(1) เปฺนอฺ นั ปฺรเสฺิ ฏอฺ นั เกฺิฏแต่บุญ รพฺ รพุทฺธเจ้าอฺ นั
ห าที่ จฺ ั ก ป รฺ ยบ ทฺ ยม บ ได้ นฺั น นฺ างค ครฺึ น ไจ
ว่าดฺ งั นีตฺ๋ นข้าอฺนั สฺ รเดฺินวยรวฺษั ไนภจเปฺนอฺนั ได้หฺ
อมหฺ ยบแต่กฺอรมาแนฺ่นยฺงั ได้เปฺนบาทบริ จาคฺ คคฺื
วาเปฺน
(2) เมฺี ยแหฺ่ งชาฺยผูน้ ี คฺืวาพฺ รพฺุทฺ ธเจ้าอฺ นั ชรขอตฺ ถ
เมฺิออฺ นั ดฺ งั อฺ นั ชาติสรณฺ ญาฺนปรฺ ยาอฺ นั รู ้ชาติพาฺยหฺ
ลังคเกิ ฏ แกฺ ล ภฺิ กฺขุณี หุนฺ่ม ตฺ๋ นนฺ ัน จาดฺ ังนี ไ กรไน
กาฺลเมฺือพฺรพุทฺธเจ้าได้เปฺนช้าฺงส-

คาอ่าน
(1) เป็ นอันประเสริ ฐอันเกิดแต่บุญพระพุทธเจ้า
อันหาที่ จกั เปรี ยบเที ยบบ่ ได้น้ ันนางก็ครื้ นใจว่า
ดังนี้ ตนข้าอันสรเดินเวียน(วัษในภจ) เป็ นอันได้
หอมเหี ยบแต่ก่อนมาแน่ นยังได้เป็ นบาทบริ จาค
คือว่าเป็ น
(2) เมี ยแห่ งชายผูน้ ้ ี คือว่าพระพุ ท ธเจ้าอันชะรื อ
อรรถเมื่ อ อัน ดังอัน ชาติ ส รณญาณปั ญ ญาอัน รู ้
ชาติ ภายหลังก็เกิดแก่ ภิกขุณีหนุ่ มตนนั้นจาดังนี้
ไกลในกาลเมื่อพระพุทธเจ้าได้เป็ นช้างฉัท-
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(3) -ทันฺรตวฺนั นฺ ันข้าได้เปฺนบาฺทบริ จาฺกหื เปฺนคุร
แกฺ่ ลฏฺ๋วมี อาชฺ ฌาไสฺ รไจเปฺ นคุ รคฺ มี ดายคูได้เปฺ น
เมฺี ย แหฺ่ ง มหาบุ ริสฺ ส ตฺ๋ น นฺ ัน ยฺ งั มี อ าชฺ ฌ าไสรไจ
หื เปฺนคุรแกฺ่ลมหาบุริสฺสนีเมฺีอ

(3) -ทัน ต์ วัน นั้น ข้าได้เป็ นบาทบริ จาคหื้ อเป็ น
คุ ณ แก่ ตัวมี อัธ ยาศัย ใจเป็ นคุ ณ ก็ มี ดายกู ไ ด้เป็ น
เมียแห่งมหา
ปุริสสตนนั้นยังมีอธั ยาศัยใจหื้ อเป็ นคุณแก่มหาปุ
ริ สสนี้เมื่อ
(4) เปฺนช้าฺงสทันรตอฺ นั ชรขรู ้ว่ามีอาชฺ ฌาไสฺ รไจบ (4) เป็ นช้างฉัททันต์อนั ชะรื อ รู ้ว่ามีอธั ยาศัยใจบ่
หื เปฺ นคุ รอฺ นั ชาภิ กฺขุณี หฺุ น่ ม ตฺ๋ น นฺ ัน อยู่ราเพฺิ งไพฺ หื้ อเป็ นคุณอันชาภิกขุณีหนุ่ มตนนั้นอยู่ราพึงไป
มาก รู ้ ว่าดฺ ัง นฺ ัน แกฺ่ ล ข้า ปฺ ล าฺ ง เมฺี อ เปฺ น เมฺี ย มหาบุ มาก็รู้ว่าดังนั้นแก่ ขา้ ปางเมื่ อเป็ นเมียมหาปุริส ส
ริ สสเจ้าตฺ๋ นนีวฺนั นฺ นั คได้ตฺ้ งั ไวฺย้ ยฺงั โทฺษมาตฺ รา
เจ้าตนนี้วนั นั้นก็ได้ต้ งั ไว้ยงั โทษมาตรา
คาปริวรรต
(1) ห้อฺย1ในหฺ๋ วไจใช้พรฺ านฺ เนิอฺผชู ้ ืวฺาเสานุตฺตรหื
ไพยฺิงช้าฺงสทนฺ รตอฺ นั สุ งได้80สฺ อก รนฺ ับเปฺนวาได้
20วาด้วฺยปื นอฺ นั ชุบรน้ าพิดหื เถฺิงเซฺี งอฺ นั สฺ ยงชี วฺิต
ตายไพวฺ ัน นฺ ั น แลนาฺ ง รู ้ ว าอฺ ัน ทุ ก ค เกฺิ ด มี แ กฺ่ ล
ภิกฺขณ
ุ ีหฺนุ่มตน
(2) นฺ ันนาฺงคฺ มีห๋ ฺ วใจอฺ นั รฺ ้อรบ่อาฺทจฺ กั ทฺ๋ รงตฺ๋ นอยู่
ได้ อฺั น ห าฺ ย ใจเข้ า อฺ อกเปฺ น อฺ ั น รฺ ้ อ รครฺ ห าย
มาฺกนฺ ักครฺ ้องไห้ดฺว้ ยสฺ ยงอฺ นั ดฺ ังมาฺกนฺ ักหฺ ัน แลต
สุ ตฺ วาทิ สฺ วาสตฺ ถาพรฺ พุ ทฺ ธเจ้ า หฺ ั น ภิ กฺ ขุ ณี หฺ
นุ่มตฺ๋นนฺนั มีใจ
(3) ไคฺ ร่หฺัวแลรฺ ้องไห้สฺันนฺ ันพฺ รพุ ทฺ ธเจ้าคแยฺ ม้
ใคฺ ร่หฺัวหื ปรฺ ากฺฏดฺ งั อฺ นั ภิกฺขุสงฆทฺ ลาั หาฺกถาฺมว่า
ข้าแด่พรฺ พุทฺธเจ้าอฺ นั ใดมาเปฺนเหฺ ตพรฺ พุ ทธเจ้ากฺ
ทาแยฺม้ ไคฺร่หฺวั นฺนั ชาว่าอฺนั พรฺ พุทฺธ
(4) เจ้่ากฺ ล่ าฺวว่าภิ กฺ ข เวดู กฺ ราภิ กฺ ขุท ลัาภิ กฺ ขุณี หฺ
นุ่ ม ตฺ๋ นนี รนฺึ กรู ้ ยฺ ัง โทฺ ษอฺ ั น ได้ กฺ ท าหื ในพฺ รต
ถาคตปฺ ลาฺงเมฺือได้เปฺ นช้าฺงสทัน รตวฺนั นฺ ันคฺีมค า
โสฺ๋ กทุกรแลรฺ ้องไห้ว่าอฺ นั ดาฺยพฺรพุทธเจ้าคขอเอา
มา

คาอ่าน
(1) ห้อย 1 ในหัวใจใช้พรานเนื้อผูช้ ื่อว่าโสนุตตร
หื้ อไปยิงช้างสทันต์อนั สู งได้ 80 ศอกนับเป็ นวา
ได้ 20 วาด้ ว ยปื นอั น ชุ บ น้ าพิ ษ หื้ อถึ ง ซึ่ งอั น
เสี ยชี วิตตายไปวันนั้นแลนางรู ้ ว่าอันทุ ก ข์ก็ เกิ ด
แก่ภิกขุณีหนุ่มตน
(2) นั้นนางก็มีหัวใจอันร้อนบ่อาจจักทรงตนอยู่
ได้อนั หายใจเข้าออกเป็ นอันร้อนกระหายมากนัก
ก็ร้องให้ด้วยเสี ยงอันดังมากนักหั้นแล ต สุ ตฺวา
ทิสฺวา
สตฺ ถา พระพุทธเจ้าหันภิกขุณีหนุ่มตนนั้นมีใจ
(3) ใคร่ หัวแลร้องไห้ฉันนั้นพระพุทธเจ้าก็แย้ม
ใคร่ หัวหื้ อปรากฏดังอันภิ กขุสงฆ์ท้ ังหลายหาก
ถามว่ า ข้ า แด่ พ ระพุ ท ธเจ้ า อั น ใดมาเป็ นเหตุ
พระพุทธเจ้าแย้มใคร่ หวั นั้นชาว่าอันพระพุทธ
(4) เจ้ากล่ าวว่า ภิ กฺ ข เว ดู ก รภิ ก ขุท้ ังหลายภิ ก ขุ
หนุ่ ม ตนนี้ ระนึ ก รู ้ ย งั โทษอัน ได้ก ระท าหื้ อ ใน
พระตถาคตปางเมื่อได้เป็ นช้างฉัททันต์วนั นั้นก็มี
คาโศกทุกข์แลร้องไห้วา่ อันดายพระพุทธเจ้าก็ขอ
เอามา
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คาปริวรรต
(1) ยฺ ัง อตี ก มฺ ม เทสฺ นาว่ า ดฺ ัง นี อ ติ เตหิ มฺ ม วนฺ ต
สมนฺ ตทหอุปฺปนิ สาย อฏฺฐสหสสาหฏฐินาคาวสึ
สุ พุ ทฺ ธิ ม นฺ เตาเวหาส คามา ในกาฺ ล อฺ ั น ลฺ่ ว ง
แลฺ ว้ หฏฺฐินาโครื ชา้ ฺงหฺ่นุมทฺลาั ทฺลาั
(2) ได้ 8 พฺ ลั ตฺ๋ วอฺ นั มีริทฺธีทยรยฺ อมสฺ รเดฺินไพใน
อากาษอฺ ัน อไสฺ รเซฺิ ง สทนฺ ต สฺ รในปฺ ล่ าหิ มฺ ม พาฺ
นค อยูแ ลในกาฺ ล นฺ ัน โพฺิ ธ สฺ ั ต เจ้าได้เกฺิ ด เปฺ น ลู ก
ช้าฺงตฺ๋น1เปฺนอฺนั ปฺรเสฺิ ดกฺวา่
(3) ช้ าฺ ง ทฺ ล ั า ฝุ ง นฺ ั น สฺ วารลู ก ช้ าฺ ง ตฺ๋ วนฺ ั น มี ต๋ ว
ขาฺวทฺงั มฺ วรลตนมุกฺขปาเทามีหฺน้ามีตฺินอฺ นั แดฺ งคฺ
มี แ ลเสาอปฺ ป ลพฺ ภ าเคสฺ วารในกาฺ ล พาฺ ย หฺ น้ า
แต่นฺนั ลูกช้าฺงตฺวั นฺนั เถฺิงวุทฺธิอฺนั จา
(4) เรฺิ นขฺ ึนไหย่มาอฏฺฐสิ ติหฏฺฐเพฺ พเธาอฺ นั สุ งได้
80สฺ อกนฺ ั ป เปฺ น วาได20วาวิ ส ตานสตายาเมา
มีตฺ๋ นอฺ นั ยาฺวได้รฺ้อยชาฺวสฺ อกปฺรกฺอบด้วฺยงฺ วงอฺ นั
ขาฺวเสฺ มิอะลฺวดเงฺินอฺนั ขาฺวยาฺวได้58สฺ อก
คาปริวรรต
(1) นฺ ั ป เปฺ น วาได้ สฺิ ป 4 วาอฺ๋ กทนฺ ตาตรื งาแหฺ่ ง
ช้าฺงตฺ๋ วนฺ นั วฺยรลฺ วงกฺ๋มได้สฺิปสฺ อกนฺ ัปเปฺนวาได้3จา
อฺ๋ ก ลฺ ว งยาฺ ว งานฺ ั น ได้ 30 สฺ่ อ นฺ ัป เปฺ น วาได้ 7 วา2
สฺ่ อ ปฺ รกฺ อบดฺ ้วยรสฺ ส มี วณฺ ณ 6 ปฺ รกาฺ รช้าฺงตฺ ัวนฺ ัน
หาฺกเปฺนใหฺ ยก่ ฺวา่ ช้าฺง

คาอ่าน
(1) ยัง อตี กั ม มเทศนาว่ า ดัง นี้ อตี เต หิ ม มวนฺ ต
สมนฺ ต ทห อุ ปฺ ป นิ สฺ าย อฏฺ ฐสหสฺ สาหฏฺ ฐิ น า
คาวสึ สุ พุทฺธิมนฺ โต เวหาส คามา ในกาลอันล่วง
แล้ว หตฺ ถินาโค อันว่าช้างหนุ่มทั้งหลายทั้งหลาย
(2) ได้ 8 พันตัวอันมีฤิทธิ์เทียนย่อมสรเดินไปใน
อากาศอันอาศัยซึ่ งสทันตสระในป่ าหิ มพานต์ก็
อยู่แลในกาลนั้นโพธิ สัตว์เจ้าได้เกิ ดเป็ นลูกช้าง
ตน 1 เป็ นอันประเสริ ฐกว่า
(3) ช้างทั้งหลายฝู งนั้น ส่ วนลู ก ช้า งตัวนั้น มี ตัว
ขาวทั้งมวล รตฺ นมุกฺขปาโท มี ตีนอันแดงก็มีแล
โส อปฺ ป ลพฺ ภ าเค ส่ วนในกาลภายหน้ า แต่ น้ ั น
ลูกช้างตัวนั้นถึงวุฑฒิอนั จา
(4) เริ ญขึ้นใหญ่มา อฏฺฐสิ ติหฏฺฐเพพโธ อันสู งได้
80 ศอกนับเป็ นวาได้ 20 วา วิสตานสตายาโม มี
ตนอันยาวได้ร้อยชาวศอกประกอบด้วยงวงอัน
ขาวเสมอลวดเงินอันขาวยาวได้ 58 ศอก

คาอ่าน
(1) นับเป็ นวาได้สิ บ 4 วา อก ทนฺ ตา อันว่างา
แห่ ง ช้ า งตั ว นั้ นเวี ย นลวงกมได้ สิ บ 4 ศอก
นับ เป็ นวาได้ 3 วาจาอกลวงยาวงานั้ น ได้ 30
ศอกนับเป็ นวาได้ 7 วา 2ศอกประกอบด้วยรัศมี
วรรณ 6 ประการช้างตัวนั้นหากเป็ นใหญ่กว่า
ช้าง
(2) ทฺ ล ัาได้ 8 พฺ ัล ตฺ ัวนฺ ัน ค ทยรยฺ่อ มปู ช าพฺ รปเจฺ ก (2) ทั้ง หลายได้ 8 พัน ตัวนั้นก็ เที ย นย่อมปู ช า
เจ้าทฺ ล่าหฺ ันแลเทวอคมเหสี เยานาฺงพรฺ ตฺ๋ วนฺ ันอฺ นั เปฺ พระปั จเจกเจ้าทั้งหลายหันแล เทฺ ว อคฺ มเหสี โย
นอคฺ คมเหสี แหฺ่ งพฺ รฺยาช้าฺงตฺ วั 1ชฺืวาจุทฺธสุ ภทรฺ าตฺ วั นางพระตัวนั้นอัน เป็ นอัคคมเหสี แห่ งพระยา
1 ชฺืวามหาสุทฺราแลนา
ช้ า งตัว 1 ชื่ อ ว่ า จุ ท ธสุ ท ราตัว 1 ชื่ อ ว่ า มหา
สุภทั ราแลนา
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(3) 1 ราชาพฺ รฺ ยาช้ าฺ ง ตฺ๋ วนฺ ั น มี หฺ มู่ ช้ าฺ ง ทฺ ล ัา ได้ 8
พฺ ลั ตฺ วั เปฺนบริ วาฺรคผูใ้ นคูหาฅาแลเสาปนฺ นสทนฺ ท
ก าร วป นฺ น ก วาห ตฺ ถิ รื ส าฺ ย ราฺ ย น้ าใน ที ท ากฺ
ลาฺงสทนฺ ตอฺ นั มีปฺ รหฺ ม าฺร 12 โยชฺ นะนฺ ันอันว่าน้ า
อฺนั นฺนั ก็ไสงาฺมเปฺน

(3) 1 ราชาพระยาช้างตัวนั้นมีหมู่ช้างทั้งหลาย
ได้ 8พั น ตั ว เป็ น บ ริ วารก็ ผู ้ ใ น คู ห าต าแล
โสปนฺ นสทนฺ ทการวบนนกวาหตฺ ถิ อันว่าสาย
รายน้ าในที่ ท ากลางสทัน ตอัน มี ป ระมาณ 12
โยชน์น้ นั อันว่าน้ าอันนั้นใสงามเป็ น

(4) ดฺ งั แกฺว้ วิทุรนฺ ันคฺ มีในสฺ ระทีนฺัน แลทนฺ ตรอถฺ ตั
แต่ นฺั น อัน ว่ า ปฺ ล าดฺ อัไ ม้ผฺ ัก ตฺ๋ บสฺี ง ดฺ ย วก็ แ วษยฺ ัง
น้ าส รฺ ะนฺ ั น กฺ ว้ า งได้ ไ ยชฺ น ะ 1 ค ตฺ ั ง อ ยู่ แ ล ต
ทนนฺ ตรถฺตั นันปฺลาดฺ อนั ิลฺลบฺลแวษปฺลาดฺ อผั ฺกั ตฺ บกฺ
ว้าฺงคได้โยชฺ นะ 1 ถฺตั นฺนั ดฺ ออั ุบฺล

(4) ดังแก้ววิฑูยน์ ้ ันก็มีในสระที่ น้ ันแล ทนฺ ตร
ถัดแต่น้ นั อันว่าป่ าดอกไม้ผกั ตบสิ่ งเดียวก็แวด
ยัง น้ าสระนั้ นกว้ า งได้ โ ยชน์ 1 ก็ ต้ ั ง อยู่ แ ล
ตทนนฺ ตร ถัดนั้นป่ าดอกนิ ล ลบลแวดป่ าดอก
ผักตบกว้างก็ได้โยชน์ 1 ถัดนั้นดอกอุบล

คาปริวรรต
(1) แดฺ งแวษปฺล่าดฺ อนั ิ ลฺลบฺ๋ ลขาฺวกฺ วา้ ฺงคได้โยชฺ นะ
1 แวษปฺล่าอุบ๋ ฺลแดฺ งก็ได้โยชฺ นะ 1 ปฺล่าดฺ อบั ๋ ฺวขาฺวกฺ
ว้าฺงคได้โยชฺ นะ 1 ปฺลาดฺ อขั ฺรมุดกฺวา้ ฺงคได้โยชฺ นะ 1
แวษรฺ อมกฺ ัน อฺ อกมาแต่ ฝฺง สรฺ ะนฺ ัน ก็ ตฺ้ งั อยู่หฺั น แล
มีร๋สฺสแลวณฺ ณาปฺล่า
(2) ดฺ อั ทฺ ั ง มฺ วรค เจฺิ อ กฺ ั น เปฺ น ตฺ ้ น ว่ า ดฺ อั ผฺ ัก ตฺ๋ บดฺ
อันิ ลฺ ล บฺ๋ ลค แวฺ ษ ปฺ ล่ า ทฺ ล าดฺ อัทฺ ล าฝุ ง อฺื่ น ก็ ตฺ้ ัง อยู่
แลอฺ นั ได้โยชฺ นะ 1แลรื ปฺล่าเข้าสาลีก็เกฺิ ฏอยูไนน้ า
ปฺ ร หฺ มาฺ ร พ ยงอแอฺ วแหฺ่ งช้ าฺ ง ทฺ ลั า อฺ ั น ว่ า ปฺ ล่ า
ไม้ทฺลาั อฺนั เปฺนตฺน้ เปฺน

คาอ่าน
(1) แดงแวดป่ าดอกนิ ล ลบลขาวกว้า งก็ ไ ด้
โยชน์ 1แวดป่ าอุ บ ลแดงก็ ไ ด้ โ ยชน์ 1 ป่ า
ดอกบัวขาวกว้างก็ ไ ด้โยชน์ 1 ป่ าดอกขรมุ ด
กว้างก็ ได้โยชน์ 1 แวดล้อมกัน ออกมาแต่ฝูง
สระนั้นก็ต้ งั อยูห่ นั แลมีรสแลวัณณาป่ า
(2) ดอกทั้งมวลก็เจือกันเป็ นต้นว่าดอกผักตบ
ดอกนิ ลลบลก็แวดป่ าทั้งหลายดอกทั้งหลายฝูง
อื่ นก็ ต้ ังอยู่แลอันได้โยชน์ 1 แลอัน ว่าป่ าข้าว
สาลี ก็เกิดอยู่ในน้ าประมาณเพียงแอวแห่ งช้าง
ทั้งหลายป่ าไม้ท้ งั หลายอันเป็ นต้นเป็ น

(3) กฺ อ เปฺ น ฟฺ่ อมไม้ อฺั น ปฺ ร กฺ อ บดฺ ้ ว ยดฺ อั แ ลมี กฺี
นคนฺ ธอฺ นั หฺ อมคฺืว่าดฺ อไั ม้อฺนั เหฺ ลิงฺออฺ นั แดฺ งอฺ นั ขยว
อฺ นั ขาฺวคตฺ้ งั อยู่ไนที่สุดแหฺ่ งน้ าสฺ ระนฺ นั แลกฺอดฺ อไั ม้
ฝุงนฺนั คกฺวา้ ฺงได้โยชฺ นะสยงแลถฺตั นฺนั ปฺล่าถฺ๋วถฺิม

(3) กอเป็ นฟ่ อมไม้อนั ประกอบด้วยดอกแลมี
กลิ่ นคันธอันหอมคื อว่าดอกไม้อันเหลื องอัน
แดงอันเขียวอันขาวก็ต้ งั อยู่ในที่สุดแห่ งน้ าสระ
นั้นแลกอดอกไม้ฝงู นั้นก็กว้างได้โยชน์เสี ยงแล
ถัดนั้นป่ าถัว่ ถิม
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ภาคผนวก ค.
ตัวอย่างต้นฉบับคัมภีร์ใบลาน เรื่ องฉัททันตชาดก และตัวอย่างบทปริ วรรต
(ฉัททันตชาดกฉบับวัดหอสมุดแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์)
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ตัวอย่ างคัมภีร์ใบลาน เรื่ องฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว

ภาพที่ 16 ตัวอย่างต้นฉบับ ฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว

ภาพที่ 17 ตัวอย่างต้นฉบับ ฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว
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ตัวอย่ างบทปริวรรต ฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว
ลาน นิ ทานพระยาซ้างสัตทัน หนังสื อนิ ทานคากลอนพระยาซ้างสัตทันเล่ม นี้ ท่านเจ้าคุณพระอุ
1 บาลีคุนูประมาจารย์
ศิ ริจัน โท จัน ได้เรี ย บเรี ยงรจน์ มาไว้ซ่ ึ งเป็ นหนังสื ออ่าน เป็ นคติ เตื อนใจและเพลิ ด เพลิ น
เพราะ
เป็ นเรื่ องพระโพธิสัตว์เสวยซาติเป็ นพระยาซ้างเผือกสัตทัน เป็ นที่น่าอ่านน่าฟังนักจึง
ได้จัดการถ่ายถอดใส่ ใบลานไว้ เพื่ อรั ก ษาต้น ฉบับ เดิ ม บ่ ให้ เสื้ อมสู ญ ไป ผูถ้ ่ ายถอด จอน
บุพศิริ
ลาน โอมสิ ทธิ์ โอมทังให้คงให้แคล้ว ขอให้แก้วดวงเลิศทั้งสาม เฮามีนามศิริจนั ทะ จาไว้นะลูก ๆ
2 หลาน ๆ เฮาใจ
บานไหว้คุ ณพระแก้ว ไหว้พ ระแล้วขอไหว้ค รู บา อุ ปปั ซ ซาอาจารย์พ่ อแม่ ไหว้เฒ่ าแก่ ท้ งั
เทพย
อินทร์พรหม ขอประนมยอมือใส่เกล้า ไหว้พระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ มีจานงขอคุณทุกแห่ง
มาซ่อยแต่งซ่อย
ค้ าซ่ อยหนุ น มาเพิ่มพูนปั ญญาแห่ งข้า ผูใ้ จกล้าอยากแต่งตานาน แต่งนิ ทานสัตทันซ้างใหญ่
แต่งขึ้น
ลาน ไว้สอนโลกภายหลัง อนิจจังกรรมเวรเวียนครอบ เวียนมาตอบเพราะผูกกรรมเวร เห็นชัดเจน
3 เห็นมาหลายซาติ
องค์พระบาทตนยอดนาโถ องค์พุทธโธยังเวียนมาเกิด เอากาเนิ ดเป็ นโพธิ สัตว์ ในไตรวัตร
สร้าง
โพธิสมภาร กรรมบันดาลให้เกิดเป็ นซ้าง มีที่อา้ งอยูใ่ นซาดก อย่าวิตกในห้าสิ บซาติ
อย่าประมาทการผูกกรรมเวร มันเป็ นเข็ญต่อกันไปหน้า เฮาบ่ช้าขอกล่าวนิทาน ตามตานาน
สัตทันซ้างใหญ่
ลาน ท่านกล่าวไว้เป็ นน่าอัศจรรย์ ตัวมะหันใหญ่สูงสะอาด สู งสะอาดสี เผือกงาแดง บุญเพื่อนแรง
4 บ่ห่อนต่าต้อย
บ่ห่อนเป็ นน้อยในซาติท้ งั สอง เป็ นทานองโพธิสัตว์ไซ้ซาติ องค์พระบาทพระยาสัตทันเป็ น
สาคมงายาวงาใหญ่เพิน่ กล่าวไว้การอบสิ บสอง เป็ นทานองสมโตเพิน่ ใหญ่ อยูป่ ่ าไม้
ขอบเขตหิ มพานต์ เป็ นสถานอุดมล้ ายิ่ง มีทุกสิ่ งสระน้ าอังโส มีถมไป...หญ้าปล้องอยูใ่ นท้อง
ป่ าใหญ่
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ลาน ดงหลวง ของทั้งปวงส้มหวานกล้วยอ้อย มี บ่ น้อยหาได้ดงั หมาย ซ้างทั้งหลายนับแสนนับ
5 หมื่น มากล้นเหลือ
เป็ นบริ วาร พระยาซ้างสามเมียหลวงมีสีงามพ้นที่เกิดด้วยสมภาร ตัวประธานเมียหลวงเมีย
เฒ่า
ชื่อของเจ้ามหาสุ ภตั รา นางพญาสี ขาวปานไข่ ผงขึ้นใหญ่เป็ นเอกเทวี มเหสี ที่สองพระ
บาทงามสะอาดชื่อแก้วสุ พตั รา กัลยาสี แดงคือซาด สี ประหลาดเรี ยกสี ซมพู นางบุญชูที่สาม
เมียไท้
ลาน มีชื่อไว้ว่าเกศสุ พตั รา กัลยาสี นวลคือเมฆ ยังมีอีกชื่อว่าจุลละพัตรา กัลยาเป็ น เมียที่สี่ เจ้าผูน้ ้ ี สี
6 ม่วง
ดานิล พระภูมีรักแพงทั้งสี่ ตั้งไว้ที่เป็ นเอกโทตรี นางเทวีสี่องค์บ่คลาด ตามพระบาทผ่อแก้ว
ชู่ยาม สู่สนามโพธิ์ไทรต้นใหญ่ เป็ นต้นไม้กว้างใหญ่ใบหนา มีสาขายืน่ ยาวร่ มกว้าง สัตทัน
ท้าวพาหมู่มานอน บ่อาทรกลางวันเดินป่ า เดินเป็ นท่าสง่าราศี ในวิถีดอยดงสระน้ า วันที่ช้ า
จักเกิดราคี
ลาน นางเทวีสี่องค์เทียมท้าว เดินสู่ ดา้ วดอนหมู่บริ วาร ถึงสถานแห่ งต้นหมากเดื่อ สุ กแดงเรื่ อแต่
7 ต้นถึงปลาย พระโสม
สายหักปันเมียแก้ว บาทชื่อแล้วจุลสุพตั รา บ่ทนั พิจารณามดแดงรังน้อย นางผูส้ อย
รับแล้วรี บกิน นางสี นิลมดแดงกัดปาก เจ็บแสบมากกัดหูกดั งวง นางเอิ้นท้วงด่าผัว
ทั้งเคียดซายเสนี ยดน้อยมันชังซายนี้ ถงั ใจเลี้ยวใจคด แกล้งเอามดมาให้กดั กัน ซายสาคัญรัก
เมีย
ลาน บ่เถิงกูบ่เพิงจักกลั้นใจตาย กูอบั อายขายหน้าเพื่อนบ้าน พระกล่าวต้านขอโทษทรามวัย พี่จน
8 ใจพี่บ่ได้แกล้ง อย่าทา
โทษผัวขวัญ เจ้าสิ นอนฟังคาพี่เว้า พี่รักเจ้าเสมอดัง่ ดวงตา เจ้าอย่าว่าพี่บ่แพง รังมดแดง
ติดมาบ่รู้ เฮาจึงสู้ให้นอ้ งหวังสุข เจ้าอย่าทุกข์หาโทษใส่ผวั เฮาบ่...สิ นมีบ่ขาด เฮาบ่ประมาด
แกล้งต่อเมียแพง เจ้าอย่าใจแข็งติผวั ใส่ โทษ เจ้าอย่าโกรธหาโทษใส่ ผวั เฮาบ่...ขอสาบาน ให้
เจ้านางหนุ่มเหน้า
ลาน จุลสุ พตั รา บ่ฟังวาจาผัวแพง เอิ้นเว้าใจของเจ้ามันมิ ดมันดา ขอผูกกรรมผูกเวรผัวแก้ว บ่ให้
9 แล้วในซาติภายหลังขอ
สมหวังได้ฆ่าผัวแก้ว นางกล่าวแล้วเลยกลั้นใจตาย พระโสมสายเสี ยดายร้องไห้ พระบาทไท้
ให้วา่
พุทธโธใจโมโหใจหญิ งใจน้อย เหตุเล็กน้อยบ่พอกลั้นใจตาย น่ าเสี ยดายตามหลัง ชู่มื่อเจ้า
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ลาน
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ลาน
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ลาน
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ลาน
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ลาน

ต่อนตื้อ
ซวนหมู่ บ ริ วาร ฝั ง นางคราญขุดหลุม กว้างใหญ่ เอาลงใส่ ก ลบเกลื่ อ นถมดี พาเทวีห มู่ ฝูง
กลับคืน เจ้าจอมปิ่ นหน่อโพ
ธิสัตว์ ใจบ่ตดั อาศัยออกได้ยงั ร้องไห้หาน้องบ่วาย เป็ นปริ ยายจบลงกันต้น อนุสนตั้งฟั งก่อน
ติดต่อ เจ้าตนหล่อจุล
สุพตั รา มรณาจากผัวซาติซา้ ง บุญได้สร้างไปเกิดเป็ นคน ปฎิสนธิ์ในท้องนางเอก ผูอ้ ภิเษก
เป็ นมเหสี ผูเ้ ป็ นเทวีพญาพรหมทัต ในจังหวัดเมืองพาราณสี บุณนางมีเกิดมางามแฉล้ม
งามปานแต้มปานแต่งปานเขียน มีใจเพียรล้ าแย่งพ่อแม่ เจ้าตนแก่องค์พระบิดา พระราซารัก
แพงลูกแก้ว
รักบ่แล้วเพียงดัง่ หัวใจ นางทรามวันใหญ่สูงเมือหน้า ได้สิบห้าเป็ นหนุ่มเป็ นสาว ... กรรมเวร
ร้าย
มันแล่นมาทัน นางนอนฝันเป็ นน่าสังเวซ ฝันวิเศษได้นอนเตียงงาใหญ่ เหลือตาบ่ติดบ่ต่อ
งามปานหล่อเลื้อยถึงเป็ นตรง หน้าราบเพียงนอนเย็นกับร้อน นางสะท้อนเลยตื่นคร่ าหา
ยังติดตาติดใจ เจ้าแม่คิดว่าแน่ บ่ใช่ความฝัน เป็ นหน้าอัศจรรย์ความฝั นปานตื่น ใจบ่ชื่นคิด
ฮอดเตียงงา
นางพระยา...เศร้าโศก ทูลพ่อเจ้าตามเหตุคาฝัน ขอจอมท่านไปหาให้ลูก ใจลูกผูกบ่ได้แม้น
ตาย ลูกบ่วาย
อยากนอนของแท้ เจ้าเป็ นแก่ตนพ่อราซา มี วาจาเล้าโลมลูกแก้ว บุณบ่แคล้วคงได้ดังหมาย
เจ้าโสม
สาย ลูกแพงอย่าฮ้อน พ่อจักผ่อนถามหมู่เสนา พ่อจักหานามาให้ได้ อย่าร้องไห้คอยอยู่เย็นใจ
นาง
ทรามวัยยินดีบ่เศร้า พระพ่อเจ้าขึ้นสู่ โรงหลวง คนทั้งปวงเป็ นเถ้านัง่ นอนเฝ้าวงรอบภูมินทร์
เจ้าแผ่นดินคืนตรัส
ถามอามาตย์ ไผบ่อาจได้ซ้างงาสาน งาประมาณผ่าเป็ นเตียงได้ มีอยู่ใกล้หรื ออยู่ทางไกล ภูว
ไนบอกเหตุลูกแก้ว เฮาฮูแ้ ล้วจัก
แต่งคนไป พวกข้าไทพากันทูลบาท ข้าพระราซบ่เคยได้ยนิ งาอิสังผ่าเป็ นเตียงได้ มีบ่ไฮ้อย่าง
ใหญ่เคยเห็น ใหญ่เต็มเกินสี่ ดาเคยผ่อ ใหญ่กะดังต้องถามนายพราน เหตุเข้าหานเข้า
ดงป่ าไม้ พระบาทไท้เห็นด้วยว่างาม ให้รีบตามพรานไพรมมาพร้อม มานั่งล้อมเฝ้าเจ้าพระ
เมือง พระบุญเรื อง
ถามหาซ้างใหญ่ พรานพวกใหม่วา่ บ่เคยมี ยังมีดีแต่พรานเฒ่า ได้ความเว้าแต่ปู่สื บมา ว่าในทิ ศ
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อุดรนอก
เขต นอกประเทศเฮามี ทางไกล ตั้งใจไปเจ็ดเดื อนจาฮอด ป่ าตลอดชื่ อหิ มพานต์ ใหญ่ที่ ตน
ตาน
เป็ นพายสาน ซ้างงาแดงตัวเผือก ขอให้เลือกพรานกล้าสื บสวน ควรมิควรมอบชื่อวังถวายไท้
ตะโตตั้งเดิมเรื่ องต่อไป ภูวนัยให้ตีกลองร้องป่ าว ให้บอกข่าวผูร้ ับอาสา ไปเอางาซ้างหลวงมา
ให้ เอามา
ลาน ได้จกั ให้รางวัล ตามใจมันเงินทองข้าไซ้ กูจกั ให้มนั มัง่ มันมี เป็ นเศรษฐีขนุ นางก็ได้ จงป่ าวให้
15 รู ้ทวั่ พระนคร
โสอุดรฟั งเสี ยงเขาร้อง เอาหู จอ้ งรู ้ข่าวยินดีใจปี ติรับคาพวงน้อย ตัวของข้อยขอรับอาสา เขา
จึงพา
นายพรานเมือไปถวายไท้ พระบาทได้คนรับอาสา โถมะมามีใจซมชื่น ดีพน้ ลื่นถามสิ่ งพราน
ปวง
พรานสลองขอของที่แห้ว ของกะแด้งเข้าตากพริ กเกลือ ให้สมเหลือเต็มแรงผูเ้ ฒ่า องค์เป็ นเจ้า
หาเลื่อยสิ่ วขวาน
ลาน ให้สมควร ตัดเจาะถางป่ า ด้วยเหตุว่าข้าเฒ่าถือของ ตามทานองครู บาสั่งไว้ เข้าป่ าไม้มีสัตว์มี
16 สิ น เดินทางดินทางใด
ทางนั้น มีเครื่ องกั้นเจาะเลื่อย สิ่ วไปเดินทางไกลจักเป็ นขี้ขา้ ให้ต้ งั หน้าเอาซ้างตัวเดียว เดิน
ไพร
เขียวกาไปทุกสิ่ ง เดือนร้อนยิง่ การเรื่ องอาหาร ครู อาจารย์ให้ขา้ กินได้ รักษาไว้ชีวิตมาเฮือน
พรานเฒ่ าเตรี ยมทูลองค์พระราซพระบาทเจ้ารับสั่ งให้หา ให้เอามามอบพรานเดี๋ ยวนี้ พระ
บาทซ้ าถามเมื่อจะไป
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