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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมเร่ือง ฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับ้านแลง 

จงัหวดัระยอง ท่ีบนัทึกลงบนสมุดไทยขาว เขียนดว้ยอกัษรไทยย่อ ในปี พ.ศ. 2330 ตรงกบัรัชสมยัของ
รัชกาลท่ี 1 ในสมยัน้ีปรากฏการใชอ้กัษรไทยย่อในการบนัทึกขอ้มูลขนาดยาวเป็นจ านวนน้อย  เน่ืองจาก
อกัษรไทยย่อเส่ือมความนิยมลงไปหลงักรุงศรีอยธุยาเสียกรุงคร้ังท่ี 2 ประกอบกบัฉัททนัตชาดกฉบบัน้ีนบั
ไดว้่าเป็นส านวนท่ีเก่าท่ีสุดท่ีพบในปัจจุบนั ผูศึ้กษาจึงสนใจน าฉัททนัตชาดกฉบบัน้ีมาศึกษา ทั้งในดา้น
อกัขรวิทยาโดยการน ามาเปรียบเทียบกบัอกัษรไทยย่อในสมยัอยธุยา เพื่อให้เห็นพฒันาการของอกัษร และ
ศึกษาในดา้นศิลปะการใช้ภาษา และภาพสะทอ้นสังคม โดยการน าไปเปรียบเทียบกบัฉัททนัตชาดกใน
ภูมิภาคอ่ืน ๆ คือ ฉบบัวดัสูงเม่น จังหวดัแพร่ ฉบบัวดับ้านนา จังหวดัสุราษฎร์ธานี และฉบับหอสมุด
แห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้เห็นความแตกต่างใน
แต่ละส านวน 

จากการศึกษาพบวา่ ดา้นอกัขรวิทยา อกัษรไทยยอ่มีการพฒันาการไปไม่มาก เช่น การลดเหล่ียม
มุม ความโคง้ อกัษรคลา้ยคลึงอกัษรไทยรัตนโกสินทร์มากขึ้น ดา้นศิลปะการใชภ้าษา พบว่าฉทัทนัตชาดก
ทั้ ง 4 ฉบับ เล่าเร่ืองไปตามล าดับเหตุการณ์ไม่ซับซ้อน  มีศิลปะการใช้ทางภาษาท าให้เร่ืองน่าติดตาม 
ฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง ฉบบัวดับา้นนา และฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว ประพนัธ์เป็นร้อยกรอง 
ประเภทกาพย ์เน้ือเร่ืองคลา้ยคลึงกนั ส่วนฉบบัวดัสูงเม่น ประพนัธ์เป็นร้อยแกว้ ในลกัษณะแปลร้อย เน้ือ
เร่ืองแตกต่างกบัฉบบัอ่ืน ๆ มีความละเอียดในการบรรยายมากกว่า ในดา้นสังคม ทั้ง 4 ฉบบั เน้นในเร่ือง
ความเช่ือ  คติธรรมค าสอน  ในพระพุทธศาสนามากกว่าด้านอ่ืน  ๆ  จากศิลปะการใช้ภาษาท่ีดีของ
ผูป้ระพนัธ์ และการสอดแทรกค าสั่งสอนในพุทธศาสนา ท าให้ผูรั้บสารไดท้ั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
และเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

60114209 : Major (EPIGRAPHIC IN THAI AND ORIENTAL LANGUAGES) 
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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 CHADDANTA-
JATAKA 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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กิตติกรรมประก าศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะส าเร็จลุล่วงไปไม่ได ้หากผูศึ้กษาไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ และความอนุเคราะห์จาก
บุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาเป็นอยา่งย่ิง จึงขอขอบพระคุณไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. ทรงธรรม ปานสกุณ อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า 
และค าปรึกษา ช้ีจุดบกพร่องในการท าวิทยานิพนธ์ ไถ่ถามความคืบหนา้ และตรวจแกเ้น้ือหาให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

ขอขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สมัย วรรณอุดร ท่ีให้เกียรติมาเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอก และคอยถามไถ่ถึงความคืบหนา้ในการท าวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยงัแนะแนวทางในการแกไ้ขวิทยานิพนธ์ฉบบั
น้ีให้สมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. ศิริสาร เหมือนโพธ์ิทอง ท่ีให้เกียรติเป็นกรรมการสอบ  ช่วยปรับแก ้และ
อาจารย  ์ดร. อุเทน วงศ์สถิตย์ ท่ีชวนผูศึ้กษาไปร่วมโครงการวิจยัด้านเอกสารโบราณเมืองระยอง  ท าให้ผูวิ้จัยได้
ประสบการณ์การท างานเก่ียวกบัเอกสารโบราณ และไดพ้บกบัสมุดไทยเร่ืองฉทัทนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง จงัหวดั
ระยอง จนไดน้ ามาศึกษาเป็นวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. จตุพร โคตรกนก ท่ีรับเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ และให้ค  าแนะน าใน
การแกไ้ข และขอขอบพระคุณอาจารยภ์าควิชาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุก ๆ ท่านท่ี
ถ่ายทอดความรู้ในดา้นต่าง ๆ  ให้แก่ผูศึ้กษา 

ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ี กลุ่มหนังสือตวัเขียนและจารึก ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ท่ีไดอ้  านวย
ความสะดวกในการสืบคน้ และใชต้น้ฉบบัเอกสารตวัเขียน 

ขอขอบคุณศูนยศิ์ลปวฒันธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ท่ีให้ความกรุณาให้ผูศึ้กษา
ไดเ้ขา้ใช้ห้องเก็บเอกสารโบราณ จึงไดพ้บสมุดไทยเร่ืองฉัททันตชาดก ฉบับวดับา้นนา จงัหวดัสุราษฏร์ธานี และ
ขอบคุณภาณุวิชญ ์หนูยิม้ซา้ย ท่ีไดใ้ห้ความสะดวกทั้งท่ีพกั และพาหนะ ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ขอขอบคุณ ณพล พรประศาสน์สุข ท่ีไดท้  าวิทยานิพนธ์เร่ือง จารึกและเอกสารไทยสมยัอยธุยา : การศึกษา
เชิงอกัขรวิทยา ท าให้ผูศึ้กษาไดน้ าเอาตารางการเปรียบเทียบอกัษรไทยยอ่มาต่อยอดในการเปรียบเทียบอกัษรไทยย่อ
จากเร่ืองฉทัทนัตชาดก 

ขอกราบขอบพระคุณ พระมหากวีศกัด์ิ วาปีกุลเศรษฐ์ ท่ีให้ความช่วยเหลือในดา้นการแปลภาษาบาลี และ
การปริวรรตค าบาลี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าวิทยานิพนธ์เล่มน้ี 

ขอขอบคุณบิดา มารดา ท่ีสนบัสนุนค่าใชจ้่าย และให้ก าลงัใจอยู่เสมอ และขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ อีกหลาย 
ๆ ท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงท่ีไดช่้วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ทั้งเร่ืองการเรียน และการท าวิทยานิพนธ์ 

ขอบคุณบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีพิจารณามอบทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 
10,000 บาท ให้แก่ผูศึ้กษาไดใ้ชใ้นการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูศึ้กษาจึงขอขอบคุณไว ้ณ ท่ีน้ี 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ผูศึ้กษาได้ร่วมโครงการวิจยัด้านเอกสารโบราณเมืองระยอง กบัภาควิชาภาษาตะวนัออก  
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยความร่วมมือกบั บริษทั พีทีที โกบอล เคมิคอล จ ากัด 
(มหาชน) เป็นโครงการศึกษาข้อมูลเอกสารโบราณ ทั้งท่ีเป็นคัมภีร์ใบลาน สมุดไทย และจารึก  
ในจังหวัดระยอง และได้พบ เอกสารเร่ืองฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง  จังหวัดระยอง  
จ านวน 3  เล่ม  เลขทะเบียน OBT-00801 OBT-0109 และ OBT-0117 เขียนด้วยอักษรไทยย่อ 
ภาษาไทย บทประพันธ์ ร้อยกรอง ประ เภทกาพย์ ทั้ งสองเล่ม  เม่ื อน ามาป ริวรรตแล้ว  
พบว่าทั้ง 3 เล่มเป็นเล่มเดียวกนั ท่ีแตกเล่มออก โดยเล่มทะเบียน OBT-0080 เป็นเร่ืองในตอนตน้  
และตอนจบ ส่วนเล่มทะเบียน OBT-0109 และ OBT-0117 เป็นเน้ือความต่อจาก เล่ม OBT-0080 
สภาพเอกสารทั้ง 3 เล่ม ไม่สมบูรณ์ มีเน้ือความบางส่วนขาดหายไป  
 ผูศึ้กษาเลือกเร่ืองฉทัทนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง จงัหวดัระยอง เป็นฉบบัหลกัในการศึกษา 
เน่ืองจากฉัททันตชาดกฉบับน้ีมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะยงัไม่มีการน าเร่ืองฉัททันตชาดก 
ฉบับน้ีมาท าการศึกษา อีกทั้ งยงัไม่เคยพบ เร่ืองฉัททันตชาดก ท่ีเขียนด้วยอักษรไทยย่อมาก่อน  
และระบุปีท่ีเขียนไวใ้นเล่มคือ พ .ศ. 2330 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 
จุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2352) จึงนับได้ว่าฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลงน้ีเป็นเร่ือง 
ท่ีพบใหม่ และเป็นเร่ืองฉัททันตชาดกท่ีเก่าท่ีสุดในประเทศไทย โดยในสมัยรัตนโกสินทร์  
พบเอกสารท่ีเขียนด้วยอักษรไทยย่อทั้ งเล่มจ านวนน้อย ส่วนมากจะปรากฏ เพียงช่ือส าคัญ 
หรือช่ือต้นของเล่มเท่านั้ น จากการร่วมโครงการวิจยัด้านเอกสารโบราณเมืองระยองท าให้พบ
เอกสารจ านวนมาก แต่ฉัททนัตชาดกฉบบัน้ีเป็นการพบเอกสารท่ีเขียนดว้ยอกัษรไทยย่อเล่มเดียว 
ในจังหวัดระยอง ผู ้ศึกษาจึงเลือกศึกษาเร่ืองฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง จังหวัดระยอง  

 
1 เป็นทะเบียนเอกสารท่ีภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ตั้งขึ้นเพ่ือใช้

บนัทึกขอ้มูลเอกสารท่ีไดอ้อกส ารวจ และถ่ายส าเนาภาพถ่ายดิจิทลั โดยใชต้วัยอ่แบ่งตามประเภทของเอกสาร และ
ตวัอกัษรท่ีใชบ้นัทึก ใชอ้กัษรภาษาองักฤษ 3 ตวัน าหนา้เลขทะเบียน โดยตวัแรกคือ O ยอ่มาจาก Old ตวัท่ีสองเป็น
ชนิดของเอกสาร แบ่งเป็นสมุดไทยใชอ้กัษร B ยอ่มาจาก Book ใบลานใชอ้กัษร P ย่อมาจาก Palm Leaf ตวัท่ีสาม
เป็นชนิดของอกัษรท่ีใชบ้นัทึกโดยแบ่งเป็น อกัษรไทยใชอ้กัษร T ยอ่มาจาก Thai อกัษรขอมไทยใชอ้กัษร K ยอ่มา
จาก Khom อกัษรธรรมลา้นนาใชอ้กัษร L ย่อมาจาก Lanna อกัษรธรรมอีสานใช้อกัษร E ย่อมาจาก Esan จากนั้น
ตามดว้ยเคร่ืองหมายยติภงัค ์( - ) และล าดบัเลขทะเบียน 4 หลกั 
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เป็นฉบับหลักในการศึกษา แต่เน่ืองจากสภาพเอกสารช ารุด ผูศึ้กษาจึงหาฉบับสอบทานเพิ่ม  
โดยการขอใช้เอกสารเร่ืองฉัททันตชาดก ณ หอสมุดแห่งชาติ พบสมุดไทยเร่ืองฉัททันตชาดก  
ในทะเบียนเอกสารของ กลุ่มหนังสือตวัเขียนและจารึก ส านักหอสมุดแห่งชาติ จ านวน 10 เล่ม  
จากการอ่านเน้ือความ และพิจารณาความสมบูรณ์ของเล่ม พบวา่เร่ือง “พญาทรฉดัณทรชนทร้ัรเอย้” 
เลขทะเบียน 316 สมบูรณ์ท่ีสุด และเน้ือความในเล่มเป็นส านวนเดียวกันกับเร่ืองฉัททันตชาดก  
ฉบับวดับ้านแลง จงัหวดัระยอง ผูศึ้กษาจึงใช้ เอกสารฉบับน้ีเป็นฉบับสอบทานในส่วนท่ีช ารุด 
ของฉบบัวดับา้นแลง  

เน่ืองจากฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลงมีความน่าสนใจทางด้านตัวอักษรอย่างยิ่ง  
เพราะเขียนด้วยอักษรไทยย่อทั้ งเล่ม จุไรรัตน์ ลักณะศิริ ได้ศึกษาพัฒนาการของอักษรไทยย่อ  
พบว่า อกัษรไทยย่อเกิดจากอกัษรบรรจงในสมยัอยุธยา นิยมใชแ้ละเส่ือมความนิยมในสมยัอยุธยา  
(จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ,2555 : 31) จึงนับได้ว่าฉัททันตชาดก ฉบับวดับ้านแลง จังหวัดระยอง  
เป็นหลักฐานช้ินส าคัญอีกช้ินท่ีแสดงถึงการใช้อักษรไทยย่อ ในการเขียนวรรณกรรมทั้ งเล่ม  
ท่ี ใช้ ในสมัย รัตน โก สิ นท ร์ตอนต้น  ผู ้ ศึ ก ษ าจึ ง น าม าศึ กษ าด้ านอักษ ร  และอักขรวิ ธี  
ท่ีปรากฏใน เร่ืองฉัททันตชาดก  ฉบับวัดบ้านแลง โดยการน าไป เทียบกับอักษรไทยย่อ 
ในสมยัอยุธยาเพื่อให้เห็นพฒันาการ และรูปแบบของการส่งผ่านอกัษรไทยย่อ จากสมัยอยุธยา  
สู่รัตนโกสินทร์ตอนตน้  

วรรณกรรมเร่ืองฉัททันตชาดก มีผู ้น าไปเรียบเรียงเป็นส านวนท้องถ่ิน ทั่วทุกภาค 
ของประเทศไทย และประเทศใกลเ้คียง เพื่อท าให้เกิดการส่ือสาร และความเขา้ใจได้ง่าย กับคน  
ในพื้นท่ี เม่ือแต่ละพื้นท่ีน าวรรณกรรมไปเรียบเรียงเป็นส านวนท้องถ่ินก็ย่อมมีการสอดแทรก 
ลกัษณะเฉพาะถ่ินเข้าไปเช่น ศิลปะการใช้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ  
ความเป็นอยู่ ลงไปในวรรณกรรมเร่ืองนั้ น ๆ ด้วยเช่นกัน โดยวรรณกรรมเร่ืองฉัททันตชาดก 
มีการน าไปเรียบเรียงใหม่ปรากฏอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และประเทศใกล้เคี ยง  
ทั้ งเขียนลงบนสมุดไทย และจารลงบนใบลาน เป็นบทประพันธ์ ร้อยแก้ว และร้อยกรอง  
ตรีศิลป์ บุญขจร ให้ขอ้เสนอแนะไวใ้นวิทยานิพนธ์ เร่ือง “วรรณกรรมประเภทกลอนสวดภาคกลาง 
: การศึกษาเชิงวิเคราะห์”  ว่าควรมีการศึกษาวรรณกรรมกลอนสวดของภาคกลางเปรียบเทียบ  
กับวรรณกรรมเร่ืองเดียวกันในภูมิภาคอ่ืน ๆ เพื่อให้เขา้ใจวรรณกรรมเร่ืองดังกล่าวชัดเจนยิ่งขึ้น  
ทั้ งจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบลักษณะของวรรณกรรมชาวบ้านในแต่ละภูมิภาคของไทย  
ไดอี้กดว้ย (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2547: 467-468)  

ผู ้ศึกษาได้สืบค้นข้อมูลเพิ่ม เติมเก่ียวกับเอกสารเร่ืองฉัททันตชาดก ในแต่ละภาค 
ของประเทศไทย ทั้งจากการลงพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช , หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ  
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จงัหวดันครพนม และสืบคน้ทะเบียนของกลุ่มหนังสือตวัเขียนและจารึก ส านักหอสมุดแห่งชาติ ,  
ฐานข้อมูลไมโครฟิล์มส านักส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ฐานข้อมูล GIS  
โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , เว็บไซต ์  
laomanuscripts.net หอสมุดแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์  ได้พบ เอกสารทั้ งสมุดไทย  
และคมัภีร์ใบลานเร่ืองฉทัทนัตชาดกเพิ่มเติม ดงัน้ี  

ฉัททันตชาดก ฉบับวดับ้านนา ต าบลบ้านนา อ า เภอบ้านนาเดิม จังหวดัสุราษฎร์ธานี  
ปัจจุบันเก็บเอกสารไว้ ณ ศูนย์ศิลปวฒันธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมภาคใต้ และมูลนิธิโตโยตา แห่งประเทศญ่ีปุ่ น ได้ปริวรรตและจดัพิมพ์ขึ้น 
เม่ื อ ปี  พ .ศ . 2527 ผู ้ศึ กษาได้ขอ เข้าใช้ เอกสารต้นฉบับ  ณ  ศู นย์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต ้ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ไม่ปรากฏต้นฉบับเร่ืองฉัททนัตชาดกในทะเบียนเอกสาร  
แต่ เม่ือค้นจากตู้เก็บ เอกสาร จึงพบเร่ืองฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านนา เขี ยนด้วยอักษร 
ไทยรัตนโกสินทร์ ภาษาไทย เขียนตามการออกเสียงภาษาถ่ิน บทประพนัธ์ร้อยกรอง ประเภทกาพย ์ 
ระบุปีท่ีเขียนคือ พ.ศ. 2460 สภาพเอกสารสมบูรณ์ มีข้อความบางส่วนท่ีจาง แต่ไม่มีเน้ือความ 
ในส่วนใดหายไป เม่ือผูศึ้กษาน ามาปริวรรตและอ่านเน้ือความแล้ว พบความพิเศษของฉบับ 
วัดบ้านนาท่ีแตกต่างจากฉบับ อ่ืนคือ มีการใส่ค าพูดของผู ้เขี ยนคั่นลงในประพันธ์ด้วย  
เช่น การขอหมากพลู การบ่นว่าปวดเม่ือยล้าจากการนั่งเขียน การขอให้ผู ้ท่ีน าไปอ่านรักษา 
ตวัเอกสารสมุดไทยอยา่ท าใหช้ ารุดเสียหาย  

ผู ้ศึกษาพบสมุดไทย เร่ือง ฉัททันตชาดก จ านวน 1 เล่ม ท่ีภาควิชาภาษาตะวันออก  
คณะโบราณคดี ไม่ปรากฏท่ีมา เขียนดว้ยอกัษรไทยรัตนโกสินทร์ ภาษาไทย บทประพนัธ์ร้อยกรอง  
ประเภทกาพย ์เม่ืออ่านเน้ือความแลว้พบว่า เน้ือเร่ืองในตอนทา้ยขาดหายไป เขียนเป็นเร่ืองใหม่แทน  
ส านวนการแต่งคลา้ยกนักบัฉทัทนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง จงัหวดัระยอง 

ผู ้ศึกษาขอค้นทะเบี ยน  และใช้ เอกสาร ท่ี เก็บ รักษาไว้ ณ  กลุ่ มหนังสือตัว เขี ยน 
และจารึก ส านักหอสมุดแห่งชาติ พบเอกสารประเภทสมุดไทย เร่ืองฉัททนัตชาดก จ านวน 10 เล่ม 
บทประพันธ์ในเล่มมีส านวนคล้ายกัน มีค าบางค าท่ีต่างกัน อักษรท่ีใช้ในเอกสารใช้อักษร 
ไทยรัตนโกสินทร์ บทประพนัธ์ร้อยกรอง ประเภทกาพยเ์หมือนกนั มีเพียงเล่มทะเบียนเลขท่ี 319  
ท่ีอักษรคล้ายอักษรไทยย่อ  และเร่ือง “พญาทรฉัดณทรชนทร้ัรเอ้ย” ทะเบียนเลขท่ี  316  
มีความสมบูรณ์ ท่ี สุด ทั้ งสภาพ เล่ม  และความสมบูรณ์ของตัวอักษร นอกจากสมุดไทย  
ยังพบเร่ือง ฉัททันตชาดก ในทะเบียนคัมภี ร์ใบลาน ของกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก 
ส านกัหอสมุดแห่งชาติ มีทั้งท่ีเก็บไว ้ณ ส านกัหอสมุดแห่งชาติ และหอสมุดแห่งชาติประจ าจงัหวดั 
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พบทั้งอกัษรธรรมลา้นนา ภาษาไทยถ่ินเหนือ ภาษาบาลี และอกัษรไทยน้อย ภาษาไทยถ่ินอีสาน  
บทประพนัธ์ประเภทร้อยแกว้ และร้อยกรอง 

ผูศึ้กษาพบทะเบียนเอกสารประเภทคมัภีร์ใบลาน ซ่ึงเขียนด้วยอกัษรไทยน้อย เก็บรักษา 
ไว้  ณ  หอสมุ ดแ ห่ งช าติ  เฉ ลิมพ ระ เกี ยร ติฯ  จังห วัดนครพนม  จ าน วน  2  ผูก  ผู ้ ศึ กษ า 
จึงได้ขอเข้าใช้เอกสารดังกล่าวพบเอกสารทั้ ง 2 ผูก ผูกแรกเร่ือง ฉทฺทนฺตชาตก เลขทะเบียน  
นพ.บ. 1049/1 มีไม้ประกับ เขียนด้วยอักษรไทยน้อย ภาษาไทยถ่ินอีสาน จ านวน 139 หน้าลาน 
สภาพเอกสารครบถว้นสมบูรณ์ตั้งแต่ตน้จนจบ ไม่ปรากฏปีท่ีจาร ผูกท่ีสองช่ือเร่ืองฉทฺทนฺตชาดก 
เลขทะเบี ยน  นพ .บ . 1049/1 มี ไม้ประกับ  เขี ยนด้วยอักษรไทยน้อย ภาษาไทยถ่ิน อีสาน  
จ านวน 80 หนา้ลาน สภาพเอกสารสมบูรณ์เม่ือน ามาปริวรรตแลว้พบว่าเป็นเร่ือง พระยาชนะฉันทะ  
ซ่ึงเป็นคนละเร่ืองกับเร่ืองฉัททันตชาดก ผูศึ้กษาจึงหาข้อมูลเอกสารในแถบภาคอีสานเพิ่มเติม 
จึงพบ เร่ือง พะยาซ้ างสัตทันตะ ซ่ึ งได้อัพโหลดส าเนาไว้บนเว็บไซต์  laomanuscripts.net  
เป็นเร่ืองฉัททนัตชาดก ฉบบัภาษาลาว เก็บรักษาอยู่ท่ีหอสมุดแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจนัทน์ 
โดยฉบบัน้ีจารขึ้นในปี พ.ศ. 2507 บนในลาน เป็นอกัษรลาว จ านวน 65 หน้าลาน สภาพเอกสาร
ครบถว้นสมบูรณ์ ลกัษณะบทประพนัธ์เป็นค ากาพย ์ภาษาลาว 

จากการค้นข้อมูลเอกสารต้นฉบับเพิ่มเติมจาก ฐานข้อมูลไมโครฟิล์ม ส านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และฐานข้อมูล GIS โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบคัมภีร์ใบลานเร่ืองฉัททันตชาดก  
จากฐานขอ้มูลไมโครฟิลม์ จ านวน 1 ผูก จารดว้ยอกัษรธรรมลา้นนา ภาษาไทยถ่ินเหนือ ภาษาบาลี 
บทประพันธ์ ร้อยกรอง และจากฐานข้อมูล  GIS มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จ านวน 1 ผูก  
จารด้วยอกัษรธรรมอีสาน ภาษาไทยถ่ินอีสาน ภาษาบาลี บทประพนัธ์ร้อยกรอง จากฐานขอ้มูล
ไมโครฟิล์ม ส านักส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พบคมัภีร์ใบลานจ านวน 1 ผูก  
ช่ือเร่ืองว่าช้างฉทันต์ จารด้วยอกัษรธรรมลา้นนา ภาษาบาลี ไทยถ่ินเหนือ บทประพนัธ์ประเภท 
ร้อยแกว้ จ านวน 58 หนา้ลาน สภาพเอกสารไมโครฟิลม์สมบูรณ์ ผูศึ้กษาจึงไดน้ าส าเนาไมโครฟิลม์
มาปริวรรต เม่ืออ่านเน้ือความแล้วพบว่าเน้ือหาในเร่ืองมีการบรรยายการแสดงอิทธิปาฏิหาริย ์ 
และการบรรยายลกัษณะของตวัละคร และสถานท่ี ไดอ้ยา่งละเอียดและน่าติดตาม  

อน่ึงฉัททนัตชาดก เป็นวรรณกรรมชาดกท่ีแพร่หลายในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
รวมถึงประเทศใกล้เคียง ผูศึ้กษาจึงเลือกท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเร่ืองฉัททันตชาดก  
ในดา้นศิลปะการใช้ภาษา และภาพสะทอ้นสังคม โดยไดเ้ลือกตน้ฉบบัจากทั้ง 4 ภาคของประเทศ
ไทยโดย คือฉบับวัดบ้านแลง จังหวัดระยอง (ลงพื้นท่ีถ่ายภาพต้นฉบับ) , ฉบับวัดบ้านนา  
จังหวดัสุราษฎร์ธานี (ลงพื้นท่ีถ่ายภาพต้นฉบับ) , ฉบับวดัสูงเม่นจังหวดัแพร่ (ใช้ข้อมูลจาก
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ฐ าน ข้ อ มู ล ไม โค ร ฟิ ล์ ม  ส านั ก ส่ ง เส ริ ม ศิ ล ป ะวัฒ น ธ รรม มห าวิ ท ย าลั ย เชี ย ง ให ม่ )  
และฉบับหอสมุดแห่ งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์  (ใช้ข้อมู ลต้นฉบับจาก เว็บไซต ์
laomanuscripts.net) ซ่ึงการศึกษาวรรณกรรมในเชิงเปรียบเทียบน้ีจะเป็นส่ิงท่ีท าให้เห็นรูปแบบ  
และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมของถ่ินหน่ึงกับถ่ินอ่ืน รวมทั้ งรูปแบบของการพัฒนา 
ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเม่ือน าวรรณกรรมของถ่ินอ่ืนมาปรับเปล่ียนรูปแบบให้เป็นแบบเฉพาะ
ทอ้งถ่ินของตน (ร่ืนฤทยั สัจจพนัธ์, 2526: 490) ผูศึ้กษาจึงยกวรรณกรรมฉัททนัตชาดกท่ีแตกต่างกนั
ด้านภูมิภาค และส านวน 4 ฉบับข้างตน้มาศึกษาร่วมกันเพื่อท าให้เห็นการใช้ศิลปะการใช้ภาษา  
ภาพสะท้อนสังคม ลักษณะเด่น ลักษณะร่วม ลักษณะแตกต่าง ท่ีปรากฏในเร่ืองฉัททันตชาดก  
ทั้ง 4 ฉบบั  

จากการส ารวจ เอกส ารและงานวิจัย ท่ี เก่ี ยวข้องกับ เร่ืองฉั ททัน ตชาดกพบว่ า 
ยงัไม่มีผูน้ าเร่ืองฉัททนัตชาดกมาศึกษาวิเคราะห์ และเปรียบเทียบอย่างละเอียด ทั้งในด้านศิลปะ 
การใช้ภาษา และภาพสะท้อนสังคม โดยมีหนังสือเร่ือง “พระยาฉัททันต์” ของศูนยว์ฒันธรรม
ภาคใต ้มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช ท่ีน าเร่ืองฉัททันตชาดกมาปริวรรต และวิเคราะห์  
โดยเป็นการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ และหนงัสือเร่ือง “วรรณกรรมทกัษิณ : วรรณกรรมคดัสรร เล่มท่ี 9”
จัดท าโดยสุทธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ และคณะ น าเอกสารสมุดไทยเร่ืองฉัททันตชาดกฉบับ 
ศูนยว์ฒันธรรมภูเก็ตมาปริวรรตและวิเคราะห์ มีการกล่าวถึงฉัททนัตชาดก ฉบับสถาบันทักษิณ  
คดีศึกษา และฉบบัศูนยว์ฒันธรรมภาคใตอี้กดว้ย โดยในเล่มน้ีมีการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ คลา้ยกบัเร่ือง  
“พระยาฉัททันต์”  ของศูนย์ว ัฒนธรรมภาคใต้ มห าวิทยาลัยราชภัฏนครศ รีธรรมราช  
และวิทยานิพนธ์ของ อาทิตย ์ชีรวณิชยก์ุล เร่ือง “ทานและบารมี : ความส าคญัท่ีมีต่อการรังสรรค์
วรรณคดีไทยพุทธศาสนา” มีการกล่าวถึงเร่ืองฉัททนัตชาดก ในเร่ืองของการท าทาน โดยยกตวัอยา่ง
จากเร่ืองพญาฉัททันต์ค  ากาพย์ ของภาคใต้มาประกอบการศึกษาวิเคราะห์ นอกจากสามเล่มน้ี 
ยงัไม่พบการน าวรรณกรรมเร่ืองฉทัทนัตชาดกมาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง จังหวัดระยอง ซ่ึงเป็นเอกสาร 
ท่ีพบใหม่ และเป็นเอกสารเร่ืองฉัททันตชาดกท่ีเก่าท่ีสุดท่ีพบในประเทศไทย จากการศึกษา 
ฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง เป็นเอกสารฉบบัหลกัท่ีใช้ในการศึกษา จะท าให้เห็นถึงพฒันาการ
ของอกัษรไทยยอ่ จากสมยัอยุธยา สู่รัตนโกสินทร์ตอนตน้ ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์
ด้านอักขรวิทยาโดยการน าอักษรไทยย่อท่ีใช้ในสมัยอยุธยามาท าเป็นตารางเปรียบเทียบ 
กบัอกัษรไทยยอ่ท่ีถูกใชเ้ขียนในเร่ืองฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง และการศึกษาเปรียบเทียบใน
ด้านศิลปะการใช้ภาษา และภาพสะท้อนสังคม จะท าให้เห็นถึงการแพร่กระจายของเร่ือง 
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ฉทัทนัตชาดก และการสอดแทรกลกัษณะเฉพาะถ่ินของแต่ละถ่ินลงไปในเร่ือง ทั้งดา้นการใชภ้าษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และแนวคิดของคนในแต่ละพื้นท่ีไดอ้ยา่งชดัเจนและน่าสนใจ 

 

ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่ อศึกษาลักษณะอักษร และอักขรวิ ธี  อักษรไทยย่อ ท่ีปรากฏในว รรณกรรม 
เร่ืองฉทัทนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบศิลปะการใชภ้าษา และภาพสะทอ้นสังคมจากวรรณกรรมเร่ืองฉัท
ทนัตชาดก 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาผูศึ้กษาเลือกเอกสารตน้ฉบบัต่อไปน้ีเป็นขอ้มูลในการศึกษา 
 

1. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง จังหวัดระยอง 
     1.1 ตน้ฉบบัพระญาฉัดทนั ฉบบัวดับา้นแลง ต าบลบา้นแลง อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 

สมุดไทย เขียนดว้ยอกัษรไทยย่อ ภาษาไทย พบจ านวน 55 หนา้ สภาพเอกสารช ารุด เป็นฉบบัหลกั
ในการศึกษา 

     1.2 ต้นฉบับพญาทรฉัดณทรชนทร้ัรเอ้ย สมุดไทย อักษรไทย เลขทะเบียน 316  
จ านวน 1 เล่ม 94 หนา้ สภาพเอกสารสมบูรณ์ เก็บรักษาอยูท่ี่หอสมุดแห่งชาติ เป็นฉบบัสอบทาน  

 

2. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     2.1 ต้นฉบับพญาฉัดทรร ฉบับวัดบ้านนา ต าบลบ้ านนา อ า เภอบ้านนาเดิม  

จังหวดัสุราษฎร์ธานี สมุดไทย (หนังสือบุด) เขียนด้วยอักษรไทย ภาษาไทย จ านวน 81 หน้า  
สภาพเอกสารสมบูรณ์ เก็บรักษาอยูท่ี่ศูนยศิ์ลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  

     2.2 พระยาฉัททันต์ โดยศูนย์ว ัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยค รูนครศรีธรรมราช  
และมูลนิธิโตโยตา แห่งประเทศญ่ีปุ่ น พิมพเ์ม่ือ พ.ศ. 2527 เป็นฉบบัสอบทาน 

 

3. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
     ต้นฉบับช้างฉทันต์ ฉบับวดัสูงเม่น ต าบลสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จังหวดัแพร่ คัมภีร์  

ใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ภาษาบาลี ไทยถ่ินเหนือ บทประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว  
จ านวน 58 หน้าลาน สภาพเอกสารไมโครฟิล์มสมบูรณ์ ภาพไมโครฟิล์มเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ 
ของฐานขอ้มูลไมโครฟิลม์ ส านกัส่งเสริมศิลปวฒันธรรมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
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4. ฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ 
     ต้นฉบับ เร่ืองพะยาซ้ างสัตทันตะ คัมภี ร์ใบลาน จารด้วยอักษรลาว ภาษาลาว  

บทประพันธ์ประเภทค ากาพย์ สลับ ร้อยแก้ว จ านวน 65 หน้าลาน สภาพส าเนาสมบูรณ์  
เผยแพร่อยูบ่นเวบ็ไซต ์laomanuscripts.net ของหอสมุดแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจนัทน์  

 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

 1 . ก ารป ริวรรต เน้ื อ ค ว าม ใน เอกส าร เร่ื อ งฉั ท ทัน ตช าดก  ฉบับ วัดบ้ าน แล ง  
ฉบบัวดับา้นนา และฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว จะปริวรรตจากอกัษรท่ีปรากฏในเอกสาร มาเป็น
อักษรไทย ภาษาไทยตามอักขรวิธีมาตรฐาน ค าในภาษาถ่ินจะยังคงรูปพยญัชนะเดิมเอาไว ้ 
ส่วนวดัสูงเม่น จะปริวรรตตามอกัษรและอกัขรวิธีท่ีปรากฏในเอกสาร ตวัอย่างของการปริวรรตฉัท
ทนัตชาดกในแต่ละฉบบัขา้งตน้ จะใชห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
      1.1 ฉัททันตชาดก ฉบับวดับ้านแลง ฉบับวดับ้านนา และฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว 
ปริวรรตจากอักษรท่ีปรากฏในเอกสาร มาเป็นอักษรไทย ภาษาไทยตามอักขรวิธีมาตรฐาน  
ค าในภาษาถ่ินจะยงัคงรูปพยญัชนะเดิมเอาไว ้ดงัตวัอยา่ง 
 

 
ภาพท่ี 1 ภาพเอกสารฉบบัวดับา้นแลง ประกอบหลกัเกณฑก์ารปริวรรต 

 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏10 จกักล่าวนิทาน  
แต่ก่อนมานาน   ล่วงลบัแลว้ไป  
หน่อเน้ือโพธิสัตว ์  อนัอยูใ่นไพร  
เป็นคชสารใหญ่   ช่ือพญาฉทัทนัต ์ 

   ๏12 พระโพธิสัตว ์ 
ช่ืนชมโสมนสั   ดว้ยนางกลัยา  
เมียหลวงพระเจา้   ช่ือมหาสุพตัรา  
ตั้งไวใ้หญ่กว่า   นางชา้งทั้งหลาย  

   ๏11 ยงัมีนางชา้ง  
สมสู่คู่สร้าง   แห่งพระโพธิญาณ  
ตวัคือเงินยวง   งางวงกระการ  
นามกรเยาวมาลย ์  ช่ือนางสุพตัรา 

   ๏13 นางชา้งสามตวั  
เมียนอ้ยอยูห่วั   แห่งพระโฉมฉาย  
ช่ือแกว้สุพตัรา   โฉมงามพรรณราย  
ตวัแดงแสงพราย   คือสีชมพู  
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ภาพท่ี 2 ภาพเอกสารฉบบัวดับา้นนา ประกอบหลกัเกณฑก์ารปริวรรต 

 

ฉบับวัดบ้านนา 
๏7 ขอกล่าวนิยาย   ตถาคตผูเ้รืองไกร 
ล่วงลบัแลว้ไกล  แต่ก่อนมานาน 
หน่อโพธิสัตว ์  อนัอยูใ่นไพร 
เป็นคชสารใหญ ่  ช่ือพระยาฉทัทนัต ์

   ๏8 ยงัมีนางชา้ง 
สมสู่คู่สร้าง  แห่งพระโพธิญาณ 

ตวัคือเงินยวง  งางวงกระการ 

นามกรเยามาลย ์  ช่ือมหาสุพตัรา 
   ๏8 ขาวคือเงินยวง 
บริวารทั้งปวง  รัศมีพรายพรรณ 
อยูด่ว้ยบริวาร  เกา้หม่ืนเกา้พนั 
อยูป่่าหิมวนั  ในป่าหิมพานต ์

   ๏10 พระโพธิสัตว ์ 
เชยชมโสมนสั   กบันางเมีย  
เมียหลวงพระเจา้   คือมหาสุพตัรา  
ตวัใหญ่กระหวา   นางชา้งทั้งหลาย 

 

 
ภาพท่ี 3 ภาพเอกสารฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว ประกอบหลกัเกณฑก์ารปริวรรต 

 

     “...องคพ์ุทธโธยงัเวียนมาเกิด  เอาก าเนิดเป็นโพธิสัตว ์

ในไตรวตัรสร้างโพธิสมภาร   กรรมบนัดาลให้เกิดเป็นซา้ง 

มีท่ีอา้งอยูใ่นซาดก    อยา่วิตกในห้าสิบซาติ 

อยา่ประมาทการผกูกรรมเวร   มนัเป็นเขญ็ต่อกนัไปหนา้...” 
 

      1.2 ฉทัทนัตชาดกฉบบัวดัสูงเม่น จะปริวรรตตามอกัษรและอกัขรวิธีท่ีปรากฏในเอกสาร 
ดงัตวัอยา่ง 
 

 
ภาพท่ี 4 ภาพเอกสารฉบบัวดัสูงเม่น ประกอบหลกัเกณฑก์ารปริวรรต 
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“...ใคร่หัวแลร้องไห้ฉันนั้นพระพุทธเจ้าก็แยม้ใคร่หัวห้ือปรากฏ 
ดังอัน ภิกขุสงฆ์ทั้ งหลายหากถามว่าข้าแด่พระพุทธเจ้าอันใด 
มาเป็นเหตุพระพุทธเจา้แยม้ใคร่หวันั้นอนัพระพุทธ...” 

 

 2. ในส่วนของการวิเคราะห์อักขรวิธี ฉัททันตชาดก ฉบับวดับ้านแลง จะยกตัวอย่างค า  
โดยการปริวรรตตามตามอกัษรและอกัขรวิธีท่ีปรากฏในเอกสาร 

 

วิธีด าเนินการวิจัย   

งานวิจัยเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเร่ืองฉัททันตชาดก” ใช้วิธีการวิจัย  
เชิงเอกสาร คือ การน าขอ้มูลจากเอกสารมาเรียบเรียงอย่างมีขั้นตอน แลว้วิเคราะห์ตีความเน้ือหา 
เพื่อหาขอ้สรุปและมีความเขา้ใจตวัเอกสารทั้งความส าคญั ท่ีมา ความเป็นมา ผูส้ร้าง และเน้ือหา 
(กุสุมา รักษมณี, 2556: 61) โดยมีขั้นตอนการวิจยัดงัน้ี 

 

1. การเตรียมข้อมูล  
    ศึกษาแนวคิดทฤษ ฎี  เอกสารและงานวิจัย ท่ี เก่ี ยวข้องกับ เร่ืองฉัททันตชาดก  

งานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์วรรณกรรมศาสนา และงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับอักษร  
และอกัขรวิธีอกัษรไทยยอ่ เพื่อศึกษาแนวทาง และก าหนดรูปแบบ ขอบเขตของการศึกษา 

 

2. รวบรวมข้อมูลหลกัท่ีใช้ในการวิจัย  
การรวมรวมขอ้มูลหลกัท่ีใชใ้นการวิจยัฉบบัน้ี ใช้การส ารวจ และคน้ทะเบียนเอกสารจาก

แหล่งขอ้มูลหลกั 5 แหล่ง ไดแ้ก่ 
     2.1 วดับา้นแลง จงัหวดัระยอง  
     2.2 ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมภาคใต ้มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  
     2.3 กลุ่มหนงัสือตวัเขียนและจารึก ส านกัหอสมุดแห่งชาติ  
     2.4 เวบ็ไซต ์laomanuscripts.net หอสมุดแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
     2.5 ฐานขอ้มูลไมโครฟิลม์ ส านกัส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

3. ปริวรรตต้นฉบับท่ีใช้ในการศึกษาเป็นอกัษรไทยปัจจุบัน 
    ผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลจากตวัตน้ฉบบัแต่ละฉบบัเพื่อน ามาปริวรรตเป็นอกัษรไทยปัจจุบนั 

โดยวิธีการ ถ่ายภาพเอกสารเป็นไฟล์ดิจิทัล คดัลอก และใช้ส าเนาไมโครฟิล์ม โดยการถ่ายภาพ
เอกสาร เป็นไฟล์ ดิ จิทัล  เป็นการใช้กับการลงพื้ น ท่ีทั้ ง ท่ี  ว ัดบ้านแลง จังหวัดระยอง ,  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และหอสมุดแห่งชาติ  
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เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครพนม การคัดลอกส าเนาเอกสารใช้กับ เอกสารท่ีเก็บรักษาไว ้ 
ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ส านักหอสมุดแห่งชาติ และส าเนาไมโครฟิล์ม ใช้ส าเนา
ไมโครฟิล์มของฐานข้อมูลไมโครฟิล์ม ส านักส่งเสริมศิลปวฒันธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ท่ีไดอ้พัโหลดไวบ้นเวบ็ไซตฐ์านขอ้มูล โดยไดน้ าขอ้มูลทั้งหมดมาปริวรรตเป็นอกัษรไทยปัจจุบนั 

 

4. เปรียบเทียบและวิเคราะห์อกัษรไทยย่อ ในต้นฉบับฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง 
    ผู ้ศึ กษ าเลื อก ศึกษาอักษร และอักขรวิ ธี  ท่ีป รากฏในต้นฉบับฉัททันตชาดก  

ฉบับวัดบ้านแลง โดยการน าไป เที ยบกับอักษรไทยย่อในสมัยอยุธยาเพื่ อ ดูพัฒนาการ  
และรูปแบบของการส่งผ่านอักษรไทยย่อ จากสมัยอยุธยา สู่รัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยใช้วิธี
การศึกษาเปรียบเทียบอักษรไทยย่ออิงตามตารางการเปรียบเทียบของ ณพล พรประศาสน์สุข   
โดยการเปรียบเทียบและวิเคราะห์อกัษรไทยย่อของ ณพล พรประศาสน์สุข ไดแ้บ่งอกัษรไทยย่อ 
ไวส้องระยะคือ ระยะท่ีหน่ึงช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 23 จนถึงประมาณ พ.ศ. 2270 และระยะท่ีสอง
ช่วงประมาณ พ.ศ. 2271 ไปจนถึงส้ินสุดสมยัอยุธยา โดยใชแ้บบอกัษรดงัน้ี ในระยะท่ีหน่ึงใชแ้บบ
อักษรไทยย่อจาก จารึกวัด จุฬามณี  พ .ศ . 2225 , จารึกวัดมหาธาตุ  ก รุงเทพฯ พ .ศ. 2228 ,  
หนงัสือออกขนุพิพทัโกษา พ.ศ. 2230 , หนงัสือสนธิสัญญาไทย – ฝร่ังเศส คร้ังสมเด็จพระนารายณ์ 
พ.ศ. 2230 และหนังสือออกพระวิสุทสุนทรฯ ถึงมูสูสิงแฬร์ พ.ศ. 2231 และระยะท่ีสองใช้แบบ
อักษรไทยย่อจาก นันโทปนันทสูตร พ.ศ. 2279 , จารึกแม่อักษรขอมขูดปรอท พ.ศ. 2290 ,  
จารึกบานประตูมุก หอพระมณเฑียรธรรม พ.ศ. 2295 , จารึกบานประตูวดัป่าโมก พ.ศ. 2296  
และจารึกประตูมุก วิหารพระพุทธชินราช พ.ศ. 2299 โดยผูศึ้กษาจะเพิ่มตารางระยะท่ีสามมา
เปรียบเทียบกับทั้งสองระยะโดยใช้แบบอักษรไทยย่อ ในเร่ืองฉัททันตชาดก ฉบับวดับ้านแลง  
พ.ศ. 2330 มาเป็นตวัแบบ ซ่ึงจะท าให้เห็นรูปแบบพฒันาการของอกัษรไทยย่อจากสมยัอยุธยามาสู่ 
สมยัรัตนโกสินทร์ได ้

 

5. ศึกษาด้านศิลปะการใช้ภาษา และภาพสะท้อนสังคม จากวรรณกรรมเร่ือง ฉัททันตชาดก 
    ศึกษาศิลปะการใช้ภาษา และภาพสะท้อนสังคมท่ีปรากฏในเร่ืองฉัททันตชาดก 

ทั้ ง 4 ฉบับ ท่ีน ามาศึกษา โดยในด้านศิลปะการใช้ภาษาศึกษาในเร่ือง รูปแบบบทประพันธ์  
โครงเร่ือง และการด าเนินเร่ือง ฉาก ตัวละคร แก่นเร่ือง ภาษา ภาพพจน์ และรสวรรณคดี  
ในภาพสะทอ้นสังคม ศึกษาในเร่ือง ค่านิยม ประเพณี ความเช่ือ คติธรรมและค าสอน ท่ีปรากฏ  
ในเอกสาร เร่ืองฉทัทนัตชาดกทั้ง 4 ฉบบั 

6. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมเร่ือง ฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง 
จังหวดัระยอง ในเชิงอักขรวิทยา เพื่อดูพัฒนาการ และอักขรวิธีของอักษรไทยย่อท่ีใช้บันทึก  
ในเอกสารต้นฉบับ และศึกษาเปรียบเทียบด้าน ศิลปะการใช้ภาษา และภาพสะท้อนสังคม  
กบัฉัททนัตชาดกฉบบัอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศไทย และประเทศใกลเ้คียง  ผูวิ้จยัได้ทบทวนเอกสาร 
และงานวิจัย ท่ี เก่ี ยวข้อง ได้แบ่ ง เป็น  3 ส่ วน  คือ  1. เอกสารและงานวิจัย ท่ี เก่ี ยวข้องกับ 
เร่ืองฉัททันตชาดก 2. เอกสารและงานวิจัย ท่ี เก่ียวข้องกับการปริวรรต แล ะอักขรวิทยา  
3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวรรณคดีศึกษา ดงัน้ี  
 

1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัเร่ืองฉัททันตชาดก 
  ศูนยว์ฒันธรรมภาคใต ้ราชภฏันครศรีธรรมราช และมูลนิธิโตโยตา้ แห่งประเทศญ่ีปุ่ น 
(2 5 2 7 )  ไ ด้ จั ด ท าห นั ง สื อ เ ร่ื อ ง  “พ ร ะ ย าฉั ท ทั น ต์ ”  ห นั ง สื อ เล่ ม น้ี น า เอ า เอ ก ส า ร 
เร่ืองฉัททันตชาดก  ฉบับวัดบ้านนา ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เขียนดว้ยอกัษรไทยรัตนโกสินทร์ ภาษาไทย บทประพนัธ์ ร้อยกรอง ประเภทกาพย ์มาปริวรรตเป็น
อกัษรไทยปัจจุบนั โดยแบ่งเป็นตารางถ่ายถอด และภาษาไทยปัจจุบัน ในเล่ม “พระยาฉัททนัต์” 
เขียนเร่ืองย่อท่ีไม่ตรงกับเน้ือความในสมุดไทย ผู ้เขียนบอกลักษณะของต้นฉบับสมุดไทย  
ทั้งขนาด ชนิดของสีท่ีเขียน และบอกว่ารูปแบบอกัษรท่ีใชเ้ป็นอกัษรไทยสมยัสมเด็จพระนารายณ์  
มีการวิเคราะห์ รูปแบบฉนัทลกัษณ์ ภาษาถ่ิน และคุณค่าของเร่ืองเอาไว ้โดยพบวา่วรรณกรรมเร่ืองน้ี
ใช้ฉันทลกัษณ์ประเภทกาพย ์ใช้ภาษาไทยถ่ินใตแ้ทรกดว้ยในบางค า มีการสะทอ้นเร่ืองความเช่ือ
บาปบุญคุณโทษ ความเช่ือเร่ืองฤกษย์าม เวทมนตค์ุณไสย และแสดงใหเ้ห็นสภาพชีวิต ความเป็นอยู ่
การท ามาหาเล้ียงชีพของคนในทอ้งถ่ิน โดยทั้งหมดยกตวัอยา่งมาจาก ฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นนา 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 สุทธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์และคณะ (2548) ไดจ้ดัท าหนงัสือ “วรรณกรรมทกัษิณ : วรรณกรรม
คดัสรรค์เล่มท่ี 9” หนังสือชุดน้ีมีทั้ งหมด 13 เล่ม เป็นหนังสือท่ีรวบรวมวรรณกรรม และชาดก  
จากเอกสารตวัเขียน ท่ีพบทางภาคใต ้เร่ืองฉัททนัตชาดกก็ไดถู้กน ามารวบรวมและวิเคราะห์เบ้ืองตน้
เช่นเดียวกันกับหนังสือเร่ือง “พระยาฉัททนัต์” ท่ีศูนยว์ฒันธรรมภาคใต ้ราชภฏันครศรีธรรมราช 
และมูลนิธิโตโยต้า แห่งประเทศญ่ีปุ่ น ได้จัดท าไว้ ผูจ้ ัดท าหนังสือเร่ือง “วรรณกรรมทักษิณ”  
ได้น าฉัททันตชาดก ฉบับศูนย์ว ัฒนธรรมภูเก็ต มาวิเคราะห์ เบ้ืองต้น  ในเร่ืองผู ้ประพันธ์ 
ลกัษณะเฉพาะและคุณค่า  และไดน้ าบทประพนัธ์ท่ีปริวรรตจากเอกสารมาใส่ในเล่ม 
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 อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล  (2552) ท างานวิจัยเร่ือง “ทานและบารมี : ความส าคัญท่ีมีต่อ 
การรังสรรคว์รรณคดีไทยพุทธศาสนา” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความส าคญัของทานและทานบารมี
ท่ี มีต่อการรังสรรค์วรรณคดีไทยพุทธศาสนา และศึกษาแนวคิด  การน าเสนอเร่ืองทาน  
และทานบารมี รวมทั้ งบทบาทท่ีมีต่อสังคมวฒันธรรมพุทธศาสนาไทย พบว่าวรรณคดีไทย 
พุทธศาสนามีบทบาทในวิถีชีวิต ถ่ายทอดเร่ืองทาน และทานบารมีแก่ชาวพุทธ สร้างศรัทธา 
ในการท าทานได้เป็นอย่างดี มีการกล่าวถึงเร่ืองฉัททนัตชาดก ในเร่ืองของการบ าเพ็ญทานบารมี  
ของพระโพธิสัตว ์โดยยกตวัอยา่ง เร่ืองพญาฉทัทนัตค์  ากาพย ์ของภาคใต ้มา 4 บท ดงัน้ี 
 

   ๏ วนัน้ีตวัขา้ 
จะเล่ือยซ่ึงงา  ออกให้เป็นทาน 
ใช่ปรารถนา  สมบติัพสัถาน 
อินทร์พรหมยมกาฬ  เป็นพยานดว้ยรา 
   ๏ ตวัขา้น้ีไซร้ 
ใช่จะจงใจ  ตั้งความปรารถนา 
เป็นพระเจกโพธิ   พระอรหนัตา 
เทเวศเทวา  ในสวรรคช์ั้นบน 
   ๏ บารมีน้ีไซร้ 
ขา้ขอจงได ้  ตรัสแก่ทศพล 
ไดเ้ทศนา   โปรดเทวาทุกคน 
อยา่ให้ขา้จน  จมในสงสาร 
   ๏ ขอจงส าเร็จ 
ตรัสแก่สรรเพชญ ์  ผูท้รงยอดญาณ 
จกัน าฝงูสัตว ์  ให้พน้สงสาร 
ถึงฝ่ังนิรพาน  ให้พน้ชาติชรา 

 

จากการส ารวจเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับเร่ืองฉัททันตชาดกพบว่าย ังไม่ มี  
ผูน้ าเร่ืองฉัททันตชาดกทุกภูมิภาคมาศึกษาวิเคราะห์ และเปรียบเทียบ ท่ีปรากฏจะมีการน ามา
วิเคราะห์เฉพาะเอกสารท่ีปรากฏอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย  มีหนังสือของศูนยว์ฒันธรรม
ภาคใต้ ราชภัฏนครศรีธรรมราช เร่ือง “พระยาฉัททันต์” ท่ีน าเร่ืองฉัททันตชาดกมาปริวรรต  
และวิเคราะห์ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ และหนังสือ “วรรณกรรมทกัษิณ : วรรณกรรมคดัสรรค์
เล่มท่ี  9” จัดท าโดย สุทธิวงศ์  พงศ์ไพบูลย์ และคณะ เป็นหนังสือท่ีรวบรวมวรรณกรรม  
และชาดก จากเอกสารตวัเขียน ท่ีพบทางภาคใต ้โดยไดน้ าฉัททนัตชาดก ฉบบัศูนยว์ฒันธรรมภูเก็ต 
มาวิเคราะห์เช่นเดียวกันกับเร่ือง “พระยาฉัททันต์” ของศูนย์วฒันธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัย 
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ราชภฏันครศรีธรรมราช  และยงัมีวิทยานิพนธ์ของอาทิตย ์ชีรวณิชยก์ุล เร่ือง “ทานและบารมี : 
ความส าคัญท่ีมีต่อการรังสรรค์วรรณคดีไทยพุทธศาสนา” มีการกล่าวถึงเร่ืองฉัททันตชาดก  
ในเร่ืองของการท าทาน โดยยกตวัอย่างจากเร่ืองพญาฉัททนัต์ค  ากาพย ์ของภาคใต ้นอกจากทั้งสาม
เร่ืองน้ีซ่ึงเป็นการวิเคราะห์เอกสารท่ีพบทางภาคใต ้ยงัไม่พบการน าวรรณกรรมเร่ืองฉัททนัตชาดก
ในภูมิภาคอ่ืน ๆ มาศึกษาวิเคราะห์  

 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัการปริวรรต และอกัขรวิทยา 
ธวชั ปุณโณทก (2522) ท างานวิจยัเร่ือง “อกัษรไทยน้อย : การศึกษาในดา้นอกัขรวิทยา”  

มีวตัถุประสงค์เพื่อการแพร่ขยายของอกัษรไทยไปสู่ดินแดนลุ่มแม่น ้ าโขง และการวิวฒันาการ 
ของอักษรไทยน้อยท่ีปรากฏอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาจากศิลาจารึก ใบจุ้ม  
และเอกสารใบลาน เพื่อดูรูปแบบของเอกสารไทยน้อยในสมัยต่าง ๆ อักขรวิธี วิธีการเขียน  
วา่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร ตามวิธีท่ีเรียกกนัวา่ อกัขรวิทยา 

นัยนา โปร่งธุระ (2525) ได้ท างานวิจัยเร่ือง “อักษรธรรมลานนา” มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
ศึกษารูปแบบอักษร และอักขรวิ ธี  อักษรธรรมล้านนา จากข้อมูลศิลาจารึก และใบลาน  
โดยเก็บขอ้มูลทั้งรูปอกัษร รูปค า อกัขรวิธีของอกัษรธรรมลา้นนา  

คะนึ ง จิต  จันท ร์กระวี  (2533) ได้ท างานวิจัย เร่ือง  “ลักษณะและอักขรวิ ธี ไท ย 
ในพุทธศตวรรษท่ี 24 ตอนต้น” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธีไทย  
ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนต้น พบว่าการเขียนและลายเส้นอักษร  
ปรากฏหลายรูปแบบ เม่ือใส่ในตารางเปรียบเทียบแล้วพบว่าลักษณะตัวอักษรไม่แตกต่างกัน  
อกัษรสมัยหลังมีรูปแบบคล้ายคลึงกับอักษรสมยัต้น ดังนั้นรูปแบบอักษรสมัยอยุธยาพัฒนามา 
เป็นอักษรสมัยธนบุ รี และรัตนโกสินทร์ตอนต้นตามล าดับ ความแตกต่างจะอยู่ ท่ีลายมือ  
ประเภทของเอกสารท่ีใชเ้ขียน และความนิยมในรูปลกัษณะตวัอกัษรของผูเ้ขียน 
 ณพล พรประศาสน์สุข (2559) ท างานวิจัยเร่ือง “จารึกและเอกสารไทยสมัยอยุธยา 
การศึกษาเชิงอักขรวิทยา” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของรูปตัวอักษร และอักขรวิธี  
สมัยอยุธยา จากการศึกษาจารึก และเอกสารไทยสมัยอยุธยา พบการใช้อักษร 3 ชนิดคือ  
อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ซ่ึงใช้ตลอดสมัยอยุธยา อักษรไทยย่อ เป็นอักษรชนิดท่ีเขียน  
อย่างประณีตงดงาม โดยพัฒนาแยกจากอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา และอักษรขอมไทย  
ซ่ึงส่งอิทธิพลในการใชรู้ปพยญัชนะตวัเชิงแก่อกัษรไทยทั้ง 2 ชนิดดว้ย อกัษรไทยอยุธยามีท่ีมาจาก
อักษรไทยสุโขทัย และสืบทอดการใช้มายังกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย โดยอักษรไทยธรรมดา  
พฒันาต่อมาเป็นอกัษรไทยปัจจุบนั ส่วนอกัษรไทยย่อยงัพบใช้ลงมาอย่างน้อยถึงสมยัรัชกาลท่ี 6  
ผลการศึกษารูปอกัษรและอกัขรวิธีสามารถน าไปใชช่้วยสันนิษฐานอายขุอ้มูลท่ีไม่ปรากฏศกัราชได ้
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 ตน้ฉบบัตวัเขียนเร่ืองฉัททนัตชาดก ท่ีผูศึ้กษาน ามาใช้ในการศึกษาประกอบไปดว้ยอกัษร 
ไทยย่อ ในฉบับวดับ้านแลง จงัหวดัระยอง อักษรไทย ในฉบับวดับ้านนา จังหวดัสุราษฏร์ธานี  
อกัษรธรรมลา้นนา ในฉบบัวดัสูงเม่น จงัหวัดแพร่ และอักษรลาว ในฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว  
นครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยอกัษรไทยย่อ ท่ีปรากฏในฉบบั
วัดบ้านแลง ผู ้ศึกษาจะน ามาวิ เคราะห์  และเปรียบเทียบกันกับอักษรไทยย่อในสมัยอยุธยา  
เพื่อหาความแตกต่าง และรูปแบบของการส่งผ่านอกัษรไทยย่อ จากสมยัอยุธยา สู่รัตนโกสินทร์
ตอนต้น  จึ งได้ยก เอกส าร ท่ี เก่ี ย วข้อ งกับ อักษ รและอัก ขรวิ ธี  ช่ ว งอยุธ ย าตอนปล าย  
จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้ มาเป็นขอ้มูลในการศึกษา อีกทั้งยกเอกสารท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 
ดา้นอกัขรวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ฉบบัตวัเขียนอ่ืน ๆ มาเป็นขอ้มูลในการศึกษาและปริวรรตดว้ย 
 

3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบัวรรณคดีศึกษา 
ชวน เพชรแก้ว (2524) เขียนหนังสือเร่ือง “การศึกษาวรรณคดีไทย” ชวน เพชรแก้ว  

ได้รวบรวมความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณคดีไวเ้ป็นหนังสือ เน่ืองจากต าราต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัวิชาน้ี 
มีอยู่น้อย โดยได้แบ่งหัวข้อออกเป็น 1. ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวรรณคดี กล่าวถึงวรรณศิลป์ 
สัญลักษณ์ และภาพพจน์ 2. ลักษณะของวรรณคดี กล่าวถึงประเภทของวรรณคดี ลักษณะของ
วรรณคดีไทย และรสวรรณคดี 3. ลกัษณะ ประเภท และความงามของบทประพนัธ์ไทย กล่าวถึง
ลักษณะของบทประพันธ์  ป ระ เภทของบทประพันธ์  และความงามในบท ร้อยกรอง  
4. วรรณคดีวิจารณ์ และวรรณคดีวิจกัษณ์ กล่าวถึงการวิจารณ์วรรณคดี และประวติัวรรณคดีวิจารณ์ 
5. วรรณคดีวิจารณ์ภาคปฏิบติั กล่าวถึงลกัษณะของนกัวิจารณ์ท่ีดี และแนวการวิจารณ์วรรณคดี  

สืบพงศ์ ธรรมชาติ (2542) เขียนหนังสือเร่ือง “วรรณคดีชาดก” มีเน้ือหาเก่ียวกบัวรรณคดี

ชาดก ตั้งแต่ความหมาย จุดก าเนิด ท่ีมา ประเภท และองค์ประกอบของชาดก ทั้งท่ีเป็นอรรถกถา 

วรรณกรรมทอ้งถ่ิน และวรรณคดีชาดกราชส านกั มีการยกตวัอย่างวรรณคดีชาดกท่ีมีช่ือเสียง และ

เป็นท่ีรู้จกัมาแสดงในเล่ม  

ตรีศิลป์ บุญขจร (2547) ท างานวิจัยเร่ือง “วรรณกรรมประเภทกลอนสวดภาคกลาง”  
มีว ัตถุประสงค์เพื่อส ารวจและรวบรวมวรรณกรรมกลอนสวดของภาคกลางท่ี เป็นเอกสาร  
ตวัเขียนในแผนกเอกสาร หอสมุดแห่งชาติ ศึกษาประวติัความเป็นมาพฒันาการของบทประพนัธ์
ประเภทกาพยท่ี์ใช้แต่งกลอนสวด ศึกษาประเพณีการอ่านวรรณกรรมกลอนสวด และวิเคราะห์
วิจารณ์วรรณกรรมกลอนสวดในด้านท่ีมาของเร่ือง และองค์ประกอบต่าง ๆ มุ่ งเน้นศึกษา
วรรณกรรมกลอนสวดเร่ืองท่ียงัไม่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ พบว่ากลอนสวดเป็นค าเรียกวรรณกรรม
ประเภทหน่ึง คือวรรณกรรมค ากาพย์ท่ีน ามาสวดเป็นท านองสวด เป็นวรรณกรรมศาสนา  
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ซ่ึ งมี เน้ื อ เร่ืองส่ วนใหญ่ เก่ียวกับพุทธศาสนา ตัวละครมีลักษณะเป็นตัวละครด้าน เดียว  
แบ่งเป็นฝ่ายร้ายเป็นตัวแทนของกิ เลสตัณหา และฝ่ายดี เป็นผู ้มีบุญญาธิการ มีคุณธรรม   
มีการกล่าวถึงเร่ืองฉทัทนัตชาดกไวใ้นตารางส่วนกลอนสวดท่ีมาจากนิบาตชาดก 

ตรีศิลป์ บุญขจร ให้ขอ้เสนอแนะไวว้่า การศึกษาวรรณกรรมกลอนสวดในวิทยานิพนธ์  
เร่ืองน้ี เป็นการศึกษาในระดับมหภาค เน่ืองจากเป็นการศึกษาโดยเน้นประเภทวรรณกรรม  
ในขั้นต่อไปควรจะไดมี้การวิจยัในระดบัจุลภาค กล่าวคือศึกษากลอนสวดในแต่ละเร่ืองโดยละเอียด
ทั้ งในด้านการเปรียบเทียบส านวนฉบับต่าง ๆ ของต้นฉบับตัวเขียนกลอนสวดเดียวกัน  
และควรมีการศึกษาวรรณกรรมกลอนสวดของภาคกลางเปรียบเทียบกบัวรรณกรรมเร่ืองเดียวกนั 
ในภูมิภาคอ่ืน ๆ เพื่อให้ เข้าใจวรรณกรรมเร่ืองดังกล่าวชัดเจนยิ่งขึ้ น ทั้ งจะช่วยให้สามารถ
เป รียบ เที ยบลักษณ ะของวรรณ กรรมช าวบ้ าน ในแต่ ล ะภู มิ ภ าคของไท ยได้ อี กด้ ว ย  
(ตรีศิลป์ บุญขจร, 2547 : 467-468)  

 “วรรณกรรมประเภทกลอนสวดภาคกลาง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์” ของ ตรีศิลป์ บุญขจร 
มีการกล่าวถึงเร่ืองฉัททันตชาดกด้วย โดยเป็นฉบับท่ีเก็บรักษาอยู่ ณ กลุ่มหนังสือตัวเขียน  
และจารึก ส านกัหอสมุดแห่งชาติ แต่ไม่มีการศึกษาวิเคราะห์เร่ืองฉทัทนัตชาดก  

นิตยา แกว้คลัณา (2557) เขียนหนังสือเร่ือง “บทพรรณนาในกวีนิพนธ์ไทย: ลีลา ความคิด 

และการสืบสรรค์” โดยได้แสดงให้เห็นวิธีการสร้างบทพรรณนาในกวีนิพนธ์ไทย บทบาท  

และความส าคัญของบทพรรณนาในกวีนิพนธ์ไทย มีการยกตัวอย่างการใช้บทพรรณนา 

ในสถานการณ์ต่าง ทั้งการพรรณนาถึงธรรมชาติ ตวัละคร ฉาก ท่ีอยูใ่นกวีนิพนธ์ไทย 
  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบลักษณะอักษร และอักขรวิธี  อักษรไทยย่อ ท่ีปรากฏในวรรณกรรม  
เร่ือง ฉทัทนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง 

2. ท าให้ทราบส่ิงท่ีเหมือน และแตกต่างในดา้นศิลปะการใชภ้าษา และภาพสะทอ้นสังคม
ของวรรณกรรมเร่ือง ฉทัทนัตชาดก 

 
 
 
 

 



 

บทท่ี 2 

ลกัษณะเอกสาร อกัษร และอักขรวิธี ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง 
 

ท่ีมาของเร่ืองฉัททันตชาดก 

 ชาดกในชั้นพระบาลี คือ พระไตรปิฎก เป็นค าร้อยกรองเรียกว่า คาถา จดัเป็นพุทธวจนะ  
มีจ านวน 547 ชาดก พระธรรมสังคาหกาจารย ์(พระอาจารยผ์ูร้วบรวมคมัภีร์) ไดร้วบรวมชาดกไว้
เป็นคัมภีร์หน่ึงในขุททกนิกายพระสุตตันปิฎก เป็นภาษาบาลีล้วนอยู่ในเล่มท่ี 27 และ 28 แห่ง
พระไตรปิฎก พระธรรมสังคาหกาจารยจ์ดัไวเ้ป็นนิบาตหลายนิบาต โดยรวบรวมเป็นหมวดหมู่ดงัน้ี 

1 . พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาคท่ี  1  เล่ม ท่ี  27  จัดนิบาตไว้ 17  นิบาต  
คือ เอกนิบาตถึงเตรสกนิบาต (คือเรียงจากล าดบั 1-13) ต่อจากนั้นเป็นปกิณกิจกนิบาต วีสตินิบาต  
ติงสตินิบาต และจตัตาฬีสตินิบาต ตามล าดบั 

2. พระสุตตันปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก ภาคท่ี 2 เล่มท่ี 28 จัดนิบาตตามจ าวนของคาถา  
คือ ปัญญาสนิบาต สัฏฐินิบาต สัตตตินิบาต อสีตินิบาต มหานิบาต รวม 22 นิบาต ดงัน้ี  

ชาดกท่ีมีคาถาเดียว จดัเป็น เอกนิบาต มีชาดก 150 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 2 คาถา จดัเป็น ทุกนิบาต มีชาดก 100 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 3 คาถา จดัเป็น ติกนิบาต มีชาดก 50 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 4 คาถา จดัเป็น จตุกกนิบาต มีชาดก 50 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 5 คาถา จดัเป็น ปัญจกนิบาต มีชาดก 25 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 6 คาถา จดัเป็น ฉกักนิบาต มีชาดก 20 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 7 คาถา จดัเป็น สัตตกนิบาต มีชาดก 21 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 8 คาถา จดัเป็น อฏัฐกนิบาต มีชาดก 10 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 9 คาถา จดัเป็น นวกนิบาต มีชาดก 12 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 10 คาถา จดัเป็น ทสกนิบาต มีชาดก 16 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 11 คาถา จดัเป็น เอกาทสกนิบาต มีชาดก 9 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 12 คาถา จดัเป็น ทวาทสนิบาตชาดก มีชาดก 10 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 13 คาถา จดัเป็น เตรสนิบาตชาดก มีชาดก 10 เร่ือง  

เป็นชาดกท่ีมีคาถาเบด็เตลด็ จดัเป็นอีกหมวดหน่ึง เรียกวา่ ปกิณฐกดักนิบาต มีชาดก 13 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 20 คาถา จดัเป็น วีสตินิบาต มีชาดก 14 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 30 คาถา จดัเป็น ติงสนิบาต มีชาดก 10 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 40 คาถา จดัเป็น จตัตาฬีสนิบาต มีชาดก 5 เร่ือง  
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ชาดกท่ีมี 50 คาถา จดัเป็น ปัญญาสนิบาต มีชาดก 3 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 60 คาถา จดัเป็น สัฏฐินิบาต มีชาดก 2 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 70 คาถา จดัเป็น สัตตตินิบาต มีชาดก 2 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 80 คาถา จดัเป็น อสีตินิบาต มีชาดก 5 เร่ือง  
ชาดกท่ีมี 100 คาถาขึ้นไป จดัเป็น มหานิบาต มีชาดก 10 เร่ือง  
รวมชาดกทั้งหมด 547 เร่ือง (สิริ เพช็รไชย, 2541: 74) 
ฉัททนัตชาดก ปรากฏเป็นชาดกเร่ืองท่ี 514 ในนิบาตชาดก อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มท่ี 28 

พระสุตตนัปิฎกเล่มท่ี 20 ขทุทกนิกายชาดก ภาค 2 ในหมวดติงสตินิบาตชาดก เป็นชาดกท่ีแสดงการ
บ าเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว์ โดยการท่ีพญาฉัททันต์สละงาของตน ให้แก่พรานป่า  
ท่ีมาฆ่าตนเพื่อน างาไปท าแท่นบรรทมใหแ้ก่นางจุลสุพตัราเมียของพญาฉทัทนัตเ์ม่ือชาติก่อน 

 

ต้นฉบับสมุดไทยเร่ือง ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง 

ต้นฉบับสมุดไทยเร่ืองฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง  ฉบับหลักท่ีใช้ในการศึกษา  
เป็นเอกสารประเภทสมุดไทยขาว มีสภาพเก่า ไม่สมบูรณ์ ซ่ึงความสมบูรณ์ของเอกสารตน้ฉบบัน้ี  
ผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาจากความครบถว้นของเน้ือหา และสภาพของเล่มสมุดไทย คือเน้ือเร่ืองครบถว้น
สมบูรณ์ทั้งการเปิดเร่ือง การเล่าเร่ือง และการปิดเร่ือง ขอ้ความครบถว้นไม่ขาดหาย หรือลบเลือน
มาก หน้าสมุดไทยไม่ฉีกขาดจากกัน ไม่เป็นรูทั้ งเกิดจากสัตว์และเกิดจากอายุของตัวเอกสาร 
ฉัททนัตชาดกฉบบัวดับ้านแลงมีสภาพไม่สมบูรณ์ ผูศึ้กษาจึงใช้เอกสารสมุดไทยท่ีเก็บรักษาไว้ 
ณ กลุ่มหนังสือตวัเขียนและจารึก ทะเบียน 316 เร่ืองพญาทรฉัดณทรชนทร้ัรเอย้ มาเป็นส่วนแทน
เน้ือความในส่วนท่ีขาดหายไป เน่ืองจากฉบับ น้ี มีส านวนใกล้เคียงกันกับฉัททันตชาดก  
ฉบบัวดับา้นแลง 
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ภาพท่ี 5 สมุดไทยเร่ืองฉทัทนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง จงัหวดัระยอง 

 

จากตวัอย่างตน้ฉบบัของตน้ฉบบัวดับา้นแลง จะเห็นไดว้่า ฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง 
มีสภาพไม่สมบูรณ์ โดยมีสภาพขาด เกิดรู ตวัอกัษรลบเลือน ใจความของเร่ืองตอนกลางหายไป  
แต่การเปิดเร่ือง ปิดเร่ือง ยงัคงอยู่ครบถ้วน ผูป้ระพันธ์ประพันธ์เป็นร้อยกรอง ประเภทกาพย ์  
เขียนดว้ยเส้นด า อกัษรไทยยอ่ หนา้ละ 6 บรรทดั ขนาดของเล่มสมุดไทยกวา้ง 12.6 ซม. ยาว 37 ซม.  

ฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง แม้จะมีสภาพไม่สมบูรณ์  แต่ฉัททันตชาดกฉบับน้ี  
เป็นเอกสารท่ีพบใหม่ ยงัไม่เคยถูกน ามาศึกษา และยงัเป็นการพบเอกสารท่ีเขียนดว้ยอกัษรไทยย่อ
ทั้ ง เล่ ม เพี ยง เล่ม เดียวในจังหวัดระยอง  มี ก ารก ากับ ศักราชว่ า เขี ยนขึ้ น เม่ื อ  พ .ศ . 2330  
ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 1 ในสมัยน้ีพบการใช้อักษรไทยย่อในการจดบันทึกเอกสารทั้ งฉบับ 
เป็นจ านวนน้อย โดยมากจะเขียนเพียงช่ือตน้ และเป็นการพบเร่ืองฉัททนัตชาดกส านวนท่ีเก่าท่ีสุด
ในประเทศไทย จึงท าให้ผูศึ้กษาเลือกฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านแลงน้ีมาเป็นเอกสารฉบับหลัก 
ในการศึกษา 
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ผู้ประพนัธ์ และอายุของต้นฉบับ 

 
ภาพท่ี 6 หนา้สมุดไทยท่ีมีการบนัทึกช่ือผูว้า่จา้ง และปีท่ีเขียน 

 

“นิพพานังปัจจโยโหตุ นิทานเจ้าพญาฉัททันต์จบแต่เท่าน้ีแล้วแลนา หนังสือน้ีนางซุน 
สร้างไว ้ขอเป็นนิสัยปัจจยัตามแต่จะประสงคห์นา้นั้นเถิด เขียนแลว้แต่ ณ วนัพฤหสั เดือนญ่ีแรมเกา้
ค ่า จุลศกัราชพนัร้อยส่ีเกา้ ปีมะแม นพศก เพลาตะวนัชาย เขียนแต่หนงัสือแลว้ส าเร็จทิศา” 

ผูเ้ขียนสมุดไทยฉบบัวดับา้นแลงไม่ไดร้ะบุผูเ้ขียน แต่ไดร้ะบุผูส้ร้าง และปีท่ีเขียนแลว้เสร็จ
ไวใ้นส่วนเดียวกนั โดยอยูใ่นส่วนทา้ยของเร่ือง ระบุว่า “นางซุนสร้างไว”้ หมายความว่า “นางซุน”
เป็นผูส้ร้าง หรือว่าจ้างให้ผูเ้ขียน เขียนสมุดไทยเร่ืองพญาฉัททันต์เล่มน้ีขึ้ นมา พร้อมทั้ งระบุ 
ส่ิงท่ีผูว้า่จา้งตอ้งการไวว้า่ “ขอเป็นนิสัยปัจจยัตามแต่จะประสงคห์นา้นั้นเถิด” 

ในส่วนของปีท่ีเขียนแลว้เสร็จผูเ้ขียนได้ระบุไวต้่อจากช่ือผูจ้้าง “จุลศกัราชพนัร้อยส่ีเก้า”  
จ.ศ. 1149 เม่ือเทียบ จ.ศ. เป็น พ.ศ. แล้วจะพบว่าสมุดไทยเล่มน้ีเขียนขึ้นในปี พุทธศกัราช 2330 
(ตรงกบัรัชสมยัของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (5 ปีหลงัจากขึ้นครองราชย)์) 
 

อกัษรท่ีใช้ในการเขียน  

 
ภาพท่ี 7 แบบอกัษรไทยยอ่ จากเร่ืองฉทัทนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง 

 

“อกัษรไทยย่อ” เป็นอักษรไทยสมยัอยุธยาชนิดหน่ึง อกัษรไทยย่อเกิดจากอกัษรบรรจง  
ในสมัยอยุธยา นิยมใช้และเส่ือมความนิยมไปในสมัยอยุธยา  (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, 2555: 31)  
พบหลกัฐานการใช้งานอกัษรไทยย่อคร้ังแรกในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 23 (ตรงกับรัชสมยัของ



  20 

สมเด็จพระนารายณ์) หลกัฐานท่ีเก่าท่ีสุด คือ จารึกวดัจุฬามณี พ.ศ. 2225 อกัษรไทยย่อมกัใช้เพื่อ
บันทึกเอกสาร อาทิ หนังสือส าคัญ พระราชสาสน์ วรรณคดี โดยรูปอักษรเขียนอย่างบรรจง 
ประดิษฐ์หักเหล่ียม ย่อมุมเส้นอกัษรตวดัปลาย และเขียนเส้นเอียงไปทางขวา อกัษรไทยย่อถูกใช้
แพ ร่หลายจนพัฒนาถึงขีดสุ ดในสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังปรากฏ แบบอักษรใน เร่ือง  
นนัโทปนนัทสูตรค าหลวง เจา้ฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุริยวงศ ์ไดท้รงพระนิพนธ์ไวใ้นปี พ.ศ. 2279 
(ตรงกับ รัชสมัยของพระเจ้าอยู่หั วบรมโกศ) จนเม่ือ อยุธยาเสี ยก รุงค ร้ังท่ี  2 (พ.ศ. 2310)  
ก็ไม่ค่อยพบการใช้อักษรไทยย่อในการบันทึกข้อมูลท่ีมีขนาดยาวจึงนับได้ว่าอักษรไทยย่อ  
เส่ือมความนิยมลงไปในช่วงอยธุยาตอนปลาย 

ฉัททันตชาดก ฉบับวดับ้านแลง ถือเป็นหลักฐานส าคัญท่ีแสดงถึงการใช้อักษรไทยย่อ  

ในการบันทึกขอ้มูลขนาดยาว ในสมยัรัตนโกสินทร์ เพราะอกัษรไทยย่อเส่ือมความนิยมไปแลว้  

เม่ื อ เที ยบกับการใช้งานในสมัยอยุธยา และพบ เอกสารในสมัย รัตนโก สินท ร์ ท่ี เขี ยน 

ดว้ยอกัษรไทยย่อทั้งเล่มจ านวนน้อย โดยมากจะเขียนขึ้นเพียงหน้าตน้ หรือช่ือเร่ือง ซ่ึงการปรากฏ 

การใช้อักษรไทยย่อท่ีจังหวัดระยองน้ี เม่ือสืบถึงประวัติศาสตร์เมืองระยองจะท าให้พบว่า  

จงัหวดัระยอง มีประวติัศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์โดยปรากฏแหล่งโบราณคดี 

เขาวง และเขื่อนประแสร์ จนถึงสมยัอยุธยาจงัหวดัระยองเป็นหน่ึงในหวัเมืองตะวนัออกของอยุธยา 

 (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ,  

2561: 2-4) และปรากฏช่ือ “เมืองระยอง” ในกฎหมายตราสามดวง ท่ีได้ตราขึ้นในสมัยสมเด็จ 

พระบรมไตรโลกนาถ โดยเขียนว่า “…เมืองรยอง…” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2550: 1149) นอกจากน้ี 

ยังปรากฏช่ือเมืองระยองอีกหลายคร้ังในกฎหมายตราสามดวง วัดบ้านแลงสถานท่ีพบ 

เอกสารเร่ืองฉัททันชาดก ตั้ งอยู่ท่ีต าบลบ้านแลง อ าเภอเมือง จังหวดัระยอง เดิมวดับ้านแลง 

เป็นส านักสงฆ์ ท่ีสร้างขึ้นในสมยัอยุธยา โดยนายจนัทร์เป็นผูย้กท่ีดินไร่ออ้ยถวายให้ มีพระนาค 

เป็นผู ้ริเร่ิมก่อสร้างและได้ตั้ งช่ือวดัตามช่ือผู ้ท่ีถวายท่ีดินคือนายจันทร์ว่า “วดัจันทร์สุวรรณ 

โพธิธาราม” ซ่ึงต่อมาชาวบา้นนิยมเรียกกนัวา่ “วดัแลง” สันนิษฐานวา่มาจากบริเวณวดัซ่ึงเป็นพื้นท่ี 

ท่ีพบหินศิลาแลงเป็นจ านวนมาก จึงไดย้กขึ้นมาเป็นช่ือวดั ต่อมาชาวบา้นก็เรียกว่า “วดับา้นแลง”  

ตามช่ือของต าบลท่ีตั้งวดั ปีท่ีตั้งวดัตามท่ีปรากฏคือ พ.ศ. 2285 และวนัรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  

คือวัน ท่ี  23 เมษายน  พ .ศ . 2529 (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , ออนไลน์ , 2561) 

อีกทั้งวดับา้นแลงยงัมีหลกัฐานสถาปัตยกรรมประเภทอุโบสถ และเจดีย ์ท่ีเป็นรูปแบบศิลปะอยธุยา 
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ตอนปลาย ดังนั้ นจึงตั้ งสมมติฐานได้ว่าการท่ีจังหวัดระยองเป็นหน่ึงในหัวเมืองตะวันออก 

ของอยุธยา ประกอบกบัวดับา้นแลง เป็นวดัเก่าแก่มีประวติัถึงสมยัอยุธยา จึงพบอกัษรไทยย่อท่ีนิยม 

ใชใ้นช่วงอยธุยาตอนปลายผา่นการใชง้านในสมุดไทยท่ีพบ ณ วดับา้นแลง จงัหวดัระยอง  

ต้นฉบับฉัททันตชาดก ฉบับวดับ้านแลง ถูกเขียนด้วยอักษรไทยย่อทั้ งเล่มด้วยเส้นด า  

และได้ระบุปีท่ีเขียนไวค้ือ พ .ศ. 2330 ผูศึ้กษาจึงน าอักษรไทยย่อในสมุดไทยเร่ืองฉัททันตชาดก 

ฉบับวดับ้านแลง มาเปรียบเทียบกับอักษรไทยย่อในสมัยอยุธยา โดยอิงตามตารางเปรียบเทียบ

อกัษรไทยย่อของ ณพล พรประศาสน์สุข (ณพล พรประศาสน์สุข, 2559) โดยการเปรียบเทียบ 

และวิเคราะห์อักษรไทยย่อของ ณพล พรประศาสน์สุข ได้แบ่งอักษรไทยย่อไว้สองระยะคือ  

ระยะท่ีหน่ึงช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 23 จนถึงประมาณ พ.ศ. 2270 และระยะท่ีสองช่วงประมาณ  

พ.ศ. 2271 ไปจนถึงส้ินสุดสมยัอยุธยา โดยใช้แบบอกัษรดงัน้ี ในระยะท่ีหน่ึงใชแ้บบอกัษรไทยย่อ

จาก จารึกวดัจุฬามณี พ .ศ. 2225 (พล.4) , จารึกวดัมหาธาตุ กรุงเทพฯ พ .ศ. 2228 (หลักท่ี 115) , 

หนงัสือออกขนุพิพทัโกษา พ.ศ. 2230 , หนงัสือสนธิสัญญาไทย – ฝร่ังเศส คร้ังสมเด็จพระนารายณ์ 

พ .ศ . 2230 และหนังสือออกพระวิสุทสุนทรฯ ถึงมูสู สิงแฬร์ พ .ศ . 2231 (จดหมายฉบับท่ี  1)  

และระยะท่ีสองใช้แบบอกัษรไทยย่อจาก นันโทปนันทสูตร พ .ศ. 2279 , จารึกแม่อกัษรขอมขูด

ปรอท พ.ศ. 2290 (อย.43) , จารึกบานประตูมุก หอพระมณเฑียรธรรม พ .ศ. 2295 (บานประตู1) , 

จารึกบานประตูวดัป่าโมก พ .ศ. 2296 (บานประตู2)  และจารึกประตูมุก วิหารพระพุทธชินราช  

พ.ศ. 2299 (บานประตู3) โดยผูศึ้กษาจะเพิ่มตารางระยะท่ีสามมาเปรียบเทียบกบัทั้งสองระยะโดยใช้

แบบอักษรไทยย่อ ในเร่ืองฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง พ .ศ . 2330 มาเป็นตัวแบบเพื่ อ 

ท าให้ เห็นพัฒนาการ และรูปแบบการส่งผ่านอักษรไทยย่อ จากสมัยอยุธยาตอนปลาย สู่

รัตนโกสินทร์ตอนตน้  

รูปอักษรท่ีพบในสมุดไทยเร่ืองฉัททันตชาดก ฉบับวดับ้านแลง แบ่งเป็นรูปพยญัชนะ  
พบทั้งหมด 35 รูป ไดแ้ก่ 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 (ไม่พบพยญัชนะ ฅ ฆ ฌ  ฎ ฐ ฑ ฒ ฬ และ ฮ) ไม่พบรูปพยญัชนะตัวเชิง รูปสระพบ 20 รูป 
ไดแ้ก่ อะ อา อี อือ อุ อู เอ แอ เอีย เอือ อวั โอ เอาะ ออ เออ อ า ไอ เอา ฤๅ ฦๅ (ไม่พบสระ อิ อึ เอะ 
แอะ เอียะ เอือะ อวัะ โอะ เออะ ใอ ฤ และ ฦ) รูปวรรณยุกต์พบ 1 รูปคือ ไมโ้ท และรูปเคร่ืองหมาย 
พบ 6 รูป คือ ไมห้ันอากาศ ไมย้มก ฟันหนู นิคหิต ขึ้นตน้ขอ้ความ หรือฟองมนั และเคร่ืองหมาย
ก ากบัช่ือฉนัทลกัษณ์ โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดพฒันาการรูปอกัษรไทยยอ่แต่ละตวั ดงัน้ี 
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1. รูปพยัญชนะ 
รูปพยญัชนะพบทั้งหมด 34 รูปดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 ตารางรูปพยญัชนะ 
ก ข ฃ ค ฅ 

    - 
ฆ ง จ ฉ ช 
-     
ซ ฌ ญ ฎ ฏ 

 - 
   

ฐ ฑ ฒ ณ ด 
- - -   
ต ถ ท ธ น 

     
บ ป ผ ฝ พ 

     
ฟ ภ ม ย ร 

     
ล ว ศ ษ ส 

     
ห ฬ อ ฮ  

 -  -  
 

จากตารางขา้งรูปพยญัชนะ สามารถอธิบายพฒันาการรูปพยญัชนะโดยการเปรียบเทียบกบั
อกัษรไทยยอ่ในสมยัอยธุยา ไดด้งัน้ี 

 

พยัญชนะ ก ระยะท่ี 1 ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ หัวอกัษร เส้นกลาง เส้นหนา้ เส้นบน และ
เส้นหลัง เร่ิมเขียนจากหัวอักษร ขมวดเป็นวงจากซ้ายไปขวา แล้วลากเส้นกลางลงมา จากนั้ น
ลากเส้นหน้าต่อจากเส้นกลางใตห้ัวอกัษรออกไปทางซ้าย แลว้หักมุมลากเส้นบนกลบัไปทางขวา 
จากนั้นหักมุมอีกคร้ัง ลากเส้นหลงัเฉียงลงมาดา้นล่าง ปลายหางขมวดเป็นวงเช่นเดียวกบัหัวอกัษร 
ระยะท่ี 1 เหล่ียมมุมปรากฏนอ้ยท่ีสุด 
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ระยะท่ี 2 เหล่ียมมุมชดัเจนท่ีสุด มีการขมวดวงท่ีเส้นกลาง และปลายเส้นหลงั 
ระยะท่ี 3 เส้นหนา้อยู่ชิดกบัเส้นกลางมากขึ้น เหล่ียมมุม และความเอียงของอกัษรระยะท่ี 3 

ลดลงจาก ระยะท่ี 2 เลก็นอ้ย  
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 หลกัที1่15 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

พยัญชนะ ข รูปอกัษรประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ หัวอกัษร เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลงั 
เร่ิมเขียนจากหัวอักษรขมวดเป็นวง จากซ้ายไปขวา แลว้เขียนเส้นโค้งอีกเส้นครอบหัวอกัษรไว ้
จากนั้นลากเส้นหน้าเฉียงลงไปทางซ้าย ปลายโค้งขึ้นไปทางซ้ายเล็กน้อย ลากเส้นล่างเฉียงลง
ทางขวาสั้น ๆ แลว้ลากเส้นหลงัเฉียงขึ้นไปทางขวา หางหกัมุมบรรจบกบัเส้นบน  

ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 แต่ระยะท่ี 1 รูปอกัษรจากจารึก
วดัจุฬามณี (พล.4) เหล่ียมมุมปรากฏนอ้ยท่ีสุด  

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

พยัญชนะ ฃ ลกัษณะรูปเหมือนพยญัชนะ ข แต่หวัอกัษรมีหยกักลาง  
ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา นันโทฯ วัดบ้านแลง 

   
 

พยัญชนะ ค ระยะท่ี 1 ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นกลาง เส้นหน้า เส้นบน  
และเส้นหลงั เร่ิมเขียนจากหัวอกัษรเป็นวง จากขวาไปซ้าย แลว้ลากเส้นกลางเฉียงลงไปดา้นซ้าย 
แล้วลากเส้นหน้าเฉียงออกด้านซ้ายขึ้นไปเล็กน้อย หักมุมแล้วลากเส้นบนไปด้านขวา จากนั้น
ลากเส้นหลงัลงไปดา้นล่าง  
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ระยะท่ี 2 มีการขมวดวงท่ีปลายเส้นหลงั 
ระยะท่ี 3 มีการขมวดวงเพิ่มท่ีปลายเส้นกลาง  
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา นันโทฯ วัดบ้านแลง 

   
 

พยัญชนะ ง ระยะท่ี 1 ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ หัวอกัษร เส้นหลงั และเส้นล่าง เร่ิมเขียน
จากหัวอกัษร ขมวดเป็นวงจากซ้ายไปขวา ลากเส้นหลงัลงดา้นล่าง และหักมุมลากเส้นล่างเฉียงขึ้น
ไปทางซา้ยเลก็นอ้ย 

ระยะท่ี 2 มีความเป็นเหล่ียมมุมมากท่ีสุด เฉพาะนันโทปนันทสูตรเขียนหัวอักษรเป็น
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

ระยะท่ี 3 การพฒันาเปล่ียนแปลงเพียงความเหล่ียมลดลง มีลกัษณะมนมากขึ้นท่ีส่วนหัว
อกัษร คลา้ยการเขียนของระยะท่ี 1 รูปอกัษรจากจารึกวดัจุฬามณี (พล.4) 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

พยัญชนะ จ ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 รูปอกัษรประกอบดว้ย 6 ส่วน คือ หัวอกัษร เส้นหน้า 
เส้นล่าง เส้นหลัง เส้นบน  และเส้นปลาย เร่ิมเขียนจากหัวอักษรขมวดเป็นวงจากซ้ายไปขวา  
ลากเส้นหน้าเฉียงลงไปทางซ้าย จากนั้นลากเส้นหลงัเฉียงขึ้นไปทางขวา และหักมุมเขียนเส้นบน 
ไปทางดา้นซา้ย จากนั้นตวดัเส้นปลายกลบัมาบรรจบกนักบัเส้นบน  

ระยะท่ี 3 พฒันาการของ พยญัชนะ จ ประกอบด้วยการลดระยะความห่างของเส้นหน้า 
กับเส้นล่าง คล้ายกับ ระยะท่ี 1 รูปอักษรจากหนังสือสนธิสัญญา ปลายเส้นบนตวดัขึ้น ไม่ตวดั
กลบัมาบรรจบกบัเส้นบน 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย นันโท บานประตู2 วัดบ้านแลง 
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พยัญชนะ ฉ ระยะท่ี 1 รูปอักษรประกอบด้วย 7 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง  
ขมวดหลัง เส้นหลัง เส้นบน และเส้นปลาย เร่ิมเขียนจากหัวอักษรขมวดเป็นวงจากซ้ายไปขวา  
แล้วลากเส้นหน้าเฉียงลงด้านซ้าย  ปลายโค้งขึ้นไปทางซ้ายเล็กน้อย จากนั้นลากเส้นล่างหักมุม 
ไปทางดา้นขวาพร้อมขมวดวงท่ีปลายเส้นล่าง ลากเส้นหลงัเฉียงไปทางดา้นขวา แลว้ลากเส้นบน  
ไปทางด้านซ้าย และหักปลายลงด้านล่างซ้าย เล็กน้อย และตวัดเส้นปลายกลับมาบรรจบ 
กับเส้นบน เฉพาะหลักท่ี 115 จารึกวัดมหาธาตุ กรุงเทพ เส้นปลายจะตวัดออกไปทางซ้าย  
ไม่มาบรรจบกบัเส้นบน 

ระยะท่ี 2 เฉพาะนนัโทปนนัทสูตรเขียนหวัอกัษรเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
ระยะท่ี 3 มีการพัฒนาจากระยะท่ี 2 คือปลายตวัดขึ้ นแทน การตวัดกลับมาบรรจบ 

กบัเส้นบน และลดความเป็นเหล่ียมลดเลก็นอ้ย การตวดัปลายคลา้ยกบัระยะท่ี 1 ในจารึกหลกัท่ี 115 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

หลกัที1่15 ขุนพพิทัฯ นันโทฯ วัดบ้านแลง 

    
 

พยัญชนะ ช  รูปอักษรประกอบด้วย 6 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง เส้นหลัง  
และตวดัหาง เขียนเหมือนกับพยญัชนะ ข แต่มีส่วนหางเพิ่มขึ้ นมาโดยเขียนต่อจากเส้นหลัง  
ตวดัเฉียงขึ้นไปทางดา้นขวา 

ระยะท่ี 1 ความเป็นเปลี่ยมมุมไม่ชดัเจนเท่าระยะท่ี 2 
ระยะท่ี 2 ขนาดหวัอกัษรจะใหญ่ท่ีสุด 
ระยะท่ี 3 ลกัษณะอกัษรคลา้ยกบั ระยะท่ี 1 แบบอกัษรจากสนธิสัญญา 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 
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พยัญชนะ ซ รูปอกัษรเหมือนพยญัชนะ ช แต่มีหยกักลางท่ีหวัอกัษร 
ระยะท่ี 3 ลกัษณะอกัษรคลา้ยกบั ระยะท่ี 1 แบบอกัษรจากสนธิสัญญา 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา นันโทฯ วัดบ้านแลง 

   
 

พยัญชนะ ญ  ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 รูปอักษรประกอบด้วยส่วนรูปอักษรด้านบน  
คือ หวัอกัษร เส้นหนา้ เส้นบน เส้นกลาง เส้นล่าง เส้นหลงั และขมวดหลงั และส่วนเชิง รวม 8 ส่วน 
เร่ิมต้นเขียนท่ีส่วนหัวอักษรขมวดวงจากซ้ายไปขวา แล้วลากเส้นหน้าเฉียงขึ้ นไปทางขวา  
และหักมุมหยกัไปดา้นซ้าย ต่อเส้นบนโคง้ไปทางขวา และลากเส้นกลางเฉียงลงทางซ้ายเล็กน้อย 
จากนั้นลากเส้นล่างไปทางดา้นขวา ต่อเส้นหลงัเฉียงขึ้นไปดา้นขวา และหักเหล่ียมขมวดหลงัเขียน
หางอกัษรขึ้น แลว้ลากลงเฉียงไปดา้นซา้ย แลว้ขมวดวงใหญ่ขึ้นจากซา้ยไปขวา  

ระยะท่ี 3 พฒันาการในส่วนของเชิง โดยไม่เขียนต่อเส้นล่างเหมือนกบัสองระยะแรก มีการ
เพิ่มส่วนหวัอกัษรไปท่ีตวัเชิง  

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ อย.43 วัดบ้านแลง 

     
 

พยัญชนะ ฏ ระยะท่ี 1 รูปอักษรประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน  
เส้นหลงั และส่วนเชิง ลกัษณะการเขียนเหมือนพยญัชนะ ภ แต่เพิ่ม ส่วนเชิงมาโดยลากเส้นต่อจาก
ปลายเส้นหลงั โดยเวน้ระยะห่างเล็กนอ้ย จากนั้นโคง้ขึ้นไปทางซ้าย และหักมุมกลบัไปบรรจบกบั
เส้นแนวตั้งของส่วนเชิง 

ระยะท่ี 2 มีการขมวดวงท่ีปลายเส้นหลงั 
ระยะท่ี 3 ส่วนเชิงต่อปลายเส้นหลังโดยไม่มีการขมวดวง และส่วนหัวอักษรฉบับ 

วดับา้นแลงเขียนจากซา้ยไปขวา 
 
 
 

 



  27 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา สุปรีติฯ นันโทฯ วัดบ้านแลง 

     
 

พยัญชนะ ณ  รูปอักษรประกอบด้วย 7 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน เส้นกลาง  
เส้นล่าง เส้นหลงั และขมวดหลงั เร่ิมตน้เขียนท่ีส่วนหัวอกัษรขมวดวงจากซ้ายไปขวา แลว้ลากเส้น
หน้าเฉียงขึ้นไปทางขวา และหักมุมหยกัไปดา้นซ้าย ต่อเส้นบนโคง้ไปทางขวา และลากเส้นกลาง
เฉียงลงทางซ้ายเล็กน้อย จากนั้ นลากเส้นล่างไปทางด้านขวาพร้อมขมวดวงท่ีปลายเส้นล่าง  
ต่อเส้นหลงัเฉียงขึ้นไปดา้นขวา และหกัเหล่ียมขมวดหลงัเขียนหางอกัษรขึ้น 

ระยะท่ี 1 ยงัไม่มีการหยกัหนา้ โดยการหยกัหนา้เพิ่งเร่ิมมีในระยะท่ี 2 
ระยะท่ี 3 เขียนเหมือนระยะท่ี 2 แต่ลดความเอียงลงเลก็นอ้ย 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

ขุนพพิทัฯ สนธิสัญญา นันโทฯ วัดบ้านแลง 

    
 

พยัญชนะ ด ระยะท่ี 1 ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นกลาง เส้นหน้า เส้นบน  
และเส้นหลงั เร่ิมเขียนจากหัวอกัษรเป็นวง จากซ้ายไปขวา แลว้ลากเส้นกลางเฉียงลงไปดา้นซ้าย 
ระยะท่ี 3 เส้นกลางและเส้นหน้าจะขมวดเป็นวงเช่ือมต่อกัน แลว้ลากเส้นหน้าเฉียงออกดา้นซ้าย  
ขึ้นไปเลก็นอ้ย หกัมุมแลว้ลากเส้นบนไปดา้นขวา จากนั้นลากเส้นหลงัลงไปดา้นล่าง  

ระยะท่ี 2 ขมวดวงท่ีปลายเส้นหลงั 
ระยะท่ี 3 มีการเพิ่มการขมวดวงท่ีปลายเส้นกลาง  
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 
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พยัญชนะ ต เขียนรูปเหมือนกนักบัพยญัชนะ ด แต่มีหยกัเพิ่มท่ีกลางเส้นบน  
ระยะท่ี 3 มีการเพิ่มการขมวดวงท่ีปลายเส้นกลาง  

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

พยัญชนะ ถ รูปอกัษรประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวอกัษร เส้นหน้า เส้นบน และเส้นหลงั 
เร่ิมเขียนท่ีหวัอกัษรขมวดเป็นวงจากซา้ยไปขวา แลว้ลากเส้นหนา้เฉียงขึ้นไปทางขวา หยกัหกัมุมไป
ทางดา้นซ้าย แลว้ลากเส้นบนโคง้ไปทางขวา จากนั้นลากเส้นหลงัเฉียงลงดา้ยซ้าย พร้อมขมวดวง
เลก็ท่ีปลายเส้นหลงั 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

พยัญชนะ ท รูปอักษรประกอบด้วย 6 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง เส้นกลาง  
เส้นบน และเส้นหลงั เร่ิมเขียนท่ีหัวอกัษรจากซ้ายไปขวา จากนั้นลากเส้นหน้าเฉียงลงไปทางซ้าย 
ปลายโค้งขึ้ นไปทางซ้ายเล็กน้อย แล้วลากเส้นล่างโค้งไปทางขวา แล้วลากเส้นกลางเฉียงขึ้ น 
ไปด้านขวา และหยกัหักมุมไปทางซ้าย ลากเส้นบนโค้งไปทางขวา ลากเส้นล่างเฉียงลงซ้าย  
แลว้ขมวดวง 

ระยะท่ี 2 มีความเป็นเหล่ียมมุมมากท่ีสุด เฉพาะนันโทปนันทสูตรเขียนหัวอักษร 
เป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

ระยะท่ี 3 เขียนคลา้ยกบัระยะท่ี 1 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ อย.43 วัดบ้านแลง 
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พยัญชนะ ธ รูปอกัษร ธ ในระยะท่ี 3 ปรากฏ 2 รูป รูปอกัษรแรกคือรูปท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบั
ระยะท่ี 2  รูปอกัษรประกอบด้วย 5 ส่วน คือ เส้นหน้า เส้นล่าง เส้นหลงั เส้นกลาง และเส้นบน  
เร่ิมเขียนจากหวัอกัษร เขียนขมวดเป็นวงจากซา้ยไปขวา และลากเส้นหนา้เฉียงไปทางซา้ย ระยะท่ี 3 
จะขมวดวงอีกวงท่ีปลายเส้นหน้า ส่วนระยะท่ี 2 จะตวดัปลายหางไปทางซ้าย จากนั้นลากเส้นล่าง 
ระยะท่ี 2 จะหยกับริเวณปลายเส้นล่าง ส่วนระยะท่ี 3 เขียนปกติ จากนั้ นลากเส้นหลังเฉียงขึ้ น
ด้านขวา ลากเส้นกลางเฉียงไปทางซ้าย มักลากให้ผ่านหัวอักษร จากนั้ นหักมุมลากเส้นบน 
ไปทางขวา หวดัปลายคลายลูกคล่ืน ส่วนรูปท่ีสอง จะมีลักษณะคล้ายกับพยญัชนะ ธ ปัจจุบัน  
แต่เพิ่มวงท่ีปลายเส้นหนา้ 

ระยะท่ี 2 มีความเป็นเหล่ียมมุมมากท่ีสุด 
ระยะท่ี  3 พยัญชนะ ธ ปรากฏ 2 รูปมีการพัฒนาการท่ี เห็นได้อย่างชัดเจนคือการ 

ลดเหล่ียมมุม และเพิ่มวงท่ีปลายเส้นหนา้ อกัษรคลา้ยอกัษรไทยปัจจุบนัมากขึ้น 
 

ระยะที ่1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

ขุนพพิทัฯ สนธิสัญญา นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

พยัญชนะ น รูปอักษร ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง เส้นหลัง  
และขมวดหลงั เร่ิมจากเขียนหัวอกัษรขมวดเป็นวงจากซ้ายไปขวา ลากเส้นหน้าต่อลงมาดา้นล่าง 
ปลายโคง้ขึ้นไปทางซ้ายเล็กน้อย แลว้ลากเส้นต่อไปทางขวาและขมวดหลงั จากนั้นลากเส้นหลงั
เฉียงขึ้นไปดา้นบน และขมวดหลงั 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 แต่ระยะท่ี 2 เฉพาะนนัโทปนนัท
สูตรเขียนหวัอกัษรเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 
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พยัญชนะ บ รูปอักษรประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง เส้นหลัง  
และขมวดหลงั เร่ิมเขียนจากส่วนหัวขมวดเป็นวงจากซ้ายไปขวา และลากเส้นหนา้เฉียงลงทางซ้าย 
ปลายโค้งขึ้นไปทางซ้ายเล็กน้อย และหักมุมลากเส้นล่างไปทางขวา จากนั้นลากเส้นหลังเฉียง 
ขึ้นทางขวา และลากขมวดหลงั 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 แต่ระยะท่ี 2 เฉพาะนนัโทปนนัท
สูตรเขียนหวัอกัษรเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

หลกัที1่15 สนธิสัญญา นันโทฯ อย.43 วัดบ้านแลง 

     
 

พยัญชนะ ป ประกอบด้วยอักษรส่วนล่างเหมือนกับรูปพยญัชนะ บ แต่เพิ่มส่วนหาง 
เหมือนเคร่ืองหมายทณัฑฆาตแบบอกัษรไทยยอ่ เขียนไวเ้หนือเส้นขมวดหลงั 

การพฒันาการเช่นเดียวกบัพยญัชนะ บ  
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา นันโทฯ อย.43 วัดบ้านแลง 

     
 

พยัญชนะ ผ  รูปอักษรประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง เส้นหลัง  
และขมวดหลงั เร่ิมจากเขียนหัวอกัษรขมวดวงจากขวาไปซ้าย ลากเส้นหนา้เฉียงลงดา้นล่าง เร่ิมโคง้
ไปทางขวาในส่วนของกลางเส้นกลาง จากนั้นลากเส้นล่างโค้งหยกัไปด้านขวา โดยส่วนยอด 
ของโคง้มกัเอนไปทางซา้ยเลก็นอ้ย จากนั้นลากเส้นหลงัขึ้นไปทางขวา และขมวดหลงั 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 
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พยัญ ชนะ  ฝ  รูป อักษ ร ส่ วนล่ าง เห มื อนกัน กับ พ ยัญ ชน ะ  ผ  แ ต่ เพิ่ ม ส่ วนห าง 
เหมือนเคร่ืองหมายทณัฑฆาตแบบอกัษรไทยยอ่ เขียนไวเ้หนือเส้นขมวดหลงั 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 สุปรีติฯ นันโทฯ วัดบ้านแลง 

     
 

พยัญชนะ พ ระยะท่ี 1 ประกอบด้วย 9 ส่วน คือ หัวอกัษร เส้นหน้า เส้นล่างเส้นท่ีหน่ึง  
เส้นกลางเส้นท่ีหน่ึง เส้นบน เส้นกลางเส้นท่ีสอง เส้นล่างเส้นท่ีสอง เส้นหลัง และขมวดหลัง  
เร่ิมเขียนจากหัวอกัษรขมวดเป็นวงจากซ้ายไปขวา แลว้ลากเส้นหน้าลงทางดา้นซ้าย ปลายโคง้ขึ้น 
ไปทางซ้ายเล็กน้อย หักมุมแลว้ลากเส้นล่างท่ีหน่ึงไปทางขวา และลากเส้นกลางท่ีหน่ึงเฉียงขึ้น 
ไปดา้นขวา ต่อเส้นบนหักมุมไปทางขวา จากนั้นลากเส้นกลางท่ีสองเฉียงลงทางดา้นซ้าย ปลายโคง้
ขึ้ นไปทางซ้ายเล็กน้อย และหักมุมลากเส้นล่างท่ีสอง จากนั้ นลากเส้นหลังเฉียงขึ้ นทางขวา  
และขมวดหลงั 

ระยะท่ี 2 เฉพาะนนัโทปนนัทสูตรเขียนหวัอกัษรเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
ระยะท่ี 3 มีการขมวดวงท่ีปลายเส้นกลางท่ีหน่ึงเพื่อต่อกบัเส้นบน  

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

พยัญชนะ ฟ  ระยะท่ี 1 รูปอักษรส่วนล่างเหมือนกันกับพยญัชนะ ฟ แต่เพิ่มส่วนหาง 
เหมือนเคร่ืองหมายทณัฑฆาตแบบอกัษรไทยยอ่ เขียนไวเ้หนือเส้นขมวดหลงั 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 แต่ระยะท่ี 2 เฉพาะนนัโทปนนัท
สูตรเขียนหวัอกัษรเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
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ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ อย.43 วัดบ้านแลง 

     
 

อกัษร ภ ระยะท่ี 1 และ 2 รูปอกัษรเหมือนกบัพยญัชนะ ถ แต่ส่วนหวัอกัษรกลบัมาดา้นซา้ย
ขมวดเป็นวงจากขวาไปซา้ย 

ระยะท่ี 3 ส่วนหวัอกัษรอยูห่่างจากเส้นหนา้  
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา นันโท บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

อกัษร ม รูปอกัษรประกอบดว้ย 6 ส่วน คือ หวัอกัษร เส้นหนา้ ขมวดหนา้ เส้นล่าง เส้นหลงั 
และขมวดหลงั เร่ิมตน้เขียนจากส่วนหัวขมวดวงจากซ้ายไปขวา และลากเส้นหน้าเฉียงลงทางซ้าย
ขมวดวงจากซา้ยไปขวา ต่อเส้นล่างเฉียงลงทางขวาเลก็นอ้ย จากนั้นลากเส้นหลงัขึ้น วาดขมวดหลงั 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 แต่ระยะท่ี 2 เฉพาะนนัโทปนนัท
สูตรเขียนหวัอกัษรเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

    
 

พยัญชนะ ย รูปอักษรประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง เส้นหลัง  
และขมวดหลัง เร่ิมเขียนจากหัวอักษร จากขวาไปซ้าย ลากเส้นหน้าลงด้านล่าง มีหยกักลาง  
ปลายเส้นหยกัตวดัขึ้นเลก็นอ้ย ลากต่อลงมาปลายเส้นล่างโคง้ขึ้นไปทางซ้ายเลก็นอ้ย จากนั้นหกัมุม
ต่อเส้นล่างขีดไปทางขวา จากนั้นลากเส้นหลงัเฉียงขึ้นดา้นขวา ต่อดว้ยขมวดหลงั 

ระยะท่ี 3 ส่วนหยกักลางเส้นหนา้จะหยกัเขา้ไปลึกกวา่เกือบบรรจบปลายเส้นหลงั 
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ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

พยัญชนะ ร รูปอกัษรประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ หวัอกัษร เส้นหนา้ เส้นบน และขมวดปลาย 
เร่ิมตน้เขียนหัวอกัษรเป็นวงจากขวาไปซ้าย และลากเส้นหน้าเฉียงขึ้นไปทางขวาเล็กน้อย หักมุม
ลากเส้นกลางไปทางซา้ย และหกัมุมอีกทีไปทางขวาขมวดปลาย 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

พยัญชนะ ล ระยะท่ี 1 และ 2 รูปอกัษรประกอบดว้ย 5 ส่วน คือ หัวอกัษร เส้นล่าง เส้นหลงั 
เส้นบน และขมวดปลาย เร่ิมเขียนท่ีหัวอักษรจากซ้ายไปขวา และลากเส้นล่างโค้งไปทางขวา  
และต่อเส้นหลังเฉียงขึ้นไปทางขวา จากนั้นขีดเส้นบนโค้งไปทางซ้าย และขมวดปลายกลบัมา
บรรจบกับเส้นบน แต่เส้นปลาย ระยะท่ี 1 จากรูปอกัษรจากจารึกวดัจุฬามณี (พล.4) มีปลายตวดั
ปลายขึ้นเลก็นอ้ย 

ระยะท่ี 3 มีการขมวดวงท่ีปลายเส้นล่างต่อกับเส้นหลัง เส้นขมวดปลายจะขมวดขึ้ น 
ไปดา้นบนคลา้ยกบัระยะท่ี 1 จากรูปอกัษรจากจารึกวดัจุฬามณี (พล.4) 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 
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พยัญชนะ ว ระยะท่ี 1 รูปอักษรประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นล่าง เส้นหลัง  
เส้นบน และตวดัปลาย เร่ิมเขียนท่ีส่วนหัวอกัษรเป็นวงจากขวาไปซ้าย แลว้ลากเส้นลงมาเล็กน้อย 
เพื่อต่อกับเส้นล่าง จากนั้ นลากเส้นล่างไปทางด้านขวา และขีดเส้นหลังเฉียงขึ้ นไปทางขวา  
หกัมุมเขียนเส้นบนโคง้ไปดา้นซา้ยล่าง และตวดัปลายออกไปดา้นบน  

ระยะท่ี 2 เส้นปลายขมวดปลายกลบัมาบรรจบกบัเส้นบน 
ระยะท่ี 3 มีการขมวดวงท่ีปลายเส้นหน้าต่อกับเส้นล่าง เส้นขมวดปลายจะขมวดขึ้ น 

ไปดา้นบนคลา้ยกบัระยะท่ี 1 จากรูปอกัษรจากจารึกวดัจุฬามณี (พล.4) 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

พยัญชนะ ศ  ระยะท่ี  1 รูปอักษรเหมือนพยัญชนะ ค แต่ เพิ่ ม เส้นตัด ท่ี ส่วนกลาง 
ของเส้นหลงั ตวดัปลายเฉียงขึ้นไปทางขวา 

ระยะท่ี 2 เพิ่มขมวดวงท่ีปลายเส้นหลงั 
ระยะท่ี 3 ขมวดวงท่ีปลายเส้นกลาง 
‘ 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

พยัญชนะ ษ  ระยะท่ี  1 รูปอักษรเหมือนพยัญชนะ บ แต่เพิ่ม เส้นตัด ท่ี ส่วนกลาง 
ของเส้นหลงั ตวดัปลายเฉียงขึ้นไปทางขวา 

ระยะ ท่ี  2 ความ เป็น เห ล่ียมมุมชัด เจน  เฉพาะนันโทปนันทสูตรเขี ยนหั วอักษร 
เป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ 

ระยะท่ี 3 เส้นตดัหางขีดยาวกวา่ระยะท่ี 1 และ 2 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 
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พยัญชนะ ส  ระยะท่ี  1 และระยะท่ี  2 รูปอักษรเหมือนพยัญชนะ ล แต่เพิ่มเส้นตัด  
ท่ีส่วนกลางของเส้นบน ตวดัปลายเฉียงกลับมาบรรจบกับเส้นบน ระยะท่ี 1 เฉพาะรูปอักษร 
จากจารึกวดัจุฬามณี (พล.4) เส้นปลายตวดัขึ้นไปดา้นบน 

ระยะท่ี 3 เพิ่มวงท่ีปลายเส้นล่าง ตวดัปลายขึ้นไปดา้นบนคลา้ยกบั ระยะท่ี 1 จากรูปอกัษร
จากจารึกวดัจุฬามณี (พล.4) 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

พยญัชนะ ห รูปอกัษรเหมือนพยญัชนะ ท ขมวดวงเพิ่มท่ีปลายเส้นกลางต่อกบัเส้นบน 
ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู1 วัดบ้านแลง 

     
 

พยัญชนะ อ รูปอักษรประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง เส้นหลัง  
และเส้นบน เร่ิมเขียนจากหัวอกัษร สองระยะแรกหัวอกัษรจะยงัไม่เป็นวงกลมเต็มวง เวน้ฉบับ 
นันโทปนันทสูตร ส่วนระยะท่ี 3 หัวอกัษรขมวดเป็นวงจากซ้ายไปขวา จากนั้นลากเส้นหน้าลงมา
เฉียงทางซ้าย ปลายโคง้ขึ้นไปทางซ้ายเล็กน้อย และลากเส้นล่างไปทางขวา ลากเส้นหลงัเฉียงขึ้น 
ไปทางดา้นขวา จากนั้นลากเส้นบนโคง้ไปทางดา้นซา้ยไปบรรจบบริเวณตน้เส้นหัวอกัษร 

ระยะท่ี 1 พบการเขียน 2 แบบ แบบแรกเร่ิมเขียนท่ีเส้นหนา้ลากเฉียงลงดา้นล่าง แลว้หกัมุม
ต่อเส้นล่างขีดไปทางด้านขวา ต่อดว้ยเส้นหลงัโคง้ขึ้นไปด้านหน้าต่อด้วยเส้นบนลากมาทางซ้าย 
และปลายมว้นผา่นเส้นหนา้ตวดัปลายขึ้นใหเ้ป็นหวัอกัษร ส่วนแบบท่ีสองเร่ิมเขียนท่ีหวัอกัษรก่อน 

ระยะท่ี 2 ความโคง้ และเหล่ียมมุมชดัเจน 
ระยะท่ี 3 มีการลดความเอียงลงเลก็นอ้ย และส่วนหวัอกัษรเขียนเป็นวงกลมเตม็วง 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 
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2. รูปสระ 
พบ 20 รูป ดงัน้ี 
ตารางท่ี 2 ตารางรูปสระ 
อะ อา อิ อี อึ 

  -  - 
อือ อุ อู เอะ เอ 

   -  
แอะ แอ โอะ โอ เอาะ 

-  - 

 
 

ออ เออะ เออ เอียะ เอีย 

 
- 

 
- 

 

เอือะ เอือ อวัะ อวั อ า 
-  - 

  
ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ 
- 

  - 
 

ฦ ฦๅ    
- 

 
   

 

จากตารางขา้งรูปสระ สามารถอธิบายพฒันาการรูปสระ โดยการเปรียบเทียบกับอกัษร 
ไทยยอ่ในสมยัอยธุยา 

 

สระอะ ระยะท่ี 1 รูปสระจากจารึกวกัจุฬามณี (พล. 4) เขียนเป็นวงกลม 2 วง อยู่ขนานกนั
บนล่าง รูปสระจากหนงัสือสนธิสัญญา รูปสระเปล่ียนเป็นเส้นแนวนอน 2 เส้น ลากจากซ้ายไปขวา 
มีการขมวดวงท่ีหวัของแต่ละเส้น จากขวาไปซา้ย 

ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตามรูปอกัษรจากหนงัสือ
สนธิสัญญา 
 
 
 
 



  37 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

สระอา รูปสระประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เส้นบน และเส้นหลัง เร่ิมเขียนจากเส้นบน 
เป็นเส้นโคง้ขึ้นจากซา้ยไปขวา และเขียนเส้นหลงัเฉียงลงทางดา้นซา้ย พร้อมขมวดวงท่ีปลายเส้น 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

สระอี รูปสระประกอบด้วย 3 เส้น คือเส้นบน เส้นล่าง และขีดบน เร่ิมเขียนจากด้านขวา
ของเส้นล่างลากไปทางซ้าย แลว้หักมุมต่อด้วยเส้นบนโคง้ ไปบรรจบกับหัวเส้นล่าง และขีดบน  
เป็นแนวตั้งสั้น ๆ บรรจบกบักลางเส้นบน  

ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

สระ อือ  รูป ส ระ เขี ยน เห มื อนกัน กับ  ส ระ  อี  เพิ่ ม เส้ นบนแนวตั้ งม า อีก  1 เส้ น  
ขนาดกบัเส้นเดิม  

ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 
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สระอุ  ระยะท่ี  1 รูปสระประกอบด้วย 2 ส่วนคือ หัวอักษร และเส้นหลัง เร่ิมเขียน 
จากหวัอกัษร และหกัเส้นหลงัลากลงดา้นล่าง 

ระยะท่ี 2 รูปสระประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ เส้นหลงั และขมวดวงล่าง เร่ิมเขียนจากเส้นหลงั
ลากโคง้ลงไปทางซา้ย และขมวดลงท่ีปลายเส้นหลงั ส่วนหวัอกัษรหายไป 

ระยะท่ี 3 คลา้ยกบัระยะท่ี 1 แต่ลกัษณะหัวอกัษรเป็นวงจากซ้ายไปขวาชดัเจน และเส้นล่าง
โคง้หวดั 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

สระอู ระยะท่ี 1 รูปสระประกอบดว้ย 4 ส่วนคือ หัวอกัษร เส้นหนา้ เส้นล่าง และเส้นหลงั 
เร่ิมเขียนจากหัวอกัษร ลากเส้นหน้าเฉียงลงดา้นหน้าซ้าย ลากเส้นล่างไปทางขวา และลากเส้นบน
เฉียงขึ้นขนานกบัเส้นหนา้ 

ระยะท่ี 2 เกิดการเปล่ียนแปลงเช่นเดียวกันกับสระอุ คือหัวอกัษรหายไป และมีขมวดวง  
ท่ีปลายเส้นหลงัเพิ่มขึ้นมา 

ระยะท่ี 3 คลา้ยกบัระยะท่ี 1 แต่ลกัษณะหวัอกัษรเป็นวงจากซ้ายไปขวาชดัเจน ลดความโคง้
ลงเลก็นอ้ย 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

สระเอ ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 รูปสระประกอบดว้ยส่วนหัวอกัษร เส้นหน้า และเส้นบน 
เร่ิมเรียนจากหัวอกัษรขมวดวงจากซ้ายไปขวา แลว้ลากเส้นหน้าเฉียงขึ้นทางดา้นขวา ในส่วนของ
เส้นบนของสองระยะแรกหกัมุมลากเฉียงลงไปทางขวาสั้น ๆ  

ระยะท่ี 3 มีการตวดัปลายชดัเจนท่ีเส้นบนคลา้ย พยญัชนะ ร  
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ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 หลกัที่115 นันโทฯ อย.43 วัดบ้านแลง 

     
 

สระแอ รูปสระเหมือนกบัสระเอ โดยเพิ่มมาอีก 1 ตวั เขียนเรียงขนานกนั 
ระยะท่ี 3 มีการตวดัปลายชดัเจนท่ีเส้นบนคลา้ย พยญัชนะ ร  

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา นันโทฯ อย.43 วัดบ้านแลง 

     
 

สระเอีย ประกอบดว้ยรูปสระเอ สระอี และพยญัชนะ ย มีการใช้สระอิ และอี ปนกันบา้ง  
ในบางคร้ัง 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

สระเอือ  ประกอบด้วยรูปสระเอ สระอือ และพยัญชนะ ย มีการใช้สระอิ อี และอือ  
ปนกนับา้งในบางจุด 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

 
    

 
 
 
 



  40 

สระอัว  ระยะท่ี  1 ประกอบด้วยรูปไม้หันอากาศ และพยัญชนะ ว มีการใช้ไม้โท  
และไมห้นัอากาศปนกนับา้งในบางคร้ัง 

ระยะท่ี 2 แบบอกัษรจากนนัโทปนนัทสูตรใชส้ระอูมาประสมแทน ไมห้นัอากาศ 
ระยะท่ี 3 ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
  

สระโอ ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวอกัษร เส้นหน้า และเส้นบน 
เร่ิมเขียนจากหัวอกัษรขมวดวงจากซ้ายไปขวา ลากเส้นหน้าต่อเฉียงขึ้นไปทางขวา และโคง้กลบั 
ไปดา้นซา้ย เร่ิมโคง้ตั้งแต่ตอนตน้ของเส้นหนา้ จากนั้นหกัมุมต่อเส้นบนออกไปทางขวา 

ระยะท่ี 3 แตกต่างจากระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ในส่วนของเส้นหน้า คือส่วนโค้งของอักษร 
เร่ิมโคง้ท่ีปลายเส้นหนา้ แลว้หกัมุมต่อเส้นบนออกไปทางขวา 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ อย.43 วัดบ้านแลง 

     
 

สระเอาะ ระยะท่ี 1 ประกอบดว้ยรูปสระเอ สระอา สระอะ 
ระยะท่ี 2 แบบอกัษรจากนนัโทปนนัทสูตรใชพ้ยญัชนะ อ ประสมกบัสระอะ 
ระยะท่ี 3 ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

หลกัที1่15 จดหมาย1 สุปรีติฯ นันโทฯ วัดบ้านแลง 
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สระออ ส่วนประกอบหลกัคือ พยญัชนะ อ 
ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา จดหมาย1 นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

   
   

 

สระเออ ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ประกอบดว้ยรูปสระ สระเอ และสระอิ 
ระยะท่ี 3 ปรากฏ 3 รูป คือแบบไม่มีตวัสะกด 1 แบบ แบบมีตวัสะกด 2 แบบ ประกอบดว้ย

พยัญชนะ อ และเคร่ืองหมายฟันหนู ในรูปไม่ มีตัวสะกด และแบบมีตัวสะกด แบบแรก
ประกอบดว้ยรูปสระ เอ และเคร่ืองหมายฟันหนู แบบท่ีสอง ประกอบดว้ยรูปสระ เอ และ สระอี 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา นันโทฯ บานประตู1 วัดบ้านแลง 

 

 

 
 

  
 

สระอ า ประกอบดว้ยรูปสระอา และเคร่ืองหมายนิคหิต  
ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

หลกัที1่15 สนธิสัญญา นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

สระไอ ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ หัวอกัษร เส้นหน้า และเส้นบน 
เร่ิมเขียนจากหัวอักษรโดยขมวดเป็นวงจากซ้ายไปขวา แล้วลากเส้นหน้าเฉียงขึ้ นไปทางขวา  
โคง้ขึ้นดา้นบนเล็กน้อย จากนั้นลากเส้นบนต่อออกไปทางซ้าย โดยลากลงไปทางซ้ายแลว้โคง้ขึ้น 
ไปทางซา้ย  

ระยะท่ี  3 ลดความโค้งเอียงของเส้นหน้าลงพอสมควร และเพิ่มความหยักเห ล่ียม 
ส่วนกลางเส้นบน มีลกัษณะคลา้ยกบัระยะท่ี 1 รูปสระจากจารึกวกัจุฬามณี (พล. 4) 
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ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

สระเอา ประกอบดว้ยรูปสระเอ และสระอา  
ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

สระฤๅ ระยะท่ี 1 มีรูปอักษรส่วนบนเป็น พยญัชนะ ถ มีหางด้านล่าง 2 เส้น เส้นแรก 
อยูใ่ตเ้ส้นหลงัของพยญัชนะ ถ อีกเส้นเขียนขขนานกบัเส้นหนา้ เขียนขนาดกนั  

ระยะท่ี 2 มีการขมวดวงท่ีหัวขอ้เส้นแรก ส่วนเส้นท่ีสอง เพิ่มเส้นบนเขียนเป็นโค้งคว  ่า  
และลากเส้นขนาดกบัเส้นแรก แบบอกัษรจากนันโทปนันทสูตรท่ีปลายเส้นท่ีสองมีการขมวดวง  
จากซา้ยไปขวา 

ระยะท่ี 3 เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยส่วนพยญัชนะ ถ ได้ขีดล่างเส้น  
ต่อเส้นหลังของพยัญชนะ ถ ยาวลงไป และเส้นล่างด้านหลังยกตัวสูงขึ้ น เป็นตัวลากข้าง  
ลกัษณะเหมือนสระอาหางยาว หางลากยาวเฉียงลงดา้นซา้ยเลก็นอ้ย 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา สุปรีติฯ นันโทฯ วัดบ้านแลง 

     
  

สระฦๅ ระยะท่ี 1 ไม่ปรากฏ  
ระยะท่ี2 เขียนแบบเดียวกบัสระฤๅ แต่เปล่ียนพยญัชนะ ถ เป็นพยญัชนะ ภ 
ระยะท่ี 3 พฒันาการเช่นเดียวกนักบัสระฤๅ  

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที ่3 

- สุปรีติฯ วัดบ้านแลง 
- 
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4.3 รูปวรรณยุกต์ 
รูปวรรณยกุตพ์บ 1 รูป  
รูปวรรณยุกต์โท รูปอกัษรประกอบดว้ยหวัอกัษร และเส้นล่าง เขียนหวัอกัษรโคง้คว ่าเลก็ ๆ 

จากซา้ยไปขวา ลากปลายหวัอกัษรลงไปทางซา้ย และลากเส้นล่างเฉียงขึ้นไปดา้นขวา 
ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 บานประตู2 วัดบ้านแลง 

   
 

 4.4 รูปเคร่ืองหมายประกอบการเขียน 
รูปเคร่ืองหมายประกอบการเขียน พบ 6 รูป ดงัน้ี 
 

ไม้หันอากาศ เขียนเหมือนกบัสระ อะ แต่มีตวัเดียว และขีดส่วนหางหวดัขึ้น  
ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

ไม้ยมก  ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 รูปเคร่ืองหมายประกอบด้วย 4 ส่วนคือ หัวอักษร  
หยกัปลาย เส้นหลัง และเส้นล่าง เร่ิมเขียนท่ีหัวอักษรขมวดเป็นวงจากซ้ายไปขวา แล้วต่อด้วย
เส้นหยกักลางไปทางขวา จากนั้นลากเส้นหลงัลงไปทางซ้าย หักมุมเล็กน้อยแลว้ขีดเส้นล่างเฉียง 
ขึ้นทางซา้ยเลก็นอ้ย 

ระยะท่ี 3 ปลายเส้นล่างเฉียงลงและเขียนเป็นลูกคล่ืนลงไปทางซา้ย 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

สนธิสัญญา สุปรีติฯ วัดบ้านแลง 
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ฟันหนู รูปเคร่ืองหมายประกอบด้วยส่วนหัวและส่วนเส้น เร่ิมเขียนท่ีส่วนหัวขมวดวง 
จากซ้ ายไปขวา และขี ด เส้ น ลงด้ านล่ าง เฉี ยงไปทางซ้ าย เล็ กน้ อย  เขี ยน เขี ยน อีก เส้ น  
ในลกัษณะเดียวกนั 

ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

หลกัที1่15 จดหมาย1 - วัดบ้านแลง 

  
- 

 
 

นิคหิต รูปอกัษรเป็นวงกลมเลก็ ๆ  
ไม่มีการเปล่ียนแปลง เขียนเหมือนรูปเดิม ตั้งแต่ระยะท่ี 1 

 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 นันโทฯ วัดบ้านแลง 

   
 

ขึ้นต้นข้อความ ใช้เคร่ืองหมายฟองมัน เขียนเป็นวงกลมซ้อนกันสองวง  ในเอกสาร 
บางฉบบัมีการใชสี้แดงแตม้ 
 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

พล.4 สนธิสัญญา นันโทฯ บานประตู2 วัดบ้านแลง 

     
 

เคร่ืองหมายก ากบัช่ือประเภทของกาพย์  
 

ระยะที่ 3 

วัดบ้านแลง 
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อกัขรวิธีท่ีใช้ในการเขียน 

 การเขียนหนังสือของคนไทยในช่วง 100 ปีแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อาศัยเสียง 
หรือส าเนียงท่ีใช้พูดจากันเป็นหลกั ไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีบงัคบัให้เป็นแบบฉบบัในการสะกดค าศพัท ์  
ไม่มีมาตรฐานท่ีแน่นอนในการใช้ภาษา และรูปแบบอกัษร ดังนั้นผูอ่้านจึงตอ้งใช้ความพยายาม 
ในการหาค า เพื่ออ่านให้ถูกตอ้งอย่างท่ีพูดกนัเป็นส านวนว่า “หนงัสือ หนงัหา” คือตอ้งใชไ้หวพริบ
ปฏิภาณในการอ่านหนงัสือดว้ยตนเอง (กรมศิลปากร, 2525: 32) 
 อกัขรวิธีท่ีผูเ้ขียนใชใ้นเร่ืองฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง ไม่มีกฎเกณฑต์ายตวัท่ีแน่นอน 
อกัขรวิธีท่ีใช้สันนิษฐานว่าผูเ้ขียนเขียนตามเสียงพูด การใช้พยญัชนะต้นและตัวสะกดต่างจาก
ปัจจุบนั รวมทั้งรูปวรรณยกุตท่ี์ปรากฏมีรูปวรรณยกุต ์โท ตวัเดียว รูปแบบอกัขรวิธีท่ีปรากฏมีดงัน้ี 
 

 1. การใช้พยัญชนะต้น  การใช้พยัญชนะต้นมีรูปแบบและลักษณะการใช้แตกต่าง 
กบัอกัขรวิธีปัจจุบนัดงัน้ี 
 

 ใชพ้ยญัชนะ ฃ แทนพยญัชนะ ข  
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 

ฃ̋อ ขอ 

 

ใชพ้ยญัชนะ ณ แทนพยญัชนะ น  
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 

ญาณี ยานี 

 
ณีทารร นิทาน 

 

ใชพ้ยญัชนะ ญ แทนพยญัชนะ ย 
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 

ญาณี ยานี 

 

ญา อยา่ 
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ใชพ้ยญัชนะ ท แทนพยญัชนะ ธ 
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 ทารรทารา ธารธารา 

 
ช ̋นล ทาน ชลธาร 

 

ใชพ้ยญัชนะ ภ แทนพยญัชนะ พ  
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 
ภา พา 

 
หิม่ภารร หิมพานต ์

 

ใชพ้ยญัชนะ ผ แทนพยญัชนะ ภ 
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 
ผทูอน ภูธร 

 

ใชพ้ยญัชนะ ษ แทนพยญัชนะ ศ 
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 

ษรี ศรี 

  

2. การใช้พยัญชนะตัวสะกด การใช้พยญัชนะตวัสะกด ลกัษณะการใช้งานไม่มีกฎเกณฑ์
ตายตวัเช่นเดียวกนักบัการใช้พยญัชนะตน้ โดยในค าบางค าอาจใช้ตวัสะกดไดห้ลายตวัในมาตรา
เดียวกนั โดยมีลกัษณะการใชง้านท่ีแตกต่างกบัอกัขรวิธีปัจจุบนัดงัน้ี 
  

แม่กด พบการใชต้วัสะกดท่ีไม่ตรงกบัปัจจุบนัหลายตวั ทั้งพยญัชนะ ด แทนพยญัชนะ ต ท 
ธ ส และพยญัชนะ ศ แทนพยญัชนะ ธ 

ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 ตรัด ตรัส 

 
ฉดัทนั ฉทัทนัต ์

 
โพธีสัด โพธิสัตว ์

 
โกรศ โกรธ 
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แม่กน พบการใชพ้ยญัชนะ ร แทนพยญัชนะ น มากท่ีสุด และพยญัชนะ น แทนพยญัชนะ 
ญ ล ร ดงัตวัอยา่ง 

ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 
หีม่ภารร หิมพานต ์

 
ณีฤๅภารร นิพพาน 

 
แตกอรร แต่ก่อน 

 
ผ̋น ผล 

 

ผทูอน ภูธร 

  

แม่กบ พบการใชพ้ยญัชนะ บ แทนพยญัชนะ พ 
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 

ส ̋บ ศพ 

 

3. การใช้สระ สระในเร่ืองฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง พบรูปสระ 20 รูป ไดแ้ก่ อะ อา 
อี อือ อุ อู เอ แอ เอีย เอือ อวั โอ เอาะ ออ เออ อ า ไอ เอา ฤๅ ฦๅ โดยมีวิธีการใชง้านดงัน้ี 

สระอะ แบ่งเป็น สระอะประวิสรรชนีย ์และสระอะไม่ประวิสรรชนีย ์
  สระอะประวิสรรชนีย ์เม่ือออกเสียงเตม็มาตรา  

ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 
พระบีดา พระบิดา 

 
ประการร ประการ 

  

 สระอะไม่ประวิสรรชนีย ์เม่ือออกเสียงไม่เต็มมาตรา จะใช้เคร่ืองหมายฝนทอง 
( ' ) ก ากบัไวเ้หนือพยญัชนะท่ีออกเสียงก่ึงมาตรา  

ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 
ม ̋อร่นา มรณา 

 
หีม่ภารร หิมพานต ์

 
สาศ่หนา้ ศาสนา 
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สระอา เขียนสระอาติดกบัพยญัชนะท่ีมาประสมกบัตวัสระอา 
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 พรานเถา พรานเฒ่า 

 น าตา น ้าตา 
 

สระ อิ อี อึ อือ ฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง ปรากฏเพียงสระ อี และอือ การใชย้งัไม่ตรง
ตามอกัขรวิธีปัจจุบนั โดยในบางค าก็ยงัใช้ อี แทน อิ เช่น ส่ิง ตอ้งใชส้ระอิ แต่ในตน้ฉบบัใช ้สระอี
แทน 

ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 หีม่ภารร หิมพานต ์

 
โพธีสัด โพธิสัตว ์

 ณีทารร นิทาน 

 
พุทีเจา พุทธเจา้ 

 สีงณี ส่ิงน้ี 
 

สระอุ  อู  ลักษณะการใช้สระอุ และสระอู มี รูปแบบคล้ายกันกับอักขรวิ ธี ปัจจุบัน  
แต่ยงัมีการใช ้อุ แทน อู ในบางค า 

 เช่น สุรางคนางค ์ฉบบัวดับา้นแลงใช ้สูรางค่นาง  
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 
วูวาม วูว่าม 

 
พระจุ̊มพ ̋น พระจุมพล 

 สูรางค่นาง สุรางคนางค ์
 

สระเอ แอ ใชเ้หมือนกนักบัอกัขรวิธีปัจจุบนั 
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 เวร เวร 

 
เทวี เทวี 

 ม ̋ดแดง มดแดง 

 
แต แต่ 
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สระเอยี เอือ ใชเ้หมือนกนักบัอกัขรวิธีปัจจุบนั แต่สระเอือในเอกสาร ใชส้ระอี แทนอือ 
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 
เมีย เมีย 

 
เอียง เอียง 

 
ม่เดีย มะเด่ือ 

 
เนีย เน้ือ 

 

สระอวั ใชเ้หมือนกนักบัอกัขรวิธีปัจจุบนั 
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 
ตวั ตวั 

 
อยหูวั อยูห่วั 

 

สระโอะ สระโอะ ปรากฏเพียงสระโอะลดรูป โดยจะใส่เคร่ืองหมายฟันหนู (  ̋  ) ไวเ้หนือ
พยญัชนะตน้ 

ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 
ค ̋ช่สารร คชสาร 

 
ล ̋งง ลง 

 
อ̋ก อก 

 

สระโอ ใชเ้หมือนกนักบัอกัขรวิธีปัจจุบนั 
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 
โฉม โฉม 

 
โพธีสัด โพธิสัตว ์
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สระเอาะ ใชเ้หมือนกนักบัอกัขรวิธีปัจจุบนั 
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 เพราะ เพราะ 
 

สระออ  ก ารใช้ แบ่ ง เป็ น สองแบบ  คื อก ารใช้แบบ ไม่ มี ตัวส ะกด  แล ะก ารใช้ 
แบบมีตวัสะกด การใชส้ระออ แบบไม่มีตวัสะกดจะมีการใส่เคร่ืองหมายฟันหนูไวเ้หนือพยญัชนะ 
หนา้ตวั อ ส่วนการใชส้ระออแบบมีตวัสะกดใชเ้หมือนปัจจุบนั 

ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 
หน̋อ หน่อ 

 
ฃ̋อ ขอ 

 นอง นอ้ง 

 จอม จอม 
 

สระเออ การใชจ้ะมีการใส่เคร่ืองหมายฟันหนูไวเ้หนือพยญัชนะตน้  
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 
เส่ม ̋อ เสมอ 

 
เล ̋ย เลย 

 
เอ̋ย เอย 

 

สระอ า ใชเ้หมือนกนักบัอกัขรวิธีปัจจุบนั 
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 
ค า ค ่า 

 
ล าเอียง ล าเอียง 
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สระไอ สระใอ ไม่ปรากฏการใช้สระใอ ไมม้ว้น และเม่ือมีการใช้สระไอ สระใอ จะมีการ
เติมพยญัชนะ ย ต่อทา้ยพยญัชนะท่ีประสมสระเสมอ 

ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 
ไนย ใน 

 

ไมย ไม่ 

 
ไดย ได ้

 
ไจย ใจ 

 

สระเอา ใชเ้หมือนกนักบัอกัขรวิธีปัจจุบนั 
ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 
เชา เชา้ 

 
เจา เจา้ 

 

4. การใช้วรรณยุกต์ รูปวรรณยุกต์ท่ีปรากฏในเร่ืองฉัททันตชาดก ปรากฏเพียงรูปเดียว  
คือ รูปวรรณยุกต์โท รูปวรรณยุกต์ท่ีปรากฏนั้นมีลกัษณะการใช้ไม่สม ่าเสมอ ไม่ตรงกับปัจจุบัน 
ในบางค า 

 

ต้นฉบับ ค าถ่ายถอด ค าปัจจุบัน 

 
ขา้ ขา้ 

 
แกว้ แกว้ 

 พีไมยไดยแกลง พี่ไม่ไดแ้กลง้ 

 
ตงัไวยไญย ตั้งไวใ้หญ่ 

 กลาว กล่าว 
 

เม่ือน าตารางการเปรียบ เทียบอักษรไทยย่อระยะท่ี  1 ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี  23  

จนถึงประมาณ พ.ศ. 2270 และระยะท่ี 2 ช่วงประมาณ พ.ศ. 2271 ไปจนถึงส้ินสุดสมัยอยุธยา  

ของณพล พรประศาสน์สุข มาเปรียบเทียบกับระยะท่ี 3 คืออักษรไทยย่อจากฉัททันตชาดก  
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ฉบับวัดบ้านแลง พ.ศ. 2330 ท าให้เห็นการพัฒนาการโดยรวมตั้ งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง  

ตอนปลาย สู่รัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยในระยะท่ี 3 มีการพัฒนาการเปล่ียนแปลงไปไม่มาก 

ส่วนใหญ่จะเป็นการเปล่ียนแปลงด้านการลดเหล่ียมมุม ความโคง้ของตวัอกัษร อกัษรคลา้ยคลึง

อักษรไทยรัตนโกสินทร์มากขึ้ น โดยพยัญชนะ ร เป็นพยัญชนะเกิดการพัฒนาน้อยท่ี สุด  

ยงัคงรูปอักษรเดิมถึงปัจจุบัน ส่วนการเปล่ียนแปลงของพยัญชนะ ก ค ด ต ศ ในระยะท่ี 3  

มีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะท่ีคลา้ยกันคือมีการเพิ่มการขมวดวงท่ีปลายเส้น อกัษรในระยะท่ี 3 

คลา้ยกับอกัษรระยะท่ี 1 หลายตวัเช่น พยญัชนะ ฉ ช ล ว เป็นตน้  เม่ือเทียบความประณีตบรรจง 

อกัษรไทยย่อ ในระยะท่ี 2 จะมีความบรรจงมากท่ีสุด ท าให้เห็นว่าอกัษรไทยย่อไดรั้บความนิยมใช ้

และพัฒนาถึงขีดสุดในสมัยอยุธยาตอนปลาย เม่ือมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์จึงเร่ิมลดความนิยม 

ในการใช้ลง ท าให้พบเอกสารท่ีเขียนด้วยอกัษรไทยย่อทั้งเล่มจ านวนน้อย ความประณีตบรรจง

ลดลง สุดทา้ยจึงเส่ือมความนิยมไปในท่ีสุด  

ลักษณะการใช้อักขรวิธีในเร่ืองฉัททันตชาดก มีการใช้งานบางอย่างท่ีไม่ เหมือนกับ

อกัขรวิธีในภาษาไทยปัจจุบนั เน่ืองจากยงัไม่มีกฎเกณฑ์บงัคบัตายตวัเหมือนปัจจุบนั สันนิษฐาน 

ไดว้่าผูเ้ขียนนิยมเขียนตามเสียงพูด จึงท าให้ไม่มีกฎเกณฑ์ของอกัขรวิธีท่ีแน่นอน เวลาอ่านจึงตอ้ง

พิจารณาบริบทของค านั้ น ๆ เช่น การใช้พยญัชนะ ฃ แทนพยญัชนะ ข ใช้พยญัชนะ ภ แทน

พยญัชนะ พ ใช้ตวัสะกดท่ีไม่ตรงตามแบบแผนปัจจุบนั ใช้สระอู แทน สระอุ และยงัไม่มีระเบียบ  

ในการใชว้รรณยกุต ์ 

ทั้งน้ีลกัษณะรูปแบบของตวัอกัษรก็มีความแตกต่าง และสามารถเปล่ียนแปลงได ้ทั้งจาก 

ตวัผูเ้ขียน วตัถุประสงค์ในการเขียน วตัถุท่ีใช้เขียน และวตัถุท่ีใช้รองรับการเขียน จากการศึกษา 

ในหัวขอ้น้ีท าให้เห็นเพียงลกัษณะอกัษรไทยย่อในสมยัรัตนโกสินทร์ จากลายมือของผูเ้ขียนเร่ือง 

ฉัททันตชาดก ฉบับวดับ้านแลง ท่ีเขียนด้วยเส้นด า ลงบนสมุดไทยขาว ท่ีน าไปเปรียบเทียบกับ

อักษรไทยย่อในสมัยอยุธยา เพื่อดูพัฒนาการของอักษรไทยย่อท่ีปรากฏในเร่ืองฉัททันตชาดก  

ฉบบัวดับา้นแลง จงัหวดัระยอง 

ส่วนในด้านศิลปะการใช้ภาษาจะได้กล่าวถึงในบทท่ี 3 ต่อไป โดยจะได้น าเสนอ  

และเปรียบเทียบกบัเร่ืองฉัททนัตชาดก ในภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบา้น 

เพื่อจะไดเ้ห็นความแตกต่าง และความโดดเด่นของเร่ืองฉัททนัตชาดก ในแต่ละภูมิภาค ทั้งฉบับ 
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วดับ้านแลง จังหวดัระยอง ฉบับวดับ้านนา จังหวดัสุราษฎร์ธานี ฉบับวดัสูงเม่น จังหวดัแพร่  

และฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทท่ี 3 

ศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองฉัททันตชาดกในด้านศิลปะการใช้ภาษา 
 

วรรณกรรมเร่ืองฉัททนัตชาดก มีผูน้ าไปเรียบเรียงเป็นส านวนทอ้งถ่ินของตน ทัว่ทุกภาค
ของประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง เพื่อท าให้ เกิดการส่ือสาร และความเข้าใจได้ง่าย  
กบัคนในพื้นท่ี เม่ือแต่ละพื้นท่ีน าวรรณกรรมไปเรียบเรียงเป็นส านวนทอ้งถ่ินก็ยอ่มมีการสอดแทรก
ลักษณะเฉพาะถ่ิน เข้าไปใน เร่ืองด้วย โดยผู ้ศึกษาจะน าลักษณะเฉพาะถ่ิน ท่ีผู ้ประพันธ์  
และผูเ้รียบเรียง ได้สอดแทรกเข้าไปในเร่ืองฉัททันตชาดก ในแต่ละพื้นท่ีน ามาเปรียบเทียบกัน  
ซ่ึงวรรณกรรมเร่ืองฉัททันตชาดกน้ีมีการน าไปเรียบเรียงขึ้ นใหม่ โดยปรากฏอยู่ทั่วทุกภาค 
ของประเทศไทย และประเทศใกล้เคี ยงทั้ ง เขี ยนลงบนสมุดไทย และจารลงบนใบลาน  
เป็นบทประพันธ์ร้อยแก้ว และร้อยกรอง โดยยึดฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านแลงจังหวดัระยอง  
เป็ นฉบับหลัก ใน ก ารศึ กษ า แล ะน าฉบับ อ่ืน  ๆ  ท่ี ได้ เขี ยน ไว้ใน ขอบ เขตก าร ศึ กษ า  
เป็นฉบบัเปรียบเทียบ 
 เน้ือหาของวรรณกรรมเร่ืองฉัททันตชาดก มีความสนุกสนานน่าติดตามและยังมี 

การสอดแทรกคติธรรม และค าสอนในพระพุทธศาสนาไวใ้ห้ผูอ่้านได้เกิดความเล่ือมใสศรัทธา  

ในพระพุทธศาสนา การสร้างตัวละครก็ยงัใช้บุคคลส าคัญในศาสนาพุทธมาเป็นตัวละครเอก  

ทั้งพระพุทธเจา้ นางพิมพา ฯลฯ อีกทั้งการแต่งบทประพนัธ์ท่ีมีการเลือกใชถ้อ้ยค า โวหารไดไ้พเราะ

ท าให้ ผู ้อ่ าน ไม่ รู้ สึ ก เบ่ื อ  ซ่ึ ง เป็นการแสดงให้ เห็ น ถึ งความสามารถ ด้านการประพันธ์  

ในเอกสารแต่ละฉบบัก็จะมีการแสดงความสามารถในการใช้ศิลปะการใช้ภาษาของผูป้ระพนัธ์

ออกมาใหเ้ห็น เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของเอกสารฉบบันั้น 

 วรรณศิลป์คือ การใช้ถ้อยค าภาษาอย่างประณีตงดงาม เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้

วรรณคดีเป็นศิลปะท่ีมีคุณค่า (ประคอง นิมมานเหมินท์, 2547: 117) ในหัวขอ้ศึกษาเปรียบเทียบ 

ฉัททันตชาดกในด้านศิลปะการใช้ภาษาน้ีผูศึ้กษาจะน าฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านแลงซ่ึงเป็น 

ฉบบัหลกัในการศึกษามาวิเคราะห์ และน าฉบบัอ่ืน ๆ มาเปรียบเทียบ เพื่อท าให้เห็นความเหมือน  

และความต่างของเอกสารแต่ละฉบบั ดา้นศิลปะการใชภ้าษา ในประเด็นดงัน้ี 
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เน้ือเร่ือง 

1. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง จังหวัดระยอง 

ฉัททันตชาดก ฉบับวดับ้านแลง จังหวัดระยอง เป็นบทประพันธ์ประเภทร้องกรอง  
ประเภทกาพยเ์ป็นชาดกท่ีกล่าวถึงพระชาติท่ีพระโพธิสัตวเ์สวยพระชาติเป็นพญาชา้ง อาศยัอยูใ่นป่า
หิมพานต์ ช่ือว่าพญาฉัททนัต์ อนัมีคชลกัษณ์ตอ้งตามลกัษณะของช้างตระกูลฉัททนัต ์ซ่ึงเป็นช้าง
ตระกูลมงคลท่ีพระพรหมสร้างขึ้นมา พญาฉัททนัต์มีนางช้างเป็นเมีย 4 นาง คือ นางมหาสุพตัรา 
(เมียหลวง) นางแก้วสุพัตรา นางเกศสุพัตรา และนางจุลสุพัตรา ซ่ึงนางจุลสุพัตราน้ีมีบทบาท 
ต่อเร่ืองน้ีมากท่ีสุด พญาฉัททันต์มีบริวาร 99,000 เชือก อาศยัอยู่กันในป่าหิมพานต์อย่างร่มเย็น 
เป็นสุข พญาฉัททันต์ปกครองบริวารพาช้างทั้ งหลายเท่ียวเล่น หาอาหาร ลงเล่นน ้ าในสระ 
และอบรมสั่งสอนให้บ าเพ็ญเพียรถือศีลตั้งมัน่ในธรรมท าทานเป็นกิจวตัร จนวนัหน่ึงพญาฉัททนัต ์
พบตน้มะเด่ือสุกแดงก ่าบนตน้ จึงเด็ดก่ิงมะเด่ือให้แก่นางชา้งทั้ง 4 เม่ือถึงนางจุลสุพตัราเกิดมีมดแดง
ท ารังอยู่บนก่ิงมะเด่ือนั้น ท าให้มดตกใส่และรุมกัดนาง จึงถือเป็นเหตุโกรธเคืองอย่างรุนแรง  
ด่าว่าพญาฉัททันต์ ฝ่ายพญาช้างขอโทษอย่างไรนางก็ไม่หายโกรธ นางสาปแช่งตั้งจิตอธิษฐาน 
หากเกิดชาติใดขอใหพ้บพญาฉทัทนัต ์และใหไ้ดแ้กแ้คน้ส าเร็จดงัประสงค ์และกลั้นใจตาย 
 เม่ื อน าง จุล สุพัตรากลับช าติม าเกิดใหม่ ได้ เกิ ด เป็ น ธิดาของพ ระ เจ้าพ รหมทัต  
เจา้กรุงพาราณสี มีรูปโฉมงดงามเป็นท่ีรักของบิดา คร้ันเม่ือนางอายุได ้15 ปี นางก็ฝันว่าไดบ้รรทม
บนแท่นงาช้างใหญ่ขนาดสามอ้อม (สามคนโอบ) ขาวสะอาด เม่ือนางต่ืนขึ้ นจึงทูลแก่บิดา 
ให้หาพรานป่าไปล่าชา้งงาใหญ่เพื่อน างามาท าแท่นบรรทม พระเจา้พรหมทตัจึงเกณฑพ์รานทุกคน
ในเมืองมาซักถาม ต่างก็ปฏิเสธว่าไม่เคยพบเจอช้างงาใหญ่ขนาดท่ีน ามาท า แท่นบรรทมได ้ 
เม่ือหาพรานป่าท่ีรู้แหล่งท่ีอยู่ของชา้งงาใหญ่ไม่ได ้นางจุลสุพตัราก็เกิดนอ้ยใจ ไม่กินน ้ าและอาหาร
จนลม้ป่วยลง ดว้ยความรักและสงสารธิดาของตน พระเจา้พรหมทตัจึงเรียกพรานมาซักถามใหม่ 
คร้ังน้ีพรานเฒ่าอายุกว่าร้อยปีได้ทูลแก่พระเจ้ากรุงพาราณสีว่า มีช้างเชือกหน่ึงช่ือฉัททันต ์ 
อาศยัอยู่ในป่าหิมพานต์ ตัวสูงใหญ่ มีงาใหญ่ขนาดสามอ้อม มีบริวารมากมาย แต่ต้องหาพราน 
ผูรู้้ทางไปล่ามา พระเจา้พรหมทตัทราบดงันั้นจึงให้หมู่ทหารราชเสนาไปป่าวประกาศหาพรานผูรู้้
เส้นทาง จึงไดพ้บกบัพรานโสอุดร เป็นผูอ้าสาไป 
 พรานเฒ่าโสอุดรเดินทางรอนแรมบุกป่า ฝ่าดงร่วมปี จึงถึงท่ีอยู่ของพญาฉัททันต ์ 
ณ ป่าหิมพานต์ พรานป่าแอบดูฝูงช้างอยู่นานจนรู้กิจวัตรประจ าวนัจึงคิดอุบายโดยขุดหลุม  
ไวใ้ต้ท่ีนอนของพญาช้าง เวน้ช่องไวพ้อยิงปืนพิษได้ จากนั้ นจึงเอาผา้เหลืองมาห่มตัว จนเม่ือ 
พญาช้างมานอน คืนนั้ นพญาฉัททันต์ก็ นิ มิตฝันว่าเกิดไฟไหม้ป่ าและไหม้ตนจนงาหลุด 
ถึงแก่ความตาย เช้าวนัรุ่งขึ้ นพญาฉัททันต์จึงคิดว่านั่นเป็นลางสังหรณ์ จึงอยู่จ  าศีลภาวนาอยู ่
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ไม่ออกไปหาอาหารตามกิจวตัร ให้หมู่บริวารออกไปหาอาหารกนัเอง ฝ่ายพรานเฒ่าเม่ือเห็นดงันั้น
จึงยิงธนูพิษใส่พญาฉัททนัต์ พญาฉัททนัต์ก็ร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวด ดงัไปทัว่ป่า ฝูงช้างบริวาร 
ไดย้ินเสียงต่างก็ว่ิงพรูกนัสนั่นกึกกอ้ง ช้างบริวารทราบเร่ืองว่าพญาช้างของตนถูกยิงก็โกรธแคน้
แยกยา้ยกันตามหาทั่วทั้ งป่า คงเหลือแต่นางมหาสุพัตราท่ียงัอยู่กับพญาฉัททันต์ ฝ่ายพญาช้าง 
เห็นดังนั้ นก็ เอาเท้าทับหลุมนั้ นไว้ไม่ให้ผู ้ใดเห็น เน่ืองจากตนบ าเพ็ญศีลภาวนามาเป็นนิจ  
ตั้งจิตอธิษฐานตั้งแต่เกิดเป็นช้างว่า ขอเกิดเป็นมนุษย์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสั่งสอนสัตว์โลก 
และบรรลุนิพพาน พญาชา้งจึงปกป้องพรานท่ีมายิงตน ระงบัความโกรธ ไม่ผกูจิตคิดร้าย จึงลวงเมีย
และบริวารของตนว่าพรานผูย้ิงตนเหาะมาทางอากาศ ขอให้นางมหาสุพตัราผูมี้ฤทธ์ิเหาะตามไป  
แต่นางก็ไม่ยอมจากพญาช้างไป จนพญาฉัททนัต์ตอ้งแสร้งท าโกรธ และกล่าวว่านางท าเมินเฉย
เพราะไม่รักตนจริงจึงไม่ยอมออกติดตามศัตรูไป ดังนั้ นแล้วนางมหาสุพัตราจึงเหาะตามไป 
ดงัท่ีพญาชา้งบอก 
 เม่ือหมู่บ ริวารไปหมดส้ินแล้ว พญาฉัททันต์จึงร้ือหลุมนั้ นและดึงพรานป่าขึ้ นมา  
พรานเฒ่าตกใจมาก พญาช้างจึงปลอบโยนนายพราน และบอกว่าตนให้อภัยจะไม่ท าร้ายใด  ๆ  
หากนายพรานต้องการอะไรก็จะให้ทุกส่ิง พรานเฒ่าจึงเล่าความทั้ งหมดว่าตนมาเพราะอะไร  
ตั้งแต่นางจุลสุพัตราฝัน และร้องขอให้บิดาหางามาท าแท่นบรรทมให้ พญาช้างจึงทราบความ  
และเล่าเร่ืองแต่หนหลงัให้พรานป่าฟัง และสั่งสอนพรานให้งดการล่าสัตวต์ดัชีวิต และให้พรานป่า
เล่ือยงาของตนไปถวายพระเจา้พรหมทัต พร้อมทั้งให้อภยัแก่นายพราน จากนั้นพญาช้างก็ตั้งจิต
อธิษฐานขอให้ทานบารมีน้ีน าพาให้เม่ือส้ินชีวิตกลับไปเกิดใหม่ ขอให้ได้เกิดเป็นมนุษยต์รัสรู้ 
เป็นศาสดาและสั่งสอนสัตวโ์ลก  
 เม่ือพรานเฒ่าโสอุดรน างาเดินลบัหายไปในป่าแลว้ พญาช้างก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหว  
ร้องขึ้นดังไปทั่วทั้ งป่า เมียและหมู่บริวารจึงรีบกลับมาหาและเห็นว่าพญาช้างถูกตัดงาออกไป  
จึงเกิดความอาฆาต โกรธแค้น  ขอให้พญาฉัททันต์บอกว่าตัวพรานนั้ น เป็นใคร อยู่ ท่ี ใด  
พวกตนจะบุกเขา้ไปฆ่าเสียให้ส้ิน พญาชา้งเห็นดงันั้นจึงเล่าเร่ืองท่ีพรานบอกแก่ตนเร่ืองการจองเวร
ของนางจุลสุพตัรา ขอให้หมู่บริวารละความโกรธ แผ่เมตตา และบ าเพ็ญศีลภาวนาเป็นกิจวตัร  
จะช่วยส่งเสริมให้ตนไดเ้กิดเป็นพระศาสดาตรัสรู้อริยสัจ และบรรลุนิพพานไดเ้ร็วขึ้น เม่ือสั่งแลว้
พญาชา้งก็ส้ินใจลง และไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ชา้งทั้งหลายเม่ือระงบัความ
โกรธไดแ้ลว้จึงช่วยกนัหาไมม้าสุมเผาร่างของพญาชา้ง จนเหลือเพียงธาตุบางส่วน ชา้งทั้งหลายก็เอา
ดอกไมม้าบูชาอยูเ่ป็นนิจ 
 ฝ่ายพระเจา้พรหมทตั เม่ือเห็นพรานโสอุดรน างากลับมาถวายไดก้็ดีใจมอบรางวลัให้พราน
มากมาย นางจุลสุพัตราเห็นดังนั้ นจึงถามแก่พรานเฒ่าว่าได้งาคู่ น้ีมาได้อย่างไร พรานจึงเล่า 
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ความทั้งหมดตั้งแต่ออกจากเมือง จนพบพญาชา้ง เม่ือนางจุลสุพตัราไดฟั้งดงันั้น ก็ระลึกชาติในอดีต
ของตนได ้และรู้สึกถึงบาปของตน นางร ่ าไห้ซบลงบนงาของพญาช้าง เม่ือฟ้ืนขึ้นก็ร้องไห้ร าพนั 
ถึงชาติในอดีตต่อไป นางจึงจดัดอกไมม้าขอขมาต่องาของพญาชา้ง และขาดใจตายตามพญาชา้งไป  
นางถูกยมบาลลงทัณฑ์  ถูกทรมานในนรกนานแสนนาน  ส่วนพรานเฒ่ าผู ้ยิงพญาช้าง แ 
ละทา้วพรหมทตัผูส้ั่งใหพ้รานไปหาตวัพญาฉทัทนัต ์เม่ือส้ินชีวิตก็ถูกน าไปทรมานในนรกเช่นกนั  

เม่ือถึงสมัยพุทธกาล พญาฉัททันต์ได้ถือก าเนิด เป็น เจ้าชายสิทธัตถะและตรัส รู้  
เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ พรานโสอุดรถือก าเนิดเป็นมหาเถรเทวทตั ทา้วพรหมทตัถือก าเนิด
เป็นพระเจ้าอชาตศตัรู นางจุลสุพตัราถือก าเนิดเป็นนางจิญจมาณวิกา นางมหาสุพตัราถือก าเนิด 
เป็นพระนางพิมพา นางแก้วสุพัตราถือก าเนิดเป็นนางวิสาขา นางเกศสุพัตราถือก าเนิด  
เป็นนางอุบลวรรณา ก็จบเร่ืองฉทัทนัตช์าดกแต่เพียงเท่าน้ี 

 

 2. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านนา เป็นบทประพันธ์ประเภทร้องกรอง ประเภทกาพย ์ 
มีส านวนเดียวกันกับฉัททันตชาดก ฉบับวดับ้านแลง โดยฉบับวดับ้านนามีความพิเศษกว่า  
ฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง คือมีการใส่ค าพูดของผูป้ระพนัธ์เขา้ไปด้วย เช่น การขอหมากพลู 
การบ่นว่าปวดเม่ือยจากการนั่ ง เขี ยน  การขอให้ผู ้น าไป อ่าน รักษาตัว เล่มสมุดไทยให้ ดี  
โดยฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นนาระบุปีท่ีเขียนไวค้ือปี พ .ศ. 2467 ฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง 
เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2330 ดังนั้นทั้งสองเร่ืองน้ีเขียนขึ้นห่างกัน 137 ปี ทั้ งสองฉบับน้ีแตกต่างกัน
บางส่วนเช่น การสลบัต าแหน่งค า ใชค้  าพอ้งความหมายคนละค า มีบทประพนัธ์บางบทท่ีแตกต่าง
กนั และค าเพียงบางค าท่ีเปล่ียนไป เช่น 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏23 หกัก่ิงหน่ึงมา  
ให้จุลสุพตัรา   ลูกงามพรรณราย  
ถูกรังมดแดง   ตกลงมากมาย  
ตอ้งตวัโฉมฉาย   ขึงโกรธคือไฟ  

   ๏20 หกัก่ิงหน่ึงมา  
ให้จุลสุพตัรา   ลูกงามพรรณราย  
ถูกรังมดแดง   ตกลงรายมาย  
ขบกดัโฉมฉาย   กร้ิวโกรธคือไฟ  

   ๏24 ว่าพระฉทัทนัต ์ 
แกลง้จณัฑาลกนั   จ านงจงใจ  
เอารังมดแดง   แกลง้ให้กูไย  
กูรู้น ้าใจ    ว่าไม่เท่ียงทนั  

   ๏21 ว่าพระฉทัทนัต ์ 
แกลง้จณัฑาลกนั   จ านงจงผลาญ 
น ้าใจชัว่ชา้   ชา้งน้ีสามานย ์
มาแกลง้จณัฑาล   ให้มดแดงก ู
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จากบทประพันธ์ขา้งต้นจะเห็นเน้ือความว่าคือส านวนเดียวกัน แต่แตกต่างเพียงบางค า  
เช่น ฉบับวดับ้านแลงใช้ค  าว่า “ต้องตัวโฉมฉาย ขึงโกรธคือไฟ” , “เอารังมดแดง แกล้งให้กูไย  
กูรู้น ้ าใจ ว่าไม่เท่ียงทัน”  ส่วนฉบับวดับ้านนาใช้ความว่า “ขบกัดโฉมฉาย กร้ิวโกรธคือไฟ”  
, “น ้ าใจชัว่ช้า ชา้งน้ีสามานย ์มาแกลง้จณัฑาล ให้มดแดงกู”  จากบทประพนัธ์ดงักล่าวจะเห็นไดว้่า
ทั้งสองฉบบัมีส านวนเดียวกนั แต่เปล่ียนค าบางค าโดยใชค้  าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั แต่เน้ือความ
ยงัคงเดิม ความหมายท่ีส่ือออกมาเหมือนเดิม  

ไม่เพียงแค่ฉบับวดับ้านนาเท่านั้นท่ีมีส านวนเดียวกันกับฉบับวดับ้านแลง แต่จากการท่ี 
ผู ้ ศึ กษ าได้ขอใช้ เอกส าร  ณ  กลุ่ มหนั ง สื อตัว เขี ยนและจารึก  ส านั กหอสมุ ดแ ห่ งชาติ  
วรรณกรรมเร่ืองฉัททันตชาดกท่ีผูศึ้กษาได้ขอใช้ทั้ งหมดก็มีส านวนเดียวกันกับฉัททันตชาดก  
ฉบบัวดับ้านแลง รวมทั้งฉัททตัชาดกท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี ได้ตีพิมพ์ โดยได้รวม 
ฉัททันตชาดก 3 ฉบับไว้ด้วยกันคือ ฉบับศูนย์ว ัฒนธรรมภาคใต้ ราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ฉบบัสถาบนัทกัษิณคดีศึกษา และศูนยว์ฒันธรรมจงัหวดัภูเก็ต ราชภฏัภูเก็ต โดยทั้งหมดก็มีส านวน
เดียวกนักบัฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง แต่แตกต่างกนัเพียงบางจุดดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงส านวน
ดังกล่าวเป็นท่ีนิยมแพร่หลายทั่วทั้ งภาคกลาง จังหวดัชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก และภาคใต ้
ของประเทศไทย ดงันั้นจึงสามารถสันนิษฐานไดว้่า ฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง เป็นเอกสาร 
เร่ืองฉทัทนัตชาดกท่ีใชส้ านวนดงักล่าวท่ีเก่าท่ีสุดท่ีพบในปัจจุบนั เน่ืองจากยงัไม่มีหลกัฐานการพบ
เอกสารเร่ืองฉัททันตชาดกท่ีมีอายุเก่ากว่าฉบับวดับ้านแลง พ.ศ. จากการส ารวจข้อมูลเอกสาร
ตัวเขียน เร่ืองฉัททันตชาดก ในลักษณะค ากาพย์ท่ีปรากฏทุกภู มิภาค พบเพี ยงส านวนน้ี 
เพียงส านวนเดียว 
 

 3. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
 ฉทัทนัตชาดก ฉบบัวดัสูงเม่น จงัหวดัแพร่ จากการส ารวเอกสารตน้ฉบับท่ีจะน ามาใช้ใน
ส่วนของเร่ืองฉัททันตชาดกภาคเหนือ ท าให้พบว่า ส านวนของเร่ืองฉัททันตชาดกท่ีจารลง  
บนใบลาน ท่ีพบในภาคเหนือเป็นส านวนเดียวกนั แตกต่างกนัเพียงบางค าเท่านั้น ใชก้ารด าเนินเร่ือง
เหมือนในอรรถกถา เร่ืองฉัททันตชาดก ฉบับภาษาบาลี  โดยฉัททันตชาดก ฉบับวัดสูงเม่น  
เป็นบทประพนัธ์ประเภทร้อยแกว้ มีการเล่าเร่ือง สลบักบับาลี เร่ิมเล่าเร่ืองตั้งแต่พระพุทธเจา้เทศนา
ในวดัเชตวนัมหาวิหาร ซ่ึงกล่าวถึงเหตุท่ีมีภิกษุณีรูปหน่ึงหัวเราะ และร้องไห้ เหล่าสาวกจึงสงสัยว่า
เกิดอะไรขึ้น พระพุทธเจา้จึงเร่ิมตน้เทศนาเร่ืองฉัททนัตชาดก จนถึงตอนจบก็เป็นการเทศนาเร่ือง 
กฎแห่งกรรมให้แก่เหล่าภิกษุสาวก ซ่ึงภิกษุณีรูปนั้นก็คือนางจุลสุพตัรา ท่ีใช้ให้พรานไปยิงเอางา
ของพญาฉัททนัต ์โดยฉัททนัตชาดก ฉบบัวดัสูงเม่นน้ี มีการเล่าบรรยายฉาก และเหตุการณ์ในเร่ือง
ได้อย่างละเอียด เน่ืองจากเป็นการเล่าตามอรรถกถา อีกทั้งยงัมีขอ้แตกต่างหลายอย่างท่ีไม่เหมือน 
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กบัเร่ืองฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง จงัหวดัระยอง โดยเน้ือเร่ืองของฉัททนัตชาดก ฉบบัวดัสูง
เม่นเป็นดงัน้ี  

ฉัททนัตชาดกฉบบัวดัสูงเม่นเปิดเร่ือง โดยเร่ิมเล่าเร่ืองตั้งแต่พระพุทธเจา้อยู่ท่ีวดัเชตะวนั 
มหาวิหาร และได้เห็นภิกษุณีรูปหน่ึงเด๋ียวหัวเราะ เด๋ียวร้องไห้เสียงดัง พระพุทธเจา้จึงสรวลขึ้น 
เหล่าภิกษุสาวกเห็นดงันั้นจึงถามพระพุทธเจา้ว่าทรงพระสรวลเพราะอะไร พระพุทธเจา้จึงกล่าวว่า
ให้เหล่าสาวกดูภิกษุณี รูปนั้ นว่าในอดีตชาติ นางได้ก่อกรรมไว้กับตน และเร่ิมเทศนาเร่ือง 
ฉทัทนัตชาดก  

เม่ือในอดีตมีช้างแปดพันตัวมีฤทธ์ิ เหาะเหินเดินอากาศ อาศัยอยู่ใกล้สระสทันต ์  
ในป่าหิมพานต์ เม่ือคร้ังนั้นพระโพธิสัตวไ์ดไ้ปเกิดเป็นลูกช้างท่ีมีลกัษณะพิเศษกว่าช้างเชือกอ่ืน 
โดยมีสีขาวทั้งตวั มีเทา้สีแดง เม่ือโตขึ้นช้างเชือกนั้นสูงถึง 80 ศอก นับเป็นวาได้ 20 วา 2 ตวัยาว  
120 ศอก มีงวงอนัยาวขาวเสมอลวดเงิน ยาวได ้58 ศอก นบัเป็นวาได ้14 วา งานั้นเวียนลวงกลมได ้
14 ศอก นบัเป็นวาได ้3 วา อกลวงยาวงานั้นได ้30 ศอก นับเป็นวาได ้7 วา 2 ศอก ประกอบไปดว้ย
ฉัพพรรณรังสี รัศมี 6 ประการ ช้างตวันั้นเป็นใหญ่กว่าช้างทั้งแปดพนัตวั ช้างทั้งหลายนั้นก็บูชา 
พระปักเจกพุทธเจา้ พญาชา้งมีเมีย 2 นางคือ นางมหาสุพตัรา และนางจุลสุพตัรา  

อันสระน ้ าสทันต์นั้ นกว้างได้ 12 โยชน์ มีน ้ าใสดังแก้ววิทูย์ ถัดจากสระน ้ านั้ นก็ มี 
ป่าดอกผกัตบกวา้ง 1 โยชน์ลอ้มรอบสระนั้นอยู่ ถดัจากนั้นมีป่าดอกนิลบลลอ้มรอบป่าผกัตบกวา้ง  
1 โยชน์ ป่าดอกบวัแดงลอ้มรอบป่าดอกนิลบลกวา้ง 1 โยชน์ ป่าดอกบวัขาวลอ้มดอกบวัแดงกวา้ง  
1 โยชน์ ป่าดอก “ขรมุด” กวา้ง 1 โยชน์ แวดลอ้มกันออกจากสระนั้นและยงัมีดอกไมอี้กมากมาย  
และยงัมีป่าข้าวสาลีเกิดอยู่ในสระน ้ านั้นสูงได้เท่าเอวของช้างทั้ งหลาย ยงัมีดอกไม้อีกมากมาย 
เป็นพุ่ม ๆ มีกล่ินอันหอมทั้งสีแดง เหลือง เขียว ขาว หมู่ดอกไมน้ั้นกวา้งได้ 1 โยชน์ ถัดจากนั้น 
ยงัมีป่าถั่วถิม ถั่วควาง ถั่วสายเสือ ถั่วแป ก็ตั้ งอยู่ในนั้นกวา้งได้โยชน์หน่ึง อีกทั้ งยงัมีป่าน ้ าเต้า 
เครือหมากค า ฟักค า ฟักหม่น เครือหมากน ้ า เครือหมากห้อย และป่าอ้อย ล าไย ป่ากล้วย  
กล้วยลูกใหญ่เท่างาช้างป่า ต้นมะเด่ือ ต้นขนุน มะขาม มีลูกสุกกินหวาน หมากหาดดิบฝาดสุก 
ตน้ไมเ้หล่าน้ีก็ปะปนกนัอยู่ในป่านั้น และยงัมีป่าไมก้วง ไมไ้ผ่ ไมบ้ง ยงัมีภูเขา 7 ลูก แวดลอ้มป่า
เหล่าน้ีไว ้เขาลูกแรกอยู่ด้านนอกสุดช่ือ จุลบรรพต สูง 1 โยชน์ ลูกท่ีสองช่ือ มหากาฬบรรพต  
สูง 2 โยชน์ ลูกท่ีสามช่ือ อุทกบรรพต สูง 3 โยชน์ ลูกท่ีส่ีช่ือ จันทปราบรรพต สูง 4 โยชน์ ลูกท่ีห้า
ช่ือ สุริยปัสสบรรพต สูง 5 โยชน์ ลูกท่ีหกช่ือ มณีปัสสบรรพต สูง 6 โยชน์ ลูกสุดทา้ยอยู่ดา้นในสุด
ช่ือ สุวณัณปสัสปปัพบรรพต สูงได้ 7 โยชน์  ตั้ งอยู่เป็นเหมือนดังขอบจักรวาล เขาลูกท่ี 7 น้ี 
มีสีเหมือนดงัทองค า เขาทั้งหลายลอ้มรอบสระสทนัต ์ทั้งยงัมีตน้นิโครธ (ตน้ไทร) ตน้ใหญ่อยู่ใกล้
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กับสระสทันต์ ล าต้นนั้นสูงได้ 5 โยชน์ ลวงกลมได้ 7 โยชน์ มีก่ิงทั้ งหมด 4 ก่ิง แผ่ไปยงั 4 ทิศ  
ยาว 6 โยชน์ ตลอดทั้งตน้แต่โคนถึงปลายนั้นสูง 18 โยชน์  

พญาช้างฉัททนัต์นั้นมีบริวารแปดพนัเชือก อยู่ในสถานท่ีนั้น เม่ือฤดูฝนผ่านไป ฤดูร้อน 
เขา้มาพญาช้างก็เรียกหมู่บริวารทั้งหลายเขา้ไปหลบร้อนอยู่ใตร่้มนิโครธ วนัหน่ึงพญาช้างบอกว่า
ตอนน้ีป่าไมรั้งออกดอกบานงามมาก ควรแก่การไปกิน ดงันั้นพญาช้างจึงน าบริวารไปสู่ป่าไมรั้ง
แห่งนั้น คร้ันถึงแลว้พญาชา้งก็เอางวงตีตน้ไมรั้งให้ดอกบานงามนั้นพร่ังพรมไปบนตวัของหมู่ชา้ง 
ส่วนนางจุลสุพตัราโชคร้ายโดนก่ิงไม ้และมดแดงร่วงตกลงสู่ตน จึงถูกมดแดงกดั จึงคิดในใจว่า
พญาชา้งไม่รักตนเท่านางมหาสุพตัรานางจึงคิดผกูเวรกรรมเอาไว ้  

อยู่มาวันหน่ึงพญาช้างพาหมู่บริวารลงเล่นน ้ าในสระสทันต์ หมู่บริวารก็ลงเล่นกัน  
มีช้างน าหญ้าแฝกมาขดัตวัพญาช้าง แลว้ถวายดอกบัวให้ มีช้างเฒ่าเชือกหน่ึงได้น าดอกบัวใหญ่  
มีกลีบได ้7 ชั้น มาใหแ้ก่พญาฉัททนัต ์พญาชา้งไดด้อกไมม้าดงันั้นแลว้ จึงเอาดอกบวันั้นมอบใหแ้ก่
นางมหาสุพตัรา นางจุลสุพตัราเห็นดงันั้นจึงคิดในใจว่า พญาช้างมอบดอกไมใ้ห้แก่นางเมียหลวง 
ไม่ใหแ้ก่กู คอยดูเถอะกูจะท าใหรู้้สึกในภายหนา้ นางจุลสุพตัราจึงผกูเวรพญาชา้งเป็นคร้ังท่ี 2  
  คร้ังนั้ นโพธิสัตว์เจ้าถวายผลไม้เคร่ืองหวานเหง้าบัว น ้ าผ้ึงอันเกิดในบัว เป็นทานแก่ 
พระปัจเจกพุทธเจา้ทั้ง 500 ตน นางจุลสุพตัราถวายดอกไมใ้หญ่ท่ีนางหาไดด้ว้ยตนเองเป็นทานแก่
พระปัจเจกพุทธเจา้ทั้งหลาย พร้อมตั้งจิตอฐิษฐานว่าเม่ือตนตายไปขอให้ไดเ้กิดเป็นลูกของกษตัริย ์
แล้วให้ตนได้เป็นมเหสีแห่งพระยาพาราณสี  ให้พระยานั้ นท าตามค าของนางตามใจนาง  
โดยจะใชใ้ห้พรานมายิงเอางาของพญาชา้งมาให้แก่ตน เม่ืออฐิษฐานดงันั้นแลว้นางก็ไม่กินขา้วปลา
อาหารใด ๆ ทั้งส้ิน ไม่นานก็เจ็บป่วยและตายลง  
 เม่ือนางจุลสุพตัราเกิดใหม่ไดไ้ปเกิดในครรภข์องมเหสีแห่งพญามทัทราช เม่ือนางเติบใหญ่

นางก็ถูกส่งไปเป็นเป็นมเหสีของพระยาพาราณสี นางเป็นท่ีรักยิ่งของสามี เป็นใหญ่กว่านางสนม

ทั้งหลาย เม่ือนั้นนางจึงระลึกชาติไดว้่าความตอ้งการของตนสัมฤทธ์ิผลแลว้ ต่อไปนางจะให้พราน

ไปยิงเอางาของพญาฉัททนัต์มา นางจึงเอาน ้ ามนัมาทาตวั แลว้นุ่งผา้เก่าหม่นหมอง แกลง้ป่วยอยู ่

บนแท่นบรรทม พระยาพาราณสีเห็นดงันั้นจึงถามคนทั้งหลายว่านางเป็นอะไร คนทั้งหลายบอกว่า

นางป่วยไขห้นักหนา พระยาพาราณสีเห็นดังนั้นจึงเขา้ไปถามนางจุลสุพตัราว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น  

เหตุใดสีหน้าหม่นหมอง นางไดย้ินดงันั้นจึงแจง้ความตอ้งการของตนไปโดยหลอกว่าตนฝันว่าได้

บรรทมบนแท่นงา พอต่ืนขึ้นจึงเกิดอยากได ้ถา้ไม่ไดด้งัฝันคงตอ้งตายแน่แท ้พระยาพาราณสีไดย้ิน

ดังนั้ น จึงเรียกรวมพรานป่าจากทั่วทุก ท่ี เข้ามาประชุมกัน  รวบรวมพรานได้หกหม่ืนคน  

เม่ือพรานทั้งหลายมาพร้อมกนัแลว้ พระยาพาราณสีจึงให้นางจุลสุพตัราแจง้ความตอ้งการของตน
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แก่พรานทั้งหลาย นางจึงกล่าวว่าไดฝั้นเห็นช้างตวัหน่ึง ขาวทั้งตวั มีงาคู่เปล่งฉัพพรรณรังสีออกมา 

กูอยากไดง้านั้นมาท าเตียงงา ไม่เช่นนั้นกูก็คงจะตาย พรานทั้งหลายกล่าวว่าไม่เคยไดย้ินช้างใหญ่  

งาเปล่งแสงมาก่อน แต่ยงัมีพรานผูห้น่ึงช่ือโสอุดร อนัเป็นศัตรูของมหาโพธิสัตว์เจ้าในหลาย ๆ  

ชาติ มีฝ่าตีนกุดมีฝ่ามือหดหู่ มีน่องเป็นดั่งหม้อข้าวหุง มีหัวอันใหญ่ มีหูอันกาง คางอันใหญ่  

มีหนวดหนา มีเขี้ยวแดง มีเหงือกแดง มีสัณฐานตวัล ่าน่ากลวั พรานโสอุดรบอกวา่ตนสามารถไปยงั

สถานท่ีนั้นได ้นางสุพตัราเห็นรูปร่างแลว้จึงคิดว่าพรานผูน้ี้จะท าส่ิงท่ีตนขอไดห้รือ ดงันั้นแลว้นาง

จึงให้คนเรียกพรานเฒ่าขึ้ นไปยังปราสาท 7 ชั้ น  แล้วจึงบอกทางแก่พรานป่าอย่างละเอียด  

และเล่าว่าช้างนั้ นดุร้ายหากพบพรานป่าท่ีใดจะขยี้ เป็นขุยผง พรานโสอุดรเกิดกลัวขึ้ นมา 

ไม่กล้าไปฆ่าพญาช้าง นางจุลสุพตัราจึงพูดกล่อมพราน พรานจึงรับค าและกลับสู่ เรือนของตน  

นางจุลสุพตัราจึงเรียกเกณฑ์หมู่ช่างเหล็กมาท าขวาน พลัว่ เสียม เล่ือย พร้า มีด ขอเคียง อุปกรณ์ 

เรียกช่างหนังมาท าถุงใส่ของ ท าเชือกหนังท ารองเทา้ ท าหมวกหนัง นางจุลสุพตัราให้คนเตรียม  

ไมสี้ฟัน ขา้วของเคร่ืองใชต่้าง ๆ เอาใส่ถุงใหแ้ก่พราน  

พรานเฒ่าเตรียมตวัได ้7 วนัก็ไปหานางจุลสุพตัรา พรานโสอุดรมีก าลงัดงัช้างสาร 5 เชือก  

ก็รับเอาถุงและของทั้งหมดแบกขึ้นหลงัไป กราบลาพระยาพาราณสี และนางจุลสุพตัรา แลว้จึงออก

เดินทางขึ้นไปยงัชายป่า พรานเฒ่าเดินทางบุกป่าฝ่าดง ใชเ้คียว พร้า ถากถางป่าเขา้ไป มีตน้ไมใ้หญ่ 

ล้มขวางก็เอาส่ิวเจาะเข้าทะลุออกไป เม่ือถึงทางน ้ าตัดผ่าน พรานก็สร้างแพล่องข้ามน ้ า เม่ือถึง 

เขตป่าหิมพานต์พรานเฒ่าก็นึกถึงค าท่ีนางจุลสุพตัราบอกเส้นทางเอาไว ้ผ่านเขาทั้ง 7 ลูก พรานป่า 

ก็ไปถึงยงัสระสทันต์ เห็นหมู่ช้างพากันลงเล่นน ้ า พรานจึงเฝ้าดูจนรู้หลักแหล่งแปลงนอนของ 

พญาช้างฉัททนัต์ รวมเวลาท่ีพรานเดินป่าเขา้มาได ้7 ปี 7 เดือน 7 วนั เม่ือเหล่าช้างทั้งหลายพากัน

ออกไปหากิน พรานป่าจึงขุดหลุมลงใตท่ี้นอนของพญาฉัททนัต์ เอาพลัว่ขุดลงไปตั้งเสาไว ้4 มุม  

เอาแป้งทาทัว่ทุกมุม ดา้นบนท าเป็นช่องพอสอดกลอ้งปืนออกไปดา้นนอกได ้แลว้เอาของตกัเอาฝุ่ น

ดินภายในหลุมออกไปทิ้งด้านบนของหลุม พร้อมทั้ งเอาไม้ และก่ิงไม้แห้งมาทิ้งไวบ้นเศษดิน

ด้านบนหลุมนั้ น  และท าช่องรูพอให้ตนสามารถมุดลงไปด้านล่างได้ และพรานก็ลงไป 

อยูภ่ายในหลุม เปล่ียนชุดน าเอาผา้ยอ้มฝาดมานุ่ง และเอาธนูแล่งปืนชุบยาพิษสอดเลง็รอไวใ้นกลอ้ง 

เม่ือพญาช้างกลบัมาจากภายในป่าพรานเฒ่าก็มองออกไปยงัช่องเล็งนั้น เห็นยงัทอ้งของพญาช้าง  

เลง็ไปยงัสะดือและพรานก็ไดย้ิงธนูพิษออกไป เขา้สู่สะดือของพญาชา้งทะลุไปยงัปอดมา้มไส้ใหญ่
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ไส้น้อย ทะลุออกไปยงัแผ่นหลงัของพญาช้างเหมือนเป็นดงัขวานฟ้าผ่าทะลุลอดออกไปยงัอากาศ 

เลือดไหลออกมา เป็นทุกขเวทนามาก พญาช้างก็ร้องดังลัน่ไปทัว่ทั้งป่า จนหมู่บริวารว่ิงกรูกนัมา 

ยงัแปลงนอน ช้างทั้ งหลายว่ิงไล่หาศัตรูท่ียิงพญาช้างไปทั่วก็ไม่พบ พญาฉัททันต์เห็นปืนนั้ น 

ยงิออกมาจากพื้นจึงรู้วา่พรานป่าอยูด่า้นใตข้องตน จึงขบัไสไล่ส่งหมู่บริวารให้ออกไปตามหาผูท่ี้ยิง

ตนในป่า เม่ือหมู่บริวารไปหมดยังเหลือแต่นางมหาสุพัตรา พญาช้างก็ย ังตัดพ้อไล่นางไป  

เพราะรู้วา่พรานอยูเ่บ้ืองล่างของตน  

เม่ือชา้งทั้งหลายไปหมดแลว้ พญาชา้งก็เอางวงลากพรานออกมาจากหลุมนั้นหมายจะบดขยี้ 

ค ร้ันพญาฉัททันต์เห็นผ้าเหลืองคลุมกายพรานอยู่  ก็วางพรานป่าลงแล้วยองวงน้อมไหว ้ 

เพราะถือว่าผูท่ี้ห่มผา้เหลืองเป็นผูท่ี้มีปัญญาไม่ควรฆ่า พญาช้างจึงถามพรานว่าใครใช้ให้มาฆ่า  

หรือว่ามาเอง มายิงตนเพื่ออะไร ถ้าจะเอางา งาอ่ืนก็ มีมากมาย ฝ่ายพรานเฒ่าไม่กล้าตอบ  

ไม่กล้าพูด เพราะกลัวโดนฆ่า อกสั่นขวัญแขวน พญาช้างจึงถามซ ้ า จนพรานตอบว่ามเหสี 

แห่งพระยาพาราณสี ช่ือจุลสุพัตราใช้ให้มาฆ่าเอางาแห่งพญาช้างใหญ่อันมีรัศมี 6 ประการ  

เพื่อเอาไปท าแท่นบรรทม พญาฉทัทนัตไ์ดย้นิดงันั้นจึงรู้ความทั้งหมดจึงใหพ้รานเอาเล่ือยออกมาตดั

งาของตน ซ่ึงพญาฉัททันต์สูงถึง 80 ศอก เป็นดังภูเขาสูงพรานไม่สามารถขึ้ นไปตัดเอางาได ้ 

พญาชา้งจึงนอ้มตวัลงให้พรานปีนงวงขึ้นไปดงัปีนขึ้นเขาไกรลาส พรานเอาหัวเข่ากดลงไปยงัเล่ือย

แลว้เร่ิมไสเล่ือยไปบนงาของพญาฉัททนัต ์พญาชา้งเจ็บปวดเป็นอนัมากปากอาบท่วมไปดว้ยเลือด 

กระนั้นพรานก็มิอาจท่ีจะเล่ือยให้งานั้ นหลุดออกมาได้ จึงบอกให้พญาช้างช่วย พญาฉัททันต ์

จึงเอางวงช่วยกดลงไปบนเล่ือยนั้นไม่นานงาทั้งคู่ก็หลุดออกมา พญาช้างจึงน างาทั้งคู่นั้นมอบให้

เป็นทานแก่พรานโสอุดร พร้อมทั้งถามว่าพรานเดินทางมายงัท่ีน่ีใช้เวลาเท่าใด พรานตอบใช้เวลา  

7 ปี 7 เดือน 7 วนั เห็นดังนั้นพญาช้างจึงบอกว่าด้วยอานุภาพแห่งงาน้ีจะถึงกรุงพาราณสีไดเ้พียง  

7  วัน  ดั งนั้ น แล้ วพ ญ าช้ า ง จึ งบ อก ให้ พ ร าน รีบ ไป ก่ อน ท่ี ห มู่ ช้ า งบ ริว ารจะก ลับ ม า  

และพญาชา้งก็ส้ินใจลง ณ ท่ีนั้น 

เม่ื อหมู่ บ ริวารกลับมาก็ เห็ นพญาช้ าง ส้ิ น ใจไปแล้ว  จึง เศ ร้ าโศก ร้องไห้ เสี ยใจ  

พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ งห้าร้อยตนก็ลงมาจากอากาศสู่แปลงนอนท่ีนั้น หมู่ช้างจึงจับเอางวงของ 

พญาช้างท่ี ส้ินลมชูยอยกไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ งหลาย แล้วยกพญาฉัททันต์ขึ้ น สู่กอง 



  63 

ไม้แก่นจนัทน์แดง และก่อไฟขึ้น พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ งหลายก็ได้มาแสดงธรรมให้แก่หมู่ช้าง  

ณ ท่ีนั้น เม่ือไฟมอดลงหมู่ชา้งทั้งแปดพนัเชือกก็เอาเถา้อฐิัของพญาชา้งพรมบนหวัของตน 

ฝ่ายพรานเฒ่าโสอุดรก็ถึงกรุงพาราณสีเพียงแค่ 7 วนั ดว้ยเดชอานุภาพแห่งงาของพญาช้าง 

พรานป่าน างาไปถวายนางจุลสุพตัรา เม่ือนางเห็นงาทั้งสองก็เกิดเศร้าสลดใจคิดถึงมหาสัตว์เจ้า 

ท่ีเคยไดอ้ยูกิ่นกนั จึงตรอมใจตายลงในวนันั้น  

ยอ้นกลบัมายงัวดัเชตวนัมหาวิหาร หมู่พระทั้งหลายเม่ือไดฟั้งธรรมดงันั้นก็พากนัสรรเสริญ

คุณแห่งพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้านั่งประทับอยู่เหนือธรรมาสน์ก็สรวลขึ้น เหล่าภิกษุสาวก 

จึงถามว่าพระพุทธเจา้ทรงพระสรวลอะไร พระพุทธองคจึ์งตอบว่าท่านทั้งหลายไดเ้ห็นภิกษุณีผูน้ั้น

อันเดินเท่ียวไปหาจุดหมายไม่ได้ เม่ือชาติก่อนนางคือนางจุลสุพัตรา ส่วนพราณโสอุดรนั้ น 

คือมหาเถรเทวทตั อนัปองกระท าร้ายแก่เราในปัจจุบนั อนัพระพุทธเจา้ผูด้บัร้อนและความกระหาย

ปราศจากทุกขเวทนา ได้ถอดพน้แลว้ซ่ึงราคะ กิเลส ตณัหา ไร้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี พระองค์จึงได้ตรัสรู้ 

ดว้ยญาณแห่งพระองคเ์อง พระพุทธองคจึ์งตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายตถาคตไดเ้กิดเป็นชา้งฉัททนัต์

เม่ือกาลนั้นแล ท่านทั้งหลายจงฟังจ ายงัชาดกเร่ืองน้ีตามตถาคตเทศนามาเถิด หากผูค้นทั้งหลาย 

ได้ยินเร่ืองชาดกน้ีก็ขอได้ให้ถึงโสดาบัน เป็นอรหันตามแต่บุญท่ีตนได้สั่งสมมาเถิด นางภิกษุณี 

ตนนั้นไดฟั้งธรรมนั้นไดจ้ าเริญวิปัสสนาไดถึ้งอรหันตใ์นวนันั้นดว้ยแล 
 

4. ฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์  

ฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ประพนัธ์ขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2507 มีบทประพนัธ์ 

เป็นร้อยแก้ว และร้อยกรอง โดยเน้ือเร่ืองในตอนต้นจนถึงตอนพญาฉัททันต์ตายผูป้ระพันธ์  

แต่งเป็นค ากาพย์ หลังจากเผาพญาฉัททันต์เม่ือพรานเฒ่าโสอุดรกลับไปถึงยังกรุงพาราณสี  

จนจบเร่ือง ผูป้ระพนัธ์ได้แต่งเป็นร้อยแก้ว โดยการเล่าเร่ืองเหมือนกันกับส านวนฉัททันตชาดก 

ฉบับวัดบ้านแลง จังหวัดระยอง แต่มีการตัดเน้ือความหลายส่วน เช่น การพรรณนาความ 

ตอนท่ีพรานโสอุดรเดิน เข้าป่ าหาพญาฉัททันต์ การพรรณนาความ เศร้าโศกเสียใจของ 

นางมหาสุพตัรา และนางจุลสุพตัรา ต่อการท่ีพญาช้างตาย การพรรณนาความเม่ือนางจุลสุพตัรา 

ตกนรกแล้วถูกยมบาลลงโทษ เป็นต้น เอกสารฉบับหอสมุดแห่งชาติลาวมีการสอนหลักธรรม 

โดยใชค้  าพูดของผูเ้ขียนเองในตอนจบของเร่ือง  
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รูปแบบบทประพนัธ์ และองค์ประกอบของวรรณกรรม 

 วรรณกรรมลายลกัษณ์ (วรรณกรรมท่ีไดบ้นัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ได้แก่ วรรณกรรม

ประเภทนิทาน ต านาน ค าสอน เพื่อเป็นต้นแบบในการขับ การอ่าน โดยบันทึกด้วยภาษาถ่ิน  

อกัษรถ่ิน และใช้ฉันทลกัษณ์ท่ีนิยมในทอ้งถ่ินนั้น ๆ (อุดม หนูทอง, 2522: 1) ส าหรับวรรณกรรม

ลายลักษณ์ ท่ี เขียนลงบนสมุดไทย  หรือหนังสือบุด จะนิยมแต่งด้วยบทประพันธ์ ร้อยกรอง  

ไม่นิยมแต่งเป็นร้อยแก้ว ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง แต่งด้วยบทประพันธ์ ร้อยกรอง  

ประเภทกาพย์ โดยมีลักษณะเป็นกลอนสวด เช่นเดียวกันกับฉัททันตชาดก ฉบับวดับ้านนา  

ท่ี เป็นบทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ประเภทกาพย์ มีลักษณะเป็นกลอนสวดเหมือนกัน  

และยงัเป็นส านวนเดียวกัน ผูศึ้กษาจึงรวมการวิเคราะห์สองฉบับน้ีเขา้ด้วยกัน ส่วนวรรณกรรม 

ลายลกัษณ์ท่ีจารลงบนใบลานโดยมากจะนิยมแต่งดว้ยบทประพนัธ์ประเภทร้อยแกว้ ฉัททนัตชาดก 

ฉบับวดัสูงเม่น เป็นบทประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว เขียนเป็นภาษาไทยถ่ินเหนือ สลับกับบาลี  

แต่ฉัททนัตชาดก ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว มีการใช้บทประพนัธ์ประเภทร้อยกรอง มีลกัษณะเป็น

ค ากาพย์ ใน ส่ วนต้น ถึงกลางเร่ือง ใน ส่ วนท้าย เร่ืองใช้ บทประพันธ์ประ เภท ร้อยแก้ว 

เขียนเป็นภาษาลาว อีกทั้ งวรรณกรรมโดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบ หรือขนบ ในการประพันธ์ 

อีกดว้ย ทั้งรูปแบบบทประพนัธ์ร้อยแกว้ หรือร้อยกรอง ก็จะมีองค์ประกอบในส่วนน้ีเช่นเดียวกนั 

เช่น บทไหวค้รู ปรารภเร่ือง ปัจจุบันวตัถุ เป็นต้น โดยรูปแบบบทประพันธ์ และองค์ประกอบ 

ของวรรณกรรม ในเอกสารตวัเขียนแต่ละฉบบัมีลกัษณะดงัน้ี 
 

1. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา 

วรรณกรรมกลอนสวด เป็นวรรณกรรมท่ีมุ่งเน้นสอนคติธรรมแก่ผูฟั้ง อีกทั้ งยงัท าให ้

ผู ้รับสารมี จิตเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทใหญ่  ๆ  

คือ กลอนสวดประเภทสอนคติธรรมโดยตรง และกลอนสวดประเภทสอนคติธรรมโดยออ้ม  

 กลอนสวดประเภทสอนคติธรรมโดยตรง คือ กลอนสวดท่ีมุ่งเน้นสอนคติธรรมแก่ผูฟั้ง

โดยตรง อาจเป็นเร่ืองราวในสมยัพุทธกาล พระธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และพระสูตร

รวมทั้ งต านานเก่ียวกับพุทธศาสนา (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2547: 115) เช่น มหาปรินิพพานสูตร  

ทสกนิบาต พระสุตตนัตปิฎก เป็นตน้ 
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 กลอนสวดประเภทสอนคติธรรมโดยออ้ม คือ กลอนสวดท่ีมุ่งสอนคติธรรมโดยยกตวัอยา่ง

เปรียบเทียบเป็นชาดก นิทานพื้นบา้น หรือนิทานท่ีแต่งเลียนแบบชาดก เน้ือเร่ืองมีแนวคิดซ่ึงเป็น 

คติสอนใจและในการด าเนินเร่ืองผูป้ระพนัธ์หรือผูส้วดมักแทรกค าสอนคติธรรม ตวัละครเอก 

ฝ่ายชายมักใช้ค  าเรียกเป็นพระโพธิสัตว์  (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2547: 117) เช่นเร่ือง กากี กุสราช 

มหาชาติ สังขท์อง วรวงศ ์เป็นตน้ 

วรรณกรรมเร่ืองฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง และวดับา้นนา ถือเป็นวรรณกรรมกลอน

สวดประเภทสอนคติธรรมโดยอ้อม ซ่ึงวรรณกรรมกลอนสวดประเภทสอนคติธรรมโดยอ้อม 

หมายถึง กลอนสวดท่ีมุ่งสอนคติธรรมโดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบเป็นชาดก นิทานพื้นบ้าน  

หรือนิทานท่ีแต่งเลียนแบบชาดก ฉทัทนัตชาดกทั้งสองฉบบัน้ีเขียนลงบนสมุดไทย และแต่งขึ้นดว้ย

บทประพนัธ์ร้อยกรองประเภทกาพยต์ลอดทั้งเร่ืองเช่นเดียวกนั โดยทัว่ไปวรรณกรรมศาสนาท่ีเป็น

กาพยจ์ะเรียกว่ากลอนสวด  กล่าวคือกลอนสวดเป็นค าเรียกประเภทวรรณกรรม ประเภทหน่ึง 

หมายถึงวรรณกรรมค ากาพยท่ี์น ามาอ่านเป็นท านองสวด วรรณกรรมประเภทน้ีแต่งด้วยกาพย ์

ชนิดต่าง ๆ ได้แก่  กาพย์ยานี  11 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28 (หรีด เรืองฤทธ์ิ ,  

2499: 553) ทั้ งย ังมีกาพย์อ่ืน ๆ แทรกบ้างเล็กน้อย เน้ือเร่ืองส่วนใหญ่เก่ียวกับพุทธศาสนา 

โดยมีเน้ือเร่ืองท่ีมุ่งสั่งสอนขอ้ธรรมะโดยตรงและโดยออ้มซ่ึงไดแ้ก่ ชาดกและเร่ืองท่ีแต่งเลียนแบบ

ชาดก เม่ือพิจารณาด้านลกัษณะบทประพนัธ์ กลอนสวดจะใช้บทประพนัธ์ประเภทกาพยเ์ท่านั้น 

กลอนสวดจึงมีความหมายเฉพาะเจาะจง หมายถึง วรรณกรรมค ากาพยอ์าจเป็นเพราะกาพยแ์ต่งง่าย 

มีลีลาจงัหวะราบร่ืนมีท่วงท านองสวดหลายท านอง (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2547: 1-2) การน าวรรณกรรม

ประเภทกลอนสวดมาอ่านเป็นท่วงท านองเป็นประเพณีนิยมของคนไทยท่ีมีมาแต่โบราณกาล  

(พระยาอุปกิตศิลปสาร, 2507: 102) 

หากพิจารณาช่ือของประเภทวรรณกรรมประเภทน้ีคือ “กลอนสวด” จะเห็นได้ว่าค าว่า 

“กลอน” ใน ท่ี น้ี ใช้ในความหมายกว้าง หมายถึง บทประพันธ์ประเภทร้อยกรองทั่วไป  

ค าว่า “สวด” หมายถึงการ “ว่าเป็นท านอง” และยงัมีความหมายนัยประหวดัเก่ียวข้องกับวดั  

และพระพุทธศาสนา เม่ือน าค าทั้งสองมารวมกันไดค้วามหมายว่า หมายถึงวรรณกรรมร้อยกรอง 

ซ่ึงใชอ่้านอยา่งมีท านองและมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัวดัและศาสนา (หรีด เรืองฤทธ์ิ, 2499: 553) 
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จากความหมายของ “กลอนสวด” ข้างต้นจึงกล่าวได้ว่าต้นฉบับเร่ืองฉัททันตชาดก  

ทั้งฉบบัวดับา้นแลง และวดับา้นนา เป็นวรรณกรรมกลอนสวด เน่ืองจากฉทัทนัตชาดกทั้งสองฉบบั  

เป็นเร่ืองราวในชาดก เก่ียวข้องกับศาสนา และแต่งด้วยบทประพันธ์ร้อยกรอง ประเภทกาพย ์ 

ทั้งยงัมีการกล่าวไวใ้นบทประพนัธ์ในเร่ืองอีกว่า “ให้ใช้สวดอ่าน” ลกัษณะบทประพนัธ์ในเร่ือง 

ฉัททันตชาดก ทั้งฉบับวดับ้านแลง และวดับา้นนา ปรากฏการใช้ทั้งกาพยย์านี 11 กาพยฉ์บัง 16  

และกาพยสุ์รางคนางค์ 28 สามารถจ าแนกชนิด และจ านวนของค ากาพยท่ี์ใชป้ระพนัธ์ในตน้ฉบบั

ทั้งสองฉบบัไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจ านวนบทประพนัธ์ในเร่ืองฉทัทนัตชาดก 
ชนิดของกาพย์ จ านวนบท 

ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านนา 
กาพยย์านี 11 173 175 
กาพยฉ์บงั 16 246 220 
กาพยสุ์รางคนางค ์28 323 330 
รวม 742 725 

 

 จากตารางแสดงชนิด และจ านวนของกาพย์ท่ีใช้ประพันธ์ในเร่ืองฉัททันตชาดก  

ทั้ งฉบับวดับ้านแลง และวดับ้านนา จะเห็นได้ว่าผูป้ระพันธ์นิยมใช้สุรางคนางค์ 28 มากท่ีสุด 

รองลงมาคือกาพย์ฉบัง 16 และกาพย์ยานี 11 ตามล าดับ โดยจะแต่งสลับกันไปตลอดเร่ือง 

ตั้ งแต่ต้นจนจบ สันนิษฐานว่าผู ้ประพันธ์ เลือกใช้ฉันทลักษณ์ทั้ ง 3 ดังกล่าว สลับกันตาม 

การด าเนินเร่ืองในแต่ละช่วง แต่ละเหตุการณ์ก็จะใช้ฉันทลกัษณ์คนละชนิด เพื่อให้เร่ืองน่าติดตาม 

กาพยท์ั้งสามชนิดจ าแนกไดด้งัน้ี 
 

1.1 กาพย์สุรางคนางค์ 28 กาพยสุ์รางคนางค์ท่ีใช้ในฉัททันตชาดกเรียกว่า สุรางคนางค ์ 

โดยอาจจะเขียน สูราคณา สูรางคะณา สุดคนา บางคร้ังเรียกตามจ านวนค า คือ 28 มีการใช้ช่ืออ่ืน

ตามสถานการณ์ในเร่ือง เช่น พิลาป และนางกราย โดยช่ือประเภทของกาพยใ์นฉบบัวดับา้นแลง

เขียนด้วยอกัษรไทยย่อ ฉบบัวดับา้นนาเขียนดว้ยอกัษรขอมไทย กาพยสุ์รางคนางค์ 28 ใช้ในการ

ด าเนิน เร่ืองส่วนใหญ่ของกลอนสวด  โดยจากตารางจะเห็นได้ว่ามีจ านวนบทมากท่ี สุด  
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ในกาพย์ทั้ ง 3 ประเภท มีการใช้ทั้ งในลักษณะบรรยายความ พรรณนาความ รวมทั้ งบทนิราศ  

ชมนก ชมไม ้การประพนัธ์ไม่เคร่งครัดจ านวนค ามากนกั 
 

ตวัอยา่งค าเรียกในเอกสารตน้ฉบบั 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 

  
สุรางคนาง สุรางฆนาง 

  
28 สุดนาง 

  
พิลาพ พิลาป 

 

ลกัษณะของกาพยสุ์รางคนางคท่ี์ใชใ้นกลอนสวดมีแผนผงัหรือบญัญติัดงัน้ี 

 

 การใช้กาพยสุ์รางนางค์ในเร่ืองฉัททันตชาดกทั้ งสองฉบับ ใช้ในการบรรยายส่ิงต่าง ๆ  

ทั้งการเข้าเร่ืองชาดก บทร ่ าร าพัน บทพรรณนาชมพนัธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ อธิบายความ ถ้าหากเป็น 

ตอนท่ีแสดงความเศร้าโศกเสียใจ ผู ้ประพันธ์จะใช้ค  าว่า “พิลาป” และเหตุการณ์ท่ีแสดงการ

เคล่ือนไหว จะเปล่ียนเป็นค าวา่ “นางกราย” ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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  การเขา้เร่ืองราวของเร่ืองฉทัทนัตชาดก 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 

   ๏10 จักกล่าวนิทาน  
แต่ก่อนมานาน   ล่วงลับแล้วไป  
หน่อเน้ือโพธิสัตว์   อันอยู่ในไพร  
เป็นคชสารใหญ่   ช่ือพญาฉัททันต์  

๏7 ขอกล่าวนิยาย   ตถาคตผูเ้ร่ืองไกร 
ล่วงลบัแลว้ไกล  แต่ก่อนมานาน 
หน่อโพธิสัตว ์  อนัอยูใ่นไพร 
เป็นคชสารใหญ ่  ช่ือพระยาฉทัทนัต ์

    
  

   ๏8 ขาวคือเงินยวง 
บริวารทั้งปวง   รัศมีพรายพรรณ 
อยูด่ว้ยบริวาร  เกา้หม่ืนเกา้พนั 
อยูป่่าหิมวนัต ์  ในป่าหิมพานต ์

   ๏11 ยังมีนางช้าง  
สมสู่คู่สร้าง   แห่งพระโพธิญาณ  
ตัวคือเงินยวง   งางวงตระการ  
นามกรเยาวมาลย์   ช่ือนางสุพตัรา 

   ๏9 ยงัมีนางชา้ง 
สมสู่คู่สร้าง   แห่งพระโพธิญาณ  
ตวัคือเงินยวง   งางวงกระการ  
นามกรเยาวมาลย ์  ช่ือมหาสุพตัรา 

   ๏12 พระโพธิสัตว์  
ช่ืนชมโสมนัส   ด้วยนางกัลยา  
เมียหลวงพระเจ้า   ช่ือมหาสุพตัรา  
ตั้งไว้ใหญ่กว่า   นางช้างท้ังหลาย  

   ๏10 พระโพธิสัตว ์ 
เชยชมโสมนสั   กบันางเมีย  
เมียหลวงพระเจา้   คือมหาสุพตัรา  
ตวัใหญ่กระหวา   นางชา้งทั้งหลาย 

 

 เหตุการณ์ข้างต้นเป็นเร่ืองราวในตอนท่ีเกร่ินน าเข้าเร่ืองราวของเร่ืองฉัททันตชาดก  

โดยเป็นส่วนท่ีต่อจากบทไหวค้รู ผูป้ระพนัธ์ใช้กาพย์สุรางคนางค์ 28 ในการเร่ิมตน้เข้าเร่ืองราว 

โดยกล่าวว่า ขอเล่านิทานเร่ืองของพระโพธิสัตวอ์นัมาเกิดเป็นชา้งอยู่ในป่า จากนั้นก็พูดถึงลกัษณะ

ของพญาฉทัทนัต ์

ผู ้ประพันธ์ใช้บทพิลาป เพื่อแสดงถึงความเศร้าของตัวละคร ในจุดน้ีฉัททันตชาดก  

ฉบบัวดับา้นแลง ใชบ้ทพิลาป (กาพยสุ์รางคนางค ์28) มีความวา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง 
พิลาป 

   ๏677 สุพตัราโฉมยง  
กอดงาพระองค ์  ร ่าให้โศกศลัย ์ 
พ่อเจา้ของเมียเอ๋ย   บาปไดม้าทนั  
ให้พระจอมขวญั   ตายจากเมียไป  

   ๏679 โอพ้ระโฉมยง  
เมียเป็นคนหลง   เพราะกรรมเวรา  
ขา้ไปใจมาร   แกลง้ผลาญราชา  
จึงใชพ้รานป่า   ไปฆ่าพระองค ์ 
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   ๏678 เมียไม่เห็นหนา้  
เมียเห็นแต่งา   แห่งพระจอมไตร  
พระเจา้ตายแลว้   เมียแกว้อยูใ่ย  
ตายดว้ยทา้วไท   อยูใ่ยเล่านา  

   ๏680 เมียไดท้  าผิด  
สุดท่ีจะคิด   แลว้นาโฉมยง  
เมียจะกลั้นใจตาย   ตายตามพระองค ์ 
ร่วมในไพรพง   ดว้ยพระราชา  

 

 ความเม่ือนางจุลสุพตัรารู้วา่งาท่ีตนฝันถึงและตอ้งการท่ีจะไดม้าครอง จนพระเจา้พรหมทตั

ผูบิ้ดา ใชพ้รานโสอุดรไปตดัมานั้น คืองาของพญาฉัททนัตส์ามีของตนเม่ือชาติก่อน นางจึงเศร้าโศก

เสียใจอยา่งมาก ผูป้ระพนัธ์จึงใชค้  าวา่พิลาปขึ้นตน้บทประพนัธ์ดงักล่าว 

ผูป้ระพนัธ์ยงัเปล่ียนช่ือกาพยสุ์รางคนางค ์28 เป็นค าวา่ นางกราย อีกดว้ย เฉพาะในตน้ฉบบั

วดับา้นแลง ดงับทประพนัธ์วา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง 
นางกราย 

   ๏283 เม่ือนั้นฉทัทนัต ์ 
เที่ยวในหิมวนัต ์  กบัหมู่บริวาร  
เยน็ย  ่าค ่ามา   ลินลายงัสถาน  
กบัหมู่บริวาร   สู้แหล่งแปลงตน 

   ๏285 กึกกอ้งร้องมี 
ฉวยถลาควา้ตี  ย  ่าพงดงดาน 
โกรกกรากสุมทุม  ทุกพุ่มสถาน 
ร้องแล่นแปร้นปร้าน กอ้งไพรพนาสณฑ์ 

   ๏284 อึงคนึงทั้งป่า  
เกล่ือนก่นกนัมา   ทัว่ทั้งพนาสน 
โนม้นา้วก่ิงยา้   หกัพฤกษาผล  
อดัแอแจจล   ทั้งป่าหิมพานต ์

   ๏286 โจกเจกเอกเอียง 
ดงัอยูป่ระเพรียก  ทัว่ทุกต าบล 
ตรวจตราหาคู ่  เขา้อยูท่ี่ตน 
ทัว่ทุกไพรสน  ท่ีตนเคยนอน 

 

 บทประพนัธ์ขา้งตน้เป็นฉากท่ีพญาฉัททนัตน์ าหมู่บริวารกลบัไปยงัท่ีอยู่ของตน ซ่ึงแสดง

ให้ผูรั้บสารรู้สึกถึงการเคล่ือนท่ีของหมู่ช้าง  อึงคนึงทั่วทั้ งป่า กึกก้องร้องกันไปทั่ว ท าให้เห็น

ลกัษณะการใชบ้ทนางกราย ซ่ึงเป็นการแสดงเหตุการณ์การเคล่ือนท่ีของหมู่ชา้ง 

เห็นไดว้่ากาพยสุ์รางคนางค์ 28 ถูกใช้บรรยายส่ิงต่าง ๆ เม่ือผูป้ระพนัธ์จะบรรยายอารมณ์

ความเศร้าโศกเสียใจของตวัละคร ผูป้ระพนัธ์ก็จะเปล่ียนช่ือเป็น พิลาป และเปล่ียนเป็น นางกราย 

เม่ือแสดงการเคล่ือนท่ีของหมู่ชา้ง นอกจากนั้นบทพรรณนาชมพนัธุ์ไม ้พนัธุ์สัตว ์เม่ือพรานโสอุดร

ออกจากเมืองพาราณสีไปยงัป่าหิมพานต์ ผูป้ระพนัธ์ก็ได้แต่งบทชมตน้ไม ้ผลไม้ ดอกไมต้่าง ๆ  

และสัตวน์านา ท่ีนายพรานพบระหวา่งเดินทางไปตามหาพญาฉทัทนัต ์ดว้ยกาพยสุ์รางคนางค ์28 
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1.2 กาพย์ฉบัง  16 กาพย์ฉบังในเร่ืองฉัททันตชาดก ไม่ได้ใช้กับการแสดงการรบ  

หรือบทท่ีเก่ียวกับการต่อสู้เหมือนในบทพากย ์ในต้นฉบับทั้ งสองฉบับเรียกกาพยฉ์บังว่า ฉบัง  

โดยเขียนต่างกันไปเป็น ฉบงง จบัง ในเร่ืองฉัททันตชาดก กาพย์ฉบังใช้ในการพรรณนาความ

ด าเนินเร่ืองและใช้ในบทพรรณนาอารมณ์ความรู้สึก บรรยายความวุ่นวาย แสดงให้ผูรั้บสารรู้สึก 

ถึงอารมณ์ในเร่ือง ช่ือประเภทของกาพยใ์นฉบบัวดับา้นแลงเขียนด้วยอกัษรไทยย่อ และฉบบัวดั

บา้นนาเขียนดว้ยอกัษรขอมไทย 
 

ตวัอยา่งค าเรียกในเอกสารตน้ฉบบั 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 

  
ฉบงัง จบงั 

  

ลกัษณะของกาพยฉ์บงัท่ีใชใ้นกลอนสวดมีแผนผงัหรือบญัญติัดงัน้ี 

 

การใช้ก าพย์ฉบัง  16 ใน เร่ืองฉัททันตชาดก  ผู ้ป ระพันธ์ ใช้ ในการด าเนิ น เร่ือง  

เช่น เม่ือพรานโสอุดรอาสาไปตัดงาของพญาฉัททันต์ และเม่ือเดินทางเข้าป่า การแสดงอาการ  

ของเหล่าชา้งบริวาร การบรรยายถึงเหตุอศัจรรยเ์ม่ือพญาฉทัทนัตใ์หพ้รานตดังาของตน  

การแสดงอาการของช้างบริวาร  เม่ือพญาฉัททันต์โดนพรานโสอุดรยิงปืนพิษใส่  

ก็ร้องขึ้ นด้วยความเจ็บปวด หมู่บริวารท่ีเท่ียวหาอาหารอยู่ในป่าเม่ือได้ยินดังนั้ นจึงรีบกลับมา 

หาพญาฉทัทนัต ์ณ ท่ีอยูอ่าศยั ผูป้ระพนัธ์ไดป้ระพนัธ์ไวว้า่ 
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ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏336 บดันั้นพวกพลบริวาร  อยูไ่กลในสถาน 
ก็ไดย้ินเสียงฉทัทนัต ์

๏330 บดันั้นพวกพลบริวาร  อยูใ่นสถาน 
ก็ไดย้ินเสียงฉทัทนัต ์

๏337 ตีงวงประเพรียกเรียกกนั ท่ีในไพรสัน 
บดัเด๋ียวก็ว่ิงเขา้มา 

๏331 ตีงวงประเพรียกเรียกกนั มีในไพรวนั 
บดัดลก็เกล่ือนกล่นมา 

๏338 โกรกรากโสกสากทั้งป่า โผงผางวางมา  
ดงัป่าจะแตกท าลาย  

๏332 โกรกรากโสกสากทัว่ป่า โผงผางวางมา  
พระสุธาจะทรุดท าลาย  

๏339 ร้องแป๋นอยูวุ่่นวาย  ให้โหยโกยกาย  
อึงคนึงไปทัว่ไพรสณฑ ์

๏333 ร้องแป้นแล่นมาวุ่นวาย อ้ืออึงมากมาย  
ก็ว่ิงไปทั้งไพรสณฑ ์

 

เหตุการณ์ขา้งตน้เป็นการใช้กาพยฉ์บงัแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายของหมู่ช้าง

บริวารท่ีเกิดความตกใจ เป็นห่วงพญาชา้ง ท่ีถูกพรานโสอุดรยงิจึงพากนัว่ิงไปทัว่วุน่วายไปทั้งป่า 

เหตุ อัศจรรย์ เม่ื อพญ าฉัททัน ต์ ให้ พ รานตัดงาของตน  เม่ื อพ รานโส อุดรตัด งา  

ของพญาฉทัทนัตไ์ดส้ าเร็จ ก็เกิดเหตุอศัจรรยไ์ปทัว่พิภพ ดงัความวา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏521 อึงคะน่ึงทัว่ทุกต าบล  อลเวงอลวน  
สุธาดลจะแตกท าลาย  

๏492 อึงคะน่ึงทัว่ทุกต าบล  โอนเอนอลวน  
แผน่สุธาดลปล่ิมท าลาย  

๏522 พระสุเมรุเอนอ่อนดงัยอดหวาย ดงับุรุษชาย  
ลนไฟก็อ่อนอยูร่ะทด 

๏493 พระสุเมรุเอนนอนบนยอดหวาย ดงัองคชาติชา 
ลนไฟให้อ่อนอยูร่ะทด 

  

 การบรรยายถึงเหตุการอัศจรรย์โดยใช้กาพย์ฉบัง 16 ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ 

เม่ือพญาช้างตดังาของตนให้พราน ดว้ยบุญญาธิการจึงเกิดเหตุการต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว ฟ้าร้อง 

ฟ้าผา่ เขาพระสุเมรุเอนอ่อน เป็นตน้ 
 

1.3 กาพย์ยานี  11 ฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านแลง และวดับ้านนา ใช้กาพย์ยานีในการ  

ด าเนินเร่ืองทั้ งในบทไหว้ครู บูชาพระรัตนตรัย บทสรุปของเร่ือง  และการพรรณนาความ 

สลบักบักาพยสุ์รางคนางค ์28 โดยทัว่ไปเรียกวา่ กาพยย์านี โดยเขียนเป็น ญานี ยานี ญาญีนี  
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ตวัอยา่งค าเรียกในเอกสารตน้ฉบบั 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 

  
ญาณี ยาณี 

  
ญาณี ญานี 

  
ญาญีนี ยาณี 

 

ลกัษณะของกาพยย์านีท่ีใชใ้นกลอนสวดมีแผนผงัหรือบญัญติัดงัน้ี

 
 

ผูป้ระพนัธ์เลือกใชก้าพยย์านี 11 ในบทไหวค้รู บทเปล่ียนฉากในการด าเนินเร่ือง บทร าพนั 
และบทสรุปของเร่ือง ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

การใชก้าพยย์านี 11 ในบทไหวค้รู บูชาพระพุทธคุณ ดงับทประพนัธ์วา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏1 ไหวคุ้ณพระพุทธเจา้ ทุกค ่าเชา้เท่ามรณา  
คุณแห่งพระโสดา   ขา้ใส่ไวเ้หนือเกศี  

๏1 ตวัขา้เพ่ิงสอนเขียน  ตวัไม่แนบเนียน 
ท่านอยา่นินทา             ตวัขา้น้ีหนายงัปัญญาอ่อน 

๏2 ขา้ไหวท้ั้งพระธรรม  อนัจะน าสัดดายสี  
ให้พน้จากไพรี   อนัมืดมนในสงสาร  

๏2 ขา้ไหวคุ้ณครู            ส่ังสอนให้รู้ไดเ้ขียนนิทาน 

๏3 สอนสัตวใ์ห้พน้ทุกข ์ ให้เป็นสุขถึงนิรพาน  
ดบัชาติกนัดาร   บ่มีภยัมาบีทา  

๏3 ไหวพ้ระพุทธงั        ธรรมงัสังฆา 
ไหวคุ้ณมารดา                      ท่านไดรั้กษาขออยา่มีภยั 

๏4 ขา้ไหวท้ั้งพระสงฆ ์ ท่านผูท้รงซ่ึงศีลลา  
ไหวคุ้ณพระบิดา   แลมารดาผูสื้บสาย  

๏4 ไหวคุ้ณบิดา          รักษาจนใหญ ่
ไหวแ้ม่โพสพ                        ท่านรักษาจบทัว่สบสมยั 
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รายละเอียดของบทไหวค้รู ผูศึ้กษาไดท้ าการวิเคราะห์ไวใ้นส่วนถดัไป 
การใช้ในบทเปล่ียนฉากด าเนินเร่ือง ผู ้ประพันธ์ใช้กาพย์ยานี 11 ในการเปล่ียนฉาก  

เช่น เม่ือหมู่ช้างฝังศพนางจุลสุพตัราแลว้ (กาพยสุ์รางคนางค์ 28) ก็ตดัเปล่ียนฉากขึ้นตอนใหม่คือ
เม่ือนางจุลสุพตัราไปเกิดเป็นธิดาของพระเจา้พรหมทตั (กาพยย์านี 11)  

 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
กาพยสุ์รางคนางค ์28 กาพยสุ์รางคนางค ์28 

   ๏53 พระโพธิสัตวเ์จา้  
ให้รักหนุ่มเหนา้   เพียงจะขาดใจตาย  
คร้ันคลายโศกแลว้   พาชา้งทั้งหลาย  
บริวารมากมาย   ขดุหลุมบ่นาน 

   ๏47 พระโพธิสัตวเ์จา้  
ให้รักหนุ่มเหนา้   ป่ิมเพียงมรณา  
ดงัใจจะขาด   ดว้ยความโศกา  
งาสองซา้ยขวา  ขดุหลุมบ่นาน 

   ๏54 จึงฝังนางแกว้  
ขดุหลุมเสร็จแลว้   เชิญศพนงคราญ  
ยกลงถมไว ้  หาไมแ้ก่นสาร  
ปักไวใ้นสถาน   ให้เป็นส าคญั  

   ๏48 จะฝังนางแกว้  
คร้ันสมควร  เชิญศพนงคราญ  
ยกลงหลุมไว ้  หาไมแ้ก่นสาร  
ปักไวใ้นสถาน   ให้เป็นส าคญั  

กาพยย์านี 11 กาพยย์านี 11 
๏55 นางจุลพตัรา   คร้ันมรณาส้ินอาสัญ  
เกิดเป็นลูกจอมขวญั       ทา้วพรหมทตัเจา้พารา  

๏49 นางจุลสุพตัรา   คร้ันมรณาชีวาสัญ  
เกิดเป็นลูกจอมธรรม ์ ทา้วพรหมทตัเจา้พารา  

๏56 ถวายนามนางหนุ่มเหนา้ ช่ือว่าเจา้จุลพตัรา  
รูปร่างอยา่งขาดตา   ต ่าใตฟ้้าใครจกัปาน  

๏50 ถวายนามกรนางหนุ่มเหนา้ ช่ือว่าเจา้จุลพตัรา  
มีโฉมงามโสภา   เทพเทวาบ่เทียมทนั  

 

 จากการศึกษาลักษณะบทประพันธ์ ใน เร่ืองฉัททันตชาดกทั้ งฉบับวัดบ้านแลง  

และฉบับวัดบ้านนา พบบทประพันธ์ ท่ีใช้ในการด าเนินเร่ืองตั้ งแต่ต้นจนจบ ประกอบด้วย  

กาพยสุ์รางคนางค์ 28 กาพยฉ์บงั 16 และกาพยย์านี 11 เหมือนกนัทั้ง 2 ฉบบั โดยกาพยท์ั้ง 3 ชนิด 

ผู ้ประพันธ์จะเลือกใช้สลับกันไปมาตลอดทั้ งเร่ือง โดยจะเลือกให้สอดคล้องกับ เน้ือหา 

ท่ีก าลังด าเนินอยู่  และใช้เป็นตัวเปล่ียนฉาก เช่น กาพย์สุรางคนางค์ 28 ผู ้ประพันธ์ใช้เม่ือ  

เร่ิมต้นเข้าเร่ืองฉัททันตชาดก ใช้พรรณนาชมพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ ใช้อธิบายความ และถ้าหาก  

เป็นตอนท่ีแสดงความเศร้าโศกเสียใจของตัวละคร ผู ้ประพันธ์จะใช้ค  าว่า พิลาป แทนค าว่า

สุรางคนางค์  หรือตอนท่ีแสดงอาการเคล่ือนไหวก็จะใช้ค  าว่า นางกราย ในการเร่ิมต้นบท  

กาพย์ฉบัง 16 ผู ้ประพันธ์จะใช้ในการด าเนิน เร่ือง เช่น  เม่ือพรานโสอุดรอาสาไปตัดงา  

ของพญาฉัททนัต์ และเดินทางเขา้ป่า การแสดงเหตุการณ์ท่ีอศัจรรย ์หรือเหตุการท่ีชุลมุนวุ่นวาย  
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และกาพยย์านี 11 ผูป้ระพนัธ์ใชใ้นการเปิดเร่ือง เป็นบทไหวค้รู บูชาพระรัตนตรัย และบทปิดเร่ือง

สรุปเหตุการณ์ทั้งหมดเม่ือตวัละครแต่ละตวักลบัชาติไปเกิดใหม่ และใช้ในการตดับทเปล่ียนฉาก 

ในเร่ือง อีกทั้งยงัมีการเปล่ียนช่ือของกาพยสุ์รางคนางค ์28 เป็น พิลาป และนางกราย ในบทท่ีแสดง

อาการเศร้าเสียใจของตวัละคร และแสดงการเคล่ือนท่ีของตวัละครเอก  ซ่ึงอาจถือว่าเป็นการแสดง

สารจากผูป้ระพนัธ์ถึงผูส้วดอ่าน ว่าใหเ้ปล่ียนท่วงท านอง การออกเสียงให้เหมาะสมกบัสถานการณ์

ในเร่ือง เน่ืองจากวรรณกรรมกลอนสวดใช้การสวดอ่านเป็นหลัก การออกเสียงของผูส้วดอ่าน  

จึงเป็นส่ิงส าคญั ผูป้ระพนัธ์จึงตอ้งเขียนช่ือฉันทลกัษณ์บอกแก่ผูส้วดอ่านเสมอ เพื่อให้ผูฟั้งเขา้ถึง

ความไพเราะ และเร่ืองราวของเร่ือง เพื่อสร้างอารมณ์ใหแ้ก่ผูฟั้งมากยิง่ขึ้น 

จากการท่ีน าบทประพันธ์ในเร่ืองทั้ งฉัททันตชาดก ฉบับวดับ้านแลง และวดับ้านนา  

มาแสดงคู่กนัในประเภทของการใช้งานในส่วนของกาพยแ์ต่ละชนิด ท าให้เห็นลกัษณะการใช้ค  า 

และการด าเนินเร่ืองท่ีเหมือนกัน ซ่ึงฉบับวดับ้านนามีการสลับต าแหน่งค า ใช้ค  าใหม่มาแทน  

และใช้ค  าพ้องความหมาย ซ่ึงความหมายท่ีแสดงออกมายงัคงเดิม จึงท าให้สามารถบอกได้ว่า 

ฉัททนัตชาดก ฉบับวดับา้นแลง ซ่ึงมีอายุท่ีเก่าท่ีสุดท่ีพบในประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นส านวน

มาตรฐานของเร่ืองฉัททันตชาดกท่ีผูค้ ัดลอกนิยมคัดลอกลงบนสมุดไทย โดยส านวนน้ีปรากฏ 

อยา่งแพร่หลายในภาคกลาง ภาคใต ้และจงัหวดัชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย 
 

องค์ประกอบของฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง และฉบับวัดบ้านนา ประกอบไปด้วย  

บทไหวค้รู อตัตวิพากษ์ของผูป้ระพนัธ์ปรารภเร่ือง ประชุมชาดกหรืออวสานบท และหมายเหตุ  

ทา้ยเร่ือง โดยฉทัทนัตชาดกทั้งฉบบัวดับา้นแลง และวดับา้นนา ก็มีองคป์ระกอบเหล่าน้ีอยูด่ว้ย ดงัน้ี 
 

1. บทไหว้ครู บทไหวค้รูในเร่ืองฉัททนัตชาดกผูป้ระพนัธ์ใชก้าพยย์านี 11 ในการประพนัธ์ 

ขอ้ความขึ้นตน้เป็นการบูชาพระรัตนตรัย ตามดว้ยไหวบิ้ดามารดา ครูอาจารย ์เน่ืองจากกลอนสวด

เป็นวรรณกรรมท่ีมาจากเร่ืองราวในพุทธศาสนา และนิยมสวดอ่านกนัในวดั ผูป้ระพนัธ์จึงมกัจะ

ขึ้นต้นเร่ืองด้วยการบูชาพระรัตนตรัยเป็นอันดับแรก ซ่ึงฉัททันตชาดกทั้ งสองฉบับน้ีก็ปรากฏ 

บทไหวค้รูในตอนตน้ของบทประพนัธ์ ดงัความวา่ 
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ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏1 ไหวคุ้ณพระพุทธเจา้ ทุกค ่าเชา้เท่ามรณา  
คุณแห่งพระโสดา   ขา้ใส่ไวเ้หนือเกศี  

๏1 ตวัขา้เพ่ิงสอนเขียน  ตวัไม่แนบเนียน 
ท่านอยา่นินทา                ตวัขา้น้ีหนายงัปัญญาอ่อน 

๏2 ขา้ไหวท้ั้งพระธรรม  อนัจะน าสัดดายสี  
ให้พน้จากไพรี   อนัมืดมนในสงสาร  

๏2 ขา้ไหวคุ้ณครู         ส่ังสอนให้รู้ไดเ้ขียนนิทาน 

๏3 สอนสัตวใ์ห้พน้ทุกข ์ ให้เป็นสุขถึงนิรพาน  
ดบัชาติกนัดาร   บ่มีภยัมาบีทา  

๏3 ไหวพ้ระพุทธงั        ธรรมงัสังฆา 
ไหวคุ้ณมารดา             ท่านไดรั้กษาขออยา่มีภยั 

๏4 ขา้ไหวท้ั้งพระสงฆ ์ ท่านผูท้รงซ่ึงศีลลา  
ไหวคุ้ณพระบิดา   แลมารดาผูสื้บสาย  

๏4 ไหวคุ้ณบิดา          รักษาจนใหญ ่
ไหวแ้ม่โพสพ              ท่านรักษาจบทัว่สบสมยั 

๏5 ตวัขา้ผูป้ระพนัธ์เขียน       บทกลอนเพียรช่วยแต่งใส่  
นกัปราชญท์่านทั้งหลาย  ช่วยสืบสายคือสาคร 

๏5 ไหวใ้นชั้นดิน         ให้จบไปส้ินถึงบนชั้นฟ้า 
เวสสุวณัพนัตา  ตวัขา้ไหวไ้ป 

๏6 ขา้ขอจงไดสุ้ข   พน้จากทุกขช์รามร  
ไหวค้รูผูส่ั้งสอน   สืบกนัมาให้รู้แจง้ 

๏6 อินทร์พรหมสบสมยั กนัภยัอนัตรายอุบาทวจ์งัไร    
อนัช่ือว่าภยั              อยา่ไดใ้กลก้ราย 

 

 จากบทไหวค้รูขา้งตน้ในส่วนของฉบบัวดับา้นนาจะขึ้นตน้ดว้ย อตัตวิพากยข์องผูป้ระพนัธ์

โดยผู ้ศึกษาได้กล่าวถึงในส่วนถัดไป ส่วนการไหว้ครู ฉบับวัดบ้านแลง ขึ้ นต้นด้วยการ 

ไหวพ้ระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ต่อมาได้ไหวบิ้ดามารดา ครูบาอาจารย์ ส่วนฉบับ  

วดับา้นนา ไดไ้หวค้รูบาอาจารยก่์อน ต่อมาเป็นพระพุทธ พระธรรม บิดามารดา แม่โพสพ เทวดา  

พระอินท ร์ พระพรหม ในส่วน น้ี เป็นการแสดงความ เคารพนับ ถือต่อ ส่ิ งท่ี ผู ้ป ระพันธ์ 

นับถือศรัทธา อาจเป็นการแสดงส่ิงยึดเหน่ียวทางจิตใจ เพื่อช่วยให้การประพันธ์เร่ืองต่าง ๆ  

ราบร่ืน ไม่ติดขดั 
 

 2. อัตตวิพากษ์ของผู้ประพันธ์ คือ การประเมินค่าตนเองของผูป้ระพันธ์และผูค้ ัดลอก  

ทั้ งผูป้ระพันธ์และผูค้ ัดลอกมักออกตัวว่าตนมีความสามารถน้อย ยงัไม่เช่ียวชาญหากผลงาน 

มีข้อบกพร่องให้นักปราชญ์ทั้ งหลายช่วยแก้ไขให้ดียิ่งขึ้ น อาจมีทั้ งตอนต้นและตอนท้ายเร่ือง  

(ตรีศิลป์ บุญขจร, 2547: 124) ฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านแลงไม่ปรากฏอัตตวิพากษ์ ส่วนฉบับ 

วดับา้นนา  มีการใส่อตัตวิพากษท์ั้งตอนตน้และตอนทา้ยเร่ือง ดงัน้ี 
 

ตอนตน้ 
๏1 ตวัขา้เพ่ิงสอนเขียน  ตวัไม่แนบเนียน 
ท่านอยา่นินทา               ตวัขา้น้ีหนายงัปัญญาอ่อน 
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 จากบทอตัตวิพากษ์ของผูป้ระพนัธ์ ในฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นนาขา้งตน้ ผูป้ระพนัธ์  

ได้เขียนไวใ้นบทท่ี 1 ของกาพยใ์นเร่ือง โดยบอกไวว้่าตนนั้นเพิ่งได้เร่ิมสอนผูอ่ื้นเขียนหนังสือ 

ตวัหนังสือในเล่มน้ีอาจยงัไม่ค่อยสวย อย่าว่านินทาเลย ตวัขา้น้ียงัอ่อนปัญญา แสดงให้เห็นการ 

ออกตวัว่ายงัไม่มีความสามารถขออภยัถา้หากการเขียนยงัไม่ดี ส่วนในตอนทา้ยของเร่ืองผูป้ระพนัธ์

ก็ไดบ้อกต่ออีกว่า ถึงแมว้่าตนจะเขียนไดไ้ม่ดี ก็ขออย่าให้นินทา เพราะว่าการเขียนเล่มน้ีเป็นการ

สร้างพระธรรมใหค้งไว ้ต่อไปในภายหนา้ ซ่ึงเป็นการแสดงความอ่อนนอ้ยถ่อมตนของผูป้ระพนัธ์ 
 

 3. ปรารภเร่ือง หรือปัจจุบันวัตถุ ตรีศิลป์ บุญขจร ไดแ้บ่งประเภทของการปรารภเร่ืองไว ้ 

3 ประเภท คือ 1. ปรารภเร่ืองโดยสรุปแนวคิดส าคญัของเร่ือง มกัใช้กับกลอนสวดประเภทสอน  

คติธรรมโดยตรง 2. ปัจจุบนัวตัถุ เขา้สู่เน้ือเร่ืองโดยกล่าวถึงเหตุการณ์ในสมยัพุทธกาลซ่ึงเป็นสาเหตุ

ท่ีท าให้พระพุทธเจา้ทรงตรัสเทศนาชาดกเร่ืองนั้น ๆ และ 3. ปรารภเร่ืองโดยกล่าวถึงท่ีมาของเร่ือง

หรืออ้างว่าเป็นพุทธวจนะ เป็นการน าเข้าสู่ เร่ืองโดยขึ้ นต้นว่าเป็น เร่ืองราวในอดีตชาติ 

ของพระพุทธเจ้า ซ่ึ งการขึ้ นต้นแบบน้ีจะท าให้ผู ้รับสารรู้สึกเช่ือถือและศรัทธามากขึ้ น  

(ตรีศิลป์ บุญขจร, 2547: 125) ฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านแลง และวดับ้านนา จดัอยู่ในประเภท

ปรารภเร่ืองโดยกล่าวถึงท่ีมาของเร่ืองหรืออา้งวา่เป็นพุทธวจนะ ดงับทประพนัธ์ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏10 จกักล่าวนิทาน  
แต่ก่อนมานาน   ล่วงลบัแลว้ไป  
หน่อเน้ือโพธิสัตว ์  อนัอยูใ่นไพร  
เป็นคชสารใหญ่   ช่ือพญาฉทัทนัต ์ 

๏7 ขอกล่าวนิยาย   ตถาคตผูเ้ร่ืองไกร 
ล่วงลบัแลว้ไกล  แต่ก่อนมานาน 
หน่อโพธิสัตว ์  อนัอยูใ่นไพร 
เป็นคชสารใหญ ่  ช่ือพระยาฉทัทนัต ์

 

ตอนทา้ย 
   ๏721 ไม่เห็นหนา้ใคร 
เจ็บขึงตึงไป  ขอ้ขดับดัสี 
สู้อดสู้ยาก  วิบากส้ินท่ี 
ถึงเขียนไมดี่  อยา่ฉินนินทา 
สร้างพระธรรมไว ้  ไปภายภาคหนา้ 
จกัมีปัญญา  ทรงพระวินยั 
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การเข้าสู่ เร่ืองของฉัททันตชาดกทั้ งสองฉบับน้ีผู ้ประพันธ์ใช้ค  าในบทประพันธ์ ท่ี มี

ความหมายว่า กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้ว มีพระโพธิสัตว์ได้มาเสวยชาติ เป็นพญาช้างอยู่ในป่า  

ซ่ึงเป็นปรารภเร่ืองโดยกล่าวถึงท่ีมาของเร่ือง 

 

 4. ประชุมชาดกหรืออวสานบท เป็นส่วนสรุปของเร่ืองในส่วนของตวัละครว่าตวัละครใน

เร่ืองกลับชาติไปเกิดเป็นผูใ้ดในสมัยพุทธกาล โดยกล่าวถึงตัวละครแต่ละตัวท่ีปรากฏในเร่ือง  

ดงับทประพนัธ์ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏727 พรานเฒ่าโสอุดร  อนัเท่ียวจรยิงทา้วไทย  
กลบัชาติใช่อื่นไกล  คือว่าองคพ์ระมหาเถร  

๏699 พรานเฒ่าโสอุดร  อนัเท่ียวจรยิงทา้วไทย  
กลบัชาติใช่อื่นไกล  คือว่าองคพ์ระมหาเถร  

๏728 คือองคพ์ระเทวทตั  พระเจา้ตรัสในบริเวณ  
ไดเ้ป็นมหาเถร   ยอ่มชิงชยัแก่ศาสดา  

๏700 ช่ือว่าเทวทตั   พระเจา้ตรัสว่ามีเวร  
คือองคม์หาเถร   ยอ่มชิงชยัในศาสนา  

๏729 อนัว่าทา้วพรหมทตั  เม่ือกระวติักลบัชาติมา  
ก็ไดเ้ป็นพญา   ช่ืออชาตศตัรู  

๏701 ส่วนว่าทา้วพรหมทตั  พระเจา้ตรัสกลบัชาติมา  
เธอไดเ้ป็นพระยา  ช่ืออชาตศตัรู  

๏730 อ่อนโฉมนางหนุ่มเหนา้ ช่ือว่าเจา้จุลพตัรา  
เม่ือกระวติักลบัชาติมา  ว่าไดเ้ป็นจิญจมาณวิกา 

๏702 อนัโฉมนางหนุ่มเหนา้  ช่ือว่าเจา้มาณวิกา 
ท าลายพระศาสดา   เห็นพระเจา้เป็นทรชน 

๏732 นางแกว้สุพตัรา  เม่ือราชาเป็นชินสีห์  
โฉมนางอรเทวี   ช่ือว่านางวิสาขา  

๏703 นางมหาสุพตัรา  เม่ือศาสนาพระชินศรี  
โฉมเจา้อรเทวี   ช่ือว่านางวิสาขา 

๏732 นางแกว้สุพตัรา  เม่ือราชาเป็นชินสีห์  
โฉมนางอรเทวี   ช่ือว่านางวิสาขา 

 

๏733 เป็นโยมพระพุทธเจา้ นางหนุ่มเหนา้ใจศรัทธา   
ยินดีในศาสดา    บ่ไดม้าลืมกุศล  

๏704 เป็นโยมพระพุทธเจา้  นางหนุ่มเหนา้เจา้ศรัทธา  
ยินดีในศาสนา   เจา้มิไดลื้มกุศล  

๏734 นางเกศสุพตัรา  เม่ือศาสนาพระทศพล  
เกิดมานางไดผ้ล   คืออุบลวรรณา  

๏705 นางเกศสุพตัรา  เม่ือศาสนาพระทศพล  
นางไดม้รรคและผล คืออุบลวรรณา  

๏735 นางทั้งสามองคไ์ซร้  เดชะไดเ้พ่ิมพูนมา  
คร้ันดบัชีพสังขา   บ่ายหนา้เขา้สู่นิรพาน 

๏706 นางสององคน้ี์ไซร้ เดชะนางไดส้ร้างมา 
คร้ันดบัสังขารา   เจา้บ่ายหนา้เขา้นิรพาน 

๏736 ส่วนองคพ์ระฉทัทนัต ์ บารมีนั้นสร้างมานาน  
แสนกลัป์เป็นประมาณ  ก็ไดต้รัสเป็นศาสดา  

๏707 ส่วนองคพ์ระฉทัทนัต ์ บารมีนั้นสร้างมานาน  
แสนกลัป์เป็นประมาณ  จึงไดต้รัสเป็นศาสดา  

 

จากบทประพันธ์ข้างต้น สามารถถอดได้ใจความว่า  พรานโสอุดร คือ พระเทวทัต  

ท้าวพรหมทัต คือ พระเจ้าอชาตศัตรู นางจุลสุพัตรา คือ นางจิญจมาณวิกา นางมหาสุพัตรา  

คือ นางพิมพา (ในฉบับวดับ้านนา นางมหาสุพัตรา คือนางวิสาขา ไม่ปรากฏ นางแก้วสุพัตรา)  
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นางแก้วสุพัตรา คือนางวิสาขา นางเกศสุพัตรา คือ นางอุบลวรรณา และพญาฉัททันต ์  

คือ พระพุทธเจา้ 

 

 5. หมายเหตุท้ายเร่ือง เม่ือจบจากบทประชุมชาดกหรืออวสานบท กลอนสวดมักจะมี 

หมายเหตุทา้ยเร่ืองต่อ หมายเหตุทา้ยเร่ืองคือหมายเหตุของผูป้ระพนัธ์ คือส่ิงท่ีผูป้ระพนัธ์ ผูค้ดัลอก 

หรือผูว้่าจ้าง แสดงความปรารถนาของตนไว้ในตอนท้ายของเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นการขอให้ตน  

ได้เกิดทันยุคพระศรีอริยเมตไตรย หรือได้เข้าสู่นิพพาน โดยในเร่ืองฉัททันตชาดกทั้ งฉบับ 

วดับ้านแลง และวดับ้านนา ก็ปรากฏหมายเหตุท้ายเร่ืองด้วยเช่นกัน  โดยในฉบับวดับ้านแลง 

ในตอนจบของเร่ืองผูเ้ขียน เขียนไวเ้พียงวา่  
“ ๏ หนงัสือน้ีนางซุนสร้างไวข้อเป็นนิสัยปัจจยัตามแต่จะประสงคห์นา้นั้นเถิด ” 

 ซ่ึงหมายความว่าฉัททันตชาดกฉบับน้ี นางซุนเป็นผูส้ร้างไว ้คือเป็นผูว้่าจ้างให้ผูเ้ขียน 

เขียนขึ้ น  แล้วแต่จะประสงค์ในการน าไปใช้งานในภายภาคหน้า นอกจากน้ีในตอนต้น 

ฉบบัวดับา้นแลง ผูป้ระพนัธ์ไดเ้ขียนความปรารถนาเอาไวว้า่ 
“ ๏6 ขา้ขอจงไดสุ้ข  พน้จากทุกขช์รามร ” 

 หมายความว่าขอให้ตนได้มีความสุข พ้นจากทุกข์ของความแก่ชราและความตาย  

หมายถึงการเข้าสู่ นิพพาน ในจุดน้ีก็คือหมายเหตุท้ายเร่ืองหรือการแสดงความปรารถนา 

ของผูป้ระพนัธ์ ซ่ึงไม่ไดอ้ยูใ่นส่วนของทา้ยเร่ืองเสมอไป 

 ส่วนฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นนา ผูป้ระพนัธ์ไดเ้ขียนแสดงความปรารถนาไวใ้นส่วนทา้ย

ของเร่ืองต่อจากอวสานบท วา่ 
   ๏722 จึงตั้งความเพียร 
เจ็บหลงันัง่เขียน  ค่อยเพียรค่อยไป 
ดว้ยจิตคดิรัก  จกัขา้มสมุทยั 
ให้พน้วิสัย  จากห่วงบ่วงมาร 

และ 
   ๏725 กุศลดลใจ 
จึงเขียนไวใ้น  ศาสนาชินสีห์ 
เกิดชาติใดใด  เขญ็ใจอยา่มี 
กราบยาวะชีวี  ถึงนิรพาน 
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 จากบทประพันธ์ทั้ งสองบท ผูป้ระพันธ์แสดงความปรารถนาว่าถึงแม้ตนจะปวดหลัง 

จากการเขียนแต่ก็เพียรพยายามเพื่อจะไดพ้น้จากสาเหตุท่ีท าให้เกิดทุกข์ (สมุทยั) และเกิดในชาติ

หนา้ขออยา่ใหมี้ความทุกขเ์ขญ็และไดเ้ขา้สู่นิพพาน  
 

2. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดสูงเม่น 

ฉัททันตชาดก ฉบับวดัสูงเม่น จังหวดัแพร่ จารลงบนใบลาน ด้วยอักษรธรรมล้านนา  

บทประพนัธ์ประเภทร้อยแกว้ เล่าเร่ืองตามอรรถกถา โดยการใช้ภาษาบาลี สลบักนักบัภาษาไทย 

ถ่ินเหนือ โดยผูป้ระพนัธ์จะยกค าบาลีสั้ น ๆ ขึ้นก่อน แลว้แปลถอดความเป็นภาษาไทยถ่ินเหนือ 

สลับกันไปตั้ งแต่ต้นจนจบ ซ่ึงการยกคาถาภาษาบาลีไว้ แล้วแปลขยายความเช่นน้ีเรียกว่า 

เป็นลักษณะของการแปลร้อย (อาภาโสม ฉายแสงจันทร์, 2541: 99) ลักษณะของการแปลร้อย 

ในเร่ืองฉทัทนัตชาดก ฉบบัวดัสูงเม่น มีลกัษณะดงัน้ี 
 

“...สทฺทนฺโท มหาราชาพระยาช้างฉัททนัต์นั้นมีหมู่ช้างได ้8 พนัตวั

เป็นบริวารก็อยู่ในคูหาค าเม่ือฤดูฝนหั้นแลก็มหากาเลในกาลเม่ือฤดู

ร้อนมาถึงดงัอนัพระยาชา้งก็เรียกเอาหมู่ชา้งทั้งหลายเขา้ไปสู่ในร่มไม้

นิโครธตน้นั้นแล...” 
 

“...หตฺถีสุ ในเม่ือช้างทั้งหลายไปสู่ท่าน ้ าเพ่ือว่าจักอาบน ้ านั้นส่วน

พรานก็ขดุหลุม จตุรส  ห้ือเป็น 4 แจ่งดว้ยหลั้วอนัใหญ่นั้น...” 
 

จากตวัอย่างขอ้ความขา้งตน้ จะเห็นไดถึ้งลกัษณะของการแปลร้อยโดยการตั้งตน้ขอ้ความ

ดว้ยค าบาลีสั้น ๆ สทฺทนฺโท , หตฺถีสุ , จตุรส  แลว้จึงขยายขอ้ความเป็นภาษาไทยถ่ินเหนือ 
 

ฉัททันตชาดก ฉบับวัดสูงเม่น น้ีย ังมีลักษณะตามธรรมเนียมนิยมในการแต่งด้วย  

ซ่ึงธรรมเนียมนิยม หมายถึง แบบแผนและวิธีการบางประการในการแต่งวรรณคดีท่ีเป็นท่ียอมรับ

และท าตามโดยทั่วไป (กรมศิลปากร, 2544: 374) โดยมีองค์ประกอบส าคัญ คือ บทไหว้ครู  

ปัจจุบนัวตัถุ อดีตวตัถุ คาถา ไวยากรณ์ และประชุมชาดก ดงัน้ี  
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2.1 บทไหว้ครู ฉัททนัตชาดก ฉบบัวดัสูงเม่น ปรากฏบทไหวค้รูแบบย่อในส่วนเร่ิมเร่ือง  

ในบรรทดัแรกของหนา้ลานท่ี 1 มีความวา่ 

“ นโม ตสฺสตฺถุ กึ นุ โสจสีติ อิท  สตฺถา เชตวเน 

วิหรนฺโต เอก  ทหรภิกฺขนึุ อารพฺภ กเถสิ...” 
 

จากคาถาขา้งตน้บทไหวค้รูจะอยูใ่นส่วนแรกคือ “นโม ตสฺสตฺถุ” แปลวา่ ขอความนอบนอ้ม

จงมีแด่พระผู ้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้ น  เป็น ส่วน ท่ีแสดงการนอบน้อม และสรรเส ริญ  

บูชาพระพุทธเจา้ เป็นคาถาสั้น ๆ ส่วนคาถาต่อมา “กึ นุ โสจสีติ อิท  สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอก  

ทหรภิกฺขุนึ อารพฺภ กเถสิ” แปลว่า พระศาสดาเม่ือเสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวนัมหาวิหาร 

ทรงปรารภภิกษุ ณี สาวรูปห น่ึง จึงตรัสพระธรรม เทศนาน้ี  มีค  าเร่ิมต้นว่า “กึ  นุ  โสจสิ ” 

เป็นการกล่าวเขา้เร่ืองราว ฉทัทนัตชาดก ในส่วนต่อไป 
 

2.2 ปัจจุบันวัตถุ  ปัจจุบันวัตถุ เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงเหตุการณ์ปัจจุบันท่ีพระพุทธเจ้า  

ยงัมีพระชนมชี์พอยู่ (สืบพงศ ์ธรรมชาติ, 2542: 5) โดยในฉัททนัตชาดก ฉบบัวดัสูงเม่น มีเหตุการน้ี

ในเน้ือเร่ืองด้วย ซ่ึงในฉบับอ่ืน ๆ ไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ ท่ีพระพุทธเจ้าย ังมีพระชนม์ชีพ 

ฉัททันตชาดก ฉบับวดัสูงเม่น มีการกล่าวถึงพระพุทธเจ้าตั้ งแต่เร่ิมเปิดเร่ืองซ่ึงพระพุทธเจ้า 

ไดป้ระทบัอยูใ่นพระเชตวนัมหาวิหาร โดยใชพ้ระพุทธเจา้เป็นผูเ้ล่าเร่ือง ดงัเน้ือความในเร่ืองวา่ 
 

  “...อกึ นุ โข จสิติ อิปท  สตฺถา วเนน วิหรนฺเต เอกทหร ภิกฺขุณีย   

อารพฺภ กเถสิ สตฺถา สัพพญัญูพระพุทธเจ้าอยู่ส าราญในป่าเชตวนั

อาราม พระก็ปรารภซ่ึงภิกษุณีหนุ่มตน 1 ห้ือเป็นเหตุก็เทศนายงัชาดก

อนัน้ีอนัหมายดว้ยคาถาบาทตน้ว่า อกึ นุ โข จสิติ สตฺถา ดงัน้ีแล สา 

กิร สาวตฺถิย   กุลธีตา ฆรวาเส อทินฺนา ว ทิสฺวา ปพฺพชิตฺวา เอกทิวส  

ภิกฺขุณีหิ สทิธมฺมสฺส ปนฺนายโต กิร ดงัไดย้ินมาส่วนนางภิกษุณีหนุ่ม

ตนนั้นได้เกิดเป็นลูกหญิงตระกูลอนั 1 ในเมืองสาวตัถี ... (เล่าเร่ือง

เหตุการณ์ในเร่ืองท่ีนางจุลสุพตัราส่งพรานไปฆ่าพญาฉัททันต์) ... 

นางก็มีหวัใจอนัร้อน บ่อาจจกัทรงตนอยูไ่ด ้อนัหายใจเขา้ออกเป็นอนั

ร้อนกระหายมากนัก ก็ร้องให้ดว้ยเสียงอนัดงัมากนกัหั้นแล ต  สุตฺวา 

ทิสฺวา สตฺถา พระพุทธเจ้าหันภิกษุณีหนุ่มตนนั้ นมีใจใคร่หัวแล



  81 

ร้องไห้ฉันนั้นพระพุทธเจา้ก็แยม้ใคร่หัวห้ือปรากฏดงัอั้น ภิกษุสงฆ์

ทั้งหลายหากถามว่าขา้แต่พระพุทธเจา้อนัใดมาเป็นเหตุพระพุทธเจา้

แย้มใคร่หัวนั้ น ชาว่าอันพระพุทธเจ้ากล่าวว่า ภิกฺขเว ดูกรภิกษุ

ทั้ งหลายภิกษุหนุ่มตนน้ีระนึกรู้ยงัโทษอันได้กระท าห้ือในพระ

ตถาคตปางเม่ือไดเ้ป็นชา้งฉทัทนัตว์นันั้นก็มีค าโศกทุกขแ์ลร้องไห้ว่า

อนัดายพระพุทธเจา้ก็ขอเอามายงัอตีกมัมเทศนา...” 
 

จากเหตุการณ์ขา้งตน้ เร่ิมตน้ด้วยเม่ือพระพุทธเจา้ได้ประทบัอยู่ในพระเชตวดัมหาวิหาร 

และเกิดเหตุการณ์ท่ีมีภิกษุณีรูปหน่ึงหัวเราะ และร้องไห้ด้วยเสียงอนัดัง พระพุทธเจา้จึงสรวลขึ้น  

ภิกษุสาวกจึงถามพระพุทธเจา้ว่าทรงพระสรวลเพราะอะไร พระพุทธเจา้จึงแสดงธรรมเทศนาแก่

ภิกษุสาวก อนัเป็นเหตุเร่ืองราวของการเล่าเร่ืองฉทัทนัตชาดก 
 

2.3 อดีตวัตถุ เป็นส่วนท่ีเล่าถึงพระพุทธเจ้าในชาติก่อน ซ่ึงมักจะเรียกพระพุทธเจ้าว่า  

พระโพธิสัตว์ โดยส่วนน้ีจะเป็นส่วนท่ีต่อมาจากส่วนปัจจุบันวตัถุ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีพระพุทธเจ้า 

แสดงธรรม เทศนาให้ แ ก่ ภิกษุ ส าวก  เช่ื อมโยงกับ เห ตุการณ์ ท่ีปรากฏใน ปั จจุบันวัตถุ  

(สืบพงศ ์ธรรมชาติ, 2542: 9) โดยเหตุการณ์ในปัจจุบนัวตัถุของเร่ืองน้ีก็คือ พระพุทธเจา้เห็นภิกษุณี

รูปหน่ึงเด๋ียวหัวเราะ เด๋ียวร้องไห้เสียดงั จึงสรวลขึ้น ภิกษุสาวกจึงถามว่าเพราะอะไรพระพุทธเจา้ 

จึงทรงพระสรวลพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมเทศนาเร่ืองราวคร้ังอดีต ซ่ึงก็คือส่วนอดีตวตัถุน้ี  

ดงัความวา่ 
 

“...อตีเต หิมมวนฺตสมนฺตทห  อุปฺปนิสฺาย อฏฺฐสหสฺสาหฏฺฐินา คาวสึสุ 

พุทฺธิมนฺโต เวหาส  คามา ในกาลอนัล่วงแลว้ หตฺถินาโค อนัว่าช้าง

หนุ่มทั้งหลายทั้งหลายได ้8 พนัตวัอนัมีฤิทธ์ิเทียนย่อมสรเดินไปใน

อากาศอันอาศัยซ่ึงสทันตสระในป่าหิมพานต์ก็อยู่แลในกาลนั้ น

โพธิสัตวเ์จา้ไดเ้กิดเป็นลูกชา้งตน 1 เป็นอนัประเสริฐกว่าชา้งทั้งหลาย

ฝู งนั้ น ส่ วน ลูกช้ างตัวนั้ น มี ตัวข าวทั้ งม วล  ร ตฺน มุ กฺขป าโท  

มีตีนอนัแดงก็มีแล โส อปรภาเค ส่วนในกาลภายหน้าแต่นั้นลูกชา้ง

ตวันั้นถึงวุฒิอนัจ าเริญขึ้นใหญ่มา...” 
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จากบทประพันธ์ข้างต้น คือส่วนของอดีตวัตถุ เกิดจากการท่ีพระพุทธเจ้าได้เทศนา 

เร่ืองฉทัทนัตชาดกใหแ้ก่ภิกษุสาวกฟัง เป็นเร่ืองราวของชา้งฉทัทนัต ์ท่ีอยูใ่นป่าหิมพานต ์
 

2.4 คาถา คือขอ้ความของชาดกแต่ละเร่ืองในอดีตขอ้ความในนิบาตชาดกเป็นบาลีทั้งหมด

ประพนัธ์ดว้ยร้อยกรอง ต่อมามีการแปลเป็นภาษาไทยยกขอ้ความหรือคาถา มาแปลเป็นคาถา ๆ  

และมี เลขล าดับคาถาก ากับไว้ข้างหน้า แต่ในอรรถก ถาชาดก ปัญญาสชาดก และชาดก 

นอกนิบาตอ่ืน ๆ จะไม่มีการล าดับคาถา ไม่มีหมายเลขก ากับ แต่จะเป็นขอ้ความท่ีต่อเน่ืองกนัไป  

บางคมัภีร์เม่ือแปลเป็นภาษาไทย จะแปลโดยน าเอาคาถาบาลีตั้งไวก่้อนพอให้เห็น แลว้แปลต่อดว้ย

ภาษาไทยจนจบ หรืออาจมีค าภาษาบาลีสั้ น ๆ แทรกเป็นตอน ๆ ไปก็มี (สืบพงศ์ ธรรมชาติ,  

2542: 12) คาถาเป็นขอ้ความท่ีประพนัธ์เป็นฉนัทลกัษณ์ ผูป้ระพนัธ์จะน าคาถาภาษาบาลีเขียนตั้งขึ้น

ก่ อน  แล้ว จึ งแป ลความ เป็ น ร้อ ยแก้ ว  โด ย เรี ยกก ารแป ลความต าม ว่ า  ก ารแป ล ร้อย  

(อาภาโสม ฉายแสงจันทร์, 2541: 99) เน่ืองจากฉัททันตชาดก ฉบับวดัสูงเม่น เป็นการเล่าเร่ือง 

ตามอรรถกถา จึงท าใหมี้คาถาบาลีปรากฏอยู ่ดงัตวัอยา่งดงัน้ี 
 

“...ตตฺเถว โส อุคฺคเหตฺวาน วากฺย   อาทาย ตูณิญฺจ ธนุญฺจ ลุทฺโท ภิกฺขเว 
ดูกรภิกขุทั้งหลาย โสนุตตรพรานรับเอายงัค านางราชเทวีแลว้ถือเอา
ธนูกบัแล่งปืนไปก็ขา้มล่วงดอยทั้งหลาย 6 อนัไปถึงดอยอนัถว้น 7 
นั้นก็ประเสริฐนักแลพรานผูน้ั้นก็ขื้นสู่ดอยสุวรรณปัสสบรรพตอนั 
เป็นท่ีอยูแ่ห่งกินรีทั้งหลาย...”  

 

“...ขนิตฺวาน กาสุ  ผลเกหิ ฉาทยิ อตฺตานโมธาย ธนุญฺจ ลุทฺโท ปสฺ
สาคต  ปุถุสลฺเลน นาค  สมปฺปยิ ทุกฺกฎกมฺมการี ภิกขะเว ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พรานผูน้ั้นขดุขมุแลว้เอาเสาเอาวางเอาแป้นราดปูเหนือปาก
ขุมไวช่้องปืนพรานก็เอาธนูกับแล่งปืนชุบน ้ าพิษเข้าไปอยู่ในขุม 
เพ่ือห้ือกั้ งบังตัวพรานผู ้นั้ นกระท าการเป็นอันยากก็ได้ยินเสียง 
พระยาช้างฉันทันต์อันมาอยู่ปลายช่องปืนชุบน ้ าพิษนั้ นหันแล  
อันว่าพระยาช้างตัวนั้ นพรานหากยิงด้วยปืนพิษก็ถูกจับสะดือ 
แลเหตุว่าพระยาช้างไปอาบน ้ าแลว้ ออกมายืนอยู่ถดัช่องปืนขา้งขุม
นั้นส่วนน ้ าก็ไหลยอ้ยตกแต่สะดือพระยาช้างนั้นไหลเขา้ไปตามช่อง
ปืนนั้นตกไปถูกตวัพรานหั้นแล พรานรู้ดว้ยสัญญาณอนัน ้ าตกจบัมนั
ว่าพระยาช้างก็มายืนอยู่ถดัช่องหน้าปืน ก็ยิงปืนออกมาดว้ยช่องปืน
นั้นก็จบัสะดือแห่งพระยาชา้งฉทัทนัตเ์ม่ืออั้นแล...” 



  83 

 คาถาในตวัอยา่งแรกคือ     “ตตฺเถว โส อุคฺคเหตฺวาน วากฺย        อาทาย ตูณิญฺจ ธนุญฺจ ลุทฺโท” 

 เม่ือแปลความตามคาถาจะได้ความว่า “นายพรานนั้นยึดเอาพระราชเสาวนียข์องพระนาง

สุภทัทาราชเทวี ซ่ึงประทบัยนื ณ พื้นปราสาทชั้นท่ี 7 นั้นแลว้ ถือเอาแล่งศร และธนู”  

คาถาในตวัอยา่งสองคือ  “ขนิตฺวาน กาสุ  ผลเกหิ ฉาทยิ  อตฺตานโมธาย ธนุญฺจ ลุทฺโท 
      ปสฺสาคต  ปุถุสลฺเลน นาค    สมปฺปย ิทุกฺกฎกมฺมการี” 

 เม่ือแปลความตามคาถาจะได้ความว่า “นายพรานผูม้ักก่อกรรมอันชั่วช้า ขุดหลุมเอา

กระดานปิด แลว้สอดธนูไว ้(จากนั้น) เอาลูกศรลูกใหญ่ ยงิพญาชา้งท่ีมายนือยูข่า้งหลุมของตน” 

 ทั้ งสองคาถาจากตัวอย่างข้างต้น เป็นคาถาท่ี มีอยู่ในอรรถกถา เร่ืองฉทฺทนฺตชาตก  

ผูป้ระพนัธ์ฉบบัวดัสูงเม่นไดแ้ปลร้อยเป็นภาษาไทยถ่ินเหนือ และไดเ้พิ่มเน้ือหารายละเอียดอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากค าแปลจากอรรถกถาบาลี เช่น พูดถึงลูกปืนท่ีอาบยาพิษ (ปืนในท่ีน้ีหมายถึงธนู)  

และการบอกวา่พญาชา้งไปอาบน ้ามา ท าใหน้ ้าไหลลงโดนพราน ท าใหพ้รานรู้วา่พญาชา้งมาถึงแลว้  
 

2.5 ไวยากรณ์ คือ การอธิบายศัพท์ในชาดก มีการแยกศัพท์ และให้ความหมายศัพท ์  

เป็นการอธิบายความของคาถาท่ีผู ้เรียบเรียงน ามาแทรกไว้ในแต่ละตอนด้วยภาษาบาลีท่ีง่าย  

เป็นการอธิบายขยายความในคาถา ใหไ้ดค้วามสมบูรณ์เขา้ใจง่ายขึ้น (ทรัพย ์ประกอบสุข, 2527: 23)  

ซ่ึงในส่วนน้ีไม่ปรากฏในเร่ืองฉทัทนัตชาดก ฉบบัวดัสูงเม่น 
 

2.6 ประชุมชาดก หรือสโมธาน เป็นส่วนองค์ประกอบสุดท้ายของวรรณกรรมชาดก  

เป็นส่วนท่ีบอกว่าตัวละครแต่ละตัวนั้ นกลับชาติมาเป็นใครในปัจจุบัน (สืบพงศ์ ธรรมชาติ ,  

2542: 14) โดยปัจจุบันในท่ีน้ีหมายถึงปัจจุบันในส่วนปัจจุบันวตัถุ นั่นก็คือในสมัยพุทธกาล  

ดงัความวา่ 
 

“...ส่วนภิกขุณีหนุ่มตนนั้นมนัไดเ้กิดเมือก่อนเป็นนางเทวีแห่งพระยา

พาราณสีไดใ้ชพ้รานผู ้1 ช่ือว่า โสนุตตร ห้ือไปฆ่าพระยาชา้งฉทัทนัต์

วนันั้นแล ส่วนตนกูตถาคตไดเ้ป็นพระยาชา้งฉัททนัต์วนันั้นแล ดูกร

ภิกขุทั้ งหลายอันว่าพรานเน้ือผูไ้ด้งาทั้ งคู่ แห่งพระยาช้างอันมีรัศ

พรรณรัศมีปานอนัหาท่ีจกัเสมอบ่ไดแ้ต่พ้ืนแผ่นดินน้ีแลพรานควา้น

ไดง้านั้นแลว้ก็เอาเขา้มาสู่เวียงพาราณสีห้ือแก่นางเทวีวนันั้นแลพราน

ผูใ้จหาญหยาบชา้อนันางเทวีแต่งใชไ้ปฆ่ายงัพระยาชา้งเอางาไดช่ื้อว่า 



  84 

โสนุตตรพราน วนันั้นคือท่านเทวทตัอนัปองกระท าร้ายแก่ตถาคตใน

กาลบดัน้ีแลแม่ช้างตวัช่ือว่าจุฬสุภทัราอนัไดผู้กเวรไวแ้ก่พระยาชา้ง

ฉทัทนัต์ดว้ยอนัมดตกใส่หลงัแลอนับ่ไดย้งัดอกบทอนัพระยาชา้งห้ือ

แก่เมียหลวงตวัช่ือว่ามหาสุภทัรานั้นมนัรวดมีค าอิจฉารวดขอดเวร

ปองขา้พระยามนัลวดตายไดม้าเกิดเป็นลูกสาวพระยามทัราชเม่ือภาย

ลุนได้มาเป็นเทวีพระยาพาราณสีแลแต่งใช้พรานไปฆ่าพระยาช้าง

แลว้เอางามาถวายมนัไดห้นัแลว้รวดมีทุกขเวทนาบงัเกิดกินแหนงใจ

แลอกแตกตายไปวนันั้น แลคือหากไดภิ้กขุณีหนุ่มอนัมาใคร่หัวแลว้

พอ้ยให้ในกาลบดัน้ีแล...” 
 

 ในเร่ืองฉัททันตชาดก ฉบับวดัสูงเม่น ได้กล่าวถึงการกลับชาติของตัวละครไว้ 3 คน  

คือ พระพุทธเจา้ คือ พญาช้างฉัททนัต์ ภิกษุณีรูปท่ีเด๋ียวหัวเราะเด๋ียวร้องไห้นั้น คือ นางจุลสุพตัรา 

และพระเทวทตั คือ พราณโสอุดร 
 

 2.7 หมายเหตุท้ายเร่ือง นอกจากหัวขอ้ขา้งตน้แลว้ ฉัททนัตชาดกฉบบัวดัสูงเม่น ก็ปรากฏ

หมายเหตุทา้ยเร่ืองดว้ย ซ่ึงเป็นการแสดงความมุ่งหมาย ของผูป้ระพนัธ์ โดยมีขอ้ความวา่ 
“...รสสภิกขไุชยยศาสน์ริสนาไวค้  ้าชูศาสนา” 

 โดยฉบบัวดัสูงเม่นน้ี ผูจ้ารคือ รัสสภิกขุไชยศาสน์ ซ่ึงไดจ้ารเร่ืองฉัททนัตชาดกน้ีไวเ้พื่อ  

“ค ้าชูศาสนา” นอกจากน้ีผูจ้ารยงัมีการกล่าววา่ตวัเองวา่จารตวัหนงัสือไม่สวย ดงัความวา่  
   “...แลตวัหนงัสือบ่งามเตม็ทีตุ๊พีเ่หย...” 

 

3. ฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว 

ฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ผู ้ประพันธ์คือ พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์ 

(จันทร์ สิริจนฺโท) บทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ลักษณะเป็นค ากาพย์ ซ่ึงเป็นฉันทลักษณ์ 

ท่ีพระครูอุบาลีท่ านนิยมใช้ในการประพันธ์  โดยพบเอกสารท่ีท่ านประพันธ์หลายเร่ือง  

เช่น กาพย์รถไฟหลวง กาพย์ปู่ สอนหลาน โลกนิติค ากาพย์  เป็นต้น การใช้ค  ากาพย์ปรากฏ 

ในส่วนต้นของเร่ือง จนถึงตอนกลางของเร่ือง หลังจากนั้นใช้บทประพันธ์ร้อยแก้วจนจบเร่ือง  

ผูท่ี้น ามาจารลงบนเอกสารฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว คือ จอน บุพศิริ โดยมีเหตุผลในการคดัลอก 

บทประพนัธ์ของพระอุบาลีคุณูปมาจารยม์าจารลงบนใบลานคือ “เป็นเร่ืองพระโพธิสัตวเ์สวยซาติ
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เป็นพระยาซ้างเผือกสัตทัน เป็นท่ีน่าอ่านน่าฟังนักจึงได้จดัการถ่ายถอดใส่ใบลานไว ้เพื่อ ฮกัษา

ตน้ฉบบัเดิมบ่ใหเ้ส่ือมสูญไป” ช่ือของพระอุบาลีคุณูปมาจารยป์รากฏอยูใ่นสองส่วน คือในส่วนแรก

ตอนตน้ของเอกสาร มีความวา่ 
 

        “ นิทานพระยาซ้างสัตทัน หนังสือนิทานค ากลอนพระยาซ้าง 

สัตทันเล่มน้ี  ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ศิ ริจันโท จัน  

ได้เรียบ เรียงรจนามาไว้ซ่ึ งเป็นหนังสืออ่ าน  เป็นคติ เตือนใจ 

และเพ ลิด เพลิน  เพราะเป็น เร่ืองพระโพธิสัตว์เสวยซาติ เป็น 

พระยาซ้างเผือกสัตทนั เป็นท่ีน่าอ่านน่าฟังนักจึงไดจ้ดัการถ่ายถอด

ใส่ใบลานไว ้เพื่อรักษาต้นฉบับเดิมบ่ให้เส่ือมสูญไป ผู ้ถ่ายถอด  

จอน บุพศิริ...” 
 

จากข้อความข้างต้น ผู ้จารได้แจ้งไว้ว่าเร่ืองน้ีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เขียนขึ้ นเป็น 

หนังสืออ่าน ผูจ้ารเห็นว่าเร่ืองน้ีมีประโยชน์จึงได้จารลงบนใบลานไว้เพื่อรักษาต้นฉบับเดิม  

ไม่ใหเ้ส่ือมสูญไป 

ส่วนต่อมาท่ีปรากฏช่ือของพระอุบาลีคุณูปมาจารย ์คือในบทไหวค้รู ดงับทประพนัธ์วา่ 
 

“โอมสิทธ์ิโอมทรงให้คงให้แคลว้   ขอให้แกว้ดวงเลิศทั้งสาม 

เฮามีนามศิริจนัทะ    จ าไวน้ะลูก ๆ หลาน ๆ  
  

จากบทประพนัธ์ขา้งตน้เป็นการบอกนามผูป้ระพนัธ์ ในขอ้ความว่า “เฮามีนามศิริจนัทะ” 

“ศิริจันทะ” คือช่ือของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ จันทร์ ศิริจันโท การเปล่ียน “โท” เป็น “ทะ”  

อาจจะเป็นการเปลี่ยนเพื่อใหส้ัมผสักบับทประพนัธ์วรรคต่อไป 
 

เม่ือพิจารณารูปแบบฉันทลักษณ์ของค ากาพย์ท่ีปรากฏในเร่ืองแล้ว พบว่ารูปแบบ 

ฉันทลักษณ์ตรงกันกับร้อยกรองของภาคอีสาน คือค ากาพย์ ซ่ึงพระครูอุบาลีคุณูปมาจารย ์ 

ใช้ฉันทลกัษณ์ทอ้งถ่ินท่ีเรียกช่ือว่า กาพยบ์าทคีก หรือกาพยบ์าทคี่ (วชิราพร วุฒิสาร, 2534: 71)  

โดยมีฉนัทลกัษณ์ดงัน้ี 
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1. บาทหน่ึงมี 2 วรรค วรรคละ 7 ค า บทหน่ึงไม่ก าหนดแน่นอนว่ามีก่ีบาท ขึ้ นอยู่กับ 

เน้ือเร่ืองท่ีตอ้งการกล่าวถึง ตั้งแต่ตน้จนจบเร่ืองนั้น ถือว่าเป็น 1 บท เวลาอ่านออกเสียงในหน่ึงวรรค

จะทอดเสียงเป็น 2 ตอน ตอนแรก 3 ค า และตอนหลงั 4 ค า 

2. ไม่มีการบงัคบัเสียงวรรณยกุต ์

3. การส่งสัมผสัค าท่ี 7 ของแต่ละวรรคจะส่งสัมผสัไปยงัค าใดค าหน่ึงในวรรคต่อไป  

แต่ ท่ี ถือว่าสัมผัสท่ีไพเราะ คือ การส่งสัมผัสไปยังค าท่ี  3 โดยหลักการสัมผัสว่า ส่งสัมผัส 

ดว้ยน ้าหนกัระดบัเสียง หรือสระใด ค ารับสัมผสัตอ้งเป็นแบบเดียวกนั ดงัตวัอยา่งดา้นล่าง 
 

ค ากาพยส์ามารถเขียนแผนผงัได ้2 แบบ ดงัน้ี 

 แผนผังแบบท่ี 1  

 

 ตัวอย่าง 

          “ภูวนยั  ให้ตีกลองร้องป่าว  

ให้บอกข่าว  ผูรั้บอาสา  

ไปเอางา   ซา้งหลวงมาให้  

เอามาได ้   จกัให้รางวลั”  
 

แผนผังแบบที่ 2 
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ตัวอย่าง  

 “สู่สนามโพธ์ิไทรตน้ใหญ ่  เป็นตน้ไมก้วา้งใหญ่ใบหนา  

มีสาขายื่นยาวร่มกวา้ง    สัตทนัทา้วพาหมู่มานอน  

บ่อาทรกลางวนัเดินป่า    เดินเป็นท่าสง่าราศี  

ในวิถีดอยดงสระน ้า    วนัท่ีช ้าจกัเกิดราคี” 
 

 ฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ก็มีขนบ และองค์ประกอบในการแต่งคล้าย 

กบัวรรณกรรมศาสนาเร่ืองอ่ืน ๆ โดยฉทัทนัตชาดกฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาวมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

 3.1 บทไหว้ครู  บทไหว้ครูของฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ปรากฏ 

ดงับทประพนัธ์วา่ 
 

“โอมสิทธ์ิโอมทรงให้คงให้แคลว้   ขอให้แกว้ดวงเลิศทั้งสาม 

เฮามีนามศิริจนัทะ    จ าไวน้ะลูก ๆ หลาน ๆ  

เฮาใจบานไหวคุ้ณพระแกว้   ไหวพ้ระแลว้ขอไหวค้รูบา  

อุปปัซซาอาจารยพ์่อแม่   ไหวเ้ฒ่าแก่ทั้งเทพยอิ์นทร์พรหม  

ขอประนมยอมือใส่เกลา้   ไหวพ้ระเจา้พระธรรมพระสงฆ ์

มีจ านงขอคุณทุกแห่ง   มาซ่อยแต่งซ่อยค ้าซ่อยหนุน  

มาเพ่ิมพูนปัญญาแห่งขา้   ผูใ้จกลา้อยากแต่งต านาน  

แต่งนิทานสัตทนัซา้งใหญ่   แต่งขึ้นไวส้อนโลกภายหลงั” 
 

จากตวัอยา่งบทไหวค้รูของเร่ืองฉัททนัตชาดก ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว ลกัษณะการเขียน

คลา้ยกันกับฉัททันตชาดกฉบบัวดับา้นแลง และวดับา้นนา คือมีการกล่าวไหวพ้ระก่อน จากนั้น 

ต่อด้วยการกล่าวไหว้พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และเทพยดา แล้วขอให้ ส่ิงมีคุณทั้ งหลายท่ีไหว ้

ช่วยใหต้นมีปัญญาในการแต่งเร่ืองน้ีขึ้น 
 

3.2 ปรารภเร่ือง  การเกร่ินเข้าสู่ เน้ือเร่ืองของ ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ปรากฏดัง 

บทประพนัธ์วา่ 
 

 “อนิจจงักรรมเวรเวียนครอบ  เวียนมาตอบเพราะผกูกรรมเวร 

เห็นชดัเจนเห็นมาหลายซาติ  องคพ์ระบาทตนยอดนาโถ  

องคพ์ุทธโธยงัเวียนมาเกิด   เอาก าเนิดเป็นโพธิสัตว ์ 

ในไตรวตัรสร้างโพธิสมภาร   กรรมบนัดาลให้เกิดเป็นซา้ง  
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มีท่ีอา้งอยูใ่นซาดก    อยา่วิตกในห้าสิบซาติ 

อยา่ประมาทการผกูกรรมเวร   มนัเป็นเขญ็ต่อกนัไปหนา้  

เฮาบ่ชา้ขอกล่าวนิทาน   ตามต านานสัตทนัซา้งใหญ่  

ท่านกล่าวไวเ้ป็นน่าอศัจรรย ์  ตวัมะหนัใหญ่สูงสะอาด   

สูงสะอาดสีเผือกงาแดง    บุญเพื่อนแรงบห่่อนต ่าตอ้ย 

บ่ห่อนเป็นนอ้ยในซาติทั้งสอง   เป็นท านองโพธิสัตวไ์ซซ้าติ  

องคพ์ระบาทพระยาสัตทนั  เป็น...งายาวงาใหญ ่

เพ่ินกล่าวไวก้ ารอบสิบสอง   เป็นท านองสมโตเพ่ินใหญ่  

อยูป่่าไมข้อบเขตหิมพานต ์  เป็นสถานอุดมล ้าย่ิง” 
 

 จากบทประพนัธ์ขา้งตน้เป็นส่วนของปรารภเร่ือง ท่ีกล่าวถึงเร่ืองกฎแห่งกรรมขึ้นตน้มา

ก่อน ว่าพระโพธิสัตว์นั้นกรรมเวรเวียนมาครบจึงได้มาเกิดเป็นพญาช้างฉัททันต์ ตัวใหญ่งายาว 

อาศยัอยูใ่นป่าหิมพานต ์โดยไดมี้การอา้งถึงชาดก วา่มีเร่ืองฉทัทนัตชาดกน้ีอยูด่ว้ย 
 

3.3 ประชุมชาดกหรืออวสานบท ฉัททนัตชาดก ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว ใช้บทประพนัธ์

ประเภทร้อยกรองในส่วนคร่ึงแรก และส่วนคร่ึงหลังใช้ บทประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว  

ในส่วนอวสานของเร่ือง ผูป้ระพนัธ์ไดแ้ต่งเป็นร้อยแกว้ โดยยกภาษาบาลีมาไวว้า่  
 

       “...โสมุตะโล เทวะทตัโต จุลสุพตัตา จิมจิมานะวิกา มหาสุพตัรา 

ยโสทรา รตนสุพตัรา วิสาขา เกดสุพตัรา อุบลวณัณา สัตทนัตมหานา

โค อะหะเมวะ สัมมาสัมพุทธโธ สัตทนัตะซาตะกงันิตถิตงั...” 
 

 เม่ือผูศึ้กษาน าบาลีมาแปลเรียบเรียงเป็นภาษาไทยแลว้ ไดค้วามว่า โสมุตะโล เทวะทตัโต 

(โสอุดร เป็นเทวทตั) จุลสุพตัตา จิมจิมานะวิกา (จุลสุพตัรา เป็นจิญจมาณวิกา) มหาสุพตัรา ยโสทรา 

(มหาสุพัตรา เป็นยโสธรา(พิมพา)) รตนสุพัตรา วิสาขา (แก้วสุพัตรา เป็นวิสาขา) เก ดสุพัตรา  

อุบลวณัณา (เกศสุพัตรา เป็นอุบลวรรณา) สัตทันตมหานาโค (พญาช้างฉัททันต์) อะหะเมวะ  

(ก็คือเรานั่นแหละ) สัมมาสัมพุทธโธ (เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) สัตทันตะซาตะกังนิตถิตัง 

(ฉทัทนัตชาดกจบบริบูรณ์เท่าน้ีเจา้เอย) 
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 3.4 หมายเหตุ ท้ายเร่ือง หมายเหตุท้ายเร่ืองของฉัททันตชาดกฉบับ น้ี  ผู ้ประพันธ์ 

กล่าวไวว้่า ท่านทั้งหลาย เม่ือฟังชาดกเร่ืองน้ีจบแลว้ ขอให้รีบยกมือไหว ้แลว้ขอให้ทุกคนละเวน้

การสร้างเวร อย่าประมาท ให้ท าตนให้อยู่ในศีลธรรม ทิดเถรเป็นผูเ้ขียน เม่ือเดือน 10 ขึ้น 11 ค ่า  

วนัพฤหสั ปีมะโรง พ.ศ. 2507 ดงัความวา่ 
 

“...อนัว่าฝูงพ่ีน้องวงศญ์าติหลานเหลน คร้ันว่าฟังนิทานจบรีบยอมือ

ถวายแก้ว แล้วให้พากันเวน้เวรกกรรมอย่าประมาทตั้งใจปฏิบัติ  

ให้ถืกตอ้งองคพุ์ทธโธเจา้ส่ังสอนในซาดกท่านเทศก์ไว ้ซักซาติก่อน

มาเป็นหลงัทิดเถรเขียน แลว้เม่ือเดือนสิบ ขึ้น 11 ค ่า วนัพฤหัส 1984 

ปีมะโรงตรงกบั พ.ศ. 2507” 
 

 ถึงแมว้่าฉัททนัตชาดกแต่ละฉบบัจะมีลกัษณะบทประพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัดงัขอ้มูลขา้งตน้  

แต่ทั้ งหมดก็ มีลักษณะร่วมท่ี เห มือนกันคือองค์ประกอบในการประพันธ์  โดยแบ่ งเป็น  

บทไหวค้รู อตัตวิพากษข์องผูป้ระพนัธ์ ปรารภเร่ือง หรือปัจจุบนัวตัถุ ประชุมชาดกหรืออวสานบท 

หมายเหตุทา้ยเร่ือง และอดีตวตัถุ ซ่ึงวรรณกรรมศาสนาโดยทัว่ไปก็จะมีองคป์ระกอบเหล่าน้ีปรากฏ

อยูใ่นเร่ืองดว้ยเสมอ  
 

จุดประสงค์ในการประพนัธ์ 

 ฉัททนัตชาดกทั้ง 4 ฉบบั ถือว่าเป็นวรรณกรรมศาสนา ท่ีผูป้ระพนัธ์ไดน้ าเน้ือเร่ืองมาจาก

นิบาตชาดก น ามาประพนัธ์เป็นบทประพนัธ์ทั้งร้อยแกว้ และร้อยกรอง ซ่ึงฉัททนัตชาดกทั้ง 4 ฉบบั

มีจุดประสงค์ในการประพนัธ์คลา้ย ๆ กัน อีกทั้งยงัมีเน้ือเร่ืองท่ีชวนให้ติดตาม และยงัสอดแทรก 

คติธรรมค าสอน ให้แก่ผู ้อ่านผูฟั้งให้ปฏิบัติในศีลธรรม โดยผู ้ประพันธ์ได้แสดงจุดมุ่งหมาย 

ในการประพนัธ์ ดงัน้ี 
 

1. เพ่ือสอนคติธรรมในการด าเนินชีวิตแก่ผู้คน 

จุดประสงค์หลักของการประพันธ์วรรณกรรมศาสนา คือ เพื่อสอนคติธรรม บาปบุญ  

คุณโทษ ความดีความชั่ว ทั้ งโดยตรง และโดยอ้อม โดยการสอดแทรกอยู่ในบทประพันธ์ ท่ี 

ให้ความบันเทิงแก่ผู ้อ่าน ดังในตอนท่ีนางจุลสุพัตราตรอมใจตายเม่ือทราบว่างานั้ นคืองา 
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ของพญาฉทัทนัต ์นางนั้นไดต้กนรกและถูกยมบาลลงโทษอยา่งโหดร้าย ผูป้ระพนัธ์ไดแ้สดงออกมา

ในบทประพนัธ์ใหผู้อ่้านผูฟั้งไดเ้ห็นถึงความน่ากลวัของเมืองนรก ดงัความวา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏706 บดัเด๋ียวไปตก  
อยูใ่นนรก   โลหกุมภี  
ฝงูยมบาล   รุมรันโบยตี  
ว่าหญิงกระลี   ไม่ปราณีผวั  

   ๏677 บดัเด๋ียวไปตก  
อยูใ่นนรก   โลหะกระฏุมภี  
หมู่ยมบาล   รุมกนัทุบตี 
ว่าหญิงกระลี   ไม่ปราณีผวั  

   ๏707 พาหญิงใจบาป  
ใจไม่สุภาพ   โมโหเมามวั  
สมคบไอพ้ราน   ให้ไปฆ่าผวั  
ไม่คิดถึงตวั   ว่าจกัเป็นกรรม  

             ๏678 ถามหญิงใจบาป  
ใจไม่สุภาพ   โทโสมืดมวั  
มนัคบกบัพราน   ให้ไปฆ่าผวั  
มนัไม่คิดกลวั   ว่าจกัเป็นกรรม  

   ๏708 พาหญิงใจชัว่  
รู้แต่ด่าผวั   ว่าไม่เท่ียงธรรม  
ยมบาลร้องด่า   ว่าหญิงโกล า  
ทั้งน้ียอ่มกรรม   มึงท าไวเ้อง  

   ๏679 ถามหญิงใจชัว่  
มนัแกลง้ฆ่าผวั  มึงไม่เท่ียงธรรม  
เขาจึงร้องด่า   ว่าหญิงโกล า  
เพราะบาปเพราะกรรม มึงท าไวเ้อง  

   ๏709 เอาน ้าทองแดง  
ว่าหญิงใจแขง็   แสนร้ายหมอเพลง 
มึงจกัโทษใคร   ท าใส่ตวัเอง  
เร่งกรอกอยา่เกรง   อยา่ให้เคยใจ  

   ๏680 เอาน ้าทองแดง  
ถามหญิงใจแขง็   ใส่สักหมอ้เผลง้ 
มึงจกัโทษใคร   ท าใส่ตวัเอง  
เร่งกรอกอยา่เกรง   อยา่ให้เคยใจ  

   ๏710 ผา่อกผา่ปาก  
เร่งเอาคีมลาก   ทอดลงในไฟ  
ปักหวัมนัลง   ให้จงหน าใจ  
พาหญิงจงัไร   ปากกลา้สามานย ์

   ๏681 ผา่อกผา่ปาก  
เอาคีมเหลก็ลาก  ทอดเขา้ในไฟ  
จบัหวัมนัลง   ให้สมน ้าใจ  
พาหญิงจงัไร   ปากกลา้สามานย ์

 

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า เม่ือผู ้ประพันธ์อธิบายถึงโทษของนางจุลสุพัตรา  

และแสดงให้เห็นภาพความน่ากลวัของเมืองนรกว่า ดว้ยบาปของนางจุลสุพตัราคร้ันเม่ือยงัมีชีวิต  

ได้สมคบกับพรานป่า ไปฆ่าพญาช้างท าให้นางต้องตกนรก ถูกลงโทษต่าง ๆ นานา ทั้ งเอาน ้ า

ทองแดงกรอกปาก เอาคีมเหลก็ลากโยนเขา้ไปในไฟ  

นอกจากผูป้ระพนัธ์จะน าเสนอให้เห็นถึงความน่ากลวัของนรกแลว้ ผูป้ระพนัธ์ก็ไดอ้ธิบาย

ส่ิงท่ีตรงกันข้ามโดยกล่าวถึงการท าความดี อย่าท าเหมือนนางจุลสุพัตรา ถ้าท าความดีเม่ือตาย 

ก็จะไดข้ึ้นสวรรค ์ไดพ้บพระศรีอริยเมตไตร ดงับทประพนัธ์วา่ 
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ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏716 ฝ่ายหญิงใจบุญ  
รู้หลกัจกัคุณ   โทษนั้นบางคลาย  
เร่งคดิเร่งกลวั   คิดกลวัเม่ือตาย  
โทษภยัทั้งหลาย   ไดแ้ก่อาตมา  

   ๏687 ฝ่ายหญิงใจบุญ  
ยอ่มรู้จกัคุณ   โทษทณัฑท์ั้งหลาย  
เร่ืองขึ้งหึงผวั  กลวัภยัเม่ือตาย  
โทษทณัฑท์ั้งหลาย  ไดแ้ก่อาตมา  

   ๏717 หญิงใจกุศล  
รักท่านรักตน   ไม่มีอุเบกสา  
ปรนนิบติัพ่อแม่   เฒ่าแก่ยายตา  
โนมเนาอาตมา   บ่มีใครชงั  

   ๏688 หญิงใจกุศล  
รักท่านรักตน   ไม่มีอุเบกขา  
ปรนนิบติัพ่อแม่   อนัแก่ชรา  
นบนอบภสัดา  ไม่มีใครชงั  

   ๏718 รู้คิดผิดชอบ  
ใจนั้นประกอบ   ร ่าฟังทุกขงั  
ว่าตนเกิดมา   ยอ่มลว้นอนิจงั  
ใครสอนเร่งฟัง   จ าไวส้อนใจ  

   ๏689 รู้คิดผิดชอบ  
ใจนั้นประกอบ   ร าพึงทุกขงั  
ว่าตนเกิดมา   ยอ่มลว้นอนิจงั  
ใครสอนเร่งฟัง   จ าไวใ้ส่ใจ  

   ๏719 อุตส่าห์ปรนนิบติั  
ท าตามบญัญติั   ค าพระวินยั  
พระเจา้เทศนา   ว่าบุคคลผูใ้ด  
ท าดงัน้ีไซร้   บ่แคลว้นิรพาน  

            ๏690 อุตส่าห์ปรนนิบติั  
ท าตามบญัญติั   พระธรรมวินยั  
พระเจา้เทศนา   ว่าคนผูใ้ด 
ท าดงัน้ีไซร้   บ่แคลว้นิรพาน  

    ๏720 ยงัมิพน้ทุกข ์ 
จกัไดเ้สวยสุข   ในวฏัฏะสงสาร  
แมน้ตายจะได ้  ยงัสวรรคนิ์พพาน  
หวัหนา้พระศรีอาริย ์ เที่ยงแทแ้ลนา  

    ๏691 ยงัไม่พน้ทุกข ์ 
จะไดเ้สวยสุข   ท่ีในสงสาร  
จะไดไ้ปสวรรค ์  อยูช่ั้นวิมาน  
เกิดทนัพระศรีอาริย ์ เที่ยงแทแ้ลนา  

  

 จากบทประพันธ์ข้างต้นผู ้ประพันธ์ได้สอดแทรกแนวทางการปฏิบัติตนในการท า  

คุณงามความดีเขา้มาในเร่ือง โดยใชก้ารเปรียบเทียบกบันางจุลสุพตัรา ท่ีท าความชัว่ จึงตอ้งตกนรก

ชดใช้กรรม ส่วนหากใครท าความดี ปรนนิบัติพ่อแม่ ท าตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว  

เม่ือตายลงก็คงไม่แคลว้นิพพาน และจะไดท้นัยคุพระศรีอริยเมตไตร 

การเล่าเร่ืองของฉัททนัตชาดก ฉบบัวดัสูงเม่นเป็นการเล่าผ่านการเทศนาของพระพุทธเจา้ 

การสอดแทรกคติธรรมเข้ามาในเร่ือง จึงสอดแทรกเข้ามาใส่ส่วนท่ีพระพุทธเจ้าก าลังเทศนา  

แก่ภิกษุสาวก ท่ีวดัเชตวนัมหาวิหาร ในตอนทา้ยของชาดก ดงัความวา่ 
 

“...อห โว เตน สมายน อโหสิ ตตฺร ภิกฺขโว ดั่งน้ีดูราภิกขุทั้ งหลาย

ตถาคตไดเ้กิดเป็นชา้งฉัททนัต์มีในกาลเมือไดน้ั้นแลสูท่านทั้งหลาย

จุ่งทรงจ าไวย้งัชาดกอนัน้ีไวอ้ย่าไดข้อดยงักรรมแลเวน้ไวใ้นใจดว้ย
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นิยมดงัตถาคตหากเทศนามาน้ีเถิด คนทั้งหลายอนัมากนกัหากไดยิ้น

ยงัชาดกอนัน้ีก็ไดเ้ถิงโสดาปติผล มีอรหันต์เป็นต้นตามบุญสมภาร

แห่งตนก็มีแล...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
 

 บทประพนัธ์ขา้งตน้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้กล่าวว่าภิกษุทั้งหลาย ขอให้งดเวน้กรรม 

และเวร เอาไวใ้นใจ เป็นการละเวน้จากการสร้างกรรม ดงัท่ีพระองค์ไดเ้ทศนาเร่ืองฉัททนัตชาดก  

คนทั้งหลายเม่ือไดฟั้งชาดกเร่ืองน้ีก็สามารถ ถึงโสดาบนั อรหนัตไ์ด ้ตามแต่บุญของตนท่ีสั่งสมมา 

ฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ระบุว ัตถุประสงค์ของการประพันธ์ว่า  

“แต่งนิทานสัททนัซ้างใหญ่ แต่งขึ้นไวส้อนโลกภายหลงั” ในส่วนบทไหวค้รู อาจมีความหมายว่า

ตอ้งการให้คนรุ่นหลังได้อ่าน และน าไปปฏิบัติตาม นอกจากน้ียงัมีการสอนเร่ืองเวรย่อมระงับ 

ดว้ยการไม่จองเวร โดยการใชภ้าษาบาลีประกอบการอธิบาย แลว้แปลขยาย ดงัความวา่ 
 

“...นะหิ เวเรนะ เวรานิ สัมมนัตีธะ กุทาจะนงั  อะเวเรนะ จะสัมมนัติ 

เอสะธัมโม สะนันตะโน ดังน้ีภาษาเฮาข้าจักช้ีเขียนไว้อ่านสู่ฟัง  

กาลหลงัท่ีล่วงแลว้กาลหน้าซิต่อไปปัจจุบนัเฮาสิมีก็คือกรรมบ่มีต่าง 

คือว่าเอาเวรดบัเวรนั้นเวรสิเส้ียงก็บ่มี ย่ิงดับย่ิงรุกขึ้น ยงัสิร้ายย่ิงกั่ว

หลงัเวรเก่ายงับ่เส้ียง ผลดัเวรใหม่ขึ้นมาแถม คือว่าเอาไฟดบัไฟนั้นสิ

ไปเส้ียงบ่อนใด ตมติดเอาตมลา้งตมสิเส้ียงบ่ โทโสโมโหน้ี ตวัแม่น

ตวัไฟส่ังห้ามโลก เผาหัวใจให้เฮาฮอ้นไฟแทก็้บ่ปาม ขนัติเอาไปแก ้

ดับไฟให้มันอ่อน เมตตาเป็นดั่งน ้ าพรมซ ้ าให้เส่ือมหาย ขันติก็คือ

ความอดกลั้นทนทานบ่ใจไ้ม่เมตาก็คือความโอบออ้ม ประสงคใ์ห้อยู่

ดี เมตตามีในใจแลว้ โทสาบ่มาแว ้เมตตาควรมีมากไว ้ในใจเจา้ชุ่คน

ท่านเอย ...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว) 

ค าสอนข้างต้นผู ้ประพันธ์ อิ งกับ เหตุการณ์ ท่ีนางจุลสุพัตรา โกรธพญาฉัททันต ์ 

แล้วจึงสาบานจองเวรแก่พญาช้าง จนส่งพรานไปฆ่าช้างฉัททันต์ โดยใช้การเปรียบเทียบว่า 

การเอาเวรดบัเวรนั้นเวรก็ย่อมจะไม่หายไป เหมือนกบัการเอาตมลา้งตม ตมก็ยงัติดอยู่ หรือเอาไฟ
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ไปดับไฟ ไฟก็ย่อมไม่หายร้อน ตอ้งเอาน ้ าไปดับไฟ ซ่ึงน ้ าน้ีก็เปรียบกับเมตตา ซ่ึงการเอาเมตตา 

ไปดบัเวรนั้น ก็จะท าใหไ้ม่เกิดเวรต่อ ๆ ไป 

 

2. แสดงความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และแสดงความเคารพแก่บุพการี 

การแสดงความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา แสดงความเคารพต่อครูอุปัชฌาย์

อาจารย ์และบิดา มารดา ในเร่ืองฉัททนัตชาดกปรากฏในตอนตน้ของเร่ือง และตอนจบของเร่ือง 

เป็นการแสดงออกของผูป้ระพนัธ์ท่ีแสดงความเคารพเล่ือมใส โดยจะเห็นได้ชัดจากบทไหวค้รู  

ดงับทประพนัธ์วา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง 
๏1 ไหวคุ้ณพระพุทธเจา้ ทุกค ่าเชา้เท่ามรณา  
คุณแห่งพระโสดา   ขา้ใส่ไวเ้หนือเกศี  

๏4 ขา้ไหวท้ั้งพระสงฆ ์ ท่านผูท้รงซ่ึงศีลลา  
ไหวคุ้ณพระบิดา   แลมารดาผูสื้บสาย  

๏2 ขา้ไหวท้ั้งพระธรรม  อนัจะน าสัดดายสี  
ให้พน้จากไพรี   อนัมืดมนในสงสาร  

๏5 ตวัขา้ผูป้ระพนัธ์เขียน        บทกลอนเพียรช่วยแต่งใส่  
นกัปราชญท์่านทั้งหลาย  ช่วยสืบสายคือสาคร 

๏3 สอนสัตวใ์ห้พน้ทุกข ์ ให้เป็นสุขถึงนิรพาน  
ดบัชาติกนัดาร   บ่มีภยัมาบีทา  

๏6 ขา้ขอจงไดสุ้ข   พน้จากทุกขช์รามร  
ไหวค้รูผูส่ั้งสอน   สืบกนัมาให้รู้แจง้ 

 

ฉบับวัดบ้านนา 
๏2 ขา้ไหวคุ้ณครู              ส่ังสอนให้รู้ไดเ้ขียนนิทาน 
๏3 ไหวพ้ระพุทธงั        ธรรมงัสังฆา 
ไหวคุ้ณมารดา            ท่านไดรั้กษาขออยา่มีภยั 
๏4 ไหวคุ้ณบิดา          รักษาจนใหญ ่
ไหวแ้ม่โพสพ              ท่านรักษาจบทัว่สบสมยั 
๏5 ไหวใ้นชั้นดิน        ให้จบไปส้ินถึงบนชั้นฟ้า 
เวสสุวณัพนัตา  ตวัขา้ไหวไ้ป 
๏6อินทร์พรหมสบสมยั กนัภยัอนัตรายอุบาทวจ์งัไร 
อนัช่ือว่าภยั  อยา่ไดใ้กลก้ราย 

 

ผูป้ระพนัธ์ฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง ไดแ้สดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาลงใน

บทไหวค้รู และสรรเสริญพระรัตนตรัย โดยการยกการไหวเ้คารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์

และคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์มาในบท ก่อนเร่ิมเข้าเน้ือเร่ือง ส่วนในฉบับวดับ้านนา 
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ผูป้ระพนัธ์เร่ิมยกย่องบุพการี อนัมีครู มารดา บิดา มาในบทไหวค้รูดว้ย รวมทั้งยงัมีบทไหวพ้ระ

รัตนตรัย จนถึงพระแม่โพสพ ทา้วเวสุวณั พระอินทร์ พระพรหม  

บทแสดงความเล่ือมใสศรัทธาในพุทธศาสนา และการแสดงความเคารพต่อบุพการี  

ของเร่ืองฉทัทนัตชาดก ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว ผูป้ระพนัธ์ไดเ้ขียนไวใ้นส่วนบทไหวค้รู ดงัน้ี 
 

“โอมสิทธ์ิโอมทงัใหค้งให้แคลว้   ขอให้แกว้ดวงเลิศทั้งสาม 

เฮามีนามศิริจนัทะ    จ าไวน้ะลูก ๆ หลาน ๆ  

เฮาใจบานไหวคุ้ณพระแกว้   ไหวพ้ระแลว้ขอไหวค้รูบา  

อุปปัซซาอาจารยพ์่อแม่   ไหวเ้ฒ่าแก่ทั้งเทพยอ์ินทร์พรหม  

ขอประนมยอมือใส่เกลา้   ไหวพ้ระเจา้พระธรรมพระสงฆ ์

มีจ านงขอคุณทุกแห่ง   มาซ่อยแต่งซ่อยค ้าซ่อยหนุน  

มาเพ่ิมพูนปัญญาแห่งขา้   ผูใ้จกลา้อยากแต่งต านาน  

แต่งนิทานสัตทนัซา้งใหญ่   แต่งขึ้นไวส้อนโลกภายหลงั” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว) 
  

ฉัททนัตชาดกฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาวไดเ้ร่ิมแนะน าตวัผูป้ระพนัธ์ขึ้นมาก่อน คือระบุว่า

ช่ือ ศิริจนัทะ หมายถึง พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(จนัทร์ สิริจนัโท) แลว้จึงไหวพ้ระ ครูบาอาจารย ์

และบิดามารดา ไหวเ้ทพยดาทั้งหลาย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซ่ึงจากบทไหวค้รูข้างต้น  

ท าให้ เห็นได้ว่า ผู ้ประพันธ์มีความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา และมีความกตัญญู  

ต่อบิดามารดา และครูอุปัชฌายอ์ยา่งยิง่ 
 

3. เพ่ือต้องการให้กุศลผลบุญเกดิขึน้แก่ตน 

ผูป้ระพันธ์ได้แสดงความปรารถนาให้เกิดกุศลผลบุญแก่ตน ทั้ งขอให้มีความสุขพ้น 

จากทุกข์ และความแก่ชรา ก็คือการเขา้สู่นิพพาน ให้พน้จากห่วงบ่วงมาร ขออย่าให้มีภยัอนัตราย 

เขา้กล ้ากราย โดยฉทัทนัตชาดกทั้งฉบบัวดับา้นแลง และวดับา้นนา มีปรากฏเหมือนกนัทั้งสองฉบบั  

แต่การกล่าวจะแตกต่างกนัตามบทประพนัธ์ของผูป้ระพนัธ์  

ฉบบัวดับา้นแลง มีการแสดงความปรารถนาของผูป้ระพนัธ์อยู่จุดเดียว คือในบทไหวค้รู 

โดยผูป้ระพนัธ์ขอให้ตนมีความสุข พน้จากความทุกข์ และความชรา ซ่ึงการขอน้ีมีความหมายว่า 

ใหต้นไดเ้ขา้สู่นิพพาน ดงัความวา่ 
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ฉบับวัดบ้านแลง 
๏6 ขา้ขอจงไดสุ้ข   พน้จากทุกขช์รามร  
ไหวค้รูผูส่ั้งสอน   สืบกนัมาให้รู้แจง้ 

 

ฉบบัวดับา้นนาปรากฏการแสดงความปรารถนาของผูป้ระพนัธ์ 3 จุด ดงัน้ี 
ในบทไหวค้รู ผูป้ระพนัธ์ไดไ้หวบุ้พการี และพระรัตนตรัย รวมถึงเทพ และไดข้อให ้ 

ภยัอนัตรายอะไร อยา่ไดเ้ขา้มากล ้ากรายตน 
 

ฉบับวัดบ้านนา 
๏6อินทร์พรหมสบสมยักนั  ภยัอนัตรายอุบาทวจ์งัไร 
อนัช่ือว่าภยั  อยา่ไดใ้กลก้ราย  

 

ผูป้ระพนัธ์แสดงอาการของตนลงในบทประพันธ์ คือ แสดงความเพียร แม้จะเจ็บหลัง 

นั่งเขียน ตนก็ย ังเพียรพยายามเขียนให้จบ โดยหวังว่าตนจะได้ข้ามสมุทัย อันเป็นต้นเหตุ 

หรือท่ีเกิดแห่งทุกข ์และใหต้นไดพ้น้วิสัยจากห่วงบ่วงมาร 
 

ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏722 จึงตั้งความเพียร 
เจ็บหลงันัง่เขียน  ค่อยเพียรค่อยไป 
ดว้ยจิตคดิรัก  จกัขา้มสมุทยั 
ให้พน้วิสัย  จากห่วงบ่วงมาร 

 

ในบทสุดท้ายของฉัททันตชาดก ฉบับวดับ้านนาผูป้ระพันธ์ก็ได้แสดงความปรารถนา 

ของตนไว ้โดยบอกว่า เพราะกุศลดลใจ จึงเขียนเร่ืองน้ีไวใ้นศาสนาพระชินสีห์ แมน้ตนไดเ้กิดชาติ

ภพใด ๆ ก็ขออยา่ใหมี้ความเขญ็ใจ และขอใหต้นไดถึ้งนิพพาน 
 

ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏725 กุศลดลใจ 
จึงเขียนไวใ้น  ศาสนาชินสีห์ 
เกิดชาติใดใด  เขญ็ใจอยา่มี 
กราบยาวะชีวี  ถึงนิรพาน 
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 ในส่วนการแสดงความต้องการให้เกิดผลบุญแก่ตน ฉัททันตชาดก ฉบับวัดสูงเม่น  

และฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว ไม่ปรากฏส่วนน้ีในบทประพนัธ์ คาดว่าอาจเป็นเพราะธรรมเนียม

นิยมแตกต่างกนั 
 

4. เพ่ือต้องการให้สวดอ่าน 

จุดมุ่ งหมายหลักของผู ้ป ระพันธ์ กลอนสวด  ห รือวรรณ กรรมชาดก ส่ วนมาก  

คือการให้น าไปสวดอ่าน ซ่ึงกลอนสวดน้ีเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับพุทธศาสนา คติธรรม ชาดก  

ซ่ึงกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า ประเพณีการสวดหนังสือเกิดขึ้ นในสมัย 

พระเจา้ทรงธรรม พระองค์ด าริให้จดัประเพณีการสวดหนังสือ จนการแต่งหนังสือสวดกลายเป็น

ประเพณีท่ีนิยมในเวลาต่อมา (ฉันท์ ข  าวิไล, 2474: ง.) ในสมยัก่อนเม่ือพุทธศาสนิกชนไปท าบุญ 

เน่ืองในวนัส าคญัต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา เม่ือวา่งจากการสวดการเทศน์ก็จะใชเ้วลานั้นสนทนาธรรม

เล่าเร่ืองทางศาสนา หรือน าหนังสือเก่ียวกับพุทธศาสนามาอ่านสู่กันฟัง (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2547: 

114) จุดมุ่งหมายน้ีปรากฏแต่เพียงในฉบบัวดับา้นนาเท่านั้นไม่ปรากฏในเล่มของฉบบัวดับา้นแลง 

บทประพนัธ์เร่ืองฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านนา ผูป้ระพนัธ์ได้เขียนไวถึ้งวตัถุประสงค์ 

ท่ีต้องการให้ผู ้ท่ีสนใจน าสมุดไทยเล่มน้ีไปสวดอ่านกัน โดยบอกว่าถ้าใครน าไปสวดอ่าน 

จะไดบ้ารมี รวมทั้งยงัเขียนให้ช่วยกนัดูแลรักษาสภาพของเล่มสมุดไทยเล่มน้ีไวใ้ห้ดีเหมือนเอ็นดู

ผูเ้ขียน อย่าท าให้เสียหายทั้งจากการโดนน ้ าหมากน ้ าลาย ไฟจากไต้ตกใส่ ผูเ้ขียนจะจบัแต่ละที 

ก็ประคบัประคองไม่ใหเ้กิดร้ิวรอย ดงับทประพนัธ์วา่ 
 

ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏714 ใครยืมไปอ่าน  
ฟังเร่ืองนิทาน   อยา่ท าให้สูญ  
เหมือนเอน็ดูดว้ย   จงช่วยอนุกูล  
ขา้เขียนเพียรพูน   เพ่ิมพระศาสนา 

   ๏718 อนัตวัขา้น้ี  
จะจบัสักที   ค่อยประคบัประคอง  
หมิให้ชอกช ้า   ด าเศร้าศรีหมอง  
สุดท่ีประคอง   มิให้หมองมวั 

   ๏715 เจ็บหลงันัง่เขียน  
เอาดว้ยความเพียร   ฉนัรักหนกัหนา  
ใครเอาสวดอ่าน   ท่านไดก้รุณา  
เหมือนเอน็ดูขา้   รักษาไห้ดี 

   ๏719 พ่ีนอ้งทั้งหลาย 
สวดอ่านท่านได ้  บารมีถึงตวั 
ตวัขา้เจา้ของ  มิให้หมองมวั 
ถึงดีถึงชัว่  ให้เหมือนเก่านา 

   ๏716 น ้าหมากน ้าลาย  
ไฟไตต้กไหม ้  เสียตวัมวัศรี  

   ๏723 ถา้มีอชัชา 
เอาไปไม่ว่า  แลว้พาคืนสถาน 
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ประคิน่วินชา   ของขา้จงดี  
เอน็ดูเถิดพี่   นอ้งท่ีเอามา 

อยา่ให้เศร้าหมอง  ไม่ตอ้งบุราณ 
เอาไปสวดอ่าน  วานไดเ้มตตา 

   ๏717 จะจบัจะตอ้ง  
ประคบัประคอง   ของรักของขา้  
จะตั้งจะวาง   ให้เป็นทางท่า  
อยา่ท าหยาบชา้   เหมือนว่าเจา้ของ 

 

 

5. เพ่ือความสนุกสนานบันเทิงแก่ผู้อ่านผู้ฟัง 

ฉัททันตชาดก ทั้ งส่ีฉบับเป็นวรรณกรรมศาสนาประเภทสอนคติธรรมโดยอ้อมดังนั้ น 

ในเร่ืองจึงมีความสนุกสนาน และแฝงคติธรรมสั่งสอนผูอ่้านไว้ในเร่ือง โดยผูอ่้านผูฟั้งยงัคง 

ได้รับความสนุกเพลิดเพลิน ผู ้ประพันธ์ได้ประพันธ์ความเม่ือพรานโสอุดร เดินทางเข้าสู่  

ป่าหิมพานต์ เพื่ อหาตัวพญาฉัททันต์ พรานป่าได้ผ่านการผจญภัย พบเห็นพืชพรรณไม ้  

และสัตว์ต่าง ๆ มากมาย เม่ือผูอ่้านผู ้ฟั งได้รับสารแล้ว ก็จะเห็นภาพดังท่ีผู ้ประพันธ์ต้องการ  

และเกิดความสนุกสนานในการรับสาร ซ่ึงในหัวขอ้น้ีฉัททนัตชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว  

มีลกัษณะการแต่งแบบรวบรัดตอน การบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ จึงสั้ น แมจ้ะมีความสนุกสนาน

บัน เทิงใจอยู่ด้วย แต่ก็ไม่ มีความโดดเด่นมากนัก  ส่วนฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง  

วดับ้านนา และวดัสูงเม่น มีความโดดเด่นในส่วนน้ี เน่ืองจากผูป้ระพันธ์ได้ขยายรายละเอียด 

ใหมี้ความน่าสนใจ ดงัความวา่  
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏212 ชมไมต้่างต่าง 
เรียบเรียงสองขา้ง   บา้งงามทรงผล  
บา้งห่ามบา้งสุก   ทัว่ทุกต าบล  
อกกูอุดม    วนัน้ีแลนา  

   ๏200 ชมไมต้่างต่าง 
เรียงรายสลา้ง   ยอ่มลว้นมีผล  
บา้งห่ามบา้งสุก   ทัว่ทุกต าบล  
พุงกูอุดม    วนัน้ีแลนา  

   ๏213 ลูกหมากรากไม ้ 
สารพนักินได ้  สองขา้งมรรคา  
วนัน้ีลาภมึง   ทอ้งขงึแลนา  
เรียงรายลานตา   ทัว่ทั้งพงพี  

              ๏201 ลูกหมากรากไม ้ 
จะกินกุไรได ้  สองขา้งมรรคา  
วนัน้ีลาภหน่ึง  ทอ้งตึงแลหนา  
เรียงรายลานตา   ทัว่ทั้งพรึงพรี 

๏202 ฝงูนกทั้งพงพี   ลิงค่างบ่างชะนี  
ไม่ทนัจะหาลูกตน 

๏188 ฝงูนกท่ีในพงพี  ลิงค่างบางชะนี  
มิทนัจะควา้ 

๏203 พลดัพรากวุ่นวายเสือกสน กู่อยูท่ัว่ดง  
บา้งกู่หาลูกสนัน่ไป  

๏189 พลดัพรากวุ่นวายสับสน กึกกอ้งทั้งดง  
ประเพรียกก็เรียกเพื่อนกนั  
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จุดประสงค์ในการประพันธ์วรรณกรรมเร่ืองฉัททันตชาดกทั้ ง 4 ฉบับ มีลักษณะ 

ใกล้เคียงกัน คือ เพื่อสอนคติธรรมในการด าเนินชีวิตแก่ผู ้คน แสดงความเล่ือมใสศรัทธา 

ในพระพุทธศาสนา และแสดงความเคารพแก่บุพการี เพื่อต้องการให้กุศลผลบุญเกิดขึ้นแก่ตน  

และเพื่อความสนุกสนานบนัเทิงแก่ผูอ่้านผูฟั้ง มีเพียงจุดประสงค์เพื่อตอ้งการให้สวดอ่านเท่านั้น  

ท่ีผูป้ระพนัธ์บอกไวใ้นฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นนา โดยผูป้ระพนัธ์นฉบบัอ่ืน ๆ ไม่ไดบ้อกเอาไว ้

แต่ทั้ ง น้ี ผู ้ป ระพันธ์วรรณกรรมศาสนาก็ มี ว ัตถุประสงค์ เพื่ อให้ผู ้รับสารน าไปสวดอ่าน 

เพื่อความบันเทิง และให้เกิดความเล่ือมใสในพุทธศาสนา ซ่ึงโดยรวมแล้วก็เพื่อให้ผูรั้บสาร  

ได้เข้าใจในเร่ืองทานบารมี กฎแห่งกรรม บาปบุญคุณโทษ และเกิดความเกรงกลัวต่อบาป  

โดยแฝงมาในรูปแบบของวรรณกรรม 
 

แก่นเร่ือง และการด าเนินเร่ือง 

1. แก่นเร่ือง 

แก่นเร่ือง คือ ส่ิงท่ีผู ้ประพันธ์ต้องการน าเสนอเป็นความหมายรวมของเร่ืองทั้ งเร่ือง  

ดงันั้นแก่นเร่ืองจึงเป็นตวัควบคุมองคป์ระกอบทุก ๆ ส่วนในเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นโครงเร่ือง ตวัละคร 

ปมของเร่ือง เหตุการณ์ สถานท่ี ตลอดจนแนวและลีลาการเขียน เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์หลัก  

ท่ีผู ้ประพันธ์ต้องการส่ือ ในวรรณกรรมเร่ืองหน่ึงอาจมีแก่นเร่ืองมากกว่าหน่ึงแก่นก็ได ้ 

(ยุวพาส์ [ประทีปะเสน] ชัยศิลป์วฒันา, 2542: 153) แก่นเร่ืองเป็นหลกัส าคญัหรือเน้ือแทอ้นัเป็น

แกนกลางของเร่ืองหรือเป็นจุดส าคัญท่ีเป็นแนวคิดของผูป้ระพันธ์ซ่ึงมีเจตนามุ่งหวงัให้ผูอ่้าน 

เกิดความเข้าใจ และประจักษ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง แก่นของเร่ืองจึงเป็นสารท่ีผู ้ประพันธ์ ส่ือ 

มายงัผูอ่้านเพื่อใหเ้ขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ (กุหลาบ มลัลิกมาส, 2531: 108) 

วรรณกรรมประเภทนิทานชาดกนั้ น  ส่วนใหญ่จะมุ่ ง เน้นแสดงถึงพระจริยาวัตร 

ของพระโพธิสัตวซ่ึ์งมีบทบาทเป็นตวัส าคญัของเร่ือง (นิยดา เหล่าสุนทร, 2538: 17) ดงันั้นแก่นเร่ือง

ของวรรณกรรมชาดกจึงมุ่ งแสดงให้ เห็นถึงการบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เป็นหลัก  

ซ่ึ งผู ้ประพันธ์จะสอดแทรกหลักธรรมเข้ามาใน เร่ืองเพื่ อให้ผู ้รับสารได้เห็นแบบอย่าง  

และปฏิบติัตามส่ิงดีงามท่ีตวัเอกหรือฝ่ายดีของเร่ืองแสดงใหเ้ห็น ไม่เพียงแค่ตวัเอกหรือฝ่ายดีเท่านั้น

ท่ีมีส่วนในการแสดงส่ิงควรปฏิบติัตาม แต่ตวัละครฝ่ายร้ายก็แสดงส่ิงท่ีควรละเวน้ให้ผูอ่้านไดเ้ห็น 

และไม่ควรปฏิบติัตามอีกดว้ย  
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แก่นเร่ือง หรือแนวคิดของเร่ืองโดยทัว่ไปจะแบ่งไวเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. แก่นเร่ืองใหญ่  หรือแนวคิดหลัก  คือความคิดของเร่ืองตลอดทั้ งเร่ือง เป็นแก่น 

หรือแกนกลางของเร่ืองท่ีเก่ียวโยงกนัตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง (พจนีย ์เพง็เปล่ียน, 2532: 124) 

2. แก่นเร่ืองย่อย หรือแนวคิดรอง คือ ความคิดเฉพาะตอนของเร่ือง เป็นแนวคิดซ่ึงแทรก 

อยู่ในเร่ืองเพียงบางช่วงบางตอน เป็นแก่นหรือแกนกลางของพฤติกรรมหรือเหตุการณ์อย่างใด 

อย่างหน่ึงซ่ึงด าเนินอยู่ในเร่ือง และมีความผูกพันเก่ียวโยงกับแก่นเร่ืองใหญ่ แก่นเร่ืองย่อย 

จะมีจ านวนเท่าใดก็ไดต้ามความตอ้งการของผูป้ระพนัธ์ (เจือ สตะเวทิน, 2518: 76)  

วรรณกรรมเร่ืองฉัททนัตชาดกน้ีมีแก่นเร่ืองใหญ่หรือแนวคิดหลกัของเร่ืองคือการสละชีวิต

เพื่อเป็นทานบารมี ของพญาช้างฉัททันต์ ส่วนแก่นเร่ืองย่อยหรือแนวคิดรอง ท่ีผู ้ประพันธ์ 

ได้สอดแทรกเอาไวใ้นเร่ืองมีหลายหัวข้อคือ การท าความดีละเวน้ความชั่ว ความอดทนอดกลั้น 

ไม่ก่อกรรมท าเข็ญ การรักษาศีลห้า และการส ารวมกาย วาจา ใจ โดยแก่นเร่ืองท่ีผู ้ประพันธ์ 

แสดงใหเ้ห็นไวใ้นเร่ืองปรากฏดงัน้ี 
 

1.1 การสละชีวิตเพ่ือเป็นทานบารมี เป็นแก่นเร่ืองใหญ่ของวรรณกรรมเร่ือง ฉัททนัตชาดก 

โดยแสดงให้เห็นผ่านตวัละครหลกั คือพญาชา้งฉัททนัต ์ท่ียอมสละงา และชีวิตของตนให้แก่พราน

ท่ีมาตัดงาของตนตามค าของนางจุลสุพัตรา เมียในอดีตของพญาฉัททันต์ ซ่ึงการกระท าเช่นน้ี 

เป็นการบ าเพญ็ทานบารมีท่ียิง่ใหญ่อยา่งหน่ึง โดยผูป้ระพนัธ์ไดแ้สดงไวใ้นบทประพนัธ์ดงัน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏499 ดูราสัปปุรุษ 
ตั้งใจบริสุทธ์ิ  ฟังพระเทศนา  
ในเม่ือโพธิสัตว ์  จกัใหท้านงา 
ตั้งใจปรารถนา  จะเป็นทศพล 

   ๏469 ดูหราสัปปุรุษ 
ตั้งใจบริสุทธ์ิ  ฟังพระเทศนา  
เม่ือนั้นโพธิสัตว ์  จกัใหท้านงา 
จากปรารถนา  เป็นพระทศพล 

   ๏507 ชูขึ้นเหนือเกลา้ 
ร้องประกาศทัว่ทา้ว เทวาในสวรรค ์ 
ทั้งเทพสิงสู่  อยูใ่นไพรสันต ์ 
ช่วยขา้ดว้ยพลนั  จะตรัสพิศฐาน 

   ๏477 ชูไวเ้หนือเกลา้ 
ประกาศร้องป่าว  เทพเจา้ในสวรรค ์ 
ทั้งเทพสิงสู่  อยูใ่นหิมวนัต ์
ฟังขา้เจา้พลนั  จะตั้งธิษฐาน 

   ๏508 วนัน้ีตวัขา้ 
จกัเล่ือยซ่ึงงา  ออกให้เป็นทาน  
ใช่ขา้ปรารถนา  สมบติัพสัถาน 

   ๏478 วนัน้ีตวัขา้ 
จะขอเล่ือยงา  เอาให้เป็นทาน  
ใช่ปรารถนา  สมบติัพสัถาน  
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อินทร์พรหมยมการ  เป็นทา้วพญา  อินทร์พรหมยมการ  เป็นทา้วพญา  
   ๏509 ถดันั้นไปเล่า  
ใชว่้าขา้เจา้  จะปรารถนา  
เป็นพระเจกโพธิ  พระอรหนัตา 
เทเวศเทวา  ในสวรรคช์ั้นบน  

   ๏479 ถดันั้นไปเล่า  
ใชข้า้พเจา้  จกัปรารถนา  
เป็นโพธิสัตว ์  เป็นอรหนัตา 
เทเวศเทวา  ทุกสวรรคช์ั้นบน  

   ๏510 บารมีน้ีไซร้ 
ขา้ขอจงได ้  สรรเพชญชุดาญาณ 
จะช่วยฝงูสัตว ์  ให้พน้สงสาร 
ถึงฝ่ังนิรพาน  ส้ินชาติชรา 

   ๏480 บารมีน้ีไซร้ 
ขา้ขอจงได ้  ตรัสเป็นทศพล 
เทวาทั้งหลาย  อยูใ่นเมืองบน 
อยา่ให้มารผจญ  อยูใ่นสงสาร  

   ๏518 ยกเล่ือยขึ้นได ้
ตั้งจิตตั้งใจ  บ่ไดก้ลวัเกรง  
หกัดว้ยปัญญา  แห่งพระองคเ์อง  
ความเจบ็บ่เกรง  เพราะจะใคร่ให้ทาน 

   ๏489 ยกเล่ือยขึ้นได ้
ตั้งจิตตั้งใจ  บ่ไดก้ลวัเกรง  
หกัดว้ยปัญญา  แห่งพระองคเ์อง  
ความเจบ็บ่เกรง  พระจกัใหท้าน 

   ๏519 ชกัเล่ือยฉาดฉาด  
บดัเดียวก็ขาด  ตกลงมินาน  
ยกขึ้นทนูเกลา้   แลว้ยื่นให้พราน  
เดชะสมภาร  ขอเป็นศาสดา  

   ๏490 ชกัเล่ือยฉดัฉดั  
บดัเดียวกระบดั   ก็ขาดบ่นาน  
ยกทูนเหนือเกลา้   เจา้ย่ืนให้ทาน  
เดชะผลทาน  ขอเป็นศาสดา  

 

จากบทประพนัธ์ขา้งตน้ของฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง และวดับา้นนา แสดงให้เห็น 

ถึงความตั้งใจของพญาฉัททันต์ท่ียอมสละงาของตนเพื่อเป็นทานให้แก่พรานโสอุดร เน่ืองจาก 

พญาช้างตั้ งใจสั่งสมบารมีเพื่อท่ีจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต โดยได้ตั้ งจิตอธิษฐาน 

ขอเล่ือยจากพระอินทร์ และยกเล่ือยขึ้ นเหนือหัวพร้อมทั้ งลั่นวาจาว่าวนัน้ีจะเล่ือยงาของตน 

ไม่ได้ต้องการสมบัติอะไร แต่ขอให้ตนได้ตรัสรู้เป็นพระทศพลในอนาคต ให้ได้เข้าสู่นิพพาน  

เม่ือลั่นวาจาเสร็จพญาฉัททันต์ก็เอาเล่ือยเล่ือยลงยงังาของตนเองไม่นานงาก็หลุดออก พญาช้าง 

จึงมอบงานั้นเป็นทานให้แก่พรานเฒ่าเพื่อท่ีจะให้พรานน าไปให้แก่นางจุลสุพตัรา ท าให้เห็นถึง

ความมุ่งมัน่ตั้งใจในการสละงาของตนเพื่อเป็นทาน แมต้นจะส้ินชีวิตก็ยอมมอบใหแ้ก่พราน 

ฉัททันตชาดกฉบับวดัสูงเม่น และฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ก็มีการแสดงให้เห็ นถึง 

การสละงาเพื่อเป็นทานบารมีเช่นเดียวกนั โดยการสอดแทรกเขา้มาในเร่ืองนั้นก็เป็นไปตามกลวิธี

การประพนัธ์ของผูป้ระพนัธ์  
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“...กดงานั้ นด้วยหัวเข่าแห่งตน เลือยห้ือเข้าไปในปากช้างดังอั้น 

ทุกขเวทนาอนัมีก าลงันกัก็เกิดมีแก่มหาสัตวเ์จา้ปากก็เตม็ไปดว้ยเลือด 

แลโสนุตตรพรานเน้ือก็บ่อาจเพ่ือจักตัดด้วยเหล็กเลือยได้แล อฏฺฐ 

เม่ือดงัอั้นมหาสัตวเ์จา้ก็ห้ือพรานวางเสียยงัเหลก็เลือยแต่ปากจึงอดยงั

เวทนาก็ถามว่าดัง่น้ี ดูกรพราน ท่านบ่อาจจกัตดัยงังาแห่งกูไดช้ะรือ 

อมกฺสามีติ ส่วนพรานกล่าวว่า ขา้ก็บ่อาจจกัตดังาเจา้กูไดแ้ล มหาสตฺ

โต ส่วนมหาสัตวเ์จา้ก็ตั้งยงัสติห้ือหมั้นแลว้กล่าวว่าดูกรพรานแลมีดงั

อั้นท่านจุ่งมายกเอางวงกูขื้น ห้ือถือเอาหัวเหล็กเลือยท่ีสุดก าลัง 1 

เถอะก าลงัตัวกูดั่งจกัยกเอางวงขึ้นก็บ่ได้แลว่าอั้น โส รุทฺโธ อนัว่า

พรานผูน้ั้นก็กระท าดว้ยประการดัง่ค  าแห่งมหาสัตวเ์จา้กล่าวนั้นก็ยก

เอามายงัเหล็กเล่ือยนั้นใส่ในงวงจ่ึงชกัไปมาหั้นแล ทนัต  อนัว่างานั้น

ก็ขาดตกมาด้วยก าลังเหล็กเล่ือยอันมหาสัตว์เจ้าช่วยชักนั้ นเป็น

ประดุจดงัเล่ือยแห่งท่อนไมก็้ขาดตกก็มีแล อถ เม่ือดงัอั้นมหาสัตวเ์จา้

ก็น าเอางามาห้ือเป็นทานดว้ยงวงแห่งตนแลว้ก็กล่าวว่า ดูกรพรานกู

ห้ืองาทั้ง 2 น้ีเป็นทานแก่ท่านแลดัง่งาทั้ง 2 น้ีบ่อเพิงใจกูแลบ่เป็นท่ีรัก

แก่กูก็บ่มีแลก็หากเป็นท่ีรักท่ีเพิงใจแห่งกูมากนักแลกูไดห้ื้องาทั้ง 2 

เป็นทานฉะน้ีกูก็บ่ปรารถนาเป็นอินทาพรหมยมราชพระยาจกักูก็บ่

ปรารถนามกัเอาสัตวอ์นักูก็เท่าปรารถนามกัเอายงัพระยาสัพพญัญูนั้น

เป็นท่ีรักย่ิงกว่าอนักูรักงาน้ีไดร้้อยเท่าพนัเท่าหม่ืนเท่าแสนเท่าดีแล 

อิท  ทนัตา ทาน  อนัว่าห้ืองาเป็นทานน้ีจุ่งห้ือเป็นปัจจยัอนัจกัไดต้รัส

พระยาสัพพญัญูตณัญาณนั้นจุ่งมีเถิด ว่าอนัแลว้เจา้ก็ห้ืองาเป็นทานแก่

พรานผูน้ั้นหั้นแล...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
 

“...กูบ่ร้างความปรารถนา  กูจกัยอยกให้เป็นทาน  

งาเดียวน้ียกงวงยอขึ้น    ขาบไหวพ้ระอินทร์พรหม  

ขอให้สมใจนึกของผูข้า้    ขอเจา้ฟ้าให้เอาเล่ือยขวานคม  

เล่ือยอุดมตดังาขาดง่าย    ขา้จกัจ่ายงาให้เป็นทาน 

สร้างสมภารขอเป็นพระเจา้   พอพระเวา้ค านั้นขาดลง  

เทวาส่งเล่ือยทิพยม์าให้    พระจบัไดซ่้อยโสอุดร  
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บ่อาทรเล่ือยงาบ่ซา้    ตกต่อหนา้ยกให้แก่พราน  

พระให้ทานเทวาซมซ่ืน    เสียงฟ้าคร้ืนฟ้าหวัน่ดินไหล...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว) 
 

 จากตวัอย่างเหตุการณ์จากเร่ืองฉทัทนัตชาดก ทั้งฉบบัวดัสูงเม่น และฉบบัหอสมุดแห่งชาติ

ลาว ท าให้เห็นเร่ืองราวท่ีแตกต่างกัน โดยฉบับหอสมุ ดแห่งชาติลาว มีเร่ืองราวคล้ายกันกับ 

ฉบับวดับ้านแลง และฉบับวดับา้นนา ส่วนฉบับวดัสูงเม่นจะเป็นการบรรยายเหตุการณ์ท่ีพราน  

ลงมือตดังาของพญาช้างได้ละเอียดและท าให้ผูรั้บสารเกิดอารมณ์ความรู้สึกคลอ้ยตาม ซ่ึงท าให้  

เห็นว่าพญาช้างเจ็บปวดอย่างมาก แต่ก็ย ังทนต่อความเจ็บป วดท่ีพรานลงมือตัดงาของตน  

เป็นการแสดงความตั้งใจยิง่ในการสั่งสมบารมีของพญาฉทัทนัต ์
 

1.2 การรักษาศีลห้า วรรณกรรมชาดกมักจะสอดแทรกหลักธรรมค าสอนเข้ามาในเร่ือง 

เพื่อให้ผู ้อ่านได้เห็นแบบอย่าง และปฏิบัติตาม โดยเร่ืองฉัททันตชาดกก็มีการสอนแทรก 

หลกัธรรมต่าง ๆ เช่น การรักษาศีลห้า ท าความดีละเวน้ความชัว่ อดทนอดกลั้นไม่ก่อกรรมท าเข็ญ  

ซ่ึงเป็นหลักธรรมพื้นฐานท่ีช่วยให้ควบคุมคนในสังคมไม่ให้ท าความชั่ว เกรงกลัวต่อบาป  

เป็นหลกัใหผู้ค้นอยูร่่วมกนัไดอ้ย่างมีความสุข ผูเ้ขียนจึงไดส้อดแทรกหลกัธรรมพื้นฐานน้ีไวใ้นเร่ือง

ด้วยและแสดงให้ เห็น ถึงประโยชน์ ในการปฏิบัติตามซ่ึ งท่ี สุดแล้วคือการเข้าสู่ นิพพาน  

คือความหลุดพน้ซ่ึงเป็นภาวะท่ีปราศจากความทุกข ์ดงัน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏10 จกักล่าวนิทาน  
แต่ก่อนมานาน   ล่วงลบัแลว้ไป  
หน่อเน้ือโพธิสัตว ์  อนัอยูใ่นไพร  
เป็นคชสารใหญ่   ช่ือพญาฉทัทนัต ์ 

๏7 ขอกล่าวนิยาย   ตถาคตผูเ้ร่ืองไกร 
ล่วงลบัแลว้ไกล  แต่ก่อนมานาน 
หน่อโพธิสัตว ์  อนัอยูใ่นไพร 
เป็นคชสารใหญ ่  ช่ือพระยาฉทัทนัต ์

   ๏16 ยอ่มอยูแ่ก่ศีล 
เป็นปฏิทิน   ใครเลยจกัปาน  
รักษาศีลทาน   เป็นนิจการ  
ถา้ใครขอทาน   ไม่สูญศรัทธา 

   ๏14 ยอ่มอยูแ่ก่ศีล 
เป็นปฏิทิน   ใครเลยจกัปาน  
รักษาศีลห้า   เป็นนิจการ  
ถา้ใครขอทาน   ไม่สูญศรัทธา 
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การเปิดเร่ืองฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง และวดับา้นนา มีการเปรยให้ผูอ่้านไดท้ราบว่า

พระโพธิสัตวไ์ดล้งมาเกิดเป็นพญาช้างฉัททนัต ์มีการรักษาศีลห้าอยู่เสมอ และหากใครมาขออะไร  

ก็จะยอมให ้เป็นการเปรยถึงเร่ืองการสละอวยัวะและชีวิต เพื่อเป็นทานบารมี 

เม่ือพรานเฒ่ าโสอุดรตัดงาพญาช้างส าเร็จแล้วหนีไปจากสถานท่ีอยู่ของหมู่ช้าง   

ชา้งทั้งหลายก็กลบัมายงัสถานแปลงนอนของพญาฉัททนัต ์เม่ือทราบเร่ืองราวและเห็นราชาแห่งตน

ก าลังจะส้ินลมช้างทั้งหลายก็โกรธแค้น จะไปตามฆ่าพรานและนางจุลสุพตัรา พญาช้างจึงห้าม 

และแสดงธรรมอบรมสั่งสอนหมู่บริวาร ดงับทประพนัธ์ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏582 ชาวเจา้ถว้นหนา้ 
อยา่โกรธโกรธา  ว่าจะฆ่านายพราน  
เวรกรรมทั้งน้ี  กูกบันางคราญ  
ใช่งานใช่การ  จะพลอยจรดล 

   ๏544 ชาวเจา้ถว้นหนา้ 
อยา่โกรธโกรธา  จะไปฆ่าพราน  
เวรกรรมเท่าน้ี  กูกบันงคราญ  
ใช่งานใช่การ  ของท่านทุกคน 

   ๏584 วนัน้ีชาวเจา้ 
ฟังธรรมจ าเอา  เถิดนางทรามเปล่ียว  
กม้หนา้ใชก้รรม  แต่กูผูเ้ดียว 
ตายจากไพรเขียว  จกัไดไ้ปสวรรค ์ 

   ๏546 วนัน้ีชาวเจา้ 
ฟังค าจ าเอา  เถิดหนาทรามเปล่ียว  
กม้หนา้ใชก้รรม  แต่พี่คนเดียว 
ตายจากไพรเขียว  จกัไดไ้ปสวรรค ์ 

   ๏585 พากนัคอยอยู ่
ถา้คิดถึงก ู  อยา่เสียทางธรรม  
รักษาศีลพระ  เป็นนิจกาล 
ทุกเม่ือเช่ือวนั  กว่าจะมว้ยมรณา  

   ๏547 ชวนกนัคอยอยู ่
ถา้คิดถึงก ู  อยา่เสียทางธรรม  
อุตส่าห์รักษา  ศีลพระนิรันดร์ 
ทุกเม่ือเช่ือวนั  กระหวาจะมรณา  

   ๏586 อย่าไดป้ระมาท 
ท าตามโอวาท  วนัพระแปดค ่า  
ก าหนดรักษา   เมตตาภาวนา  
จกัไดไ้ปสวรรค ์  ดว้ยกรรมทั้งหลาย 
เราจะลาตาย  วนัน้ีแลนา 

   ๏548 เจา้อยา่ประมาท 
ท าตามโอวาท  แห่งกูอยา่คลา  
วนัพระทุกค ่า  ก าหนดรักษา  
เมตตาภาวนา  จกัไดไ้ปสวรรค ์

 

บทประพนัธ์ขา้งตน้ พญาฉัททนัตไ์ดอ้บรมสั่งสอนบริวารว่า ดูกรชา้งทั้งหลายอย่าไดโ้กรธ

เลย เวรกรรมน้ีเป็นเร่ืองของเรากบันางจุลสุพตัรา ใช่เวรกรรมของหมู่ท่านไม่ หากแมน้วา่ตามไปฆ่า

พราน และนางจุลสุพตัราแลว้ ก็จะเป็นการต่อเวรกรรมแต่พวกท่านเอง  เช่นนั้นแลว้หากคิดถึงเรา 

ก็ขอให้ตั้ งใจถือศีลป ฏิบั ติธรรมภาวนาอย่าได้ขาด  เม่ือกล่ าว เส ร็จพญาช้างก็ ส้ินลมลง  
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จากนั้นผูป้ระพนัธ์ก็ไดแ้สดงให้เห็นว่าหากปฏิบติัตนแบบพญาช้าง หมัน่รักษาศีลตั้งมัน่ในธรรม 

เม่ือตายไปก็จะได้ไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ ซ่ึงในบทประพนัธ์ข้างตน้ผูป้ระพนัธ์ได้แฝงเร่ือง 

ความอดทนอดกลั้น ไม่ก่อกรรมท าเขญ็ และใหถื้อศีลภาวนา ตั้งมัน่ในธรรม 
 

2. การด าเนินเร่ือง 

การด าเนินเร่ือง คือ การเรียงล าดับเหตุการณ์ของเร่ืองท่ีประกอบด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ  

ซ่ึ งก็คือการเรียงล าดับความคิด  ห รือความ รู้ ท่ีผู ้เขี ยนต้องการท่ี จะ เขียนอะไรก่อนหลัง  

คือ การท่ีจะเร่ิมเร่ืองท่ีไหน ด าเนินไปอย่างไร และจะจบลงอย่างไร (วิภากงกะนันท์, 2533: 85)  

การด าเนินเร่ืองหรือการล าดับเร่ือง มีองค์ประกอบของโครงเร่ือง จ าแนกออกได้เป็น 5 ขั้นตอน  

(ยวุพาส์ [ปะทีปะเสน] ชยัศิลป์วฒันา, 2542: 114) คือ 
 

2.1 บทเปิดเร่ือง คือบทน าเร่ืองท่ีผู ้ประพันธ์ต้องการปูพื้นฐานให้ข้อมูลกับตัวละคร 

เหตุการณ์ เวลา และสถานท่ี เป็นช่วงแนะน าตวัละครในเร่ือง ทั้งน้ีเพื่อให้ผูอ่้านรู้วา่มีเหตุการณ์อะไร 

ก่อนท่ีจะด าเนินเร่ืองต่อไป ผูป้ระพนัธ์อาจเสนอเคา้ของปัญหา หรือความขดัแยง้ไวใ้นบทเปิดเร่ือง 

ก็ได ้เพื่อใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึกอยากท่ีจะติดตามเร่ืองต่อไป 

บทเปิดเร่ืองของเร่ืองฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับ้านแลง ฉบบัวดับา้นนา และฉบบัหอสมุด

แห่งชาติลาว เปิดเร่ืองด้วยการเข้าบทไหวค้รูก่อน จากนั้นจึงเข้าสู่เร่ือง พระโพธิสัตว์เสวยชาติ 

เป็นพญาช้างฉัททันต์ อาศยัอยู่ในป่าหิมพานต์ พร้อมทั้ งหมู่บริวาร อย่างสงบร่มเย็น ส่วนฉบับ 

วัดสูงเม่น เปิดเร่ืองโดยการกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเม่ือคร้ันประทับอยู่ ท่ีว ัดเชตวันมหาวิหาร  

และพบภิกษุณีรูปหน่ึงเด๋ียวหัวเราะ เด๋ียวร้องไห้ พระพุทธองค์จึงสรวลขึ้น ภิกษุสาวกจึงถามว่า 

ทรงพระสรวลเพราะอะไร พระพุทธเจ้าจึงแสดงเทศนาเร่ืองฉัททันตชาดก ในส่วนน้ีเข้าส่วน 

เปิดเร่ืองเหมือนกนักบัฉทัทนัตชาดกอีก 3 ฉบบัขา้งตน้ 
 

2.2 การผูกปมและการขมวดปม คือเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นหลงัจากบทเปิดเร่ือง เป็นช่วงความ

ยุ่งยากท่ีจะท าให้เร่ืองพัฒนาและด าเนินเร่ืองต่อไปได้ ปัญหาและความขัดแยง้ของโครงเร่ือง  

จะค่อย ๆ ปรากฏออกมาให้ เห็นอย่างเด่นชัด และทวีความเข้มข้นขึ้ น เร่ือย ๆ  จนกระทั่ง 

ถึงจุดหกัเหของเร่ือง 
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การผกูปม ฉทัทนัตชาดกฉบบัวดัสูงเม่นมีการผูกปมสองคร้ังคือ คร้ังแรกเม่ือนางจุลสุพตัรา

โดนมดบนก่ิงตน้รังกดั เม่ือพญาฉัททนัต์เอางวงตีก่ิงรัง คร้ังท่ีสองคือเม่ือนางจุลสุพตัราไม่ได้รับ

ดอกบวัแบบท่ีนางมหาสุพตัราได้รับจากพญาฉัททันต์ ส่วน 3 ฉบับท่ีเหลือมีการผูกปมคร้ังเดียว  

คือ เม่ือนางจุลสุพตัราถูกมดแดงกดัจากก่ิงตน้มะเด่ือ 
 

2.3 จุดวิกฤต หรือจุดหักเหของเร่ือง จุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการขมวดปมความตึงเครียด

ของเร่ือง สามารถเกิดขึ้ นได้หลายคร้ัง ดังนั้ นจุดวิกฤตจึงเกิดได้มากกว่าหน่ึงคร้ังเช่นกัน  

อย่างไรก็ตามเม่ือเร่ืองราวด าเนินมาสู้ความตึงเครียดท่ีสุดของเร่ือง จนท าให้เร่ืองนั้ นเกิดการ 

หักเหเป็นคร้ังสุดท้ายก่อนท่ีเร่ืองจะคล่ีคลายความยุ่งยากและจบลง มักจะเรียกจุดหักเหน้ีว่า 

จุดสุดยอด ซ่ึงเป็นจุดสูงสุดของเร่ือง และเป็นจุดสุดทา้ยของช่วงการขมวดปม 

จุดวิกฤตของเร่ืองฉัททันตชาดกคือ เม่ื อน าง จุล สุพัตราโมโหผูก เวรแค้น เคื อง  

ต่อพญาฉัททันต์อย่างถึงท่ีสุด นางจึงสาปแช่งพญาช้าง และสาบานว่าจะจองล้างจองผลาญ  

จะส่งพรานมาตัดงาไปท าแท่นบรรทม และนางก็กลั้นใจตายลง จุดน้ีนับเป็นจุดวิกฤตของเร่ือง  

ท่ีท าใหเ้กิดเร่ืองราวทั้งหมด 
 

2.4 การแก้ปม คือช่วงท่ีเร่ืองค่อย ๆ ลดความตึงเครียดลง ซ่ึงจะน าไปสู่การคล่ีคลายของ  

ปมปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ  

การแก้ปมของเร่ืองคือเม่ือพรานเฒ่ าโสอุดรมาท าตามค าสาปของนางจุลสุพัตรา  

ท่ีได้สาปแช่งสาบานพญาช้างไว้ว่าจะมาฆ่าเอางา พรานโสอุดรได้ไปฆ่าพญาช้างเพื่อเอางา  

เร่ืองราวทั้งหมดจึงจบลง ผลกรรมทั้งหมดท่ีนางจุลสุพตัรา และพรานไดท้ าเอาไวจึ้งส่งกลบัไปสู่ 

ตวัของบุคคลนั้น เน้ือเร่ืองจึงไปถึงจุดคล่ีคลาย 
 

2.5 การคลี่คลาย เป็นการคล่ีคลายปัญหาและความขดัแยง้ เป็นตอนจบหรือตอนสุดทา้ย  

ของเร่ือง 

เม่ือนางจุลสุพตัรารู้ว่างานั้นเป็นของพญาช้างนางจึงตรอมใจตาย และตกนรกหมกไหม ้ 

ในจุดน้ีจึงเป็นจุดคล่ีคลายของเร่ืองฉัททนัตชาดก โดยเป็นบทอวสานบทท่ีกล่าวสรุปวา่แต่ละบุคคล

ไดผ้ลเช่นไรกบัการกระท าในเร่ืองทั้งหมด 
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ฉากท่ีปรากฏในเร่ือง 

ฉาก คือ สถานท่ีซ่ึงตวัละครใช้แสดงนาฏการ อาจจะหมายถึง อาคาร สถานท่ี น ้ าตก ทะเล 

ภูเขา ฉากมีส่วนช่วยให้การด าเนินเร่ืองมีรสชาติ เห็นจริงเห็นจังมากขึ้ น (ชวน เพชนแก้ว ,  

2524: 117) ฉาก ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของวรรณกรรม ให้รายละเอียดครอบคลุมถึง

ลกัษณะเคร่ืองแต่งกาย สถานท่ี และส่ิงแวดลอ้มรอบดา้นของตวัละคร (บุญยงค ์เกิดเทศ, 2525: 19)  

การสร้างฉากในวรรณคดี สามารถท าไดห้ลายวิธี ดงัน้ี (วิภา กงกะนนัท,์ 2533: 101-105) 

1. การสร้างฉากเหมือนจริง คือ การสร้างฉากโดยยึดหลกัความเป็นจริงท่ีปรากฏในโลก 

และความรู้ต่าง ๆ เช่น ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นตน้ 

2. การสร้างตามอุดมคติ คือ การสร้างฉากในลักษณะท่ีผูป้ระพันธ์เห็นว่าควรจะเป็น  

ซ่ึงมีลกัษณะท่ีดีกว่าท่ีเป็นจริง และแมว้่าจะต่างจากความเป็นจริงแต่ผูป้ระพนัธ์ไม่ไดมี้จุดมุ่งหมาย

ในการสร้างความต่ืนเตน้ทางอารมณ์แก่ผูฟั้งเช่นเดียวกบัการสร้างฉากแบบเหนือจริง 

3. การสร้างในลกัษณะของมณัฑนศิลป์ คือ การสร้างฉากโดยยดึหลกัความงดงามทางภาษา

มากกว่าหลักความเป็นจริง ซ่ึงเน้นความงดงามทางภาษาเป็นลักษณะส าคัญของวรรณคดีไทย  

และการสร้างฉากในลกัษณะน้ีส่วนใหญ่พบในการสร้างฉากธรรมชาติและภูมิประเทศแบบต่าง ๆ 

4. การสร้างให้มีลักษณะเหนือจริง คือ การสร้างฉากโดยเน้นให้ เกิดความต่ืนเต้น 

ทางอารมณ์มากกวา่ความเป็นจริง  

5. การสร้างตามประเพณีนิยม คือ การสร้างฉากตามแบบแผนท่ีนิยมสืบมา โดยมีลกัษณะ

การบรรยายถึงฉากท่ีคล้ายคลึงกัน เช่น เม่ือตัวละครเดินผ่านป่าก็ต้องมีบทชมธรรมชาติ ป่าเขา  

สัตวป่์าต่าง ๆ เป็นตน้ 

ฉาก ในเร่ืองฉัททันตชาดก ไม่ค่อยมีความโดดเด่นมากนัก เน่ืองจากมีการด าเนิน เร่ือง 

ท่ีกระชบั ท าใหมี้ฉากท่ีปรากฏในเร่ืองนอ้ย โดยมีเพียงแค่ฉากบา้นเมือง และฉากป่าดงัน้ี 
 

1. ฉากบ้านเมือง ฉัททันตชาดกทั้ ง 4 ฉบับกล่าวถึงเมืองพาราณสี เพียงเมืองเดียว  

ส่วนฉบับวดัสูงเม่นมีการกล่าวถึงเมืองมัททราช และวดัเชตะวนัมหาวิหารเพิ่มเติมขึ้ นมาแต่ก็ 

เป็นเพียงการกล่าวถึงช่ือ แต่ไม่มีการอธิบายรายอะเอียด 
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1.1 เมืองพาราณสี  เป็นเมืองของพระเจ้าพรหมทัต ซ่ึงในเร่ืองฉัททันตชาดกฉบับ  

วดับ้านแลง ฉบับวดับ้านนา และฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว คร้ันนางจุลสุพตัรากลั้นใจตายแล้ว  

นางได้มาเกิด เป็นลูกของพระเจ้าพรหมทัต  ผู ้ครองเมืองพาราณ สี  ส่ วนฉบับวัดสู งเม่น  

นางได้ถูกส่งมาเป็นเมียของพระยาพาราณสี ผู ้ประพันธ์ใช้วิธีการสร้างฉากแบบเสมือนจริง  

โดยใชช่ื้อเมืองพาราณสี เป็นเมืองท่ีมีอยู่จริงตั้งอยูใ่นประเทศอินเดีย ซ่ึงนิยมกล่าวถึงในวรรณกรรม

ชาดก ในเร่ืองฉทัทนัตชาดกทั้งส่ีฉบบัไม่มีการกล่าวถึงรายละเอียด ลกัษระของบา้นเมือง ผูป้ระพนัธ์

กล่าวถึงเพียงสั้น ๆ พอสรุปไดว้่ามีเมือง ๆ หน่ึงช่ือเมืองพาราณสี มีพระเจา้พรหมทตัเป็นผูป้กครอง

บ้านเมือง นางจุลสุพัตราได้มาเกิดเป็นลูก ส่วนฉบับวดัสูงเม่นนางจุลสุพัตราได้มาเป็นมเหสี  

ดงับทประพนัธ์วา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง 
๏55 นางจุลพตัรา   คร้ันมรณาส้ินอาสัญ  
เกิดเป็นลูกจอมขวญั  ทา้วพรหมทตัเจา้พารา  

๏58 อายเุจา้สิบห้าปี   นางเทวีโฉมอรทยั  
อ่อนโฉมนางทรามวยั  อยา่งย่ิงเทพะเทวา  

 ๏57 ฝ่ายพระบิดาราช        รักนุชนาฏงามนงคราญ  
ตามใจใครจกัปาน   ทา้วบ่ใหเ้คืองพระทยั 

๏59 ทา้วแต่งปรางคป์ราสาท  ให้นางนาฏงามหนกั
หนา  แท่นแกว้งามโสภา  ให้ธิดาเจา้บรรทม 

 

“...บุญไดส้ร้างไปเกิดเป็นคน  ปฏิสนธ์ิในทอ้งนางเอก  

ผูอ้ภิเษกเป็นมเหสี    ผูเ้ป็นเทวีพญาพรหมทตั  

ในจงัหวดัเมืองพาราณสี   บุญนางมีเกิดมางามแฉลม้ 

งามปานแตม้ปานแต่งปานเขียน   มีใจเพียรล ้าแห่งพ่อแม่ 

เจา้ตนแก่องคพ์ระบิดา    พระราซารักแพงลูกแกว้...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว) 
 

ฉบับวัดบ้านแลง มีใจความว่าเม่ือนางจุลสุพัตราตายลงก็ได้มาเกิดเป็นธิดาของ  

พระเจ้าพรหมทัต เป็นท่ีรักยิ่งของบิดา พระเจ้าพรหมทัตได้สร้างปราสาทให้แก่นาง อีกทั้งยงัมี 

แท่นแก้วท่ีบรรทม และมีหมู่พี่ เล้ี ยง สาวใช้อยู่ห้อมล้อมนับพัน เป็นการแสดงให้ เห็นว่า  

เมืองพาราณสีน้ีเป็นเมืองใหญ่มีข้าราชบริพารจ านวนมาก ส่วนฉัททันตชาดกฉบับหอสมุด 

แห่งชาติลาว มีใจความคลา้ยคลึงกนักบัฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง โดยเม่ือนางจุลสุพตัราตาย

ไดเ้กิดในทอ้งของมเหสีพระเจา้พรหมทตั เม่ือนางเกิดมาก็มีหนา้ตาท่ีงดงามมาก เป็นท่ีรักยิง่ของบิดา 



  108 

ฉัททันตชาดกฉบับวัดสู งเม่น  มีความว่าเม่ือนางโตขึ้ นก็ถูก ส่ งให้ ไป เป็นม เห สี 

ของพระยาพาราณสี นางเป็นท่ีรักยิ่ง ต่อมานางได้บอกเร่ืองความฝันให้แก่พระเจ้าพรหมทัต  

ดว้ยความรักท่ีมีต่อนางจุลสุพตัรา พระเจา้พรหมทตัจึงสั่งใหร้วบรวมพรานป่า ดงัความวา่ 
 

“...โส ราชา พระยาพาราณสีก็กล่าวว่าสาธุดีแลว่าอั้นแลพระยาก็

ออกมาจากห้องทองท่ีนอนแห่งนางแลว้ก็บงัคบัอนัอ ามาตยท์ั้งหลาย

ดว้ยค าว่า ดงัน้ี อนัว่าพรานเน้ือทั้งหลายมวลฝูงว่าอั้นอนัอยู่ในแควน้

เมืองพาราณสีกวา้งสังขยา 8 ร้อยโยชน์มีมากน้อยเท่าใดห้ือสูได้ตี

กลองหลวง ป่าวเอาพรานทั้งหลายฝูงนั้นมาชุมนุมกนัข่วงหลวงหั้น

แลว้สูท่านทั้งหลายจุ่งเขา้มาบอกกล่าวแก่เราเถิด อนัว่าคนทั้งหลาย  

ก็ตามค าแห่งพระยากล่าวนั้นชุประการดว้ยค าว่าพรานป่าทั้งหลายจุ่ง

เขา้มาชุมนุมกนัในข่วงหลวงพระยาเจา้เถิด คมนิจิรทิวเส บ่นานเท่าใด

พรานป่าทั้งหลายอนัอยูใ่นข่วงเมืองพาราณสีต่างคนก็ต่างเอาของฝาก

มือตามสติก าลงัเขา้มาถวายแก่พระยาแล เต สพฺเพปิ พรานทั้งหลายได ้

6 หม่ืนคนก็มีและราชาพระยาก็รู้ สพฺภาว อนัมาแห่งพราน 6 หม่ืนคน

นั้นก็ไดป่้องลมแลว้เหยียดน้ิวมือช้ีไปกล่าวแก่นางเทวี...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
 

เม่ือนางจุลสุพัตรานึกเร่ืองราวทั้ งหมดได้ จึงแกล้งป่วย พระเจ้าพรหมทัตเห็นดังนั้ น 

จึงถามความต้องการของนาง นางจุลสุพัตราต้องการงาของพญาฉัททันต์มาท าแท่ นบรรทม  

จึงบอกให้พระยาพาราณ สี เรียกหมู่ พ รานทั่วขอบ เขตราชธานีมาประชุมกัน เพื่ อห างา 

ของพญาฉัททนัต ์พระเจา้พรหมทตัไดฟั้งดงันั้นจึงให้หมู่เสนาอ ามาตยตี์กลองเรียกประชุมใหพ้ราน

จากทัว่ทุกสารทิศของเมืองพาราณสีมาประชุมกนั “แควน้เมืองพาราณสีกวา้งสังขยา 8 ร้อยโยชน์” 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นถึงความกวา้งขวางของเมืองพาราณสี ท่ีกวา้งถึง 800 โยชน์ เท่ากับ 

12,800 กิโลเมตร (1 โยชน์ เท่ากบั 16 กิโลเมตร) นอกจากแสดงให้เห็นถึงขนาดของเมืองพาราณสีแลว้ 

ยงัแสดงให้เห็นถึงอ านาจของพระเจ้าพรหมทัตท่ีสามารถเรียกรวมหมู่พรานได้ถึง 60,000 คน  

เป็นการยนืยนัความวา่เมืองพาราณสีน้ี เป็นเมืองท่ีใหญ่ และมีอ านาจมาก 
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2. ฉากป่า ฉากป่ามีปรากฏในวรรณกรรมโดยทัว่ไปเกือบทุกเร่ือง โดยเร่ืองฉัททนัตชาดก 

เหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้ นในป่า เน่ืองจากเป็นเร่ืองราวของสัตว์ ผูป้ระพันธ์ใช้ป่าหิมพานต์ 

ในการด าเนินเร่ือง ซ่ึงการบรรยายลกัษณะป่าน้ี ฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านแลง และวดับ้านนา 

ผูป้ระพนัธ์ใชก้ารสร้างเหมือนจริง และการสร้างตามประเพณีนิยม ส่วนฉบบัวดัสูงเม่นผูป้ระพนัธ์

ใชก้ารสร้างฉากให้มีลกัษณะเหนือจริง ส่วนฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาวไม่โดดเด่นในเร่ืองการสร้าง

ฉาก เน่ืองจากผูป้ระพนัธ์ใชก้ารเล่าเร่ืองเน้นไปในส่วนของการกระท าของตวัละคร ไม่มีการกล่าว

บรรยายถึงลกัษณะของป่าเลย โดยฉากป่าน้ีผูป้ระพนัธ์ใช้ป่าหิมพานต์เป็นหลกัในการด าเนินเร่ือง 

ฉบับวัดสูงเม่นมีการกล่าวถึงลักษณะป่าหิมพานต์ปลีกย่อยซ่ึงมี  สระน ้ า ภู เขา สถานท่ีอยู ่

ของหมู่ชา้ง เพิ่มเติม 

 ฉบบัวดับา้นแลง และฉบบัวดับา้นนา การบรรยายฉากป่าของเร่ืองฉัททนัตชาดกทั้งสอง

ฉบับ น้ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน  โดยผู ้ประพันธ์ใช้การสร้างเหมือนจริง และการสร้างตาม 

ประเพณีนิยม โดยการเอาช่ือพันธุ์ไม้และสัตว์ท่ี มีอยู่จริงมาพรรณนา ใช้การเดินทางของ 

พรานโสอุดรเป็นจุดเล่าเร่ือง อีกทั้งยงัมีการแทรกบทนิราศตามประเพณีนิยมเขา้มาดว้ย ท าให้ผูรั้บ

สารเขา้ถึงอารมณ์ของตวัละคร เกิดอารมณ์คลอ้ยตาม และมีความเพลิดเพลิน  
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
              ๏216 ชมดอกมะลิซอ้น  
เฒ่าโสอุดร   คิดถึงบุตรา  
ลูกรักพ่อเอย    มาดว้ยพ่อรา  
ให้พระถงังา   ชมเล่นส าราญ  

              ๏204 ชมดอกมะลิซอ้น  
เฒ่าสูอุดร   คิดถึงพงังา  
ลูกนอ้ยกูเอ๋ย    ถา้มาดว้ยหรา  
ให้เจา้พงังา   ชมเล่นส าราญ  

              ๏219 เฒ่าเห็นมะตูมสุก  
หล่นลงต ่าปุก   คร้ังหนา้นายพราน  
เด็กนอ้ยกูเอย้   เอน็ดูลูกหลาน  
แมน้มาดว้ยพราน   จะกินพอแรง  

             ๏207 เฒ่าเห็นมะมุดสุก  
หล่นลงต าปุก   ตรงหนา้นายพราน  
เด็กนอ้ยกูเอย้   เอน็ดูลูกหลาน  
แมน้มาดว้ยพราน   จกักินพอแรง  

   ๏221 ขนุนขนงั  
ลูกอินทร์ลูกจนัทน์   สารพนันานา  
ทุเรียนลางสาด   ใส่หาบไปรา  
ฝากแกว้ก าพร้า   ลูกนอ้ยอยูเ่รือน 

   ๏209 ขนุนขนงั  
ลูกอินทร์ลูกจนัทน์   ละมุดพุทรา  
ทุเรียนลางสาด   ใส่หาบเม่ือมา  
ฝากแก่ก าพร้า   ลูกนอ้ยอยูเ่รือน 

   ๏222 เฒ่าเห็นลูกเกด  
ลูกกร ่ามะยมเทศ   ตกลงกลาดเกล่ือน  

   ๏210 เฒ่าเห็นลูกเกด  
สุกรมมะยมเทศ   ตกลงกลาดเกล่ือน  
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โอโ้อไอจ้อ้ย   ลูกนอ้ยอยูเ่รือน  
ก าพร้าใครจะเหมือน  ลูกนอ้ยพ่ออา  

โอโ้อไอจ้อ้ย   ค่อยค่อยอยูเ่รือน  
ก าพร้าใครจะเหมือน  ลูกนอ้ยพ่ออา  

 

การบรรยายถึงผลไม้ต่าง ๆ ผ่านการเดินทางของพรานโสอุดร ถึงแมว้่าสถานท่ีในเร่ือง  

จะเป็นป่าหิมพานต์ แต่การใช้ชนิดพืชพรรณผู ้ประพันธ์ใช้ชนิดทั่วไปใช้การกล่าวตามจริง  

มีการใชบ้ทนิราศท่ีผูป้ระพนัธ์แต่งให้เฒ่าโสอุดรเห็นผลไมต้่าง ๆ แลว้ร าพนัถึงลูกของตนท่ีอยูเ่รือน 

วา่เห็นผลไมแ้ลว้คิดถึงลูกอยากใหลู้กไดกิ้นผลไมต่้าง ๆ ท่ีอุดมสมบูรณ์ในป่าน้ี โดยพืชพรรณต่าง ๆ 

ท่ีปรากฏในเร่ืองมีดงัเช่น ขนุน ทุเรียน มะตูม พุทรา เป็นตน้ 

นอกจากการสอดแทรกช่ือตน้ไมผ้ลไมแ้ลว้ ก็ยงัมีการกล่าวถึงสัตวห์ลายชนิด ผ่านมุมมอง

ของพรานโสอุดรเช่นเดียวกนักบับทท่ีกล่าวถึงพืชพรรณ ดงับทประพนัธ์วา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏225 เก็บใส่ปากหาบ  
พรานไพรใจบาป   เดินพลางแลเหลียว  
โน่นแน่ะเสือโคร่ง   โทงโทงตวัเดียว  
ขบฟันกระเกรียว  ลองปืนดูฤๅ 

   ๏213 เก็บใส่บ่าหาม  
พรานเฒ่าใจบาป   เดินพลางแลเหลียว  
โน่นโทนเสือโคร่ง   เที่ยวท่องตวัเดียว  
ขบฟันเกรียวเกรียว  ลองปืนแลหรือ 

   ๏226 น่ีแน่ะหมาใน  
เยาะกูเล่นได ้  อีกทั้งกระบือ  
ลดหาบลงวาง   ยงัสักผางฤๅ  
หกัว่ากูถือ   ซ่ึงความสัจจา  

   ๏214 ปืนยาหนา้ไม ้ 
เยาะกูหรือไร  ทั้งไอก้ระบือ  
ปลดหาบลงวาง   ยงัสักผางเถิดหรือ 
หากว่ากูถือ   ซ่ึงความสัจจา  

   ๏227 เฒ่าเห็นโคถึก  
ในใจเฒ่านึก   จะใคร่ลองปืนผา  
หมูโทนเที่ยวล่อง   เฒ่าก็มองเขา้หา  
แลดูเล่นรา   มนัพีเหลือใจ  

   ๏215 เฒ่าเห็นโคถึก  
คิดในใจนึก  ใคร่ลองปืนผา  
หมูโทนเที่ยวท่อง   เฒ่ายอ่งเขา้หา  
แลดูเล่นหรา   มนัพีเหลือใจ  

           ๏228 เสียงกระทิงมนัร้อง  
พิลึกกึกกอ้ง   เยาะกูเล่นใย  
โน่นโพน้กวางทอง  เย้ืองยอ่งในไพร  
เสือปลาหมาใน   ไรไรเคา้ดง  

           ๏216 เสียงกระทิงมนัร้อง  
มากม่ีกึกกอ้ง   หยอกกูเล่นใย  
โน่นโทนกวางทอง  เย้ืองยอ่งในไพร  
เสือปลาหมาใน  ไต่เตา้เคา้ดง  

 

จากบทประพนัธ์ข้างต้น เป็นการบรรยายถึงหมู่สัตว์นานาพันธุ์ท่ีอยู่ในป่า โดยใช้สัตว ์

ท่ีมีอยูจ่ริงในการน ามาพรรณนา ทั้งเสือ ไก่ นก ควาย กระทิง ละมัง่ ฯลฯ 
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ฉากป่า ของเร่ืองฉทัทนัตชาดก ฉบบัวดัสูงเม่น การบรรยายฉากป่ามีการเล่าไดอ้ย่างละเอียด

โดยการใช้การสร้างฉากให้มีลกัษณะเหนือจริง ท าให้ผูรั้บสารรู้สึกต่ืนตาต่ืนใจ และได้รับความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน และยงัมีการสอดแทรกพืชเฉพาะถ่ินเขา้ไปดว้ย โดยขอ้ความในเร่ืองมีดงัน้ี 
 

“...อนัว่าสายรายน ้ าในท่ีท ากลางสทนัตอนัมีประมาณ 12 โยชน์นั้น

อนัว่าน ้ าอนันั้นใสงามเป็นดงัแกว้วิฑูยน์ั้นก็มีในสระท่ีนั้นแล ทนฺตร  

ถดัแต่นั้นอนัว่าป่าดอกไมผ้กัตบส่ิงเดียวก็แวดยงัน ้ าสระนั้นกวา้งได้

โยชน์ 1 ก็ตั้งอยู่แล ตทนนฺตร  ถดันั้นป่าดอกนิลลบลแวดป่าดอกผกั

ตบกวา้งก็ไดโ้ยชน์ 1 ถดันั้นดอกอุบล1 แดงแวดป่าดอกนิลลบลขาว

กวา้งก็ไดโ้ยชน์ 1แวดป่าอุบลแดงก็ไดโ้ยชน์ 1 ป่าดอกบวัขาวกวา้งก็

ไดโ้ยชน์ 1 ป่าดอก “ขรมุด” กวา้งก็ไดโ้ยชน์ 1 แวดลอ้มกนัออกมาแต่

ฝูงสระนั้นก็ตั้งอยู่หันแลมีรสแลวณัณาป่า ดอกทั้งมวลก็เจือกนัเป็น

ตน้ว่าดอกผกัตบดอกนิลลบลก็แวดป่าทั้งหลายดอกทั้งหลายฝูงอ่ืนก็

ตั้งอยู่แลอนัได้โยชน์ 1 แลอนัว่าป่าขา้วสาลีก็เกิดอยู่ในน ้ าประมาณ

เพียงแอวแห่งชา้งทั้งหลายป่าไมท้ั้งหลายอนัเป็นตน้เป็นกอเป็นฟ่อม

ไม้อันประกอบด้วยดอกแลมีกล่ินคันธอันหอมคือว่าดอกไม้อัน

เหลืองอนัแดงอนัเขียวอนัขาวก็ตั้งอยู่ในท่ีสุดแห่งสระนั้น...แลถดันั้น

ป่าถัว่ถิมถัว่ฅวางถัว่ลายเสือถัว่แปก็ตั้งอยู่ในนั้นแลอนักวา้งไดโ้ยชน์

แลอนัว่าป่าเฅิอเตา้แต่งเฅิอหมากฅ าฟักฅ าฟักหม่นเฅิอหมากน ้ าเฅิอ

หมากห้อยแลป่าออ้ยล าไย...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
 

การบรรยายลกัษณะของสระน ้ าสทนัต์ อนัเป็นสระท่ีหมู่ช้างชอบมาหาอาหาร มาลงเล่น 

ผูป้ระพนัธ์บรรยายไวว้า่ สระน ้าสทนัตน์ั้นกวา้งได ้192 กิโลเมตร มีน ้าใสดงัแกว้วิทูย ์ถดัจากสระน ้ า

นั้นก็มีป่าดอกผกัตบกวา้ง 16 กิโลเมตร ลอ้มรอบสระนั้นอยู่ ถดัจากนั้นมีป่าดอกนิลบลลอ้มรอบ 

ป่ าผักตบกว้าง 16 กิโลเมตร ป่ าดอกบัวแดงล้อมรอบป่าดอกนิลบลกว้าง 16 กิโลเมตร  

ป่าดอกบวัขาวลอ้มดอกบวัแดงกวา้ง 16 กิโลเมตร ป่าดอกขรมุดกวา้ง 16 กิโลเมตร นอกจากนั้นยงัมี

ป่าข้าวสาลีซ่ึงเกิดอยู่ในสระน ้ านั้ นสูงเท่าเอวของช้าง และยงัมีดอกไม้หลากหลายสีอยู่อีกด้วย 
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นอกจากนั้นยงัมีการกล่าวถึงพืชเฉพาะถ่ินอีกดว้ย เช่นถัว่ถิม ถัว่ลายเสือ ซ่ึงเป็นค าเรียกถัว่ชนิดหน่ึง

ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน อีกทั้งยงัมีป่าออ้ย ล าไย และพืชชนิดอ่ืน ๆ อีกหลายชนิด 
 

ตัวละคร 

ตวัละคร เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของเร่ืองมีบทบาทท าให้เร่ืองด าเนินไปได้ ตัวละคร  

คือ ผู ้ท่ี มีบทบาทในเร่ือง ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นบุคคลในอุดมคติมากกว่าจะเป็นบุคคล  

ในสังคมจริง ซ่ึงผูป้ระพนัธ์ แต่งให้มีความคิดและพฤติกรรมอย่างคน เช่น สัตว์ ต้นไม ้เป็นต้น 

(กุหลาบ มลัลิกมาส, 2531: 111)  

ตวัละครท่ีปรากฏในเร่ืองฉัททนัตชาดกเป็นตวัละครดา้นเดียว คือ ตวัละครท่ีเป็นตวัแทน

คุณงามความดีหรือความชั่ว ตวัละครเหล่าน้ีจะไม่มีพฒันาการ กล่าวคือ หากเป็นตัวละครฝ่ายดี 

ก็จะคงคุณงามความดีไว้โดยสม ่าเสมอ แม้จะต้องเผชิญเหตุการณ์คับขันหรือความทุกข์ยา ก 

อย่างแสนสาหัส ส่วนตวัละครฝ่ายร้ายก็จะมีกิเลสตณัหามาตั้งแต่ตน้เร่ืองและยงัคงมีความเลวร้าย 

โดยสม ่าเสมอ จนในท่ีสุดก็ถูกลงโทษในลักษณะต่าง ๆ กัน การก าหนดตัวละครให้เป็นฝ่ายดี  

ฝ่ายร้ายโดยชดัเจนท าให้ตวัละครกลายเป็นตวัแทนของคุณธรรมหรือความชัว่ร้ายเป็นตวัแทนของ 

ฝ่ายบุญ-บาป หรือตวัละครท่ีก่อแต่กุศลกรรมหรืออกุศลกรรม (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2547: 217-218) 

โดยตวัละครในเร่ืองสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1. ตวัละครเอก คือ ตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญัในเร่ืองโดยตลอด 

2. ตวัละครย่อยหรือตวัรอง คือตวัละครท่ีมีบทบาทเป็นส่วนประกอบของการด าเนินเร่ือง 

หรือช่วยส่งเสริมเน้ือเร่ืองและตวัส าคญัให้เด่นขึ้น (ชวน เพชรแกว้, 2524: 117) 

ตวัละครในเร่ืองฉัททนัตชาดกมีทั้งท่ีเป็นคนและสัตว ์โดยในเร่ืองฉัททนัตชาดกทั้ง 4 ฉบบั

สามารถแบ่งตวัละครเอก ไดเ้ป็น 3 ตวั คือพญาฉัททนัต ์นางจุลสุพตัรา พรานโสอุดร และตวัละคร

รอง แบ่งได้เป็น 5 ตัว คือท้าวพรหมทัต นางมหาสุพัตรา นางเกศสุพัตรา นางแก้วสุพัตรา  

เจา้เมืองมทัทราช ตวัละครรองในเร่ืองฉัททนัตชาดกเป็นตวัละครท่ีไม่มีบทบาทในการด าเนินเร่ือง

มากนัก และการกล่าวถึงรายละเอียดของตวัละครนั้นปรากฏเพียงเล็กน้อย บางตวัมีเพียงช่ือขึ้นมา 

แต่ไม่มีบทบาทในเร่ือง ท าให้ผูศึ้กษาไม่น าตวัละครรองมาท าการวิเคราะห์ โดยจะศึกษาวิเคราะห์

เฉพาะตวัละครเอกในเร่ืองทั้ง 3 ตวั ดงัน้ี 
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1. พญาฉัททันต์ พญาช้างฉัททันต์เป็นตวัละครหลกัของเร่ือง และเป็นตวัละครท่ีส าคัญ

ท่ีสุดในเร่ือง พญาฉัททันต์คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้า มีความยึดมั่นในศีลธรรม คอยอบรม 

สั่งสอนหมู่บริวารให้อยู่ในศีล ไม่ก่อกรรมท าเข็ญอยู่เสมอ ปกครองหมู่บริวารด้วยความเมตตา  

มีเมียทั้ งหมด 4 นาง คือนางมหาสุพัตรา นางจุลสุพัตรา นางแก้วสุพัตรา และนางเกศสุพัตรา  

วนัหน่ึงพญาช้างได้พาหมู่บริวารไปกินผลมะเด่ือสุก (ฉบับวดัสูงเม่นพญาฉัททันต์ตีก่ิงต้นรัง 

ให้ดอกพรมลงบนตวัช้าง แต่นางจุลจุพตัราโดนมดบนก่ิงตกใส่) พญาช้างไดเ้ด็ดก่ิงนั้นให้นางช้าง

แต่ละตวั เม่ือถึงนางจุลสุพตัรา ปรากฏมีมดอยู่บนก่ิงนั้น นางจึงโดนมดกัดและสาปแช่งพญาช้าง 

(ฉบับวัด สู งเม่น มี เห ตุการณ์ ท่ีพญ าช้ างไม่ เอาดอกบัวให้ แ ก่น างจุล สุพัตราเพิ่ มขึ้ นมา)  

เม่ือนางจุลสุพัตราสาปแช่งแล้วตายลง นางก็ส่งพรานมาฆ่าพญาช้าง โดยท่ีพญาช้างก็ไม่รู้สึก  

นึกโกรธนาง และพราน โดยสามารถจ าแนกลกัษณะ และนิสัยของพญาฉทัทนัตไ์ดด้งัน้ี 
 

1.1 ลกัษณะของพญาฉัททันต์ 

พญาฉัททันต์เป็นช้างท่ีมีลักษณะท่ีดี การบรรยายลักษณะรูปร่างของพญาฉัททันต ์  

ปรากฏดงับทประพนัธ์ดงัน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏10 จกักล่าวนิทาน  
แต่ก่อนมานาน   ล่วงลบัแลว้ไป  
หน่อเน้ือโพธิสัตว ์  อนัอยูใ่นไพร  
เป็นคชสารใหญ่   ช่ือพญาฉทัทนัต ์ 

๏7 ขอกล่าวนิยาย   ตถาคตผูเ้ร่ืองไกร 
ล่วงลบัแลว้ไกล  แต่ก่อนมานาน 
หน่อโพธิสัตว ์  อนัอยูใ่นไพร 
เป็นคชสารใหญ ่  ช่ือพระยาฉทัทนัต ์

    
  

   ๏8 ขาวคือเงินยวง 
บริวารทั้งปวง   รัศมีพรายพรรณ 
อยูด่ว้ยบริวาร  เกา้หม่ืนเกา้พนั 
อยูป่่าหิมวนัต ์  ในป่าหิมพานต ์

 

ในตอนเปิดเร่ืองฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง ผูป้ระพนัธ์บอกไวเ้พียงว่าพญาฉัททนัต์

เป็นหน่อโพธิสัตว์ เป็นช้างตัวใหญ่ อาศัยอยู่ในป่า ส่วนฉบับวดับ้านนา ผูป้ระพันธ์บอกไวว้่า 

พญาฉัททันต์เป็นหน่อโพธิสัตว์ “เป็นคชสารใหญ่” เป็นช้างเผือกเพียงเชือกเดียว กายขาวดังเงิน  

มีรัศมีออกมาจากตวั ปกครองหมู่บริวารอยูใ่นป่าหิมพานต ์
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จนเม่ือพรานโสอุดรเดินทางเขา้ไปในป่าหิมพานตเ์พื่อตามล่าเอางาของพญาชา้ง และพบกบั

พญาฉทัทนัต ์พรานเฒ่าก็ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของพญาฉทัทนัตว์า่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏289 เฒ่าโสอุดร 
เห็นชา้งนั้นนอน  เกล่ือนกล่นทุกสถาน 
อ้ืออึงคนึงไป  ทั้งไพรหิมพานต ์
จึงเห็นอาการ  ซ่ึงพญาฉทัทนัต ์

   ๏281 นายโสอุดร 
เห็นชา้งมานอน  กล่นเกล่ือนทุกสถาน 
อ้ืออึงคนึงไป  ทั้งไพรหิมพานต ์
จึงเห็นอาการ  ซ่ึงพญาฉทัทนัต ์

   ๏290 งามพน้คลณา 
พิศดูสองงา  หูหางครบครัน 
งามนกัจริงจริง  ย่ิงยวดกวดขนั 
ช่ือพญาฉทัทนัต ์  อุดมสมควร 

   ๏282 งามพน้คลณา 
พิมพองงวงงา  หูหางครบครัน 
งามนกัจริงจริง  ย่ิงยวดกวดขนั 
ช่ือพญาฉทัทนัต ์  อุดมสมควร 

   ๏291 ปู่ ชวดว่าไว ้
งานั้นเติบใหญ่  ขาวงามเป็นนวล 
สามออ้มจริงแล  เที่ยงแทเ้ห็นควร 
ประมาณประมวล  ดงัจิตคิดหวงั 

   ๏283 โปท่านว่าไว ้
ว่างานั้นไซร้  ทั้งงามบริบูรณ์ 
สามออ้มจริงแล  เที่ยงแทส้มควร 
ประมาณประมวล  ดงัจิตคิดหวงั 

 

จากบทประพนัธ์ขา้งตน้ เม่ือพรานเฒ่าโสอุดรไดเ้ขา้ไปยงัป่าหิมพานต์เพื่อหาตวัพญาช้าง

จนพบพญาฉัททันต์ ในส่วนน้ีฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านแลง และวดับ้านนา ใช้การบรรยาย 

ในลกัษณะเดียวกนั คือพญาฉัททนัตมี์ลกัษณะท่ีงามมากกว่าชา้งเชือกอ่ืน เม่ือดูท่ีงามีขนาดสามออ้ม

ดงัท่ีปู่ ทวดท่านไดก้ล่าวเอาไว ้หูหางก็งามครบครัน เป็นลกัษณะของชา้งท่ีดีมาก 

ฉัททันตชาดกฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ได้อธิบายลักษณะของพญาฉัททันต์ไว้ใน 

ส่วนเปิดเร่ือง ดงัความวา่ 
 

“...เฮาบ่ชา้ขอกล่าวนิทาน   ตามต านานสัตทนัซา้งใหญ่ 

ท่านกล่าวไวเ้ป็นน่าอศัจรรย ์  ตวัมะหนัใหญ่สูงสะอาด  

สูงสะอาดสีเผือกงาแดง    บุญเพื่อนแรงบ่ห่อนต ่าตอ้ย 

บ่ห่อนเป็นนอ้ยในซาติทั้งสอง   เป็นท านองโพธิสัตวไ์ซซ้าติ  

องคพ์ระบาทพระยาสัตทนั   เป็นส าคมงายาวงาใหญ่ 

เพ่ินกล่าวไวก้ ารอบสิบสอง   เป็นท านองสมโตเพ่ินใหญ่  

อยูป่่าไมข้อบเขตหิมพานต ์  เป็นสถานอุดมล ้าย่ิง...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว) 
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จากบทประพนัธ์ขา้งตน้ ผูป้ระพนัธ์อธิบายลกัษณะของพญาชา้งไวว้า่ พญาฉทัทนัตต์วัใหญ่

สูงสะอาด เป็นชา้งเผือกตวัขาว มีงาแดง ทั้งยาวและใหญ่ และมีบุญญาบารมีมาก 

ส่วนฉัททันตชาดกฉบับวัดสูงเม่น มีการอธิบายลักษณะของพญาฉัททันต์แตกต่าง 

จากฉบับอ่ืนท่ีสุด โดยนับได้ว่าเกิดจากจินตนาการของผู ้ประพันธ์ เน่ืองจากลักษณะต่าง ๆ  

ของพญาฉัททันต์แตกต่างไปจากลักษณะของช้างในความเป็นจริง ส่วนฉัททันตชาดก 3 ฉบับ

ขา้งตน้นั้น ยงัพอมีชา้งท่ีมีลกัษณะดงักล่าวอยู่บา้ง ฉัททนัตชาดก ฉบบัวดัสูงเม่น ไดอ้ธิบายลกัษณะ

ของพญาชา้งไวว้า่ 
 

“...หตฺถินาโค อนัว่าชา้งหนุ่มทั้งหลายทั้งหลายได ้8 พนัตวัอนัมีฤิทธ์ิ

ย่อมเดินไปในอากาศอนัอาศยัซ่ึงสทนัตสระในป่าหิมพานต์ก็อยู่แล

ในกาลนั้นโพธิสัตวเ์จา้ไดเ้กิดเป็นลูกชา้งตน 1 เป็นอนัประเสริฐกว่า

ชา้งทั้งหลายฝูงนั้นส่วนลูกชา้งตวันั้นมีตวัขาวทั้งมวล รตฺนมุกฺขปาโท 

มีตีนอันแดงก็มีแล โส อปฺปลพฺภาเค ส่วนในกาลภายหน้าแต่นั้ น

ลูกชา้งตวันั้นถึงวุฒิอนัจ าเริญขึ้นใหญ่มา อฏฺฐสิติหฏฺฐเพพโธ อนัสูง

ได ้80 ศอกนบัเป็นวาได ้20 วา วิสตานสตายาโม มีตนอนัยาวไดร้้อย

ชาวศอกประกอบดว้ยงวงอนัขาวเสมอลวดเงินอนัขาวยาวได ้58 ศอก

นบัเป็นวาไดสิ้บ 4 วา อก ทนฺตา อนัว่างาแห่งชา้งตวันั้นเวียนลวงกลม

ไดสิ้บ 4 ศอกนบัเป็นวาได ้3 วา กลวงยาวงานั้นได ้30 ศอกนบัเป็นวา

ได ้7 วา 2ศอกประกอบดว้ยรัศมีวรรณ 6 ประการ ชา้งตวันั้นเป็นใหญ่

กว่าชา้งทั้งหลายได ้8 พนัตวั...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
 

จากการบรรยายลกัษณะของพญาฉัททนัต์ขา้งตน้ ของฉบบัวดัสูงเม่น ผูป้ระพนัธ์บรรยาย

ลกัษณะไดอ้ย่างละเอียด แสดงให้เห็นถึงลกัษณะของพญาฉัททนัตไ์ดอ้ย่างชดัเจน โดยผูป้ระพนัธ์

ได้อธิบายไวว้่า เม่ือนั้นมีช้างได้แปดพนัตัวมีฤทธ์ิเหาะเหินเดินอากาศ อาศัยอยู่ใกล้สระสทันต ์ 

ในป่าหิมพานต์ เม่ือคร้ังนั้นพระโพธิสัตว์ได้ไปเกิดเป็นลูกช้างท่ีมีลกัษณะพิเศษกว่าช้างเชือกอ่ืน 

โดยมีสีขาวทั้งตวั มีเทา้สีแดง เม่ือโตขึ้นช้างเชือกนั้นสูงถึง 40 เมตร ตวัยาว 60 เมตร มีงวงอนัยาว

ขาวเสมอลวดเงิน ยาวได้ 29 เมตร งานั้ น เวียนลวงกลมได้ 7 เมตร งานั้ นยาวได้ 15 เมตร  
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อีกทั้งยงัประกอบไปดว้ยฉัพพรรณรังสี รัศมี 6 ประการ ชา้งตวันั้นเป็นใหญ่กว่าช้างทั้งแปดพนัตวั 

เป็นการอธิบายลกัษณะของพญาช้างไดอ้ย่างละเอียด โดยในฉบบัวดัสูงเม่นน้ีมีการแสดงให้เห็น 

อีกดว้ยว่า งาของพญาชา้ง นอกจากจะใหญ่แลว้ยงัมี ฉัพพรรณรังสี คือรัศมี 6 ประการ เปล่งออกมา

อีกดว้ย ซ่ึงฉัพพรรณรังสี คือสีท่ีแผ่ออกจากกายของพระพุทธเจา้ ประกอบดว้ย 6 สี คือ 1. สีนีละ  

สีเขียวเหมือนดอกอัญชัน 2. สีปีตะ สี เหลืองเหมือนหรดาลทอง 3. สีโรหิตะ สีแดงเหมือน  

แสงตะวนัอ่อน 4. สีโอทาตะ สีขาวเงินยวง 5. สีมญัเชฏฐะ สีแสดเหมือนหงอนไก่ 6. สีประภสัสร  

สีเล่ือมพรายเหมือนแก้วผลึก เป็นการแสดงให้เห็นถึงบุญญาบารมีของพญาฉัททันต์ท่ีจะได้ 

เป็นพระศาสดาในชาติต่อ ๆ ไป  
 

1.2 พญาฉัททันต์เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมหลายประการ  

พญาฉัททันต์คือพระโพธิสัตว์ท่ีลงมาเสวยชาติเป็นช้าง สั่งสมบารมีเพื่อในอนาคต 

จะไดเ้ป็นพระพุทธเจา้ พญาชา้งจึงประกอบไปดว้ยคุณธรรมหลายประการ เช่น มีความเมตตากรุณา  

มีความยุติธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมคอยอบรมสั่งสอนหมู่บริวารอยู่เสมอ รู้จกัการให้อภยัอดทน 

อดกลั้ น นอบน้อมถ่อมตน อีกทั้ งย ังมีความตั้ งใจอย่างยิ่งในการท่ีจะสั่งสมบารมี เพื่อท่ีจะ 

ได้เป็นพระศาสดาในอนาคต โดยแสดงผ่านการกระท าต่าง ๆ เช่น อดทนอดกลั้นต่อความโกรธ  

สั่งสอนบริวารไม่ให้เกิดความแคน้ต่อศตัรู ให้อภยัต่อพรานโสอุดรและนางมหาสุพตัราท่ีมาเอางา

ของตน โดยลกัษณะทั้งหลายลว้นปรากฏออกมาในบทประพนัธ์ดงัน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏440 พิษปืนมากลุ่มจิต  ทั้งโลหิตมาหลามไหล  
คร้ันเห็นผา้เหลืองไซร้  ค่อยคลายใจดว้ยสรรญา 

๏409 พิษปืนมนักลุ่มจิต  ทั้งโลหิตก็หลามไหล  
คร้ันเห็นผา้เหลืองไซร้    ค่อยคลายใจดว้ยศรัทธา 

๏441 เหมือนดงัปัจเจกพระโพธิ  ผูสั้นโดษตรัสเทศนา  
จะถามให้รู้ว่า   มาเกรงอยูด่ว้ยผา้เหลือง 

๏410 เห็นเหมือนเจกพระโพธิ อนัสันโดษตดัราคา  
จกัถามให้รู้ว่า                 มาเกรงนกัแต่ผา้เหลือง 

๏442 จึงเอาอา้ยพรานป่า  นัง่ปลายงาตาช าเลือง  
ยองวงไหวผ้า้เหลือง  ว่าไอพ้รานอยา่กลวัตาย 

๏411 จึงยกนายพรานป่า  นัง่ปลายงาตามองเซ่ือง  
ยกงวงไหวผ้า้เหลือง             เหวยนายพรานอยา่กลวัตาย 

๏446 กูจะวางมึงไวต้  ่า         กลวัเป็นกรรมกูสืบไป  
เพราะมึงคลุมผา้เหลืองไว ้ กูแจง้ใจไม่บงัควร 

๏415 กูวางเองไวต้  ่า   จะเป็นกรรมกูเสียไป  
ดว้ยคลุมผา้เหลืองไซร้  เอาแจง้ใจไม่บงัควร 

 

จากบทประพนัธ์ขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงความนอบน้อมถ่อมตนของพญาฉัททนัต์ท่ีมีต่อ

พรานคร้ันเห็นผา้เหลืองท่ีพรานใส่อยู่ และความศรัทธาต่อพระศาสนา ปรากฏในบทประพนัธ์
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ข้างต้น ความว่า เม่ือพญาช้างเห็นผ้าเหลือง ความเจ็บปวดทั้ งมวลจากการท่ีโดนปืนพิษยิง 

ก็บรรเทาลง จากนั้นแทนท่ีจะท าร้ายพรานป่า หรือวางพรานป่าลงกบัพื้น พญาชา้งกลบัเอาพรานป่า

วางลงท่ีปลายงา เพราะกลัวจะเกิดกรรมหากวางผ้าเหลืองไว้ในท่ีต ่า แล้วยองวงไหว้พราน  

ผูใ้ส่ผา้เหลืองนั้น 

เหตุการณ์ต่อมา คือเม่ือพญาฉัททนัต์ตอ้งการท่ีจะมอบงาให้แก่พรานจึงอธิษฐานแก่เทวดา 

ว่าถ้าหากตนจะได้เป็นพระศาสดาในอนาคตขอให้ช่วยส่งเล่ือยทิพย์ลงมาให้ จึงเกิดเหตุการณ์  

จากบทประพนัธ์ต่อไปน้ี 
 

 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏503 เดชะบารมี 
แห่งหน่อชินศรี  จกัขา้มสงสาร  
จึงร้อนขึ้นไป  ถึงทา้วมฆัวาน 
อินทร์เจา้วิมาน  ทอดพระเนตรลงมา 

   ๏473 เดชะบารมี 
แห่งหน่อชินศรี  จกัขา้มสงสาร  
จึงร้อนขึ้นไป  ถึงทา้วมฆัพาน 
อินทร์เจา้วิมาน  ทอดพระเนตรลงมา 

   ๏504 รู้ว่าโพธิสัตว ์
ตอ้งปืนยาขดั  จกัถึงมรณา  
มนัยิงเจ็บแลว้  ยงัไม่โกรธา 
คิดจกัเล่ือยงา  ออกให้เป็นทาน  

   ๏474 รู้ว่าโพธิสัตว ์
ตอ้งปืนถนดั  จะถึงมรณา  
ถูกปืนลม้แลว้  พระไม่โกรธา 
เธอจะเล่ือยงา  ให้ทานแก่มนั  

   ๏505 โอโอน ้าใจ 
ไม่มีผูใ้ด   จะเปรียบเทียบทนั 
อยา่เลยมากู  จะช่วยดว้ยพลนั 
ให้เจา้กูนั้น  ลุเถิงศาสดา  

   ๏475 โอโอน ้าใจ 
จะมีผูใ้ด   จกัเปรียบเทียบนั้น 
อยา่เลยมากู   จะช่วยจอมธรรม ์
ให้พระเจา้นั้น  ลุเป็นศาสดา  

             ๏506 พระอินทร์เจา้คดิ 
บดัเด๋ียวเนรมิต  ทิ้งเล่ือยลงมา  
ให้โพธิสัตว ์  ตกตรงภกัตรา 
จึงยกงวงงา  จบัเอาดว้ยพลนั  

             ๏476 อินทร์เจา้ตรึงษไ์ตร 
คิดแลว้บดัใจ  ทิ้งเล่ือยลงมา  
ให้โพธิสัตว ์  ตกลงตรงหนา้ 
พระเอ้ือมงวงควา้  จบัเอาเล่ือยพลนั  

 

เม่ือพญาช้างอธิษฐานขอเล่ือยจากเทวดาแล้ว พระอินทร์ก็ทราบเร่ืองเน่ืองจากบารมี  

ของพญาช้างท่ีได้สั่งสมเอาไว ้เม่ือพระอินทร์ทราบเร่ืองราวแลว้จึงพูดขึ้นว่า น ้ าใจของพญาช้าง 

จะมีใครมาเทียบได้นั้ นไม่มี ขนาดตัวเองโดนปืนพิษยิง ยงัจะเอางาให้แก่พรานอีก เราควรช่วย

พญาฉัททนัตน์ั้นบรรลุไดเ้ป็นพระศาสดา ดงันั้นแลว้พระอินทร์จึงส่งเล่ือยทิพยล์งมาให้แก่พญาชา้ง 
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เพื่อท่ีจะไดเ้ล่ือยงาของตนใหแ้ก่พรานโสอุดร ในบทน้ีเป็นการแสดงใหเ้หน้ถึงส่ิงดีงามของพญาชา้ง 

ในมุมมองของบุคคลอ่ืน คือพระอินทร์ 

การแสดงความมุ่งมั่นของพญาฉัททันต์ในการท่ีตั้งใจจะสั่งสมบารมี เพื่อท่ีจะได้บรรลุ 

เป็นพระศาสดา และไดเ้ขา้สู่นิพพาน ไดป้รากฏใหเ้ห็นอยูต่ลอดทั้งเร่ืองดงัความวา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏508 วนัน้ีตวัขา้ 
จกัเล่ือยซ่ึงงา  ออกให้เป็นทาน  
ใช่ขา้ปรารถนา  สมบติัพสัถาน 
อินทร์พรหมยมการ  เป็นทา้วพญา  

   ๏478 วนัน้ีตวัขา้ 
จะขอเล่ือยงา  เอาให้เป็นทาน  
ใช่ปรารถนา  สมบติัพสัถาน  
อินทร์พรหมยมการ  เป็นทา้วพญา  

   ๏509 ถดันั้นไปเล่า  
ใชว่้าขา้เจา้  จะปรารถนา  
เป็นพระเจกโพธิ  พระอรหนัตา 
เทเวศเทวา  ในสวรรคช์ั้นบน  

   ๏479 ถดันั้นไปเล่า  
ใชข้า้พเจา้  จกัปรารถนา  
เป็นโพธิสัตว ์  เป็นอรหนัตา 
เทเวศเทวา  ทุกสวรรคช์ั้นบน  

   ๏510 บารมีน้ีไซร้ 
ขา้ขอจงได ้  สรรเพชญชุดาญาณ 
จะช่วยฝงูสัตว ์  ให้พน้สงสาร 
ถึงฝ่ังนิรพาน  ส้ินชาติชรา 

   ๏480 บารมีน้ีไซร้ 
ขา้ขอจงได ้  ตรัสเป็นทศพล 
เทวาทั้งหลาย  อยูใ่นเมืองบน 
อยา่ให้มารผจญ  อยูใ่นสงสาร  

  
 

   ๏481 ขอจงลุเสร็จ 
ตรัสเป็นสรรเพชญ ์ ผูท้รงยอดญาณ 
จะขา้มฝงูสัตว ์  ให้ถึงนิริพาน 
ตบัชาติสงสาร  อีกทั้งชรา  

 

บทประพนัธ์ขา้งตน้เป็นเหตุการณ์ท่ีพญาชา้งตั้งจิตอธิษฐานขึ้นต่อเทวดาวา่ วนัน้ีตนจะเล่ือย

งาให้แก่นายพราน โดยท่ีไม่ได้สนใจสมบัตินานา ลาภยศสรรเสริญ แต่ขอการสร้างบารมีน้ี 

ใหต้นไดต้รัสรู้เป็นพระศาสดา เพื่อท่ีตนจะไดม้าสั่งสอนหมู่สัตวท์ั้งหลายใหเ้ขา้สู่นิพพาน 

เม่ือถึงตอนจบของเร่ืองในส่วนของประชุมชาดก ผู ้ประพันธ์ก็ได้แสดงให้เห็นถึง  

ผลแห่งการสั่งสมบุญญาบารมีของพญาช้างท่ีได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และไดส้ั่งสอน 

หมู่สัตว ์และเทวดา 
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ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏736 ส่วนองคพ์ระฉทัทนัต ์ บารมีนั้นสร้างมานาน  
แสนกลัป์เป็นประมาณ  ก็ไดต้รัสเป็นศาสดา  

๏707 ส่วนองคพ์ระฉทัทนัต ์ บารมีนั้นสร้างมานาน  
แสนกลัป์เป็นประมาณ  จึงไดต้รัสเป็นศาสดา  

๏737 คือองคพ์ระสัพพญัญู อนัเป็นครูทัว่โลกา  
น าเอาพระธรรมมา   เทศนาโปรดสัตวท์ั้งหลาย 

๏708 คือองคพ์ระสัพพญัญู  อนัเป็นครูทัว่โลกา  
น าธรรมเทศนา   โปรดสัตวท์ัว่ทั้งหลาย 

๏738 สอนสัตวใ์ห้ไดสุ้ข  ให้พน้ทุกขจ์ตุราบาย  
โนม้น าสัตวท์ั้งหลาย  ให้เขา้สู่ยงันิรพาน  

๏709 ส่ังสอนซ่ึงฝงูสัตว ์ ให้พน้จตุราบาย  
โนม้นา้วสัตวท์ั้งหลาย  ให้บ่ายหนา้เขา้นิรพาน  

๏739 ทั้งเทพะเทวา   พระเทศนาโปรดบน่าน  
ให้พน้จากสงสาร   ห่วงบ่วงมารอนัผกูพนั  

๏710 ทั้งเทพเทวา   พระศาสดาเจา้ทรมาน  
ให้พน้จากสงสาร   ตดับ่วงมารอนัผกูพนั  

๏740 ตรัสเสียดว้ยรสธรรม  อนัเลิศล ้าดงัพระขรรค ์
ผูร้้ายใจฉกรรจ ์  ก็ให้กลบัเป็นอารี  

๏711 ตรัสเสียดว้ยรสค า  อนัเลิศล ้าคือพระธรรม ์
ใจบาปใจฉกรรจ ์  ก็ให้กลบัเป็นอารี  

๏741 คร้ันถว้นพระก าหนด  ตถาคตจกัจรลี  
จวบจบครบเดือนปี  พระเสด็จเขา้สู่นิรพาน  

๏712 คร้ันว่าถว้นก าหนด  ตถาคตมารราวี  
คร้ันแลว้พระชินศรี  เสด็จเขา้สู่นิรพาน  

 

โดยผูป้ระพนัธ์ไดก้ล่าวไวว้่า พญาฉทัทนัตน์ั้นไดส้ร้างสมบารมีมาเป็นแสนกลัป์ก็ไดต้รัสรู้

เป็นพระพุทธเจ้า และได้น าเอาพระธรรมมาเทศนาโปรดสัตว์ทั้ งหลายให้พ้นจากทุกข ์ 

เพื่อท่ีจะได้เข้าสู่นิพพาน อีกทั้งหมู่เทวดาเม่ือพระพุทธเจ้าเทศนาให้ฟังไม่นานก็ได้พน้จากทุกข ์ 

คนใจบาปก็กลบัเป็นคนดี เม่ือครบก าหนดแลว้พระพุทธองคก์็ไดเ้สด็จเขา้สู่นิพพาน 

 การบรรยายลักษณะของพญาช้างฉัททนัต์ จากทั้ง 4 ฉบับสามารถสรุปภาพรวมได้ดังน้ี 

พญาชา้งฉัททนัตค์ือพระโพธิสัตวท่ี์ลงไปเสวยชาติเป็นชา้ง อาศยัอยู่ใกลส้ระสทนัต ์ในป่าหิมพานต ์

โดยเป็นช้างเผือกเชือกเดียวในฝูง มีเทา้สีแดง เม่ือโตขึ้นสูงถึง 40 เมตร ตวัยาว 60 เมตร มีงวงยาว

ขาวเสมอลวดเงิน ยาวได้ 29 เมตร งานั้ นเวียนลวงกลมได้ 7 เมตร งานั้ นยาวได้ 15 เมตร  

อีกทั้ งยงัประกอบไปด้วยฉัพพรรณรังสี รัศมี 6 ประการ โดยฉบับวดับ้านแลง ฉบับวดับ้านนา  

และฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว ไม่มีการบอกถึงงาท่ีเปล่งฉัพพรรณรังสีออกมา และความสูงรูปร่าง 

ก็ไม่มีการบอกขนาดเหมือนฉบบัวดัสูงเม่น โดยทั้งสามฉบบับอกเพียงว่าพญาช้างมีงาขนาดใหญ่ 

และมีกายสีขาว ส่วนฉบบัวดัสูงเม่นเป็นการบรรยายลกัษณะโดยละเอียดท่ีแสดงให้เห็นถึงลกัษณะ  

ของพญาช้างได้อย่างชัดเจน ในส่วนของการบรรยายลักษณะคุณธรรม และความมุ่งมั่นตั้ งใจ 

ในการสั่งสมบารมีของพญาชา้ง ฉทัทนัตชาดกทั้ง 4 ฉบบั ก็ไดแ้สดงออกมาใหเ้ห็นเหมือนกนั 
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2. นางจุลสุพัตรา นางจุลสุพัตราในชาติ ท่ี เป็นช้าง คือ เมียของพญาช้างฉัททันต ์ 

เป็นตวัละครท่ีมีความอิจฉาริษยา มีจิตใจท่ีไม่ดี มองโลกในแง่ร้าย โดยมีเป็นตวัละครท่ีมีบทบาท 

ท าให้เกิดเร่ืองราวทั้งหลาย เน่ืองจากนางโดนมดแดงจากก่ิงมะเด่ือตกใส่ (ฉบบัวดัสูงเม่นพญาช้าง

เอางวงตีต้นรังให้ดอกพรมลงบนตัวช้าง และนางจุลสุพัตราโดนมดบนก่ิงตกใส่ และไม่ได้รับ

ดอกบวัเฉกเช่นนางมหาสุพตัรา) จึงท าให้นางโมโหพญาชา้ง แมพ้ญาฉัททนัตจ์ะอธิบายดว้ยเหตุผล

นานา นางก็ไม่ฟัง สาปแช่งผูกเวรแก่พญาช้างและตายลง เม่ือนางตายนางก็ไปเกิดเป็นลูก 

ของท้าวพรหมทัต (ฉบับวัดสูงเม่นเกิดเป็นลูกท้าวมัททราช และถูกส่งไปเป็นมเหสีของ  

ท้าวพรหมทัต) นางได้ฝัน ถึงแท่น บรรทมงาใหญ่  (ฉบับวัดสูงเม่นส ร้างเร่ืองขึ้ น  เพราะ 

ระลึกชาติไดเ้อง) จึงขอให้ทา้วพรหมทตัหาพรานไปตดัเอางาพญาช้าง จึงไดพ้บกบัพรานโสอุดร 

แล ะ ส่ งพ ราน ไปตัด เอ างาของพญ าฉั ททัน ต์  เม่ื อท ราบ ความทั้ งหมดว่ างานั้ น คื อ งา 

ของพญาชา้งฉทัทนัตน์างก็เสียใจและตรอมใจตาย โดยลกัษณะของนางจุลสุพตัรามีดงัน้ี 

2.1 ลกัษณะของนางจุลสุพตัรา 

การบรรยายลกัษณะรูปร่างของนางจุลสุพตัราปรากฏในบทประพนัธ์ดงัน้ี  

ในตอนต้นเร่ืองช่วงแนะน าตัวละคร ฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านแลง ฉบับวดับ้านนา  

และฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว กล่าวถึงลักษณะของนางจุลสุพัตราในลักษณะใกล้เคียงกัน  

ส่วนฉบบัวดัสูงเม่นบอกแต่เพียงช่ือของนาง 
. 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏15 นางจุลสุพตัรา  
เมียสุดลงมา   แห่งพระฉทัทนัต ์ 
ตวัคือดงันิล   ยอ่มรักเสมอกนั  
อยูใ่นหิมวนั   ตั้งต่อโพธิญาณ 

   ๏13 นางจุลสุพตัรา  
เมียรองลงมา   แห่งพญาฉทัทนัต ์ 
เกิดมาก่อกรรม  สร้างโพธิสมภาร 

 

“...ยงัมีอีกช่ือว่าจุลละพตัรา    กลัยาเป็นเมียท่ีส่ี  

เจา้ผูน้ี้สีม่วงด านิล       พระภูมีรักแพงทั้งส่ี...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว) 
 

“...เทฺว อคฺมเหสีโย นางพระตวันั้นอนัเป็นอคัคมเหสีแห่งพระยาช้าง

ตวั 1 ช่ือว่าจุลสุภทัราตวั 1 ช่ือว่ามหาสุภทัราแลนา...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
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ลกัษณะรูปร่างของนางจุลสุพตัราในชาติท่ีเป็นช้างจากทั้ง 4 ฉบับจะเห็นภาพรวมได้ว่า  

นางจุลสุพตัราเป็นเมียคนท่ี 4 ของพญาชา้ง มีตวัสีม่วงด าเป็นนิล พญาชา้งรักนางทั้ง 4 เสมอกนั 

เม่ือนางจุลสุพตัราไดต้ายลง นางก็ไดเ้กิดเป็นคนมีลกัษณะรูปร่างหนา้ตาสวย เป็นท่ีรักใคร่

ของผูค้น และบิดา (ฉบบัวดัสูงเม่น เป็นเมียของทา้วพรหมทตั) โดยลกัษณะของนางในชาติมนุษย์

ผูป้ระพนัธ์ไดป้ระพนัธ์ไว ้ดงัน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏55 นางจุลพตัรา               คร้ันมรณาส้ินอาสัญ  
เกิดเป็นลูกจอมขวญั     ทา้วพรหมทตัเจา้พารา  

๏49 นางจุลสุพตัรา   คร้ันมรณาชีวาสัญ  
เกิดเป็นลูกจอมธรรม ์       ทา้วพรหมทตัเจา้พารา  

๏56 ถวายนามนางหนุ่มเหนา้ ช่ือว่าเจา้จุลพตัรา  
รูปร่างอยา่งขาดตา   ต ่าใตฟ้้าใครจกัปาน  

๏50 ถวายนามกรนางหนุ่มเหนา้ช่ือว่าเจา้จุลพตัรา  
มีโฉมงามโสภา   เทพเทวาบ่เทียมทนั  

๏57 ฝ่ายพระบิดาราช             รักนุชนาฏงามนงคราญ  
ตามใจใครจกัปาน   ทา้วบ่ใหเ้คืองพระทยั  

๏51 ทา้วพรหมทตัหน่อราชารักสุดสวาทลูกจอมขวญั 
ตามใจทุกส่ิงอนั   มิให้เคืองน ้าพระทยั  

๏58 อายเุจา้สิบห้าปี   นางเทวีโฉมอรทยั  
อ่อนโฉมนางทรามวยั  อยา่งย่ิงเทพะเทวา  

๏52 อายเุจา้สิบห้าปี   อรเทวีมีศรีใส 
เป็นท่ีพิสมยั   แก่ทา้วไทพระบิดา  

๏59 ทา้วแต่งปรางคป์ราสาท  ให้นางนาฏงามหนกั
หนาแท่นแกว้งามโสภา ให้ธิดาเจา้บรรทม 

 

๏60 สาวใชแ้ลชาวแม่  นางเฒ่าแก่แลสาวสนม  
พ่ีเล้ียงแลนางนม   ห้อมลอ้มเจา้อยูน่บัพนั 

 

 

“...เจา้ตนหล่อจุลสุพตัรา   มรณาจากผวัซาติซา้ง  

บุญไดส้ร้างไปเกิดเป็นคน   ปฎิสนธ์ิในทอ้งนางเอก  

ผูอ้ภิเษกเป็นมเหสี    ผูเ้ป็นเทวีพญาพรหมทตั  

ในจงัหวดัเมืองพาราณสี   บุญนางมีเกิดมางามแฉลม้ 

งามปานแตม้ปานแต่งปานเขียน   มีใจเพียรล ้าแห่งพ่อแม่  

เจา้ตนแก่องคพ์ระบิดา    พระราซารักแพงลูกแกว้...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว) 
 

“...ก็ตั้งค  าปราถนาว่าดงัน้ี คร้ันขา้จุติตายจากชาติอนัเป็นชา้งน้ีจุ่งห้ือ

ขา้ไดเ้กิดในพระกุลพระยามทรัฏฐห้ือไดเ้ป็นลูกพระยาปรากฏช่ือว่า

สุภทัราจุ่งห้ือไดเ้ป็นอคัคมเหสีเมียรักแห่งพระยาพาราณสีอนัอาจจกั

กระท าตามค ามกัแห่งขา้กล่าวแก่พระยาตนใดตนนั้นก็ห้ือตามใจแห่ง
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ขา้เถอะแมน้ว่าขา้จกัขอใชพ้รานผู ้1 มายิงยงัชา้งอนัเป็นพระยาชา้งตวั

น้ีดว้ยอนัปืนพิษห้ือเสียชีวิตตายไปแลว้ห้ือพรานเอางาทั้ง 2 อนัเป็น

ฉัพพรรณรังสีมานั้นเม้ือห้ือแก่ข้าจุ่งทีเถิดนางปรารถนาว่าอั้นแล 

ตั้งแต่นั้นไปภายหน้านางจุลสุภทัราบ่เอาอาหารมากินมีตนอนัไข ้บ่

นานเท่าใด ก็กระท ากาลอนัตายไป ก็ไดไ้ปเกิดในทอ้งแห่งนางอคัค

มเหสีเทวีแห่งพระยาในเมืองมทัทราชผูน้ั้นก็ทรงครรภไ์ดสิ้บเดือนก็

บวรมวนแลว้ก็ประสูติไดลู้กหญิงผู ้1 แลคนทั้งหลายก็มากระท าใส่

ช่ือว่านางสุภทัราว่าอั้นแล อถ เม่ือนั้นนางจ าเริญขึ้นใหญ่มาแลว้ดงัอั้น

คนทั้งหลายจึงเอานางมาเป็นเมียแห่งพระยาพาราณสีนั้นนางสุภทัรา

เป็นอนัรักแก่พระยาพาราณสีก็ได้เป็นใหญ่แก่นางทั้งหลายหม่ืน 6 

พนั...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 

ลักษณะของนางจุลสุพัตราเม่ือมาเกิดเป็นคนในฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา  

และฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว มีลักษณะใกล้เคียงกันคือ นางจุลสุพัตราเม่ือมาเกิดเป็นคน  

นางไดล้งมาเกิดในครรภข์องมเหสีแห่งทา้วพรหมทตั นางมีหน้าตาท่ีสวยงาม ไม่มีใครเปรียบปาน

เป็นท่ีรักของพระบิดามาก ท้าวพรหมทัตตามใจนางทุกส่ิง อยากได้อะไรก็หามาให้ ในฉบับ 

วดับ้านแลงจะเห็นถึงความรักของท้าวพรหมทัตต่อนางจุลสุพัตราอย่างยิ่ง ถึงกับสร้างปราสาท 

ให้นาง นางมีแท่นบรรทมแก้ว และมีคนรับใช้มากมาย ส่วนฉัททันตชาดกฉบับวัดสูงเม่น  

นางจุลสุพตัราได้ไปเกิดเป็นลูกของท้าวมัททราช และถูกส่งไปให้เป็นมเหสีของท้าวพรหมทัต  

นางเป็นท่ีรักยิ่งของพระยาพาราณสี ในส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีแตกต่างกนักบัฉัททนัตชาดกทั้ง 3 ฉบบั

ข้างต้น โดยก่อนท่ีนางจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นางได้อธิษฐานเอาไว้แล้วก่อนท่ีนางจะตาย 

จากชาติชา้งวา่ขอให้ไดล้งมาเกิดเป็นลูกแห่งพระยามทัทราช และไดเ้ป็นมเหสีแห่งเจา้เมืองพาราณสี 

เพื่อท่ีจะไดมี้อ านาจส่งพรานไปฆ่าเอางาของพญาฉทัทนัต ์

ต่อมาเม่ือนางตายจากชาติท่ีเป็นมนุษย ์นางก็ได้ไปเกิดใหม่อีกคร้ังหน่ึงในสมยัพุทธกาล  

ดงับทปะพนัธ์วา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏730 อ่อนโฉมนางหนุ่มเหนา้ ช่ือว่าเจา้จุลพตัรา  
เม่ือกระวติักลบัชาติมา ว่าไดเ้ป็นจิญจมาณวิกา 

๏702 อนัโฉมนางหนุ่มเหนา้  ช่ือว่าเจา้มารวิกา 
ท าลายพระศาสดา        เห็นพระเจา้เป็นทรชน 
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เม่ือเร่ืองจบลงในส่วนประชุมชาดก นางจุลสุพตัราท่ีท าร้ายพระโพธิสัตวใ์นชาติท่ีไดเ้ป็น

พญาช้างฉัททันต์ ได้กลับชาติมาเป็นนางจิญจมาณวิกาในสมัยพุทธกาล โดยนางจิญจมาณวิกา  

เป็นสตรีท่ีเช่ือวา่มีชีวิตอยู่ในพุทธกาล โดยในพระไตรปิฎกกล่าววา่นางไดใ้ห้ร้ายพระโคตมพุทธเจา้ 

ต่อหน้าคนจ านวนมาก ว่าพระพุทธเจา้ท าให้นางตั้งครรภ์ ด้วยความท่ีนางมีความฉลาดในมารยา 

ของหญิง มีเจตนาเพื่อท าลายพระพุทธเจา้ นางจึงเดินเขา้ออกวดัเชตวนัอยู่เสมอ ท าทีเหมือนอยู่ใน

พระเชตวนั แต่แทจ้ริงแลว้นางอยู่ในวดัเดียรถียใ์กลเ้คียง เม่ือเวลาผ่านไป 8-9 เดือน นางก็ไดผู้กไม้

กลมไว้ท่ีท้องห่มผ้าทับข้างบน ให้ทุบหลังมือและเท้าด้วยไม้คางโค แสดงอาการบวมขึ้ น  

นางก็ได้ไปกล่ าวว่าร้ายต่อพระพุทธเจ้าท่ ามกลางหมู่คน  ภายหลังนางจึงถูกแผ่นดินสูบ  

(พระราชปริยติัผูป้ระพันธ์ และคณะ, 2559: 1009) ส่วนในฉบับวดัสุงเม่น กล่าวว่านางได้เกิด 

เป็นภิกษุณีผูท่ี้เสียสติ อนัเป็นผูท่ี้พระพุทธเจา้ไดเ้ทศนาเร่ืองฉทัทนัตชาดก ใหผู้ภิ้กษุรูปอ่ืน ๆ ฟัง 

2.2 นิสัยของนางจุลสุพตัรา 

นางจุลสุพตัรามีลกัษณะเป็นตวัร้ายของเร่ือง จึงประกอบไปดว้ยจิตริษยา อาฆาตมาดร้าย 

ต่อตัวละครฝ่ายดีของเร่ือง คือพญาฉัททันต์  และนางมหาสุพัตรา โดยลักษณะอุปนิสั ย 

ของนางจุลสุพตัราปรากฏในบทประพนัธ์ดงัน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏23 หกัก่ิงหน่ึงมา  
ให้จุลสุพตัรา   ลูกงามพรรณราย  
ถูกรังมดแดง   ตกลงมากมาย  
ตอ้งตวัโฉมฉาย   ขึงโกรธคือไฟ  

   ๏20 หกัก่ิงหน่ึงมา  
ให้จุลสุพตัรา   ลูกงามพรรณราย  
ถูกรังมดแดง   ตกลงรายมาย  
ขบกดัโฉมฉาย   กร้ิวโกรธคือไฟ  

   ๏24 ว่าพระฉทัทนัต ์ 
แกลง้จณัฑาลกนั   จ านงจงใจ  
เอารังมดแดง   แกลง้ให้กูไย  
กูรู้น ้าใจ    ว่าไม่เท่ียงทนั  

   ๏21 ว่าพระฉทัทนัต ์ 
แกลง้จณัฑาลกนั   จ านงจงผลาญ 
น ้าใจชัว่ชา้   ชา้งน้ีสามานย ์
มาแกลง้จณัฑาล   ให้มดแดงก ู

   ๏26 โออ้กกูเอ๋ย  
อยา่ว่าไปเลย   ใคร่เห็นอดสู  
รักเมียทั้งนั้น   ย่ิงรักกว่าตวักู  
น่าอายอดสู   แก่อกกูอา  

   ๏22 โออกกูเอย  
อยา่ว่าไปเลย   หนามาอดสู  
มึงรักเมียหลวง   ยิงกะหวาตวักู  
มาคิดอดสู   แก่ตวักูอา  
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จากเหตุการณ์ข้างต้น เป็นเหคุการณ์เม่ือนางจุลสุพัตราโดนมดแดงบนก่ิงมะเด่ือตกใส่  

นางจึงโกรธโมโหพญาช้างดังไฟ โดยได้ด่าพญาช้างว่าน ้ าใจชั่วช้า รักเมียตัวอ่ืนมากกว่าตน  

ไม่มีความยุติธรรม แม้ว่าพญาช้างจะขอโทษสักเพียงไร นางก็ไม่สนใจ สาปแช่งผูกเวรกรรม  

และกลั้นใจตาย 

เม่ือนางตายลง นางก็ไดไ้ปเกิดเป็นลูกของทา้วพรหมทตั ดว้ยเวรกรรมท่ีได้ผูกจิตอาฆาต

พยาบาทท าใหน้างเกิดฝันถึงแท่นงาใหญ่ท าใหน้างเกิดความอยากได ้ดงับทประพนัธ์วา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏67แท่นนั้นเป็นงาชา้ง งามกระจ่างอยา่งบาดตา  
ทั้งแทง่ยงัแกลง้ว่า   บ่ไดม้าจะต่อกนั 

๏59 แท่นนั้นเป็นงาชา้ง  งามกระจ่างย่ิงนกัหนา  
ทั้งแทน่ดงัแกลง้ว่า   บ่ไดมี้ท่ีต่อกนั 

๏68 แมน้ว่ามิเหมือนจิต  สมความคิดดงัลูกฝัน  
จะมว้ยมรณาพลนั   ไม่เห็นจิตแลว้บิดา  

๏60 แมน้ว่าไม่เหมือนจิต  ดงันิมิตเหมือนลูกฝัน  
จกัมรณาพลนั   เป็นแม่นมัน่นะบิดา  

๏69 จกัอดอาหารไป  ถา้มิไดน้อนแท่นงา  
ชีวิตไวใ้ยนา   ลาบิดายงัเมืองผี  

๏61 จกัอดอาหารไป  ถา้มิไดน้อนแท่นงา  
ชีวิตอยูใ่ยนา   จกัมรณายงัเมืองผี  

๏76 ไม่ไดเ้หมือนใจคิด  นางตรอมจิตเร่งปรารมภ ์ 
ท่ีแท่นพระบรรทม   เพียงจะส้ินซ่ึงชีวา  

๏68 ไม่ไดเ้หมือนดงัจิต  สมความคิดเราปรารมภ ์ 
ถึงแท่นพระบรรทม  เพียงชีวิตจกัมรณา  

๏77 เร่งทุกขเ์จา้ไม่สบาย  นางไม่เสวยโพชนา  
อดขา้วเจา้อดปลา            เจ็ดวนัแลว้ไม่สมประดี  

๏69 เร่งคิดเร่งเสบย  ถา้ไม่ไดจ้กัมรณา  
อดขา้วเจา้อดปลา   เจ็ดวนัแลว้ไม่สมประดี  

 

เป็น เหตุการณ์ เม่ื อ เวรกรรมครบก าหนดท าให้นางฝันว่าได้บรรทมบนแท่นงา  

เม่ือนางต่ืนขึ้ นนางจึงอยากได้แท่นงา จึงทูลแก่บิดาให้หาแท่นงาใหญ่นั้ นให้ตน หากไม่ได ้

ตนจะอดอาหาร และจะลาตายลงเสีย แสดงให้เห็นอุปนิสัยความเอาแต่ใจของนางจุลสุพัตรา  

วา่จะไดอ้ะไรตอ้งไดด้งัใจปรารถนา 

คร้ันเม่ือท้าวพรหมทัตประกาศหาพรานจนพบพรานโสอุดร พรานโสอุดรจึงเดินทาง 

ไปตดัเอางาของพญาฉัททนัตม์ามอบให้กบันาง เม่ือนางทราบเร่ืองราวทั้งหมด นางจึงตรอมใจตาย 

เม่ือตายลงนางจุลสุพตัราก็ถูกน าตวัลงไปลงโทษยงันรก 
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ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏706 บดัเด๋ียวไปตก  
อยูใ่นนรก   โลหกุมภี  
ฝงูยมบาล   รุมรันโบยตี  
ว่าหญิงกระลี   ไม่ปราณีผวั  

   ๏677 บดัเด๋ียวไปตก  
อยูใ่นนรก   โลหะกระฏุมภี  
หมู่ยมบาล   รุมกนัทุบตี 
ว่าหญิงกระลี   ไม่ปราณีผวั  

   ๏707 พาหญิงใจบาป  
ใจไม่สุภาพ   โมโหเมามวั  
สมคบไอพ้ราน   ให้ไปฆ่าผวั  
ไม่คิดถึงตวั   ว่าจกัเป็นกรรม  

   ๏678 ถามหญิงใจบาป  
ใจไม่สุภาพ   โทโสมืดมวั  
มนัคบกบัพราน   ให้ไปฆ่าผวั  
มนัไม่คิดกลวั   ว่าจกัเป็นกรรม  

   ๏708 พาหญิงใจชัว่  
รู้แต่ด่าผวั   ว่าไม่เท่ียงธรรม  
ยมบาลร้องด่า   ว่าหญิงโกล า  
ทั้งน้ียอ่มกรรม   มึงท าไวเ้อง  

   ๏679 ถามหญิงใจชัว่  
มนัแกลง้ฆ่าผวั  มึงไม่เท่ียงธรรม  
เขาจึงร้องด่า   ว่าหญิงโกล า  
เพราะบาปเพราะกรรม มึงท าไวเ้อง  

   ๏709 เอาน ้าทองแดง  
ว่าหญิงใจแขง็   แสนร้ายหมอเพลง 
มึงจกัโทษใคร   ท าใส่ตวัเอง  
เร่งกรอกอยา่เกรง   อยา่ให้เคยใจ  

   ๏680 เอาน ้าทองแดง  
ถามหญิงใจแขง็   ใส่สักหมอ้เผลง้ 
มึงจกัโทษใคร   ท าใส่ตวัเอง  
เร่งกรอกอยา่เกรง   อยา่ให้เคยใจ  

 

จากบทประพนัธ์ขา้งตน้ ท าให้เห็นว่านางจุลสุพตัรา ถูกยมบาลลงโทษอย่างแสนสาหัส  

ซ่ึ งในส่วนน้ีแสดงให้ เห็นโทษในส่ิงท่ีนางได้กระท าลงไปขณะมี จิต ท่ีโมโหและริษยา  

ในการส่งพรานไปฆ่าพญาชา้ง อีกทั้งโทษท่ีด่าวา่ผวัอยา่งไม่มีเหตุผล ท าใหน้างไดรั้บทุกขใ์นนรก 
 

3. พรานโสอุดร พรานโสอุดรเป็นผูท่ี้ท าให้เร่ืองฉัททันตชาดด าเนินไปจนจบ เป็นผูท่ี้  

ท าให้ความต้องการของนางจุลสุพัตราส าเร็จลุล่วง และเป็นผู ้ท่ี ได้รับกรรมต่อเน่ืองจาก  

นางจุลสุพตัรา เน่ืองจากพรานโสอุดรเป็นผูท่ี้รับค าของนางจุลสุพตัราท่ีจะเขา้ไปยงัป่าหิมพานต ์

และเป็นผูท่ี้ลงมือฆ่าพญาชา้งฉทัทนัต ์โดยลกัษณะของพรานโสอุดรมีลกัษณะดงับทประพนัธ์ดงัน้ี 
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3.1 ลกัษณะของพรานโสอุดร 

ลกัษณะของพรานโสอุดรผูป้ระพนัธ์ไดบ้อกเอาไวใ้นบทประพนัธ์ดงัน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏117 มีเฒ่าคนหน่ึงกลา้           เป็นคนช านาญ  
เคยเท่ียวท่ีในไพรสน  

๏107 ยงัมีพรานหน่ึงใจพาล  เพ่ือนนั้นเช่ียวชาญ  
เคยเท่ียวขา้งในดงดอน 

๏118 เป็นพรานเช่ียวชาญแต่ก่อน     นายโสอุดอน  
ไดฟั้งก็คิดร าพึง  

๏108 เป็นพรานเช่ียวชาญแต่ก่อน นายสูอุดร 
ไดย้ินก็คิดร าพึง  

๏119 ไดย้ินเสียงฆอ้งห่ึงห่ึง           เพื่อนคิดค านึง  
เห็นว่าจะไดร้างวลั  

๏109 ไดย้ินเสียงฆอ้งห่ึงห่ึง  เพื่อนคดิค านึง  
ว่ากูจกัรับเอาเถิดหรือ 

๏120 ใจไยอยูหื่อหือ           กูรับเถิดฤๅ  
เห็นว่าจะไดร้างวลั  

๏110 นัง่ถอนใจใหญ่หือหือ  รับเอาเถิดหรือ  
เห็นว่าจกัไดร้างวลั  

๏121 คิดแลว้คลา้ยแคลว้ผายผนั        รับเอาดว้ยพลนั  
ว่าขา้จะขออาสา  

๏111 คิดแลว้เพื่อนจึงผายผนั  รับเอาดว้ยพลนั  
ตวัขา้จกัขออาสา  

 

“...หันยงัพรานเน้ือผู ้1 ช่ือว่าโสนุตฺตร อนัเป็นขา้เสิก แก่มหาสัตวเ์จา้

ในชาติก่อน พรานผูน้ั้นมีฝ่าตีนกุดมีฝ่ามือหดหู่ มีน่องเป็นดัง่หมอ้ขา้ว

หุง มีหัวอนัใหญ่ มีหูอนักาง มีคางอนัใหญ่ มีหนวดก็หนาอกั มีเขี้ยวก็

แดง มีเหงือกก็แดง มีสัณฐานตวัผ่างร้ายมากนักควรพฤษภเพิง ตวัตวั

มันปรากฏสูงล ้ า ท่านนางพระยาก็คิดในใจว่าพรานผูน้ี้มันอาจจัก

กระท าตามค ากูไดช้ะแลว่าอนัแลว้ยงัพระยาก็ห้ืออนุญาตแก่ตนนาง

แลว้ก็เรียกเอาพรานผูน้ั้นขึ้นเม่ือสู่ปราสาทภายบน...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
 

เม่ือท้าวพรหมทัตให้หมู่เสนาไปตีฆ้องร้องป่าวหาพรานไพรท่ีสามารถเข้าไปตามหา  

พญาช้างในป่าหิมพานต์ได้นั้ น พรานโสอุดรก็ได้ยินเสียงประกาศ ซ่ึงผูป้ระพนัธ์ได้บอกเอาไว ้

ในบทประพนัธ์ว่า พรานโสอุดรน้ีมีความช านาญในการเขา้ป่า มีใจพาล เม่ือได้ยินเสียงประกาศ

ดังนั้ นแล้ว จึงสนใน ท่ีจะได้รางวัลมากมายจึงเข้าไป รับค าท่ี จะไปฆ่ าพญาช้างฉัททันต ์ 

ส่วนฉัททันตชาดก ฉบับวัดสู งเม่นบรรยายลักษณะของพรานโสอุดรได้อย่างละเอียด  

โดยมีความว่า พรานเฒ่าโสอุดรนั้นเป็นศัตรูกับพระโพธิสัตว์อยู่แล้วในชาติก่อน ๆ พรานนั้ น 

ฝ่ามือฝ่าตีนกุด มีน่องใหญ่ดงัหมอ้ขา้ว มีหัวใหญ่ หูกาง คางใหญ่ หนวดหนา เขี้ยวแดง เหงือกแดง 
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ร่างกายผ่างผึงใครเห็นแล้วก็ นึกกลัว ตัวมันสูงใหญ่ เม่ือนางจุลสุพัตราเห็นดังนั้ นจึงคิดว่า 

พรานผู ้น้ี น่าจะท าให้ความตั้ งใจท่ีจะฆ่าพญาช้างเอางาของตนนั้ นส าเร็จ จึงเรียกพรานนั้ น 

ขึ้นไปดา้นบนปราสาท 

ใน ตอน จบ ขอ ง เร่ื อ งพ ราน โส อุ ด รต ายล งก็ ถู ก ยม บ าลน าตั ว ล งไป ล งโท ษ  

เม่ือถึงสมยัพุทธกาลพรานโสอุดรก็ไดไ้ปเกิดใหม่ ดงัความวา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏727 พรานเฒ่าโสอุดร    อนัเท่ียวจรยิงทา้วไท 
กลบัชาติใช่อื่นไกล       คือว่าองคพ์ระมหาเถร  

๏699 พรานเฒ่าโสอุดร  อนัเท่ียวจรยิงทา้วไท  
กลบัชาติใช่อื่นไกล  คือว่าองคพ์ระมหาเถร  

๏728คือองคพ์ระเทวทตั  พระเจา้ตรัสในบริเวณ  
ไดเ้ป็นมหาเถร                ยอ่มชิงชยัแก่ศาสดา  

๏700 ช่ือว่าเทวทตั   พระเจา้ตรัสว่ามีเวร  
คือองคม์หาเถร   ยอ่มชิงชยัในศาสนา  

 

“...พรานผูใ้จหาญหยาบช้าอนันางเทวีแต่งใชไ้ปฆ่ายงัพระยาชา้งเอา

ตวงไดช่ื้อว่า โสนุตตรพราน วนันั้นคือหากได้ท่านเทวทัตอนัปอง

กระท าร้ายแก่ตถาคตในกาลบดัน้ีแล...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
 

ในประชุมชาดกพรานเฒ่าโสอุดรนั้นไดเ้กิดมาเป็นพระเทวทตั ผูเ้ป็นศตัรูกบัพระพุทธเจา้

ในสมัยพุทธกาล โดยพระเทวทัตคิดปองร้ายกระท าอนันตริยกรรมคือคิดลอบปลงพระชนม์

พระพุทธเจา้อยูเ่สมอ ซ่ึงต่อมาพระเทวทตัก็ถูกธรณีสูบเช่นเดียวกนักบันางจิญจมาณวิกา 
 

3.2 นิสัยของพรานโสอุดร 

ลกัษณะอุปนิสัยของพรานโสอุดรมีนิสัยท่ีโหดร้าย ใจมาร โกหกหลอกลวง ดังปรากฏ  

ในบทประพนัธ์ต่อไปน้ี  
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
            ๏329 บดันั้นนายพราน 
บา้ใบใ้จมาร  จณัฑาลริษยา 
เป็นคนมืดมน  อนัธพาลหนกัหนา 
ตั้งจิตจะฆ่า  เอางาพระองค ์  

   ๏323 บดันั้นนายพราน 
บา้ใบใ้จพาล  จณัฑาลริษยา 
เป็นคนมืดมน  อดทนหนกัหนา 
ตั้งจิตคิดว่า  จกัฆ่าพระองค ์  

   ๏332 มนัคนใจบาป 
ใจร้ายยุง่ยาบ  บา้ใบใ้จมาร 

   ๏326 มนัคนใจบาป 
สิงสู่ยุง่หยาบ  บา้ใบใ้จพาล 



  128 

เที่ยวเขญ็เร้นมอง  จะจอ้งลา้งผลาญ 
หน่อเน้ือโพธิญาณ  คชสารฉทัทนัต ์

เที่ยวเขญ็เร้นซ่อน  นอนคอยลา้งผลาญ 
หน่อพระศาสดาจารย ์ คชสารฉทัทนัต ์

๏454 แท่งเดียวบ่ไดต้่อ  พระเจา้พ่อเร่งปรารมภ ์ 
จึงใชใ้ห้เกลา้ผม   ขดัมิไดผ้มจึงมา  

๏423 แท่นเดียวไม่พกัต่อ  แลพ่อเจา้ตามอารมณ์  
จึงใชใ้ห้เกลา้ผม  ขดัมิไดข้า้จึงมา  

๏455 ใช่ว่าจกัแกลง้ผลาญ  ชีวิตท่านให้มรณา  
ความกลวัพระราชา  ขดัมิไดก้็จ าเป็น 

๏424 ใชข้า้มาแกลง้ผลาญ  ชีวิตท่านให้มรณา  
ความกลวัพระอาชญา  ขดัมิไดข้า้จ าเป็น 

 

 ขณะท่ีพรานโสอุดรก าลงัจะยงิพญาฉทัทนัตด์ว้ยปืนพิษนั้น ผูป้ระพนัธ์ก็ไดก้ล่าวถึงลกัษณะ 

นิสัยของพรานเฒ่าว่า เป็นคนใจบาป เห็นแก่สมบติัท่ีตนจะได ้ไม่สนใจวา่พญาชา้งคือพระโพธิสัตว์

เม่ือพรานโดนพญาช้างซักถามว่าเพราะอะไรจึงมายิงตนพรานเฒ่าจึงเล่าเหตุต้นตอของเร่ืองน้ี 

ว่านางจุลสุพัตราใช้ให้มาฆ่าเอางา สุดท้ายพรานป่าได้โกหกหลอกพญาช้างว่าตนถูกสั่งให้มา  

ขัดค าสั่ งไม่ ได้ เพราะกลัวจะได้รับโทษ  ซ่ึ งจริง  ๆ  แล้วพรานโส อุดรเป็นผู ้อาสามาเอง  

เพราะหวงัสมบติัเงินทองท่ีตนจะไดด้งับทประพนัธ์ในส่วนแรก 
 

ศิลปะการใช้ภาษา 

ศิลปะการใชภ้าษา หรือการใชถ้อ้ยค าในการประพนัธ์งานวรรณกรรมเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด

ในการส่ือความหมาย อารมณ์  ความรู้สึกให้ผู ้อ่ านได้รับตามจุดมุ่ งหมายของผู ้ประพันธ์  

ค าในภาษากวีนิพนธ์หรือวรรณคดีไม่ เหมือนค าพูดทั่ว  ๆ  ไป ซ่ึงมักเน้นข้อเท็จจริงอย่าง

ตรงไปตรงมา แต่ภาษากวีนิพนธ์เน้นการใช้ภาพเป็นส าคัญ (เบญจพร เรืองเลิศบุญ, 2530: 130)  

การใช้ภาษาในวรรณกรรมเร่ืองฉัททันตชาดกทั้ ง  4 ฉบับนั้ น  ผู ้ประพันธ์ใช้ภาษาท่ี ง่าย  

มีความไพเราะ มีศิลปะในการใชค้  าเพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการต่าง ๆ ท าให้ผูอ่้าน

เกิดอารมณ์คลอ้ยตาม ซ่ึงการท่ีผูป้ระพนัธ์ใช้ภาษาท่ีง่ายในการประพนัธ์นั้นเป็นส่ิงท่ีดี เน่ืองจาก 

จะท าให้ผูรั้บสารนั้นเขา้ใจเร่ืองท่ีผูป้ระพนัธ์ต้องการน าเสนอออกมาได้ดีกว่าการใช้ภาษาท่ียาก  

โดยลกัษณะของการใชภ้าษาในเร่ืองฉทัทนัตชาดกทั้ง 4 ฉบบัสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
 

1. การสรรค า  

การสรรค า หรือการใช้ค  าไวพจน์ เป็นการเลือกใช้ถอ้ยค าให้เหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้ง 

กบัเน้ือเร่ือง และตวัละคร โดยมากเป็นการสรรค าเพื่อใชแ้ทนตวัละครในเร่ือง เพื่อลดการใชค้  าซ ้า ๆ 

และยังท าให้ เกิดความสละสลวยทางภาษาอีกด้วย  (ดุลยา ทับถม, 2550 : 95) อีกทั้ งย ังเป็น 
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การแสดงลกัษณะ และฐานะของตวัละครนั้น ๆ ให้ผูรั้บสารไดเ้กิดความรู้สึกต่อตวัละครนั้น การ

สรรค าเพื่อใชแ้ทนตวัละครต่าง ๆ ในเร่ืองฉทัทนัตชาดกทั้ง 4 ฉบบั สามารถแบ่งเป็นตารางไดด้งัน้ี 
 

1.1 การใช้ค าสรรพนามแทนพญาฉัททันต์  
 

ฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา 
เกล้า เกศา คชสารฉัททันต์  จอมธรรม์  เจ้ากู  เจ้านาย  เจ้าพญ าฉัททันต์  เจ้าฟ้ า  

ฉัททันต์คชสาร ฉัททันต์พระยา ฉัททันต์พันปี ฉัททันต์ราชา ช้างงาใหญ่ ทรงธรรม ท้าวไท  
ทา้วเธอ ป่ินเกลา้ เป็นคชสารใหญ่ พญา พญาคชสาร พญาเจา้ พญาฉัททนัต์ พญาช้าง พระแก้ว 
พระจอมขวญั พระจอมไตร พระจอมธรรม  พระจุมพล พระเจา้ พระเจา้ฉัททนัต์ พระเจา้ฤๅสาย 
พระฉัททันต์ พระโฉมงาม พระโฉมฉาย พระทรงศักด์ิ พระทศพล พระทอง พระพันปี  
พระเพื่ อนยาก พระโพธิญาณ พระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์เจ้า พระภูบาล พระร่มโพธ์ิ  
พระร่มโพธิแกว้ พระร่มโพธ์ิทอง พระราชา พระฤๅสาย พระสยมโพธ์ิทอง พระองค์ พระอยู่หัว  
พ่อ เจ้าประคุณ  โพ ธิสั ตว์  ภู ธร  ภู มี  ราชา สม เด็ จ  สม เด็ จภู ธร สรรเพชญ์  ห น่อชินศ รี   
หน่อเน้ือโพธิสัตว ์หน่อโพธิสัตว ์หน่อศาสดา องคฉ์ทัทนัต ์

ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว 
เจ้าจอมป่ินหน่อโพธิสัตว์ เจ้าพ่อโขลง ซ้างวิเศษ ซ้างสาร บาทไท้ ผวัแก้ว พญาสาร  

พญาใหญ่สัตทัน พระต้นแก้ว พระบาทเจ้า พระบาทไท้ พระภูบาล  พระภูมี พระยอดไท ้  
พระยาซ้าง พระยาซ้างเผือกสัตทัน พระยาซ้างสัตทัน พระลือสาย พระโสมสาย พระองค ์
โพธิสัตว์ ภูธรสัตทัน สัตทัน สัตทันซ้างใหญ่ สัตทันตัวใหญ่ สัตทันท้าว องค์พระบาท  
องคพ์ระบาทพระยาสัตทนั องคพ์ุทธโธ 

ฉบับวัดสูงเม่น 
พญาชา้ง พระยาชา้ง พระยาชา้งฉทัทนัต ์โพธิสัตวเ์จา้ มหาสัตวเ์จา้ ราชาพระยาชา้ง 

 

ตวัอยา่งการใชค้  าสรรพนามแทนพญาฉทัทนัต์ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏699 เมียจกัตามไป  
เลือดตาหลัง่ไหล   ไม่พบฤาสาย  
พระแกว้เมียเอย   เมียจะกลั้นใจตาย  
ตามพระฤๅสาย   ป่ินเกลา้เกศี 

   ๏668 เมียร ่าร้องไห้  
เลือดตาหลัง่ไหล   ไม่พบฤาสาย  
พระแกว้เมียเอย   เมียจะกลั้นใจตาย  
ตามพระฤๅสาย   ป่ินเกลา้เกศี 

   ๏558 ทีน้ีเป็นกรรม     ๏521 ชรอยเป็นกรรม  
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ศตัรูมาท า   ให้ล าบากตน 
จึงมาตายไป   ให้ไดทุ้กขท์น 
โอพระจุมพล  เป็นฉนัใดนา  

ศตัรูมาท า   ให้ล าบากตน 
จะตายมิตาย   เวทนาทุกขท์น 
โอพระจุมพล  เป็นฉนัใดหนา  

 

“...เจา้จอมป่ินหน่อโพธิสัตว ์  ใจบ่ตดัอาศยัออกได ้

ยงัร้องไห้หานอ้งบ่วาย    เป็นปริยายจบลงกนัตน้...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว)    
 

“...ในกาลนั้นโพธิสัตวเ์จา้ไดเ้กิดเป็นลูกช้างตน 1 เป็นอนัประเสริฐ

กว่าชา้งทั้งหลายฝงูนั้น...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
 

1.2 การใช้ค าสรรพนามแทนนางจุลสุพตัรา 
 

ฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา 
 กลัยา จอมขวญั จุลสุพตัรา เจา้ฉายา  เจา้โฉมยง โฉมฉาย โฉมนาง โฉมยง โฉมอรทัย 
เทวี นวลบงัอร น้องแก้ว นางแกว้ นางจอมขวญั นางฉายา นางช้าง นางทรามเชย นางนงคราญ 
นางน้องหนุ่มเหน้า นางอรทัย นุชนาฏ พระจอมขวัญ พระจอมปรางค์ พระโฉมปรางค ์  
พระโฉมยง พระเทวี พระนอ้งโฉมฉาย พระนางเจา้ พระลูก พระลูกแกว้ พระอรเทวี มารศรี ยอด
เยาวมาลย ์วรนุช หญิงใจพาล หนุ่มเหนา้ อรฉายา อรทยั อีกระลี 

ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว 
 กษตัริยน์้อย กลัยา เจา้ยอดฟ้า เจา้โสมสาย นางคราญ นางจอมทนั นางพระยา นางแพง 
นางสีนิล นางหนุ่มเหนา้ เมียแพง ลูกแกว้ 
  ฉบับวัดสูงเม่น 

นางจุฬสุภทัรา นางเทวี นางพระยา แม่เทวี ราชเทวีเจา้ 
 

ตวัอยา่งการใชค้  าสรรพนามแทนนางจุลสุพตัรา 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏45 แต่แรกสมสอง  
พี่ยอ่มปกครอง   มิให้หมองใจ  
ชาติน้ีมีกรรม   ไดท้  าหรือไร  
จึงให้หมองใจ   แก่นอ้งโฉมฉาย  

   ๏40 แต่แรกสมสอง  
พี่ยอ่มปกครอง   มิให้หมองใจ  
ชาติน้ีชะรอยกรรม   เราท าช่ือไร  
จึงให้หมองใจ   พระนอ้งโฉมฉาย  
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“...นางสีนิลมดแดงกดัปาก   เจ็บแสบมากกดัหูกดังวง  

นางเอ้ินทว้งด่าผวัทั้งเคียด   ซายเสนียดเมียนอ้ยมนัชงั...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว)    
 

“...ทิศทั้งหลายสิบอนัคือวนัตกวนัออกหนใตห้นเหนือแจ่ง 4 อนัภาย

หน้ าภายบนภาย ลุ่มนั้ น  ราช เท วี เจ้าหั นช้ างตัวได้ มี งาเปล่ ง

ฉพัพรรณรังสี พระยาชา้งตวันั้นอยูใ่นทิศก าลงัได.้..” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
 

1.3 การใช้ค าสรรพนามแทนพรานโสอุดร 
 

ฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา 
 เฒ่า เฒ่าพราน ตาเฒ่า นายพราน นายโสอุดอน พรานเฒ่า พรานไพร พรานป่า ไอพ้ราน 

ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว 
 เฒ่า เฒ่ากาลี เฒ่าหวัลา้น ตาพรานเฒ่า นายพราน พราน พรานเฒ่า พรานป่า โสอุดร 
  ฉบับวัดสูงเม่น 

ท่านพราน พราน พรานเน้ือ โสนุตตร 
 

ตวัอยา่งการใชค้  าสรรพนามแทนพรานโสอุดร 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏165 วนัน้ีจบัยามสามตา ยามองการไอพ้รานป่า       
ยงัรามเกียรต์ิเขียนวน  

๏154 วนัน้ีจบัยามสามตา โองการพรานป่า  
ทั้งรามเกียรต์ิเขียนลง 

 

“...เฒ่าหวัลา้นช่ือโสอุดร  เดินโคจรคนเดียว  

หามหาบไปขนาบบ่ย ั้งจกัวนั   มีส าคญัอุดรเป็นเขต...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว)    

 

“...โส  สาธุ  อญฺ เญ ติ  พราน เน้ื อผู ้นั้ น ก็ รับ เอาค าแ ห่ งนางเท วี 

ว่าขา้แห่งแม่เทวีเป็นเจา้สาธุน้ีนกัแลว่าอนัราชเทวีเจา้บอกยงัท่ีอยู่พา

พระยาชา้งแก่ผูข้า้เถิด...” 

 (ฉบบัวัดสูงเม่น) 
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 จากตารางแสดงค าแทนตัวละครในเร่ืองฉัททันตชาดกทั้ ง 4 ฉบับข้างต้น จะเห็นได้ถึง 

ความหลากหลายในการใช้ค  าเพื่อมาแทนตวัละครต่าง ๆ ในเร่ือง เพื่อลดการใช้ค  าเรียกตวัละคร 

นั้นซ ้ า ๆ โดยฉทัทนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง และวดับา้นนา ซ่ึงเป็นบทประพนัธ์ประเภทร้อยกรอง

จะมีจ านวนการใช้ค  าแทนมากกว่า ฉบบัวดัสูงเม่นท่ีเป็นบทประพนัธ์ประเภทร้อยแก้ว เน่ืองจาก 

บทประพนัธ์ร้อยกรอง มกัจะมีศิลปะในการใชถ้อ้ยค ามากกว่าบทประพนัธ์ร้อยแกว้ จึงท าใหก้ารใช้

ค  าแทนมีมากกวา่ เพื่อท่ีจะไม่เกิดค าซ ้า ๆ เดิม ๆ ท าใหเ้กิดความไม่ไพเราะ 

 นอกจากการใช้ค  าแทนตวัละครท่ีไม่ซ ้ ากนัเพื่อให้เกิดความไพเราะ และลดการใช้ค  าซ ้ า ๆ 

แลว้ การใช้ค  าแทนตวัละครยงัเป็นการแสดงให้เห็นถึงฐานะ รูปลกัษณ์ รวมถึงลกัษณะนิสัยของ 

ตัวละครนั้น ๆ ได้อีกด้วย เช่น ใช้ค  าเรียกพญาฉัททันต์ ท่ีแสดงให้เห็นถึงผูท่ี้จะไปเป็นอนาคต 

พุทธเจ้า แสดงให้เห็นว่าเป็นผู ้ท่ีอยู่เหนือช้างทั้ งปวง และเป็นผู ้ท่ี เป่ียมไปด้วยคุณธรรม เช่น  

หน่อโพธิสัตว ์เป็นคชสารใหญ่ พญาคชสาร พระทรงธรรม เป็นตน้ การใช้ค  าเรียกนางจุลสุพตัรา 

ในบทบาทท่ีแตกต่างกัน เป็นการแสดงให้เป็นสถานะของนาง ณ ขณะนั้ น เช่น พระลูกแก้ว  

เม่ือทา้วพรหมทตักล่าวถึง นางฉายา เจา้โฉมยง เม่ือพญาฉัททนัต์พูดถึง และหญิงใจพาล อีกระลี  

เม่ือชา้งบริวารท่ีโกรธแคน้ และยมบาลด่าวา่ 
 

2. การเล่นค า  

การเล่นค า คือ การเลือกใช้ค  าท่ีมีความหมายและเสียงท่ีมีความไพเราะ ถา้หากผูป้ระพนัธ์

เลือกใชค้  าท่ีมีความหมายและเสียงท่ีดี ก็จะท าให้บทประพนัธ์มีความหมายและมีความไพเราะยิง่ขึ้น 

ใน ส่วนของการเล่นค า น้ี ไม่ปรากฏ เด่นชัดในฉัททันตชากดฉบับวัดสู งเม่น  เน่ื องจาก 

ฉัททันตชาดกฉบับวัดสูงเม่น  เป็นบทประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว เป็นการแปลร้อยบาลี  

สลบักบัภาษาไทยถ่ินเหนือ การเล่นค าจึงไม่เด่นในฉัททนัตชาดกฉบบัน้ีผูศึ้กษาจึงไม่ไดย้กตวัอย่าง

ฉบับวัด สู งเม่น ในส่ วนหั วข้อการเล่นค า น้ี  การเล่นค า ท่ีปรากฏใน เร่ืองฉัททันต์ช าดก 

ฉบบัวดับา้นแลง วดับา้นนา และหอสมุดแห่งชาติลาว มีปรากฏดงัน้ี 
 

2.1 การซ ้ าค า คือ การใช้ค  าท่ีซ ้ ากันด้วยเสียงของค าและรูปค า เป็นการเน้นย  ้ าเพื่ อ 

ให้ขอ้ความนั้นมีความหมายชดัเจนยิง่ขึ้น ซ่ึงอาจจะเป็นไปในทางความหมายแรงขึ้น หรือลดหย่อน

ลงก็ได้ ค  าซ ้ าจึงมีความหมายเน้นหนัก หรือต่างกันกับค าเด่ียวท่ีมีเพียงค าเดียว ทั้ งน้ีนอกจาก 



  133 

การเล่นค าซ ้ าจะ เป็นการเน้นห รือย  ้ า  ความนั้ น ให้ ชัด เจนยิ่ งขึ้ นแล้ว  ย ัง เป็นการเล่นค า 

ให้เกิดความไพเราะอีกด้วย (กุหลาบ มัลลิกมาส, 2531: 171) ท าให้ผูอ่้านเกิดอารมณ์ ความรู้สึก  

และเข้าใจถึงความหมายของบทประพันธ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้ น การซ ้ าค  าท่ีปรากฏในวรรณกรรม 

เร่ืองฉทัทนัตชาดก มีดงัน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏119 ไดย้ินเสียงฆอ้งห่ึงห่ึง  เพื่อนคดิค านึง  
เห็นว่าจะไดร้างวลั  

๏109 ไดย้ินเสียงฆอ้งห่ึงห่ึง  เพื่อนคดิค านึง  
ว่ากูจกัรับเอาเถิดหรือ 

๏120 ใจไยอยูหื่อหือ  กูรับเถิดฤๅ  
เห็นว่าจะไดร้างวลั  

๏110 นัง่ถอนใจใหญ่หือหือ  รับเอาเถิดหรือ  
เห็นว่าจกัไดร้างวลั  

 

การซ ้ าค  า “ห่ึงห่ึง” “หือหือ” ในตวัอย่างบทประพนัธ์ขา้งตน้ เป็นการส่ือถึงเสียงท่ีออกมา 

เม่ือใช้การซ ้ าค  าแลว้ท าให้ผูรั้บสารรู้สึกถึงเสียงท่ีผูป้ระพนัธ์ตอ้งการแสดง โดยเป็นการขยายความ

ใหเ้กิดเสียงขึ้นมาในบทประพนัธ์ เสียงฆอ้งดงั “ห่ึงห่ึง” เสียงถอนหายใจดงั “หือหือ” 

ฉทัทนัตชาดกฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาวก็ปรากฏการใชค้  าซ ้ าดว้ยเช่นกนั แต่ฉบบัวดัสูงเม่น

ไม่ปรากฏการใช้ค  าซ ้ า อาจเป็นเพราะเน่ืองจากการใช้รูปแบบบทประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว  

จึงท าใหผู้ป้ระพนัธ์ไม่ค่อยเนน้ในเร่ืองการใชค้  าท่ีสละสลวยเท่ารูปแบบร้อยกรอง 
 

“...บุญนางมีเกิดมางามแฉลม้  งามปานแตม้ปานแต่งปานเขียน  

มีใจเพียรล ้าแห่งพ่อแม่    เจา้ตนแก่องคพ์ระบิดา...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว)    
 

จากตวัอย่างขา้งตน้จะเห็นการใชว้า่ “งาม” “ปาน” ซ ้ ากนั เพื่อแสดงให้เห็นวา่นางจุลสุพตัรา

นั้น เม่ือได้มาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าพรหมทตั ก็ได้มีรูปโฉมอนังดงาม “งามแฉลม้งามปานแตม้ 

ปานแต่งปานเขียน”  
 

 2.2 ก าร ซ้ อ น ค า  คื อ  ก ารน า เอ าห น่ ว ย ค า อิ ส ร ะ ท่ี มี ค ว าม ห ม าย เห มื อ น กั น  

คล้ายคลึงกัน ท านองเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ตั้ งแต่ 2 ค าขึ้ นไปมารวมกัน เกิดเป็นค าใหม่ 

ท่ีมีความหมายใกล้เคียงค าเดิม หรือเกิดเป็นความหมายใหม่ หรือมีความหมายกวา้งออกก็ได ้  

(กรรณิการ์ วิมลเกษม, 2534: 33) การซอ้นค าท่ีปรากฏในเร่ืองฉทัทนัตชาดก มีดงัน้ี 
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ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏358 เหยียบย  ่าให้มว้ยอาสัญ        อยา่ไดไ้วม้นั  
ใครใชใ้ห้มายิงก ู

๏352 เหยียบเสียให้มว้ยอาสัญ       อยา่ไดไ้วม้นั  
ใครใชใ้ห้มายิงก ู

๏362 แห่งห้องทัว่ทอ้งหิมพานต ์ เสือกสนลนลาน    
พรูพล่านทะยานเท่ียวหา 

๏356 แห่งห้องทัว่หิมพานต ์          เสือกสนลนลาน  
เที่ยวทะยานไปจบเวหา 

๏367 ว่าพลางทางโกรธโกรธา     บา้งโศกโศกา  
น ้าตาก็ลงอาบงวง 

๏361 ว่าพลางทางโกรธโกรธา       บา้งโศกโศกา  
น ้าตามาไหลอาบงวง 

 

บทประพันธ์ข้างต้นจะเห็นการใช้การซ้อนค าของฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง  

และวดับา้นนา อยา่งเห็นไดช้ดั  

โดยในบทแรก ผูป้ระพันธ์ใช้ค  าว่า “เหยียบย  ่า” และ “ม้วยอาสัญ” โดยการใช้ค  าซ้อน  

ทั้ งสองค าน้ี เป็นการแสดงความหมายให้ชัดเจน หนักแน่นยิ่งขึ้ น  เช่นค าว่า “ม้วยอาสัญ”  

ใหค้วามรู้สึกถึงความตาย การเสียชีวิต มากกวา่การใชค้  าวา่ มว้ย หรือ อาสัญ เพียงค าเดียว 

บทท่ี 2 ผู ้ประพันธ์ใช้ค  าว่า “เสือกสนลนลานพรูพล่านทะยาน” เป็นการท าให้เห็น 

ความชัดเจนยิ่งขึ้ นถึงอาการของหมู่ช้างเม่ือเห็นพญาฉัททันต์โดนปืนพิษยิง แสดงให้เห็นถึง 

ความชุลมุนวุน่วายและอาการตกใจของหมู่ชา้ง 

บทท่ี 3 ผูป้ระพันธ์ใช้ค  าว่า “โกรธโกรธา” และ “โศกโศกา” กริยาอาการของหมู่ช้าง 

ท่ี เห็นพญาช้างโดนยิง ผู ้ประพันธ์ใช้ค  าซ้อนเน้นย  ้ าให้ผู ้รับสารเห็นถึงอารมณ์ของหมู่ช้าง 

ไดอ้ยา่งชดัเจน วา่มีความโกรธจริง ๆ และเสียใจอยา่งมาก 

การใช้การซ้อนค าไม่ปรากฏในฉัททันตชาดกฉบับวดัสูงเม่น เช่นเดียวกันกับการซ ้ าค  า 

ส่วนฉัททันตชาดกฉบับหอสมุดแห่งชาติลาวปรากฏตลอดทั้ ง เร่ือง ทั้ งในส่วนร้อยแก้ว  

และร้อยกรอง 
 

“...ยินดีปีติรับค าพวงนอ้ย   ตวัของขอ้ยขอรับอาสา  

เขาจึงพานายพรานเมือไปถวายไท ้ พระบาทไดค้นรับอาสา...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว)    
 

“...เม่ือนั้นสายสมรน้องนางนาถ สุพตัราคะนึงถึงผวัขวญัเม่ือซาติตน

เป็นซ้าง นางก าสองมืออุม้เอ้ือมกอดกลางงา ปริเทวนาให้กลางโฮงก
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ล้ิงเกล่ือนนอ้งบ่ฮูเ้หตุเบ้ือง กรรมเก่ามาปนตนจึงให้พรานไปฆ่าให้ผวั

ขวญัมรณา...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว) 
 

 ผูป้ระพันธ์ฉัททันตชาดกฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ผูป้ระพันธ์ใช้การซ้อนค าในค าว่า  

“ยินดีปีติ” “สายสมรน้องนางนาถ” “อุม้เอ้ือมกอด” ซ่ึงเป็นการแสดงความหมายให้เน้นย  ้าให้ค  า 

มีความหมายชดัเจนมากกวา่การใชค้  าท่ีมีความหมายนั้น ๆ เพียงค าเดียว 
 

 2.3 การเล่นสัมผัส  

การเล่นสัมผัส คือ การรับกันหรือการคล้องจองของเสียงพยัญชนะหรือเสียงสระ 

(เปล้ือง ณ นคร, 2540: 208) การเล่นสัมผสัน้ีเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ส าหรับบทประพันธ์ประเภท 

ร้อยกรอง เน่ื องจากบทประพันธ์ประ เภท ร้อยกรองต้องมีการใช้สั มผัส  โดยลักษณะ 

ของการเล่นสัมผัสมี 2 ประเภท คือ 1. สัมผัสนอก คือ สัมผัสระหว่างวรรค สัมผัสท่ีส่งจาก 

วรรคหน่ึง ไปยงัอีกวรรคหน่ึง ซ่ึงสัมผสันอกน้ีเป็นสัมผสัทั่วไปท่ีบังคับให้มีในบทประพันธ์

ประเภทร้อยกรองเสมอ โดยการบงัคบัสัมผสันั้นก็จะแตกต่างกนัไปตามประเภทของฉันทลกัษณ์  

2. สัมผสัใน คือ สัมผสัท่ีอยู่ในวรรคเดียวกัน โดยจะเป็นสัมผสัสระ หรือสัมผสัพยญัชนะก็ได ้  

สัมผัสในน้ีไม่ มีระเบียบบังคับเหมือนกับสัมผัสนอก แต่ถ้าหากผู ้ประพันธ์ เลือกใช้ค  าท่ี ดี  

และมีการใชส้ัมผสัใน ก็จะท าให้บทประพนัธ์มีความไพเราะมากยิง่ขึ้น 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏188 ตุงตงัพรูพร่ังดงดอน เสือเน้ือซอกซอน  
หลบันอนก็ลุกหลีกหนี  

๏174 โผงผางกึกกอ้งดงดอน เสือเน้ือซอกซอน  
หลบันอนก็ลุกว่ิงหนี  

๏203 พลดัพรากวุ่นวายเสือกสน กู่อยูท่ัว่ดง  
บา้งกู่หาลูกสนัน่ไป  

๏189 พลดัพรากวุ่นวายสับสน กึกกอ้งทั้งดง  
ประเพรียกก็เรียกเพื่อนกนั  

๏191 ดั้นดน้ปะตน้ไมใ้หญ่ ลดเล้ียวมิได ้ 
เอาส่ิวเขา้เจาะเคาะโพรง  

๏177 ดนัดงปะตน้ไมใ้หญ่ ลดเล้ียวไม่ได ้ 
เอาส่ิวเขา้เจาะเคาะโพรง  

๏192 แคะงดัตดัดงัโผงโผง ตุ๊ดตู่อยูโ่พรง  
ระพดัระเพินหนีไป 

๏178 แขง็ขดัดงัโผงโผง ตุด๊ตู่อยูโ่พรง  
ก็ว่ิงพรัดเพื่อนวุ่นวาย 

 

จากบทประพนัธ์ขา้งตน้จะเห็นไดถึ้งความสามารถในการใช้ภาษาของผูป้ระพนัธ์ท่ีแสดง

การใชส้ัมผสัในไดอ้ย่างไพเราะงดงาม เป็นเหตุการณ์ตอนท่ีพรานโสอุดรเดินทางเขา้ป่าหินพานต์
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เพื่อไปหาตัวพญาฉัททันต์ เม่ือพรานเฒ่าพบตน้ไม้ล้มขวางทางเดิน ก็ได้เอาส่ิวเอาขวานออกมา 

เจาะตน้ไมต้น้นั้นให้เป็นโพรงเพื่อท่ีจะไดมุ้่งหนา้เดินทางต่อไปได ้โดยผูป้ระพนัธ์ในการเล่มสัมผสั

ให้บทประพนัธ์มีความไพเราะ ให้ผูรั้บสารรู้สึกถึงภาพและเสียงท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงสัมผสัระหว่างบท 

เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได้ในบทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง ทั้ งฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง  

และฉบบัวดับา้นนา ปรากฏการใช้สัมผสัระหว่างบทในทุกบท ไม่ขาดตกบกพร่อง ส่วนสัมผสัใน 

จากตัวอย่างข้างต้นก็เป็นการแสดงฝีมือของผูป้ระพันธ์ได้อย่างดี ในการเลือกใช้ค  าท่ีมาสัมผสั  

กนัภายในวรรค ดงัท่ีผูศึ้กษาไดข้ีดเส้นเนน้ขอ้ความไวข้า้งตน้ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏11 ยงัมีนางชา้ง  
สมสู่คู่สร้าง   แห่งพระโพธิญาณ  
ตวัคือเงินยวง   งางวงตระการ  
นามกรเยาวมาลย ์  ช่ือนางสุพตัรา 

   ๏9 ยงัมีนางชา้ง 
สมสู่คู่สร้าง   แห่งพระโพธิญาณ  
ตวัคือเงินยวง   งางวงตระการ  
นามกรเยาวมาลย ์  ช่ือมหาสุพตัรา 

   ๏46 แตแ่รกเราสม  
ระร่ืนช่ืนชม   เล่นอยูส่บาย  
มิให้หมน่หมอง              เพียงเท่าละอองทราย  
พี่ยอ่มขวนขวาย   มิให้ร าคาญ  

   ๏41 แตแ่รกเราสม  
ระร่ืนช่ืนชม   เล่นอยูส่บาย  
ไม่ให้เศร้าหมอง   ค ่าเชา้เพรางาย  
พี่ยอ่มขวนขวาย   มิให้ร าคาญ  

 

การใช้ค  าสัมผสันอก และสัมผสัใน ของฉัททันตชาดกฉบบัวดับ้านแลง และวดับ้านนา  

มีการใช้อยู่ตลอดทั้งเร่ือง ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นความสามารถของผูป้ระพนัธ์ ท่ีมีความสามารถ 

ในการเลือกใช้ค  าท่ีมีความไพเราะ และมีการสัมผสักันได้อย่างเหมาะสม จึงท าให้บทประพนัธ์ 

ท่ี ป รากฏออกมานั้ น มี ความไพ เราะ  และงดงาม  ในการใช้ภ าษ า ส่ วนฉัททันตชาดก 

ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว มีการใช้สัมผสันอกอยู่เช่นเดียวกัน แต่บางบทผูป้ระพนัธ์ก็ไม่ได้ใส่

สัมผสันอกมาดว้ย และการใชค้  าสัมผสัในนั้นไม่ปรากฏเด่นชดัมากนกั 
 

การใช้ส านวนโวหาร 

โวหาร เป็นศิลปะการใช้ภาษาอย่างหน่ึง ซ่ึงเป็นวิธีการพูดหรือเขียนท าให้เกิดความหมาย

เข้มข้นขึ้ นหรือหนักเบา ก ากวมต่าง ๆ กันไปตามเจตนาของผูพู้ดหรือเขียน โวหารเป็นภาษา 

ท่ี ก่อให้ เกิดมโนทัศน์ห รือจินตภาพได้ชัดเจนห รือกว้างขวางกว่าภาษาท่ีตรงไปตรงมา  
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เหตุประการหน่ึง คือ เพราะการใช้โวหารนั้น ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาเปรียบเทียบสรรพส่ิงต่าง ๆ  

ทั้งรูปธรรมและนามธรรม (สิทธา พินิจภูวดล และคณะ, 2516: 167) 

การศึกษาส านวนโวหารจึงเป็นส่ิงส าคญัในการศึกษาวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีไทย 

หรือวรรณกรรมทอ้งถ่ิน เป็นการศึกษาศิลปะการใช้ภาษาของผูป้ระพนัธ์พื้นบา้นท่ีได้สร้างสรรค์

ส านวนโวหารอันเป็นจุดเด่นของวรรณกรรม ท่ีท าให้ผูอ่้านและผูฟั้งได้เข้าถึงส านวนโวหาร  

อนัเป็นศิลปะการใชภ้าษา (พจนีย ์เพง็เปล่ียน, 2532: 58) 

เร่ืองฉัททันตชาดกทั้ ง 4 ฉบับ ผู ้ประพันธ์ได้ใช้ส านวนโวหารท่ีไพเราะ สละสลวย  

เพื่อให้สอดคล้องกับเน้ือหาท่ีต้องการถ่ายทอดให้แก่ผูรั้บสาร โดยสามารถแบ่งส านวนโวหาร 

ท่ีปรากฏในเร่ืองได้เป็น 4 ประเภท คือ 1. บรรยายโวหาร 2. พรรณนาโวหาร 3. เทศนาโวหาร  

4. โวหารภาพพจน์ โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1. บรรยายโวหาร คือ โวหารเล่าเร่ือง อธิบายตามล าดับเหตุการณ์ ผู ้ประพันธ์จะใช ้

ภาษาง่าย ๆ อ่านแลว้เขา้ใจแจ่มแจง้เหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง (ประสิทธ์ิ กาพยก์ลอน, 2518: 89)  

โดยในเร่ืองฉัททันตชาดกผูป้ระพันธ์ใช้ส านวนแบบบรรยายโวหารในการบรรยายถ่ายทอด 

ถึงช่ือ สถานท่ี บุคคล เหตุการณ์ การใชบ้รรยายโวหารในเร่ืองฉทัทนัตชาดกปรากฏดงัน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏10 จกักล่าวนิทาน  
แต่ก่อนมานาน   ล่วงลบัแลว้ไป  
หน่อเน้ือโพธิสัตว ์  อนัอยูใ่นไพร  
เป็นคชสารใหญ่   ช่ือพญาฉทัทนัต ์ 

๏7 ขอกล่าวนิยาย   ตถาคตผูเ้ร่ืองไกร 
ล่วงลบัแลว้ไกล  แต่ก่อนมานาน 
หน่อโพธิสัตว ์  อนัอยูใ่นไพร 
เป็นคชสารใหญ ่  ช่ือพระยาฉทัทนัต ์

   ๏11 ยงัมีนางชา้ง  
สมสู่คู่สร้าง   แห่งพระโพธิญาณ  
ตวัคือเงินยวง   งางวงกระการ  
นามกรเยาวมาลย ์  ช่ือนางสุพตัรา 

   ๏9 ยงัมีนางชา้ง 
สมสู่คู่สร้าง   แห่งพระโพธิญาณ  
ตวัคือเงินยวง   งางวงกระการ  
นามกรเยาวมาลย ์  ช่ือมหาสุพตัรา 

   ๏12 พระโพธิสัตว ์ 
ช่ืนชมโสมนสั   ดว้ยนางกลัยา  
เมียหลวงพระเจา้   ช่ือมหาสุพตัรา  
ตั้งไวใ้หญ่กว่า   นางชา้งทั้งหลาย  

   ๏10 พระโพธิสัตว ์ 
เชยชมโสมนสั   กบันางเมีย  
เมียหลวงพระเจา้   คือมหาสุพตัรา  
ตวัใหญ่กระหวา   นางชา้งทั้งหลาย 

   ๏13 นางชา้งสามตวั  
เมียนอ้ยอยูห่วั   แห่งพระโฉมฉาย  

   ๏11 นางชา้งสามตวั  
เมียเจา้อยูห่วั   แห่งพระโฉมฉาย  
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ช่ือแกว้สุพตัรา   โฉมงามพรรณราย  
ตวัแดงแสงพราย   คือสีชมพู  

ต่างช่ือสุพตัรา   โฉมงามพรรณราย  
เมียรองเผือกกาย  คือสีชมพู 

   ๏14 อนัดบัลงมา  
ช่ือเกศสุพตัรา   โฉมงามพรรณราย  
เหลืองคือจ าปา   ไอยาราหางหู  
เม่ือพิศแลดู   งามงามตามกนั  

   ๏12 เป็นสองถดัมา  
ช่ือเกศสุพตัรา   นยันาโฉมตรู 
เหลืองคือจ าปา   งามงามต่างกนั 

   ๏15 นางจุลสุพตัรา  
เมียสุดลงมา   แห่งพระฉทัทนัต ์ 
ตวัคือดงันิล   ยอ่มรักเสมอกนั  
อยูใ่นหิมวนั   ตั้งต่อโพธิญาณ 

   ๏13 นางจุลสุพตัรา  
เมียรองลงมา   แห่งพญาฉทัทนัต ์ 
เกิดมาก่อกรรม  สร้างโพธิสมภาร 

 

“...พระยาซ้างสามเมียหลวง   มีสีงามพน้ท่ีเกิดดว้ยสมภาร  

ตวัประธานเมียหลวงเมียเฒ่า   ช่ือของเจา้มหาสุภตัรา  

นางพญาสีขาวปานไข่    ตั้งขึ้นใหญเ่ป็นเอกเทวี  

มเหสีท่ีสองพระบาท    งามสะอาดช่ือแกว้สุพตัรา  

กลัยาสีแดงคือซาด    สีประหลาดเรียกสีซมพู  

นางบุญชูท่ีสามเมียไท ้   มีช่ือไวว่้าเกศสุพตัรา  

กลัยาสีนวลคือเมฆ    ยงัมีอีกช่ือว่าจุลละพตัรา  

กลัยาเป็นเมียท่ีส่ี    เจา้ผูน้ี้สีม่วงด านิล  

พระภูมีรักแพงทั้งส่ี    ตั้งไวท่ี้เป็นเอกโทตรี  

นางเทวีส่ีองคบ์ค่ลาด    ตามพระบาทผอ่แกว้ชู่ยาม...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว)    
 

“...นโม ตสฺสตฺถุ อกึ นุ โข จสิติ อิท   สตฺถา วเนน วิหรนฺเต เอกทหร  

ภิกฺขณีุย   อารพฺภ กเถสิ สตฺถา สัพพญัญูพระพุทธเจา้อยูส่ าราญในป่าเช

ตวนัอารามพระก็ปรารภซ่ึงภิกขุณีหนุ่มตน 1 ห้ือเป็นเหตุก็เทศนายงั

ชาดกอนัน้ีอนัหมายดว้ยคาถาบาทตน้ว่า อกึ นุ โข จสิติ  สตฺถาดงัน้ีแล 

สา กิร สาวตฺถิย   กุลธีตา ฆรวาเส อทินฺนา ว ทิสฺวา ปพฺพชิตฺวา เอก

ทิวส  ภิกฺขุณีหิ สทิธมฺมสฺส ปนฺนายโต กิร ดงัไดย้ินมาส่วนนางภิกขุณี

หนุ่มตนนั้นไดเ้กิดเป็นลูกหญิงตระกูลอนั 1 ในเมืองสาวตัถีก็หันยงั

โทษในฆราวาสก็ออกไปบวชเป็นภิกขุณีแลยงัมีในวัน 1 ภิกขุณี
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ทั้งหลายไปเพ่ือจกัฟังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจา้หันแลภิกขุณีตน

นัง่อยูเ่หนืออาสนะนั้น...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
 

จากตวัอย่างบทประพนัธ์ขา้งตน้เป็นตวัอย่างของการใช้บรรยายโวหาร จากฉัททนัตชาดก

ทั้ ง 4 ฉบับ  โดยการใช้บรรยายโวหารในเร่ืองมีการใช้งานตลอดทั้ งเร่ืองซ่ึงเป็นลักษณะ 

ของการถ่ายทอดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเร่ือง เป็นการเน้นถึงเน้ือเร่ืองท่ีต้องเล่า มีการเรียงล าดับ

เหตุการณ์อยา่งชดัเจน 
 

2. พรรณนาโวหาร คือโวหารท่ีใช้น าเสนอเร่ืองราว หรือความรู้สึกอย่างละเอียดลออ  

โดยมีจุดประสงคใ์ห้ผูรั้บสารรู้สึกซาบซ้ึง เกิดความประทบัใจ มีอารมณ์คลอ้ยตาม และเกิดจินตภาพ

ตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ โวหารชนิดน้ีมกัใชใ้นงานเขียนประเภทบนัเทิงคดี ซ่ึงเอ้ือแก่การแสดงศิลปะ

ในการประพันธ์ ถ้อยค าท่ีใช้ผ่านการคัดสรรและเลือกเฟ้นอย่างประณีต งดงาม และไพเราะ  

เพื่อให้ผูรั้บสารได้ทั้ งรสค าและรสความ (กิตติชัย พินโน และอมรชัย คหกิจโกศล, 2558: 67) 

ฉัททนัตชาดกฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาวไม่โดดเด่นในเร่ืองของพรรณนาโวหาร เพราะการเล่าเร่ือง

ท่ีผูป้ระพนัธ์เขียนขึ้นเป็นการเล่าเร่ืองแบบรวบรัดกระชบัใจความ การพรรณนาจึงไม่ค่อยโดดเด่น 

เน้นไปทางบรรยายโวหารมากกว่า ส่วนฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา  

และวดัสูงเม่น ใชพ้รรณนาโวหารเพื่อแสดงถึงความงามของธรรมชาติ และการคร ่ าครวญเศร้าโศก

เสียใจของตวัละคร ดงัปรากฏในบทประพนัธ์ดงัน้ี  
  

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
             ๏216 ชมดอกมะลิซอ้น  
เฒ่าโสอุดร   คิดถึงบุตรา  
ลูกรักพ่อเอย    มาดว้ยพ่อรา  
ให้พระถงังา   ชมเล่นส าราญ  

   ๏204 ชมดอกมะลิซอ้น  
เฒ่าสูอุดร   คิดถึงพงังา  
ลูกนอ้ยกูเอ๋ย    ถา้มาดว้ยหรา  
ให้เจา้พงังา   ชมเล่นส าราญ  

            ๏219 เฒ่าเห็นมะตูมสุก  
หล่นลงต ่าปุก   คร้ังหนา้นายพราน  
เด็กนอ้ยกูเอย้   เอน็ดูลูกหลาน  
แมน้มาดว้ยพราน   จะกินพอแรง  

   ๏207 เฒ่าเห็นมะมุดสุก  
หล่นลงต าปุก   ตรงหนา้นายพราน  
เด็กนอ้ยกูเอย้   เอน็ดูลูกหลาน  
แมน้มาดว้ยพราน   จกักินพอแรง  

   ๏221 ขนุนขนงั  
ลูกอินทร์ลูกจนัทน์   สารพนันานา  

   ๏209 ขนุนขนงั  
ลูกอินทร์ลูกจนัทน์   ละมุดพุทรา  
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ทุเรียนลางสาด   ใส่หาบไปรา  
ฝากแกว้ก าพร้า   ลูกนอ้ยอยูเ่รือน 

ทุเรียนลางสาด   ใส่หาบเม่ือมา  
ฝากแก่ก าพร้า   ลูกนอ้ยอยูเ่รือน 

   ๏222 เฒ่าเห็นลูกเกด  
ลูกกร ่ามะยมเทศ   ตกลงกลาดเกล่ือน  
โอโ้อไอจ้อ้ย   ลูกนอ้ยอยูเ่รือน  
ก าพร้าใครจะเหมือน  ลูกนอ้ยพ่ออา  

   ๏210 เฒ่าเห็นลูกเกด  
สุกรมมะยมเทศ   ตกลงกลาดเกล่ือน  
โอโ้อไอจ้อ้ย   ค่อยค่อยอยูเ่รือน  
ก าพร้าใครจะเหมือน  ลูกนอ้ยพ่ออา  

 

ความเม่ือพรานโสอุดรเดินทางเขา้ป่าหิมพานต์ ผูป้ระพนัธ์ใช้พรรณนาโวหารในการเล่า

เร่ืองเม่ือพรานเห็นพืชพรรณไม้ต่าง ๆ จึงเกิดอารมณ์คิดถึงลูกท่ีอยู่บ้าน  เช่น เห็นละมุดสุก 

ก็อยากให้ลูกมาได้กิน เห็นขนุน ทุ เรียน ลางสาด ก็อยากเก็บใส่หาบเอาไปฝากลูก เป็นต้น  

ท าใหผู้รั้บสารรู้สึกถึงความรู้สึกของพรานท่ีจากบา้นมาไกล 

 การใชพ้รรณนาโวหารเป็นการพรรณนาถึงเร่ืองราวในเร่ือง เพื่อให้ผูรั้บสารเกิดจินตนาการ 

และเห็นภาพตาม การใช้พรรณนาโวหารในเอกสารฉบับวดัสูงเม่นสามารถถ่ายทอดออกมา  

ไดอ้ยา่งดี เป็นเหตุการณ์ในตอนท่ีพรานโสอุดรยงิปืนพิษใส่พญาฉทัทนัต ์ดงัความวา่ 
 

“...ต  สร  ฆร  อนัว่าปืนพิษเหลม้นั้นกนัเขา้ไปในสะดือชา้งก็ลวดถูกยงั

กบัปอดม้ามไส้ใหญ่ไส้น้อยแผวลอดออกไปภายหลงัเป็นดังขวาน

ฟ้าผา่นั้นปืนเหลม้นั้นก็ขึ้นไปในอากาศแล โลหิตฺต  อนัว่าเลือดก็ไหล

ออกมาแต่ปากบาทอันนั้ นเป็นเลียดไหลออกมาแต่ให้ เงินนั้ นก็

ทุกขเวทนามีก าลงัเจ็บปวดมากนักค าบงัเกิดแก่พระยาช้างตวันันแล 

โส นาโค อนัว่าพระยาช้างตัวนั้นก็บ่อาจอดยงัเวทนาอนันั้นไดก็้จ่ึง

กระท า ยงัห้วยดอยทั้งมวลห้ือเป็นเสียงอนัมีนั้นเป็น 1 อนัเดียวก็ร้อง

แสนเคียนมากนักก็มีวนั 3 ทีแล สพฺเพ เต อนัว่าช้างทั้งหลายฝูงเป็น

บริวารอนัได ้8 พนัตวันั้นคนัไดยิ้นเสียงเสถียรแห่งพระยาชา้งร้องนั้น

เขาัก็กลวัแต่มรณภยั ก็กระท าแล่นลงมาก็เป็นอนัปริสสะ เพ่ิงกลวัมาก

นกัก็ลงเขา้มาดว้ยเสียงพระยาชา้งร้องนั้น...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
 

เม่ือพรานโสอุดรพบพญาฉัททันต์ ก็ได้ขุดหลุมซ่อนตัวอยู่ใต้ท่ีนอนของพญาช้าง  

เม่ือได้โอกาสจึงยิงปืนพิษไปยงัพญาช้าง ในท่ีน้ี ผูป้ระพนัธ์ได้พรรณนาถึงอาการของพญาช้าง  

เม่ือถูกปืนพิษยิงแทงทะลุเข้าไปยงัส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย เกิดเลือดไหล จนพญาช้างร้องท าให้  
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หมู่บริวารกลับมาหาตน เม่ือผูรั้บสารได้ฟังได้อ่านในบทน้ีก็จะรู้สึกเห็นภาพความเจ็บปวดของ 

พญาชา้งดงัท่ีผูป้ระพนัธ์ไดพ้รรณนาโวหารในการประพนัธ์ 
 

3. เทศนาโวหาร หมายถึง การเขียนอธิบายช้ีแจง ให้ผูรั้บสารเขา้ใจ ช้ีให้เห็นประโยชน์ 

หรือโทษ ของเร่ืองท่ีกล่าวถึง เป็นการชักจูงให้ผูอ่้านคลอ้ยตาม เห็นด้วยหรือเพื่อแนะน าสั่งสอน 

ปลุกใจหรือเพื่อให้รู้ขอ้เท็จจริง (ดวงใจ ไทยอุบล, 2543 : 215) ฉัททนัตชาดกทั้ง 4 ฉบบั ใช้เทศนา

โวหารในตอนท่ีพญาช้างฉัททันต์  เทศนาสั่ งสอนพรานโสอุดร และในตอนอวสานบท  

ส่วนฉบับวดัสูงเม่นมีตอนท่ีพระพุทธเจ้าเทศนาให้หมู่สาวกฟัง ซ่ึงเป็นการแสดงถึงหลักธรรม  

ทางพระพุทธศาสนา เน่ืองจากฉัททันตชาดก เป็นวรรณกรรมศาสนาจึงปรากฏเทศนาโวหาร

มากกว่าโวหารชนิดอ่ืน เพราะผูป้ระพนัธ์ตอ้งการใหข้อ้คิดคติสอนใจแก่ผูรั้บสาร โดยเทศนาโวหาร

ในเร่ืองปรากฏดงับทประพนัธ์ดงัน้ี 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
          ๏474 ส่วนพระโพธิสัตว ์ 
เห็นพรานโทรมนสั  โศกเศร้ามากมาย  
จึงโนม้นา้วธรรม   แจง้การทั้งหลาย  
เทศนาธิบาย  หวงัจะให้พราน 

              ๏444 ส่วนพระโพธิสัตว ์ 
เห็นพรานโทรมนสั  โศกเศร้ามากมาย  
จึงโนม้นา้วธรรม   แจง้ค าทั้งหลาย  
เทศนาธิบาย  ให้เฒ่าพรานฟัง 

   ๏475 ดูราพรานเฒ่า  
วนัน้ีนะเจา้  กูจกัสอนส่ัง  
บ ารุงจิตไว ้  เอง็ตั้งใจฟัง  
เร่งคดิทุกขงั  อนิจจงัอนตัตา 

   ๏445 ดูราพรานเฒ่า  
วนัน้ีเออเจา้  กูจกัสอนส่ัง  
บ ามรงจิตไว ้  จงตั้งใจฟัง  
เร่งคดิทุกขงั  อนิจจงัอนตัตา 

              ๏476 ตวัเองเป็นพราน  
เคยเท่ียวลา้งผลาญ   สัตวใ์ห้มรณา  
เท่าฆ่าสัปปุรุษ   คนเดียวเอกา  
บาปดงัน้ีหนา   จงเฒ่าเขา้ใจ 

                 ๏446 ตวัเองเป็นพราน  
เคยเท่ียวลา้งผลาญ   ให้สัตวม์รณา  
ไม่เท่าสัปปุรุษ   คนเดียวเอกา  
บาปดงัน้ีหนา   จงเฒ่าเขา้ใจ 

           ๏477 สัปปุรุษพนัหน่ึง  
ฆ่าเสียให้ถึง  ชีวิตบรรลยั  
จึงเท่าฆ่าพราหมณ์  ผูรู้้วินยั 
คนเดียวบรรลยั   บาปพน้คลนา 

              ๏447 สัปปุรุษพนัหน่ึง  
ฆ่าเสียให้ถึง  ชีวนับรรลยั  
มิเท่าฆ่าท่าน   ผูรู้้วินยั 
คนเดียวบรรลยั   บาปพน้คลนา 

      ๏478 พราหมณ์พนัหน่ึงเล่า 
ฆ่าเสียนะเจา้  ให้มว้ยฉิบหาย 
ไม่เท่าสามเณร  องคเ์ดียวเอกา 

          ๏448 พราหมณ์พนัหน่ึงเล่า 
ฆ่าเสียนะเจา้  ให้มว้ยชีวา 
มิเท่าฆ่าเณร  คนเดียวเอกา 
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ให้มว้ยมรณา  จงเฒ่าเขา้ใจ ให้มว้ยมรณา  ลาจากโลกไป 
             ๏479 เณรนอ้ยพนัหน่ึง 
ฆ่าเสียให้ถึง  ชีวิตบรรลยั  
เท่าฆ่าภิกข ุ  ผูค้รองวินยั 
แต่องคเ์ดียวไซร้  บาปไดเ้สมอกนั  

   ๏449 เณรนอ้ยพนัหน่ึง 
ฆ่าเสียให้ถึง  ชีวิตบรรลยั  
มิเท่าภิกข ุ  ผูค้รองวินยั 
แต่องคเ์ดียวไซร้  บาปไดเ้ท่ากนั  

   ๏480 ภิกขพุนัหน่ึง 
ฆ่าเสียให้ถึง  ส้ินแก่อาสัญ  
ฆ่าเจา้อาราม  ผูท้รงพรตนั้น 
แต่องคเ์ดียวนั้น  บาปดงัน้ีนา  

   ๏450 ภิกขพุนัหน่ึง 
ฆ่าเสียให้ถึง  ส้ินแก่อาสัญ  
ฆ่าเจา้อาราม  แต่องคเ์ดียวนั้น 
ตาเฒ่ารู้พลนั  เหมือนกนัแลหนา  

   ๏481 ฆ่าเจา้อาราม 
กูบอกแต่ตาม  เป็นความสัจจา  
ถึงพนัหน่ึงเล่า  เท่าถึงมรณา 
เสมือนหน่ึงฆ่า  นกัปราชญค์นเดียว 

          ๏451 ฆ่าชีตีพราหมณ์ 
เราบอกแต่งาม  แต่ตามสัจจา  
ถึงพนัหน่ึงเล่า  ให้มว้ยมรณา 
ไม่เท่าตนฆ่า  นกัปราชญผ์ูเ้ดียว  

 

พญาฉัททนัต์เห็นพรานเศร้าเสียใจ เพราะรู้ความจริงท่ีนางจุลสุพตัราคือ เมียในอดีตชาติ 

ของพญาชา้ง พญาฉัททนัตจึ์งเทศนาเร่ืองบาปกรรมของการฆ่าสัตวต์ดัชีวิตให้พรานฟัง ในเร่ืองของ

บาปกรรมในการฆ่า 
 

“...ต่างคนต่างความสุขบ่เบียดเบียนให้กนัร้ายให้เมตตาไปถึงเบ้ือง

เดียรฉานตวัน้อยใหญ่บ่ควรตีบาควรฆ่าให้เขาฮอ้นจึงแม่นทางให้เจา้

ท าใจหมั้น เป็นกลางอยูทุ่กเม่ือขนัติเจา้อยา่เวน้ระวงัไวอ้ยูชู่่ยาม ช่ือว่า

เมตตามะโนกรรมแทอ้ยา่หลงลืมตั้งให้เท่ียง...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว) 
 

ตวัอย่างเทศนาโวหาร จากฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว เทศนาโวหารในเร่ืองฉัททนัตชาดก

ฉบบัน้ี ปรากฏอยู่ในส่วนอวสานบท ซ่ึงเป็นการใส่ค าพูดของผูป้ระพนัธ์ลงไป มีการสั่งสอนให้

ข้อคิดหลายอย่าง เช่น จากตัวอย่างบทประพันธ์ข้างต้นเป็นการให้ข้อคิดสอนใจในเร่ืองไม่

เบียดเบียนมีเมตตาต่อสัตวน์้อยใหญ่และเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ให้มีขนัติความอดทน ซ่ึงหากกระท า

ตามค าสอนแลว้นั้นก็จะมีความสุข ไม่มีใครมาเบียดเบียน 
 

“...สตฺถา อนัว่าพระพุทธเจา้ตนมีอนัร้อนกระหายหากปราศจากแลมิ

ทุกขเวทนาหากดบัแล ไดถ้อดเสียแลว้คือว่า ราคะ กิเลส ตณัหา เป็น
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ตน้ หากปราศจากแล้วพระก็ตรัสรู้ดว้ยญาณแห่งตนยงัจริตอนัใหญ่

อนัน้อยอันสูงอันต ่าอันเป็นแล้วแต่ก่อนนั้นเป็นดั่งรนึกรู้ยงักรรม

ทั้งหลายอนักระท าเม่ือเชา้แลรนึกรู้เม่ือค านั้นพระพุทธเจา้จ่ึงกล่าวว่า 

อห  โว เตน สมายน อโหสิ ตตฺร ภิกฺขโว ดงัน้ีดูราภิกขุทั้งหลายตถาคต

ไดเ้กิดเป็นชา้งฉทัทนัตมี์ในกาลเม่ือในนั้นแลสู่ท่านทั้งหลายจุ่งทรงจ า

ไวั้ยงัชาดกอนัน้ีไวอ้ย่าได้ขอดยงักรรมแลเวน้ไวใ้นใจด้วยนิยมดัง

ตถาคตหากเทศนามาน้ีเถิด...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
 

ในส่วนอวสานบท ของฉบับวัดสู งเม่น  ผู ้ประพันธ์ได้กล่ าวไว้ว่า พระพุทธเจ้า  

ปราศจากทุกขเวทนา และราคะ กิเลส ตณัหา พระองคจึ์งตรัสรู้ชอบไดโ้ดยพระองคเ์อง พระพุทธเจา้

ได้เทศนาสั่ งสอนหมู่ ภิกษุสาวกว่า เม่ือได้ฟังชาดกเร่ืองน้ีแล้ว ขอให้ทุกท่านจงจ าเอาไว ้ 

อย่าได้สร้างเวรกรรม ให้ย ั้งเอาไวใ้นใจ ดุจดังพญาช้างท่ีบริจาคงาให้เป็นทาน และไม่จองเวร 

แก่พรานและนางจุลสุพตัรา เม่ือผูรั้บสารไดฟั้งไดอ่้านแลว้เห็นว่าเป็นการสั่งสอนของพระพุทธเจา้

แก่ภิกษุสาวก ผูรั้บสารก็จะรู้สึกศรัทธา และตั้งใจปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ 
 

4 . โวหารภาพพจน์  คือ  การใช้ค  าห รือถ้อยค าเพื่ อ ส่ือสารถึงส่ิ งท่ี เป็นนามธรรม  

หรือส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็นภาพไดอ้ย่างชดัเจนให้กลายเป็นส่ิงท่ีมีรูปธรรมหรือสามารถเห็นภาพ

ไดช้ดัเจนกระทัง่ก่อให้เกิดความเขา้ใจขึ้นในท่ีสุด (ยวุพาส์ [ประทีปะเสน] ชยัศิลป์วฒันา, 2542: 21) 

การใชภ้าพพจน์ในวรรณกรรมเร่ืองฉทัทนัตชาดกสามารถแบ่งประเภทไดด้งัน้ี 
 

4.1 อุปมา คือ ภาพพจน์เปรียบเทียบความเหมือนกันของส่ิงสองส่ิง โดยมีค าเช่ือมโยง  

ด้วยค าว่า อุปมา เหมือน ดุจ ดั่ง  เช่น  เฉก ปาน ราว ประหน่ึง เพี ยง เทียม เสมอ เป็นต้น  

(วิภา กงกะนันท์, 2533: 40) การเปรียบเทียบลกัษณะน้ีจะมีขอ้ความ 2 ส่วน ส่วนหน่ึงกล่าวก่อน

เรียกวา่อุปไมย ส่วนท่ีกล่าวเปรียบเทียบและอยูห่ลงัค าเช่ือมเรียกวา่ อุปมา  
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ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏14 อนัดบัลงมา  
ช่ือเกศสุพตัรา   โฉมงามพรรณราย  
เหลืองคือจ าปา   ไอยาราหางหู  
เม่ือพิศแลดู   งามงามตามกนั  

   ๏12 เป็นสองถดัมา  
ช่ือเกศสุพตัรา   นยันาโฉมตรู 
เหลืองคือจ าปา   งามงามต่างกนั 

   ๏15 นางจุลสุพตัรา  
เมียสุดลงมา   แห่งพระฉทัทนัต ์ 
ตวัคือดงันิล   ยอ่มรักเสมอกนั  
อยูใ่นหิมวนั   ตั้งต่อโพธิญาณ 

  
 

 

“...งามสะอาดช่ือแกว้สุพตัรา   กลัยาสีแดงคือซาด  

สีประหลาดเรียกสีซมพู    นางบุญชูท่ีสามเมียไท ้

มีช่ือไวว่้าเกศสุพตัรา    กลัยาสีนวลคือเมฆ...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว) 
 

ฉทัทนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง และวดับา้นนา เปรียบเทียบสีกายท่ีเป็นสีเหลืองของนางเกศ

สุพตัรา วา่ เหลืองเหมือนจ าปา และสีด าของนางจุลสุพตัราวา่ ด าดงันิล  

ส่วนฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว เปรียบสีตัวของนางแก้วสุพัตรา ว่าแดงเหมือนกับชาด  

และเปรียบเทียบสีกายท่ีเป็นสีนวลของนางเกศสุพตัรา วา่สีนวลเหมือนกบัเมฆ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏62 ฝันว่างาทั้งแท่ง           เห็นจะแจง้งามย่ิงยง  
นางไดท้อดองคล์ง         คือดงัแท่นทา้วอินทรา  

๏54 ฝันว่างาทั้งแท่ง  ประจกัษแ์จง้งามย่ิงยง  
ไดท้อดพระกายลง           คือดงัแท่นพระอนิทรา 

 

เปรียบแท่นบรรทมท่ีนางจุลสุพตัราฝันถึง วา่ งามดงัแท่นบณัฑุกมัพลของพระอินทร์ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏82 ทา้วเสด็จลินลา  ยงักลัยานางอรทยั  
ทั้งสองชลเนตรไหล  คือดงัทอ้งธารธารา 

๏74 เธอเสด็จลินลา   สู่ฉายานางอรทยั  
ชลเนตรหยดยอ้ยไหล  เป็นน ้าใสคือธารา 

 

 เปรียบน ้าตาของทา้วพรหมทตั และนางจุลสุพตัรา วา่ น ้าตาไหลและใสเหมือนน ้า 
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ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
             ๏606 พระเคยปกครอง  
บริวารทั้งผอง  คือร่มโพธ์ิไทร  
เยน็เกลา้เกศี   ไม่มีโพยภยั  
โอยน้ีจะไกล   จกัร้อนหนกัหนา  

    ๏569 พระเจา้ปกป้อง  
ตวัเราทั้งผอง  คือร่มโพธ์ิไทร  
เยน็เกลา้เกศี   ไม่มีโพยภยั  
แต่น้ีจะไกล   ฉทัทนัตร์าชา  

 

เปรียบพญาฉทัทนัตท่ี์เคยปกป้องหมู่บริวาร วา่ เหมือนร่มโพธ์ิไทร ท่ีคอยเป็นร่มดบัร้อนให้ 
 

“...โสนุตตรพรานก็ย  ่ายงังวงอนัขาวเสมอดงัลวดเงินแห่งมหาสัตวเ์จา้

นั้นก็ขึ้นอยูใ่นพุม้พวัหวัชา้งเป็นดงัดอยไกรลาศ...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น)    
 

เปรียบงวงและหวัของพญาฉทัทนัต ์วา่ ขาวเหมือนลวดเงิน สูงดงัเขาไกรลาศ 
 

4.2 อุปลักษณ์  คือ ภาพพจน์เปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็นอีกส่ิงหน่ึง โดยมีค าเช่ือมโยง  

ด้วยค าว่า เป็น เท่ า คือ น าหน้า  (กุหลาบ มัลลิกมาส, 2531: 127) การใช้อุปลักษณ์ปรากฏ 

ในฉัททันตชาดก ฉบับวดับ้านแลง และวดับ้านนา เพียงสองฉบับ คือตอนท่ีนางจุลสุพัตรา  

รู้จากพรานโสอุดรว่างาท่ีตนใช้ให้ไปตัดคืองาของพญาฉัททันต์ นางจึงพร ่ าร าพันเสียใจ  

และขอใหต้นไดไ้ปเกิดอยูคู่่กบัพญาชา้งในทุก ๆ ชาติ ดงับทประพนัธ์วา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏679 โอพ้ระโฉมยง  
เมียเป็นคนหลง   เพราะกรรมเวรา  
ขา้ไปใจมาร   แกลง้ผลาญราชา  
จึงใชพ้รานป่า   ไปฆ่าพระองค ์ 

๏645 นางตั้งปรารถนา  ดว้ยเจา้ฟ้าผูผ้วัขวญั  
มาเกิดไหนไปเกิดกนั      ทนัทุกชาตินอ้งปรารถนา 

   ๏680 เมียไดท้  าผิด  
สุดท่ีจะคิด   แลว้นาโฉมยง  
เมียจะกลั้นใจตาย   ตายตามพระองค ์ 
ร่วมในไพรพง   ดว้ยพระราชา  

๏646 ถา้ทา้วเป็นพระอินทร์ เมียเพื่อนกินเป็นสุชาดา 
จกัตามพระงามขา้   ทุกชาติพาอยา่คลาดไกล  

   ๏681 เมียขอตามเจา้  
พระทองหนุ่มเหนา้  ร่วมรักเสน่หา  
แมน้พระขึ้นสวรรค ์ ขอท่านราชา  
สู่ไตรตรึงสา   ร่วมวิมานกนั 

๏647 พระบรมเป็นพรหมทตั นอ้งขอนดัเป็นนางใน 
ให้ทา้วเจา้อาศยั   ส าราญใจในปรางศรี  
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           ๏682 แมน้พระเป็นชา้ง  
เมียรักแนบขา้ง   เป็นพนาสันต ์ 
ให้พระอาศยั   เยน็ใจทรงธรรม ์ 
เมียรักจอมขวญั   ขอเล้ียงรักษา  

๏648 พระใจดีเป็นอศิวร  นางคู่ควรอุมาเทวี  
ความรักพระจกัรี   อยูร่่วมท่ีศิวาลยั 

           ๏683 แมน้พระเป็นโนรี  
เมียรักแนบกบัอก   เป็นไพรพฤกษา  
ทรงผลต่างต่าง   แก่อ่อนนานา  
ให้พระราชา   พ่ออยูส่ าราญ  

๏649 ทา้วเป็นพระอาทิตย ์ เมียร่วมจิตเป็นรถชยั 
นางหวงัตั้งใจไป   ให้จอมไตรทรงลินลา 

          ๏684 แมน้พระเป็นปลา  
เมียรักน้ีนา   ขอเป็นชลาธาร  
ให้พระอาศยั   เยน็ใจส าราญ  
ขอเชิญภูบาล   เสด็จอยูอ่าศยั  

๏650 พระใจบุญเป็นอุณรุท  ขา้นงนุชเป็นอษุา 
จกัตามพระงามขา้             ทุกชาติพาอยา่แคลว้กนั  

              ๏685 แมน้ถอยไปเล่า  
มิควรป่ินเกลา้   ลิงค่างบ่างใน  
เป็นชะนีผีโป่ง   เสือโคร่งในไพร  
เมียจกัตามไป   รักษาภูธร 

๏651 พระรูปโอ่เป็นโสรัจ  นางปองนดัเป็นนางนั้น 
ประทุมาอยา่ไกลกนั  ทนัโฉมตรูรู้รักษา 

         ๏686 แมน้เป็นพญาหงส์  
ตวัขา้พระองค ์  ขอเป็นสาคร  
ให้พระลงเล่น   เยน็ใจภูธร  
ท่ีในสาคร   คงคาน ้าไหล  

๏652 พระโฉมตรูเป็นสุธน เมียจุมพลเป็นมโนราห์  
เมียงามตามรักษา   พระราเมียมหมองศรี  

             ๏687 แมน้เป็นราชสีห์  
ตวันอ้งเทวี   ขอเป็นพงไพร  
เป็นศิลาอาสน์   สีหราชอาศยั  
บลัลงักท์า้วไทย   ท่ีในภูผา  

๏653 พระทรงพุทธเป็นครุฑธิราช ขา้นอ้ยนาถเป็นฉิมพลี 
เมียหวงัตั้งภกัดี   ให้ภูมีอยูส่ าราญ 

 

บทประพันธ์ข้างต้น นางจุลสุพัตราได้ขอดังน้ี ถ้าพญาฉัททันต์เป็นช้าง ตนขอเป็นป่า 

ให้พญาช้างอยู่อาศัย ถ้าพญาฉัททันต์เป็นนก ตนขอเป็นต้นไม้ออกลูกออกผลให้พญาช้างกิน  

ถ้าพญาฉัททันต์เป็นปลา ตนขอเป็นน ้ าให้พญาช้างอยู่อาศัย ถ้าพญาฉัททันต์เป็นชะนี ลิง เสือ  

หรือสัตวต่์าง ๆ ในป่า ตนขอตามไปอยู่กบัพญาชา้งทุกชาติ ถา้พญาฉัททนัตเ์ป็นหงส์ ตนขอเป็นน ้ า

ใหพ้ญาชา้งไดล้งเล่น ถา้พญาฉทัทนัตเ์ป็นสิงโต ตนขอเป็นแท่นหินใหพ้ญาชา้งไดน้ัง่เป็นบลัลงัก ์

ฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นนา นางจุลสุพตัราไดข้อดงัน้ี ถา้พญาฉัททนัต์เป็นพระอินทร์  

ตนขอเป็นนางสุชาดา ถ้าพญาฉัททันต์เป็นพระเจ้าพรหมทัต ตนขอเป็นนางในนางสนม  
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ถา้พญาช้างเป็นพระอิศวร ตนขอเป็นพระแม่อุมา ถา้พญาช้างเป็นพระอาทิตย ์ตนขอเป็นราชรถ  

ถ้าพญาช้างเป็นอุณรุท ตนขอเป็นนางอุษา ถ้าพญาช้างเป็นพระสุธน ตนขอเป็นนางมโนราห์  

ถ้ าพ ญ าฉั ท ทั น ต์ เป็ น พญ าค รุฑ  ตน ข อ เป็ น วิ ม าน ฉิ ม พ ลี  ถ้ าพ ญ าฉั ท ทั น ต์ เป็ น น ก  

ตนขอเป็นป่าหิมพานต ์ถา้พญาฉทัทนัตเ์ป็นปลาทอง ตนขอเป็นน ้า 

บทประพันธ์ ใน ส่วน น้ี เป็น ส่ วน ท่ีทั้ งสองฉบับ ใช้บทประพันธ์ คนละประเภท  

และมีเน้ือความคนละเน้ือความ แต่มีความหมายท่ีแสดงออกมาเหมือนกนั เป็นการแสดงให้เห็นว่า 

ถึงแม้ฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านนา จะคัดลอกมาจากส านวนเดียวกันกับฉัททันตชาดกฉบับ  

วัดบ้ าน แล ง  แ ต่ ใน ส่ วน น้ี ผู ้ป ระพัน ธ์ เอ งก็ ได้ แ ต่ ง เอ ง  ไม่ ได้ท าก ารคัด ลอกทั้ งห มด  

เป็นการแสดงความสามารถของผูป้ระพนัธ์ว่าตนก็มีความสามารถในการแต่งบทประพนัธ์เช่นกนั  

บทประพนัธ์ท่ีแต่งออกมานั้นก็มีความหมายท่ีดี และมีความไพเราะดว้ยเช่นกนั 
 

4.3 อติพจน์  คือ การกล่าวโลดโผนเกินกว่าท่ีจะเป็นจริงได้ แต่เป็นการกล่าวท่ีได้ผล  

ทางจิตใจ ท าให้เกิดความซาบซ้ึงไปกับเน้ือความท่ีมีน ้ าหนักมากเช่นนั้น ผูอ่้านย่อมทราบดีว่า 

ค ากล่ าวเช่นนั้ นไม่ มีทางเป็นความจริงได้ แต่ก็ย ังยอมรับฟังด้วยความรู้สึก ท่ีประทับใจ  

ไม่ถือว่าเป็นการพูดโกหกแต่อย่างใด (ช านาญ รอดเหตุภัย, 2522 : 95) การใช้อติพจน์ในเร่ือง 

ฉทัทนัตชาดกทั้ง 4 ฉบบั มีการใชง้านอยูต่ลอดทั้งเร่ือง ดงัตวัอยา่งบทประพนัธ์ต่อไปน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏520 ในเม่ือท่านทา้วใหท้าน     อศัจรรยบ์นัดาล  
ทัว่ทุกทิศาโกลาหล  

๏491 ปางเม่ือท่านทา้วให้ทาน    อศัจรรยบ์นัดาล  
ทัว่ทั้งสถานกุลาหล  

๏521 อึงคะน่ึงทัว่ทุกต าบล         อลเวงอลวน  
สุธาดลจะแตกท าลาย  

๏492 อึงคะน่ึงทัว่ทุกต าบล         โอนเอนอลวน  
แผน่สุธาดลปล่ิมท าลาย  

๏522 พระสุเมรุเอนอ่อนดงัยอดหวาย ดงับุรุษชาย 
ลนไฟก็อ่อนอยูร่ะทด 

๏493 พระสุเมรุเอนนอนบนยอดหวาย ดงัองคชาติชาย 
ลนไฟให้อ่อนอยูร่ะทด 

๏523 ดินดลจนจบมหาพรหม      มหาพรหมโสฬส 
ปรากฏทัว่ทุกเมืองสวรรค ์

๏494 แต่แผน่ดินคลจนจด           ถึงพรหมโสฬส  
เทวาปรากฏทุกสถาน 

๏524 มานัง่แทบประตูวิมาน      ตบพระหตัถจ์ดัฉาน 
ร้องสาธุการทั้งเมืองสวรรค ์

๏495 นัง่ลงยงัพ้ืนพระวิมาน       ตบพระหตัถจ์ดัฉาน  
ร้องสาธุการในสวรรค ์
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“... พอพระเวา้ค านั้นขาดลง   เทวาส่งเล่ือยทิพยม์าให้  

พระจบัไดซ่้อยโสอุดร    บ่อาทรเล่ือยงาบ่ชา้ 

ตกต่อหนา้ยกให้แก่พราน   พระให้ทานเทวาซมซ่ืน  

เสียงฟ้าคร้ืนฟ้าหวัน่ดินไหล   เสียงดงัไกลโมทนาทัว่เขต...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว)    
 

เม่ือพญาฉัททนัต์ให้ทานเป็นงาแก่พรานก็เกิดอศัจรรยห์ลายประการ เป็นการใช้อติพจน์ 

เกินความเป็นจริงอย่างห น่ึงในเร่ืองฉัททันตชาดก โดยฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง  

และวดับา้นนา กล่าวถึงเหตุอศัจรรยท่ี์น่าต่ืนตาต่ืนใจมากกว่าฉบบัวดัสูงเม่น เช่น เกิดแผ่นดินไหว 

เขาพระสุเมรุโอนเอน หมู่เทวดานัง่ลงกบัพื้นวิพาน ไหวส้าธุใหแ้ก่การกระท าของพญาชา้ง 

ฉทัทนัตชาดกฉบบัวดัสูงเม่น มีการใชอ้ติพจน์มากกวา่ฉบบัอ่ืน เป็นการกล่าวใหส่ิ้งต่าง ๆ ดู

น่าอศัจรรย ์ยิง่ใหญ่ ดงัความวา่ 
 

“...หตฺถินาโค อนัว่าชา้งหนุ่มทั้งหลายทั้งหลายได ้8 พนัตวัอนัมีฤิทธ์ิ

ย่อมเดินไปในอากาศอนัอาศยัซ่ึงสทนัตสระในป่าหิมพานต์ก็อยู่แล

ในกาลนั้นโพธิสัตวเ์จา้ไดเ้กิดเป็นลูกชา้งตน 1 เป็นอนัประเสริฐกว่า

ชา้งทั้งหลายฝูงนั้นส่วนลูกชา้งตวันั้นมีตวัขาวทั้งมวล รตฺนมุกฺขปาโท 

มีตีนอันแดงก็มีแล โส อปฺปลพฺภาเค ส่วนในกาลภายหน้าแต่นั้ น

ลูกชา้งตวันั้นถึงวุฒิอนัจ าเริญขึ้นใหญ่มา อฏฺฐสิติหฏฺฐเพพโธ อนัสูง

ได ้80 ศอกนบัเป็นวาได ้20 วา วิสตานสตายาโม มีตนอนัยาวไดร้้อย

ชาวศอกประกอบดว้ยงวงอนัขาวเสมอลวดเงินอนัขาวยาวได ้58 ศอก

นบัเป็นวาไดสิ้บ 4 วา…” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
 

จากตัวอย่างบทประพันธ์ข้างต้น ความว่า ช้างทั้ งหลายทั้ งแปดพันตัวมีฤทธ์ิเหาะเหิน

เดินอากาศได้ และการกล่ าวถึ งลักษณะของพญาฉัททันต์ ท่ี มีลักษณะร่างกายใหญ่โต  

กว่าช้างปกติมาก ในตอนอ่ืน ๆ มีลกัษณะการใช้อติพจน์ เช่น ตอนบรรยายลกัษณะป่าหิมพานต ์

เส้นทางการเดินทางของพรานโสอุดร เป็นตน้ 
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4.4 บุคลาธิษฐาน  หรือบุคคลวัต  หมายถึง การกล่าวถึงส่ิงท่ีไม่มีชีวิต หรือส่ิงมีชีวิต 

ท่ี ไม่ ใช่ม นุษย์ เช่น  ต้นไม้ สั ตว์  โด ยให้ ส่ิ งเหล่ า น้ี แสดงกิ ริยาอาการ และความ รู้สึกได ้

เหมือนมนุษย ์เร่ืองฉัททนัตชาดกมีตวัละครหลกัเป็นสัตว ์คือพญาฉัททนัต์ นางจุลสุพตัราในชาติ

ช้าง และนางมหาสุพัตรา ซ่ึงเป็นการแสดงให้ เห็นถึงการใช้บุคลาธิษฐานตลอดทั้ งเร่ือง  

โดยการท าให้ช้างพูดได้ มีความรู้สึกต่าง ๆ นอกจากนั้นยงัมีการใช้บุคลาธิษฐานในส่วนอ่ืนอีก  

เช่น ในตอนท่ีพรานเฒ่าเดินทางเขา้สู่ป่าหิมพานต์ ก็จะมีการแสดงกิริยาอาการของหมู่สัตว ์เป็นตน้ 

ดงับทประพนัธ์ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏189 ลิงค่างบ่างบินอึงม่ี พ่ึบพบัขยบัหนี  
ปักษีประเพรียกเรียกกนั  

๏175 ลิงค่างกระบ่างชะนี ริบรับขยบัหนี  
ประเพรียกก็เรียกเพื่อนกนั  

๏190 ไก่เถ่ือนยืดต่อขึ้นขนั ตกใจไม่หนั  
นกหวา้ก็มาบินไป  

๏176 ไก่เถ่ือนยกคอขึ้นขนั ตกใจไม่ทนั 
ก็ลม้ผวาหนีไป  

๏201 เสือสีแรดชา้งกวางทราย ตกใจมากมาย  
ก็แตกใตว่ิ้งหนี  

๏187 เสือสีห์แรดชา้งกวางทราย ตกใจมากมาย  
กระต่ายกระเตน็โดดหนี  

๏202 ฝงูนกทั้งพงพี ลิงค่างบ่างชะนี  
ไม่ทนัจะหาลูกตน 

๏188 ฝงูนกท่ีในพงพี ลิงค่างบางชะนี  
มิทนัจะควา้ 

๏203 พลดัพรากวุ่นวายเสือกสน กู่อยูท่ัว่ดง  
บา้งกู่หาลูกสนัน่ไป  

๏189 พลดัพรากวุ่นวายสับสน กึกกอ้งทั้งดง  
ประเพรียกก็เรียกเพื่อนกนั  

๏204 จู๋ จ๋ีมีในไพรสน กู่กนัสนัน่ดง  
เพรียกไปท่ีในพงพี  

๏190 จูจ้ี้มีในหิมวนัต ์ร้องเรียกหากนั 
สนัน่ไปทั้งดงหลวง  

 

จากบทประพันธ์ข้างต้นจะเห็นการใช้บุคลาธิษฐานของผูป้ระพันธ์โดยการท าให้สัตว์ 

มีกิริยาอาการ เป็นตอนท่ีพรานโสอุดรเดินทางในป่าหิมพานต์ มีต้นไม้ลม้ขวางทางเฒ่าโสอุดร  

ก็เอาขวานมาตดัเสียงดงัสนัน่ป่า ท าใหห้มู่สัตวต่์าง ๆ ตกใจ ร้องเรียกหากนัว่ิงหนีชุลมุนวุน่วาย  
 

4.5 สัทพจน์ คือ การเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงดนตรี เสียงสัตว์ เสียงคล่ืน เสียงลม  

เสี ย งฝน ตก  เป็ น ต้น  ซ่ึ งก ารใช้ สั ท พ จน์ จ ะท า ให้ ผู ้ รั บ ส าร เกิ ด จิน ตภ าพ ได้ชั ด เจน  

(สุจิตรา จงสถิตวฒันา, 2549 : 39) การใช้สัทพจน์ปรากฏในฉัททันตชาดก ฉบับวดับ้านแลง  

และวดับา้นนา เพียงสองฉบบั ส่วนฉบบัอ่ืนไม่ปรากฏการใช ้โดยฉบบัวดับา้นแลง และวดับา้นนา 

ใช้สัทพจน์ในตอนท่ีทหารออกไปตีฆ้องร้องป่าวหาพรานกล้าไปหาพญาฉัททันต์ ตอนท่ีพราน 
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โสอุดรเดินทางเขา้ป่าหิมพานตไ์ดมี้ตน้ไมล้ม้ขวาง พรานป่าจึงเอาขวานเอาส่ิวมาตดัเจาะตน้ไมน้ั้น  

และตอนท่ีพญาช้างโดนปืนพิษยิงร้องเสียงดัง หมู่ช้างบริวารได้ยินดังนั้ นจึงรีบว่ิงกลับมาหา

พญาฉัททนัต์ ในส่วนน้ีมีการใช้สัทพจน์เพื่อแสดงถึงความวุ่นวายให้ผูรั้บสารไดรู้้สึกถึงเหตุการณ์

นั้น ดงัความวา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏338 โกรกรากโสกสากทั้งป่า โผงผางวางมา  
ดงัป่าจะแตกท าลาย  

๏332 โกรกรากโสกสากทัว่ป่า โผงผางวางมา  
พระสุธาจะทรุดท าลาย  

๏339 ร้องแป๋นอยูวุ่่นวาย ให้โหยโกยกาย  
อึงคนึงไปทัว่ไพรสณฑ ์

๏333 ร้องแป้นแล่นมาวุ่นวาย อ้ืออึงมากมาย  
ก็ว่ิงไปทั้งไพรสณฑ ์

  

จากบทประพนัธ์ขา้งตน้ เป็นเหตุการณ์ในตอนท่ีหมู่ช้างบริวาร ไดย้ินเสียงพญาฉัททนัต์ 
ร้องจากการท่ีถูกพรานโสอุดรยิง จึงท าให้เกิดความวุ่นวาย โดยผู ้ประพันธ์ใช้การเลียนเสียง
ธรรมชาติ “โกรกกราก” “โสกสาก” “โผงผาง” ซ่ึงเป็นการแสดงเสียงให้ผู ้รับสารได้รู้สึกถึง 
ความวุน่วายท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้น 
 

รสวรรณคดี 

ทฤษฎีรสในวรรณคดีสันสกฤตนั้น เป็นการน าความคิดเร่ืองรสมาวิเคราะห์วรรณคดี  

โดยเป็นการวิเคราะห์อารมณ์ต่าง ๆ ท่ีผูป้ระพนัธ์ไดแ้สดงไวใ้นผลงาน เรียกว่า ภาวะ ในระยะแรก

นั้ นภาวะหลักมี 8 อย่าง คือ ความรัก ความขบขัน ความทุกข์โศก ความโกรธ ความมุ่งมั่น  

ความน่ากลัว ความน่ารังเกียจ และความน่าพิศวง ต่อมาจึงมีความสงบ เพิ่มเขา้มาเป็นภาวะท่ี 9  

เม่ือผูอ่้านไดรั้บรู้ภาวะท่ีผูป้ระพนัธ์แสดงไวแ้ลว้ ก็จะเกิดอารมณ์ตอบสนองต่อภาวะนั้น เรียกว่า รส 

(กุสุมา รักษมณี, 2549: 24-25) 

รส คือ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ท่ีเกิดขึ้ นในใจของผูอ่้านเม่ือได้รับรู้อารมณ์ท่ีผู ้ประพันธ์

ถ่ายทอดไวใ้นวรรณคดี นักวรรณคดีตามทฤษฎีรสมีความเห็นว่า วรรณคดีเกิดขึ้นเม่ือผูป้ระพนัธ์ 

มีอารมณ์สะเทือนใจ แลว้ถอดถ่ายความรู้สึกนั้นออกมาในบทประพนัธ์ อารมณ์นั้นกระทบใจผูอ่้าน 

ท าให้เกิดการรับรู้และเกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ เป็นการตอบสนองส่ิงท่ีผูป้ระพนัธ์เสนอออกมา  

รสจึงเป็นความรู้สึกท่ี เกิดขึ้ นในใจของผู ้อ่าน มิใช่ส่ิงท่ีอยู่ในวรรณคดีซ่ึงเป็นเพียงอารมณ์ 

ท่ีผูป้ระพนัธ์ถอดถ่ายลงไวแ้ละเป็นตวัท าใหเ้กิดรสเท่านั้น (กุสุมา รักษมณี, 2549: 24) 
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รสวรรณคดีตามทฤษฎีรสในวรรณคดีสันสกฤต แบ่งได ้9 รส ดงัน้ี  

 1. ศฤงคารรส คือ ความซาบซ้ึงในความรัก เกิดจากความรัก 2 ประเภท คือ ความรักของ 

ผูท่ี้ไดอ้ยูด่ว้ยกนั และความรักของผูท่ี้อยูห่่างกนั 

 2. เราทรรส คือ ความแคน้เคือง เป็นรสท่ีเกิดจากการรับรู้ความโกรธ 

 3. วีรรส คือ ความช่ืนชม เป็นรสท่ีเกิดจากการรับรู้ความมุ่งมัน่ในการแสดงความกลา้หาญ

ความกลา้หาญมี 3 อยา่ง คือ กลา้ให ้กลา้ประพฤติธรรมหรือหนา้ท่ี และกลา้รบ 

4. พีภัตสรส คือ ความเบ่ือ ร าคาญ ขยะแขยง เป็นรสท่ีเกิดจากการรับรู้ความน่าเบ่ือ  

น่ารังเกียจ ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ เกิดจากส่ิงน่ารังเกียจท่ีไม่สกปรก และส่ิงน่ารังเกียจท่ีสกปรก 

 5. ศานตรส คือ ความสงบใจ เป็นรสท่ีเกิดจากการไดรั้บรู้ความสงบ เป็นความรู้สึกไม่ทุกข ์

ไม่สุข ไม่เกลียด ไม่ริษยา เป็นความสงบซ่ึงเป็นความสุขและเป็นประโยชน์แก่สัตวท์ั้งปวง 

 6. หาสยรส คือ ความสนุกสนาน เป็นรสท่ีเกิดจากการได้รับรู้ความขบขนั ความขบขัน

แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ความขบขันท่ี เกิดแก่ผู ้อ่ืน หมายถึงการพูดหรือท าให้ผู ้อ่ืนขบขัน  

ซ่ึงส่วนมากมกัจะเป็นไปโดยตยเองไม่รู้ และความขบขนัท่ีเกิดแก่ตนเองรู้สึกขบขนัตนเอง 

 7. กรุณารส คือ ความสงสาร เป็นรสท่ีเกิดจากการได้รับรู้ภาวะทุกข์โศกซ่ึงมี 3 อย่าง  

คือ ความทุกขโ์ศกท่ีเกิดจากความอยติุธรรม เกิดจากความเส่ือมทรัพย ์เกิดจากความวิบติั 

 8. ภยานกรส คือ ความเกรงกลัว เป็นรสท่ีเกิดจากการรับรู้ความน่ากลัว ซ่ึงแบ่งเป็น  

3 ประเภท คือ ความเกรงกลวัท่ีเกิดจากการหลอกลวง เกิดจากการลงโทษ และเกิดจากการข่มขู่ 

 9.  อพัภูตรส คือ ความอศัจรรยใ์จ เป็นรสท่ีเกิดจากการรับรู้ความน่าพิศวง ซ่ึงมี 2 ประเภท 

คือ ความอศัจรรยใ์จท่ีเกิดจากส่ิงท่ีเป็นทิพย ์หรืออภินิหาร และเกิดจากส่ิงท่ีน่าร่ืนรมย ์
 

 รสวรรณคดีท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองฉัททนัตชาดกทั้ง 4 ฉบบั มีปรากฏทั้งหมด 6 รส 

ไดแ้ก่ ศฤงคารรส เราทรรส วีรรส กรุณารส ภยานกรส  อพัภูตรส ซ่ึงอธิบายแต่ละรสไดด้งัน้ี 
 

1. ศฤงคารรส คือ รสแห่งความซาบซึ้งในความรัก ความรักในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงความรัก

ระหว่างสามี เมีย เพียงอย่างเดียว แต่เป็นความรักระหว่างพ่อแม่ลูก ความรักระหว่างเพื่อน  

ความรักระหว่างเครือญาติด้วยเช่นกัน โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความรักของผูท่ี้  
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ไดอ้ยู่ดว้ยกนั และความรักของผูท่ี้อยู่ห่างกนั โดยเร่ืองฉัททนัตชาดกปรากฏความรักทั้ง 2 ประเภท  

ทั้งจากสามีกบัเมีย หวัหนา้กบัลูกนอ้ง และพ่อกบัลูก ดงัน้ี 

 ความรักของผูท่ี้ได้อยู่ด้วยกัน เป็นการแสดงความรักท่ีมีการแสดงออกต่อกันและกัน  

โดยปรากฏดงับทประพนัธ์ดงัน้ี 

  

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏17 พาหมู่บริวาร  
เที่ยวในไพรสาร   กบันางฉายยา  
หญา้ปลอ้งหญา้หวาย  ไดเ้ป็นภกัษา  
เที่ยวเล่นลีนลา   อยูใ่นไพรสน  

   ๏15 พาหมู่บริวาร  
เที่ยวในดงดาน   กบัศรีฉายยา  
หญา้ปลอ้งโพธ์ิไทร  ไดเ้ป็นภกัษา  
เคยจรลินลา   ในไพรสิงขร  

   ๏18 คร้ันกินอ่ิมแลว้  
ยอ่มพาเมียแกว้   ลงเล่นสายชล  
น ้าไหลระร่ี   มีในไพรสน  
โพธิสัตวจ์รดล   ลงเล่นส าราญ  

   ๏16 คร้ันกินอ่ิมแลว้  
ยอ่มพาเมียแกว้   ลงเล่นสาคร  
บริวารทั้งปวง  ชูงวงสลอน  
บา้งจมบา้งนอน  ในกลางชลธาร 

             ๏19 บา้งจมบา้งนอน  
ชูงวงสลอน   ในกลางชลธาร  
บนัเทิงเริงร่ืน   ดว้ยหมู่บริวาร  
โพธิสัตวค์ิดอ่าน   เลียบไมเ้ป็นทน น  

   ๏17 บนัเทิงร่ืนรัก  
ดว้ยหมู่บริวาร   โพธิสัตวค์ิดอ่าน 
เรียบไมถ้มน า  ขงัน ้าเล่นสนาน  
ว่ายเปล่ียนเวียนวนั   สาครวงัวน  
บา้งลอยบา้งแช่  ในกลางสายชล 
เล่นแลว้จรดล  เที่ยวหาอาหาร 

   ๏483 ตวักูจะตาย 
กูคิดเสียดาย  แต่พระธรรมา  
กูสอนหมู่ชา้ง  ให้ภาวนา  
ทุกวนัอตัรา  ค ่าเชา้เพรางาย 

   ๏453 ถึงเราจะตาย 
เราคิดเสียสะดาย  แต่พระธรรมา  
กูสอนนางชา้ง  ให้ภาวนา  
ค ่าเชา้เพลา  จนกว่าส้ินใจ 

            ๏582 ชาวเจา้ถว้นหนา้ 
อยา่โกรธโกรธา  ว่าจะฆ่านายพราน  
เวรกรรมทั้งน้ี  กูกบันางคราญ  
ใช่งานใช่การ  จะพลอยจรดล 

   ๏544 ชาวเจา้ถว้นหนา้ 
อยา่โกรธโกรธา  จะไปฆ่าพราน  
เวรกรรมเท่าน้ี  กูกบันงคราญ  
ใช่งานใช่การ  ของท่านทุกคน 

   ๏584 วนัน้ีชาวเจา้ 
ฟังธรรมจ าเอา            เถิดนางทรามเปล่ียว  
กม้หนา้ใชก้รรม  แต่กูผูเ้ดียว 
ตายจากไพรเขียว  จกัไดไ้ปสวรรค ์ 

   ๏546 วนัน้ีชาวเจา้ 
ฟังค าจ าเอา  เถิดหนาทรามเปล่ียว  
กม้หนา้ใชก้รรม  แต่พี่คนเดียว 
ตายจากไพรเขียว  จกัไดไ้ปสวรรค ์ 

   ๏585 พากนัคอยอยู ่    ๏547 ชวนกนัคอยอยู ่
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ถา้คิดถึงก ู  อยา่เสียทางธรรม  
รักษาศีลพระ  เป็นนิจกาล 
ทุกเม่ือเช่ือวนั  กว่าจะมว้ยมรณา  

ถา้คิดถึงก ู  อยา่เสียทางธรรม  
อุตส่าห์รักษา  ศีลพระนิรันดร์ 
ทุกเม่ือเช่ือวนั  กระหวาจะมรณา  

             ๏586 อยา่ไดป้ระมาท 
ท าตามโอวาท  วนัพระแปดค ่า  
ก าหนดรักษา   เมตตาภาวนา 
จกัไดไ้ปสวรรค ์  ดว้ยกรรมทั้งหลาย 
เราจะลาตาย  วนัน้ีแลนา 

   ๏548 เจา้อยา่ประมาท 
ท าตามโอวาท  แห่งกูอยา่คลา  
วนัพระทุกค ่า  ก าหนดรักษา  
เมตตาภาวนา  จกัไดไ้ปสวรรค ์

 

 ความรักของพญาฉัททันต์ต่อหมู่บ ริวาร จากบทประพันธ์ข้างต้นแสดงให้ เห็นว่า

พญาฉัททันต์พาหมู่บ ริวารออกหาอาหาร เล่นน ้ า กันอย่างมีความสุขสงบร่มเย็นอยู่ เสมอ  

พญ าช้ าง จึง เป็ น ท่ี รักอย่ างยิ่ งของหมู่ บ ริวาร  ต่อม าเม่ื อพ ราน โส อุดรยิ งพญ าช้ างแล้ว  

พญาชา้งไดบ้อกกบัพรานว่า ถึงตนจะตายตนก็ไม่เสียดายอะไร แต่เสียดายท่ีตนไม่สามารถอยู่ต่อไป

เพื่อท่ีจะได้สั่งสอนอบรมหมู่ช้างให้อยู่ในศีลธรรม สุดท้ายเม่ือพญาช้างก าลังจะส้ินลมก็ได ้

บอกกบัหมู่บริวารว่า อย่าไดต้ามไปฆ่านายพรานและนางจุลสุพตัราเลย จะเป็นการก่อกรรมท าเข็ญ 

ต่อเวรต่อกรรมกันไปเสียเท่านั้ น หากรักเรา จงหมั่นถือศีลภาวนาครองตนให้อยู่ในธรรมเถิด  

โดยทั้ง 2 เหตุการณ์น้ี เป็นการแสดงความรักของพญาช้างท่ีเป็นห่วงหมู่บริวาร แมต้นใกลจ้ะตาย 

ก็ยงัไม่สนใจชีวิตของตนเอง แต่ห่วงท่ีตนจะไม่ไดค้อยแสดงธรรมให้แก่หมู่บริวาร และห่วงบริวาร

วา่จะไปก่อกรรมท าเขญ็ จึงไดส้ั่งย  ้าก่อนส้ินลมวา่ใหค้รองตนในศีลธรรมหมัน่รักษาศีลอยูเ่สมอ 

 ความรักของผูท่ี้อยูห่่างกนั เกิดจากการพลกัพรากจากกนั ปรากฏในบทประพนัธ์ดงัน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏546 ยกงวงตีอก  
น ้าตาไหลตก  ร้องกอ้งไพรสน  
กรรมเวรส่ิงใร  ให้พระทุกขท์น 
กล้ิงเกลือกเสือกตน  ท่ีในหิมวนัต ์

   ๏516 ยกงวงตีอก  
น ้าตาไหลตก  ร้องกอ้งไพรสน  
กรรมอนัส่ิงใด  ให้พระทุกขท์น 
เวราผจญ   นะพระจอมขวญั 

   ๏547 โอพระเจา้เอย  
บาปช่ือใดเลย  จึงมาตามทนั  
เคยกินเคยอยู ่  สมสู่ทุกวนั  
บาปใดมาทนั  ถึงพระอยูห่วั 

   ๏517 โอพระเจา้เอย  
บาปส่ิงใดเลย  จึงมาตามทนั  
เคยกินเคยอยู ่  แสนสนุกทุกวนั  
บาปใดมาทนั  ถึงพระขา้เอย 

   ๏548 ร้อยวนัพนัปี  
...อยูดี่   แสนสนุกชมชวั  

   ๏518 ร้อยวนัพนัปี  
เรายอ่มอยูดี่  เป็นสุขทุกวนั  
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ในดงพงไพร   เราไม่ไดก้ลวั 
บาปใดถึงตวั  ทูนหวัเมียเอย 

ในดงพงไพร   ป่าไมด้งรัง  
บาปใดมาทนั   อยูห่วัขา้เอย 

 

 ความรักของนางมหาสุพัตราท่ีมีต่อพญาฉัททันต์ปรากฏหลายตอนในเร่ือง ดังเช่น  

บทประพันธ์ข้างต้น เม่ือพญาช้างถูกพรานตัดงาแล้วจึงร้องด้วยความเจ็บปวดเป็นเสียงอันดัง  

นางมหาสุพตัราและหมู่บริวารไดย้ินจึงรีบกลบัมาหาพญาฉัททนัต ์เม่ือนางมหาสุพตัราเห็นพญาชา้ง

ถูกตัดงาดังนั้ น จึงเกิดความเศร้าเสียใจร าพึงร าพันถึงพญาฉัททันต์คร้ันเม่ือยงัมีชีวิตอยู่ด้วยกัน  

วา่เคยกินเคยอยูรั่กใคร่กนัอยา่งมีความสุข ตอนน้ีเวรกรรมอะไรมาทนัท าใหพ้ญาชา้งไดจ้ากตนไป 
  

2. เราทรรส คือ รสแห่งความแค้นเคืองท่ีเกิดจากความโกรธ โดยความโกรธน้ีสามารถ 

เกิดได้จากศตัรู คนรัก พ่อแม่ หรือเกิดขึ้นเองจากการไม่ชอบ ความโกรธในเร่ืองฉัททันตชาดก 

ปรากฏดว้ยกับ 2 ตวัละครคือ นางจุลสุพตัราโกรธต่อพญาฉัททนัต์ เป็นความโกรธท่ีเกิดระหว่าง  

คนรัก และนางมหาสุพตัรา และหมู่ช้างบริวารท่ีโกรธต่อพราน และนางจุลสุพตัรา เป็นความโกรธ 

ท่ีเกิดจากการไม่ชอบในการกระท า โดยเราทรรสในเร่ืองฉทัทนัตชาดก ปรากฏดงัน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏23 หกัก่ิงหน่ึงมา  
ให้จุลสุพตัรา   ลูกงามพรรณราย  
ถูกรังมดแดง   ตกลงมากมาย  
ตอ้งตวัโฉมฉาย   ขึงโกรธคือไฟ  

   ๏20 หกัก่ิงหน่ึงมา  
ให้จุลสุพตัรา   ลูกงามพรรณราย  
ถูกรังมดแดง   ตกลงรายมาย  
ขบกดัโฉมฉาย   กร้ิวโกรธคือไฟ  

   ๏24 ว่าพระฉทัทนัต ์ 
แกลง้จณัฑานกนั   จ านงจงใจ  
เอารังมดแดง   แกลง้ให้กูไย  
กูรู้น ้าใจ    ว่าไม่เท่ียงทนั  

   ๏21 ว่าพระฉทัทนัต ์ 
แกลง้จณัฑาลกนั   จ านงจงผลาญ 
น ้าใจชัว่ชา้   ชา้งน้ีสามานย ์
มาแกลง้จณัฑาล   ให้มดแดงก ู

   ๏33 นางชา้งใจมาร  
ห้าวสบถสาบาน   ไม่เช่ือภูมี  
ผกูกรรมท าเวร   แก่หน่อชินสีห์  
ถา้ตายจากน้ี   จกัตามลา้งผลาญ  

   ๏29 นางชา้งใจมาร  
สบถสาบาน   ไม่เช่ือภูมี  
ผกูกรรมท าเวร   แก่หน่อชินสีห์  
แมน้ตายเป็นผ ี  จกัตามมาผลาญ  

   ๏34 แมน้เกิดเป็นคน  
เวราอยา่พน้   กูกบัภูบาล  
เกิดชาติใดใด  จกัตามลา้งผลาญ  
กูกบัภูบาล   จนมว้ยชีวา 

   ๏30 แมน้เกิดเป็นคน  
เวราอยา่พน้   ตวักูกบัท่าน  
เกิดไหนไม่พน้  ให้กูลา้งผลาญ  
ตราบเท่านิรพาน  จนส้ินสุดกนั 
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“...พระโสมสายหกัปันเมียแกว้  บาทช่ือแลว้จุลสุพตัรา  

บ่ทนัพจิารณามดแดงรังนอ้ย   นางผูส้อยรับแลว้รีบกิน  

นางสีนิลมดแดงกดัปาก    เจ็บแสบมากกดัหูกดังวง  

นางเอ้ินทว้งด่าผวัทั้งเคียด   ซายเสนียดนอ้ยมนัชงั 

ซายน้ีถงัใจเล้ียวใจคด    แกลง้เอามดมาให้กดักนั  

ซายส าคญัรักเมียบ่เถิง   กูบ่เพิงจกักลั้นใจตาย  

กูอบัอายขายหนา้เพื่อนบา้น   ให้เจา้นางหนุ่มเหนา้จุลสุพตัรา  

บ่ฟังวาจาผวัแพง    เอ้ินเวา้ใจของเจา้มนัมิดมนัด า  

ขอผกูกรรมผกูเวรผวัแกว้   บ่ให้แลว้ในซาติภายหลงัขอ 

สมหวงัไดฆ้่าผวัแกว้    นางกล่าวแลว้เลยกลั้นใจตาย...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว)    
 

“...อนัพระยาชา้งก็เอางวงขึ้นตีไมรั้งนั้นตน้ 1 อนัเป็นดอกบางนั้นดว้ย

พรมพวัแห่งมนัหั้นแล ส่วนนางพระยาตวัช่ือจุฬสุภทัรานัง่อยูภ่ายหาง

ลงมาถูกตอ้งก่อนนั้นปุนนปตนอนัว่าใบไมอ้นัเกลา้อนัเจืออยู่ดว้ยก่ิง

ไมแ้ห่งนั้นก็หล่นตกลงพดัก็มาตน้นางจุฬสุภทัรา ตุมกิมิลิกานิ อนัว่า

มดก็ตกลงมาดว้ยก าลงัแห่งพระยาชา้งตีตน้ไมน้ั้นลงก็มาพดัมดฝงูนั้น

มาถูกตน้นางพระยาตวัพี่ช่ือว่ามหาสุภทัราอยู่กล าหัวลง ปุปปเรนุอนั

ว่าไปสวนดอกไมรั้งก็หล่นตกในตนนางมหาสุภทัรามีตน้เรียรายไป

ดว้ยไกลสวนดอกไมต้กเหนือเมียรักช่ือว่าสุภทัราก็มีแลพระยาชา้งห้ือ

ใบไมแ้ลมดด ามดแดงตกถูกตนกูดายพระยาชา้งตวัน้ีบ่รักกูแทเ้ท่ารัก

แต่เมียหลวงมหาสุภทัราแลนางจุฬสุภทัราลวดผูกเวรแห่งมหาสัตว์

เจา้ว่ากรรมอนัน้ีจุ่งไวห้นัก่อนเถิดหากจกัรู้เม่ือภายลุน...”  

“...นางจุฬสุภทัราเมียน้อยนั้นหันพระยาช้างห้ือดอกบัวแก่นางเมีย

หลวงดังอันก็เคียดผูกเวรในโพธิสัตว์เจ้าด้วยค าว่าพระยาช้างห้ือ

ดอกบวัดวงใหญ่มีกลีบ 7 ชั้นแก่นางมหาสุภทัราอนัเป็นเมียรักพระยา

ชา้งบ่ห้ือแก่กูแล กมัม อนัน้ีจุ่งไวห้ั้นก่อนเถอะกูหากจกัห้ือรู้เม่ือภาย

ลุนชะแลว่าอนันางจุฬสุภทัราก็ผกูเวรปางนั้นเป็นถว้น 2 แล...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
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 ความแค้นเคืองของนางจุลสุพัตราท่ีมีต่อพญาฉัททันต์ อันเป็นต้นเหตุของเร่ืองราว  

ของเร่ืองฉัททันตชาดก โดยการแสดงความโกรธของนางจุลสุพัตราน้ี  ฉัททันตชาดก 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา และฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ใช้เหตุการณ์ ท่ีพญาช้าง  

พาหมู่บ ริวารไป เก็บลูกมะเด่ือ กินกัน  เม่ื อพญาช้างเด็ด เอาก่ิ งมะ เด่ือให้นางจุล สุพัตรา  

ก่ิงนั้นกลบัมีรังมดแดงอยู่บนนั้น ท าให้มดแดงกดันางจุลสุพตัรา นางจึงด่าสาปแช่งพญาฉัททนัต ์

พญาฉัททนัต์ขอโทษเท่าไรนางก็ไม่ยอมฟัง ส่วนฉบบัวดัสูงเม่นใช้ 2 เหตุการอนัเกิดความโกรธ  

ของนางจุลสุพัตรา คือ เหตุการณ์แรกพญาช้างเห็นต้นรัง ออกดอกสวยงาม ส่งกล่ินหอมฟุ้ ง  

จึงตีก่ิงไม้ให้ดอกไม้ตกพรมลงบนตัวของหมู่ช้าง แต่ด้วยเวรกรรมแต่ปางหลัง จึงท าให้มีรังมด 

อยู่บนก่ิงนั้ นตกใส่นางจุลสุพัตรา นางจึงสาปแช่งพญาช้างด้วยความโกรธ เหตุการณ์ต่อมา 

เม่ือพญาช้างเอาดอกบวัให้แก่นางมหาสุพตัรา แต่ไม่ให้นางจุลสุพตัรา นางจึงโกรธท่ีพญาฉัททนัต์

รักตนไม่เท่านางมหาสุพัตรานางจึงผูกใจเจ็บเป็นคร้ังท่ีสอง โดยผูป้ระพันธ์ได้แสดงเราทรรส 

ให้ผูรั้บสารได้เห็นอย่างชัดเจนผ่านอาการโกรธ และน้อยใจของนางจุลสุพัตราท่ีมีต่อพญาช้าง  

ผูเ้ป็นคนรัก 
 

3 . วีรรส รสแห่งความกล้า  เป็นรส ท่ี มีความโดดเด่น ท่ี สุดในเร่ืองฉัททันตชาดก  

เน่ืองจาก พญาฉัททนัต ์คือ พระโพธิสัตว ์หมายถึง บุคคลท่ีจะไดเ้กิดเป็นพระพุทธเจา้ในอนาคตกาล 

ซ่ึงการท่ีผู ้ประพันธ์น าเอาวีรรสมาใช้ให้โดดเด่นในเร่ืองก็ เพื่ อส่งเสริมความเป็นวีรบุ รุษ  

ให้แก่ตัวละคร และยงัเป็นการสรรเสริญถึงพระพุทธเจ้าอีกด้วย (กุสุมา รักษมณี, 2549: 252)  

โดยความกล้าท่ีเด่นท่ีสุดในเร่ือง คือ การกล้าให้ การท่ีพญาฉัททันต์ให้อวยัวะและชีวิตของตน  

เพื่อเป็นทานให้แก่พราน ท่ีมาน างาไปให้นางจุลสุพตัรา คือความกลา้ท่ีเป็นแกนหลกัของเร่ืองน้ี  

เป็นการให้ เพื่อสั่ งสมบารมี คือการให้ทานบารมีของพระโพธิสัตว์ โดยวีรรส การกล้าให ้ 

ปรากฏอยูใ่นบทประพนัธ์ต่อไปน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏512 พรานเฒ่าดีใจ 
จึงเดินเขา้ไป  จบัเล่ือยยืนกราน 
ยืนชกัโกรกกราก  ฉาดฉาดฉานฉาน 
ให้สะเทือนสะทา้น  เจ็บย่ิงหนกัหนา 

   ๏483 พรานเฒ่าดีใจ 
จึงเดินเขา้ไป  จบัเล่ือยยืนกราน 
ยืนชกัโกรงกราง  ฉาดฉาดฉานฉาน 
สะเทือนสะทา้น  เจ็บย่ิงหนกัหนา 
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   ๏513 ปวดถึงสมอง 
ซ ้าลงเป็นสอง  ทั้งพิษปืนยา 
พน้ท่ีจะกลั้น  เสียวส่ันกายา 
เอน็ดูนกัหนา   ดว้ยพญาฉทัทนัต ์

   ๏484 เจ็บถึงสมอง 
ซ ้าลงเป็นสอง  ทั้งพิษปืนยา 
พน้ท่ีจะกลั้น  ตวัส่ันไปมา 
เอน็ดูนกัหนา   ถึงพระยาฉทัทนัต ์

   ๏514 วางเล่ือยลงไว ้ 
ชลเนตรหลามไหล   ร ่าไห้โศกศลัย ์ 
โออกกูอา  เจา้พญาฉทัทนัต ์ 
ดงัฤๅจะกลั้น  ไดเ้ป็นศาสดา 

   ๏485 วางเล่ือยลงไว ้ 
ชลเนตรหลามไหล   ร ่าโรยโศกศลัย ์ 
โออกกูอา  พระยาฉทัทนัต ์ 
ดงัหรือจกักลัน่   เป็นพระศาสดา 

   ๏517 ตวักูน้ีเล่า 
จะใคร่เป็นพระเจา้  เทศนาแจง้ท า  
ร าลึกถึงคุณ  ตามบุญตามกรรม 
โนมเนาเอาท า  มาสอนตวัเอง  

   ๏488 ตวักูน้ีหนา 
ใคร่เป็นศาสดา  ร าลึกถึงค า  
ยอมทนวิบาก  ยอมยากดว้ยกรรม 
พระเจา้นึกธรรม  ส่ังสอนตวัเอง  

   ๏518 ยกเล่ือยขึ้นได ้
ตั้งจิตตั้งใจ  บ่ไดก้ลวัเกรง  
หกัดว้ยปัญญา  แห่งพระองคเ์อง  
ความเจบ็บ่เกรง             เพราะจะใคร่ให้ทาน 

   ๏489 ยกเล่ือยขึ้นได ้
ตั้งจิตตั้งใจ  บ่ไดก้ลวัเกรง  
หกัดว้ยปัญญา  แห่งพระองคเ์อง  
ความเจบ็บ่เกรง  พระจกัใหท้าน 

             ๏519 ชกัเล่ือยฉาดฉาด  
บดัเดียวก็ขาด  ตกลงมินาน  
ยกขึ้นทนูเกลา้   แลว้ยื่นให้พราน  
เดชะสมภาร  ขอเป็นศาสดา  

   ๏490 ชกัเล่ือยฉดัฉดั  
บดัเดียวกระบดั   ก็ขาดบ่นาน  
ยกทูนเหนือเกลา้   เจา้ย่ืนให้ทาน  
เดชะผลทาน  ขอเป็นศาสดา  

 

“...ส่วนพรานกล่าวว่า ขา้ก็บ่อาจจกัตดังาเจา้กูไดแ้ล มหาสตฺโต ส่วน

มหาสัตวเ์จา้ก็ตั้งยงัสติห้ือหมั้นแลว้กล่าวว่าดูกรพรานแลมีดงัอั้นท่าน

จุ่งมายกเอางวงกูขื้น ห้ือถือเอาหัวเหล็กเลือยท่ีสุดก าลงั 1 เถอะก าลงั

ตวักูดัง่จกัยกเอางวงขึ้นก็บ่ไดแ้ลว่าอั้น โส รุทฺโธ อนัว่าพรานผูน้ั้นก็

กระท าดว้ยประการดัง่ค  าแห่งมหาสัตวเ์จา้กล่าวนั้นก็ยกเอามายงัเหล็ก

เล่ือยนั้นใส่ในงวงจ่ึงชักไปมาหั้ นแล ทันต  อนัว่างานั้นก็ขาดตกมา

ดว้ยก าลงัเหล็กเล่ือยอนัมหาสัตวเ์จ้าช่วยชักนั้นเป็นประดุจดงัเล่ือย

แห่งท่อนไม้ก็ขาดตกก็มีแล อถ เม่ือดงัอั้นมหาสัตวเ์จา้ก็น าเอางามา

ห้ือเป็นทานดว้ยงวงแห่งตนแลว้ก็กล่าวว่า ดูกรพรานกูห้ืองาทั้ง 2 น้ี

เป็นทานแก่ท่านแลดัง่งาทั้ง 2 น้ีบ่อเพิงใจกูแลบ่เป็นท่ีรักแก่กูก็บ่มีแล

ก็หากเป็นท่ีรักท่ีเพิงใจแห่งกูมากนกัแลกูไดห้ื้องาทั้ง 2 เป็นทานฉะน้ี

กูก็บ่ปรารถนาเป็นอินทาพรหมยมราชพระยาจกักูก็บ่ปรารถนามกัเอา
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สัตวอ์นักูก็เท่าปรารถนามกัเอายงัพระยาสัพพญัญูนั้นเป็นท่ีรักย่ิงกว่า

อนักูรักงาน้ีไดร้้อยเท่าพนัเท่าหม่ืนเท่าแสนเท่าดีแล อิท  ทนัตา ทาน  

อัน ว่าห้ืองาเป็นทาน น้ีจุ่ ง ห้ื อ เป็น ปัจจัยอันจักได้ต รัสพระยา

สัพพญัญูตณัญาณนั้นจุ่งมีเถิด ว่าอนัแลว้เจา้ก็ห้ืองาเป็นทานแก่พราน

ผูน้ั้นหั้นแล...”        (ฉบับวัดสูงเม่น) 
 

 จากบทประพนัธ์จากฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง ฉบบัวดับา้นนา และฉบบัวดัสูงเม่น 

ข้างต้นจะ เห็นได้ว่ า  แม้ว่ าตนจะเจ็บปวดมากแค่ ไหน  ทั้ งจากบาดแผล ท่ีถู ก ปืนพิ ษยิง  

และความเจ็บปวดจากการท่ีพรานเอาเล่ือย เล่ือยลงบนงาของตน พญาช้างก็อดทนเน่ืองจากตั้งใจ 

ท่ีจะมอบงาของตนให้เป็นทานแก่พราน โดยฉบับวดัสูงเม่นพญาช้างยงัให้พรานยกงวงของตน 

ไปช่วยกดเล่ือยให้งาของตนนั้ นขาดได้โยไวยิ่งขึ้ น แม้เจ็บปวดสักเพียงไรพญาช้างก็อดทน 

และนึกถึงค าหลักธรรมมาข่มสติของตนเอาไว้ โดยนึกไวเ้สมอว่าตนจะมอบงาน้ีให้เป็นทาน  

จึงอดทนต่อความเจ็บปวดไปได ้เป็นการแสดงความกลา้หาญในธรรมอีกอย่างหน่ึงของพญาช้าง 

เน่ื อ งจ าก พญ าช้ า งยึ ด มั่ น ใน ธ รรม  ตั้ งมั่ น ว่ าตน จะได้ เป็ น พ ระพุ ท ธ เจ้ า ใน อน าค ต  

พญาช้างหมั่นสั่ งสอนบริวารอยู่ เสมอให้ตั้ งมั่นในศีลธรรม ไม่ให้ ก่อเวรก่อกรรม ซ่ึงเป็น 

การแสดงความกลา้ในธรรมของพญาฉทัทนัต ์

นอกจากความกลา้ในการให้ และความกลา้ในทางธรรมแลว้ พญาฉัททนัต์ยงัมีความกลา้  

ในการให้อภัย และยงักล้าในการรับการขอขมาจากศัตรูอีกด้วย โดยวีรรสน้ีปรากฏในตอนท่ี 

พญาช้างแสดงธรรมให้แก่พรานโสอุดร เม่ือพรานโสอุดรได้ฟังธรรมแลว้จึงเกิดความส านึกผิด  

โดยการท่ีพรานส านึกผิดน้ีปรากฏเพียงในฉบับวดับ้านแลง และวดับ้านนาเท่านั้ น ส่วนฉบับ 

วดัสูงเม่น และฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว ไม่ปรากฏความท่ีแสดงถึงความส านึกผิดของพราน 
 

 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
          ๏486 นายพรานใจแกลว้ 
ฟังธรรมแจว้แจว้  เร่งคดิโศกศลัย ์ 
เร่งคดิถึงตวั  กลวัไฟนรกกาล 
ระรัวตวัส่ัน  ประพร่ันหนกัหนา 

   ๏456 นายพรานใจแป้ว 
ฟังธรรมแจว้แจว้  เร่งคดิโศกศลัย ์ 
เร่งคดิถึงตวั  กลวัตกนรกพลนั  
ระรัวตวัส่ัน  พร่ันใจหนกัหนา 

   ๏487 ซบหวัลงไหว ้
กบับาททา้วไท  ร้องขอสมา  

   ๏457 ซบหวัลงไว 
กบับาททา้วไท  ร้องขอสมา  
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เอน็ดูขา้เจา้  โปรดเกลา้เกศา 
ขา้ไม่เอางา  ไปแลว้พนัปี  

เอน็ดูขา้เจา้  โปรดเกลา้เกศา 
ขา้ไม่เอางา  ไปแลว้พนัปี  

   ๏488 พรหมทตัราชา 
จะลงอาญา  ให้ส้ินชีวี  
ผิดแลว้หนกัหนา  ไปยงัเมืองผ ี
ความผิดขา้น้ี  พน้ท่ีจะประมาณ  

   ๏458 พรหมทตัราชา 
จกัลงอาชญา  ให้ส้ินชีวี  
ผิดชอบกม้หนา้  ตายไปเมืองผ ี
ความผิดขา้น้ี  พน้ท่ีคลนา  

             ๏489 พระโพธิสัตวเ์จา้ 
คร้ันเห็นพรานเฒ่า  โศกเศร้านกัหนา  
กลวับาปตนท า  กลวักรรมเวรา  
คิดเห็นโทษา  ไม่เอางาไป 

   ๏459 พระโพธิสัตวเ์จา้ 
คร้ันเห็นพรานเฒ่า  โศกเศร้านกัหนา  
กลวับาปตนท า  กลวักรรมเวรา  
คิดเห็นโทษา  ไม่เอางาไป 

   ๏490 เสียแรงมึงมา 
ถ่อกายกายา  มาถึงพงไพร  
วนัน้ีเห็นว่า  กูจกับรรลยั 
งากูเล่าไซร้  กูจะใหเ้ป็นทาน  

   ๏460 ดูหราพรานเฒ่า 
เสียแรงมาเล่า  ถึงป่าพงไพร  
วนัน้ีเห็นว่า  กูจะบรรลยั 
งากูเล่าไซร้  จะให้แกมึง  

                      ๏491อุตส่าห์เถิดนะพรานไพร 
เอางากูไป  ให้ไดไ้ปถึง  
ถวายทา้วพรหมทตั  เจา้นายของมึง 
ทา้วเธอจะถึง  ใจมึงหนกัหนา  

   ๏461 อุตส่าห์เอาไป 
ตาเฒ่าพรานไพร  เอาไปให้ถึง  
ถวายทา้วพรหมทตั  เจา้นายของมึง 
ทา้วเธอจะถึง  ใจมึงหนกัหนา  

          ๏492 ผา้ผอ่นแพรพรรณ 
จกัให้รางวลั  เงินทองเส้ือผา้ 
ให้นางนอ้งแกว้  เจา้จุลสุพตัรา 
แม่นอนแทน่งา  ต่างหนา้ผวัขวญั  

             ๏462 ผา้ผอ่นแพรพรรณ 
จกัให้รางวลั  เงินทองเหลือตรา  
ให้นางนอ้งแกว้  เจา้นอนแท่นงา 
แนบชิดนิทรา  ต่างตวัผวัขวญั  

 

 ใจความของบทประพันธ์ข้างต้นมีใจความว่า เม่ือพญาช้างแสดงธรรมให้แก่พรานฟัง 

แลว้พรานเฒ่าก็รู้สึกผิดท่ีตนได้มายิงพญาช้าง จึงก้มลงกราบแทบเท้าของพญาฉัททันต์เพื่อเป็น  

การขอขมา เน่ืองจากตนกลัวตกนรกเน่ืองจากเวรกรรมท่ีตนได้ท า ตนจะไม่เอางาของพญาช้าง  

ไปแลว้ ถึงแมว้่าพระเจา้พรหมทตัจะประหารชีวิตตนก็ไม่เป็นไร ส่วนพญาฉัททนัตค์ร้ันเห็นดงันั้น 

จึงบอกให้พรานเอางาของตนไป โดยท่ีพญาช้างนั้ นไม่ รู้สึกโกรธพรานเฒ่าเลย แต่ยงัแสดง 

ความเมตตาแก่พราน อีกทั้ งยงันึกถึงนางจุลสุพัตราอีกด้วย เป็นการแสดงความกล้าในการให ้ 

และความกลา้ในการใหอ้ภยัไดอ้ยา่งชดัเจน 
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4. กรุณารส คือ รสแห่งความสงสารท่ีเกิดจากทุกข์ โดยเหตุของความทุกข์มี 3 สาเหตุ  

คือ เหตุจากความอยุติธรรม เหตุจากความเส่ือมทรัพย์หรือส่ิงท่ีรัก และเหตุจากวิบัติต่าง ๆ  

รสแห่งความสงสารในเร่ืองฉัททันตชาดกน้ี  เกิดจากเหตุ ท่ี เกิดจากความสูญ เสียส่ิงท่ี รัก  

โดยมีการแสดงส่วนน้ีผ่านตวันางจุลสุพตัรา และนางมหาสุพตัรา ท่ีเสียใจท่ีสูญเสียพญาฉทัทนัตไ์ป 

โดยปรากฏในบทประพนัธ์ดงัน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏694 โอพ้ระฉทัทนัต ์ 
รักเมียจอมขวญั   พน้ท่ีจะดลนา  
ในพ้ืนปฐพี   ไม่มีใครมา  
เหมือนพระราชา   ไม่มีถึงสอง  

   ๏664 โอพ้ระฉทัทนัต ์ 
รักเมียจอมขวญั   พน้ท่ีคลนา  
ในพระธรณี   ไม่มีเลยหนา  
เหมือนพระราชา   ไม่มีถึงสอง  

   ๏699 เมียจกัตามไป  
เลือดตาหลัง่ไหล   ไม่พบฤาสาย  
พระแกว้เมียเอย   เมียจะกลั้นใจตาย  
ตามพระฤๅสาย   ป่ินเกลา้เกศี 

   ๏668 เมียร ่าร้องไห้  
เลือดตาหลัง่ไหล   ไม่พบฤาสาย  
พระแกว้เมียเอย   เมียจะกลั้นใจตาย  
ตามพระฤๅสาย   ป่ินเกลา้เกศี 

              ๏700 พระร่มโพธ์ิทอง  
พระอดโทษนอ้ง   ไม่ผกูไพรรี  
หาไหนเหมือนองค ์ ทรงธรรมพ์นัปี  
ทัว่ทั้งธรณี   บ่เทียมถึงสอง 

   ๏669 พระร่มโพธ์ิทอง  
เลือดตาหลามไหล   ไม่พบฤๅสาย 
กรรมของนอ้งแลว้   แคลว้พระทราบสดาย  
ชาติหนา้อยา่คลาย   ป่ินเกลา้ธรณี 

 

 เม่ือนางจุลสุพตัรารู้เร่ืองราวจากพรานโสอุดรจึงเกิดความเศร้าเสียใจ ส านึกผิดทั้งหมด 

ในกรรมท่ีตนไดก่้อ ร าพึงร าพนัถึงพญาช้างเม่ือคร้ันได้อยู่ร่วมกนั ว่าชาติน้ีคงไม่มีใครจะมาเทียบ 

พญาฉทัทนัตไ์ดแ้ลว้ ตนจะขอตายตามพญาชา้งไปเกิดอยูคู่่ทุก ๆ ชาติ  
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏591 โอแ้ต่น้ีเล่า  
ใครจะพาเรา   เขา้สู่พนาลยั  
พระสลดัเราไว ้  ท่ีในพงไพร 
โอแ้ต่น้ีไป   ใครจะสอนเรา 

   ๏555 โอแ้ต่น้ีเล่า  
ใครจะน าเรา   สู่ท่าน ้าไหล  
พระพลดัเราเสีย   กลางดงพงไพร 
โอแ้ต่น้ีไป   ใครจะน าเราเลย 

   ๏592 ยองวงตีอก  
น ้าตาไหลตก   ร้องไห้ไม่สบาย  
ควรฤๅส้ินบุญ            เจา้พระคุณของเมียเอ๋ย  
อกเปล่าเราเอย   จะพึ่งบญุใคร  

   ๏556 ยกงวงตีอก  
น ้าตาไหลตก   ร้องอยูเ่ป้ยเป้ย 
ควรหรือส้ินบญุ   พระคุณลูกเอ๋ย  
แต่น้ีบ่เสบย   ไม่เห็นภูมี  
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   ๏593 เห็นแต่พระเจา้  
พระเคยปกเกลา้   พาเขา้พงไพร  
ตีอกผางผึง   จะพึ่งใครมี  
เหมือนพระพนัปี   ฉทัทนัตร์าชา  

   ๏557 แต่น้ีพระเจา้  
พระเคยปกเกลา้   พาเขา้พงพ ี
ตีอกผางผาง  ใครจะเหมือนภูมี  
เหมือนหน่อชินศรี   ฉทัทนัตร์าชา  

           ๏594 โอพระเพื่อนทุกข ์ 
เราเคยอยูสุ่ข   ท่ีในหิมวา  
ดงัฤๅวนัน้ี   มามว้ยมรณา  
เพราะไอพ้รานป่า   มนัมาจองผลาญ  

             ๏558 โอพระเพื่อนทุกข ์ 
พระเคยอยูสุ่ข   ในป่าหิมวา  
ดงัหรือวนัน้ี   มามว้ยมรณา  
เพราะไอพ้รานป่า   มนัมาจองผลาญ  

   ๏600 ยิงพระตายแลว้  
ยงัแต่เมียแกว้   กบัหมู่บริวาร  
ไวใ้ยมิยิง   ให้ส้ินสุดปราณ  
พวกพน้บริวาร   มว้ยดว้ยพระองค ์

   ๏563 ยิงพระตายแลว้  
ยงัแต่เมียแกว้   กบัหมู่บริวาร  
ไวใ้ยมิยิง   ให้ส้ินทั้งปราณ  
พลายพงับริวาร   ไปตามพระองค ์

             ๏602 ส้ินบุญพระแลว้  
แต่ยงัเมียแกว้   ใครจกัพาจร  
พวกพลพระเจา้   เขา้ในดงดอน  
ดุจดงัภูธร   ฉทัทนัตร์าชา  

   ๏564 ส้ินบุญพระแลว้  
แต่น้ีเมียแกว้   จะหายโหยองค ์ 
พวกพลพระเจา้   จะเขา้ในดง  
ไม่เหมือนดงัองค ์  ฉทัทนัตร์าชา  

   ๏603 พระยอ่มเคยพา  
บริวารเลม็ลา   อาหารดอนดง  
ในดงพงป่า   ล าธารพงพี  
พระจรรี    ยอ่มพาจรจรัล  

   ๏566 เคยพาบริวาร  
เที่ยวหาอาหาร  ในดงพงพี  
ห้วยละหารธารเขา  พระเจา้จรลี  
บึงบางอนัมี  ยอ่มพาจรจรัล 

   ๏604 โอยแต่น้ีเล่า  
ใครจกัพาเรา   เขา้ในหิมวนัต ์ 
ดุจดงัพระเจา้   ผา่นเกลา้จอมธรรม ์
แต่น้ีหิมวนัต ์  จกัเศร้าหมองส้ิน  

   ๏567 โอแต่น้ีเล่า  
ใครจกัพาเรา   เขา้สู่หิมวนัต ์ 
เหมือนดงัพระเจา้   ผา่นเกลา้จอมธรรม ์
แต่น้ีหิมวนัต ์  จกัเยน็หนกัหนา  

 

 เม่ือพญาช้างส้ินลมไปแล้วนางมหาสุพตัราก็ร้องไห้โศกเศร้าคร ่ าครวญพร ่ าถึงพญาช้าง 

ต่าง ๆ นานา วา่ใครจะมาแทนพญาฉัททนัตไ์ด ้พญาชา้งปกครองหมู่บริวารดว้ยความสงบสุขร่มเยน็ 

พาเท่ียวเล่นหาอาหารไม่ได้ขาด แต่น้ีเลยใครจะมาแทนพระองค์ได้ เป็นการแสดงกรุณารส 

ใหผู้รั้บสารไดเ้ห็นอยา่งชดัเจน  
 

5. ภยานกรส คือ รสท่ีแสดงถึงความน่ากลัว เป็นรสท่ีเกิดจากการรับรู้ความน่ากลวั วาคฺภฏ 

กล่าวถึงภยานกรสไว้ว่า มีความน่ากลัวอันเกิดแต่การเห็นส่ิงท่ี น่าสยดสยอง การกลัวนั้ น 

มักกล่าวเป็นลักษณะของหญิง คนชั้นเลว และเด็ก และการบังเกิดรสน้ี นักปราชญ์พรรณนา 
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ถึงการมองไปทางทิศ ปากแห้ง ตวัสั่น พูดออ้แอ ้หวาดหวัน่ ท าหน้าซีด และสลบลงไป (วาคฺภฏ  

และป.ส. ศาสตรี ผูแ้ปล, 2504: 39-40)  

ทั้ งน้ีสามารถแบ่งภยานกรสได้เป็น 3 ประเภท คือ ความกลัวท่ีเกิดจากการหลอกลวง  

ความกลัว ท่ี เกิดจากการลงโทษ  และความกลัว ท่ี เกิดจากการข่มขู่ อ าจมีภาวะ เส ริมคือ  

ความสงสัย ความหลง ความอบัจน ความต่ืนตระหนก ความเฉยชา ความพร่ันพรึง ความส้ินสติ 

ความตาย วิภาวะของความน่ากลวัได้แก่ การได้ยินเสียงผิดปกติ การเห็นภูติปิศาจหรือสัตว์ร้าย  

การอยู่คนเดียว การไปในป่าเปล่ียว การท าผิด เป็นตน้ อานุภาวะของความน่ากลวัไดแ้ก่ การว่ิงหนี 

การส่งเสียงร้อง เป็นต้น (กุสุมา รักษมณี, 2549: 127) ในเร่ืองฉัททันตชาดก ปรากฏภยานกรส  

ในบทประพนัธ์วา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏707 พาหญิงใจบาป  
ใจไม่สุภาพ   โมโหเมามวั  
สมคบไอพ้ราน   ให้ไปฆ่าผวั  
ไม่คิดถึงตวั   ว่าจกัเป็นกรรม  

   ๏678 ถามหญิงใจบาป  
ใจไม่สุภาพ   โทโสมืดมวั  
มนัคบกบัพราน   ให้ไปฆ่าผวั  
มนัไม่คิดกลวั   ว่าจกัเป็นกรรม  

   ๏708 พาหญิงใจชัว่  
รู้แต่ด่าผวั   ว่าไม่เท่ียงธรรม  
ยมบาลร้องด่า   ว่าหญิงโกล า  
ทั้งน้ียอ่มกรรม   มึงท าไวเ้อง  

   ๏679 ถามหญิงใจชัว่  
มนัแกลง้ฆ่าผวั  มึงไม่เท่ียงธรรม  
เขาจึงร้องด่า   ว่าหญิงโกล า  
เพราะบาปเพราะกรรม มึงท าไวเ้อง  

   ๏709 เอาน ้าทองแดง  
ว่าหญิงใจแขง็   แสนร้ายหมอเพลง 
มึงจกัโทษใคร   ท าใส่ตวัเอง  
เร่งกรอกอยา่เกรง   อยา่ให้เคยใจ  

   ๏680 เอาน ้าทองแดง  
ถามหญิงใจแขง็   ใส่สักหมอ้เผลง้ 
มึงจกัโทษใคร   ท าใส่ตวัเอง  
เร่งกรอกอยา่เกรง   อยา่ให้เคยใจ  

   ๏710 ผา่อกผา่ปาก  
เร่งเอาคีมลาก   ทอดลงในไฟ  
ปักหวัมนัลง   ให้จงหน าใจ  
พาหญิงจงัไร   ปากกลา้สามานย ์

   ๏681 ผา่อกผา่ปาก  
เอาคีมเหลก็ลาก  ทอดเขา้ในไฟ  
จบัหวัมนัลง   ให้สมน ้าใจ  
พาหญิงจงัไร   ปากกลา้สามานย ์

   ๏711 พาหญิงทรชน  
ใจร้ายอกุศล   เล่ห์กลคนพาล  
แสนแง่แต่คิด   ลว้นผิดทุกประการ  
จริงฤๅใชพ้ราน   ไปฆ่าราชา  

   ๏682 ถามหญิงทรชน  
ใจร้ายอกุศล   เล่ห์กลคนพาล  
มนัเร่งแตง่คิด   ลว้นผิดทุกประการ  
จริงหรือใชพ้ราน   ไปยิงราชา  

   ๏712 นางทนบ่ได ้    ๏683 นางทนมิได ้ 
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รับว่าจริงไซร้   ไดโ้ปรดเกศา  
ยกมือขึ้นไหว ้  พระยมราชา  
สารภาพโทสา   ท่านก็ไม่ฟัง  

รับค าจริงใจ   ไดโ้ปรดเกศา  
ยกมือขึ้นไหว ้  พระยมราชา  
สารภาพโทษา   ท่านก็ไม่ฟัง  

   ๏713 หญิงใจโมโห  
ไม่อดโทโส   พาโลโอหงั  
มึงร้องขอโทษ   กูไม่อยากฟัง  
ตนไซร้เม่ือยงั   เป็นคนใจแขง็  

   ๏684 หญิงใจโมโห  
มกัง่ายโทโส   พาโลโอหงั  
มึงร้องขอโทษ   กูก็ไม่ฟัง  
เม่ือก่อนภายหลงั  ใจมึงกลา้แขง็  

  

เม่ือนางจุลสุพัตราตายลงนางก็ได้ตกนรก โดนยมบาลลงโทษอย่างหนักหนาสาหัส  

จนนางเกิดทุกขเวทนาอย่างถึงท่ีสุด เม่ือนางหวาดกลัวจนทนไม่ได้นางก็ยกมือไหว้ยมบาล  

สารภาพเวรกรรมท่ีตนไดท้ าเม่ือคร้ันยงัมีชีวิตอยู ่
 

6. อัพภูตรส คือ รสแห่งความอัศจรรย์ใจ   อัพภูตรสในเร่ืองฉัททันตชาดกเป็นรส 

ท่ีผูป้ระพันธ์น ามาเสริมขยายวีรรส เป็นส่วนช่วยส่งเสริมความรู้สึกช่ืนชมยินดีในบุญญาธิการ  

ของพญาฉัททนัต์ เพื่อให้ผูรั้บสารเกิดความอศัจรรยใ์จในตวัพระโพธิสัตว ์โดยเร่ืองฉัททนัตชาดก

ปรากฏ อพัภูตรสในเหตุการณ์ดงัน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏503 เดชะบารมี 
แห่งหน่อชินศรี  จกัขา้มสงสาร  
จึงร้อนขึ้นไป  ถึงทา้วมฆัวาน 
อินทร์เจา้วิมาน              ทอดพระเนตรลงมา 

   ๏473 เดชะบารมี 
แห่งหน่อชินศรี  จกัขา้มสงสาร  
จึงร้อนขึ้นไป  ถึงทา้วมฆัพาน 
อินทร์เจา้วิมาน  ทอดพระเนตรลงมา 

   ๏504 รู้ว่าโพธิสัตว ์
ตอ้งปืนยาขดั  จกัถึงมรณา  
มนัยิงเจ็บแลว้  ยงัไม่โกรธา 
คิดจกัเล่ือยงา  ออกให้เป็นทาน  

   ๏474 รู้ว่าโพธิสัตว ์
ตอ้งปืนถนดั  จะถึงมรณา  
ถูกปืนลม้แลว้  พระไม่โกรธา 
เธอจะเล่ือยงา  ให้ทานแก่มนั  

   ๏505 โอโอน ้าใจ 
ไม่มีผูใ้ด   จะเปรียบเทียบทนั 
อยา่เลยมากู  จะช่วยดว้ยพลนั 
ให้เจา้กูนั้น  ลุเถิงศาสดา  

   ๏475 โอโอน ้าใจ 
จะมีผูใ้ด   จกัเปรียบเทียบนั้น 
อยา่เลยมากู   จะช่วยจอมธรรม ์
ให้พระเจา้นั้น  ลุเป็นศาสดา  

           ๏506 พระอินทร์เจา้คิด 
บดัเด๋ียวเนรมิต  ทิ้งเล่ือยลงมา  
ให้โพธิสัตว ์  ตกตรงภกัตรา 
จึงยกงวงงา  จบัเอาดว้ยพลนั  

             ๏476 อินทร์เจา้ตรึงษไ์ตร 
คิดแลว้บดัใจ  ทิ้งเล่ือยลงมา  
ให้โพธิสัตว ์  ตกลงตรงหนา้ 
พระเอ้ือมงวงควา้  จบัเอาเล่ือยพลนั  
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            ๏507 ชูขึ้นเหนือเกลา้ 
ร้องประกาศทัว่ทา้ว เทวาในสวรรค ์ 
ทั้งเทพสิงสู่  อยูใ่นไพรสันต ์ 
ช่วยขา้ดว้ยพลนั  จะตรัสพิศฐาน 

   ๏477 ชูไวเ้หนือเกลา้ 
ประกาศร้องป่าว  เทพเจา้ในสวรรค ์ 
ทั้งเทพสิงสู่  อยูใ่นหิมวนัต ์
ฟังขา้เจา้พลนั  จะตั้งธิษฐาน 

   ๏508 วนัน้ีตวัขา้ 
จกัเล่ือยซ่ึงงา  ออกให้เป็นทาน  
ใช่ขา้ปรารถนา  สมบติัพสัถาน 
อินทร์พรหมยมการ  เป็นทา้วพญา  

   ๏478 วนัน้ีตวัขา้ 
จะขอเล่ือยงา  เอาให้เป็นทาน  
ใช่ปรารถนา  สมบติัพสัถาน  
อินทร์พรหมยมการ  เป็นทา้วพญา  

 

เม่ือพญาชา้งตั้งใจจะมอบงาของตนใหเ้ป็นทานแก่พรานแลว้ จึงยองวงขึ้นไหวอิ้นทร์พรหม

เทวดา อธิษฐานว่าถ้าตนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ขอให้พระอินทร์ส่งเล่ือยลงมาให ้  

เป็นการใช้ อัพภูตรส แสดงถึงความอัศจรรย์ ส่งเสริมวีรรส ท่ีพญาช้างจะมอบงาให้เป็นทาน  

เม่ือพญาชา้งอธิษฐานแลว้ พระอินทร์จึงส่งเล่ือยทิพยล์งมาใหพ้ญาฉทัทนัต์ 

ฉบับวดับ้านแลง ฉบับวดับ้านนา และฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ปรากฏ  อัพภูตรส 

ในตอนท่ีพญาช้างมอบงาเป็นทานให้แก่พรานโสอุดร เป็นการขยายวีรรส ให้ดูมีความยิ่งใหญ่

อศัจรรย ์แสดงถึงบุญญาธิการของพญาฉทัทนัต ์
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏520 ในเม่ือท่านทา้วใหท้าน อศัจรรยบ์นัดาล  
ทัว่ทุกทิศาโกลาหล  

๏491 ปางเม่ือท่านทา้วให้ทาน อศัจรรยบ์นัดาล  
ทัว่ทั้งสถานกุลาหล  

๏521 อึงคะน่ึงทัว่ทุกต าบล อลเวงอลวน  
สุธาดลจะแตกท าลาย  

๏492 อึงคะน่ึงทัว่ทุกต าบล โอนเอนอลวน  
แผน่สุธาดลปล่ิมท าลาย  

๏522 พระสุเมรุเอนอ่อนดงัยอดหวาย ดงับุรุษชาย 
ลนไฟก็อ่อนอยูร่ะทด 

๏493 พระสุเมรุเอนนอนบนยอดหวาย ดงัองคชาติชาย 
ลนไฟให้อ่อนอยูร่ะทด 

๏523 ดินดลจนจบมหาพรหม มหาพรหมโสฬส 
ปรากฏทัว่ทุกเมืองสวรรค ์

๏494 แต่แผน่ดินคลจนจด ถึงพรหมโสฬส  
เทวาปรากฏทุกสถาน 

๏524 มานัง่แทบประตูวิมาน ตบพระหตัถจ์ดัฉาน 
ร้องสาธุการทั้งเมืองสวรรค ์

๏495 นัง่ลงยงัพ้ืนพระวิมาน ตบพระหตัถจ์ดัฉาน  
ร้องสาธุการในสวรรค ์
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“... พอพระเวา้ค านั้นขาดลง   เทวาส่งเล่ือยทิพยม์าให้  

พระจบัไดซ่้อยโสอุดร    บ่อาทรเล่ือยงาบ่ชา้ 

ตกต่อหนา้ยกให้แก่พราน   พระให้ทานเทวาซมซ่ืน  

เสียงฟ้าคร้ืนฟ้าหวัน่ดินไหล   เสียงดงัไกลโมทนาทัว่เขต...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว)   
 

บทประพนัธ์ข้างต้น แสดงให้ผูรั้บสารเห็นว่าเม่ือพญาช้างมอบงาของตนให้พรานแล้ว  

ก็ เกิดเหตุอัศจรรย์หลายประการขึ้ น  เช่น เกิดแผ่นดินไหว ฟ้าร้อง เขาพระสุ เมรุโอนเอน  

เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงบุญญาธิการของพญาฉทัทนัต ์
 

ความแตกต่างของส านวนฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา 

จากการน าบทประพันธ์ในเร่ืองฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านนา และฉบับวดับ้านแลง 

มาเปรียบเทียบในตารางคู่กนัในส่วนการวิเคราะห์ต่าง ๆ ขา้งตน้ ท าให้สังเกตุไดว้่า ฉัททนัตชาดก

ฉบับวดับ้านแลง มีส านวนเดียวกันกับฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านนา เม่ือดูท่ีปีท่ีเขียนขึ้นแล้ว  

ฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านแลง เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2330 ส่วนฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านนา  

เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2467 จึงท าให้เห็นว่าทั้งสองฉบบัน้ีเขียนขึ้นห่างกนั 137 ปี เป็นการแสดงให้เห็น

ว่าส านวนท่ีปรากฏในเอกสารฉบับวดับ้านแลง และวดับ้านนา เป็นส านวนท่ีนิยมใช้กันสืบมา  

โดยส านวนน้ีปรากฏอยู่ทั่วทั้ งภาคกลาง ภาตใต้ และจังหวัดชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก 

ของประเทศไทย ซ่ึงเป็นการคัดลอกกันต่อ ๆ มา อาจบอกได้ว่าฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านแลง 

เป็นเอกสารท่ีบนัทึกเร่ืองฉทัทนัตชาดกส านวนดงักล่าวท่ีเก่าท่ีสุดท่ีพบในปัจจุบนั เน่ืองจากมีศกัราช

ก ากับไวว้่าเขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2330 และยงัเป็นเร่ืองฉัททันตชาดกเพียงเล่มเดียวในประเทศไทย 

ท่ีพบในปัจจุบนัท่ีเขียนดว้ยอกัษรไทยยอ่ทั้งเล่ม  

แม้ว่ าฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านนาจะ มีส านวน เดียวกันกับ ฉบับวัดบ้านแลง  

แต่การศึกษาโดยการน าบทประพันธ์มาเปรียบเทียบกันตามการศึกษาข้างต้นก็ท าให้เห็นว่า 

ผูป้ระพันธ์ มีการเปล่ียนค าบางค า มีการแต่งเพิ่ม มีการตัดความ แต่การเรียงล าดับเหตุการณ์ 

การเล่าเร่ืองนั้นตรงกนัทั้งหมด ซ่ึงความแตกต่างอย่างเห็นไดช้ดันั้น จะเป็นในส่วนท่ีมีการแต่งเพิ่ม  

ดังนั้ นในส่วนท่ีมีการแต่งเพิ่มจึงเป็นการแสดงความสามารถของตัวผูป้ระพันธ์เอง ว่าถึงแม ้

จะเป็นส านวนเดียวกนักบัเอกสารฉบบัอ่ืน แต่ตนก็มีความสามารถในการแต่งบทประพนัธ์เช่นกนั  
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ลกัษณะหน่ึงท่ีเป็นความพิเศษของฉัททนัตชาดกฉบบัวดับ้านนา ไม่มีในฉัททันตชาดก

ฉบบัวดับา้นแลง คือการท่ีผูป้ระพนัธ์สอดแทรกค าพูดของตนลงไปคัน่ในเร่ืองดว้ย ซ่ึงการแทรก

ค าพูดลงไปก็เป็นลกัษณะของร้อยกรองไม่ไดใ้ชร้้อยแกว้ในการพูด ดงัตวัอยา่งบทประพนัธ์ดงัน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านนา 
๏220 ขา้เขียนกลางคืน ตวัไม่ยงัยืน 
เลยหนาท่านอา  หยดุพกัสักที 
คิ้วพวับวัคล่ี  จงไดเ้มตตา 
ให้หมากสักค า  ตาค าพ่ีอา 
อีกทั้งมวนยา  จีบมาดว้ยพลนั 

   ๏579 ขา้เขียนกลางคืน 
ตวัไม่ย ัง่ยืน  เลยหนาท่านอา 
กระเดียวนอ้ยกระเดียวใหญ่   ขวินไขว่หนกัหนา 
ดว้ยตวัอาตมา                   ไม่ตั้งใจเขียน 

   ๏298 งีบสักหน่อยก่อน 
เอววลัยข์วญัอ่อน  จงไดเ้มตตา 
ปราณีพี่เถิด  คิ้วเฉิดกลัยา 
จงไดเ้มตตา  สักพริบตาเดียว 

   ๏580 เพราะคิดจะสึก 
ไม่ตั้งใจเพียร  ขา้อุตส่าห์เขียน 
ผูน้กัสวดเล่า  อยา่ไดติ้เตียน 
ว่าฉานน้ีเขียน  ตวัไม่งามหนา 

   ๏442 สวดให้จงดี  
พระธรรมเล่มน้ี  เพราะดีหนกัหนา  
ขา้เขียนกลางคืน  ดึกด่ืนเวลา  
แมน้ขืนม่ลืนตา   มือพาเชือนไป 

   ๏581 ถา้ว่าตั้งใจ 
ถึงไม่งามไซร้  พอสวดท่านอา 
ดว้ยใจขา้ไขว่  ไปทางอื่นหนา 
ตว้ยจิตของขา้  ไม่ตั้งใจเลย 

   ๏443 อย่าไดยิ้ม้หวั  
หนา้มืดตามวั   ตกตวัตกไม ้ 
อยา่ไดนิ้นทา  ขอ้นว่าไยไพ  
นั้นหนาไตไ้ฟ  ดูแลให้ดี  เจ็บขี้ เสียแลว้  
น้ีเป็นหนา้ปลาย   เขี่ยไตใ้ห้ดี  
ไปขี้สักที   แลว้สวดให้ฟัง 

 

 

ลักษณะค าพูดของผู ้ประพันธ์ข้างต้นเป็นการสอดแทรกไว้ในเร่ือง โดยเป็นค าพูด  

ของผูป้ระพนัธ์เอง ปรากฏในตอนขึ้นหนา้ปลายของเล่มสมุดไทย และสุ่มการใส่ เช่น เม่ือเล่าความ

ถึงพญาฉัททันต์พาช้างเท่ียวเล่นอยู่ในป่า อยู่  ๆ ผู ้ประพันธ์ก็แทรกค าพูดของตนขึ้ นมาว่า  

“งีบสักหน่อยก่อน...” โดยเน้ือความโดยรวมมีความหมายว่า ตนเขียนเร่ืองน้ีในเวลากลางคืน

ตวัอกัษรอาจจะไม่สวย เล็กบ้างใหญ่บ้าง อีกทั้งยงัมีการขอหมากพลูยาสูบอีกด้วย อีกทั้งในส่วน 

บท ท่ีขึ้ นหน้ าปลายยัง มีการบอกว่า  “ เจ็บขี้ ”  ซ่ึ ง เป็นภาษาถ่ินใต้  แปลว่า  ปวดอุจจาระ  
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และ “ไปขี้สักที แล้วสวดให้ฟัง” ขอไปอุจจาระก่อนแล้วจะกลับมาสวดให้ฟังใหม่ เป็นการใส่

อารมณ์และความรู้สึกของผูป้ระพนัธ์ลงไปในเร่ืองดว้ย ทั้ง “งีบสักหน่อยก่อน” และ “ไปขี้สักที” 

การใส่ค าพูดของผู ้ประพันธ์ลงไปอีกจุดหน่ึงคือในตอนจบของเร่ือง ผู ้ประพันธ์ใส่  

ค าพูดของตนลงไปดว้ย ดงับทประพนัธ์วา่ 
 

ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏714 ใครยืมไปอ่าน  
ฟังเร่ืองนิทาน   อยา่ท าให้สูญ  
เหมือนเอน็ดูดว้ย   จงช่วยอนุกูล  
ขา้เขียนเพียรพูน   เพ่ิมพระศาสนา 

   ๏720 สุดท่ีจะวิบาก 
แสนทนอดอยาก  เภสัชเพลา 
ไม่มีผูใ้ด   ใครจะอุประถา 
แกข้ดัในกา  ยาขา้สักที 

   ๏715 เจ็บหลงันัง่เขียน  
เอาดว้ยความเพียร   ฉนัรักหนกัหนา  
ใครเอาสวดอ่าน   ท่านไดก้รุณา  
เหมือนเอน็ดูขา้   รักษาไห้ดี 

   ๏721 ไม่เห็นหนา้ใคร 
เจ็บขึงตึงไป  ขอ้ขดับดัสี 
สู้อดสู้ยาก  วิบากส้ินท่ี 
ถึงเขียนไมดี่  อยา่ฉินนินทา 
สร้างพระธรรมไว ้  ไปภายภาคหนา้ 
จกัมีปัญญา  ทรงพระวินยั 

   ๏716 น ้าหมากน ้าลาย  
ไฟใตต้กไหม ้  เสียตวัมวัศรี  
ประคิน่วินชา   ของขา้จงดี  
เอน็ดูเถิดพี่   นอ้งท่ีเอามา 

   ๏722 จึงตั้งความเพียร 
เจ็บหลงันัง่เขียน  ค่อยเพียรค่อยไป 
ดว้ยจิตคดิรัก  จกัขา้มสมุทยั 
ให้พน้วิสัย  จากห่วงบ่วงมาร 

   ๏717 จะจบัจะตอ้ง  
ประคบัประคอง   ของรักของขา้  
จะตั้งจะวาง   ให้เป็นทางท่า  
อยา่ท าหยาบชา้   เหมือนว่าเจา้ของ 

   ๏723 ถา้มีอชัชา 
เอาไปไม่ว่า  แลว้พาคืนสถาน 
อยา่ให้เศร้าหมอง  ไม่ตอ้งบุราณ 
เอาไปสวดอ่าน  วานไดเ้มตตา 

   ๏718 อนัตวัขา้น้ี  
จะจบัสักที   ค่อยประคบัประคอง  
หมิให้ชอกช ้า   ด าเศร้าศรีหมอง  
สุดท่ีประคอง   มิให้หมองมวั 

   ๏724 ใช่เช้ือเมโธ 
พหูทุกโข   เอโกนาถา 
ไม่เห็นผูใ้ด  อาศยัพ่ึงพา 
อณาญาติกา  อุปปัฏฐากไ์ม่มี 

   ๏719 พ่ีนอ้งทั้งหลาย 
สวดอ่านท่านได ้  บารมีถึงตวั 
ตวัขา้เจา้ของ  มิให้หมองมวั 
ถึงดีถึงชัว่  ให้เหมือนเก่านา 

   ๏725 กุศลดลใจ 
จึงเขียนไวใ้น  ศาสนาชินสีห์ 
เกิดชาติใดใด  เขญ็ใจอยา่มี 
กราบยาวะชีวี  ถึงนิรพาน 
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บทประพนัธ์ขา้งตน้เป็นการบอกให้ดูแลรักษาเล่มสมุดไทยน้ีให้ดี เหมือนท่ีผูป้ระพนัธ์ดูแล  

อยา่ให้โดนไฟไตต้กใส่ น ้ าหมากน ้าลายใหร้ะวงัอยา่ใหต้กโดน ตนตั้งใจเขียนแมจ้ะปวดหลงัปวดตวั 

ก็เพื่อกุศลผลบุญในการเขียน ซ่ึงข้อความเช่นน้ีไม่ปรากฏในฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านแลง  

จึงนบัวา่เป็นความพิเศษของฉทัทนัชาดกฉบบัวดับา้นนา 

เน้ือเร่ืองในตอนท่ีนางจุลสุพัตราเสียใจอาลยัท่ีส่งพรานไปฆ่าพญาฉัททันต์ เป็นตอนท่ี 

ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง และฉบับวัดบ้านนา ใช้บทประพันธ์คนละฉันทลักษณ์กัน  

ใชเ้น้ือความเปรียบเทียบกนัคนละอยา่ง แต่ส่ือความหมายออกมาในความหมายเดียวกนั ดงัความวา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏679 โอพ้ระโฉมยง  
เมียเป็นคนหลง   เพราะกรรมเวรา  
ขา้ไปใจมาร   แกลง้ผลาญราชา  
จึงใชพ้รานป่า   ไปฆ่าพระองค ์ 

๏645 นางตั้งปรารถนา  ดว้ยเจา้ฟ้าผูผ้วัขวญั  
มาเกิดไหนไปเกิดกนั      ทนัทุกชาตินอ้งปรารถนา 

   ๏680 เมียไดท้  าผิด  
สุดท่ีจะคิด   แลว้นาโฉมยง  
เมียจะกลั้นใจตาย   ตายตามพระองค ์ 
ร่วมในไพรพง   ดว้ยพระราชา  

๏646 ถา้ทา้วเป็นพระอินทร์ เมียเพื่อนกินเป็นสุชาดา 
จกัตามพระงามขา้   ทุกชาติพาอยา่คลาดไกล  

   ๏681 เมียขอตามเจา้  
พระทองหนุ่มเหนา้  ร่วมรักเสน่หา  
แมน้พระขึ้นสวรรค ์ ขอท่านราชา  
สู่ไตรตรึงสา   ร่วมวิมานกนั 

๏647 พระบรมเป็นพรหมทตั นอ้งขอนดัเป็นนางใน 
ให้ทา้วเจา้อาศยั   ส าราญใจในปรางศรี  

           ๏682 แมน้พระเป็นชา้ง  
เมียรักแนบขา้ง   เป็นพนาสันต ์ 
ให้พระอาศยั   เยน็ใจทรงธรรม ์ 
เมียรักจอมขวญั   ขอเล้ียงรักษา  

๏648 พระใจดีเป็นอศิวร  นางคู่ควรอุมาเทวี  
ความรักพระจกัรี   อยูร่่วมท่ีศิวาลยั 

 

เหตุการณ์ขา้งตน้คือความปรารถนาของนางจุลสุพตัรา ท่ีอยากไปเกิดคู่กับพญาฉัททนัต์ 

อีกคร้ัง ไม่ว่าพญาช้างจะเกิดไปเป็นอะไรตนก็จะตามไป เป็นการแสดงความสามารถและความรู้ 

ของศิลปินเอง โดยฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านนามีการกล่ าวถึงวรรณกรรมเร่ืองอ่ืน  ๆ  

คือเร่ืองอุณรุท และพระสุธน-มโนราห์  
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นอกจากน้ียงัมีในส่วนบทประพนัธ์ท่ีใช้ด าเนินเร่ือง แต่มีเหตุการณ์แยกออกมาท่ีแตกต่าง

กนัอยา่งส้ินเชิง เป็นเหตุการณ์ท่ีปรากฏเฉพาะในฉบบันั้น ๆ ดงัตวัอยา่ง 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
               ๏553 ชมดอกล าดวน 
รสสุคนธ์หอมหวาน ยียวนเอาใจ 
กระหลบฟุ้งเฟ่ือง  หอมทัว่พงไพร 
ฟุ้งขจรไป  ท่ีในหิมวา  

   ๏575 คร้ันค ่าเวลา 
ต่างมาบูชา  พระธาตุโฉมยง 
ลางงมาวนัทา  ขอสมาพระองค ์
ขอพระเจา้จง  อดโทษทั้งหลาย 

              ๏554 ชมดอกการเกษ 
มะทรางมะปรางเทศ วิเศษนานา 
พระร่มโพธ์ิแกว้  ลองแลว้แลนา 
โอหนา้อนิจจา  ก าพร้าเมียเอย  

   ๏576 ลางตวัภาวนา 
ท าตามราชา  พระเจา้ฤๅสาย 
ส่ังสอนส่ิงใด  มิให้เคล่ือนคลาย 
ก าหนดกฎหมาย  มิให้ลืมตวั 

   ๏555 เคยพาเมียไป 
เล่นน ้าสระใหญ่  ท่ีในหิมวนัต ์
ชมปลาชมบวั  ทัว่ทอ้งชลธาร 
ระร่ืนช่ืนบาน  ส าราญพระทยั 

   ๏577 คร้ันเวลาเชา้ 
ลาธาตุพระเจา้  เขา้ในไพรสน 
บางบึงไหนมี  ท่ีเคยจรดล 
ในไพรต าบล  แห่งหิมพานต ์

   ๏556 ทีน้ีจะส้ินบุญ 
พ่อเจา้ประคุณ  ทูนหวัเมียอา 
ใครจะพาเมียไป  เที่ยวในหิมวา 
ชมสัตวน์านา  ในป่าพงไพร 
ระร่ืนช่ืนใจ  ในป่าดงดอน 

           ๏578 คร้ันเยน็รอนรอน 
เวลาเคยจร  กลบัมาบ่นาน 
นางหกัดอกไม ้  มาลยับวับาน 
ถวายไวใ้นสถาน  ทุกวนัอตัรา 

 

บทประพนัธ์ท่ีฉบบัหน่ึงมี แต่อีกฉบบัหน่ึงไม่มี มีอยู่หลายบทในเร่ือง ดงัเช่นจากตวัอย่าง

ขา้งตน้ในฉบับวดับ้านแลง เป็นความในตอนท่ีพญาฉัททันต์ตายลง นางมหาสุพตัราจึงร าพึงถึง  

พญาชา้ง ในส่วนบทประพนัธ์ท่ียกมาไม่ปรากฏในฉบบัวดับา้นนา ส่วนตวัอยา่งจากฉบบัวดับา้นนา 

เป็นการเล่าเร่ืองเม่ือหมู่ช้างไดเ้ผาพญาฉัททนัต์ไปแลว้ เป็นการประพนัธ์โดยการใส่การบอกเวลา  

เข้าไปด้วย คือ “คร้ันค ่ าเวลา” “คร้ันเวลาเช้า” “คร้ันเย็นรอนรอน” การประพันธ์ลักษณะน้ี 

ไม่ปรากฏในฉบับวดับ้านแลง โดยในฉบับวัดบ้านแลงเม่ือเผาพญาช้างแล้วก็ตัดไปถึงตอน  

พรานโสอุดรเดินเขา้เมืองเลย บทประพนัธ์ท่ีเพิ่มเติมมาเหล่าน้ีเป็นบทขยายเน้ือความ ท าผูอ่้านให้

เกิดอารมณ์และความรู้สึกร่วมเพิ่มขึ้ น  เป็นส่วนท่ีผู ้ประพันธ์คิดขึ้ นมาเอง ไม่ให้ เหมือน 

ฉบบัท่ีคดัลอกออกมา ซ่ึงลกัษณะต่าง ๆ ท่ีฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง วดับา้นนาแตกต่างกนัน้ี 
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ทั้งการเพิ่มหรือลดค า เพิ่มหรือลดบทประพนัธ์ ลักษณะของความผิดเพี้ ยนไปจากบทประพนัธ์ 

ฉบับเดิมน้ีเป็นธรรมชาติของการถ่ายทอดและการคดัลอกซ่ึงเป็นส่ิงท่ีปกติท่ีพบเห็นได้เสมอ ๆ  

จากตน้ฉบบัสมุดไทยเกือบทุกเล่มในวรรณกรรมทุกเร่ือง (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2547: 35-39) 
 

จากการศึกษาและเปรียบเทียบดา้นศิลปะการใชภ้าษา ของเร่ืองฉัททนัตชาดกฉกทั้ง 4 ฉบบั 

ได้แก่  ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา ฉบับวัดสูงเม่น  และฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว  

พบว่าวรรณกรรมเร่ืองฉัททนัตชาดกทั้ง 4 ฉบับ เป็นวรรณกรรมศาสนาท่ีสอนคติธรรมโดยออ้ม  

ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน ามาจากนิบาตชาดก คือ ชาดกท่ีเช่ือกันว่าเป็นพุทธวจนะแท้ ๆ โดยผูป้ระพันธ์ 

ได้น าเร่ืองจากชาดกมาเรียบเรียงและประพนัธ์ใหม่ ในแบบฉบับของแต่ละคน โดยมีแก่นเร่ือง 

ท่ีเหมือนกนัโดยแก่นเร่ืองใหญ่ คือ การสละชีวิตเพื่อเป็นทานบารมี และยงัแฝงแก่นเร่ืองรองอีกดว้ย 

ทั้งการรักษาศีลห้า การท าความดีละเวน้ความชั่ว การอดทนอดกลั้นไม่ก่อกรรมท าเข็ญ เป็นต้น  

โดยใช้การเล่าผ่านตัวละครในเร่ืองได้อย่างสนุกสนานไม่น่าเบ่ือ ซ่ึงท าให้เข้าถึงผูรั้บสารได้ดี  

การวางโครงเร่ือง เรียงตามล าดบัเหตุการณ์ไม่มีเร่ืองราวท่ีสลบัซบัซ้อน ฉากท่ีใชใ้นเร่ืองมีฉากเมือง 

และฉากป่าเท่านั้ น โดยใช้การสร้างฉากเมืองแบบเสมือนจริง โดยใช้เมืองพาราณสี ซ่ึงตั้ งอยู ่

ในประเทศอินเดีย เป็นเมืองของทา้วพรหมทตั และนางมหาสุพตัรา ส่วนเมืองมทัทราชท่ีปรากฏ  

อยูเ่ฉพาะในเร่ืองฉทัทนัตชาดกฉบบัวดัสูงเม่นนั้นเป็นการสร้างเมืองตามท่ีมีปรากฏในชาดก ฉากป่า

ฉบับวัดสูงเม่นแตกต่างกับฉบับอ่ืนอย่างส้ินเชิง เน่ืองจากฉัททันตชาดกฉบับวัดสูงเม่นใช ้

การส ร้างฉากให้ มีลักษณะเหนือจริง โดยการใช้ลักษณะตามป่าหิมพานต์ในวรรณคดี  

มีการสอดแทรกพืชพรรณเฉพาะถ่ินเหนือเข้าไปบ้าง ส่วนฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง  

และฉบบัวดับา้นนา ใชฉ้ากป่าแสมือนจริง โดยเอาช่ือพรรณไม ้และสัตวท่ี์มีอยู่จริงมาประกอบฉาก 

ไม่มีการกล่าวเกินจริง  

ในด้านธรรมเนียมการแต่ง พบว่า ฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา  

ฉบับวัดสูงเม่นและฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ยึดการประพันธ์ตามแบบประเพณีโบราณ  

คือ การเปิดเร่ืองเปิดด้วยบทไหว้ครู ซ่ึงเป็นการแสดงความเคารพต่อผู ้มีพระคุณ บิดามารดา  

ครูอุปัชฌาย์ อีกทั้ งย ังแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย และเทพยดา โดยฉบับวัดสูงเม่น 

ใช้บทไหวค้รูแบบย่อ เป็นการแสดงความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จากนั้ น 
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ก็เข้าสู่การด าเนินเร่ืองหลัก และสุดทา้ยในการปิดเร่ืองจบลงด้วย ประชุมชาดก หรืออวสานบท  

และปิดดว้ยอตัตวิพากษข์องผูป้ระพนัธ์  

ในด้านศิลปะการใช้ภาษาของฉัททันตชาดกทั้ ง 4 ฉบับ ผูป้ระพันธ์ได้เลือกใช้ถ้อยค า 

มาใช้ในวรรณกรรมได้อย่างเหมาะสม ฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา  

และฉบับหอสมุดแห่งชาติลาวนั้น เป็นบทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง มีการเลือกใช้ค  าสัมผสั 

คลอ้งจอง มีการเล่นค า เล่นสัมผสัไดอ้ยา่งไพเราะ มีการสรรค าท่ีหลากหลายเพื่อไม่ให้เกิดการใชค้  า

เรียกตัวละครนั้ น  ๆ ซ ้ า ส่วนฉัททันตชาดกฉบับวัดสูงเม่นเป็นการเล่าเร่ืองตามอรรถกถา  

แปลภาษ าบ าลี  ส ลับกับ ภาษ าไทย ถ่ิน เห นื อ  ห รือ เรียกว่ าก ารแปล ร้อยตลอดทั้ ง เร่ือ ง  

โดยฉัททนัตชาดกฉบบัวดัสูงเม่นจะมีการใช้ค  าท่ียากกว่าฉัททนัตชาดกทั้ง 3 ฉบบั มีการใช้ศพัท ์

บาลีมาก  นอกจากนั้ นฉัททันตชาดกทั้ ง  4 ฉบับ  ย ังมีการใช้ส านวนโวหารต่าง ๆ  ได้แ ก่  

บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร และโวหารภาพพจน์ อันประกอบไปด้วย อุปมา  

อุปลกัษณ์ อติพจน์ บุคลาธิษฐาน สัทพจน์ ซ่ึงใชด้ าเนินเร่ือง และบอกอารมณ์ความรู้สึกของตวัละคร

ไดเ้ป็นอยา่งดี  

รสวรรณคดีท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองฉัททนัตชาดกทั้ง 4 ฉบบั ตามทฤษฎีวรรณกรรม

สันสกฤต ผู ้ประพันธ์ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของพญาฉัททันต์ในด้านความกล้า  

ในการให้ทาน ผ่านรสท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเร่ือง คือ วีรรส และใช้รสอ่ืน ๆ ช่วยส่งเสริมวีรรส 

ให้ตัวของพญาฉัททันต์นั้ น มีความโดดเด่น  เพื่ อ ชูให้ เห็นบุญญาบารมี  และความตั้ งใจ 

ท่ี จะสั่ งสมบารมีของอนาคตพุทธ เจ้า  และท าให้ ผู ้ รับสารเกิดความซาบ ซ้ึ งประทับ ใจ 

ในวรรณกรรมเร่ืองน้ี  

ฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา จะมีความโดดเด่นด้าน ศิลปะ  

ในการประพันธ์  ผู ้ประพันธ์ใช้บทประพันธ์ประเภทร้อยกรองด าเนินเร่ืองตลอดทั้ งเร่ือง  

จึงท าให้สามารถแสดงการใช้ศิลปะในการประพันธ์ได้มากกว่าบทประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว  

โดยฉัททนัตชาดกทั้งสองฉบบัน้ีเป็นส านวนเดียวกัน ซ่ึงเป็นส านวนท่ีแพร่หลายทัว่ทั้งภาคกลาง 

จงัหวดัชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก และภาคใตข้องประเทศไทย  

ฉัททนัตชาดกฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว เป็นฉบับท่ีไม่ค่อยโดดเด่น เน่ืองจากผูป้ระพนัธ์ 

ใช้การเล่าเร่ืองแบบรวบรัด เช่นการเดินทางของพรานโสอุดร เม่ือพรานออกจากเมืองพาราณสี 
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เม่ือเขา้ป่าก็พบกบัพญาฉัททนัตเ์ลย ไม่มีการบรรยายการเดินทางของพราน หรือในตอนท่ีพรานยิง  

พญาช้างแลว้ ผูป้ระพนัธ์ก็รวบรัดใจความไม่บรรยายความเจ็บปวดของพญาช้าง เม่ือพรานตดังา

พญาชา้งเสร็จก็กลบัเขา้เมืองทนัที ส่วนหมู่ชา้งเม่ือมาพบพญาชา้งก็น าร่างไปเผาไม่มีการแสดงความ

อาลยัของหมู่ช้างแบบฉัททนัชาดก ฉบบัวดับา้นแลง และวดับา้นนา จึงท าให้ฉัททนัตชาดกฉบบั

หอสมุดแห่งชาติลาว ไม่ค่อยโดดเด่นในเร่ืองของรสวรรณคดี อย่างไรก็ตามความโดดเด่นของฉบบั

หอสมุดแห่งชาติลาวน้ีก็มี คือการแสดงขอ้คิดในพระพุทธศาสนาในส่วนทา้ยของเร่ือง ท่ีเป็นการใส่

ค าพูดของผูป้ระพนัธ์ลงไปในการอธิบายธรรมต่าง ๆ ให้ผูรั้บสารไดเ้ห็นถึงประโยชน์ และโทษของ

การกระท าดงัตวัละครในเร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 4 

ศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองฉัททันตชาดกด้านภาพสะท้อนสังคม 
 

 วรรณกรรมเป็นผลงานของมนุษย ์เป็นท่ีเก็บรวบรวมความคิด ความเป็นอยู่ และลกัษณะ

สถานภาพต่าง ๆ ของมนุษย์ท่ี เป็นส่วนหน่ึงของสังคมไว้ด้วยกัน วรรณคดีหรือวรรณกรรม  

จึงกลายเป็นหนังสือท่ีสะทอ้นภาพสังคมได้ (สิทธา พินิจภูวดล และคณะ, 2516: 48) โดยสะทอ้น 

ให้เห็นถึง ความเช่ือ คติธรรม ค่านิยม และสภาพสังคม เน่ืองจากผู ้ประพันธ์ก็ เป็นส่วนหน่ึง  

ของสังคม ผูป้ระพนัธ์ย่อมตอ้งสอดแทรกความคิด ความเช่ือ ค่านิยม สภาพสังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีตนอาศยัอยู่มาสอดแทรกเพื่อเป็นองคป์ระกอบในการแต่งงานวรรณกรรมของตน จึงไม่สามารถ

แยกวรรณกรรมออกจากสังคมได้ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมมี 3 ลักษณะ  

ดงัน้ี (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2525: 450-452) 

 1. วรรณกรรมสะท้อนสภาพสังคม และเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมตามประสบการณ์ 

ของผูป้ระพันธ์ ภาพสังคมจึงมีลกัษณะเหมือนภาพสะท้องของกระจกเงา ซ่ึงสะท้อนความจริง

บางส่วน และเป็นการเสริมเติมแต่งของผู ้ประพันธ์อีกส่วนหน่ึง วรรณกรรมสะท้อนสังคม  

ในดา้นรูปธรรม คือ เหตุการณ์ทัว่ ๆ ไปในสังคม หรือสะทอ้นสังคมในดา้นนามธรรม คือกล่าวถึง

ค่านิยม ชีวิต จิตใจ ความรู้สึกนึกคิด ความปรารถนาของคนในสังคมตามทรรศนะและความรู้สึก

ของผูป้ระพนัธ์ 

 2. สังคมมีอิทธิพลต่อวรรณกรรม ผูป้ระพนัธ์อยู่ในสังคมใด ย่อมไดรั้บอิทธิพลจากสังคม

นั้น ทั้งด้านวฒันธรรม ประเพณี ศาสนา ปรัชญา และการเมือง จึงเสนอวรรณกรรมด้วยอิทธิพล 

ของสังคม เช่น ไตรภูมิพระร่วมของพญาลิไท เป็นวรรณคดีท่ีแสดงให้เห็นว่า ได้รับอิทธิพล  

จากสังคม โดยเฉพาะในดา้นหลกัจริยธรรมของพระพุทธศาสนาและลทัธิพราหมณ์ 

 3. วรรณกรรมหรือผู ้ประพันธ์มี อิทธิพลต่อสังคม ผู ้ประพันธ์สามารถสร้างสรรค์

วรรณกรรมให้มีชีวิตจิตใจและโน้มน้าวผูอ่้านให้มีอารมณ์และความรู้สึกตามการพรรณนาของตน 

อิท ธิพลของวรรณกรรมท่ี มีต่อความ รู้สึกของสั งคมมี  2 ลักษณะ คือ  อิท ธิพลภายนอก  

เช่น การแต่งกาย หรือการกระท าตามอย่างวรรณกรรม และอิทธิพลภายใน คือ อิทธิพลทางความคิด  

การสร้างค่านิยม ความเช่ือ และทศันคติของผูอ่้าน 



  174 

 ฉัททัตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา ฉบับวัดสูงเม่น และฉบับหอสมุด  

แห่งชาติลาว ลว้นเป็นวรรณกรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงวรรณกรรมทอ้งถ่ินน้ี เป็นวรรณกรรมท่ีมีความใกลชิ้ด

สังคมมาก ชาวบา้นนิยมฟังการอ่านวรรณกรรมเป็นประหน่ึงมหรสพก็ว่าได้ (วิมล ด าสรี, 2528: 1) 

วรรณกรรมเร่ืองฉัททนัตชาดก จึงเป็นวรรณกรรมท่ีมีการสอดแทรกลกัษณะเฉพาะถ่ินของสังคม 

ท่ีผูป้ระพันธ์อาศัยอยู่เข้าไปด้วย เช่น ความเช่ือเร่ืองโชคลางก่อนเดินทางต้องจับยาม ประเพณี 

การท าศพมีทั้งการฝัง และการเผา ซ่ึงในฉัททนัตชาดกแต่ละฉบบัก็จะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน 

ความ เช่ื อทางศาสนา หลักธรรม ค าสั่ งสอน  ดังนั้ นการศึกษาเป รียบ เที ยบวรรณกรรม 

เร่ืองฉัททันตชาดก ทั้ง 4 ฉบับน้ี จะท าให้เห็นถึงภาพสะท้อนโครงสร้างทางสังคมนั้น ๆ ท าให ้

ทราบถึง ความเช่ือ คติธรรม ค่านิยม และสภาพสังคม จากเร่ืองท่ีผูป้ระพนัธ์ได้สอดแทรกเอาไว ้  

โดยผูศึ้กษาจะศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเร่ืองฉทัทนัตชาดก ทั้ง 4 ฉบบั ในประเด็นต่อไปน้ี 
 

ความเช่ือ 

ความเช่ือ หมายถึง การยอมรับอันเกิดอยู่ใน จิตส านึกของมนุษย์ ต่อพลังอ านาจ  

เหนือธรรมชาติ ท่ีเป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษยห์รือสังคม แมว้่าพลงัอ านาจเหนือธรรมชาติเหล่าน้ี

ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหน่ึงยอมรับและให้ความย  าเกรง 

(ธวชั ปุณโณทก, 2528: 350-351) อีกความหมายหน่ึง ความเช่ือ คือ การยอมรับนับถือหรือยึดมัน่ 

ในส่ิงใดส่ิงหน่ึงทั้งท่ีมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ตาม ว่า เป็นความจริง หรือมีอยู่จริง การยอมรับ 

หรือการยึดมัน่น้ีอาจมีหลกัฐานท่ีจะพิสูจน์ได ้หรือไม่มีหลกัฐานท่ีจะพิสูจน์ส่ิงนั้นให้เห็นจริงก็ได ้

(ทศันีย ์ทานตวณิช, 2523: 224) 

 ท่ีมาของความเช่ือของคนไทยนั้ น พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวไว้ว่า คติความเช่ือ  

และลัทธิพิ ธี ท่ีมาแต่ ท่ี อ่ืน  ซ่ึ งรับ เอามาเป็นของไทย คนไทยรู้จักปรับปรุงให้ เข้ากับจิตใจ  

และส่ิงแวดลอ้มของตน เม่ือไทยรับเอาพุทธศาสนามานับถือ ก็ปรับปรุงลทัธิความเช่ือเดิมของตน

คือเช่ือผีสางเทวดา ให้เข้ากันได้กับพุทธศาสนา คร้ันเม่ือรับลัทธิฮินดูเข้ามาไวใ้นความนับถือ  

ก็ปรับปรุงในท านองเดียวกนั เพื่อใหเ้ขา้กนัไดก้บัพุทธศาสนา (พระยาอนุมานราชธน, 2531: 85)  

 จากความหมายของความเช่ือข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความเช่ือ คือ การยึดมั่นยึดถือ

เช่ือถือในส่ิงใดส่ิงห น่ึง ว่ามีอยู่จ ริงเป็นความจริง ไม่ว่าส่ิ งนั้ นจะมีห รือไม่ มีตัวตนก็ตาม  

โดยในเร่ืองฉัททนัตชาดกก็ปรากฏเร่ืองความเช่ืออยู่ในเร่ืองดว้ยเช่นกนั โดยความเช่ือท่ีเด่นท่ีสุด  



  175 

ในวรรณกรรมเร่ืองฉัททันตชาดกน้ีคือความเช่ือเร่ืองพระพุทธศาสนา เน่ืองจากฉัททันตชาดก 

เป็นวรรณกรรมศาสนา ผูป้ระพันธ์จึงเน้นการแสดงความเช่ือในเร่ืองพระพุทธศาสนามากกว่า  

ความเช่ือในด้าน อ่ืน  นอกจากความเช่ือ เร่ืองพุทธศาสนาแล้ว  ย ังปรากฏความ เช่ือ เร่ือง  

โหราศาสตร์อีกดว้ย  
 

 1. ความเช่ือเร่ืองพระพุทธศาสนา  

ความเช่ือน้ีเกิดจากการเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซ่ึงคนไทยในแต่ละท้องถ่ิน 

ก็นับถือศาสนาพุทธกนัมาเป็นเวลานาน วรรณกรรมทอ้งถ่ินจึงไดรั้บอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา 

เป็นการน าเอาค าสอนในพระพุทธศาสนาสอดแทรกเขา้มาในวรรณกรรมเพื่อท าให้ค  าสอนต่าง ๆ 

เข้าถึงผูค้นได้ดีกว่าการเทศนา หรืออบรบสั่งสอนโดยตรง โดยในแต่ละท้องถ่ินก็มีวรรณกรรม

ศาสนาเป็นจ านวนมากลกัษณะในการเล่าเร่ืองก็มีความแตกต่างกนัออกไป แต่ก็ยงัคงแฝงความเช่ือ

ในพระพุทธศาสนาเอาไวใ้นเร่ือง ความเช่ือในพระพุทธศาสนาปรากฏในเร่ืองฉทัทนัตชาดก ดงัน้ี   
 

1.1 ความเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด พระพุทธศาสนาสอนให้คนเช่ือ

เร่ืองกรรม และกฎแห่งกรรม ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ “สัตวท์ั้งหลายมีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นของตน 

เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นเผ่าพนัธุ์ มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศยั กรรมย่อมจ าแนกสัตวใ์ห้ทราม 

และประณีต” (ประยทุธ์ ปยตฺุโต, 2526: 101) 

กรรม คือ การกระท าของบุคคล หากท าดี จะเรียกว่า กุศลกรรม หากท าชั่ว จะเรียกว่า 

อกุศลกรรม ดงันั้นแลว้หากท าดีหรือไม่ดีก็ตามก็ถือวา่เป็นกรรมเช่นกนั 

กฎแห่งกรรม หมายถึง กฎหรือขอ้บงัคบัของธรรมชาติท่ีว่าด้วยผลของกรรมท่ีผูก้ระท า

จะต้องได้รับไม่มีใครหลีกพ้นผลของกรรมนั้นได้ กฎท่ีว่าน้ี คือ ใครท ากรรมดีย่อมได้รับผลดี  

ท ากรรมชั่วไวย้่อมได้รับผลชั่ว (ทองดี สุรเตโช, 2551: 1) กรรมท่ีเป็นฝ่ายชั่วเรียกว่า อกุศลกรรม 

กรรมท่ีเป็นฝ่ายดีเรียกว่า กุศลกรรม กรรมทั้ งสองลักษณะน้ีมีสภาพท่ีแตกต่างกัน คือ กรรมดี 

กรรมชั่วจะเร่ิมให้ผลทันทีท่ีลงมือกระท า เม่ือมีกิริยา ก็มีปฏิกิริยา ผลของกรรมเกิดท่ีความรู้สึก 

ความรู้สึกโน้มไปในทางดีงาม มีความบนัเทิงใจ สบายใจ ทนัทีท่ีไดก้ระท า กรรมชัว่ท่ีท าย่อมเป็น

เหตุให้จิตของผูก้ระท า อบัเฉา เศร้าซึม เดือดร้อน ทนัทีท่ีได้กระท า  (สนิท ศรีส าแดง, 2536: 141) 
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พระพุทธศาสนามีความเช่ือเร่ืองกรรมว่า กรรมท่ีเกิดขึ้นจะส่งผลแก่มนุษย ์3 ช่วง แต่ละช่วงเรียกว่า 

ชาติหน่ึง ดงัน้ี (สุธิวงศ ์พงศไ์พบูลย,์ 2521: 142) 

1. อดีตชาติ คือ ชาติก่อน เช่ือกนัว่าวิถีชีวิตของมนุษยใ์นปัจจุบนัสืบเน่ืองมาจากผลกรรม 

ท่ีท าเม่ือชาติก่อน 

2. ปัจจุบนัชาติ คือ ชาติน้ี เป็นช่วงท่ีทุกคนมีชีวิตอยู่ในปัจจุบนั กรรมท่ีกระท าในปัจจุบนั 

จะส่งผลทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

3. อนาคตชาติ คือ ชาติหน้า เป็นช่วงหลังจากมนุษย์ได้ส้ินชีวิตไปจากปัจจุบันแล้ว  

และเช่ือวา่ชาติหนา้จะเป็นอยา่งไรขึ้นอยูก่บัการกระท าในปัจจุบนัชาติ 

การเวียนว่ายตายเกิด สัมพนัธ์กันกับความเช่ือในเร่ืองกฎแห่งกรรม เน่ืองจากหลกัธรรม  

ค าสอนของพระพุทธศาสนาสอนให้คนเช่ือว่า ท ากรรมเช่นไรจะได้ผลเช่นนั้ น ดังนั้ นจึงมี 

ความเช่ือว่า กรรมจากอดีตชาติ ท าให้เกิดมารับกรรมในปัจจุบนัชาติ ถา้หากปัจจุบนัชาติก่อกรรม

เช่นไรต่อไป ก็จะส่งผลใหก้บัการเกิดในอนาคตชาติอีกดว้ย 

กุศลกรรม และอกุศลกรรมท่ีตวัละครในเร่ืองฉัททันตชาดกได้กระท าเอาไว ้ก็ส่งผลให้  

ตัวละครแต่ละตัวได้รับผลท่ีแตกต่างกันออกไป โดยจะปรากฏอยู่ในส่วนประชุมชาดก  

ท่ีได้ผู ้ประพันธ์ได้บอกเอาไว้ว่า ตัวละครแต่ละตัวนั้ น ได้ผลเช่นไรจากการกระท าของตน  

เม่ือเวียนว่ายตายเกิดไปในอนาคตชาติได้รับผลเช่นไร โดยฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง  

และฉบับวดับ้านนาจะบอกเอาไวถึ้งการกระท าของตัวละครแต่ละตัว ว่ากลุ่มคนท่ีท าความดี  

เม่ือตายไปก็ได้ขึ้ นสวรรค์ กลุ่มคนท่ีท าความชั่วเม่ือตายไปก็ตกนรกรับใช้กรรมของตน  

ส่วนฉบับหอสมุดแห่งชาติลาวยกเอาค าบาลีขึ้ นมา ไม่ได้บอกเหตุ และผลของการกระท า  

และฉบับวดัสูงเม่น บอกเพียงว่าใครกลับชาติมาเกิดเป็นใคร โดยแต่ละฉบับสรุปได้ว่าเม่ือถึง 

สมัยพุทธกาล พญาฉัททันต์นั้ นได้กลับชาติมาเป็นพระพุทธเจ้า พรานโสอุดรกลับชาติมาเกิด 

เป็นพระเทวทัต พระเจ้าพรหมทัตกลับชาติมาเป็นพระเจ้าอชาตศัตรู นางจุลสุพัตราเป็น  

นางจิญจมาณวิกา นางมหาสุพัตราเกิดเป็นนางพิมพา (ฉบับวัดบ้ านนาเป็นนางวิสาขา)  

นางเกศสุพตัราเกิดเป็นนางอุบลวรรณา และนางแกว้สุพตัราเกิดเป็นนางวิสาขา (ฉบบัวดับา้นนา  

ไม่กล่าวถึง) ส่วนฉัททันตชาดกฉบับวดัสูงเม่นกล่าวถึงเพียงพญาฉัททันต์ท่ีได้กลับชาติมาเกิด  
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เป็นพระพุทธเจ้า และพรานโสอุดรท่ีเป็นพระเทวทัต ส่วนนางจุลสุพัตราเป็นภิกษุณีท่ีมีอาการ 

เด๋ียวหวัเราะ เด๋ียวร้องให ้ดงับทประพนัธ์ต่อไปน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏727 พรานเฒ่าโสอุดร    อนัเท่ียวจรยิงทา้วไทย  
กลบัชาติใช่อื่นไกล        คือว่าองคพ์ระมหาเถร  

๏699 พรานเฒ่าโสอุดร  อนัเท่ียวจรยิงทา้วไทย  
กลบัชาติใช่อื่นไกล  คือว่าองคพ์ระมหาเถร  

๏728คือองคพ์ระเทวทตั  พระเจา้ตรัสในบริเวณ  
ไดเ้ป็นมหาเถร           ยอ่มชิงชยัแก่ศาสดา  

๏700 ช่ือว่าเทวทตั   พระเจา้ตรัสว่ามีเวร  
คือองคม์หาเถร   ยอ่มชิงชยัในศาสนา  

๏729อนัว่าทา้วพรหมทตั เม่ือกระวติักลบัชาติมา  
ก็ไดเ้ป็นพญา   ช่ืออชาตศตัรู  

๏701ส่วนว่าทา้วพรหมทตัพระเจา้ตรัสกลบัชาติมา  
เธอไดเ้ป็นพระยา  ช่ือชาตศตัรู  

๏730 อ่อนโฉมนางหนุ่มเหนา้  ช่ือว่าเจา้จุลพตัรา  
เม่ือกระวติักลบัชาติมา   ว่าไดเ้ป็นจิญจมาณวิกา 

๏702 อนัโฉมนางหนุ่มเหนา้  ช่ือว่าเจา้มารวิกา 
ท าลายพระศาสดา   เห็นพระเจา้เป็นทรชน 

๏731 นางมหาสุพตัรา  เม่ือราชาเป็นทศพล  
เกิดมานางไดผ้ล   คือพิมพานางเทว ี

๏703 นางมหาสุพตัรา  เม่ือศาสนาพระชินศรี  
โฉมเจา้อรเทวี   ช่ือว่านางวิสาขา 

๏732 นางแกว้สุพตัรา  เม่ือราชาเป็นชินสีห์  
โฉมนางอรเทวี   ช่ือว่านางวิสาขา  

 

๏733 เป็นโยมพระพุทธเจา้ นางหนุ่มเหนา้ใจศรัทธา 
ยินดีในศาสดา   บ่ไดม้าลืมกุศล  

๏704 เป็นโยมพระพุทธเจา้นางหนุ่มเหนา้เจา้ศรัทธา  
ยินดีในศาสนา   เจา้มิไดลื้มกุศล  

๏734 นางเกศสุพตัรา         เม่ือศาสนาพระทศพล  
เกิดมานางไดผ้ล   คืออุบลวรรณา  

๏705 นางเกศสุพตัรา  เม่ือศาสนาพระทศพล  
นางไดม้รรคและผล คืออุบลวรรณา  

๏735 นางทั้งสามองคไ์ซร้  เดชะไดเ้พ่ิมพูนมา  
คร้ันดบัชีพสังขา              บ่ายหนา้เขา้สู่นิรพาน 

๏706 นางสามองคน้ี์ไซร้ เดชะนางไดส้ร้างมา 
คร้ันดบัสังขารา   เจา้บ่ายหนา้เขา้นิรพาน 

๏736ส่วนองคพ์ระฉทัทนัต ์ บารมีนั้นสร้างมานาน  
แสนกลัป์เป็นประมาณ  ก็ไดต้รัสเป็นศาสดา  

๏707 ส่วนองคพ์ระฉทัทนัต ์ บารมีนั้นสร้างมานาน  
แสนกลัป์เป็นประมาณ  จึงไดต้รัสเป็นศาสดา  

 

“...โสมุตะโล เทวะทัตโต จุลสุพตัตา จิมจิมานะวิกา มหาสุพัตรา 

ยโสทรา รตนสุพตัรา วิสาขา เกดสุพตัรา อุบลวณัณา สัตทนัตมหานา

โค อะหะเมวะ สัมมาสัมพุทธโธ สัตทนัตะซาตะกงันิตถิตงั...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว) 
 

“...ส่วนภิกขุณีหนุ่มตนนั้นมนัไดเ้กิดเมือก่อนเป็นนางเทวีแห่งพระยา

พาราณสีไดใ้ชพ้รานผู ้1 ช่ือว่า โสนุตตร ห้ือไปฆ่าพระยาชา้งฉทัทนัต์

วนันั้นแล ส่วนตนกูตถาคตไดเ้ป็นพระยาชา้งฉัททนัต์วนันั้นแล ดูกร

ภิกขุทั้ งหลายอันว่าพรานเน้ือผู ้ได้งาทั้ งคู่  แห่งพระยาช้างอันมี 
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รัศมีปานอนัหาท่ีจกัเสมอบ่ไดแ้ต่พ้ืนแผ่นดินน้ีแลพรานควา้นไดง้า

นั้นแลว้ก็เอาเขา้มาสู่เวียงพาราณสีห้ือแก่นางเทวีวนันั้นแลพรานผูใ้จ

หาญหยาบช้าอนันางเทวีแต่งใช้ไปฆ่ายงัพระยาช้างเอางาได้ช่ือว่า  

โสนุตตรพราน วนันั้นคือท่านเทวทตัอนัปองกระท าร้ายแก่ตถาคตใน

กาลบดัน้ีแล...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
 

จากตัวอย่างข้างต้นฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง และวัดบ้านนา ในส่วนของ  

ประชุมชาดกแสดงให้เห็นเร่ืองของการเวียนว่ายตายเกิดตามกรรมท่ีตนได้ท าได้เป็นอย่างดี  

ใครท ากุศลกรรม หรืออกุศลกรรมไว้ในอดีตชาติ ก็จะได้รับผลในปัจจุบันชาติ และกรรมท่ี 

ท าในปัจจุบนัชาติ ก็ส่งผลถึงอนาคตชาติ ส่วนฉบบัวดัสูงเม่น และหอสมุดแห่งชาติลาว บอกเพียงว่า

ใครไปเกิดเป็นใครในสมยัพุทธกาลเท่านั้น ไม่ไดบ้อกวา่บุคคลนั้นไดรั้บผลเช่นไรเม่ือตาย 

นอกจากใน ส่วนของประชุมชาดกแล้ว  การแสดงความ เช่ือ เร่ื องกฎแห่ งกรรม 

และการเวียนว่ายตายเกิด  ย ังสอดแทรกอยู่ใน เร่ืองผ่านการกระท าของตัวละครอีกด้วย  

โดยการแสดงผ่านตัวนางจุลสุพัตรา ซ่ึงเป็นการแสดงให้ เห็นถึงการก่อกรรมในชาติทั้ ง 3  

ของนางจุลสุพตัรา คือ อดีตชาติ ปัจจุบนัชาติ และอนาคตชาติ โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ในอ ดี ตช าติ ของน างจุล สุพัตราคื อช าติ ท่ี เป็ น ช้ าง  น างได้ ด่ าว่ าพญ าฉั ททัน ต ์ 

ซ่ึงเป็นพระโพธิสัตวล์งมาเสวยชาติเป็นช้าง แมพ้ญาช้างจะขอโทษว่าไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะให้มดตกลง 

กัดนาง แต่นางก็ไม่เช่ือและด่าว่าผูกเวรกับพญาช้าง เม่ือนางตายลงก็เข้าสู่ปัจจุบันชาติ คือชาติ 

ท่ีเป็นลูกของท้าวพรหมทัต (ฉบับวดับ้านแลง ฉบับวดับ้านนา และฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว  

เป็นลูกของท้าวพรหมทัต ส่วนฉบับวดัสูงเม่นเป็น เมียของท้าวพรหมทัต) ด้วยอกุศลกรรม 

ท่ีนางได้ท าในอดีตชาติท่ีนางได้สาบานว่าจะจองล้างจองผลาญพญาฉัททันต์จึงท าให้นาง 

ได้ฝันถึงแท่นงา จนส่งพรานไปฆ่า เป็นการก่อกรรมต่อในปัจจุบันชาติ เม่ือนางตายก็ตกนรก 

รับกรรมท่ีได้ก่อไว้ เม่ือถึงอนาคตชาตินางก็ได้เกิดไปเป็นนางจิญจมาณวิกาในสมัยพุทธกาล  

นางก็ไดก่้อกรรมกบัพระพุทธเจา้ต่อ จนภายหลงันางจึงถูกแผน่ดินสูบ  
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1.2 ความ เช่ือ เร่ืองพระโพธิ สัต ว์  พระโพธิสั ตว์ คือ  ผู ้ข้องอยู่ ในโพ ธิ  คือ  ความ รู้  

ผูท่ี้เข้าถึงพุทธิภาวะ ตรัสรู้เป็นพุทธได้ในวนัข้างหน้า ถือได้ว่าเป็นสัตว์ท่ียงัของติดอยู่ในโลก  

คือ ยงัเป็นสัตว์โลก และเม่ือเกิดมาเป็นมนุษยเ์รียกว่าเป็นสัตว์มนุษยซ่ึ์งเป็นจ าพวกท่ีมีปัญญาสูง  

เป็นสชาติปัญญาท่ีนับเป็นสุคติ คือ คติท่ีดีเป็นผลของกุศลคือกรรมท่ีเป็นส่วนดี อนัประกอบดว้ย

ปัญญาท่ีฉลาด (เจริญ สุวฑฺฒโน, 2531: 31) 

นิทานชาดกมักจะให้พระโพธิสัตว์ท่ีลงมาเสวยชาติเป็นตวัเอกของเร่ือง มาสั่งสมบารมี 

เพื่อท่ีจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล โดยส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีพระพุทธเจ้าได้เทศนา  

ให้ ภิกษุสาวกฟั ง โดยตัว เอกของเร่ืองก็จะต้องเผชิญกับ อุป สรรคนานา ทั้ งจากภัยพิบั ติ  

จากตัวละครฝ่ายร้าย และจากตนเอง แต่ถึงกระนั้นตัวเอกของเร่ืองก็ไม่ย่อท้อท่ีจะสั่งสมบารมี  

จนในท่ีสุดก็ไดไ้ปเป็นพระพุทธเจา้ 

เร่ืองฉัททันตชาดก เป็น เร่ืองท่ี กล่ าว ถึ งพระโพ ธิสั ตว์ ท่ี ลงมาเสวยชาติ เป็นช้าง  

ในป่าหิมพานต์ เพื่อมาสั่งสมบารมีในส่วนของทานบารมี โดยผูป้ระพนัธ์กล่าวถึงความเช่ือเร่ือง 

พระโพธิสัตวใ์นบทประพนัธ์ต่อไปน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏10 จกักล่าวนิทาน  
แต่ก่อนมานาน   ล่วงลบัแลว้ไป  
หน่อเน้ือโพธิสัตว ์  อนัอยูใ่นไพร  
เป็นคชสารใหญ่   ช่ือพญาฉทัทนัต ์ 

๏7 ขอกล่าวนิยาย   ตถาคตผูเ้ร่ืองไกร 
ล่วงลบัแลว้ไกล  แต่ก่อนมานาน 
หน่อโพธิสัตว ์  อนัอยูใ่นไพร 
เป็นคชสารใหญ ่  ช่ือพระยาฉทัทนัต ์

 

“...องคพ์ุทธโธยงัเวียนมาเกิด  เอาก าเนิดเป็นโพธิสัตว ์ 

ในไตรวตัรสร้างโพธิสมภาร   กรรมบนัดาลให้เกิดเป็นซา้ง...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว)   
 

ในการเข้าเร่ืองฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา และฉบับหอสมุด  

แห่งชาติลาว ผูป้ระพนัธ์ไดบ้อกเอาไวว้่าพญาฉัททนัต์คือพระโพธิสัตวท่ี์ลงมาเสวยชาติ เพื่อสั่งสม

บารมี  
 

1.3 ความเช่ือเร่ืองนรกสวรรค์  ความเช่ือเร่ืองนรกสวรรค์เป็นความเช่ือท่ีอยู่คู่กับ

พ ระพุ ท ธ ศ าส น า  ซ่ึ ง พุ ท ธ ศ าส นิ ก ชน เช่ื อ ว่ า มี อ ยู่ จ ริ ง  ถ้ าห าก ใค รท า ดี เม่ื อ ต าย ไป 
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ก็จะได้ขึ้ นสวรรค์ ส่วนใครท าชั่วเม่ือตายไปก็จะต้องตกนรก ซ่ึงเป็นการรับกรรมของตน 

หลังจากตายจากปัจจุบันชาติ โดยในเร่ืองฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านแลง และฉบับวดับ้านนา  

มีการกล่าวถึงนรกและสวรรค ์ส่วนฉบบัวดัสูงเม่น และฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาวไม่ไดก้ล่าวถึง  
นรก หมายถึง เหวแห่งความทุกข์  ท่ีอัน ไม่ มีความสุขความ เจ ริญ  ภาวะเร่าร้อน 

กระวนกระวาย ท่ีไปเกิดและเสวยความทุกข์ของสัตว์ผูท้  าบาป เป็นอบายอย่างหน่ึงใน 4 อย่าง  

คือ นรก ดิรัจฉาน เปรต และอสุกาย  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต, 2545 : 116) ในเร่ืองฉัททันตชาดก 

มีการกล่าวถึงนรกในตอนท่ีนางจุลสุพัตราตายลง จากอกุศลกรรมท่ีนางท าไวใ้นปัจจุบันชาติ  

นางจึงตอ้งลงไปตกนรก โดนยมบาลลงโทษต่าง ๆ นานา ดงับทประพนัธ์วา่ 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏705 นางจึงกลั้นใจ 
ส้ินชีพบรรลยั   ถึงแก่มรณา  
นอนน่ิงแน่ไป   ไม่พ้ืนกายา  
ดบัจิตอาตมา   ไปสู่เมืองผี  

   ๏676 นางจึงกลั้นใจ 
ส้ินชีพบรรลยั   ถึงแก่มรณา  
นอนกล้ิงน่ิงไป   ไม่พ้ืนกายา  
ดบัจิตอาตมา   ไปยงัเมืองผี  

   ๏706 บดัเด๋ียวไปตก  
อยูใ่นนรก   โลหกุมภี  
ฝงูยมบาล   รุมรันโบยตี  
ว่าหญิงกระลี   ไม่ปราณีผวั  

   ๏677 บดัเด๋ียวไปตก  
อยูใ่นนรก   โลหะกระฏุมภี  
หมู่ยมบาล   รุมกนัทุบตี 
ว่าหญิงกระลี   ไม่ปราณีผวั  

   ๏707 พาหญิงใจบาป  
ใจไม่สุภาพ   โมโหเมามวั  
สมคบไอพ้ราน   ให้ไปฆ่าผวั  
ไม่คิดถึงตวั   ว่าจกัเป็นกรรม  

   ๏678 ถามหญิงใจบาป  
ใจไม่สุภาพ   โทโสมืดมวั  
มนัคบกบัพราน   ให้ไปฆ่าผวั  
มนัไม่คิดกลวั   ว่าจกัเป็นกรรม  

   ๏709 เอาน ้าทองแดง  
ว่าหญิงใจแขง็   แสนร้ายหมอเพลง 
มึงจกัโทษใคร   ท าใส่ตวัเอง  
เร่งกรอกอยา่เกรง   อยา่ให้เคยใจ  

   ๏680 เอาน ้าทองแดง  
ถามหญิงใจแขง็   ใส่สักหมอ้เผลง้ 
มึงจกัโทษใคร   ท าใส่ตวัเอง  
เร่งกรอกอยา่เกรง   อยา่ให้เคยใจ  

   ๏710 ผา่อกผา่ปาก  
เร่งเอาคีมลาก   ทอดลงในไฟ  
ปักหวัมนัลง   ให้จงหน าใจ  
พาหญิงจงัไร   ปากกลา้สามานย ์

   ๏681 ผา่อกผา่ปาก  
เอาคีมเหลก็ลาก  ทอดเขา้ในไฟ  
จบัหวัมนัลง   ให้สมน ้าใจ  
พาหญิงจงัไร   ปากกลา้สามานย ์

 

จากบทประพันธ์ข้างต้น ผู ้ประพันธ์แสดงภาพของนรกออกมาผ่านบทประพันธ์ 

ถึงความน่ากลวัว่า เม่ือนางจุลสุพตัราตายลง ดว้ยกรรมท่ีตนไดก่้อเอาไวจึ้งตกไปยงันรกโลหกุมภี 
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หรือนรกท่ีมีหม้อทองแดงขนาดใหญ่อยู่ ณ ท่ีนั่น นางถูกยมบาลลงโทษต่าง ๆ นานา ทั้ งเอา 

น ้ าทองแดงกรอกใส่คอ ผ่าอกผ่าปาก เอาคีมเหล็กลาก โยนลงไปในไฟ จับหัวกดลงไป 

ยงัน ้าทองแดง นางก็ไดรั้บทุกขท์รมานจากผลกรรมท่ีตนไดท้ าไวเ้ม่ือยงัมีชีวิตอยู ่

สวรรค์ หมายถึง แดนอันดีเลิศด้วยกามคุณทั้ ง 5 โลกของเทวดา ตามปกติ หมายถึง

กามาพจรสวรรค์ (สวรรค์ยงัเก่ียวข้องกับกาม) 6 ชั้ น คือ จตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต 

นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวตัดี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2545: 306) การกล่าวถึงความเช่ือเร่ืองสวรรค์

ในเร่ืองฉทัทตัชาดกมีการกล่าวถึงในบทประพนัธ์ต่อไปน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏523 ดินดลจนจบมหาพรหม มหาพรหมโสฬส    
ปรากฏทัว่ทุกเมืองสวรรค ์

๏494 แต่แผน่ดินคลจนจด ถึงพรหมโสฬส  
เทวาปรากฏทุกสถาน 

๏524 มานัง่แทบประตูวิมาน ตบพระหตัถจ์ดัฉาน  
ร้องสาธุการทั้งเมืองสวรรค ์

๏495 นัง่ลงยงัพ้ืนพระวิมาน ตบพระหตัถจ์ดัฉาน  
ร้องสาธุการในสวรรค ์

 ๏496 ขอท่านไดเ้ป็นพระพลนั อินทร์โอยพรนั้น  
ฉทัทนัตจ์งเป็นศาสดา 

๏525 โปรดสัตวท์ัว่โลกอุดร อินทร์เจา้อวยพร 
พน้ทุกเจา้สู่นิรพาน 

๏497 จงโปรดฝงูสัตวโ์ลกา อินทร์พรหมเทวา  
ให้พน้จากทุกขนิ์รพาน 

   ๏588 ดบัจิตพิศวาส  
อาโปไฟธาตุ   พร้อมส้ินทั้งองค ์ 
มว้ยชีพชีวา   ท่ีในป่าพนาสน  
บดัเด๋ียวพระองค ์  จุติไปสวรรค ์ 

   ๏552 ดบัปฐวีอาโป  
วาโยเตโช   พร้อมส้ินทั้งองค ์ 
พระมว้ยชีวา   ท่ีป่าไพรพรง  
บดัเด๋ียวราชา  ก็ส้ินชีวนั  

   ๏589 เป็นเทพบุตร  
วิมานสูงสุด   ในไตรตรึงสวรรค ์ 
นางฟ้าทั้งหลาย   เกา้หม่ืนเกา้พนั  
ห้อมลอ้มจอมธรรม  บ าเรอรักษา  

   ๏553 ไดเ้ป็นเทพบตุร  
วิมานสูงสุด   ในไตรตรึงษพ์ลนั 
นางฟ้าทั้งหลาย   เกา้หม่ืนเกา้พนั  
ห้อมลอ้มจอมธรรม  บ าเพญ็รักษา  

 

ภาพของสวรรค์ ท่ี ผู ้ประพันธ์แสดงออกมาในเร่ืองน้ีไม่ชัด เจน เท่ าภาพของนรก  

จากบทประพนัธ์ขา้งตน้ท าให้เห็นภาพของสวรรคเ์พียงว่า เป็นท่ีอยู่ของหมู่เทวดา หากผูท่ี้ประพฤติ

ตวัดีเม่ือตาย ก็จะขึ้นสวรรคมี์หมู่นางฟ้ามากมายมาดูแลปรนนิบติั 

ในตอนท่ีพญาช้างตดังาให้เป็นทานแก่พราน หมู่เทวดาบทสวรรค์ก็ต่างยินดี สรรเสริญ 

อ านวยอวยพรใหแ้ก่พญาฉทัทนัต ์เม่ือพญาฉทัทนัตต์ายลงก็ไดไ้ปเกิดบนสวรรค ์
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ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏584 วนัน้ีชาวเจา้ 
ฟังธรรมจ าเอา  เถิดนางทรามเปล่ียว  
กม้หนา้ใชก้รรม  แต่กูผูเ้ดียว 
ตายจากไพรเขียว  จกัไดไ้ปสวรรค ์ 

   ๏546 วนัน้ีชาวเจา้ 
ฟังค าจ าเอา  เถิดหนาทรามเปล่ียว  
กม้หนา้ใชก้รรม  แต่พี่คนเดียว 
ตายจากไพรเขียว  จกัไดไ้ปสวรรค ์ 

   ๏585 พากนัคอยอยู ่
ถา้คิดถึงก ู  อยา่เสียทางธรรม  
รักษาศีลพระ  เป็นนิจกาล 
ทุกเม่ือเช่ือวนั  กว่าจะมว้ยมรณา  

   ๏547 ชวนกนัคอยอยู ่
ถา้คิดถึงก ู  อยา่เสียทางธรรม  
อุตส่าห์รักษา  ศีลพระนิรันดร์ 
ทุกเม่ือเช่ือวนั  กระหวาจะมรณา  

              ๏586 อย่าไดป้ระมาท 
ท าตามโอวาท  วนัพระแปดค ่า  
ก าหนดรักษา   เมตตาภาวนา 
จกัไดไ้ปสวรรค ์  ดว้ยกรรมทั้งหลาย 
เราจะลาตาย  วนัน้ีแลนา 

   ๏548 เจา้อยา่ประมาท 
ท าตามโอวาท  แห่งกูอยา่คลา  
วนัพระทุกค ่า  ก าหนดรักษา  
เมตตาภาวนา  จกัไดไ้ปสวรรค ์

  

ก่อนท่ีพญาฉัททันต์จะส้ินใจลง ก็ได้อบรมสั่ งสอนหมู่บ ริวารให้ประพฤติตนให ้

อยู่ในศีล อยู่ในทางธรรมทุกวนัจนกว่าจะตาย เม่ือถึงวนัพระก็ให้หมัน่ภาวนา รักษาศีล เม่ือตายลง 

ก็จะไดไ้ปสวรรค ์

 การยกตัวอย่างความเช่ือในเร่ืองนรกสวรรค์จากบทประพันธ์ในเร่ืองฉัททันตชาดก  

ฉบับวดับ้านแลง และฉบับวดับ้านนาข้างต้น จะเห็นได้ถึงการสอดแทรกหลักธรรมค าสอน  

ในพระพุทธศาสนาเขา้มาในเร่ือง เพื่อให้ผูรั้บสารได้ซึมซับพร้อมทั้งเห็นตวัอย่างขอ้ควรปฏิบัติ  

และข้อ ท่ีควรละเว้น  จากการกระท าของตัวละครในเร่ือง โดยเป็นการแฝงข้อคิด เข้ามา  

ในเร่ืองไดเ้ป็นอยา่งดี  

 เม่ื อ ดูภาพรวมจากบทประพัน ธ์ ข้างต้น จะส ามารถ เห็นภาพของนรก  ส วรรค ์ 

ในเร่ืองฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง และ ฉบบัวดับา้นนา ไดว้่านรก เป็นสถานท่ีของผูท่ี้กระท า

อกุศลกรรม กระท าแต่ความชั่ว เม่ือคร้ังยงัมีชีวิตอยู่ เม่ือตายไปก็จะต้องตกนรก ซ่ึงในนรกนั้น 

มีแต่ส่ิงท่ีท าให้เกิดความทุกข์ ทั้งจากสภาพแวดลอ้ม และจากการท่ีถูกหมู่ผูคุ้มกระท าการทรมาน 

ส่วนสวรรค์ เป็นสถานท่ีของผูท่ี้กระท าความดีสร้างกุศลกรรม เม่ือตายไปก็จะได้ขึ้ นสวรรค ์ 

ดงัเช่นพญาฉัททนัต ์เม่ือส้ินชีวิตลงก็มีหมู่เทวดามาตอ้นรับ ไดไ้ปเป็นเทวดา มีหมู่นางฟ้าคอยรับใช้
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ดูแล เม่ือผูรั้บสารได้อ่าน ได้ฟัง เร่ืองราวเหล่าน้ี ก็จะรู้สึกเกรงกลัวต่อบาป เน่ืองจากได้เห็นผล 

ของการกระท าอกุศลกรรม 
 

1.4 ความเช่ือเร่ืองการบ าเพ็ญบารมี  ค าว่า บารมี มาจากค าว่า ปรมะ แล้วมาเป็น ปารมี  

ไทยเรียกวา่ บารมี แต่มีความหมายถึง ส่วนดีเท่านั้น  

การบ าเพญ็บารมี หมายถึง การบ าเพญ็อยา่งยิ่ง อย่างเลิศ อย่างประเสริฐ อีกความหมายหน่ึง 

ปารมี แปลวา่ ถึงฝ่ัง อนัหมายความวา่ น าให้ถึงฝ่ัง คือจากฝ่ังน้ีไปสู่ฝ่ังโนน้ อนัหมายความว่าน าจาก

ฝ่ังน้ี  คื อ  โลก สู่ ฝ่ั งโน้น  คือ  โลกุตตระ เห นือโลก พ้นโลก  อันหมายถึง นิพพาน  ค าว่ า  

บารมี น้ี  ท่ าน แสดงว่ า  พ ระโพ ธิสั ตว์ได้บ า เพ็ญ บ ารมี ม าโดยล าดับ  เป็ น เวล าช้ าน าน  

และบารมีท่ีพระโพธิสัตวบ์ าเพ็ญนั้น เม่ือบ าเพ็ญนาน ๆ เขา้ก็เป็นบารมีท่ีสูงขึ้น ๆ หรือบริบูรณ์ขึ้น 

(เจริญ สุวฑฺฒโน, 2531: 28) 

วรรณกรรมเร่ืองฉัททนัตชาดก มุ่งเนน้ให้เห็นเร่ืองการบ าเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว ์

โดยการมอบอวยัวะ และชีวิตของตน ซ่ึงการบ าเพ็ญบารมีด้วยการสละอวยัวะ และชีวิตของตน 

ปรากฏอยู่ ใน นิบ าตชาดก  คื อ เร่ืองฉัททันตชาดก  ส่ วน ท่ีปรากฏอยู่ ใน ปัญญาสชาดก  

หรือชาดกนอกนิบาต มีปรากฏทั้งหมด 12 เร่ือง ดงัน้ี 

 ส่วนท่ีปรากฏอยูใ่นปัญญาสชาดก หรือชาดกนอกนิบาต มีปรากฏทั้งหมด 12 เร่ือง ดงัน้ี 

1. รัตนปโชตชาดก พระโพธิสัตวเ์ป็นกษตัริย ์สละเน้ือหัวใจให้แก่ยกัษ์เพื่อไถ่ชีวิตมารดา 

ท่ีถูกจบัไป 

2. สิริวิปุลกิตติชาดก พระโพธิสัตวเ์ป็นราชกุมาร อาสารับโทษประหารแทนบิดา 

3. สิริจุฑามณีชาดก พระโพธิสัตว์เป็นกษัตริย์ สละดวงตาให้แก่พระอินทร์ท่ีแปลง 

เป็นพราหมณ์ และมอบร่างกายเป็นอาหารใหแ้ก่ยกัษ ์

4. ทุลกบณัฑิตชาดก พระโพธิสัตวเ์ป็นบุตรพ่อคา้ สละชีวิตตนเพื่อไถ่ชีวิตภิกษุออกจากคุก 

5. มหาสุรเสนชาดก พระโพธิสัตว์เป็นกษัตริย์ สละเศียรแก่พระอินทร์ท่ีแปลงเป็น 

พราหมณ์มาขอเศียรของตน 

6. วิริยบณัฑิตชาดก พระโพธิสัตวเ์ป็นคนยากจน เฉือนเน้ือของตนเพื่อแลกกบัทองค าเปลว 

เพื่อน าไปปิดพระพุทธรูป 
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7. ธรรมโสณฑกชาดก พระโพธิสัตว์เป็นกษตัริย ์แลกร่างกายของตนเป็นอาหารให้แก่ 

พระอินทร์ ผูแ้ปลงเป็นยกัษ ์ซ่ึงจะมาแสดงธรรมใหฟั้ง แลกกบัร่างกายเพื่อเป็นอาหาร 

8 . น รชีวชาดก  พ ระโพ ธิสั ตว์ เป็ นคนยากจน  สละ เน้ื อหั วใจให้ แ ก่พ ระ อินท ร์  

เพื่อใหพ้ระอินทร์ปรุงยาชุบชีวิตมารดาท่ีถูกงูกดั 

9. สุรูปชาดก พระโพธิสัตวเ์ป็นกษตัริย ์แลกร่างกายใหแ้ก่ยกัษ ์เพื่อจะไดฟั้งธรรม 

10. มหาปทุมชาดก พระโพธิสัตวเ์ป็นราชโอรส สละเน้ือหวัใจใหแ้ก่มารดาท่ีถูกงูกดั 

11. เสตบัณฑิตชาดก พระโพธิสัตว์เป็นพญาหนูเผือก สละชีวิตของตนเป็นอาหาร  

แก่พระอินทร์ผูแ้ปลงเป็นพราหมณ์ 

12. สุวรรณกัจฉปชาดก พระโพธิสัตว์เป็นเต่าทอง สละชีวิตตนเป็นอาหารให้พ่อค้า  

เรืออบัปาง ใหก้ระดองของตนเป็นแพเพื่อใหพ้่อคา้เดินทางกลบัเมือง 

เร่ืองฉันทันตชาดก เป็นนิบาตชาดกเพียงเร่ืองเดียวท่ีแสดงให้เห็นถึงการมอบอวยัวะ  

และชีวิตของตน เพื่อเป็นทานบารมี โดยพญาฉัททันต์ได้สละงา ให้เป็นทานแก่พรานโสอุดร  

และนางจุลสุพตัรา ในเร่ืองจะแสดงแนวคิดเร่ืองการสั่งสมบารมีให้เห็นอยู่ตลอด ผ่านการกระท า

ของพญาฉัททันต์ พญาช้างจะนึกเสมอถึงเร่ืองการสั่งสมบารมี รักษาศีล ปฏิบัติตนอยู่ในธรรม  

คอยอบรมสั่งสอนหมู่บริวารอยู่เสมอ พญาฉัททนัต์มกัจะพูดอยู่เสมอว่าตนนั้นก าลงัสั่งสมบารมี  

เช่นในตอนท่ีพญาช้างอธิษฐานขอเล่ือยทิพยจ์ากพระอินทร์ ผูป้ระพนัธ์ก็ได้ยกเร่ืองบารมีขึ้นมา  

ดงับทประพนัธ์วา่ 
  

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏502 ขอเทพยดุา 
ให้เล่ือยลงมา  แต่บนสวรรค ์ 
เดชะบารมี  สร้างแลว้แสนกลัป์  
เทวาในสวรรค ์  ช่วยขา้อยา่นาน 

   ๏472 จงฝงูเทวา 
ส่งพระเนตรมา  แต่ไตรตรึงษส์วรรค ์ 
เดชะบารมี  สร้างแลว้แสนกลัป์  
เทวาในสวรรค ์  ช่วยขา้อยา่นาน 

   ๏503 เดชะบารมี 
แห่งหน่อชินศรี  จกัขา้มสงสาร  
จึงร้อนขึ้นไป  ถึงทา้วมฆัวาน 
อินทร์เจา้วิมาน  ทอดพระเนตรลงมา 

   ๏473 เดชะบารมี 
แห่งหน่อชินศรี  จกัขา้มสงสาร  
จึงร้อนขึ้นไป  ถึงทา้วมฆัพาน 
อินทร์เจา้วิมาน  ทอดพระเนตรลงมา 

   ๏510 บารมีน้ีไซร้ 
ขา้ขอจงได ้  สรรเพชญชุดาญาณ 

   ๏480 บารมีน้ีไซร้ 
ขา้ขอจงได ้  ตรัสเป็นทศพล 
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จะช่วยฝงูสัตว ์  ให้พน้สงสาร 
ถึงฝ่ังนิรพาน  ส้ินชาติชรา 

เทวาทั้งหลาย  อยูใ่นเมืองบน 
อยา่ให้มารผจญ  อยูใ่นสงสาร  

 

 จากบทประพันธ์ข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าพญาฉัททันต์ตั้ งใจท่ีจะสั่งสมบารมี  
ยอมท่ีจะสละงาของตนให้แก่พราน เม่ืออธิษฐานขอเล่ือยทิพย์จากเทวดา พระอินทร์ก็ส่งเล่ือย 
ลงมาให ้จากนั้นพญาชา้งก็ขอใหก้ารท่ีตนไดส้ั่งสมบารมีในคร้ังน้ี ขอใหต้นไดเ้ป็นอนาคตพุทธเจา้  

 

1.5 ความเช่ือเร่ืองพระอินทร์ ความเช่ือเร่ืองพระอินทร์ปรากฏในเร่ืองฉัททันตชาดก  

เฉพาะฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา และฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว พระอินทร์  คือ  

หัวหน้าเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และจตุมหาราชิกา) พระอินทร์จะมีสหัสนัย คือ มีตาทั้งพนั 

สามารถท่ีจะสอดส่องดูแลความสุขและความทุกข์ของมนุษย์เสมอ (มณี พยอมยงค์, 2537: 30)  

ในวรรณกรรมศาสนา มักกล่าวถึงเร่ืองราวของพระอินทร์ในแง่องค์อุปถัมภ์ของพุทธศาสนา  

(อุดม รุ่งเรืองศรี, 2523 : 73) ช่ือของพระอินทร์ในพระไตรปิฎกภาษาไทย และท่ีปรากฏ  

ในชาดกหลาย ๆ เร่ือง ปรากฏทั้ งช่ือ “ท้าวสักกะ”, “ท้าวสักกะเทวราช”, “พระอินทร์” ในเร่ือง 

ฉัททันตชาดกก็ ปรากฏการกล่ าว ช่ือว่า  “พระอินท ร์” โดยกล่ าวถึ งในแง่องค์ อุปถัมภ ์

ของพระพุทธศาสนา ดงัปรากฏในบทประพนัธ์วา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏503 เดชะบารมี 
แห่งหน่อชินศรี  จกัขา้มสงสาร  
จึงร้อนขึ้นไป  ถึงทา้วมฆัวาน 
อินทร์เจา้วิมาน  ทอดพระเนตรลงมา 

   ๏473 เดชะบารมี 
แห่งหน่อชินศรี  จกัขา้มสงสาร  
จึงร้อนขึ้นไป  ถึงทา้วมฆัพาน 
อินทร์เจา้วิมาน  ทอดพระเนตรลงมา 

   ๏504 รู้ว่าโพธิสัตว ์
ตอ้งปืนยาขดั  จกัถึงมรณา  
มนัยิงเจ็บแลว้  ยงัไม่โกรธา 
คิดจกัเล่ือยงา  ออกให้เป็นทาน  

   ๏474 รู้ว่าโพธิสัตว ์
ตอ้งปืนถนดั  จะถึงมรณา  
ถูกปืนลม้แลว้  พระไม่โกรธา 
เธอจะเล่ือยงา  ให้ทานแก่มนั  

   ๏505 โอโอน ้าใจ 
ไม่มีผูใ้ด   จะเปรียบเทียบทนั 
อยา่เลยมากู  จะช่วยดว้ยพลนั 
ให้เจา้กูนั้น  ลุเถิงศาสดา  

   ๏475 โอโอน ้าใจ 
จะมีผูใ้ด   จกัเปรียบเทียบนั้น 
อยา่เลยมากู   จะช่วยจอมธรรม ์
ให้พระเจา้นั้น  ลุเป็นศาสดา  

            ๏506 พระอินทร์เจา้คิด 
บดัเด๋ียวเนรมิต  ทิ้งเล่ือยลงมา  

             ๏476 อินทร์เจา้ตรึงษไ์ตร 
คิดแลว้บดัใจ  ทิ้งเล่ือยลงมา  
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ให้โพธิสัตว ์  ตกตรงภกัตรา 
จึงยกงวงงา  จบัเอาดว้ยพลนั  

ให้โพธิสัตว ์  ตกลงตรงหนา้ 
พระเอ้ือมงวงควา้  จบัเอาเล่ือยพลนั  

 

“...ขาบไหวอ้ินทร์พรหม   ขอให้สมใจนึกของผูข้า้  

ขอเจา้ฟ้าให้เอาเล่ือยขวานคม   เล่ือยอุดมตดังาขาดง่าย  

ขา้จกัจ่ายงาให้เป็นทาน    สร้างสมภารขอเป็นพระเจา้  

พอพระเวา้ค านั้นขาดลง    เทวาส่งเล่ือยทิพยม์าให้  

พระจบัไดซ่้อยโสอุดร    บ่อาทรเล่ือยงาบ่ชา้...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว)    
 

 จากบทประพนัธ์จากฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง วดับา้นนา และหอสมุดแห่งชาติลาว 

จะเป็นตอนท่ีกล่าวถึงพระอินทร์ในตอนท่ีพญาฉัททันต์ได้ยกงวงอธิษฐานหากตนจะได้เป็น 

พระศาสดา ขอให้เทวดาส่งเล่ือยทิพยล์งมาให้ เม่ือพญาช้างขอดงันั้น พระอินทร์ก็รู้สึกร้อนขึ้นมา 

ซ่ึงเป็นสัญญาณว่ามีผูมี้บุญญาบารมีก าลงัเดือดร้อน เม่ือรู้สึกเช่นนั้น พระอินทร์จึงทอดพระเนตร 

ลงมาจากสวรรค์ ก็ทราบความว่าพระโพธิสัตว์โดยปืนพิษยิง และจะมอบงาให้เป็นทานแก่พราน 

พระอินทร์จึงได้ส่งเล่ือยทิพย์ลงไปให้พญาช้าง นอกจากเร่ืองฉัททันตชาดกแล้ว พระอินทร์ 

ก็ย ังมีบทบาทในแง่องค์อุปถัมภ์ของพระพุทธศาสนา  ผู ้มี ส่วนช่วยให้การบ าเพ็ญบารมี 

ของพระโพธิสัตว์ส าเร็จในชาตินั้ น  ๆ โดยท่ี เด่นท่ีสุดก็คือบทบาทของพระอินทร์ในเร่ือง 

มหาเวสสันดรชาดก  พระอินท ร์ใน เร่ืองน้ีปรากฏ ช่ือว่า  “ท้าวสั กกะ เทวราช” เป็นผู ้ ท่ี 

คอยเช่ือมเหตุการณ์ต่าง ๆ ในเร่ืองมหาเวสสันดรให้มีความต่อเน่ืองกนั ช่วยแกปั้ญหา และคล่ีคลาย

เหตุการณ์ต่าง ๆ และเป็นผูท้  าให้ตัวละครต่าง ๆ ได้มาพบกัน บทบาทของพระอินทร์ปรากฏ  

ในมหาเวสสันดรชาดกแต่ละกณัฑด์งัน้ี (พระครูวินยัธรมานพ กนฺตสีโล, 2551: 141) 

 1. กณัฑท์ศพร พระนางผสุดีจะจุติจากสวรรคไ์ดข้อพร 10 ประการจากพระอินทร์ 

 2.กณัฑ์หิมพาน พระอินทร์ทรงร าพึงถึงพระพรท่ีประสาทให้แก่นางผุสดีว่า พระพรทั้ง 9  

ก็ไดส้ าเร็จ ยงัแต่พระลูกแกว้ท่ีพระนางปรารถนา พระอินทร์จึงเห็นควรจะประสิทธ์ิให้ 

 3. กัณฑ์วนปเวศน์ ทรงสั่งให้พระเวสสุกรรมเทพบุตรมานิรมิตธรรณศาลา 2 หลัง  

ท่ีจงกรม 2 หลัง กับท่ีพักกลางวนั และกลางคืนพร้อมด้วยเคร่ืองบรรพชิตบริขารทุกประการ  

ใหแ้ก่พระเวสสันดร พระนางมทัรี พระกณัหา และพระชาลี 
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 4. กณัฑม์ทัรี พระอินทร์สั่งให้เทวดาจ าแลงเป็นสัตวร้์าย 3 ชนิด นอนขวางทางพระนางมทัรี

ไม่ใหเ้สด็จตามไปทนัสองกุมาร 

 5. กัณฑ์สักบรรพ พระอินทร์นิรมิตองค์เป็นพราหมณ์ เข้าไปทูลขอพระนางมัท รี  

จากพระเวสสันดร 

 6. กัณฑ์ฉกษัตริย์ หกกษัตริย์ทรงกันแสงจนสลบไป พระอินทร์ก็ทรงบันดาลให้  

ฝนโบกขรพรรษตกลงมา หกกษตัริยต่์างก็ฟ้ืนคืนมา 

 จากลักษณะขา้งต้นแสดงให้เห็นว่าพระอินทร์เป็นผูท่ี้คอยอุปถมัภ์พุทธศาสนา ช่วยให ้

การสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตวส์ าเร็จลุล่วงไปไดอ้ยา่งไม่มีเหตุขดัขอ้ง หรือขดัขวาง 
 

 2. ความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์  

ค าว่า โหรา มาจากภาษาสันสกฤตว่า ส่วนท่ี 24 แห่งโหราตริ ตรงกบัค ามคธว่า อโหรัตตะ 

แปลว่า  ว ัน  กับ  คืน  ห รือ  24 ชั่วโมง  ฉะนั้ นค าว่ า  โหรา จึงแปลความหมายว่า  ชั่ วโมง  

ค าว่า โหราศาสตร์ ก็แปลว่า วิชาท่ีว่าด้วยโมงยาม เก่ียวกับดวงดาว ธาตุ  และโลกมนุษย์  

(วาสนา จนัทภาษา, 2518: 1) โหราศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมีคู่กับมนุษยชาติตั้ งแต่โบราณกาลแล้ว  

ในสมัยโบราณพระมหากษตัริยท์รงมีต าแหน่งหมอดูไวเ้ป็นคู่บัลลังก์คือต าแหน่ง “โหราธิปดี”  

ไวเ้ป็นท่ีปรึกษาวางฤกษ์ยาม ในพระราชพิธีต่าง ๆ และต่อมาได้เรียกต าแหน่งน้ีว่า “โหรหลวง” 

(ห้องโหรศรีมหาโพธ์ิ, 2532 : 5) ความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์ฤกษ์ยามในวรรณกรรมเร่ือง 

ฉทัทนัตชาดกปรากฏเฉพาะในฉบบัวดับา้นแลง และฉบบัวดับา้นนา ดงัน้ี  
 

 2.1 ความเช่ือเร่ืองฤกษ์ยาม ความเช่ือเร่ืองฤกษ์ยามเป็นส่ิงท่ีอยู่กับสังคมไทยทุกท้องถ่ิน  

ไม่ว่าจะกระท าการใด ๆ ตาม ย่อมมีฤกษ์ยามเข้ามาเก่ียวข้องเสมอ เช่น ปลูกบ้าน แต่งงาน  

ออก เดินท างไปค้าข ายห รือท า ธุ ร กิ จต่ าง  ๆ  เป็ นต้น  (ยุว รี  อ ภิ รักษ์ภู สิ ท ธ์ิ ,  2526 : 41 ) 

 ความเช่ือเร่ืองฤกษย์ามในเร่ืองฉทัทนัตชาดกปรากฏในบทประพนัธ์วา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏161 พรานเฒ่ากม้เกลา้กราบไหว ้ขอลาว่าใคร  
จะไหวซ่ึ้งคุรุปัทยาย 

๏150 พรานเฒ่ากราบเกลา้ทูลไข ขา้เฒ่าขอลาไป 
ไหวค้รูบาธิบาย 

๏162 รุ่งเชา้จะลาผนัผาย แต่เชา้ก่อนงาย  
ฤกษย์ามแต่ตามต ารา  

๏151 รุ่งเชา้จกัผนัผาย แดดอ่อนผอ่นงาย  
ฤกษย์ามแต่ตามต ารา  
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๏163 ทูลแลว้เพื่อนแคลว้ไคลคลา ไปยงัเคหา  
พรานป่าหาตาครู 

๏152 ทูลแลว้เพื่อนจึงไคลคลา ไปถึงเคหา  
จึงให้ไปหาหมอดู 

๏164 หมอเฒ่าก็จบัยามดู โชคร้ายหลายตรู  
ดูตามทวารกล่าวมา  

๏153 หมอเฒ่าจึงเลง็ยานดู สอบทานหลายครู  
ว่าลาภจกัมีหนกัหนา  

๏165 วนัน้ีจบัยามสามตายามองการไอพ้รานป่า  
ยงัรามเกียรต์ิเขียนวน  

๏154 วนัน้ีจบัยามสามตา โองการพรานป่า  
ทั้งรามเกียรต์ิเขียนลง 

๏166 ไดเ้ม่ือพ่ีนอ้งสององค ์ด าเนินเดินดง  
ก็พบซ่ึงพระฤๅษี  

๏155 ไดท่ี้พี่นอ้งสององค ์อนังามบรรยง  
ด าเหนินเดินดงพงพ ี

๏167 จึงไดสี้ดาเทวี กลัยามารศรี  
ดงัน้ีก่อลาภหนกัหนา  

๏156 จึงไดสี้ดาเทวี กลัยามารศรี  
ทั้งน้ีก่อลาภหนกัหนา  

๏168 ยงัเราไอเ้ฒ่าสามตา เป็นก าหนดเวลา  
จะพบพญาฉทัทนัต ์ 

๏157 ยงัเล่าจบัยามสามตา เป็นเล่หเ์วลา  
จกัพบพญาฉทัทนัต ์ 

๏169แดนอ่อนก่อนงายแลว้ผายผนัจงไปใหท้นั  
ซ่ึงฤกษแ์ลยามเวลา  

๏158 แดนอ่อนก่อนงายแลว้ผาดผนั จรไปให้ทนั  
ซ่ึงฤกษแ์ละยามเวลา  

๏175 พรุ่งน้ีเอง็เร่งขจร พอแดดอ่อนอ่อน 
ไอเ้ฒ่าจงเขา้ในไพร 

๏162 พรุ่งน้ีเอง็จึงเดินจร พอแดดอ่อนอ่อน 
เออเฒ่าจึงเขา้พงไพร 

 

จากบทประพันธ์ข้างตน้ คือ ความเช่ือเร่ืองฤกษ์ยาม ในตอนท่ีพรานโสอุดรจะเดินทาง 

ออกจากเมืองเพื่อไปตามหาพญาฉัททันต์ เป็นเหตุการณ์ท่ีท้าวพรหมทัตถามว่าจะออกเดินทาง  

ตอนน้ีเลยหรืออย่างไร พรานเฒ่าจึงบอกวา่ขอเขา้ไปลาครูก่อน ซ่ึงครูของพรานเฒ่าในท่ีน้ีคือหมอดู  

เพื่อใหค้รูนั้นค านวณจบัยามในการเดินทางใหแ้ก่ตน มีการกล่าวถึงการจบัยามสามตา เพื่อดูฤกษย์าม

เวลาในการเดินทาง เม่ือหมอดูก็ได้ฤกษ์ และเวลา ก็แจ้งให้แก่พรานตามท่ีตนคิดออกมาได ้ 

นอกจากเร่ืองการจับยามสามตาแล้ว ย ังมีการกล่าวถึงเร่ืองรามเกียรต์ิอีกด้วย ซ่ึงกล่าวถึง  

ในเชิงการออกเดินทางเข้าป่ า เป รียบกับพี่ น้องสองคน  ได้เดินทางเข้าป่ า ก็คือพระราม  

และพระลกัษณ์ และได้เจอกับนางสีดา ดังน้ีเป็นลางดีแท้จริง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเช่ือ 

ของผูค้นในสังคมของผูป้ระพนัธ์ ถึงการท่ีมีความเช่ือว่า ก่อนออกเดินทางจะตอ้งดูฤกษ์ยามก่อน  

ซ่ึงความเช่ือน้ียงัมีใหเ้ห็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 

คติธรรมค าสอน 

 คติธรรม คือ วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัหลกัในการด าเนินชีวิต ท่ีส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของจิตใจ 

และได้มาจากศาสนา (กรรมการวฒันธรรม, 2498 : ค  าน า) ค  าสอนท่ีเป็นคติธรรมจึงหมายถึง 
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ค าสอนท่ีเป็นแบบอย่าง เป็นขอ้คิดในการปฏิบติั เพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง และสังคมโดยส่วนรวม 

(วิเชียร ณ นคร, 2528: 4) 

  ฉัททันตชาดก เป็นวรรณกรรมท้องถ่ิน คือวรรณกรรมท่ีมีความใกล้ชิดสังคมมาก  

และเป็นวรรณกรรมท่ีสอนคติธรรมโดยออ้ม ดงันั้นผูป้ระพนัธ์จึงสอดแทรกคติธรรมค าสอนเขา้มา

ใน เร่ืองด้วย โดยใช้การสอดแทรกคติธรรมค าสอนมาในความสนุกสนาน เพ ลิดเพ ลิน  

ท่ีเป็นจุดประสงค์หลักของวรรณกรรม ประกอบกับเร่ืองฉัททันตชาดก เป็นนิทานเก่ียวข้อง 

กับศาสนาพุทธ และพระพุทธเจ้า ผู ้ประพันธ์ จึงสอนแทรกหลักค าสอนในพุทธศาสนา  

เข้ามาในเร่ืองโดยผ่านการกระท าของตัวละครในเร่ือง ซ่ึงเป็นการเน้นย  ้ าในเร่ืองความเช่ือ 

ในเร่ืองพระพุทธศาสนาอีกดว้ย 

การสอดแทรกคติธรรมค าสอนเขา้มาในเร่ืองน้ีเป็นการแสดงให้ผูรั้บสารได้เห็นถึงคุณ 

และโทษของการกระท าต่าง ๆ ในเร่ือง เป็นการสอดแทรกข้อคิดคติธรรมเอาไว้มากมาย  

ซ่ึงนอกจากท่ีผูรั้บสารจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากเน้ือเร่ืองแล้ว ยงัได้รับคติธรรม 

ท่ีผู ้ประพันธ์แฝงเอาไว้ในเร่ืองอีกด้วย โดยในส่วนคติธรรมค าสอนน้ีย ังเป็นภาพสะท้อน 

ในภาพสะทอ้นสังคมท่ีเด่นท่ีสุดของเร่ืองฉัททนัตชาดกอีกดว้ย คติธรรมค าสอนท่ีปรากฏในเร่ือง 

ฉทัทนัตชาดก มีดงัน้ี 
 

 1. หลกัธรรมค าสอนท่ีเป็นสัจธรรม  

หลกัธรรมค าสอนท่ีเป็นสัจธรรม คือ ค าสอนท่ีเป็นจริงโดยธรรมชาติ ความเป็นไปต่าง ๆ 

ทั้ งหมดเป็นไปตามธรรมชาติ อาศัยความสัมพันธ์ของส่ิงทั้ งหลายเอง ไม่มีตัวการอย่างอ่ืน 

ท่ี น อ ก เห นื อ อ อก ไป ใน ฐ าน ะผู ้ส ร้ า งห รื อ ผู ้ บั น ด าล  จึ ง เรี ย ก ว่ า เป็ น ก ฎ ธ รรม ช า ติ  

ในทางพระพุทธศาสนาถือว่า พนะพุทธเจา้มีฐานะเป็นผูค้น้พบ คือ ทรงเป็นผูค้น้พบความจริงท่ีมี  

อยู่ตามธรรมดาในธรรมชาติ คือ ธรรมนิยามสูตร กฎความเป็นจริงของธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างนั้นเอง 

เป็นธรรมดา พระพุทธ เจ้าจะอุบัติขึ้ นห รือไม่ อุบั ติขึ้ นก็ตาม  มันก็ เป็นของมันอย่างนั้ น  

ส่ิงทั้งหลายท่ีเกิดจากเหตุปัจจยัลว้นแต่ไม่คงท่ี ไม่คงตวั และไม่เป็นตวั (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2535:  

87-88) หลกัธรรมค าสอนท่ีเป็นสัจธรรมท่ีปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองฉทัทนัตชาดก ไดแ้ก่  
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 1.1 วัฏสงสาร มี  3 อย่าง คือ กิ เลส กรรม วิบาก ค าว่าว ัฏสงสาร คือ การหมุนเวียน  

เป็นวงกลม ใชใ้นความหมายท่ีหมุนเวียนไปดว้ยอ านาจของกิเลส (กิเลส คือ ส่ิงท่ีท าใหใ้จเศร้าหมอง 

3 ประการ ไดแ้ก่ โลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) โมหะ (ความหลง) โดยทั้ง 3 ส่ิงน้ีเรียกว่า 

อกุศลมูล 3 คือ รากเหง้าแห่งความชั่ว) กรรม และวิบาก คือ เม่ือมีกิเลส ก็เป็นเหตุให้ท ากรรม  

เม่ือท ากรรมก็ไดรั้บผลกรรม คือวิบาก เม่ือเสวยวิบากอยู่ก็เกิดกิเลสอีก เม่ือกิเลสเกิดก็ท ากรรมอีก  

หมุนเป็นวงจรอย่างน้ี จึงเป็นเหตุให้เวียนว่าย ตาย เกิดไม่รู้จบ จึงเรียกว่าสังสารวฏั หรือวฏัสงสาร  

เม่ือตดักิเลสไดอ้ย่างเด็ดขาด ก็จะตดัวงจรของวฏัสงสารไดอ้ย่างเด็ดขาด นั่นคือการบรรลุอรหันต ์ 

(ทองดี สุรเตโช, 2551: 868) วฏัสงสารท่ีปรากฏในเร่ืองฉัททันตชาดกท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน 

คือ การแฝงขอ้คิดมาในเร่ือง โดยใช้ตวัละครในเร่ืองแสดงออกถึงผลท่ีตนปฏิบติัว่าตนท าเช่นไร  

ก็จะไดผ้ลเช่นนั้น 

นางจุลสุพัตรา จากเหตุการณ์ในเร่ืองนั้ น  เร่ิมต้นด้วยเหตุการณ์ ท่ีนางเกิด โทสะ  

คือความโกรธ ในชาติช้างนางโกรธพญาฉัททันต์ท่ีท ามดแดงตกใส่ตัวนาง นางจึงสาปแช่ง  

และผูกเวร เม่ือนางไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ เกิดโลภะ คือความโลภ และโมหะ คือความหลง  

จากการท่ี ฝันถึงแท่นบรรทมงาช้าง นางอยากได้ดังท่ี ฝันจึงขอให้ท้าวพรหมทัตหาพราน 

ไปฆ่าเอางาของพญาฉัททันต์ เม่ือพรานโสอุดรท าตามประสงค์ของนางส าเร็จจึงเกิดเป็นกรรม  

สุดท้ายนางเสียใจจนตรอมใจตายเม่ือรู้ว่างานั้ นคืองาของพญาฉัททันต์สามีของตนในอดีต  

นางจึงไดรั้บวิบากทุกขท์รมานอยูใ่นนรก 

พรานโสอุดร เม่ือได้ข่าวท่ีหมู่ เสนามาประกาศหาพรานตามค าของท้าวพรหมทัต  

พรานเฒ่าเห็นว่าจะได้รางวัลมากมายหากเอางาของพญาฉัททันต์มาได้ส าเร็จ จึงเกิดโลภะ  

คือความโลภ เม่ือเกิดกิเลสแลว้ พรานเฒ่าจึงรับอาสาไปฆ่าพญาช้าง เม่ือฆ่าพญาฉัททนัต์ไดส้ าเร็จ  

กรรมจึงตกสู่พรานโสอุดร เม่ือพรานตายลงก็ลงไปรับวิบากอยูใ่นนรกเช่นเดียวกนักบันางจุลสุพตัรา 

ท้าวพรหมทัตนั้นก็วนอยู่ในวฏัสงสารด้วยเช่นกัน จากการท่ีนางจุลสุพัตราต้องการงา 

ของพญาฉัททันต์มาท าแท่นบรรทม ด้วยความหลงในตัวนางจุลสุพัตราของท้าวพรหมทัต  

จึงสั่งให้หาพรานไปตัดเอางาของพญาช้าง เม่ือพรานตดังาได้ส าเร็จกรรมจึงตกแก่ตวัผูห้าพราน 

นั้นดว้ย เม่ือทา้วพรหมทตัตายลงก็รับวิบากผลลของกรรมท่ีตนไดท้ าลงไปในนรก 
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ส่วนพญาฉัททันต์ คือผู ้ท่ีสามารถละกิ เลสได้ โดยสามารถเห็น ได้จากเหตุการณ์ 

ตั้ งแ ต่ต้น เร่ือง  จน จบ เร่ือ ง  คื อ  แม้ว่ าน าง จุล สุพัต ราจะ ด่ า  จะว่ า  พญ าช้ างสั ก เพี ย งใด  

พญาช้างก็ไม่เกิดโทสะ คือความโกรธเลย เม่ือพรานมายิงตน พญาฉัททันต์ก็ไม่โกรธเช่นกัน  

อีกทั้ งย ังให้อภัยทั้ งนางจุลสุพัตรา และพรานอีกด้วย เม่ือพญาฉัททันต์ตายลงจากการท่ี 

ตน ไม่ เกิ ด กิ เล ส  จึ ง ไม่ เกิ ด ก รรม  เม่ื อ ไม่ เกิ ด ก รรม  ก็ ไม่ เกิ ด วิ บ าก  ใน ช า ติ สุ ดท้ า ย  

จึงไดเ้ป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และหลุดพน้จากวฏัสงสารเขา้สู่นิพพาน 
 

1.2 นิพพาน เป็นหลกัธรรมท่ีเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ สภาพท่ีดบักิเลส

และกองทุกข์แล้ว สภาวะท่ีเป็นสุขสูงสุด เพราะไร้กิเลสไร้ทุกข์เป็นต้น อิสรภาพสมบูรณ์  

เป็นภาวะท่ีเข้าถึงได้ยาก ต้องท าจิตให้สงบน่ิง ดับกิเลสได้หมดส้ิน ผูท่ี้บรรลุนิพพานได้ช่ือว่า 

เป็นอรหนัต ์ไม่มีความทุกขใ์ด ๆ อีกต่อไป (ประยทุธ์ ปยตฺุโต, 2545: 38)  

ในเร่ืองฉัททนัตชาดก กล่าวถึงนิพพานไวห้ลายจุด เช่นในประชุมชาดก เม่ือผูป้ระพนัธ์  

สรุป เร่ืองก็ได้กล่ าวว่าตัวละครแต่ละตัวได้รับผลเช่นไรจากการกระท าของตนในเร่ือง  

โดยปรากฏในบทประพนัธ์วา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏735 นางทั้งสามองคไ์ซร้  เดชะไดเ้พ่ิมพูนมา  
คร้ันดบัชีพสังขา            บ่ายหนา้เขา้สู่นิรพาน 

๏706 นางสามองคน้ี์ไซร้ เดชะนางไดส้ร้างมา 
คร้ันดบัสังขารา              เจา้บ่ายหนา้เขา้นิรพาน 

๏741 คร้ันถว้นพระก าหนด  ตถาคตจกัจรลี  
จวบจบครบเดือนปี       พระเสด็จเขา้สู่นิรพาน  

๏712 คร้ันว่าถว้นก าหนด  ตถาคตมารราวี  
คร้ันแลว้พระชินศรี  เสด็จเขา้สู่นิรพาน  

 

จากบทประพันธ์ข้างต้นมีความหมายว่า นางช้างทั้ งสามองค์ คือนางมหาสุพัตรา  

นางแก้วสุพตัรา นางเกศสุพตัรา เม่ือส้ินลมลงก็ได้ไปสู่นิพพาน จากการกระท าดีของนางทั้งสาม 

ส่วนพญาฉัททันต์เม่ือตายลงในชาติสุดท้ายก็ได้ไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้า เม่ือปรินิพพาน  

ก็ไดเ้ขา้สู่นิพพาน 
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 1.3 ไตรลักษณ์  คือ กฎธรรมดาของสรรพส่ิงทั้ งปวง มี 3 อย่างคือ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต,  

2545: 68) 

1.3.1 อนิจจัง คือ ความไม่เท่ียงแท้แน่นอนของสังขารทั้ งหลาย (สังขาร คือ ส่ิงท่ีปัจจัย 

ปรุงแต่งขึ้ น ) เพราะสังขารทั้ งหลาย เม่ือเกิดขึ้ นแล้ว ตั้ งอยู่  แล้วก็ เส่ือมสลายไปในท่ี สุด  

แมข้ณะด ารงอยูก่็มีความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เป็นการด ารงอยูช่ัว่ระยะหน่ึงเท่านั้น 

1.3.2 ทุกขัง คือ ความเป็นทุกข์ของสังขารทั้ งหลาย มีทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย  

ทุกข์ทางกายและใจ เป็นต้น เพราะสังขารเกิดจากปัจจัย ไม่มีอะไรเป็นของตนเอง จึงคงสภาพ  

อยูไ่ม่ได ้ท าใหเ้กิดความเดือดร้อนท่ีเป็นความทุกขต์่าง ๆ  

1.3.3 อนัตตา คือ ความไม่เป็นตวัตนของตวัเอง เพราะสังขารเกิดจากการปรุงแต่งของปัจจยั 

เม่ือแยกปัจจยัออกแต่ละส่วน เป็นธาตุดิน ธาตุน ้ า ธาตุลม และธาตุไฟ ก็ไม่มีอะไรเหลือเป็นคน  

เป็นสัตว ์จึงช่ือวา่วา่งเปล่า ไม่มีใครเป็นเจา้ของ และไม่มีใครบงัคบับญัชาได้ 

ในเร่ืองฉทัทนัตชาดกมีการกล่าวถึงไตรลกัษณ์ ในบทประพนัธ์วา่  
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
                 ๏474 ส่วนพระโพธิสัตว ์ 
เห็นพรานโทรมนสั  โศกเศร้ามากมาย  
จึงโนม้นา้วธรรม   แจง้การทั้งหลาย  
เทศนาธิบาย  หวงัจะให้พราน 

                 ๏444 ส่วนพระโพธิสัตว ์ 
เห็นพรานโทรมนสั  โศกเศร้ามากมาย  
จึงโนม้นา้วธรรม   แจง้ค าทั้งหลาย  
เทศนาธิบาย  ให้เฒ่าพรานฟัง 

   ๏475 ดูราพรานเฒ่า  
วนัน้ีนะเจา้  กูจกัสอนส่ัง  
บ ารุงจิตไว ้  เอง็ตั้งใจฟัง  
เร่งคดิทุกขงั  อนิจจงัอนตัตา 

   ๏445 ดูราพรานเฒ่า  
วนัน้ีเออเจา้  กูจกัสอนส่ัง  
บ ามรงจิตไว ้  จงตั้งใจฟัง  
เร่งคดิทุกขงั  อนิจจงัอนตัตา 

                  ๏476 ตวัเองเป็นพราน  
เคยเท่ียวลา้งผลาญ   สัตวใ์ห้มรณา  
เท่าฆ่าสัปปุรุษ   คนเดียวเอกา  
บาปดงัน้ีหนา   จงเฒ่าเขา้ใจ 

                  ๏446 ตวัเองเป็นพราน  
เคยเท่ียวลา้งผลาญ   ให้สัตวม์รณา  
ไม่เท่าสัปปุรุษ   คนเดียวเอกา  
บาปดงัน้ีหนา   จงเฒ่าเขา้ใจ 

 

จากบทประพันธ์ข้างต้น เป็นเหตุการณ์ในตอนท่ีพญาฉัททันต์แสดงธรรมให้แก่ 

พรานโสอุดร เน่ืองจากพญาชา้งเห็นพรานโศกเศร้า เน่ืองจากรู้ว่าพญาฉัททนัตน์ั้นคือพระโพธิสัตว ์

ท่ีได้มาเสวยชาติเป็นช้าง พญาช้างจึงแสดงธรรมให้แก่พรานฟัง โดยในเน้ือความท่ีแสดงธรรม 
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นั้นมีการกล่าวถึง อนิจจงั ทุกขัง อนัตตา ด้วย โดยพญาช้างกล่าวให้พรานคิดถึงเร่ืองน้ีเน่ืองจาก

พรานโสอุดรฆ่าสัตวต์ดัชีวิตมามาก 

 

 2. หลกัธรรมค าสอนท่ีเป็นจริยธรรม 

 จริยธรรมเป็นส่ิงท่ี ดีงามอันก่อให้ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ผู ้อ่ืน และสังคม จริยธรรม  

คือ แนวทางความประพฤติ และการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงสภาพชีวิตอนัทรงคุณค่าท่ีพึงประสงค์  

(โครงการพฒันาสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา, 2522 : 5) เป็นธรรมท่ีควรประพฤติปฏิบติั 

โดยในรรณกรรมเร่ืองฉทัทนัตชาดก มีค าสอนท่ีเป็นจริยธรรมปรากฏดงัน้ี 
 

 2.1 ฆราวาสธรรม  หมายถึง ธรรมส าห รับฆราวาส  ธรรมส าห รับการครองเรือน  

หรือหลกัการครองชีวิตส าหรับคฤหัสถ ์ท่ีจ าเป็นตอ้งมีอยู่เป็นประจ า เพื่อเสริมให้มีความสุขยิ่งขึ้น 

(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2539 : 32) โดยฆราวาสธรรมมี  4 อย่าง ปรากฏใน เร่ือง 

ฉัททันตชาดก ปรากฏผ่านการกระท าของพญาฉัททันต์ มีรายละเอียดดังเหตุการณ์ต่อไปน้ี คือ 

(ประยทุธ์ ปยตฺุโต, 2545: 97) 

2.1.1 สัจจะ คือ ความจริง ซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท าจริง ด ารงมั่นอยู่ในสัจจะ  

เป็นเหตุน ามาซ่ึงความเช่ือถือ หรือไวว้างใจได ้สัจจะ ความซ่ือสัตยต์่อค าพูดของตน ในเหตุการณ์

แรกพญาช้างพยายามอธิบายความจริงด้วยความจริงใจ ท่ีตนไม่ได้จงใจแกล้งให้มดตกใส่  

นางจุลสุพัตรา อีกทั้ งย ังแสดงสัตย์สาบานให้ตนตกนรกหมกไหม้หากไม่พูดความจริง  

แต่นางจุลสุพัตราก็ไม่ฟัง เหตุการ์ท่ีสอง เม่ือพรานโสอุดรไม่ยอมเอางาของพญาฉัททันต ์  

เน่ืองจากรู้ว่าพญาช้างคือพระโพธิสัตวล์งมาเสวยชาติเป็นช้าง แต่ดว้ยพญาฉัททนัต์ไดล้ัน่วาจาไว้

แลว้วา่จะสละงาใหเ้ป็นทานแก่พรานโสอุดรจึงสั่งใหพ้รานลงมือตดังาของตนไป  

2.1.2 ทมะ  คือ ความอดทนอดกลั้ น  การข่มใจ ฝึกนิสัย ป รับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ  

ปรับปรุงตนให้เจริญกา้วหน้าดว้ยสติปัญญา พญาฉัททนัต์ใช้สติยบัย ั้งจิตใจของตนเองไม่ให้โกรธ  

ซ่ึ งพญาฉัททันต์น้ี มีฤทธ์ิมากกว่าช้างเชือกอ่ืน หากพญาช้างโกรธและขาดสติก็จะท าร้าย 

นางจุลสุพัตราท่ีด่าว่าตน และพรานโสอุดรท่ีมาตัดงาของตนได้อย่างง่ายดาย  แต่พญาช้างก็ 

ใชส้ติยบัย ั้งจิตใจของตนเอาไว ้
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 2.1.3 ขันติ  คื อ  ความอดทน  อดทน ต่อความยากล าบ าก  ทนทาน  ไม่ ห วั่น ไห ว  

มัน่ในจุดหมาย ไม่ทอ้ถอย ในเหตุการณ์แรก ไม่ว่านางจุลสุพตัราจะว่าอะไรพญาช้างก็ไม่ว่าตอบ  

ซ่ึ ง เป็นการแสดงอดทนต่อค าพู ดของนางช้างท่ี ด่าว่าพญาช้าง  เหตุการณ์ ท่ีสองคือ เม่ื อ 

พรานลงมือเล่ือยงาของพญาฉัททนัต์ พญาช้างเกิดความเจ็บปวดมาก ทั้งจากเล่ือยท่ีเล่ือยลงบนงา

ของตน และแผลท่ีถูกยิง แต่พญาช้างก็อดทน มุ่งมั่นในจุดหมายท่ีตนต้องการคือการบรรลุ 

เป็นพระศาสดา 

 2.1.4 จ าคะ  คื อ  ก ารเสี ยสละ สละ กิ เลส  สละความ สุขสบาย  แบ่ งปั นความ สุ ข  

แบ่งปันประโยชน์ให้แก่ผูอ่ื้น เร่ืองฉัททันตชาดกเป็นเร่ืองท่ีมุ่งเสนอแนวคิดเร่ืองการสละชีวิต 

เพื่ อ เป็นทานบารมี  ดังนั้ นการเสียสละจึงเป็น เร่ืองท่ี เด่น ท่ี สุดของเร่ืองน้ี  การเสียสละงา 

ของพญาฉทัทนัต ์เป็นการแสดงจาคะใหเ้ห็นไดอ้ยา่งเด่นชดั  
 

 2.2 การรักษาศีล 5 หมายถึง ความประพฤติชอบทางกาย และวาจา การรักษากายวาจา 

ให้เรียบร้อย เป็นสัญญาประชาคม คือ ขอ้ปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบีบของสังคมในการเวน้จาก  

ความชัว่ การควบคุมตนใหอ้ยูใ่นความไม่เบียดเบียน 5 ประการ คือ (ประยทุธ์ ปยตฺุโต, 2545: 175) 

 1. ปาณาติปาตา เวรมณี คือ การงดเวน้จากการฆ่าสัตว ์การประทุษร้ายผูอ่ื้น 

 2. อทินนาทานา เวรมณี คือ การงดเวน้จากการถือเอาของท่ีเขามิได้ให้ งดเวน้จากการ  

ลกัทรัพย ์การโกง การละเมิดกรรมสิทธ์ิ และการท าลายทรัพยสิ์น 

 3. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี คือ การงดเวน้จากการประพฤติผิดในกาม งดเวน้จากการ  

ล่วงละเมิดส่ิงท่ีผูอ่ื้นรักใคร่หวงแหน 

 4. มุสาวาทา เวรมณี คือ การงดเวน้จากการพูดเทจ็ การโกหก หลอกลวง 

 5. สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา เวรมณี คือ การงดเว้นจากการด่ืมน ้ าเมา อันเป็นท่ีตั้ ง 

แห่งความประมาท งดเวน้ส่ิงเสพติดใหโ้ทษ 

 วรรณกรรมเร่ืองฉัททันตชาดก ผูป้ระพันธ์ได้กล่าวถึงการรักษาศีลห้า ผ่านการอบรม  

สั่งสอนหมู่บริวารของพญาฉัททันต์ โดยพญาฉัททันต์จะอบรมสั่งสอนหมู่บ ริวารของตน 

ให้รักษาศีลอยู่เสมอ ในตอนกลางเร่ืองและทา้ยเร่ืองจะเนน้ในเร่ืองศีลขอ้ท่ี 1 ปาณาติปาตาเป็นหลกั  

เป็นการห้ามปรามไม่ให้บริวารของตนไปตามฆ่านายพราน และนางจุลสุพัตรา ซ่ึงจะท าให้  

เกิดกรรมแก่ตนขึ้น ในทางกลับกันผูป้ระพันธ์ก็ยงัแสดงให้เห็นถึงโทษของการละเมิดศีลข้อ 
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ปาณาติปาตา ผ่านการกระท าของพรานโสอุดร นางจุลสุพตัรา และทา้วพรหมทตั ท่ีไดร่้วมมือกัน  

ฆ่าพญาชา้ง ซ่ึงทั้ง 3 คนก็ไดรั้บผลกรรมของตน เม่ือตายลงก็ไดต้กนรกรับวิบากกรรมท่ีก่อไว ้
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏138 ชา้งนั้นอยูป่่าหิมพานต ์   ช่ือพญาฉทัทนัต ์ 
บริวารก็มากนกัหนา  

๏127 ชา้งนั้นอยูป่่าหิมวนัต ์    ช่ือพญาฉทัทนัต ์ 
บริวารก็มากนกัหนา  

๏139 ชา้งนั้นรักษาศีลลา           ยอ่มรู้ภาวนา  
ศรัทธาก็ดีกวดขนั  

๏128 ชา้งนั้นยอ่มรู้ภาวนา       รักษาศีลห้า 
ศรัทธาก็ดีกวดขนั  

๏140 บริวารเกา้หม่ืนเกา้พนั       ส่ังสอนทุกวนั  
ให้ภาวนารักษาศีล  

๏129 บริวารเกา้หม่ืนเกา้พนั     ส่ังสอนทุกวนั  
ให้ภาวนาเป็นนิจกาล  

             ๏582 ชาวเจา้ถว้นหนา้ 
อยา่โกรธโกรธา  ว่าจะฆ่านายพราน  
เวรกรรมทั้งน้ี  กูกบันางคราญ  
ใช่งานใช่การ  จะพลอยจรดล 

   ๏544 ชาวเจา้ถว้นหนา้ 
อยา่โกรธโกรธา  จะไปฆ่าพราน  
เวรกรรมเท่าน้ี  กูกบันงคราญ  
ใช่งานใช่การ  ของท่านทุกคน 

   ๏585 พากนัคอยอยู ่
ถา้คิดถึงก ู  อยา่เสียทางธรรม  
รักษาศีลพระ  เป็นนิจกาล 
ทุกเม่ือเช่ือวนั  กว่าจะมว้ยมรณา  

   ๏547 ชวนกนัคอยอยู ่
ถา้คิดถึงก ู  อยา่เสียทางธรรม  
อุตส่าห์รักษา  ศีลพระนิรันดร์ 
ทุกเม่ือเช่ือวนั  กระหวาจะมรณา  

 

 บทประพนัธ์ขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าพญาฉัททนัต์นั้น รักษาศีลห้า และสั่งสอนหมู่บริวาร 

ให้ อยู่ ใน ศีล อีกด้วย  และ เม่ื อพญ าช้ าง เล่ า เร่ื องราว ถึ ง เหตุ ท่ี พ รานม าฆ่ าตน เพื่ อ เอ างา  

หมู่บริวารทั้งหลายลว้นโกรธแคน้ จะตามไปฆ่าพราน และนางจุลสุพตัรา พญาชา้งจึงอบรมสั่งสอน

ว่าอย่าโกรธแค้น  อย่าไปฆ่ าพราน และนางจุลสุพัตราเลย หากคิดถึงตน เม่ือตนตายไป  

ขอใหทุ้กตวัรักษาศีลจนกวา่จะส้ินชีพ 
  

 1.3 ธรรมคุ้ ม ค รองโลก  ห รือ เท วธรรม  2  ประกอบ ไปด้วย หิ ริ  แล ะโอตัป ป ะ  

หิริ มีความหมายวา่ ความละอายต่ออกุศลกรรม (ทองดี สุรเตโช, 2551: 743) โอตปัปะ มีความหมาย

ว่า ความเกรงกลัวต่ออกุศลกรรม (ทองดี สุรเตโช, 2551 : 123)  รวมแล้วเรียกว่า ความละอาย 

และเกรงกลวัต่ออกุศลกรรม คือ ความละอายและเกรงกลวัต่อบาป ในเร่ืองฉัททนัตชาดกมีการแฝง

ค าสอน เร่ืองหิ ริ โอตัปปะ เอาไว้ใน เร่ืองด้วยก็คือการแสดงให้ เห็นโทษ  ของการท าชั่ว  
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ข้อดีของการท าความดี และแสดงให้เห็นลักษณะของนรก สวรรค์ เม่ือผูรั้บสารได้ฟังได้อ่าน 

ก็จะเห็นโทษของการท าบาป ก็จะเกิดความเกรงกลวัไม่ก่อกรรมสร้างอกุศลกรรม 
 

 1.4 สังคหวัตถุ 4 คือ หลักธรรมท่ีเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวใจบุคคล และประสานหมู่ชน 

ไว้ในความสามัคคีห รือหลักการสงเคราะห์  (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  2539: 42)  

โดยในเร่ืองฉัททันตชาดกทั้ ง 4 ฉบับก็มีการสอดแทรกค าสอนเร่ืองสังคหวัตถุ 4 ไว้ในเร่ือง 

ดว้ยเช่นกนั เป็นการแสดงผ่านการกระท าของตวัละครในเร่ือง ซ่ึงสังคหวตัถุน้ีมีอยู่ 4 ประการ คือ 

(ประยทุธ์ ปยตฺุโต, 2545: 142-143) 

 1.4.1 ทาน  คือ การให้  การแบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่  เสียสละ ตลอดถึงการให้ความรู้ 

และการแนะน า สั่งสอน ทานแสดงให้เห็นผ่านการกระท าของพญาฉัททันต์ ทั้ งการให้ทานงา 

ของตนแก่พราน และการคอยอบรมสั่งสอนหมู่บริวารใหอ้ยูใ่นศีลธรรมอยูเ่สมอ 

 1.4.2 ปิ ย ว าจ า  คื อ  ก ารพู ด จ าด้ ว ยถ้อ ยค า สุ ภ าพ  ไพ เร าะ อ่ อนห วาน  นุ่ ม น วล  

พูดส่ิงท่ี เป็นประโยชน์ ในทางท่ีสร้างสรรค์ ให้ เกิดไมตรี และความรักใคร่นับถือ ปิยวาจา 

แสดงให้เห็นจากเหตุการณ์ในตอนท่ีนางจุลสุพัตราด่าว่าพญาฉัททันต์ พญาช้างได้ใช้ปิยวาจา  

ตอบ โต้ก ลับ ด้ วยถ้อยค า ท่ี สุ ภ าพ  นุ่ มน วล  ไม่ ให้ เกิ ดคว ามขัดข้อ งหมองใจกัน ม าก  

แต่นางจุลสุพตัราก็ไม่ฟัง 

 1.4.3 อัตถจริยา คือ การประพฤติประโยชน์ ท าตนให้เป็นประโยชน์ตามก าลงัสติปัญญา 

ความรู้ความสามารถ ก าลังทรัพย์ และเวลา มีน ้ าใจ รู้จักอนุเคราะห์ และสงเคราะห์ช่วยเหลือ 

กิจการของผู ้อ่ืนให้ส าเร็จลุล่วง ไม่ เป็นคนแล้วน ้ าใจ อัตถจริยาแสดงให้เห็นผ่านเหตุการณ์ 

ท่ีพรานรู้สึกส านึกผิดไม่อยากได้งาของพญาช้างแล้ว แต่กระนั้ นพญาฉัททันต์ก็สั่งให้พราน 

ตัดเอางาของตนไปถวายแก่นางจุลสุพัตรา ตามท่ีนางต้องการ เป็นการท าให้พรานโสอุดร 

ส าเร็จภารกิจท่ีรับมาแต่ตน้ 

 1.4.4 สมานัตตตา คือ การท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติเสมอกันในชนทั้ งหลาย  

ไม่ เอาเป รียบผู ้อ่ืน  ร่วมทุกข์ ร่วมสุข วางตน เหมาะสมกับฐานะ สมานัตตตา การท าต น 

ให้เสมอตน้เสมอปลาย แสดงให้เห็นผ่านความเสมอตน้เสมอปลายของพญาฉัททนัต์ คือพญาช้าง

ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอยู่เสมอตั้ งแต่ต้นจนจบเร่ือง ปกครองหมู่บริวารอย่างเป็นธรรม  

รักเมียทั้ง 4 เท่ากนัทุกนาง  
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การสอดแทรกคติธรรมค าสอนเหล่าน้ี มีปรากฏในเร่ืองฉัททันตชาดกทั้ ง 4 ฉบับ  

โดยการสอดแทรกผ่านการกระท าของตัวละครในเร่ือง และผ่านบทประพันธ์ของผูป้ระพันธ์  

เม่ือผูรั้บสารได้อ่านได้ฟัง ก็จะเกิดอารมณ์คล้อยตาม นอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้ว  

ยงัได้รับข้อคิดคติธรรมท่ีแฝงมาในเร่ืองอีกด้วย เป็นการแฝงหลักธรรมเข้ามาในเร่ือง เพื่อเขา้ถึง 

ผูรั้บสารได้ดียิ่งขึ้ นกว่าการเทศนาหัวข้อธรรมโดยตรง ท าให้ผูรั้บสารคล้อยตามรู้คิดผิดชอบ  

เห็นแนวทางในการป ฏิบั ติตน  ว่าส่ิ งใดควรท า ควรเอาเป็นแบบอย่าง ส่ิ งใดไม่ควรท า  

ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง และเห็นถึงประโยชน์ในการครองตนให้อยู่ในธรรม ซ่ึงจะท าให้ 

หลุดพน้จากวฏัสงสาร และเขา้สู่นิพพานในท่ีสุด  
 

ค่านิยม 

 ค่านิยม หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยตัดสินใจ และก าหนด 
การกระท าของตนเอง โดยส่ิงท่ียึดถือนั้ นเกิดจากความรู้สึก ความเช่ือของคนในสังคมว่า 
เป็นส่ิงท่ีควรกระท ามากกว่าส่ิงท่ีต้องการจะท า และเป็นแบบฉบับของความคิดท่ีฝังแน่น 
ส าหรับยึดถือในการปฏิบติัตวัของคนในสังคม ทั้งยงัเป็นหลกัเกณฑ์ของศีลธรรมจรรยาในสังคม 
ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปของความประพฤติ (อารี ถาวรเศรษฐ์, 2546: 113) ค่านิยมท่ีปรากฏ 
ในเร่ืองฉัททนัตชาดก ปรากฏประการเดียวคือ การมีเมียหลายคน การมีเมียหลายคนในสมยัก่อน 
ถือเป็นเร่ืองปกติสามญั ไม่วา่จะเป็นคนธรรมดา ขุนนาง หรือ กระทัง่กษตัริย ์ต่างนิยมมีเมียหลายคน 
เน่ืองจากเช่ือกันว่า การมี เมียมากกว่าห น่ึงคนนั้ น เป็น เค ร่ืองแสดงบุญบารมี  โดยเฉพาะ 
ผูมี้บรรดาศกัด์ิ นอกจากการถือว่าจ านวนของเมียเป็นเคร่ืองประดบับารมีแลว้ ยงัมีความเช่ืออีกว่า 
สตรีเป็นส่ิงของท่ีใช้เพื่อบ ารุงบ าเรอความสุขและเป็นเหมือนเคร่ืองรับประกันว่า บุ รุษผู ้นั้ น 
ยงัมีสุขภาพพลานามยัดีอีกดว้ย (เตือนใจ สินทะเกิด, 2527: 131) 

ค่ า นิ ยม เร่ือ งก าร มี เมี ยห ล ายคนป รากฏ ให้ เห็ น ผ่ าน ข้อมู ล ของพญ าฉั ท ทัน ต ์ 

ในฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง ฉบบัวดับา้นนา และฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว ซ่ึงพญาฉัททนัต์  

มี เมี ย  4  นาง คือ  นางมหาสุพัตรา นางจุลสุพัตรา นางแก้วสุพัตรา และนางเกศสุพัตรา  

เป็นการแสดงให้ เห็นการมี เมียเยอะของพญาช้าง แม้ว่าจะมี เมียถึง 4 คน แต่พญาฉัททันต์ 

ก็ให้ความรักเท่าเทียมเสมอกันทุกนาง ส่วนฉัททันตชาดกฉบับวดัสูงเม่น พญาฉัททันต์มี เมีย  

2 นาง แต่ก็ยงัปรากฏค่านิยมการมีเมียหลายคนของท้าวพรหมทัต ท่ีมี เมียกว่าหม่ืนหกพันคน  

ดงัปรากฏในบทประพนัธ์วา่ 
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“...คนทั้ งหลายจึงเอานางมาเป็นเมียแห่งพระยาพาราณสีนั้ นนาง

สุภัทราเป็นอันรักจ าใจแก่พระยาพาราณสีก็ได้เป็นใหญ่แก่นาง

ทั้งหลายหม่ืน 6 พนันางเป็นบริวาร...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
 

ประเพณี  

ประเพณี หมายถึง ส่ิงท่ีนิยมประพฤติปฏิบติัสืบ ๆ กนัมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม 

หรือ จารีตประเพณี จึงเป็นส่ิงท่ีคนสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้คนด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม 

ได้อย่างราบร่ืน (เสฐียรโกเศศ, 2539: 1) โดยผูค้นในสังคมจะยึดถือปฏิบัติสืบทอดจากรุ่นหน่ึง 

ไปสู่คนอีกรุ่นอย่างต่อเน่ืองและยาวนาน จึงกล่าวได้ว่า ประเพณีเป็นกิจกรรมทางสังคมท่ีฝังแน่น 

มาน าน  และถ่ ายทอดกัน ได้  (พ ระยาอ นุ ม าน ราชธน , 25 14 : 4 9 ) ป ระ เพ ณี ท่ี ป รากฏ 

ในเร่ืองฉทัทนัตชาดก มีดงัน้ี 
 

1. ประเพณีเกีย่วกบัการท าศพ  

การท าศพ การจัดงานศพ เป็นงานเก่ียวกับความตาย โดยบุคคลใดท่ีได้ถึงแก่กรรม  

หรือตายไปแล้ว  บุ คคล ท่ี ย ังอยู่ไม่ ว่ าจะ เป็นบุตร เมี ย  ห รือญ าติตลอดจนผู ้อุปการะก็ ดี  

ย่อมประกอบพิธีศพให้แก่ผู ้ตาย เพื่อแสดงความรักและให้ เกียรติแก่ผู ้ตายเป็นคร้ังสุดท้าย  

และการประกอบพิธีศพของคนไทยในขั้นสุดท้ายจะท าการเผาศพ และน ากระดูกไปบรรจุไว ้

ในเจดีย์ธาตุ ซ่ึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ท่ี สืบต่อกันมาตั้ งแต่สมัยอยุธยาไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย  

เช้ือพระวงศ ์หรือคนธรรมดาทัว่ไป (สมภพ ภิรมย,์ 2535: 8)  

 ในเร่ืองฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง ฉบบัวดับา้นนา ปรากฏพิธีศพของนางจุลสุพตัรา 

และพญาฉัททันต์ โดยการท าศพของนางจุลสุพัตรานั้นใช้การฝัง ส่วนพญาฉัททันต์ใช้การเผา  

และฉบับวัดสู งเม่น  มีพิ ธีสั งสการ ศพของพญาฉัททันต์  ซ่ึ งเป็นพิ ธีศพของชาวล้านนา  

เป็นการสะท้อนภาพวิถีชีวิตลงไปในวรรณกรรมอีกด้วย  โดยพิ ธีศพในเร่ืองฉัททันตชาดก  

ปรากฏในบทประพนัธ์ดงัน้ี 
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ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
             ๏608 ค่อยฝืนสมประดี  
สุพตัราเทวี   พาพวกบริวาร  
หาฟืนไฟป่า   ไดม้าบ่นาน  
กองไวใ้นสถาน   จกัเผาจอมธรรม  

   ๏571 ค่อยฟ้ืนสมประดี  
สุพตัราเทวี   พาพวกบริวาร  
หาฟืนไนป่า   ไดม้าบ่นาน  
กองไวใ้นสถาน   จกัเผาจอมธรรม  

   ๏610 เผาศพพระแกว้  
คร้ันดบัเพลิงแลว้   แกว้เกศสุพตัรา  
พาพวกบริวาร   กวาดกระดูกราชา  
ประมวลเขา้มา   กองไวใ้นสถาน  

   ๏573 นางเผาผวัแกว้  
คร้ันดบัเพลิงแลว้   แกว้เกศสุพตัรา  
พาพวกบริวาร   กวาดธาตุพระยา 
ประมวลเขา้มา   กองไวใ้นสถาน  

   ๏611 จึงพากนัไป  
หาพรรณดอกไม ้  มาลยัดวงมาลย ์ 
เอามาถวายให้   ปักไวใ้นสถาน  
เป็นนิจกาล   ทุกวนัอตัรา  

   ๏574 แลว้พากนัไป  
หกัพนัธ์ุดอกไม ้  ในไพรหิมพานต ์ 
มาถวายพระธาตุ   พญาคชสาร  
ปักไวใ้นสถาน   บูชาพระองค ์

 

“...พอประสงคห์าฟืนเผาไท ้  เผาจนไหมเ้หลือดูกเกบ็กอง  

เป็นท านองเจดียข์าบไหว ้  หกัดอกไมย้ามค ่าบูซา...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว)    
 

 พิธีศพของพญาฉัททนัต์เป็นการเผาร่างของพญาช้าง ดงับทประพนัธ์ขา้งตน้ เม่ือพญาชา้ง

ส้ินลมลงแลว้ หมู่บริวารก็พากนัไปหาฟืนมากองรวมกนัไว ้แลว้เอาตวัพญาช้างไปวางไวด้า้นบน 

และจุดไฟเผา เม่ือร่างของพญาฉัททนัต์ถูกเผาหมดแลว้ก็เหลือแต่กระดูก หมู่บริวารก็กวาดกระดูก

ของพญาช้างมากองรวมกันไว้ ประหน่ึงเป็นเจดีย์ หลักจากนั้ นหมู่บริวารก็เอาดอกไม้นานา  

มากราบไหวถ้วายไวใ้นท่ีนั้นอยู่เสมอ จากการกระท าข้างตน้ของหมู่บริวารช้างแสดงให้เห็นถึง 

คติความเช่ือเร่ืองพระพุทธศาสนา เน่ืองจากการเผาศพน้ีเร่ิมมีการปฏิบัติเม่ือมีการยอมรับ

พระพุทธศาสนาเข้ามาในชุมชนแล้ว ซ่ึงประเพณีการเผาศพเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในอินเดีย  

เป็นการเผาศพทั้ งโครงในขณะยงัมีส่วนของเน้ือหนังติดอยู่ด้วย จากนั้นจึงท าการเก็บกระดูก 

ส่วนต่าง ๆ ท่ี เหลือจากการเผามาบรรจุในผอบ หรือภาชนะดินเผาก่อนท่ีจะน าไปบรรจุไว ้ 

ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง (ประพิศ พงศม์าศ, 2542: 78-88)  
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ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
               ๏53 พระโพธิสัตวเ์จา้  
ให้รักหนุ่มเหนา้   เพียงจะขาดใจตาย  
คร้ันคลายโศกแลว้   พาชา้งทั้งหลาย  
บริวารมากมาย   ขดุหลุมบ่นาน 

   ๏47 พระโพธิสัตวเ์จา้  
ให้รักหนุ่มเหนา้   ป่ิมเพียงมรณา  
ดงัใจจะขาด   ดว้ยความโศกา  
งาสองซา้ยขวา  ขดุหลุมบ่นาน 

   ๏54 จึงฝังนางแกว้  
ขดุหลุมเสร็จแลว้   เชิญศพนงคราญ  
ยกลงถมไว ้  หาไมแ้ก่นสาร  
ปักไวใ้นสถาน   ให้เป็นส าคญั  

   ๏48 จะฝังนางแกว้  
คร้ันสมควร  เชิญศพนงคราญ  
ยกลงหลุมไว ้  หาไมแ้ก่นสาร  
ปักไวใ้นสถาน   ให้เป็นส าคญั  

 

“...ซวนหมู่บริวาร    ฝังนางคราญขดุหลุมกวา้งใหญ่  

เอาลงใส่กลบเกล่ือนถมดี   พาเทวีหมู่ฝงูกลบัคืน...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว)    

 

 พิธีศพของนางจุลสุพัตรา เป็นการฝังลงในหลุม โดยฉัททันตชาดกทั้ ง 3 ฉบับข้างต้น 

แสดงให้เห็นว่าพญาช้าง และหมู่บริวารช่วยกันขุดหลุม จากนั้นก็เอาร่างของนางช้างจุลสุพตัรา 

ฝังลงไป พร้อมทั้งเอาไมม้าปักไวเ้หนือหลุม 
 

“...ภนฺเต ขา้แห่งเจา้กูทั้งหลาย ส่วนพระยาช้างอนัเป็นปัจจยัแก่เจา้กู

ทั้งมวลนั้น อนัว่าพรานก็มายิงดว้ยปืนพิษก็กระท ากาลอนัตายไปแลว้

แลเจา้กูทั้งมวลจุ่งจกัไปส่งสการยงัซากแห่งพระยาชา้งนั้นเถิด...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
 

 ฉทัทนัตชาดกฉบบัวดัสูงเม่น ไดมี้การสอดแทรกค่านิยมเก่ียวกบัการท าศพของชาวลา้นนา

เข้ามาในเร่ือง ในเหตุการณ์ ท่ีพญาช้างส้ินลมลง หมู่บ ริวารก็น าร่างของพญาฉัททันต์ไป  

ส่งสการ ซ่ึงการส่งสการ หรือการเสียศพ (เผาศพ) น้ีเป็นประเพณีการท าศพของชาวล้านนา  

ค าว่าส่ งสการน้ีมาจากค าศัพท์ภาษาสันสกฤต ว่า ส สฺการ หมายถึง การท าให้ลุล่ วงไป  

(อภิธาน สมใจ, 2541: 82) 

พิธีศพท่ีแตกต่างกันระหว่างพญาฉัททันต์ และนางจุลสุพัตรา แสดงให้เห็นถึงฐานะ  

ทางสังคมของทั้ง 2 ตวัละครน้ี พญาฉัททนัตมี์ฐานะท่ีใหญ่กว่านางจุลสุพตัรา จึงมีพิธีศพท่ีสมฐานะ

กว่า และจากบทประพันธ์จะเห็นการร่วมแรงร่วมใจของหมู่ช้างในการจัดพิ ธีศพทั้ งการฝัง 
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นางจุลสุพัตรา และการเผาพญาฉัททันต์ ซ่ึ งเป็นการแสดงให้ เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจ  

ของหมู่คณะ อาจจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงหมู่คนในชุมชนนั้น ๆ ว่าเม่ือมีผูเ้สียชีวิตก็จะมา 

ร่วมแรงร่วมใจกนัจดัพิธีศพให้ 
 

 2. ประเพณีการท าบุญ  

ประเพณีการท าบุญ เป็นธรรมเนียมประเพณี ท่ีคนไทยนิยมถือปฏิบัติกันมานาน  

และเป็นส่วนหน่ึงในฐานะพุทธศาสนิกชนพึงกระท า โดยวิธีการท าบุญของคนไทยท่ีนิยมถือปฏิบติั 

คือ การบริจาคทานให้ผู ้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือคนท่ีตกทุกข์ได้ยาก ซ่ึงการท าบุญ 

สามารถท าไดทุ้กเวลาทุกโอกาส เช่น ท าบุญตกับาตร ท าบุญเน่ืองในวนัเกิด ท าบุญอุทิศส่วนกุศล 

ให้ผู ้ตาย ท าบุญเพื่อสะสมไว้ชาติหน้า หรือท าบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์กรรมให้ เบาบางลง  

(ส.พลายนอ้ย, 2545: 19-21)  

การท าบุญน้ีก็ถือเป็นการสร้างกุศลอย่างหน่ึง เป็นการสร้างกุศลกรรม ซ่ึงสามารถเช่ือมโยง

ไปในความ เช่ือทางพระพุ ทธศาสนาเร่ืองกรรมได้ อีกด้วย  โดยใน เร่ืองฉัททันตชาดก  

ก็มีการแสดงแนวความคิดเร่ืองการท าบุญเอาไว้ในเร่ืองซ่ึงการท าบุญใหญ่ท่ีสุดของเร่ืองก็  

คือการท่ีพญาฉัททนัต์ให้งาของตนเป็นทานแก่พรานโสอุดร และนางจุลสุพตัรา ส่วนการท าบุญ 

ในส่วนอ่ืนซ่ึงเป็นการแฝงเขา้มาในเร่ืองมีปรากฏในบทประพนัธ์ดงัน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏725 พระเจา้เทศนา  
ว่ากรรมเวรา   ตามเบียดเบียนตน  
ท าบาปไดบ้าป   ท าบุญไดผ้ล  
เพราะสร้างกุศล   ตามเล้ียงอาตมา  

    ๏696 พระเจา้เทศนา  
ว่ากรรมเวรา   ตามมาเบียดตน  
ท าบาปไดบ้าป   ท าบุญไดผ้ล  
เพราะกรรมกุศล   ตามเล้ียงอาตมา  

 

ผู ้ประพันธ์ยกการแสดงธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเข้ามาในตอนอวสานบท  

ซ่ึงเป็นการท่ีพระพุทธเจ้าเทศนาเร่ืองกรรมเวร มีการกล่าวถึงเร่ืองการท าบุญว่า หากท าบุญ 

ก็จะไดรั้บบุญกุศลซ่ึงจะตามรักษาตวัของผูท่ี้ท าบุญ 

ความเช่ือเร่ืองการท าบุญ เพื่ อท่ีจะได้ส่ิงท่ีตนปรารถนา ปรากฏในฉัททันตชาดก  

ฉบบัวดับา้นนา ดงับทประพนัธ์วา่ 
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ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏673 วิบากเมียแกว้ 
เมียกราบทูลแลว้  ปร่ิมเลือดตาไหล 
ท าบุญขอสบ  ให้พบทา้วไท 
ป่ินเกลา้ภพไตร  ฉทัทนัตร์าชา 

 

 บทประพันธ์ข้างต้น  นางจุลสุพัตราจะท าบุญเพื่อให้ได้พบกับพญาฉัททันต์อีกคร้ัง 

ในชาติหนา้ ก่อนท่ีนางจะตรอมใจตาย 

ความเช่ือเร่ืองการท าบุญเพื่อท่ีจะได้ส่ิงท่ีตนปรารถนา ในฉัททันตชาดกฉบับวดัสูงเม่น 

แสดงการใหท้านแก่พระปัจเจกพุทธเจา้ทั้ง 500 ตน ในบทท่ีวา่ 
 

“...เม่ือนั้นโพธิสัตวเ์จา้ก็ประกอบดว้ยลูกไมอ้นัหวานแลเหงา้บวัเจือ

ดว้ยน ้ าผึ้งอนัเกิดในใบบวัเป็นทานแก่พระปัจเจกพุทธเจา้ทั้ง 5 ร้อย

ตนกินแลนางจุฬสุภทัราก็ห้ือดอกไมอ้นัใหญ่อนันางหาไดด้ว้ยตนนั้น

ห้ือทานแก่พระปัจเจกเจา้ทั้งหลายแลว้ก็ตั้งค  าปราถนาว่าดงัน้ีคนัขา้

จุติตายจากชาติอนัเป็นชา้งน้ีจุ่งห้ือขา้ไดเ้กิดในพระกุลพระยามทรัฏฐ

ห้ือไดเ้ป็นลูกพระยาปรากฏช่ือว่าสุภทัราจุ่งห้ือไดเ้ป็นอคัคมเหสีเมีย

รักแห่ งพระยาพาราณ สีอันอาจจักกระท าตามค ามักแห่ งข้า 

กล่าวแก่พระยาตนใดตนนั้นก็ห้ือตามใจแห่งขา้เถอะแม่นว่าขา้จกัขอ

ใช้พรานผู ้1 มายิงยงัช้างอนัเป็นพระยาช้างตัวน้ีด้วยอนัปืนพิษห้ือ

เสียชีวิตตายไปแลว้ห้ือพรานเอางาทั้ง 2 อนัเป็นฉัพพรรณรังสีมานั้น

เม้ือห้ือแก่ขา้จุ่งทีเถิด...” 

(ฉบบัวัดสูงเม่น) 
 

พญาฉัททนัต์ได้พาหมู่บริวารเก็บของป่า ตามท่ีหาได้น าไปถวายให้พระปัจเจกพุทธเจ้า 

ท่ีอยู่ในป่าหิมพานตกิ์น เป็นการแสดงการท าบุญโดยการให้ทาน นางจุลสุพตัราเองก็ไดน้ าดอกไม้

มาถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งแสดงความปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานให้ตนได ้

ไปเกิดเป็นลูกของกษัต ริย์ และให้ได้แต่งงานกับท้าวพรหมทัต จากนั้ นตนจะส่งพราน 

มาฆ่าพญาฉทัทนัตเ์พื่อเอางา เป็นการท าบุญเพื่อขอในส่ิงท่ีตนปรารถนา 
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 3. ประเพณีการขอขมา  

 การขอขมา คือ การยอมรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีตนเองกระท าล่วงเกินต่อผูอ่ื้นจะโดยตั้งใจ 

ห รือไม่ตั้ งใจก็ตาม ถือว่าเป็นธรรมเนียมประเพณี ท่ี ดีงามอย่างถึงท่ี น่ าจะได้รับ อิทธิพล 

มาจากพระพุทธศาสนา เม่ือคนในสังคมท าผิดหรือล่วงเกินบุคคลอ่ืนแล้ว ก็ยอมรับผิดขอขมา  

และให้อภยักนั อยู่ในสังคมดว้ยความเมตตากรุณาต่อกนัเห็นอกเห็นใจกนั ก็จะท าให้สังคมสงบสุข 

(สมยั วรรณอุดร, 2545: 245) ประเพณีการขอขมาในเร่ืองฉทัทนัตชาดกปรากฏดงัน้ี 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏487 ซบหวัลงไหว ้
กบับาททา้วไท  ร้องขอสมา  
เอน็ดูขา้เจา้  โปรดเกลา้เกศา 
ขา้ไม่เอางา  ไปแลว้พนัปี  

   ๏457 ซบหวัลงไว 
กบับาททา้วไท  ร้องขอสมา  
เอน็ดูขา้เจา้  โปรดเกลา้เกศา 
ขา้ไม่เอางา  ไปแลว้พนัปี  

   ๏488 พรหมทตัราชา 
จะลงอาญา  ให้ส้ินชีวี  
ผิดแลว้หนกัหนา  ไปยงัเมืองผ ี
ความผิดขา้น้ี  พน้ท่ีจะประมาณ  

   ๏458 พรหมทตัราชา 
จกัลงอาชญา  ให้ส้ินชีวี  
ผิดชอบกม้หนา้  ตายไปเมืองผ ี
ความผิดขา้น้ี  พน้ท่ีคลนา  

             ๏489 พระโพธิสัตวเ์จา้ 
คร้ันเห็นพรานเฒ่า  โศกเศร้านกัหนา  
กลวับาปตนท า  กลวักรรมเวรา  
คิดเห็นโทษา  ไม่เอางาไป 

   ๏459 พระโพธิสัตวเ์จา้ 
คร้ันเห็นพรานเฒ่า  โศกเศร้านกัหนา  
กลวับาปตนท า  กลวักรรมเวรา  
คิดเห็นโทษา  ไม่เอางาไป 

   ๏490 เสียแรงมึงมา 
ถ่อกายกายา  มาถึงพงไพร  
วนัน้ีเห็นว่า  กูจกับรรลยั 
งากูเล่าไซร้  กูจะใหเ้ป็นทาน  

   ๏460 ดูหราพรานเฒ่า 
เสียแรงมาเล่า  ถึงป่าพงไพร  
วนัน้ีเห็นว่า  กูจะบรรลยั 
งากูเล่าไซร้  จะให้แกมึง  

 

พรานโสอุดร เม่ือรู้เร่ืองราวทั้งหมดจากการท่ีพญาฉทัทนัตเ์ล่าให้ฟัง จึงรู้สึกผิดและขอขมา

พญาฉัททนัต์ดว้ยการ กม้หัวลงไหวแ้นบกบัเทา้ของพญาฉัททนัต์ บอกว่าตนไม่เอางาของพญาชา้ง

แล้ว แม้ว่าท้าวพรหมทัตจะลงโทษเช่นไรก็ตาม ฝ่ายพญาช้างก็ไม่ได้โกรธพรานเฒ่าและยงัสั่ง 

ใหพ้รานโสอุดรตดังาของตนไปดงัท่ีปรารถนาตั้งแต่ตน้ โดยการแสดงความส านึกของพรานโสอุดร

น้ีปรากฏเฉพาะในฉบบัวดับา้นแลง และฉบบัวดับา้นนา 
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ใน อีก เห ตุก ารณ์ ห น่ึ งคื อ เม่ื อน าง จุล สุ พัต รา รู้ว่ างา ท่ี พ รานน าม าให้ นั้ น คื องา 

ของพญาฉทัทนัต ์นางก็เกิดความเสียใจ ส านึกผิด และขอขมาต่องานั้น ดงับทประพนัธ์วา่ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
   ๏701 นอ้งเอาดอกไม ้ 
ธูปเทียนกราบไหว ้          นอ้งขอสมาพระทอง  
โทษทณัฑส่ิ์งใด   ไดอ้ดโทษนอ้ง  
กราบงาพระทอง   ขอสมาพระองค ์ 

   ๏670 นางแต่งดอกไม ้
ธูปเทียนกราบไหว ้  คิ้วต่อขอสมา 
กฤษณาจองจนัทน ์  สารพนันานา 
กราบไหวซ่ึ้งงา  ขอสมาพระองค ์ 

               ๏702 พระอยา่ถือโทษ  
ทรชนคนโหด   แลว้นาโฉมยง 
เมียรักขอสมา   ซ่ึงงาพระองค ์ 
ขอพระเจา้จง   โปรดเกลา้เมียรา  

   ๏671 พระอยา่ถือโทษ  
ทรชนคนโหด   นะพระโฉมยง 
เมียขอสมา   ซ่ึงงาพระองค ์ 
ขอพระเจา้จง   โปรดเมียเถิดหนา 

 

“...นางจึงจัดดอกไม้ทั้ งธูปเทียนทอง ขอขมาพญาสัตทันแต่งา 

แทนทา้ว...” 

(ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว) 
 

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าทั้ งฉบับวดับ้านแลง ฉบับวดับ้านนา และฉบับหอสมุด

แห่งชาติลาว มีการกล่าวถึงวิธีการขอขมาในลกัษณะเดียวกนั คือ เม่ือนางจุลสุพตัราทราบเร่ืองราว

การเดินท าง เข้าป่ า  และฆ่ าพญ าฉัททันต์จากพรานโส อุดร น างจึงส านึ กและ รู้ สึ กผิ ด  

จึงแต่งดอกไม ้ธูป เทียน มากราบไหวข้อขมากบังาของพญาฉทัทนัต ์ในส่วนน้ีจะเห็นส่วนประกอบ

ในการใชข้อขมาคือ ดอกไม ้ธูป เทียน 
 

จากการศึกษาเป รียบ เที ยบภาพสะท้อนสั งคมใน เร่ืองฉัททันตชาดกทั้ ง  4  ฉบับ  

ส าม ารถส รุป ได้ ดั ง น้ี  ด้ าน ส ภ าพ สั งค ม ใน เร่ื อ งฉั ท ทัน ตช าดกป รากฏ ให้ เห็ น น้ อ ย  

เน่ื อ งจาก เร่ืองฉั ททันตชาดก น้ี  เร่ือ งราว เกื อบทั้ งหมดใน เร่ือ ง เป็ น เร่ืองราวของสั ตว ์ 

คือ เร่ืองราวของพญาฉัททนัตแ์ละหมู่บริวาร มีเร่ืองในเมืองมนุษยใ์ห้เห็นนอ้ย คือในเมืองพาราณสี 

มีเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้ นแค่ 2 เหตุการณ์คือ ในตอนกลางเร่ือง เม่ือนางจุลสุพัตราไปเกิดเป็นลูก 

ของท้าวพรหมทัต และตอนจบของเร่ืองเม่ือพรานน างาของพญาช้างกลับไปยงัเมืองพาราณสี   

ส่วนด้านค่านิยม และประเพณี มีปรากฏเพียงเล็กน้อย เป็นการแสดงให้เห็นถึงค่านิยมในสังคม 

คือการนิยมมี เมียหลายคน และท าให้ เห็นถึงประเพณี  การขอขมา การท าบุญ และพิ ธีศพ  
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แสดงให้เห็นวฒันธรรมการท าศพทั้งการฝัง และการเผา หรือในฉบบัวดัสูงเม่นเรียกว่าส่งสการ  

เป็นพิธีศพของชาวลา้นนา 

ความเช่ือ และคติธรรมท่ีปรากฏในเร่ืองฉัททันตชาดก เป็นความเช่ือ และคติธรรม  

ท่ีน าเอามาจากหลักพระพุทธศาสนา โดยผู ้ประพันธ์ใช้การสอดแทรกเข้ามาแบบตรง ๆ  

ในบทประพันธ์  และการแฝงผ่านการกระท าของตัวละครในเร่ือง ซ่ึงเป็นคติธรรมค าสอน  

ทั้งในระดบัสัจธรรม คือ ค าสอนท่ีเป็นจริงโดยธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติ และระดบัจริยธรรม  

คือ ค าสอนท่ีคอยควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ตั้งอยู่ในความดีงาม ความถูกต้อง  

เช่น เร่ืองกฎแห่งกรรม เร่ืองนรกสวรรค ์การสั่งสมบารมี เร่ืองวฏัสงสาร การรักษาศีล หิริ โอตปัปะ 

ส่วนฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง และฉบบัวดับา้นนา มีการแสดงความเช่ือในดา้นโหราศาสตร์ 

เร่ืองการจบัยามสามตาก่อนการเดินทาง ของพรานโสอุดรท่ีได้เขา้ไปหาหมอดูให้ดูฤกษ์เดินทาง 

ใหต้นก่อนท่ีตนจะเดินทางไปเอางาของพญาฉทัทนัต ์

การสอดแทรกคติธรรมค าสอนความเช่ือในพระพุทธศาสนาเข้ามาในวรรณกรรมนั้ น 

จะท าให้ค  าสอนเหล่านั้ นเข้าถึงผูรั้บสารได้ดี ทั้ งจากการอ่านและฟัง เน่ืองจากการสอดแทรก

หลักธรรมต่าง ๆ เข้ามาในวรรณกรรม จะท าให้ผูรั้บสารได้รับทั้ งความสนุกสนานเพลิดเพลิน  

และได้ข้อคิดผ่านการกระท าของตัวละครในเร่ือง ซ่ึงผูรั้บสารจะเห็นถึงผลการของการกระท า  

ของตัวละครในเร่ืองท่ีผู ้ประพันธ์ได้เสนอมาในบทประพันธ์  เช่น หากท าดีสร้างกุศลกรรม  

ก็จะได้รับส่ิงท่ีดีงาม หากท าความชั่วสร้างอกุศลกรรม ก็จะได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นโทษ  

ทั้งในชาติน้ีและชาติหนา้ และเกิดความเกรงกลวัต่อบาป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทท่ี 5 

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 

สรุป 

การศึกษาวรรณกรรมเร่ืองฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง จงัหวดัระยอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
ศึกษาลักษณะทั่วไปของต้นฉบับ  ลักษณะอักษร และอักขรวิธี  อักษรไทยย่อ ท่ีปรากฏ 
ในเร่ือง และน าฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลงไปศึกษาเปรียบเทียบกบัฉัททนัตชาดกฉบบัอ่ืน ๆ  
อีก 3 ฉบบั คือฉบบัวดับา้นนา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ฉบบัวดัสูงเม่น จงัหวดัแพร่ และฉบบัหอสมุด
แห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในดา้นศิลปะการใช้
ภาษา และภาพสะท้อนสังคม เพื่อหาลักษณะเด่น ลักษณะร่วม ลักษณะแตกต่าง ท่ี ปรากฏ 
ในเร่ืองฉัททนัตชาดก ทั้ง 4 ฉบบัดงักล่าว การศึกษาตน้ฉบบัผูศึ้กษาใช้ตน้ฉบบัจากส าเนาภาพถ่าย 
และไมโครฟิลม์ส าเนาตน้ฉบบั โดยตน้ฉบบัแต่ละเล่มมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ฉัททันตชาดก ฉบับวดับา้นแลง จงัหวดัระยอง ศึกษาผ่านส าเนาภาพถ่ายท่ีผูศึ้กษาได้ 
ลงพื้นท่ีร่วมกบัภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยความร่วมมือกบั 
บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จ ากัด ต้นฉบับเป็นสมุดไทย ภาษาไทย บทประพันธ์ประเภท 
ร้อยกรอง เขียนด้วยอักษรไทยย่อทั้ งเล่ม จ านวน 55 หน้า เน่ืองจากสภาพเอกสารมีความช ารุด
เสียหาย ผูศึ้กษาจึงใช้ต้นฉบับฉัททันตชาดก ท่ีเก็บรักษาอยู่ท่ี  กลุ่มจารึกและเอกสารตัวเขียน 
ส านกัหอสมุดแห่งชาติ เป็นฉบบัสอบทาน 

2. ฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นนา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เก็บรักษาอยู่ท่ีศูนยศิ์ลปวฒันธรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ผูศึ้กษาไดข้อเขา้ใช้เอกสาร และไดท้ าส าเนาถ่ายภาพตน้ฉบบั
มาศึกษา ต้นฉบับ เป็นสมุดไทย (หนังสือบุด) ภาษาไทย บทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง  
เขียนดว้ยอกัษรไทย จ านวน 81 หนา้ 

3. ฉัททันตชาดก ฉบับวัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผู ้ศึกษาน าภาพไมโครฟิล์มท่ีเผยแพร่ 
อยู่บนเว็บไซต์ของฐานขอ้มูลไมโครฟิล์ม ส านักส่งเสริมศิลปวฒันธรรมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มาศึกษา ลักษณะต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา บทประพนัธ์ประเภท 
ร้อยแกว้ ลกัษณะเป็นภาษาบาลีแปลร้อยกบัภาษาไทยถ่ินเหนือ จ านวน 58 หนา้ลาน 

4. ฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณ รัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ต้นฉบับเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ laomanuscripts.net ของหอสมุด
แห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลกัษณะเป็นคมัภีร์ 
ใบลาน จารดว้ยอกัษรลาว ภาษาลาว บทประพนัธ์ประเภทค ากาพย ์สลบัร้อยแกว้ จ านวน 65 หนา้ 
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การศึกษาเร่ืองฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง ในดา้นขอ้มูลทัว่ไป และลกัษณะเอกสาร
ตน้ฉบบั พบว่า ฉัททันตชาดก เป็นชาดกเร่ืองท่ี 514 ในนิบาตชาดก อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มท่ี 28 
พระสุตตันปิฎกเล่ม ท่ี  20 ขุททกนิกายชาดก ภาค 2 ในหมวดติงสตินิบาตชาดก เป็นชาดก 
ท่ีแสดงการบ าเพ็ญทานบารมีของพระโพธิสัตว ์โดยการท่ีพญาฉัททนัตส์ละงาของตนให้แก่พราน 
โดยฉัททนัตชาดกเล่มน้ีมีความน่าสนใจอย่างยิ่งเน่ืองจากผูป้ระพนัธ์ใช้อกัษรไทยย่อในการเขียน 
ทั้งเล่ม (อกัษรไทยยอ่น้ีเป็นอกัษรไทยสมยัอยธุยาชนิดหน่ึง) และบอกปีท่ีเขียนเอาไวค้ือปี พ.ศ. 2330 
ซ่ึงตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 1 ซ่ึงในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้น้ีการใช้งานอกัษรไทยย่อในการเขียน
ข้อความขนาดยาวได้เส่ือมความนิยมลงไปแล้ว จากการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองระยอง  
ท าให้สันนิษฐานได้ว่า จังหวดัระยองเป็นหน่ึงในหัวเมืองตะวนัออกของอยุธยา ประกอบกับ 
วดับ้านแลง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีมีประวติัและหลักฐานสถาปัตยกรรมเก่าถึงสมยัอยุธยา จึงพบอกัษร 
ไทยย่อซ่ึงเป็นท่ีนิยมใช้ในช่วงอยุธยาตอนปลายผ่านการใช้งานในสมุดไทยท่ีพบ ณ วดับา้นแลง 
จงัหวดัระยอง  

ในด้านอักษร และอักขรวิธี ผู ้ศึกษาน าอักษรไทยย่อท่ี ปรากฏในเร่ืองฉัททันตชาดก  
ฉบับวัดบ้านแลง มาศึกษาทางด้านอักขรวิทยา โดยการน าไปเปรียบเทียบกับอักษรไทยย่อ 
ในสมัยอยุธยา อิงตามตารางเปรียบเทียบอักษรไทยย่อของ ณพล พรประศาสน์สุข และศึกษา
อกัขรวิธีท่ีใช้ในการเขียน พบว่าดา้นอกัษรมีพฒันาการเปล่ียนแปลงไปไม่มากนัก โดยมากจะเป็น
การเปล่ียนแปลงไปในการลดเหล่ียมมุม ความโคง้ของตวัอกัษร อกัษรมีความคลา้ยคลึงอกัษรไทย
รัตนโกสินทร์มากขึ้น อกัษรในระยะท่ี 3 จากเอกสารวดับา้นแลง ลกัษณะอกัษรคลา้ยกบัอกัษรระยะ
ท่ี 1 หลายตวัเช่น พยญัชนะ ฉ ช ล ว เม่ือเปรียบเทียบในดา้นความประณีตบรรจงแลว้ อกัษรไทยย่อ 
ในสมยัอยธุยาตอนปลาย ในตารางระยะท่ี 2 จะมีความบรรจงมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่อกัษรไทยย่อ
ไดรั้บความนิยมใช ้และพฒันาถึงขีดสุดในสมยัอยธุยาตอนปลาย ลกัษณะอกัขรวิธีท่ีใชใ้นการเขียน
ในเร่ืองฉัททันตชาดก มีการใช้งานบางอย่างท่ีไม่ เหมือนกับอักขรวิธีในภาษาไทยปัจจุบัน  
เน่ืองจากยงัไม่มีเกณฑบ์งัคบัตายตวัเหมือนปัจจุบนั 
 จากการหาขอ้มูลตน้ฉบบัของเร่ืองฉัททนัตชาดกเพิ่มเติม ท าให้พบว่าเร่ืองฉัททนัตชาดก
แพร่กระจายไปทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และประเทศใกลเ้คียง ผูศึ้กษาจึงสืบคน้ฉบบัอ่ืน ๆ  
เพื่อน ามาเปรียบเทียบหาลักษณะเด่น ลักษณะร่วม ลักษณะแตกต่าง ของส านวนแต่ละพื้นท่ี  
ผู ้ศึกษาได้ใช้ต้นฉบับจาก  4 พื้ น ท่ีคื อ ฉบับวัดบ้านแลง จังหวัดระยอง ฉบับวัดบ้านนา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับวดัสูงเม่นจังหวดัแพร่ และฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว นครหลวง
เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า เน้ือเร่ือง แก่นเร่ือง และโครงเร่ือง  
ของเร่ืองฉัททันตชาดก มี จุดมุ่ งหมายในการประพันธ์ เห มือนกัน  โดยแก่น เร่ืองหลัก 
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คือ มุ่งเน้นให้ผูรั้บสารเห็นถึงการสละชีวิตเพื่อเป็นทานบารมีของพญาฉัททนัต์ ท่ียอมสละงาและ
ชีวิต ให้แก่พรานโสอุดรและนางจุลสุพตัรา แต่จะมีความแตกต่างตามธรรมเนียมการประพนัธ์ 
ตามแต่ละทอ้งถ่ินของตน โดยฉบบัวดัสูงเม่นจะเป็นฉบบัท่ีเล่าเร่ืองราวได้ละเอียดกว่าฉบบัอ่ืน ๆ  
เน่ืองจากเป็นการเล่าตามอรรถกถา บาลี  ทั้ งเหตุการณ์ต่าง ๆ ลักษณะของฉาก และตัวละคร  
ส่วนฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว ใช้การเล่าแบบรวบความ ท าให้เน้ือเร่ืองกระชับ ตดัการบรรยาย 
ความออกไปหลายจุด การเล่าเร่ืองทั้ง 4 ฉบบั เล่าเป็นล าดบัเหตุการณ์ ไม่มีความสลบัซบัซอ้น 
 ด้านธรรมเนียมการแต่งพบว่าเร่ืองฉัททันตชาดกฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา  
และฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว มีขนบท่ียึดตามรูปแบบของผูป้ระพนัธ์โบราณท่ียึดถือกนัต่อ ๆ มา  
กล่าวคือ ผูป้ระพนัธ์ใช้บทไหวค้รูในการเปิดเร่ือง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อ พระ รัตนตรัย  
พ่อแม่ ครูอุปัชฌาย์ และขอพรให้แก่ตน จากนั้นก็เขา้สู่การด าเนินเร่ืองหลัก และสุดท้ายในการ 
ปิดเร่ืองจบลงด้วย ประชุมชาดก หรืออวสานบท กล่าวว่าตัวละครแต่ละตัวได้รับผลเช่นไร  
เม่ือตายและเกิดใหม่ และลงท้ายด้วยอตัตวิพากษ์ของผูป้ระพนัธ์ ฉัททันตชาดก ฉบับวดัสูงเม่น  
ใช้การไหวค้รูแบบย่อ โดยกล่าวในตอนตน้สั้น ๆ ว่า “นโม ตสฺสตฺถุ” แปลว่า ขอความนอบน้อม 
จงมีแด่พระผูมี้พระภาคเจา้พระองค์นั้น เป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจา้ ส่วนตวัละคร และฉากในเร่ือง พบว่าดา้นตวัละครผูป้ระพนัธ์แบ่งตวัละครเป็นฝ่ายร้าย  
และฝ่ายดีอย่างชัดเจนตั้งแต่ตน้จนจบเร่ือง ฉากมีการใช้ฉากเสมือนจริง และฉากในจินตนาการ 
โดยฉัททันตชาดกฉบับวัดสูงเม่น จะมีการเล่าถึงป่าหิมพานต์ได้อย่างละเอียด ทั้ งลักษณะ 
และขนาดของป่า และภูเขา  
 ในด้านศิลปะการใช้ภาษา ด้านการใช้ส านวนโวหาร และรสวรรณคดี ผู ้ประพันธ์ 
ฉัททันตชาดกทั้ ง  4 ฉบับ  มีก ารเลื อกใช้โวหารได้อย่ าง เหมาะสมตามแต่สถานการณ์  
และยงัสอดแทรกรสวรรณคดีเขา้ไปในการเล่าเร่ืองไดอ้ย่างครบถว้น ท าให้ผูรั้บสารเกิดจินตนาการ
คลอ้ยตาม และเกิดอารมณ์ร่วมไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัเกิดความไพเราะ จากการเลือกใชบ้ทประพนัธ์
อีกดว้ยโดยฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง และฉบบัวดับา้นนา ใช้บทประพนัธ์ประเภทร้อยกรอง
ประเภทกาพย ์ผูป้ระพนัธ์มีการใช้ค  าสัมผสัไดอ้ย่างไพเราะ มีการใช้ทั้งสัมผสันอก และสัมผสัใน 
ตามรูปแบบฉันทลกัษณ์ ฉบบัวดัสูงเม่นใช้รูปแบบบทประพนัธ์ร้อยแก้ว โดยใช้ภาษาบาลีตั้งตน้  
แล้วแปลภาษาไทยถ่ินเหนือตาม ซ่ึงการแปลลักษณะน้ีเรียกว่าแปลร้อย และฉบับหอสมุด 
แห่งชาติลาว ใช้ทั้ งบทประพันธ์ร้อยแก้ว และร้อยกรอง โดยบทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
ผูป้ระพนัธ์ใช้ลกัษณะเป็นค ากาพย ์ตั้งแต่เร่ิมตน้เร่ืองจนถึงกลางเร่ือง หลงัจากพญาฉัททันต์ตาย 
ผู ้ประพันธ์ก็ใช้ร้อยแก้วเป็นการเล่าเร่ืองต่อ ซ่ึงลักษณะเหล่าน้ี เป็นการแสดงความสามารถ 
ของผูป้ระพนัธ์ในแต่ละทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี โดยในแต่ละทอ้งถ่ินก็จะมีลกัษณะเด่นของตนเอง 
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 ผลการศึกษาเปรียบเทียบในภาพสะท้อนสังคมจากเร่ืองฉัททันตชาดกทั้ง 4 ฉบับพบว่า  
วรรณกรรมทั้ ง 4 ฉบับได้เน้นในเร่ืองความเช่ือ และคติธรรมค าสอน ในพระพุทธศาสนา  
มากกว่าดา้นอ่ืน ๆ โดยไดแ้สดงความเช่ือทั้งเร่ืองกฎแห่งกรรม เร่ืองนรกสวรรค์ การสั่งสมบารมี  
เร่ืองวัฏสงสาร การรักษาศีล  ฆราวาสธรรม  โดยผู ้ประพันธ์ได้สอดแทรกเอาไว้ในเร่ือง 
ผ่านการกระท าของตัวละครในเร่ือง ท าให้ผู ้รับสารนั้ นนอกจากจะได้รับความสนุกสนาน 
จากเร่ืองแล้ว ยงัได้รับข้อคิดคติธรรมอีกด้วย นอกจากนั้นยงัมีการแสดงให้เห็นค่านิยมในอดีต 
ทั้งเร่ืองการมีเมียหลายคน ความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์ ประเพณีการท าศพ การท าบุญ การขอขมา  
ในส่วนน้ีฉัททนัตชาดกทั้ง 4 ฉบบั ก็ปรากฏในลกัษณะคลา้ยกนั เช่นการขอขมาก็จะน าดอกไม ้ธูป  
เทียน มาไหวข้อขมาต่อส่ิงท่ีตนล่วงเกิน หรือพิธีเผาศพ หมู่ช้างบริวารได้น าร่างของพญาฉัททนัต ์ 
ไปไวบ้นเชิงตะกอน เม่ือเผาเสร็จ ก็จะน ากระดูกมากองรวมเก็บไว ้และไหวแ้สดงความเคารพ 
อยูเ่สมอ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกนัของคนในชุมชนท่ีร่วมกนัจดัพิธีกรรมทางศาสนา 

จากการศึกษาเปรียบเทียบฉัททันตชาดกฉบับวดับ้านแลง และฉบับวดับ้านนา พบว่า  

ทั้ง 2 ฉบบัน้ีมีส านวนเหมือนกัน แตกต่างเพียงบางจุดเท่านั้น เม่ือเทียบปีท่ีเขียนฉบบัวดับา้นแลง 

เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2330 ฉบบัวดับา้นนาเขียนขึ้นในปี พ.ศ. 2467 แสดงให้เห็นว่า ฉัททนัตชาดก  

ฉบับ วัดบ้ าน แลงเก่ ากว่ า  ฉบับ วัดบ้ านน า 137 ปี  โดยฉัททันตชาดกส านวนดังกล่ าว  

ปรากฏแพร่หลายอยู่ในเอกสารตัวเขียนท่ีพบในภาคกลาง ภาตใต้ และจังหวัดชายฝ่ังทะเล 

ภาคตะวนัออกของประเทศไทย จึงสันนิษฐานได้ว่าฉัททนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง เป็นเอกสาร 

ท่ีบนัทึกเร่ืองฉัททนัตชาดกท่ีเก่าท่ีสุดท่ีพบในปัจจุบัน และเป็นเร่ืองฉัททนัตชาดกเพียงเล่มเดียว 

ในประเทศไทยท่ีเขียนดว้ยอกัษรไทยยอ่ทั้งเล่ม  
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการท่ีผูศึ้กษาได้ลงพื้นท่ี ส ารวจเอกสารท่ีจงัหวดัระยอง และพบเอกสารจ านวนมาก  

จึงมีความเห็นว่า ควรมีการศึกษาเอกสารท่ีพบในจังหวดัระยอง ทั้ งเร่ืองเก่ียวกับวรรณกรรม 

ประวติัศาสตร์ และต าราต่าง ๆ ทั้งต ารายา ต าราเขียนยนัต์ ต าราไสยศาสตร์ ซ่ึงพบเอกสารตวัเขียน

เหล่าน้ี เป็นจ านวนมาก และมีหลายเร่ืองท่ีย ังไม่ มีการศึกษา ซ่ึงจะถือว่าเป็นการสืบทอด  

และรักษาเอกสารท่ีพบในจงัหวดัระยองใหค้งอยู ่และไดเ้ผยแพร่เป็นท่ีรู้จกัต่อไป 

 



 

รายการอ้างอิง  
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ภาคผนวก ก. 
ตวัอยา่งเอกสารตวัเขียนเร่ืองฉทัทนัตชาดก และบทปริวรรต 

(ฉทัทนัตชาดกฉบบัวดับา้นแลง อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง  

และฉบบัวดับา้นนา อ าเภอบา้นนาเดิม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี) 
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ตัวอย่างเอกสารตัวเขียน เร่ืองฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง จังหวัดระยอง 

 

ภาพท่ี 8 ตวัอยา่งตน้ฉบบั ฉทัทนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง 

 

ภาพท่ี 9 ตวัอยา่งตน้ฉบบั ฉทัทนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง 



  218 

 

ภาพท่ี 10 ตวัอยา่งตน้ฉบบั ฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง 

 

ภาพท่ี 11 ตวัอยา่งตน้ฉบบั ฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นแลง 
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ตัวอย่างเอกสารตัวเขียน เร่ืองฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ภาพท่ี 12 ตวัอยา่งตน้ฉบบั ฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นนา 

 

ภาพท่ี 13 ตวัอยา่งตน้ฉบบั ฉัททนัตชาดก ฉบบัวดับา้นนา 
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บทปริวรรต ฉัททันตชาดก ฉบับวัดบ้านแลง และฉบับวัดบ้านนา 
หมายเหตุ  
1. ฉัททนัตชาดก ในส่วนตารางของฉบบัวดับา้นแลง ขอ้ความตวัหนาหมายถึงขอ้ความปริวรรต  
จากฉบบัวดับา้นแลง ขอ้ความธรรมดา คือขอ้ความปริวรรตของฉบบัหอสมุดแห่งชาติท่ีน ามาแทน
ในส่วนท่ีช ารุดขาดหายไป 
2. ตวัอกัษรสีแดงทั้งในส่วนของตารางฉบบัวดับา้นแลง และฉบบัวดับา้นนา คือบทประพนัธ์ท่ีฉบบั
หน่ึงมีปรากฏ แต่อีกฉบบัหน่ึงไม่มีปรากฏ 
 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
*ยานี ประนามพากย ์
๏1 ไหวคุ้ณพระพุทธเจา้ ทุกค ่าเชา้เท่ามรณา  
คุณแห่งพระโสดา  ขา้ใส่ไวเ้หนือเกศี  

๏1 ตวัขา้เพิ่งสอนเขียน  ตวัไม่แนบเนียน 
ท่านอยา่นินทา       ตวัขา้น้ีหนายงัปัญญาอ่อน 

๏2 ขา้ไหวท้ั้งพระธรรม  อนัจะน าสัดดายสี  
ใหพ้น้จากไพรี   อนัมืดมนในสงสาร  

๏2 ขา้ไหวคุ้ณครู       สั่งสอนใหรู้้ไดเ้ขียนนิทาน 

๏3 สอนสัตวใ์หพ้น้ทุกข ์ ใหเ้ป็นสุขถึงนิรพาน  
ดบัชาติกนัดาร   บ่มีภยัมาบีทา  

๏3 ไหวพ้ระพุทธงั        ธรรมงัสังฆา 
ไหวคุ้ณมารดา             ท่านไดรั้กษาขออยา่มีภยั 

๏4 ขา้ไหวท้ั้งพระสงฆ ์ ท่านผูท้รงซ่ึงศีลลา  
ไหวคุ้ณพระบิดา  แลมารดาผูสื้บสาย  

๏4 ไหวคุ้ณบิดา          รักษาจนใหญ่ 
ไหวแ้ม่โพสพ              ท่านรักษาจบทัว่สบสมยั 

๏5 ตวัขา้ผูป้ระพนัธ์เขียน  บทกลอนเพียรช่วยแต่งใส่  
นกัปราชญท์่านทั้งหลาย  ช่วยสืบสายคือสาคร 

๏5 ไหวใ้นชั้นดิน         ใหจ้บไปส้ินถึงบนชั้นฟ้า 
เวสสุวณัพนัตา  ตวัขา้ไหวไ้ป 

๏6 ขา้ขอจงไดสุ้ข  พน้จากทุกขช์รามร  
ไหวค้รูผูส้ั่งสอน  สืบกนัมาใหรู้้แจง้ 

๏6 อินทร์พรหมสบสมยักนั ภยัอนัตรายอุบาทวจ์งัไร 
อนัช่ือวา่ภยั  อยา่ไดใ้กลก้ราย 

๏7 ขา้แตง่ตามเร่ืองราว  ดงัท่านกล่าวแต่หลงัมา  
ตามธรรมเทศนา  ใหป้ระเสริฐสั่งสอนใจ  

 

๏8 นโมแลบุพผงั  ท่านจงตั้งจิตหมดใส  
ฟังธรรมอนัพิสมยั จกักล่าวมาแต่ปางหลงั  

 

๏9 จงตั้งโสตทั้งสอง  ต่างถาดทองสุวรรณงั  
รับรสพระธรรมมงั   ฟังแลว้จ าสั่งสอนใจ 

 

สุรางคนาง   
   ๏10 จกักล่าวนิทาน  ๏7 ขอกล่าวนิยาย  ตถาคตผูเ้ร่ืองไกร 
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ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
แต่ก่อนมานาน   ล่วงลบัแลว้ไป  
หน่อเน้ือโพธิสัตว ์ อนัอยูใ่นไพร  
เป็นคชสารใหญ่   ช่ือพญาฉทัทนัต ์ 

ล่วงลบัแลว้ไกล  แต่ก่อนมานาน 
หน่อโพธิสัตว ์  อนัอยูใ่นไพร 
เป็นคชสารใหญ่  ช่ือพระยาฉทัทนัต์ 

    
  

   ๏8 ขาวคือเงินยวง 
บริวารทั้งปวง   รัศมีพรายพรรณ 
อยูด่ว้ยบริวาร  เกา้หม่ืนเกา้พนั 
อยูป่่าหิมวนัต ์  ในป่าหิมพานต ์

   ๏11 ยงัมีนางชา้ง  
สมสู่คู่สร้าง   แห่งพระโพธิญาณ  
ตวัคือเงินยวง   งางวงกระการ  
นามกรเยาวมาลย ์ ช่ือนางสุพตัรา 

   ๏9 ยงัมีนางชา้ง 
สมสู่คู่สร้าง   แห่งพระโพธิญาณ  
ตวัคือเงินยวง   งางวงกระการ  
นามกรเยาวมาลย ์ ช่ือมหาสุพตัรา 

   ๏12 พระโพธิสัตว ์ 
ช่ืนชมโสมนสั   ดว้ยนางกลัยา  
เมียหลวงพระเจา้  ช่ือมหาสุพตัรา  
ตั้งไวใ้หญ่กวา่   นางชา้งทั้งหลาย  

   ๏10 พระโพธิสัตว ์ 
เชยชมโสมนสั   กบันางเมีย  
เมียหลวงพระเจา้  คือมหาสุพตัรา  
ตวัใหญ่กระหวา   นางชา้งทั้งหลาย 

   ๏13 นางชา้งสามตวั  
เมียนอ้ยอยูห่ัว   แห่งพระโฉมฉาย  
ช่ือแกว้สุพตัรา   โฉมงามพรรณราย  
ตวัแดงแสงพราย  คือสีชมพู  

   ๏11 นางชา้งสามตวั  
เมียเจา้อยูห่ัว   แห่งพระโฉมฉาย  
ต่างช่ือสุพตัรา   โฉมงามพรรณราย  
เมียรองเผือกกาย  คือสีชมพู 

   ๏14 อนัดบัลงมา  
ช่ือเกศสุพตัรา   โฉมงามพรรณราย  
เหลืองคือจ าปา   ไอยาราหางหู  
เม่ือพิศแลดู   งามงามตามกนั  

   ๏12 เป็นสองถดัมา  
ช่ือเกศสุพตัรา   นยันาโฉมตรู 
เหลืองคือจ าปา   งามงามต่างกนั 

   ๏15 นางจุลสุพตัรา  
เมียสุดลงมา   แห่งพระฉทัทนัต ์ 
ตวัคือดงันิล   ยอ่มรักเสมอกนั  
อยูใ่นหิมวนั   ตั้งต่อโพธิญาณ 

   ๏13 นางจุลสุพตัรา  
เมียรองลงมา   แห่งพญาฉทัทนัต ์ 
เกิดมาก่อกรรม  สร้างโพธิสมภาร 

   ๏16 ยอ่มอยูแ่ก่ศีล 
เป็นปฏิทิน   ใครเลยจกัปาน  

   ๏14 ยอ่มอยูแ่ก่ศีล 
เป็นปฏิทิน   ใครเลยจกัปาน  
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ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
รักษาศีลทาน   เป็นนิจการ  
ถา้ใครขอทาน   ไม่สูญศรัทธา 

รักษาศีลหา้   เป็นนิจการ  
ถา้ใครขอทาน   ไม่สูญศรัทธา 

   ๏17 พาหมู่บริวาร  
เท่ียวในไพรสาร   กบันางฉายยา  
หญา้ปลอ้งหญา้หวาย  ไดเ้ป็นภกัษา  
เท่ียวเล่นลีนลา   อยูใ่นไพรสน  

   ๏15 พาหมู่บริวาร  
เท่ียวในดงดาน   กบัศรีฉายยา  
หญา้ปลอ้งโพธ์ิไทร  ไดเ้ป็นภกัษา  
เคยจรลินลา   ในไพรสิงขร  

   ๏18 คร้ันกินอ่ิมแลว้  
ยอ่มพาเมียแกว้   ลงเล่นสายชล  
น ้าไหลระร่ี   มีในไพรสน  
โพธิสัตวจ์รดล   ลงเล่นส าราญ  

   ๏16 คร้ันกินอ่ิมแลว้  
ยอ่มพาเมียแกว้   ลงเล่นสาคร  
บริวารทั้งปวง  ชูงวงสลอน  
บา้งจมบา้งนอน  ในกลางชลธาร 

   ๏19 บา้งจมบา้งนอน  
ชูงวงสลอน   ในกลางชลธาร  
บนัเทิงเริงร่ืน   ดว้ยหมู่บริวาร  
โพธิสัตวค์ิดอ่าน   เลียบไมเ้ป็นทน น  

   ๏17 บนัเทิงร่ืนรัก  
ดว้ยหมู่บริวาร   โพธิสัตวค์ิดอ่าน 
เรียบไมถ้มน า  ขงัน ้าเล่นสนาน  
วา่ยเปล่ียนเวียนวนั  สาครวงัวน  
บา้งลอยบา้งแช่  ในกลางสายชล 
เล่นแลว้จรดล  เท่ียวหาอาหาร 

   ๏20 ขงัน ้าไวเ้ล่น  
เปล่ียนเปล่ียนเวียนเตน  สาครวงัวน  
บา้งลอยบา้งแช่   อยูใ่นสายชล  
เล่นแลว้จรดล   เท่ียวหาอาหาร  

  
  

   ๏21 หญา้ปลอ้งโพธ์ิไทร  
ตามมีตามได ้  ในไพรหิมพานต ์ 
ลดเล้ียวเท่ียวหา   ในป่าไพรสาร  
พอเป็นอาหาร   ไดเ้ล้ียงอาตมา  

   ๏18 หญา้ปลอ้งโพธ์ิไทร  
ตามไดต้ามมี  ในไพรหิมพานต ์ 
ลดเล้ียวเท่ียวหา   ในป่าดงดาน  
พอเป็นอาหาร   ไดเ้ล้ียงอาตมา  

   ๏22 พบตน้มะเด่ือ  
ลูกสุกแดงเร่ือ   ก่ิงกา้นสาขา  
ยองวงขึ้นนา้ว   เลือกลิดปลิดมา  
ใหน้างฉายา   นางชา้งทั้งหลาย  

   ๏19 พบตน้มะเด่ือ  
ลูกสุกแดงเครือ   ก่ิงกา้นสาขา  
ยกงวงขึ้นนา้ว   เลือกลิดปลิดมา  
ใหแ้ก่ฉายา   นางชา้งทั้งหลาย  

   ๏23 หกัก่ิงหน่ึงมา     ๏20 หกัก่ิงหน่ึงมา  
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ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
ใหจุ้ลสุพตัรา   ลูกงามพรรณราย  
ถูกรังมดแดง   ตกลงมากมาย  
ตอ้งตวัโฉมฉาย   ขึงโกรธคือไฟ  

ใหจุ้ลสุพตัรา   ลูกงามพรรณราย  
ถูกรังมดแดง   ตกลงรายมาย  
ขบกดัโฉมฉาย   กร้ิวโกรธคือไฟ  

   ๏24 วา่พระฉทัทนัต ์ 
แกลง้จณัฑานกนั  จ านงจงใจ  
เอารังมดแดง   แกลง้ใหกู้ไย  
กูรู้น ้าใจ   วา่ไม่เท่ียงทนั  

   ๏21 วา่พระฉทัทนัต ์ 
แกลง้จณัฑาลกนั  จ านงจงผลาญ 
น ้าใจชัว่ชา้   ชา้งน้ีสามานย ์
มาแกลง้จณัฑาล   ใหม้ดแดงกู 

   ๏25 รักเมียทั้งสาม  
เลือกเอาลูกงาม   มาใหเ้สมอกนั  
คร้ันถึงทีกู   ท าเป็นอาธรรม ์ 
หกัมดแดงนั้น   มาใหแ้ก่กู  

   
  

   ๏26 โออ้กกูเอ๋ย  
อยา่วา่ไปเลย   ใคร่เห็นอดสู  
รักเมียทั้งนั้น   ยิง่รักกวา่ตวักู  
น่าอายอดสู   แก่อกกูอา  

   ๏22 โออกกูเอย  
อยา่วา่ไปเลย   หนามาอดสู  
มึงรักเมียหลวง   ยงิกะหวาตวักู  
มาคิดอดสู   แก่ตวักูอา  

   ๏27 โพธิสัตวโ์ลมเลา้  
อยา่โกรธเลยนะเจา้  พี่ขอสมา  
พี่ไม่แกลง้เจา้   ขวญัเจา้พี่อา  
นอ้งอยา่โกรธา   ขอโทษเถิดเทวี  

   ๏23 โพธิสัตวโ์ลมเลา้  
อยา่โกรธหนาเจา้  พี่ขอสมา  
ใชพ้ี่จะแกลง้  แกนางฉายา  
พี่ขอสมา  พระอรเทวี  

   ๏28 พี่ไม่ไดแ้กลง้  
หกัรังมดแดง   ใหแ้ก่มารศรี  
พี่ไม่ทนัเห็น   ดอกนะเทวี  
อยา่ไดโ้กรธโทษพี่  วา่มิเท่ียงทนั  

   ๏24 พี่ไม่ไดแ้กลง้  
หกัรังมดแดง   ใหแ้ก่มารศรี  
พี่ไม่ทนัเห็น   จริงจริงเทวี  
อยา่โกรธโทษพี่   วา่มิเท่ียงธรรม์ 

   ๏29 ความพี่รักเจา้  
อรทยัหนุ่มเหนา้   เท่ียงแทเ้สมอกนั  
พี่ไม่ล าเอียง   รักนอ้งจอมขวญั  
ถา้พี่อาธรรม ์  ใหต้กจตัุรบาย  

   ๏25 ความรักหนุ่มเหนา้  
ไม่ล าเอียงเจา้   เท่ียงแทเ้สมอกนั  
…   รักนอ้งจอมขวญั  
ถา้พี่อาธรรม ์  ใหต้กจตุรบาย  

   ๏30 จ าศีลพระเจา้  
ทุกวนัค ่าเชา้   บ าเพญ็อตัรา  

   ๏26 จ าศีลพระเจา้  
ทุกวนัค ่าเชา้   บ าเพญ็อตัรา  
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จริงจริงส่ิงน้ี   พี่ไม่มุสา  
เอาเทศมาวา่   ต่อหนา้มารศรี 

จริงจริงส่ิงน้ี   พี่มิมุสา  
เอาเท็จมาวา่   ต่อหนา้มารศรี 

   ๏31 นางจุลพตัรา  
ไดฟั้งผวัวา่   โกรธาแสนทวี  
ร้องด่าตดัพอ้   วา่ชายกาลี  
ภายนอกวา่ดี   ภายในฉกรรจ ์  

   ๏27 นางจุลพตัรา  
ไดฟั้งยงัวา่   โกรธาแสนทวี  
ร้องด่าตดัพอ้   วา่ชายกระหลี 
ภายนอกวา่ดี   ภายในฉกรรจ ์  

   ๏32 โพธิสัตวว์า่เร้า  
ถา้พี่แกลง้เจา้   อรนุชจอมขวญั  
ใหพ้ี่ตกนรก   ไดร้้อยชาติกลัป์  
ใหอ้ยูนิ่รันดร์   ในมหาอเวจี  

   ๏28 โพธิสัตวว์า่เล่า  
ถา้พี่แกลง้เจา้   วรนุชจอมขวญั  
ใหพ้ี่ตกนรก   ไดร้้อยชาติกลัป์  
อยา่พน้โทษทณัฑ ์ ในมหาอวีจี  

   ๏33 นางชา้งใจมาร  
หา้วสบถสาบาน   ไม่เช่ือภูมี  
ผกูกรรมท าเวร   แก่หน่อชินสีห์  
ถา้ตายจากน้ี   จกัตามลา้งผลาญ  

   ๏29 นางชา้งใจมาร  
สบถสาบาน   ไม่เช่ือภูมี  
ผกูกรรมท าเวร   แก่หน่อชินสีห์  
แมน้ตายเป็นผี  จกัตามมาผลาญ  

   ๏34 แมน้เกิดเป็นคน  
เวราอยา่พน้   กูกบัภูบาล  
เกิดชาติใดใด  จกัตามลา้งผลาญ  
กูกบัภูบาล   จนมว้ยชีวา 

   ๏30 แมน้เกิดเป็นคน  
เวราอยา่พน้   ตวักูกบัท่าน  
เกิดไหนไม่พน้  ใหกู้ลา้งผลาญ  
ตราบเท่านิรพาน  จนส้ินสุดกนั 

   ๏35 กูตั้งพิศสถาน  
พยาบาทภูบาล   อยา่ไดค้ลาดคลา  
ไปเกิดแห่งใด   ตามผกูเวรา  
กูกบัราชา   แต่วนัน้ีไป 

    
 

   ๏36 ผนัหนา้ผนัหลงั  
ตีงวงพลุงพลงั   จกักลั้นใจตาย  
เดินหนีโพธิสัตว ์  ลีนลาคลาไคล  
โพธิสัตวต์ามไป   ปลอบโยนดว้ยดี  

   ๏31 หนัหนา้หนัหลงั  
ตีงวงผลุงผลงั   จกักลั้นใจตาย  
เดินหนีโพธิสัตว ์ ลินลาคลาไคล  
พญาเจา้ตามไป   ปลอบโลมโฉมศรี 

   ๏37 เจา้อยา่ถือความ  
จู่ลู่วูว่าม   ดบัใจไพรี  

   ๏32 เจา้อยา่ถือความ  
เจา้อยา่วูว่าม   ตั้งความไพรี  
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พี่สบถใหแ้ลว้   นอ้งแกว้มารศรี 
ไม่ฟังค าพี่   จะหนีมรณา  

พี่ไดส้บถแลว้   นอ้งแกว้มารศรี  
ไม่ฟังค าพี่   จะหนีมรณา  

   ๏38 นางชา้งตดัใจ  
ฟังพระภูวไน   ยิง่โกรธโกรธา  
เอาหวัซบลง   แลว้ทรงโศกา  
ชลเนตรคือธารา   ไหลอาบงวงนาง  

   ๏33 นางชา้งเดียรถีย ์
ไม่ฟังภูมี   ดว้ยโกรธโกรธา  
เอาหวัซบลง   เร่งทรงโศกา  
ชลเนตรฉายา   ไหลอาบองคน์าง  

   ๏39 เกลือกกลิ้งน่ิงอยู ่ 
หายใจฝฝู ู  ร้องตระบึงผึงผาง  
ทูลลาผวัแกว้   แลว้ร ่าไหพ้ลาง  
บดัเด๋ียวนางชา้ง   สุดส้ินชีวา  

   ๏34 เกลือกกลิ้งน่ิงอยู ่ 
หายใจผรูผรู  ควา้ไมโ้ผงผาง  
ผกูกรรมผวัแกว้   แลว้มาร ่าคราง  
บดัเด๋ียวนางชา้ง   ก็ส้ินชีวา  

   ๏40 ฝ่ายพระฉทัทนัต ์ 
เห็นเมียจอมขวญั  เจา้มว้ยมรณา  
งวงเขา้อุม้   กอดนางกลัยา  
เจา้มว้ยมรณา   ในป่าไพรพง  

   ๏35 ฝ่ายพระนกัธรรม 
เห็นนางจอมขวญั  มอดมว้ยมรณา  
ยกงวงเขา้อุม้   กอดนางฉายา 
ทรงพระโศกา   ท่ีป่าหิมวนัต ์ 

   ๏41 โฉมนางเพื่อนนอน  
เจา้ยอ่มเคยจร  ดว้ยพี่ทุกวนั  
วนัน้ีมามว้ย   ชีพอาสัญ  
บาปใดมาทนั   แก่อกพี่เอย 

   ๏36 โฉมนางเพื่อนนอน  
เจา้จอมเคยจร  ดว้ยพี่ทุกวนั  
ดงัหรือวนัน้ี   มว้ยส้ินอาสัญ 
บาปใดมาทนั   แก่กูน่ีเอย 

   ๏42 โอจุ้ลพตัรา  
น ้าใจก็ไร้นา   ไม่คิดพี่เลย  
เคยกินเคยอยู ่  ร่วมรู้ชมเชย  
แต่น้ีใครเลย   จะเหมือนอรทยั  

   ๏37 โอจุ้ลพตัรา  
น ้าใจกระไรหนา  มาตายบ่เสบย  
เคยกินเคยอยู ่  เคยคู่ชมเชย  
แต่น้ีใครเลย   จกัเหมือนอรทยั  

   ๏43 เจา้เพิ่งรุ่นสาว  
นุ่มนอ้ยสกาวพราว  รวมจิตพิสมยั 
ดงัฤๅแกว้พี่   วนัน้ีมาตดัใจ  
ตายจากพี่ไป   ท่ีในพนาลี  

   ๏38 เจา้เพิ่งแตกรุ่น  
สาวนอ้ยยงัหนุ่ม  จดจิตพิสมยั 
ดงัหรือวนัน้ี  เจา้มาตดัใจ  
ตายจากพี่ไป   ท่ีในไพรศรี 

   ๏44 โอแ้กว้พี่อา  
พี่ฝายน ้าตา   ใหรั้กเทวี  
ดงัฤๅอรทยั   เจา้ไม่ปราณี  

   ๏39 โอแ้กว้พี่อา  
พี่ฟายน ้าตา   ใหรั้กเทวี  
ดงัหรืออรทยั   เจา้ไม่ปราณี  
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ด่วนเอาตวัหนี   จากอกพี่ไป  มามว้ยเป็นผี   จากอกพี่ไป  
   ๏45 แต่แรกสมสอง  
พี่ยอ่มปกครอง   มิใหห้มองใจ  
ชาติน้ีมีกรรม   ไดท้ าหรือไร  
จึงใหห้มองใจ   แก่นอ้งโฉมฉาย  

   ๏40 แต่แรกสมสอง  
พี่ยอ่มปกครอง   มิใหห้มองใจ  
ชาติน้ีชะรอยกรรม  เราท าช่ือไร  
จึงใหห้มองใจ   พระนอ้งโฉมฉาย  

   ๏46 แต่แรกเราสม  
ระร่ืนช่ืนชม   เล่นอยูส่บาย  
มิใหห้ม่นหมอง   เพียงเท่าละอองทราย  
พี่ยอ่มขวนขวาย  มิใหร้ าคาญ  

   ๏41 แต่แรกเราสม  
ระร่ืนช่ืนชม   เล่นอยูส่บาย  
ไม่ใหเ้ศร้าหมอง   ค ่าเชา้เพรางาย  
พี่ยอ่มขวนขวาย   มิใหร้ าคาญ  

   ๏47 ชาติน้ีชะรอยกรรม  
ใช่พี่แกลง้ท า   แก่นางนงคราญ  
พี่เอน็ดูนอ้ง   หกัใหบ้่นาน  
ไม่รู้อาการ   วา่รังมดแดง  

   ๏42 ชาติน้ีมีกรรม  
ใช่พี่แกลง้ท า   นางนอ้งนงคราญ  
พี่พอฉวยได ้  หกัใหบ้่นาน  
ไม่รู้อาการ   วา่รังมดแดง  

   ๏48 มดตกถูกเจา้  
นางนอ้งหนุ่มเหนา้  ร้องดว้ยเสียงแขง็  
เจา้โกรธแต่พี่   วา่ใหม้ดแดง  
ใช่พี่น้ีแกลง้   ล าเอียงอรทยั  

   ๏43 มดตกตอ้งเจา้  
นางนอ้งหนุ่มเหนา้  ร้องดว้ยเสียงแขง็  
เจา้โกรธโทษพี่   วา่ใหม้ดแดง  
ใช่พี่จกัแกลง้   ใหล้ าเอียงใจ  

   ๏49 พี่ขอษมาโทษ  
นางนอ้งยิง่โกรธ   ขึงเครียดฟืนไฟ  
พี่สบถพิศสถาน   สาบานเท่าใด  
เจา้ไม่เช่ือใจ   แห่งพี่เลยนา  

   ๏44 พี่ขอษมาโทษ  
นอ้งร้องเร่งโกรธ  เจา้เคียดฟืนไฟ  
พี่สบถต่อเจา้   สักเท่าใดใด  
เจา้ไม่เช่ือใจ   แห่งพี่เลยหนา 

   ๏50 เจา้ขึงเจา้โกรธ  
ค านุ่มคุม้โทษ   ผกูกรรมเวรา  
เจา้ด่าตดัพอ้   วา่พี่อุเบกสา  
พี่ยอ่มกรุณา   แก่เจา้โฉมฉาย  

   ๏45 เจา้ขึงเจา้โกรธ  
เจา้ถือความโทษ   ผกูกรรมเวรา  
เจา้ด่าตดัพอ้   พี่ไม่น าพา  
พี่ยอมกรุณา   แก่นางโฉมฉาย  

   ๏51 โอโ้อใจหญิง  
เร่งคิดมิจริง   สักเท่าละอองทราย  
เกลียดผวัแต่ละนอ้ย  ควรกลั้นใจตาย  
มว้ยชีพฉิบหาย    ดว้ยใจโมโห  

   ๏46 โอน ้าใจหญิง  
เร่งคิดผิดจริง   เร่ืองเท่าละอองทราย  
เกลียดผวัแต่ละนอ้ย  ควรหรือกลั้นใจตาย  
มว้ยชาติฉิบหาย   ดว้ยใจโทสา  
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   ๏52 ใจเจา้นอ้ยนกั  
โกรธแก่ผวัรัก   ดว้ยใจโลโภ  
เอาตวัมาตาย   ดว้ยใจโมโห  
ทิฐิมโน    มามว้ยฉิบหาย  

    
  

   ๏53 พระโพธิสัตวเ์จา้  
ใหรั้กหนุ่มเหนา้   เพียงจะขาดใจตาย  
คร้ันคลายโศกแลว้  พาชา้งทั้งหลาย  
บริวารมากมาย   ขดุหลุมบ่นาน 

   ๏47 พระโพธิสัตวเ์จา้  
ใหรั้กหนุ่มเหนา้   ป่ิมเพียงมรณา  
ดงัใจจะขาด   ดว้ยความโศกา  
งาสองซา้ยขวา  ขดุหลุมบ่นาน 

   ๏54 จึงฝังนางแกว้  
ขดุหลุมเสร็จแลว้  เชิญศพนงคราญ  
ยกลงถมไว ้  หาไมแ้ก่นสาร  
ปักไวใ้นสถาน   ใหเ้ป็นส าคญั  

   ๏48 จะฝังนางแกว้  
คร้ันสมควร  เชิญศพนงคราญ  
ยกลงหลุมไว ้  หาไมแ้ก่นสาร  
ปักไวใ้นสถาน   ใหเ้ป็นส าคญั  

*ยานี*  *ยานี*  
๏55 นางจุลพตัรา   คร้ันมรณาส้ินอาสัญ  
เกิดเป็นลูกจอมขวญั  ทา้วพรหมทตัเจา้พารา  

๏49 นางจุลสุพตัรา  คร้ันมรณาชีวาสัญ  
เกิดเป็นลูกจอมธรรม ์ ทา้วพรหมทตัเจา้พารา  

๏56 ถวายนามนางหนุ่มเหนา้ ช่ือวา่เจา้จุลพตัรา  
รูปร่างอยา่งขาดตา  ต ่าใตฟ้้าใครจกัปาน  

๏50 ถวายนามกรนางหนุ่มเหนา้ ช่ือวา่เจา้จุลพตัรา  
มีโฉมงามโสภา   เทพเทวาบ่เทียมทนั  

๏57 ฝ่ายพระบิดาราช  รักนุชนาฏงามนงคราญ  
ตามใจใครจกัปาน  ทา้วบ่ใหเ้คืองพระทยั  

๏51 ทา้วพรหมทตัหน่อราชา รักสุดสวาทลูกจอมขวญั 
ตามใจทุกส่ิงอนั   มิใหเ้คืองน ้าพระทยั  

๏58 อายเุจา้สิบหา้ปี  นางเทวีโฉมอรทยั  
อ่อนโฉมนางทรามวยั  อยา่งยิง่เทพะเทวา  

๏52 อายเุจา้สิบหา้ปี  อรเทวีมีศรีใส 
เป็นท่ีพิสมยั   แก่ทา้ยไทพระบิดา  

๏59 ทา้วแต่งปรางคป์ราสาท ใหน้างนาฏงามหนกัหนา  
แท่นแกว้งามโสภา  ใหธิ้ดาเจา้บรรทม 

 

๏60 สาวใชแ้ลชาวแม่  นางเฒ่าแก่แลสาวสนม  
พี่เล้ียงแลนางนม  หอ้มลอ้มเจา้อยูน่บัพนั 

 

๏61 เม่ือก าจดัซดัให ้ นางอรทยัโฉมอุดม  
เท่ียงคืนเจา้บรรทม  เกิดนิรมิตเป็นมัน่คง  

 ๏53 คืนหน่ึงแต่ก่อนไก่  นางอรทยัเจา้นิทรา  
นิมิตฝันไปวา่  นอนแท่นงางามบรรจง 

๏62 ฝันวา่งาทั้งแท่ง  เห็นจะแจง้งามยิง่ยง  
นางไดท้อดองคล์ง  คือดงัแท่นทา้วอินทรา  

๏54 ฝันวา่งาทั้งแท่ง  ประจกัษแ์จง้งามยิง่ยง  
ไดท้อดพระกายลง  คือดงัแท่นพระอินทรา 
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๏63 ต่ืนขึ้นบดัเด๋ียวใจ  นางอรทยัเจา้ควา้หา  
ไม่เห็นก็เปล่าตา   นางกลัยาเร่งโศกศลัย ์

๏55 ต่ืนขึ้นบดัเด๋ียวใจ  นางอรทยัเจา้ควา้หา  
ไม่เห็นเป็นเปล่าตา  นางกลัยาเจา้โศกศลัย ์

๏64 ดว้ยนางผกูเวรา  กบัราชาพระฉทัทนัต ์ 
จ าเป็นใหน้างฝัน  กรรมโพธิสัตวแ์ลว้แลนา  

๏56 ดว้ยนางผกูเวรา  แก่ราชาพระฉทัทนัต ์ 
จ าเป็นใหน้างฝัน  กรรมโพธิสัตวแ์ลว้แลนา  

๏65 ต่ืนคืนบดัเด๋ียวใจ  นางขึ้นไปทูลราชา  
สมเด็จพระบิดา   เล่าเร่ืองราวตามนางฝัน  

๏57 ต่ืนคืนบดัเด๋ียวใจ  นางอรทยัทูลราชา  
ผา่นเกลา้โปรดเกศา เล่าเร่ืองมาตามนางฝัน  

๏66 แต่ก่อนบ่ห่อนมี  ในคืนน้ีเป็นอศัจรรย ์ 
ประหลาดนกัลูกรักฝัน  วา่บรรทมแท่นรจนา  

๏58 แต่ก่อนบ่ห่อนมี  ในคืนน้ีเป็นอศัจรรย ์ 
ลูกรักน้ีฤๅฝัน   วา่บรรทมแท่นรจนา  

๏67 แท่นนั้นเป็นงาชา้ง  งามกระจ่างอยา่งบาดตา  
ทั้งแท่งยงัแกลง้วา่  บ่ไดม้าจะต่อกนั 

๏59 แท่นนั้นเป็นงาชา้ง  งามกระจ่างยิง่นกัหนา  
ทั้งแท่นดงัแกลง้วา่  บ่ไดมี้ท่ีตอ่กนั 

๏68 แมน้วา่มิเหมือนจิต  สมความคิดดงัลูกฝัน  
จะมว้ยมรณาพลนั  ไม่เห็นจิตแลว้บิดา  

๏60 แมน้วา่ไม่เหมือนจิต  ดงันิมิตเหมือนลูกฝัน  
จกัมรณาพลนั   เป็นแม่นมัน่นะบิดา  

๏69 จกัอดอาหารไป  ถา้มิไดน้อนแท่นงา  
ชีวิตไวใ้ยนา   ลาบิดายงัเมืองผี  

๏61 จกัอดอาหารไป  ถา้มิไดน้อนแท่นงา  
ชีวิตอยูใ่ยนา   จกัมรณายงัเมืองผี  

๏70 บดันั้นทา้วพรหมทตั  ฟังลูกตรัสมาแลว้น้ี  
ทูลแก่พระภูมี   ทา้วเร่งคิดเร่งจนใจ  

๏62 บดันั้นทา้วพรหมทตั  ฟังลูกตรัสพระเสาวนีย ์ 
ทูลแก่พระภูมี   ทา้วเร่งคิดเร่งจ าใจ  

๏71 ลูกรักเจา้พ่ออา  จกัไดง้ามาแต่ไหน  
ทั้งแท่งดงัน้ีไซร้   บ่ห่อนมีแต่โบราณ  

๏63 ลูกรักเจา้พ่ออา  จกัไดง้ามาแต่ไหน  
ทั้งแท่นดงัน้ีไซร้  บ่ห่อนมีแต่บุหราณ  

๏72 อยา่บ่นเป็นยกัเยา้  ใหพ้่อเฒ่าเคืองร าคาญ  
บ่มีแต่โบราณ   วา่งาชา้งท าเตียงนอน  

๏64 เจา้อยา่ท าเป็นยศเยา้  ใหพ้่อเฒ่าเคืองร าคาญ  
บ่มีแต่บุหราณ  วา่งาชา้งท าเตียงนอน  

๏73 แท่นแกว้แท่นทองเล่า  มิใหเ้จา้อนาทร  
จะแต่งใหเ้จา้นอน  มิใหเ้จา้เคืองพระทยั 

๏65 แท่นแกว้แท่นทองเล่า มิใหเ้จา้อนาทร  
จกัแต่งใหเ้จา้นอน  มิใหเ้จา้เคืองน ้าพระทยั 

๏74 จะหาแท่นงาชา้ง  พระจอมปรางอยา่ร ่าไร  
จะไดม้าแต่ไหน   วา่น้ีไซร้สุดก าลงั  

๏66 จกัหาแท่นงาชา้ง  พระจอมปรางมาร ่าไร  
จกัไดม้าแต่ไหน   วา่น้ีไซร้พน้ปัญญา  

๏75 นางฟังซ่ึงโองการ  ยอดเยาวมาลยเ์ร่งโศกา  
จึงถวายบงัคมลา  มายงัท่ีนางบรรทม  

๏67 นางฟังพระโองการ  ยอดเยาวมาลยย์ิง่โศกา  
จึงถวายบงัคมลา   มายงัท่ีพระบรรทม  

๏76 ไม่ไดเ้หมือนใจคิด  นางตรอมจิตเร่งปรารมภ ์ 
ท่ีแท่นพระบรรทม  เพียงจะส้ินซ่ึงชีวา  

๏68 ไม่ไดเ้หมือนดงัจิต  สมความคิดเราปรารมภ ์ 
ถึงแท่นพระบรรทม  เพียงชีวิตจกัมรณา  

๏77 เร่งทุกขเ์จา้ไม่สบาย  นางไม่เสวยโพชนา  ๏69 เร่งคิดเร่งเสบย ถา้ไม่ไดจ้กัมรณา  
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อดขา้วเจา้อดปลา  เจ็ดวนัแลว้ไม่สมประดี  อดขา้วเจา้อดปลา  เจ็ดวนัแลว้ไม่สมประดี  
๏78 แสนสาวนางสาวใช ้ เห็นอรทยัเจา้หมองศรี  
ไปทูลพระภูมี   ทา้วพรหมทตัตระบดัใจ  

๏70 แสนสาวแลชาวใน  เห็นอรทยัเจา้หมองศรี  
ไปทูลพระภูมี   ทา้วพรหมทตับดัเดียวใจ  

๏79 บดัน้ีพระธิดา  จุลพตัรานางอรทยั  
เจ็บป่วยเจา้ลม้ไข ้ ไดเ้จ็ดวนัแต่นั้นมา  

๏71 บดัน้ีพระธิดา  จุลพตัรานางทรามวยั  
เจา้ตรอมมายอมใจ  ไดเ้จ็ดวนัแต่นั้นมา  

๏80 ไม่เสวยโภชนาหาร  ไดเ้จ็ดวนัล่วงเวลา  
เห็นเจา้จะมรณา   ชีพแห่งนางจะปลดปลง  

๏72 ไม่เสวยโภชนาหาร  เจ็ดวนัวารล่วงเวลา  
เห็นเจา้จกัมรณา   มิหวงัวา่จะคืนคง  

๏81 บดันั้นทา้วพรหมทดั  ไดฟั้งอรรถเป็นพิศวง  
วา่โอโอนางโฉมยง  ลูกรักพ่อจะเป็นไฉน 

๏73 บดันั้นทา้วพรหมทดั  ไดฟั้งอรรถเป็นพิศวง  
โอโอนางโฉมยง  ลูกรักพ่อเป็นฉนัใด 

๏82 ทา้วเสด็จลินลา  ยงักลัยานางอรทยั  
ทั้งสองชลเนตรไหล  คือดงัทอ้งธารธารา 

๏74 เธอเสด็จลินลา  สู่ฉายานางอรทยั  
ชลเนตรหยดยอ้ยไหล  เป็นน ้าใสคือธารา 

๏83 ลูกรักของพ่อเอ๋ย  นางทรามเชยเป็นไรหนา  
ปวดหวัเจา้มวัตา  บอกบิดาเถิดมารศรี 

๏75 ลูกรักของพ่อเอ๋ย  นางทรามเชยเป็นไรหนา  
ปวดหวัเจา้มวัตา   บอกบิดาเถิดมารศรี 

๏84 จะเอาส่ิงใดใด  จะตามใจนางเทวี  
อยา่ไดม้าหมองศรี  นางเทวีอยา่เศร้าใจ  

๏76 จกัเอาซ่ึงส่ิงใด  จะตามใจนางเทวี  
มิใหเ้จา้หมองศรี   นางเทวีอยา่ทุกขใ์จ  

๏85 นางจุลพตัรา   ฟังบิดาแลว้ทูลไท  
ลูกรักมาตรอมใจ  ดว้ยจะใคร่นอนแท่นงา  

๏77 นางจุลพตัรา   ฟังบิดาจึงทูลไป  
ลูกรักมาตรอมใจ  ดว้ยจกัใคร่นอนแท่นงา  

๏86 ขา้แต่บิดาไท ้  ถา้มิไดด้งั
ปรารถนา  
ลูกรักจกัมรณา   ชีพของขา้อยูใ่ยมี  

๏78 จงทราบในพระทยั แมน้มิไดด้งัปรารถนา  
ลูกมิกินคือขา้วปลา  ชีวิตขา้อยูใ่ยมี  

๏87 พระบิดาจึงโลมเลา้  ลูกรักเจา้อยา่หมองศรี 
จกัหาใหเ้ทวี   เจา้อยา่เคืองพระหฤทยั  

๏79 พระบิดาจึงโลมเลา้  ลูกรักเจา้อยา่หมองศรี  
จกัหาใหเ้ทวี   มิใหเ้จา้เคืองพระทยั  

๏88 ลุกขึ้นกินอาหาร  นางนงครานอยา่ทุกขใ์จ  
จะขวนขวายใหอ้รทยั  แม่อยา่ร้อนอยา่ปรารมภ ์ 

๏80 ลุกขึ้นกินอาหาร  นางนงครานอยา่นอ้ยใจ  
จกัหาใหอ้รทยั   แม่อยา่ร้อนอยา่ปรารมภ ์ 

๏89 นางจุลพตัรา   ฟังบิดาก็ช่ืนชม  
ลุกจากท่ีบรรทม   เจา้ค่อยเสวยซ่ึงอาหาร  

๏81 นางจุลพตัรา   ฟังบิดาก็ช่ืนชม  
ลุกจากแท่นบรรทม  ค่อยเสวยซ่ึงอาหาร  

๏90 เอาใจพระลูกแกว้  ทา้วคลาดแคลว้มาบ่นาน  
เสด็จนัง่เหนือสถาน  หมู่เสนาเฝ้าแจจรร  

๏82 เอาใจพระลูกแกว้  เธอคลาดแคลว้มาบ่นาน  
เสด็จนัง่ในสถาน  หมู่เสนาเฝ้าแจจน 

๏91 จึงมีพระวาจา   ถามเสนามาบดัดล  ๏83 จึงมีพระโองการ  หมู่ทหารมาบดัดล  
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สมเด็จพระจุมพล  วา่ดูราท่านทั้งหลาย  สมเด็จพระจุมพล  วา่ดูราท่านทั้งหลาย  
๏92 บรรดาหมู่เฒ่าแก่  ชัว่พ่อแม่แลตายาย  
ใครใครส้ินทั้งหลาย  วา่งาชา้งใหญ่นั้นมี  

  

๏93 ถา้ใครไดย้นิวา่  งาชา้งป่าใหญ่ยาวรี  
สามออ้มนั้นยงัมี  จะท าเตียงแท่นบรรทม  

๏84 หรือใครไดย้ินบา้ง  วา่งาชา้งมียาวใหญ่  
สองออ้มนั้นวดัได ้ จกัท าท่ีพระบรรทม  

๏94 พระลูกกูลม้ไข ้ เจา้ตรอมใจใหป้รารมภ ์ 
หาแท่นท่ีบรรทม  ซ่ึงงาชา้อนัใหญ่ลวง  

๏85 พระลูกกูลม้ไข ้ เจา้ตรอมใจใหป้รารมภ ์ 
หาแท่นท่ีบรรทม  ซ่ึงงาชา้อนัใหญ่ลวง  

๏95 อ ามาตยร์าชเสนา  ทูลฉลองส้ินทั้งปวง  
งาชา้งอนัใหญ่ลวง  ขา้ทั้งปวงบ่เห็นมี  

๏86 …   … 
…   ขา้ทั้งปวงบ่เห็นมี  

๏96 โปรดเกลา้ขา้ทั้งหลาย  แก่จะตายถึงเพียง
น้ี  
ใครฤๅวา่ยงัมี   งาทั้งแท่นท าเตียงนอน  

๏87 โปรดเกลา้ขา้ทั้งหลาย เราจกัตายถึงเพียงน้ี  
ใครวา่งาชา้งมี   พอไดท้ าท่ีเตียงนอน  

๏97 มีแต่สองสามก า  พน้กวา่นั้นนะภูธร  
บ่เคยเห็นมาแต่ก่อน  วา่ใครเล่าสืบกนัมา  

๏88 มีแต่สองสามก า  พน้กะหวานะภูธร  
ไม่เห็นมาแต่ก่อน  ใครห่อนเล่าสืบกนัมา  

๏98 ถา้แมน้วา่หลายอนั  ติดต่อกนัไดแ้ลนา  
ขอทูลพระราชา   ตรัสจงทราบในพระทยั  

๏89 เม่ือจกัท าแท่นนอน  ติดต่อกนัไดแ้ลหนา  
ขอทูลแก่ราชา   ทา้วจงทราบน ้าพระทยั  

๏99 กูวา่ดงันั้นแลว้  พระลูกแกว้มิพอใจ  
ปวดหวัเจา้ลม้ไข ้ บดัน้ีไซร้จกัมรณา  

๏90 คร้ันวา่ดงันั้นเล่า  พระนางเจา้มิพอใจ  
ปวดหวัตามวัไป   บดัน้ีไซร้จกัมรณา  

๏100 อ ามาตยจึ์งทูลเล่า  พระองคเ์จา้จงใหห้า  
บรรดานายพรานป่า  เคยเท่ียวหาเน้ือในไพร  

๏91 อ ามาตยจึ์งกราบทูล  พระองคเ์จา้จงใหห้า  
บรรดาท่ีพรานป่า  เคยเท่ียวหาเน้ือในไพร  

๏101 เกลือกเขา้จะพบพาน ซ่ึงวา่ชา้งงานั้นใหญ่  
จะมีอยูท่ี่ไหน   รู้เห็นบา้งเป็นมัน่คง  

๏92 เกลือกเขา้จะพบพาน  ซ่ึงวา่ชา้งอนังาใหญ่  
จกัมีอยูท่ี่ไหน   ใครรู้เห็นเป็นมัน่คง  

๏102 ใหเ้ร่งสืบเสาะสร้าง  ซ่ึงงาชา้งตอ้งประสงค ์ 
เดชะพระโฉมยง  สู่รู้บา้งเล่ากูมา  

๏93 ใหเ้ร่งเสาะแสวงหา  ซ่ึงวา่งาตอ้งประสงค ์ 
เดชะพระโฉมยง  พอจะรู้บา้งแลหนา  

๏103 จึงทา้วพรหมทดั  สั่งอ ามาตยใ์หไ้ปหา  
หมู่พรานนั้นเขา้มา  มิคา้งคาตรัสบดัใจ  

๏94 พระเจา้ทา้วพรหมทดั ไดฟั้งอรรถจึงใหห้า  
หมู่พรานนั้นเขา้มา  มีโองการตรัสปราศรัย  

๏104 ออเจา้เล่าพรานป่า  ยอ่มเท่ียวหาเน้ือในไพร  
ยงัเห็นชา้งสารใหญ่  จะเอางาท าเตียงนอน 

๏95 ชาวเจา้เหล่าพรานป่า  ยอ่มเท่ียวหาเน้ือในไพร  
เคยเห็นชา้งสารใหญ่  เราจกัเอามาท าเตียง 

๏105 พรานป่านบนอ้มกราน กม้กราบกรานทูลภูธร  ๏96 พรานป่ากม้กราบกราน รับโองการทูลบ่ายเบ่ียง  
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งาชา้งใหญ่ท าเตียงนอน  ขา้บ่ห่อนจะเห็นมี งาชา้งใครท าเตียง  นัน่บ่ห่นจกัเห็นมี 
๏106 เฒ่าพรานตนหน่ึงไซร้ อายไุดถึ้งร้อยปี  
กราบทูลพระภูมี  วา่ไดย้นิเล่าสืบมา  

๏97 ตาพรานตนหน่ึงไซร้  อายไุดถึ้งร้อยปี  
กราบทูลแก่ภูมี   วา่ไดย้นิเล่าสืบมา  

๏107 เม่ือคร้ันปู่ ชวดไซร้  บอกไปไม่มุสา  
ท่านเล่าสืบกนัมา  แต่ปู่ ยา่ลูกหลานเหลน  

๏98 แต่ขนาดคร้ังโปทวด  ใช่จกัอวดไม่มุสา 
ท่านเล่าสืบกนัมา  แต่โปยา่หลานหลินไซร้ 

๏108 วา่ไปถึงหิมพานต ์ บอกลูกหลานวา่ไดเ้ห็น  
ชา้งสูงสามสิบเส้น  …เสร็จศีลาปลาย 

๏99 วา่ชา้งป่าหิมพานต ์ มีบริวารมากเหลือหลาย  
ทางนั้นไกลมากมาย  ขา้ไดย้นิท่านเล่ามา 

๏109 อยูใ่นป่าหิมพานต ์ ดว้ยบริวารเป็นมากมาย  
วา่งาสามออ้มปลาย  แต่คะเนไดพ้น้ประมาณ  

  

๏110 ช่ือวา่พญาฉทัทนัต ์ อยูหิ่มวนัตเ์ป็นชา้นาน  
กบัหมู่บริวาร   วา่เกา้หม่ืนเกา้พนัตวั  

๏100 ช่ือวา่พญาฉทัทนัต ์ อยูหิ่มวนัตน์านหนกัหนา  
กบันางอคัรฉายา  ไดเ้กา้หม่ืนเกา้พนัตวั  

๏111 พระองคจ์งแจง้ใจ  ใหใ้ครไปเถิดอยูห่ัว  
เสาะสางใหพ้บตวั  ก็ยงิเอางานั้นมา  

๏101 พระองคจ์งแจง้ใจ  ใหใ้ครไปเถิดอยูห่ัว  
เสาะแสวงใหพ้บตวั  จกัไดย้นิเอาซ่ึงงา  

๏112 ตรัสฟังค าพรานเฒ่า  ตาแก่เล่าเป็นหนงัหนา 
ไดใ้จพระทรงธรรม  ท่านประธานซ่ึงรางวลั  

๏102 พระฟังซ่ึงพรานเฒ่า  ตาเล่าเป็นเร่ืองมา 
สบพระทยัเราปรารถนา  เธอก็ใหซ่ึ้งรางวลั 

๏113 ประธานพรานเฒ่าแลว้ ตรัสแจว้แจว้มาดว้ยพลนั  
อ ามาตยเ์ร่งผายผนั  เท่ียวร้องป่าวหาคนดี  

๏103 ประทานใหพ้รานแลว้ ตรัสแจว้แจว้ลงมาพลนั  
อ ามาตยเ์ร่งผายผนั  เท่ียวป่าวหาซ่ึงคนดี  

๏114 ถา้วา่ใครอุกอาจ  กลา้สามารถเดินพงพี  
อาสาเราคร้ังน้ี   ใหส้ าเร็จดงัประสงค ์ 

๏104 หาคนท่ีอุกอาจ  กลา้สามารถในพงพ ี
อาสาเราคร้ังน้ี   ใหส้ าเร็จซ่ึงจ านง  

๏115 เอาฆอ้งผกูคอมา้  ตีฆอ้งร้องหาผูม้ ัน่คง  
รับไดเ้หมือนใจจง  เงินทองเราจะเถิงใจ  

๏105 เอาทองผกูคอมา้  ตีฆอ้งหาคนมัน่คง  
…   เงินทองให้จงถึงใจ  

๏116 อ ามาตยรั์บองการ  แลว้กราบกรานตามตรัสไป  
ตีฆอ้งร้องป่าวไป  ก็ถึงบา้นโสอุดร  

๏106 อ ามาตยก์ม้กราบกรานการ รับโองการไปบดัใจ  
ตีฆอ้งร้องป่าวไป  พอถึงท่ีบา้นนายพราน  

*ฉบงั*  *ฉบงั*  
๏117 มีเฒ่าคนหน่ึงกลา้ เป็นคนช านาญ  
เคยเท่ียวท่ีในไพรสน  

๏107 ยงัมีพรานหน่ึงใจพาล เพื่อนนั้นเช่ียวชาญ  
เคยเท่ียวขา้งในดงดอน 

๏118 เป็นพรานเช่ียวชาญแต่ก่อน นายโสอุดอน  
ไดฟั้งก็คิดร าพึง  

๏108 เป็นพรานเช่ียวชาญแต่ก่อน นายสูอุดร 
ไดย้นิก็คิดร าพึง  

๏119 ไดย้นิเสียงฆอ้งห่ึงห่ึง เพื่อนคิดค านึง  ๏109 ไดย้นิเสียงฆอ้งห่ึงห่ึง เพื่อนคิดค านึง  
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เห็นวา่จะไดร้างวลั  วา่กูจกัรับเอาเถิดหรือ 
๏120 ใจไยอยูหื่อหือ กูรับเถิดฤๅ  
เห็นวา่จะไดร้างวลั  

๏110 นัง่ถอนใจใหญ่หือหือ รับเอาเถิดหรือ  
เห็นวา่จกัไดร้างวลั  

๏121 คิดแลว้คลา้ยแคลว้ผายผนั รับเอาดว้ยพลนั  
วา่ขา้จะขออาสา  

๏111 คิดแลว้เพื่อนจึงผายผนั รับเอาดว้ยพลนั  
ตวัขา้จกัขออาสา  

๏122 จกัไปใหพ้น้ภริยา มนัด่ามนัวา่ 
 ดีแต่กินเหลา้ทุกวนั  

๏112 จึงเอาทองให้ภิริยา มนับ่นมนัวา่ 
 เพราะกินแต่เหลา้ทุกวนั  

๏123 ท าอะไรไม่ไดส้ักอนั เขาทวงทุกวนั  
ยนัเยา้ยกัญีร าคาญ  

๏113 ส่ิงใดไม่ไดส้ักอนั เขา้ห้องทุกวนั  
ยกัเน่ียยกัยนัร าคาญ  

๏124 อีเมียน้ีมนัก็สามานย ์งึมง าร าคาญ  
จกัหนีมนัใหล้บัตา  

๏114 ปากเมียหาญกลา้สามานย ์งึมง าร าคาญ  
จกัหนีมนัใหล้บัตา  

๏125 เดชะมิตายจะกลบัมา จกัดูน ้าหนา้  
อีเฒ่าเล่ามนัจองหอง  

๏115 เดชะมิตายจกักลบัมา กูจกัดูน ้าหนา้  
พวกอีเจา้เหล่ามนัจองหอง  

๏126 ถา้ไดท้องท่ีกูจะลอง แลว้จะเอาทอง  
เงินทองไปเทรดหวัมนั  

๏116 ถา้มนัทวงกูจะถอง แลว้จึงมอบกอง  
เงินทองเทรดหวัมนั  

๏127 น่ีแน่ะกูจกัท าขวญั หยอกเล่นเท่านั้น  
จะโกรธก็เร่งโกรธไป  

๏117 น่ีแน่กูจกัท าขวญั หยอกเล่นเท่านั้น  
จกัโกรธก็เร่งโกรธไป  

๏128 อ ามาตยไ์ดฟั้งก็ดีใจ รับเอาตวัไป  
ถวายแก่พระราชา  

๏118 อ ามาตยไ์ดย้นิก็ดีใจ รับเอาตวัไป  
ถวายทา้วไทราชา  

๏129 ผูน้ี้จกัขออาสา จงทราบบาทา  
ช่ือวา่นายโสอุดร  

๏119 เพื่อนน้ีจกัขออาสา กราบทูลราชา  
ช่ือวา่นายโสอุดร  

๏130 บดันั้นพระโปรดภูธร วา่โสอุดร  
แต่ก่อนมึงอยูท่ี่ไหน  

๏120 บดันั้นสดเด็จภูธร วา่เหวยโสอุดร  
แต่ก่อนเอง็อยูท่ี่ไหน  

๏131 อาสากูจริงฤๅไร หาชา้งงาใหญ่  
ใหไ้ดด้งักูปรารถนา 

๏121 อาสาจริงหรือไร หางาชา้งใหญ่  
ใหไ้ดด้งัความปรารถนา 

๏132 วนัน้ีกูเห็นมึงมา เหมือนหน่ึงเอางา  
ท าเตียงใหลู้กกูนอน 

๏122 วนัน้ีกูเห็นมึงมา เหมือนเอง็เอางา  
มาเตียงใหลู้กกูนอน 

๏133 บดันั้นเฒ่าโสอุดร กราบทูลภูธร  
วา่ขา้ขออาสา  

๏123 บดันั้นนายสูอุดร กราบทูลภูธร  
วา่ขา้จกัขออาสา  
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๏134 เขา้ไพรในหิมวา เท่ียวเสาะสร้างหา  
ซ่ึงงาจะตอ้งประสงค ์

 

๏135 จะขอจีวรสบง ท าดุจดงัสงฆ ์ 
พระองคย์อ่มนุ่งกาสา 

๏124 ขอผา้ชีวรนั้นหนา ผา้สบงนั้นมา 
พระองคใ์หด้ว้ยพลนั 

๏136 ไดย้นิปู่ ชวดเล่ามา วา่ชา้งนั้นมา  
ยอมอยูแ่ก่ศีลทุกประการ 

๏125 ไดย้นิปู่ ชวดเล่ามา วา่ชา้งเหล่านั้น  
ยอมอยูแ่ก่ศีลทุกประการ 

๏137 คร้ันเห็นผา้เหลืองก็กราบกราน สัญญาอาการ  
ราไหวพ้ระสงฆท์รงธรรม  

๏126 คร้ันเห็นผา้เหลืองก็กราบกราน สัญญาอาการ  
วา่ไหวพ้ระสงฆท์รงธรรม  

๏138 ชา้งนั้นอยูป่่าหิมพานต ์ช่ือพญาฉทัทนัต ์ 
บริวารก็มากนกัหนา  

๏127 ชา้งนั้นอยูป่่าหิมวนัต ์ช่ือพญาฉทัทนัต ์ 
บริวารก็มากนกัหนา  

๏139 ชา้งนั้นรักษาศีลลา ยอ่มรู้ภาวนา  
ศรัทธาก็ดีกวดขนั  

๏128 ชา้งนั้นยอ่มรู้ภาวนา รักษาศีลหา้ 
ศรัทธาก็ดีกวดขนั  

๏140 บริวารเกา้หม่ืนเกา้พนั สั่งสอนทุกวนั  
ใหภ้าวนารักษาศีล  

๏129 บริวารเกา้หม่ืนเกา้พนั สั่งสอนทุกวนั  
ใหภ้าวนาเป็นนิจกาล  

๏141 ค  าพระกลวับริวาร พบเขา้มิเป็นการ  
จะเหยยีบย  ่าเป็นผง  

๏130 ขา้นั้นกลวัแต่บริวาร พบเห็นมิเป็นการ  
จกัเหยยีบจกัยีผ่ยุผง  

๏142 เดชะขา้รอดมาถึงพระองค ์จกัไดม้ัน่คง  
ซ่ึงงาพญาฉทัทนัต ์ 

๏131 เดชะถา้รอดมาถึงองค ์จกัไดม้ัน่คง  
ซ่ึงงาพญาฉทัทนัต ์ 

๏143 ขา้ขอเสบียงจงพลนั ใหม้ากครามครัน  
ส าหรับไปเล้ียงอาตมา  

๏132 ขา้ขอเสบียงครบครัน ส าหรับท่ีอนั 
จกัไดเ้ล้ียงอาตมา  

๏144 ขอเงินซ้ือขวานนานา อีกทั้งมีดพร้า  
จอบเสียมจงโปรดครบครัน  

๏133 ขอทั้งส่ิวขวานมีดพร้า เขา้ไพรพฤกษา 
จอบเสียมจงโปรดครบครัน  

๏145 จะตดัลอดลดัหิมวนัต ์ไมกี้ดมีดฟัน  
จะแผว้จะผา่นกนัไป  

๏134 จกัตดัลอดลดัหิมวนัต ์ไมกี้ดมีดฟัน  
จกัแผว้จกัผา่นตรงไป  

๏146 เกลือกวา่ปะพบตน้ไมใ้หญ่ ก็ตดัเสียได ้ 
จะเอาส่ิวเจาะขวานฟัน  

๏135 คร้ันพบตน้ไมอ้นัใหญ่ เกียดขดันกัไส้ 
จกัเอาส่ิวเจาะฆอ้งรัน  

๏147 ก็ตดัลอดเลาะไปไดพ้ลนั ร้าวป่าพนาสัน  
ใช่วา่จะเตียนนั้นเม่ือไร  

๏136 พอตวัรอดไปโดยพลนั ในป่าพนาวนั 
ใช่วา่จะเตียนเม่ือไร 

๏148 ทั้งน้ีตรัสอยา่ร้อนใจ ซ่ึงชา้งงาใหญ่ ๏137 ทั้งน้ีทา้วอยา่ร้อนใจ ซ่ึงงาชา้งใหญ่ 
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ดีร้ายจะไดม้าถวาย  ดีร้ายจกัไดม้าถวาย  
๏149 โปรดเกลา้ขา้วตากมากหลาย สักสองพร้อมปลาย 
ใหส้มท่ีไปทางไกล 

๏138 โปรดขา้วตากมากมาย สักสองพร้อมปลาย 
ใหส้มท่ีอนัเป็นทางไกล 

๏150 บดันั้นสมเด็จทา้วไท ไดฟั้งพรานไพร  
ก็ช่ืนชมหนกัหนา  

๏139 บดันั้นสมเด็จทา้วไท ไดฟั้งพรานไพร  
ก็ช่ืนชมหนกัหนา  

๏151 สั่งใหวิ้เศษซา้ยขวา บดัใจไดม้า  
ขา้วตูขา้วตากครามครัน  

๏140 ตรัสสั่งวิเศษซา้ยขวา บดัใจไดม้า  
ขา้วตูขา้วตากครบครัน  

๏152 ขา้วสุกขา้วสารทุกอนั เคร่ืองของครบครัน  
ตามมีพระราชองคก์าร  

๏141 ขา้วสุกขา้วสารทุกอนั เคร่ืองของครบครัน  
ตามมีพระราชองคก์าร  

๏153 เคร่ืองแหง้เคร่ืองสดเปร้ียวหวานส าหรับ
นายพราน           จะเป็นเสบียงเล้ียงกาย  

๏142 เคร่ืองแหง้เคร่ืองสดเจียวมนั ส าหรับนายพราน  
จกัเป็นเสบียงเล้ียงตวั  

๏154 ส้มทบัพลบัจีนมากหลาย สังขยางาลวั  
ใส่หาบใหเ้ตม็พอแรง 

๏143 สมทบน ้าตาลทบัถัว่ ทั้งสังขยาคัว่ 
ใส่หาบใหเ้ตม็พอแรง 

๏155 เลือกสรรแต่พนัของแหง้ ใส่หาบพอแรง  
ก็หาบก็ไม่พอถือ  

๏144 เลือกสรรแต่ลว้นของแห้ง ไวใ้ตก้ระแซง 
เพื่อนหามก็ไม่พอถือ  

๏156 ยกยอ่งขึ้นลองดูฤๅ เตม็ไปไม่ครือ  
ก าลงัแกยงัหนกัหนา  

๏145 ยกยองขึ้นลองดูหรือ เต็มไปไม่ครือ  
ก าลงัเพื่อนแรงหนกัหนา  

๏157 ตรัสสั่งพากาสา จกลูกกายา  
เพราะวา่จะลวงฉทัทนัต์ 

๏146 ตรัสใหท้ั้งผา้กาสา จกัคลุมกายา  
เพราะวา่จะปลองฉทัทนัต์ 

๏158 อีกทั้งเงินทองเส้ือผา้ รางวลัพรานนั้น  
ตรัสวา่เอาไปกินพลาง  

๏147 อีกทั้งเงินทองครามครัน ใหพ้รานวนันั้น  
วา่เอง็เอาไปกินพลาง  

๏159 ไปไดด้งัจิตคิดปอง กลบัมาไดง้า  
จกัปูนบ าเหน็จลน้ทวี  

๏148 ถา้ไดด้งัใจคิดวาง คร้ันไดง้าชา้ง  
จกัปูนบ าเหน็จแสนทวี  

๏160 ไปเถิดมึงไปจงดี จกัไปวนัน้ี  
หรือวา่จะไปเม่ือไร  

๏149 ไปเถิดเองไปจงดี จกัไปวนัน้ี  
หรือวา่จกัไปเม่ือไร  

๏161 พรานเฒ่ากม้เกลา้กราบไหว ้ขอลาวา่ใคร  
จะไหวซ่ึ้งคุรุปัทยาย 

๏150 พรานเฒ่ากราบเกลา้ทูลไข ขา้เฒ่าขอลาไป 
ไหวค้รูบาธิบาย 

๏162 รุ่งเชา้จะลาผนัผาย แต่เชา้ก่อนงาย  
ฤกษย์ามแต่ตามต ารา  

๏151 รุ่งเชา้จกัผนัผาย แดดอ่อนผอ่นงาย  
ฤกษย์ามแต่ตามต ารา  
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๏163 ทูลแลว้เพื่อนแคลว้ไคลคลา ไปยงัเคหา  
พรานป่าหาตาครู 

๏152 ทูลแลว้เพื่อนจึงไคลคลา ไปถึงเคหา  
จึงใหไ้ปหาหมอดู 

๏164 หมอเฒ่าก็จบัยามดู โชคร้ายหลายตรู  
ดูตามทวารกล่าวมา  

๏153 หมอเฒ่าจึงเลง็ยานดู สอบทานหลายครู  
วา่ลาภจกัมีหนกัหนา  

๏165 วนัน้ีจบัยามสามตา ยามองการไอพ้รานป่า  
ยงัรามเกียรต์ิเขียนวน  

๏154 วนัน้ีจบัยามสามตา โองการพรานป่า  
ทั้งรามเกียรต์ิเขียนลง 

๏166 ไดเ้ม่ือพี่นอ้งสององค ์ด าเนินเดินดง  
ก็พบซ่ึงพระฤๅษี  

๏155 ไดท่ี้พี่นอ้งสององค ์อนังามบรรยง  
ด าเหนินเดินดงพงพี 

๏167 จึงไดสี้ดาเทวี กลัยามารศรี  
ดงัน้ีก่อลาภหนกัหนา  

๏156 จึงไดสี้ดาเทวี กลัยามารศรี  
ทั้งน้ีก่อลาภหนกัหนา  

๏168 ยงัเราไอเ้ฒ่าสามตา เป็นก าหนดเวลา  
จะพบพญาฉทัทนัต ์ 

๏157 ยงัเล่าจบัยามสามตา เป็นเล่ห์เวลา  
จกัพบพญาฉทัทนัต ์ 

๏169 แดนอ่อนก่อนงายแลว้ผายผนั จงไปใหท้นั  
ซ่ึงฤกษแ์ลยามเวลา  

๏158 แดนอ่อนก่อนงายแลว้ผาดผนั จรไปใหท้นั  
ซ่ึงฤกษแ์ละยามเวลา  

๏170 ไปไดด้งัใจปรารถนา กูทางไม่คลา  
ถา้ลูกไดม้าเส่ียงทาย  

๏159 จกัไดด้งัใจปรารถนา ดูไดมิ้คลา  
ถา้ลูกในทอ้งกูจะทาย  

๏171 รู้จกัวา่หญิงแลชาย ดงัจิตคิดหมาย  
ปากวา่ตะละตาเห็น  

๏160 รู้จกัวา่หญิงแลชาย ดงัจิตคิดหมาย  
ปากวา่ตะหลาตาเห็น  

๏172 ยามน้ีมิรู้ยากเยน็ ถา้จกัท าเขญ็  
ดีร้ายจะไปวนเวียน  

๏161 ยามน้ีมิสู้ยากเยน็ ถา้จะท าเขญ็  
ดีร้ายจกัเป็นเวรอยูก่่อน  

๏173 ดีแลว้เสร็จยามรามเกียรต์ิ บ่ไดว้นเวียน  
แต่ลว้นขยนัมัน่คง  

  

๏174 ไปยงัทิศน้ีโดยจง ตั้งหนา้จ านง  
ใหต้รงต่อทิศอุดร  

  

๏175 พรุ่งน้ีเอง็เร่งขจร พอแดดอ่อนอ่อน 
ไอเ้ฒ่าจงเขา้ในไพร 

๏162 พรุ่งน้ีเอง็จึงเดินจร พอแดดอ่อนอ่อน 
เออเฒ่าจึงเขา้พงไพร 

๏176 พรานเฒ่าไดฟั้งก็ดีใจ ยิม้แยม้ภายใน  
พรานเฒ่าคิดอยูไ่ปมา  

๏163 พรานเฒ่าไดฟั้งก็ดีใจ ยิม้แยม้แจ่มใส 
ก็หวังอไปงอมา  

๏177 จึงจบันบัยามสามตา ดว้ยโฉลกคาถา  ๏164 เพื่อนจึงยามสามตา ดว้ยโฉลกคาถา  
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ของขา้จะทายลองดู  ร้องวา่จกัท าลองดู  
๏178 แมน้มนัเหมือนกนัเคยดู เป็นยามพระครู  
ยงัยามพระเถรสามทอง  

๏165 นบัเปล่ียนใหม่พระครู เป็นยามลอยอยู่ 
เห็นชา้งเถ่ือนออกเลียบไพร  

๏179 ควายปละละไวก้ลางหนอง เป็ดน ้าลอยล่อง  
ชา้งเถ่ือนก็เขา้เลียบไพร  

  

๏180 ยามน้ีก็ดีเหลือใจ จกัพบชา้งใหญ่  
มิไดจ้ะคลาดสักอนั  

๏166 ยามน้ีดีนกัเหลือใจ สวสัดีมีชยั 
มิใคร่จกัคลาดส าคญั 

๏181 ลาหมอจรคลามาพลนั ทูลลาพญานั้น  
คร้ันแลว้ก็กลบัออกมา  

๏167 หนีเมียจรในวนันั้น กราบทูลลาพลนั 
คร้ันแลว้ก็กลบัออกมา  

๏182 รีบรับจบัหาบใส่บ่า หนา้ไมปื้นผา  
ตั้งหนา้เขา้ยงัพงไพร  

๏168 รีบรับจบัหาบใส่บ่า หนา้ไมปื้นยา  
ตั้งหนา้เขา้ยงัพงไพร  

๏183 ลูกเมียไม่สั่งสักค า กาอีโกล า  
จญัไรมึงไม่เป็นผล 

๏169 ลูกเมียก็ไม่สั่งไว ้วา่อีจงัไร  
ใจเบากูนึกชงัมนั 

๏184 พรานเฒ่าเขา้ยงัไพรสัน ไดสิ้บหา้วนั  
ก็พน้ท่ีเขตทางเดิน  

๏170 พรานเฒ่าเขา้ไพรหิมวนัต ์ไดสิ้บหา้วนั  
ต่อพน้ซ่ึงเขตทางเดิน  

๏185 เขา้ในป่าระหกระเหิน หาบคอนยา่มเยนิ  
วุน่วายท่ีในมรรคา 

๏171 เขา้ไปในป่าระหกระเหิน หาบคอนหยอ่นเยิน่  
วุน่วายท่ีในหิมวนา 

๏186 บุ่มบ่ามฝ่าหนามโยธกา มีดตดัลดัมา  
ในป่าก็ขาดเป็นทาง   

๏172 บุ่มบ่ามฝ่าหนามเวทนา มีดตดัลดัมา  
ในป่าก็แทบหลงทาง   

๏187 ปะพบตน้ไมล้ม้ขวาง ลดหาบลงวาง  
เอาขวานเขา้ป่ันหัน่รอน 

๏173 พรานพบตน้ไมล้ม้ขวาง ปลดหาบลงวาง  
เอาขวานเขา้รันบัน่รอน 

๏188 ตุงตงัพรูพร่ังดงดอน เสือเน้ือซอกซอน  
หลบันอนก็ลุกหลีกหนี  

๏174 โผงผางกึกกอ้งดงดอน เสือเน้ือซอกซอน  
หลบันอนก็ลุกว่ิงหนี  

๏189 ลิงค่างบ่างบินอึงม่ี พึ่บพบัขยบัหนี  
ปักษีประเพรียกเรียกกนั  

๏175 ลิงค่างกระบ่างชะนี ริบรับขยบัหนี  
ประเพรียกก็เรียกเพื่อนกนั  

๏190 ไก่เถ่ือนยดืต่อขึ้นขนั ตกใจไม่หนั  
นกหวา้ก็มาบินไป  

๏176 ไก่เถ่ือนยกคอขึ้นขนั ตกใจไม่ทนั 
ก็ลม้ผวาหนีไป  

๏191 ดั้นดน้ปะตน้ไมใ้หญ่ ลดเล้ียวมิได ้ 
เอาส่ิวเขา้เจาะเคาะโพรง  

๏177 ดนัดงปะตน้ไมใ้หญ่ ลดเล้ียวไม่ได ้ 
เอาส่ิวเขา้เจาะเคาะโพรง  



  237 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
๏192 แคะงดัตดัดงัโผงโผง ตุ๊ดตู่อยูโ่พรง  
ระพดัระเพินหนีไป 

๏178 แขง็ขดัดงัโผงโผง ตุ๊ดตู่อยูโ่พรง  
ก็ว่ิงพรัดเพื่อนวุ่นวาย 

๏193 ยกหาบขึ้นบ่าผนัผาย เล็ดลอดสอดไป  
เพื่อนถือซ่ึงความสัจจา 

๏179 ยกหาบขึ้นบ่าผนัผาย ลดัลอดสอดกาย 
เพื่อนถือซ่ึงความสัจจา 

๏194 บ่ายหนา้ตรงไปหิมวา ยงูยางขวางหนา้  
พรานป่าเพื่อนลม้ระเนไป 

๏180 บ่ายหนา้ตรงไปหิมวา ยงูยางขวางหนา้  
เอาขวานเขา้ค่อนรอนลง 

๏195 คร่ันครืนสัตวต่ื์นทั้งดง โผงผางกลางดง  
สนัน่ไปทั้งภูผา  

๏181 ลอดลดัตดัเดินเสือกสวน ท่องทัว่ต าบล  
สะละวนไปในภูผา 

๏196 เขา้หั่นบัน่เสียบมิชา้ พอช่องมรรคา  
ลดัไดก้็ไปโดยจง 

๏182 เขา้หั่นบัน่เสียมิชา้ เป็นช่องมรคา  
ตดัไดก้็ไปโดยจง 

๏197 บุกแฝกแหลกยบัเป็นผง  ลดัเปาะเลาะดง  
หนามไหนก็ไม่ทนทาน 

๏183 บุกแฝกยบัแยกแหลกลง  ตามปลอ้งล่องตรง  
หนามไหนก็ไม่ทนทาน 

๏198 แหลกยบักบัตีนนายพราน หนามโรกหนามหนั  
เฒ่าพรานก็ฟันยบัเยนิ 

๏184 แหลกยบักบัตีนนายพราน หาบคอนพะหนาม  
เฒ่าพรานก็ฟันยบัไป 

๏199 ทางพลางหาบมายนิ ระหกระเหิน  
เดินไพรเพื่อนไม่เกรงขาม 

๏185 ถางพลางทางหายเยิน่เยิน่ บุกรกระหกระเหิน  
เดินไพรเพื่อนไม่เขด็ขาม 

๏200 บ่นงึมพึมพมับุ่มบ่าม สุดแทแ้ต่ยาม  
ทิศไหนก็ไปโดยหมาย  

๏186 งุมง าพุมพ าเดินตาม สุดแทแ้ต่ยาม  
ทึงทงัก็ไปโดยหมาย  

๏201 เสือสีแรดชา้งกวางทราย ตกใจมากมาย  
ก็แตกใตว่ิ้งหนี  

๏187 เสือสีห์แรดชา้งกวางทราย ตกใจมากมาย  
กระต่ายกระเต็นโดดหนี  

๏202 ฝงูนกทั้งพงพี ลิงค่างบ่างชะนี  
ไม่ทนัจะหาลูกตน 

๏188 ฝงูนกท่ีในพงพี ลิงค่างบางชะนี  
มิทนัจะควา้ 

๏203 พลดัพรากวุน่วายเสือกสน กู่อยูท่ ัว่ดง  
บา้งกู่หาลูกสนัน่ไป  

๏189 พลดัพรากวุน่วายสับสน กึกกอ้งทั้งดง  
ประเพรียกก็เรียกเพื่อนกนั  

๏204 จู๋จ๋ีมีในไพรสน กู่กนัสนัน่ดง  
เพรียกไปท่ีในพงพี  

๏190 จูจ้ี้มีในหิมวนัต ์ร้องเรียกหากนั 
สนัน่ไปทั้งดงหลวง  

 ๏191 คา้งคาวห้อยยอ้ยเป็นพวง ชะนีโหยห่วง 
หน่วงไมก้็แล่นหนีพลนั  

 ๏192 เสียงหาบพรานเฒ่าแกวง่สั่น เหน่งหน่างทบกนั 
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งูเง้ียวสูดตรูดหนี 

๏205 เฒ่าตดัลดัดงพงพี ผางผึ่งอึงม่ี  
พงพีก็ลัน่สนัน่ไป  

๏193 เฒ่าลอดตดัดงพงพี … 
พงพีก็ปราบราบไป 

๏206 ขวานบัน่จอบโกลนขดุไม ้เอาไวท้ าไม  
ใครใชใ้หกี้ดทางกู 

๏194 ขวานฟันจอบขุดโดนไม ้ไวพ้่อมนัไย  
ใครใชใ้หกี้ดทางกู 

๏207 ขดุต่อก่อไฟติดวู เฒ่าเขา้ทดัถู  
กีดทางก็ขวา้งเสียไกล 

๏195 ขดุต่อก่อไฟติดวู เฒ่าเขา้ลากถ ู
กีดทางกูขวา้งเสียไกล 

๏208 ดั้นดน้ไพรสนพนาลยั พรานป่าคลาไคล 
แทบใกลจ้ะถึงปลกัแปลง 

๏196 ตดัดงไพรสนพนาลยั แทบใกลป่้าใหญ่ 
กระชั้นจกัถึงหลกัแปลง 

๏209 เหน่ือยนกัหยดุพกัเอาแรง ควา้เอาขนมแหง้  
พอแรงแลว้ก็คลาไคล 

๏197 เหน่ือยนกัหยดุพกัเอาแรง ควา้สอบกระหนมแหง้  
พอมีแรงเฒ่าค่อยคลาไคล 

๏สุรางคนางค ์ ๏สุรางคนางค ์
   ๏210 พรานป่าด าเนิน  
ระหกระเหิน   เฒ่าค่อยคลายใจ  
ไม่ไดแ้ผว้ถาง   เป็นทานร้ินไป  
ล่วงเขา้ป่าใหญ่   แวน่แควน้หิมพานต ์ 

   ๏198 พรานป่าต าเหนิน  
พน้รกระหกระเหิน  เฒ่าค่อยคลายใจ  
พอไดแ้ผว้ถาง   เป็นทานร่ืนไป  
ล่วงเขา้ป่าใหญ่   แวน่แควน้หิมพานต ์ 

   ๏211 ไม่ไดแ้ผว้ถาง  
ป่าระหงดงกวา้ง   พน้ทางกนัดาร  
ระร่ืนช่ืนใจ   ท่ีในหิมพานต ์ 
หาบคอนหย่อนยาน  เฒ่าพรานจรดล  

   ๏199 พอพบแถวทาง 
ป่าระหงดงกวา้ง   ทางไม่กนัดาร  
ร่ืนช่ืนสาใจ   ท่ีในหิมพานต ์ 
หาบคอนหย่อนยาน  พรานเฒ่าจรดล  

   ๏212 ชมไมต้่างต่าง 
เรียบเรียงสองขา้ง  บา้งงามทรงผล  
บา้งห่ามบา้งสุก   ทัว่ทุกต าบล  
อกกูอุดม   วนัน้ีแลนา  

   ๏200 ชมไมต้่างต่าง 
เรียงรายสลา้ง   ยอ่มลว้นมีผล  
บา้งห่ามบา้งสุก   ทัว่ทุกต าบล  
พุงกูอุดม   วนัน้ีแลนา  

   ๏213 ลูกหมากรากไม ้ 
สารพนักินได ้  สองขา้งมรรคา  
วนัน้ีลาภมึง   ทอ้งขึงแลนา  
เรียงรายลานตา   ทัว่ทั้งพงพี  

   ๏201 ลูกหมากรากไม ้ 
จะกินกุไรได ้  สองขา้งมรรคา  
วนัน้ีลาภหน่ึง  ทอ้งตึงแลหนา  
เรียงรายลานตา   ทัว่ทั้งพรึงพรี 

   ๏214 แลใบไมเ้ปล่า     ๏202 แลเห็นไมแ้ปลก  
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หาบพลางทางเล่า  เฒ่าชมพนาลี  
มนัมีมากจริง   ทุกส่ิงมากมี  
เออบางอยา่งน้ี   เหมือนป่าหิมพานต ์

หาบเขา้ทางแยก  ชมป่าพนาลี  
มากนกัจริงจริง   ทุกส่ิงอนัมี  
เขาววา่อยา่งน้ี   ช่ือป่าหิมพานต ์

   ๏215 รวยระร่ืนช่ืนใจ  
ดอกลูกไสว   ก่ิงใหญ่ตระการ  
บา้งตูมบา้งห่อ   ออกช่อดอกบาน  
ปล้ืมใจนายพราน  ค่อยเดินไคลคลา  

   ๏203 ระร่ืนช่ืนใจ  
ออกลูกไสว   ก่ิงใบตระการ  
บา้งตูมบา้งห่อ   ออกช่อดอกบาน  
ปล้ืมจิตเฒ่าพราน  ค่อยหาบไคลคลา  

   ๏216 ชมดอกมะลิซอ้น  
เฒ่าโสอุดร   คิดถึงบุตรา  
ลูกรักพ่อเอย    มาดว้ยพ่อรา  
ใหพ้ระถงังา   ชมเล่นส าราญ  

   ๏204 ชมดอกมะลิซอ้น  
เฒ่าสูอุดร   คิดถึงพงังา  
ลูกนอ้ยกูเอ๋ย    ถา้มาดว้ยหรา  
ใหเ้จา้พงังา   ชมเล่นส าราญ  

   ๏217 ชมดอกคดัคาว  
โอโอโน่นเล่า   สารภีหอมหวาน  
กลว้ยออ้ยนอ้ยหน่า  รวยมากระการ  
นึกใจนายพราน   เหมือนกล่ินสุรา  

   ๏205 ชมดอกแค็ดเคา้  
โอโอโน่นเล่า   สารภีหอมหวาน  
ดอกกลอยนอ้ยหน่า  รวยมากระการ  
นึกในใจพราน   เหมือนกล่ินสุรา  

   ๏218 สุราสะกดธาตุ  
ไดม้าเม่ือขาด   เป็นเพื่อนเจรจา 
ลองกบัส้มโอ   โตโตนา้นา้  
โน่นเล่าเจา้ขา้   เกล่ือนกลาดดงดอน  

   ๏206 ระร่ืนช่ืนมาก  
ไดม้าเม่ือยาก   เป็นเพื่อนเจรจา 
มะม่วงกบัส้มโอ   โตโตคลณา  
โนน้เล่าเจา้ขา้   กลิ้งกลางดงดอน  

   ๏219 เฒ่าเห็นมะตูมสุก  
หล่นลงต ่าปุก   คร้ังหนา้นายพราน  
เด็กนอ้ยกูเอย้   เอน็ดูลูกหลาน  
แมน้มาดว้ยพราน  จะกินพอแรง  

   ๏207 เฒ่าเห็นมะมุดสุก  
หล่นลงต าปุก   ตรงหนา้นายพราน  
เด็กนอ้ยกูเอย้   เอน็ดูลูกหลาน  
แมน้มาดว้ยพราน  จกักินพอแรง  

   ๏220 ส้มแกว้ส้มโอ  
โน่นแน่ะอะโข   เป็นพวงสุกแดง  
ท่ีแผน่ดินเรา   ลว้นพนัเล่าแตง  
แมงลกัฟักแฟง   สุกแดงนานา  

   ๏208 ส้มแกว้ส้มโอ  
โน่นแน่ะอะโข   เป็นพวงดวงแดง  
…   …  
หอ้ยแขวนร่องแร่ง  อีกทั้งแตงกวา  

   ๏221 ขนุนขนงั  
ลูกอินทร์ลูกจนัทน์  สารพนันานา  

   ๏209 ขนุนขนงั  
ลูกอินทร์ลูกจนัทน์  ละมุดพุทรา  
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ทุเรียนลางสาด   ใส่หาบไปรา  
ฝากแกว้ก าพร้า   ลูกนอ้ยอยูเ่รือน 

ทุเรียนลางสาด   ใส่หาบเม่ือมา  
ฝากแก่ก าพร้า   ลูกนอ้ยอยูเ่รือน 

   ๏222 เฒ่าเห็นลูกเกด  
ลูกกร ่ามะยมเทศ  ตกลงกลาดเกลื่อน  
โอโ้อไอจ้อ้ย   ลูกนอ้ยอยูเ่รือน  
ก าพร้าใครจะเหมือน  ลูกนอ้ยพ่ออา  

   ๏210 เฒ่าเห็นลูกเกด  
สุกรมมะยมเทศ   ตกลงกลาดเกลื่อน  
โอโ้อไอจ้อ้ย   ค่อยค่อยอยูเ่รือน  
ก าพร้าใครจะเหมือน  ลูกนอ้ยพ่ออา  

   ๏223 เม่ือกลบัมาได ้ 
พ่อจกัเก็บไป   ฝากเจา้พงังา  
โน่นแน่ะลูกเกด   วิเศษนกัหนา  
ละมุดสีดา   อนิจจาน่าชม  

   ๏211 เม่ือกลบัต่อใด 
พ่อจะเก็บเอาไป   ฝากเพาพงังา  
โน่นเล่าลูกเกด   วิเศษนกัหนา  
…    อนิจจาน่าชม  

   ๏224 ตะโกพะวา  
มะตูมลูกหวา้   มะยมลูกพรม  
มะเด่ือเตม็ทาง   มะปรางน่าชม  
อกกูอุดม   แต่ตวัคนเดียว 

   ๏212 ตะโกพะวา  
มะดูกลูกหวา้   เกล่ือนกลาดสุกกลม  
มะปริงลลงัสาด  มะหาดน่าชม  
อกกูอุดม   แต่ตนคนเดียว 

   ๏225 เก็บใส่ปากหาบ  
พรานไพรใจบาป  เดินพลางแลเหลียว  
โน่นแน่ะเสือโคร่ง  โทงโทงตวัเดียว  
ขบฟันกระเกรียว  ลองปืนดูฤๅ 

   ๏213 เก็บใส่บ่าหาม  
พรานเฒ่าใจบาป  เดินพลางแลเหลียว  
โน่นโทนเสือโคร่ง  เท่ียวท่องตวัเดียว  
ขบฟันเกรียวเกรียว ลองปืนแลหรือ 

   ๏226 น่ีแน่ะหมาใน  
เยาะกูเล่นได ้  อีกทั้งกระบือ  
ลดหาบลงวาง   ยงัสักผางฤๅ  
หกัวา่กูถือ   ซ่ึงความสัจจา  

   ๏214 ปืนยาหนา้ไม ้ 
เยาะกูหรือไร  ทั้งไอก้ระบือ  
ปลดหาบลงวาง   ยงัสักผางเถิดหรือ 
หากวา่กูถือ   ซ่ึงความสัจจา  

   ๏227 เฒ่าเห็นโคถึก  
ในใจเฒ่านึก   จะใคร่ลองปืนผา  
หมูโทนเท่ียวล่อง  เฒ่าก็มองเขา้หา  
แลดูเล่นรา   มนัพีเหลือใจ  

   ๏215 เฒ่าเห็นโคถึก  
คิดในใจนึก  ใคร่ลองปืนผา  
หมูโทนเท่ียวท่อง  เฒ่ายอ่งเขา้หา  
แลดูเล่นหรา   มนัพีเหลือใจ  

   ๏228 เสียงกระทิงมนัร้อง  
พิลึกกึกกอ้ง   เยาะกูเล่นใย  
โน่นโพน้กวางทอง  เยื้องยอ่งในไพร  

   ๏216 เสียงกระทิงมนัร้อง  
มากม่ีกึกกอ้ง   หยอกกูเล่นใย  
โน่นโทนกวางทอง  เยื้องยอ่งในไพร  
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เสือปลาหมาใน   ไรไรเคา้ดง  เสือปลาหมาใน  ใต่เตา้เคา้ดง  
   ๏229 เฒ่าเห็นละมาด  
โคเพาะเดียรดาษ  ทัว่ทั้งไพรพง  
ชะนีม่ีกอ้ง   เสียงดงัในดง  
โหนห้อยตวัลง   โน่นแน่ะไรไร  

   ๏217 เห็นละลัง่ละมาด  
งวัเคลา้เดียรดาษ   ทัว่ทั้งไพรพรง  
ชะนีม่ีกอ้ง   เสียงร้องในดง  
โดดหอ้ยหวัลง   แลเห็นไรไร  

   ๏230 ไก่เถ่ือนไก่ป่า  
กระไหนไก่ฟ้า   มะมีในไพร  
นกเงือกเสือกศอ   พญาลอบินไป  
บา้งจบัค ้าไม ้  บา้งไล่ตีกนั 

   ๏218 ไก่เถ่ือนไก่ป่า  
จุกใหญ่ไก่ฟ้า   มากมีในไพร  
นกเงือกเสือกศอ   พญาลอบินไป  
บา้งจบัค ้าไม ้  บา้งไล่ชมกนั 

   ๏231 นกขมิ้นอินทรี  
โกนจาโนรี   ปักษีปักษา  
ตวัผูต้วัเมีย   คาบเหยือ่ไปมา  
เตน้ใตพ้ฤกษา   แลดูนายพราน  

   ๏219 นกกระอินทรี  
โกนจาโนรี   ปักษีปักษาพนัธุ ์
ตวัผูต้วัเมีย   คาบเหยือ่ป้อนกนั  
ไต่เตน้เป็นควนั  ดูเล่นเถิดพราน  

 ๏220 ขา้เขียนกลางคืน ตวัไม่ยงัยนื 
เลยหนาท่านอา  หยดุพกัสักที 
คิ้วพวับวัคล่ี  จงไดเ้มตตา 
ใหห้มากสักค า  ตาค าพี่อา 
อีกทั้งมวนยา  จีบมาดว้ยพลนั 

   ๏232 เสียงนกโพระดก  
จบัอยูช่ะโงก   โปกเปกหวัขวาน  
นกร้องในไพร   ปล้ืมใจนายพราน  
โอโ้อลูกหลาน   ป่านน้ีคอยหน 

   ๏221 เสียงนกโพระดก  
จบัร้องชะโงก   โปกเปกหวัขวาน  
นกร้องระวงัไพร  ปล้ืมใจเฒ่าพราน  
โอโ้อลูกหลาน   ปาฉะนีโหยหน 

   ๏233 ยงูทองฟ้อนร า  
ฉะน้ีบินคล ่า   ตามแนวไพรสน  
นอนเคลา้เจา้อยู ่  พลดัคู่หมู่ตน  
จบัไมไ้ซร้ขน   บนปลายพฤกษา  

   ๏222 ยงูทองร้องร ่า  
เฉ่ียวฉิวบินคล ่า   ตามในไพรสน  
เวียนเคลา้เจ่าอยู ่  พลดัคู่หมู่ตน  
เงือกงัว่มัว่มน   บนปลายพฤกษา  

    ๏223 เอ้ียงควายรายไป 
นกเปลา้เขาไฟ  เตน้ไล่ไปมา 
รายเรียงเคียงคู่  ทั้งหมู่สาลิกา 
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เสียงนกกระทา  บินมาริมไพร 

    ๏224 เขาขนัค ่าครวญ 
นกยางนางนวล  บินเตร่เร่ไป 
นกเขาขนัอยู ่  พลกัคู่หรือไร 
เป็นทุกขถึ์งใคร  หลาดใจนกันา 

    ๏225 แขกเตา้เคา้แมว 
เสิดสังซงัแซว  แกว้ไต่ไล่มา 
โจนร่ายไมง้าม  คร ่าครวญหนกัหนา 
เตน้ไต่พฤกษา  คือมาหารัง 

   ๏234 ชมพลางทางมา  
เฒ่าค่อนลินลา   ล่วงแลว้ป่าหลงั  
เห็นลูกทุเรียน   เป็นหนามรุงรัง  
อนิจจาน่าชงั   กินหวานกระมงันา  

   ๏226 ชมพลางเดินพลาง  
เฒ่าเดินตามทาง   ลินลาหนา้ตั้ง  
เห็นตน้ทุเรียน   เป็นลูกรุงรัง  
เป็นหนามน่าชงั  กินไดห้มงัหนา  

   ๏235 ปลิดใส่หาบไป  
หอมร้ินขึ้นใจ   ดีร้ายโอชา  
เขาวา่ทุเรียน   น้ีแลว้แลนา  
อยา่งน้ีสิวา่   เกิดมาพึ่งเห็น  

   ๏227 ปลดใส่บ่าไป  
หอมยิง่กระไร   หลาดในหนกัหนา  
เขาวา่ทุเรียน   จริงแลว้แลนา  
อยา่งน้ีสิหวา   เฒ่าไม่เคยกิน 

   ๏236 เฒ่าเห็นป่ากลว้ย  
พิศดูลูกนอ้ย   เห็นงามน่ากิน  
ทั้งสุกทั้งห่าม   อารามน่ากิน  
แต่สักเครือส้ิน   เสียดายหนกัหนา 

   ๏228 เฒ่าเห็นป่ากลว้ย  
ออกลูกหลายหน่วย  ช่วยชิดปลิดชิม  
บา้งสุกบา้งห่าม   อร่ามน่ากิน  
แต่ละเครือไม่ส้ิน  เสียสะดายอกอา 

   ๏237 กลว้ยดิบกลว้ยกรัน  
อยา่งแสงแกลง้สรรค ์ พวัพนัหนกัหนา  
จ านวนหวีใหญ่   กลว้ยไข่นานา  
ลิงค่างกลางป่า   อยูใ่ยไม่กิน  

   ๏229 กลว้ยตีบกลว้ยคร่ัง 
อยา่งแต่งแกลง้สรรค ์ มากพนัธุ์หนกัหนา  
จนัทร์นวลหวีใหญ่  กลว้ยไข่นานา  
ฤๅษีในป่า  อยูไ่หนไม่กิน  

   ๏238 กลว้ยส้มกลว้ยน ้า  
ตกเครืออร่าม   ต ่าต ่าเท่าดิน  
แมน้ใกลธ้ารถ่ิน   จะกินกระไร  
น่ีมนัไกลนกั   สุดจะเอาไป 

   ๏230 กลว้ยส้มกลว้ยน ้า  
ตกเครือเหลือล ้า   ต ่าต ่าชิดดิน  
อีกทั้งกลว้ยหอม  งอมงอมน่ากิน  
แม่นใกลย้า่นถ่ิน   จกักินกระไรหนา 
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   ๏239 เฒ่าปอกกินพลาง  
ชา้นกัมินาน   จกัไดก้ลบัมา  
โน่นแน่ะสวนออ้ย  เรียบร้อยหนกัหนา  
พน้ท่ีจะวา่   แต่ละล ้าเหลือใจ   

   ๏231 เฒ่าปอกกินพลาง  
ชา้นกัจกัห่าง   จะไดก้ลบัมา  
โน่นแน่สวนออ้ย  เรียบร้อยหนกัหนา  
พน้น้ีจกัวา่   แต่ช ้าน ้าใจ   

   ๏240 ลองดูสักปลอ้ง  
ใหม้นัอร่อยทอ้ง   จะใคร่เอาไป  
จนัทร์นวลกลว้ยน ้า  หวานฉ ่าเหลือใจ  
อ่ิมนกัไม่ได ้  วุน่วายในพลนั 

   ๏232 ลองดูสักปลอ้ง  
มนัพน้ท่ีจะลอง  ทอ้งจกัทะลาย  
จนัทร์นวลกลว้ยเขียว  หวานเห่ียวอยูใ่น 
อ่ิมนกัมิได ้  จุกท าวุน่วนั 

   ๏241 เฒ่าค่อยลินลา  
ออกจากนั้นมา   เขา้ป่าไพรสัน  
กบัเน้ือเสือสาง   เฒ่าก็วางหาบลง  
แกลง้ขวางทางคน  โลดแล่นบรรลยั  

   ๏233 เฒ่าค่อยลินลา  
ออกจากนั้นมา   มรรคาไพรสัน  
กบัเน้ือเสือชา้ง  เฒ่าก็วางหาบพลนั  
มนัแกลง้หยอกหยนั เพื่อนกนัเม่ือไร  

   ๏242 เฒ่ามองเขา้ดู  
ท าหนา้มูทู   เยาะกูหรือไร  
เสือเหลืองเสือโคร่ง  ท าโกงเอาใคร  
โนนหมีฤๅไฉน   ทั้งใหญ่ทั้งด า  

   ๏234 เฒ่าดอ้มเขา้ดู  
ท าหนา้มู่ทู่   หลอกกูหรือไร  
เสือเหลืองเสือโคร่ง  ท าโกงเอาใคร  
โนนหมีเล่าไซร้   ทั้งใหญ่ทั้งด า  

   ๏243 ถอดมีดออกได ้ 
เฒ่าว่ิงเขา้ไป   ตกใจขมนั  
วางว่ิงระเห็จ   มึงเขด็มึงจ า  
น่ีฤๅกูท า   แค่พอตกใจ  

   ๏235 ถอดมีดแล่นไล่ 
เอาตวัใหไ้ด ้  ตกใจแล่นหล า  
วางว่ิงระเห็จ   มึงเขด็มึงจ า  
กูน้ีแกลง้ท า   แต่พอตกใจ  

   ๏244 เฒ่าเห็นโคเถ่ือน  
เดียรดาษกลาดเกลื่อน  ทัว่ทั้งพงไพร  
ค่อยเดินค่อยยอ่ง  ดอ้มมองเขา้ไป  
เห็นชา้งงาใหญ่   มิใช่ฉทัทนัต ์ 

   ๏236 เฒ่าเห็นโคเถ่ือน  
เดียรดาษกลาดเกลื่อน  ทัว่ทั้งพงไพร  
ค่อยเดินจดจอ้ง   ค่อยมองเขา้ไป  
ไม่เห็นชา้งใหญ่   ไม่ใช่ฉทัทนัต ์ 

   ๏245 ถอยหลงัออกมา  
ยกหาบใส่บ่า   ลินลาดว้ยพลนั  
เห็นรอยชา้งใหญ่  นึกวา่ฉทัทนัต ์ 
วูว่ามตามพลนั   เฒ่าก็ทนัเห็นตวั  

   ๏237 ถอยหลงัออกมา  
ยกหาบขึ้นบ่า   ลินลาดว้ยพลนั  
เห็นรอยชา้งใหญ่  นึกวา่ฉทัทนัต ์ 
วูว่ามตามพลนั   เฒ่าก็ทนัเห็นตวั  

   ๏246 เฒ่าดูมิใช่     ๏238 เฒ่าดูมิใช่  



  244 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
ยาจกจญัไร   รอยใหญ่เหลือตวั  
คิดวา่ฉทัทนัต ์  เฒ่าก็พร่ันคร้ามกลวั  
รูปดียงัชัว่   พอเป็นชา้งโรง  

กระหยาจกจงัไร   รอยใหญ่เหลือตวั  
คิดวา่ฉทัทนัต ์  กูพร่ันคร้ามกลวั  
รูปดียงัชัว่   พอเป็นชา้งโรง  

   ๏247 โน่นตวัหน่ึงเล่า  
หางดว้นอีเทา   ชอบเร้ามัว่โขลง  
ตวันั้นหูฉีก   งาชะลึกเป็นโพรง  
ชอบใจมัน่คง   เป็นชา้งเสบียง  

   ๏239 โน่นตวัหน่ึงเล่า  
หางดว้นขี้คาว   ชอบแต่มัว่โขลง  
ตวันั้นหูฉีก   งาชะลีบเป็นโพรง  
ชอบแต่นอกโขลง เป็นชา้งเสบียง  

   ๏248 เฒ่าค่อยไคลคลา  
โน่นแน่ะเดียรดาษ  แลเห็นเกลื่อนเรียง  
บางหมู่อยูไ่กล   ไดย้นิเล่าเสียง  
ทั้งกินรายเรียง   เบ่ียงบ่ายชายดง 

   ๏240 เฒ่าค่อยไคลคลา  
โน่นเล่าเดียรดาษ  เกล่ือนกลาดรายเรียง  
ลางหมู่อยูไ่กล   ไดย้นิแต่เสียง  
เดินดินรายเรียง   บางเบ่ียงเขา้ดง 

   ๏249 ใช่ชา้งส าคญั  
เฒ่าจรจากนั้น   เดินตดัลดัพง  
บ่ายหนา้ต่อเถิด   อุดรโดยจง  
พรานป่าจรดล   ดา้วแดนหิมพานต ์ 

   ๏241 ใช่ชา้งส าคญั  
เฒ่าไปจากนั้น   เดินดั้นลดัพรง  
บ่ายหนา้ต่อทิศ   อุดรโดยจง  
พรานป่าเขา้ดง  เขา้แดนหิมพานต ์ 

   ๏250 เขา้ถึงป่าหลวง  
ค่อยเดินเหน่ียวหน่วง  เห็นชา้งส าคญั  
ป่านน้ีฉนัใด   อยูใ่กลฉ้ทัทนัต ์ 
ดีร้ายจะพบกนั   วนัน้ีแลนา  

   ๏242 คร้ันเขา้ถึงป่า  
ค่อยเดินแสวงหา  ฝงูชา้งส าคญั  
ป่าน้ีฉนัใด   จกัไดฉ้ทัทนัต ์ 
ดีร้ายจกัพบกนั   วนัน้ีแลหนา  

   ๏251 เฒ่าเห็นพญา  
งางอกออกปร่ิม   ดีใจหนกัหนา  
คิดวา่ฉทัทนัต ์  เฒ่าก็ร้ันตามมา  
แลไม่เห็นงา   ชา้งพงัฤๅไฉน  

   ๏243 เฒ่าเห็นพญาเนียม 
งางอกออกเยีย่ม   ดีใจหนกัหนา  
คิดวา่ฉทัทนัต ์  เฒ่าดั้นตามมา  
คร้ันไม่เห็นงา   ชา้งพงัหรือไร  

   ๏252 หูหางน่ารัก  
รูปงามดีดกั   ชา้งสูงชา้งใหญ่  
งาคุดหลุดคลอน   ถอนเสียฤๅไร  
ประหลาดนกัจกัใคร่  ไดดู้ส าคญั  

   ๏244 หูหางงามนกั 
รูปร่างสมศกัด์ิ  พอเป็นชา้งใน  
แต่งาเป็นหนอน   ถอนเสียหรือไร  
ไม่พอแก่ใจ   ใช่ชา้งส าคญั  

   ๏253 พินิจผิดไป  
เห็นงาไรไร   ประหลาดใจใครจะปาน  

   ๏245 พินิจพิศดู  
ชา้งมีอะข ู  เห็นอยูค่รามครัน  
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รูปร่างงามลน้   พน้ท่ีประมาณ  
ใช่ชา้งส าคญั   เฒ่าก็หนัเขา้ดอน  

รูปร่างลน้พน้  ใช่ชา้งส าคญั  
หลาดใจใครจะทนั  ดั้นเขา้ดงดอน  

๏ฉบงั 16 ๏ฉบงั 16 
๏254 บดันั้นเฒ่าโสอุดร เยื้องยา่งหาบคอน  
ยอนยอนก็ค่อยไคลคลา  

๏246 บดันั้นเฒ่าโสอุดร ยา่งหยาบหาบคอน  
ยอนยอนก็ค่อยคลาไคล  

๏255 นายพรานไปนานเหลือตรา เจ็ดเดือนบ่คลา  
ก็ถึงซ่ึงเขตฉทัทนัต ์ 

๏247 นายพรานจรนานเหลือใจ เจ็ดเดือนพอได ้ 
ก็ถึงซ่ึงเขตฉทัทนัต ์ 

๏256 วา่น่ีรอยชา้งส าคญั ช่ือพญาฉทัทนัต ์ 
นายพรานก็เตม็น ้าใจ 

๏248 อนัมีรอยชา้งส าคญั คือพญาฉทัทนัต ์ 
นายพรานก็ดั้นสัญจร 

๏257 จึงเห็นหลกัแหล่งแปลงนอน …  
จอมขวญับ าเรอรักษา  

๏249 จึงเห็นหลกัแหล่งแปลงนอน ยอ่ยยบัประทบัก่อน 
ก็ปลงซ่ึงหาบลงวาง 

๏258 อนัน้ีสิรอยชา้งใหญ่ กินหญา้ควา้ไขว ่ 
ไม่ไลก้็ยบัแหลกเหลว  

๏250 เท่ียวเตร่เร่ดูรอยชา้ง ไมไ้ล่เบาบาง 
นายพรานก็เร่งเดินไป  

๏259 ไอเฒ่ายกมือขึ้นเทา้เอว เห็นรอยแหลกเหลว  
อนัน้ีท่ีนอนฉทัทนัต ์ 

๏251 มนัน่ีเป็นรอยชา้งใหญ่ เขา้ออกเก่าใหม่ 
ไมไ้ล่ก็ยบัแหลกเหลว  

๏260 อนัน้ีท่ีนอนเมียขวญั แห่งพญาฉทัทนัต ์ 
ก่อเตียนดงัคราดกวาดเสีย  

๏252 …    … 
ก็เกล้ียงดงัปาดกวาดเสีย  

๏261 รอยรางชา้งผูช้า้งเมีย ใบไมล้นขนเสีย  
ดุจนึงคนแกลง้ถากถาง  

๏253 รอยรางนางชา้งผูเ้มีย ใบหล่นขนเสีย  
เหมือนหน่ึงคนถากแผว้ถาง 

๏262 ชั้นนอกออกไปกวา้งขวาง โดยทัว่สาระภาง  
ชะรอยท่ีนอนบริวาร  

๏254 ชั้นนอกออกไปกวา้งขวาง โดยทัว่สถานทาง  
ชะรอยวา่ท่ีบริวาร  

๏263 สมสู่อยูกิ่นถ่ินถาง กบัดว้ยบริวาร 
เป็นทางเป็นดา้นไขวข้วืน  

๏255 สมสู่อยูกิ่นถ่ินถาง หมายแม่นนายพราน 
เป็นด่านเป็นทางทุกวนั  

๏264 ประมาณเกา้หม่ืนเกา้พนั ท่ีนอนเตียนร่ืน  
แมน้แทน้ี้แลมัน่คง  

๏256 ประมาณเกา้หม่ืนเกา้พนั หมายไวด้ว้ยพลนั  
แม่นแทน่ี้แลมัน่คง  

๏265 ใตต้น้โพธ์ิธายระหง อนัน้ีมัน่คง 
เป็นท่ีแห่งพญาฉทัทนัต์ 

๏257 ใตต้น้โพบายสูงส่ง ส าคญัมัน่คง  
เป็นแท่นพญาฉทัทนัต์ 

๏266 ปลกัแปลงหลกัแหล่งส าคญั ท่ีพญาฉทัทนัต ์ 
วนัน้ีจะคอยมองดู 

๏258 ปลกัแปลงหลกัแหล่งส าคญั ท่ีพระฉทัทนัต ์ 
วนัน้ีจกัคอยแลดู 
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๏267 อยา่ไดใ้หเ้ห็นตวักู เร้นซ่อนนอนอยู ่ 
จกัดูซ่ึงชา้งส าคญั 

๏259 อยา่ไดใ้หเ้ห็นตวักู เร้นซ่อนนอนอยู ่ 
จกัรู้ซ่ึงชา้งส าคญั 

๏268 คิดแลว้คลาศแคลว้ผายผนั ยกหาบจากนั้น  
จะหาซ่ึงตน้ไมน้อน 

๏260 คิดแลว้เพื่อนจกัผายผนั ยกหาบจากนั้น  
ออกหาซ่ึงตน้ไมน้อน 

๏269 บดันั้นเฒ่าสูอุดร เร่หาท่ีนอน  
จะซ่อนใหพ้น้ศตัรู 

๏261 บดันั้นเฒ่าสูอุดร เท่ียวหาท่ีนอน  
ระเสิดระสังไปมา 

๏270 พบตน้ไทรใหญ่สาขา สูงละล่ิวทิวป่า  
มิไกลก็พอแลเห็น  

๏262 พบตน้ไมใ้หญ่สาขา สูงเทียมปลายป่า  
สนดัตาไม่ไกลแลเห็น  

๏271 ชา้นกัมนัจกัจวนเยน็ ชา้งป่ามาเห็น  
มิร้างจะพน้ความตาย 

๏263 ชา้นกัมนัจกัจวนเยน็ ชา้งป่ามาเห็น  
มิร้างจกัชีพบรรลยั 

๏272 เสียดสีกูน้ีท าเฉย เวลามนัเคย 
ปาฉะน้ีจะจายไคลคลา 

๏264 สีเสียดน้ีท าไฉน เวลามนัใกล ้ 
ปาฉะน้ีมนัจกัจรมา 

๏273 เฒ่าเท่ียวเดินเล้ียวไปมา เห็นโพรงอนัชอบตา  
เอาหาบเขา้ซ่อนทนัใจ 

๏265 ฉวดัเฉวียนเวียนซา้ยขวา เห็นโพรงชอบตา  
เอาหาบเขา้ซ่อนทนัใจ 

๏274 ท่ีในโพรงนั้นกวา้งใหญ่ พอไวแ้ฟมได ้ 
สองใบก็ไดดี้บ่ดี 

๏266 มองดูเห็นรูกวา้งใหญ่ พอไวแ้ฝงได ้ 
ร่องรอยก็นอ้ยนกัหนา 

๏275 เคร่ืองแหง้แบ่งใส่ห่อผา้ แสบทอ้งขึ้นมา 
มือใส่ขยบัจบักิน 

๏267 เคร่ืองแหง้แบ่งใส่ห่อผา้ แสบทอ้งเล่าหนา  
มนัมาจะไดเ้อากนั 

๏276 น ้าท่าหาไวห้มดส้ิน จนเขา้จะไดกิ้น 
กระบอกก็กรอกพอแรง 

๏268 น ้าท่าเฒ่าหาไวส้ิ้น ... 
กระบอกก็กรอกพอแรง 

๏277 จดัไดเ้ครือทองยองแยง โหนห้อยคอยตะแคง  
ต่องแต่งก็ปีนขึ้นไป  

๏269 จบัไดปี้นทองขะยอ่งขะแยง่ โหนตวัหวัตะแคง  
ไอเ้ฒ่าก็ปีนขึ้นไป  

๏278 ฉวยไดค้าคบไมใ้หญ่ สืบสาวกา้วไป 
บดัใจก็หกัรังนอน  

๏270 ฉวยควา้คาคบไมไ้ด ้ปีนร่ายขึ้นไป  
บดัใจก็หกัรังนอน  

๏279 ใกลค้  ่าเยน็ลงรอนรอน เฒ่าสูอุดร  
แสบทอ้งก็กินขนมพลาง  

๏271 ใกลค้  ่าเยน็มารอนรอน เฒ่าสูอุดร  
แสบทอ้งตากินขนมพลาง  

๏280 แลว้คอยดูพญาชา้ง กบัหมู่สุรางคนางค ์ 
ป่านน้ีจะกลบัเขา้มา  

๏272 คอยอยูแ่ลดูหมู่ชา้ง เห็นเหล่าบริวาร  
ปาฉะน้ีจกักลบัเขา้มา  

๏281 เฒ่าขบัดูยามสามตา ยามน้ีจะมา  ๏273 เฒ่าจึงจบัยามสามตา ยามน้ีวา่มา  
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สักหน่อยจะไดเ้ห็นกนั  สักหน่อยจะไดเ้ห็นกนั  
๏282 เวย้พญาฉทัทนัต ์วนัน้ีจะเห็นกนั  
วา่แลว้ไอเ้ฒ่าก็คอยแลดู  

๏274 ใหญ่หรือนอ้ยงาพระยาฉทัทนัต ์วนัน้ีจะเห็นกนั  
เฒ่าพรานก็คอยคชสาร  

สุรางคนางค ์28 นางกราย สุรางคนางค ์28 
   ๏283 เม่ือนั้นฉทัทนัต ์  
เท่ียวในหิมวนัต ์  กบัหมู่บริหวาร  
เยน็ย  ่าค  ่ามา   ลินลายงัสถาน  
กบัหมู่บริวาร   สู้แหล่งแปลงตน 

   ๏275 เม่ือนั้นฉทัทนัต ์  
เท่ียวในหิมวนัต ์  กบัหมู่บริหวาร  
เยน็ย  ่าค  ่ามา   ลินลายงัสถาน  
แห่งหอ้งหิมพานต ์ หลกัแหล่งแห่งตน 

   ๏284 อึงคนึงทั้งป่า  
เกล่ือนก่นกนัมา   ทัว่ทั้งพนาสน 
โนม้นา้วก่ิงยา้   หกัพฤกษาผล  
อดัแอแจจล   ทั้งป่าหิมพานต ์

   ๏276 อึงคนึงทั้งป่า  
กลาดเกลื่อนกนัมา  ทัว่ทั้งไพรสน 
โนม้นา้วก่ิงกา้น   หกัพฤกษาผล  
อดัแอแจจล   ทัว่ทั้งหิมพานต ์

   ๏285 กึกกอ้งร้องมี 
ฉวยถลาควา้ตี  ย  ่าพงดงดาน 
โกรกกรากสุมทุม ทุกพุ่มสถาน 
ร้องแล่นแปร้นปร้าน กอ้งไพรพนาสณฑ ์

   ๏277 กึกกอ้งร้องมี 
ผวาควา้ตี  หญา้พงดงดาน 
ตรอบตรอมออมอูม ทุกหมู่สถาน 
ระแหนแปร้นปร้าน มีในไพรสณฑ ์

   ๏286 โจกเจกเอกเอียง 
ดงัอยูป่ระเพรียก  ทัว่ทุกต าบล 
ตรวจตราหาคู่  เขา้อยูท่ี่ตน 
ทัว่ทุกไพรสน  ท่ีตนเคยนอน 

   ๏278 โจกเจกอึงคนึง 
...   ทัว่ทุกต าบล 
ตรวจตราหากนั  เขา้สู่ท่ีตน 
จรมาบดัดล  ท่ีตนเคยนอน 

   ๏287 หอ้มลอ้มโพธิสัตว ์
ร้อยชั้นแออดั  ในป่าดงดอน 
เป็นหมู่คู่ตน  พลพวกเคยนอน 
ถ่ินฐานราญรอน  บ่ไดชิ้งกนั 

   ๏279 หอ้มลอ้มโพธิสัตว ์
ร้อยชั้นแออดั  ทัว่ทั้งดงดอน 
เป็นคู่อยูก่นั  พวกพลเคยนอน 
ท่ีฐานสันดอน  มิไดชิ้งกนั 

   ๏288 ใตต้น้โพบาย 
กลางชา้งทั้งหลาย เจา้พญาฉทัทนัต ์
นางชา้งท าตาม  เป็นอนัดบักนั 
ใกลพ้ญาฉทัทนัต ์ รักษาพยาบาล 

   ๏280 ใตต้น้โพบาย 
เป็นท่ีพรรณราย  พระเจา้ฉทัทนัต ์
นางชา้งทั้งหลาย  ตามอนัดบักนั 
อยูใ่กลจ้อมธรรม ์ รักษาพยาบาล 

   ๏289 เฒ่าโสอุดร    ๏281 นายโสอุดร 
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เห็นชา้งนั้นนอน  เกล่ือนกล่นทุกสถาน 
อ้ืออึงคนึงไป  ทั้งไพรหิมพานต ์
จึงเห็นอาการ  ซ่ึงพญาฉทัทนัต ์

เห็นชา้งมานอน  กล่นเกลื่อนทุกสถาน 
อ้ืออึงคนึงไป  ทั้งไพรหิมพานต ์
จึงเห็นอาการ  ซ่ึงพญาฉทัทนัต ์

   ๏290 งามพน้คลณา 
พิศดูสองงา  หูหางครบครัน 
งามนกัจริงจริง  ยิง่ยวดกวดขนั 
ช่ือพญาฉทัทนัต ์  อุดมสมควร 

   ๏282 งามพน้คลณา 
พิมพองงวงงา  หูหางครบครัน 
งามนกัจริงจริง  ยิง่ยวดกวดขนั 
ช่ือพญาฉทัทนัต ์  อุดมสมควร 

   ๏291 ปู่ ชวดวา่ไว ้
งานั้นเติบใหญ่  ขาวงามเป็นนวล 
สามออ้มจริงแล  เท่ียงแทเ้ห็นควร 
ประมาณประมวล ดงัจิตคิดหวงั 

   ๏283 โปท่านวา่ไว ้
วา่งานั้นไซร้  ทั้งงามบริบูรณ์ 
สามออ้มจริงแล  เท่ียงแทส้มควร 
ประมาณประมวล ดงัจิตคิดหวงั 

   ๏292 เฒ่าตกใจกลวั 
ตวัสั่นระรัว  เห็นพน้ก าลงั 
รวบหาก่ิงไม ้  ระเสิตระสัง 
ใจเฒ่าคิดหวงั  ปล่ิมจะตกลงมา 

   ๏284 เฒ่าตกใจกลวั 
ตวัสั่นรัวรัว  เห็นพน้ก าลงั 
รวบหาก่ิงไม ้  ระเสิบระสัง 
ใจจิตเฒ่าหวงั  ปล่ิมจะตกลงมา 

   ๏293 มนัยากเหลือใจ 
กูจะลงกระไรได ้ สุดใจแลว้นา 
จะเลด็ลอดเขา้  ยงิเอาเถิดงา 
ฆ่าตายเอางา  ไปถวายทา้วไท 

   ๏285 มนัมากเหลือใจ 
กูจงัลงไป  กระไรเล่าหนา 
ลกัลอบเขา้ไป  ยงิเอาพญา 
ฆ่าเอาซ่ึงงา  ไปถวายทา้วไท 

   ๏294 อยา่เลยมากู 
วนัน้ีจะดู  อยา่เพ่งลงไป 
ต่อพรุ่งเชา้ตรู่  หมู่ชา้งคลาไคล 
กูลงไปได ้  ใตท่ี้ฉทัทนัต ์

   ๏286 อยา่เลยมาถู 
วนัน้ีจกัดู  อยา่เพ่งลงไป 
ต่อพรุ่งเชา้ตรู่  หมู่ชา้งเขา้ไพร 
กูจกัลงไป  ขดุเป็นอุโมงค ์

   ๏295 ชา้งตวัส าคญั 
จะเอางานั้น  อนัตอ้งประสงค ์
เลียบกระดานลงไว ้ แต่พอตวัลง 
ทะลุปรุปลง  พอเป็นช่องปืน 

   ๏287 ใตท่ี้ฉทัทนัต ์
ชา้งตวัส าคญั  อนัตอ้งประสงค ์
เรียบแผน่กระดาน ไวช่้องพอตรง 
...   พอเป็นช่องปืน 

   ๏296 จกัท าเป็นเล่ห์ 
อยา่ใหส้นเท่ห์  เห็นเป็นยัง่ยนื 

   ๏288 จกัท าเป็นเล่ห์ 
อยา่ใหส้นเท่ห์  เห็นเป็นยัง่ยนื 
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จะกลบดินไว ้  ใหเ้ป็นช่องปืน 
พรุ่งน้ีกลางคืน  กูจึงผนัผอ่น 

กระหลบดินเสีย  ไวแ้ต่ช่องปืน 
โพรกน้ีกลางคืน  กูจกัลงนอน 

   ๏297 คิดแลว้ชอบใจ 
ปัญญามึงไว  ไอสู้อุดร 
สรรเสริญตวัเอง  ใช่วา่ใครสอน 
จะไดง้านอน  ลูกสาวทา้วไท 

   ๏289 คิดแลว้ตอ้งใจ 
ปัญญามึงไซร้  ไอสู้อุดร 
สั่งสอนตวัเอง  ใช่ใครจกัสอน 
ไดแ้ท่นงานอน  ลูกสาวทา้วไท 

   ๏298 พระโพธิสัตวเ์จา้ 
คร้ันเวลาเชา้  ลินลาคลาไคล 
พาพวกบริวาร  เท่ียวท่องในไพร 
สู่ป่าอนัใหญ่  เลม็ลาอาหาร 

   ๏290 พระโพธิสัตวเ์จา้ 
คร้ันเวลาเชา้  ลินลาคลาไคล 
พาพวกบริวาร  เท่ียวท่องพงไพร 
สู่ป่าดงใหญ่  แสวงหาอาหาร 

   ๏299 หญา้ปลอ้งโพไทร 
...เร่ไป   ในไพรดงดาน 
ซอกไปในหนอง  ตามช่องหิมพานต ์
ไดเ้ป็นอาหาร  พอเล้ียงอาตมา 

   ๏291 หญา้ปลอ้งโพไทร 
...   ในไพรดงดอน 
พรอแพรเท่ียวไป  ทัว่ในหิมพานต ์
ไดเ้ป็นอาหาร  เล้ียงชีพอาตมา 

   ๏300 ฝ่ายเฒ่าใจพาล 
แลดูอาการ  เห็นชา้นานมา 
ลงจากตน้ไทร  คาไมพ้ฤกษา 
แวดชายไปมา  ดูพญาฉทัทนัต ์

   ๏292 ฝ่ายเฒ่าใจพาล 
เห็นชา้งไปนาน  ลงจากพฤกษา 
กินอาหารแลว้  แหวกป่าไปมา 
ดูท่ีเจา้ฟ้า  ฉทัทนัตค์ชสาร 

   ๏301 นัน่ท่ีเมียหลวง 
ใหญ่กวา่ทั้งปวง  มัน่หมายนายพราน 
โน่นท่ีเมียนอ้ย  แห่งพญาฉทัทนัต ์
ชั้นนอกบริวาร  พน้ท่ีจะพรรณนา 

   ๏293 ตรงนั้นเมียหลวง 
ใหญ่กระหวาทั้งปวง หมายมัน่นายพราน 
โน่นท่ีเมียนอ้ย  แห่งพระคชสาร 
ชั้นนอกบริวาร  พน้มีคลนา 

   ๏302 เพื่อนจึงตดัไม ้
ท าเสียมเตรียมไว ้ พร้อมแลผนัผอ่น 
แลว้ขดุอุโมงค ์  ลงใตท่ี้นอนแห่งโพธิสัตว ์
พออาตมานั้น  จะนอนซ่อนตน 

   ๏294 เพื่อนจึงตดัไม ้
จอบเสียมเตรียมไว ้ ขดุหลุมพอวา 
ฝ่ายใตท่ี้นอน  ฉทัทนัตพ์ระยา 
บดัเด๋ียวมิชา้  จกันอนซ่อนตน 

   ๏303 ร่มไมก้ระดาน 
ฟันถากบ่นาน  ลากมาเรียบบน 
ทะลุเป็นปลอ้ง  ไวช่้องล่องหน 

   ๏295 ตดัไมท้ ากระดาน 
ฟันถากลนลาน  ลากมาเรียบบน 
ทะลุเป็นปลอ้ง  ไวช่้องล่องหน 
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กวาดดินปกบน  ใหมิ้ดดา้นบน 
ตวัจะดนัดน  อยูข่า้งภายใน 

กวาดดินถมบน  ลงจมอยูใ่น 

   ๏304 ตรงหนา้นั้นชา้ง 
ปืนยานั้นวาง  สอดช่องขึ้นไป 
ผา้เหลือคลุมหวั  จะกลวัเท่ียวใย 
ถา้กูเห็นไซร้  กลวัแต่บริวาร 

   ๏296 หยบิปืนมาวาง 
ตั้งหนา้หาทาง  สอดช่องมองไป 
ผา้เหลือคลุมหวั  กูจกักลวัไย 
ถา้เห็นกูไซร้  กลวัแต่บริวาร 

   ๏305 เยน็ลงรอนรอน 
โพธิสัตวจ์ะจร  มายงัถ่ินฐาน 
กู่เรียกเกล่ือนก่น  ร้ีพลบริวาร 
คืนเขา้ยงัสถาน  ท่ีนอนแห่งตน 

   ๏297 เยน็ลงรอนรอน 
โพธิสัตวโ์คจร  คืนมายงัสถาน 
เรียกหาคู่ตน  พวกพลบริวาร 
คืนมายงัสถาน  ท่ีตนเคยนอน 

    
 

   ๏298 งีบสักหน่อยก่อน 
เอววลัยข์วญัอ่อน จงไดเ้มตตา 
ปราณีพี่เถิด  คิ้วเฉิดกลัยา 
จงไดเ้มตตา  สักพริบตาเดียว 

   ๏306 บริวารลอ้มรอบ 
เป็นชั้นขั้นขอบ  นอกในสันดอน 
บา้งหกัใบไม ้  มากั้นตวันอน 
โพธิสัตวเ์จา้สอน  ใหภ้าวนา 

   ๏299 บริวารลอ้มรอบ 
เป็นชั้นขั้นขอบ  นอกในสันดอน 
บา้งหกัก่ิงไม ้  มารองท่ีนอน 
โพธิสัตวเ์จา้สอน  ใหภ้าวนา 

   ๏307 ตั้งจิตตั้งใจ 
บ่รู้วา่ภยัมา  ถึงตวัอาตมา 
ศตัรูอยูใ่กล ้  ไม่รู้เลยนา 
มนัมองปองฆ่า  ไม่มารู้ทนั 

   ๏300 ตั้งจิตตั้งใจ 
ไม่คิดวา่ภยั  ถึงแก่อาตมา 
ศตัรูอยูใ่ต ้  ไม่เห็นเลยนา 
มนัมองปองฆ่า  กรรมตามมาทนั 

   ๏308 เท่ียงคืนการะสับ 
ฉทัทนัตเ์จา้หลบั  นิรมิตอศัจรรย ์
ฝันเห็นวา่ไฟ  ไหมป่้าหิมวนัต ์
ป่าพงดงนั้น  วูวามลามไป 

   ๏301 เท่ียงคืนการะสับ 
ฉทัทนัตเ์จา้หลบั  นิรมิตอศัจรรย ์
ฝันวา่มีไฟ  มาไหมหิ้มวนัต ์
ทัว่ทั้งดงนั้น  วูวามลามไป 

   ๏309 จงัหวดัประเทศ 
ทัว่ทั้งขอบเขต  แวน่แควน้แดนไตร 
ไหมไ้ปทิศเหนือ  หลามล่ิวไปใต ้

   ๏302 ลามทัว่ทิศเหนือ 
...   ลามไปทิศใต ้
...   แวน่แควน้แดนไพร 
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บริวารหนีได ้  พน้ไฟอคัคี บริวารนั้นได ้  พน้เปลวอคัคี 
   ๏310 ต่างคนต่างไป 
ยงัแต่กูไซร้  บ่ไดจ้รลี 
ร้องอยูจ่า้ยจา้ย  เรียกแกว้เทวี 
สุพตัรามารศรี  ช่วยพี่ดว้ยรา 

   ๏303 ต่างตวัต่างไป 
ยงัแต่กูไซร้  มิไดจ้รลี 
ร้องอยูแ่ป้วแป้ว  เรียกแกว้เทวี 
สุพตัรามารศรี  ช่วยพี่ดว้ยหรา 

   ๏311 ลม้ลงกลางไฟ 
กลิ้งเกลือกเสือกไป ไม่พน้เลยหนา 
งวงงาลุ่ยหลุด  ส้ินสุดอาตมา 
แต่เจา้สุพตัรา  เจา้ช่วยดบัไฟ 

   ๏304 ลม้ลงกลางไฟ 
กลิ้งเกลือกเสือกไป ไม่พน้เลยหนา 
สองงาหลุดลุ่ย  สุดส้ินอาตมา 
ร้องหาสุพตัรา  เมียรักไปไหน 

   ๏312 เอางวงเขา้กวาด 
หกัใบไมฟ้าด  เหยยีบย  ่าเทา้ไหม ้
ยิง่ด้ินยิง่ร้อน  ทา้วจนบรรลยั 
โลหิตหลามไหล  ทัว่ทั้งกายา 

   ๏305 เอางวงเขา้กวาด 
หกัใบไมฟ้าด  เหยยีบย  ่ายบัไป 
เร่งไหมเ้ร่งลน  จนทา้วบรรลยั 
โลหิตไหลไป  ทัว่ทั้งกายา 

   ๏313 ฉทัทนัตเ์จา้ฟ้ืน 
ผวาแลว้ต่ืน  ตกใจหนกัหนา 
โออ้กกูเอ๋ย  นิรมิตน้ีนา 
เป็นฉนัใดนา  ประหลาดยิง่แก่ใจ 

   ๏306 โพธิสัตวเ์จา้ต่ืน 
ราตรีค่อนคืน  ตกใจหนกัหนา 
วา่ตวักูเอย  เป็นฉนัใดหนา 
นิรมิตนิทรา  หลาดนกัเหลือใจ 

   ๏314 ยิง่คิดยิง่กลวั 
จกัไดแ้กต้วั  ฤๅจกัไดแ้กไ้ข 
อนัเป็นวนัน้ี   จะดีฤๅร้าย 
ชลเนตรหลามไหล อาบงวงพระองค ์

   ๏307 เราคิดเร่งกลวั 
จกัไดแ้กต้วั  หรือจกัไดใ้คร 
อศัจรรยว์นัน้ี   ร้ายดีเป็นไฉน 
ชลเนตรหลามไหล อาบงวงพระองค ์

   ๏315 ชะรอยนายพราน 
มนัจกัลา้งผลาญ  ตวักูมัน่คง 
วนัน้ีแปดค ่า  กูไม่ไปดง 
อยูรั่กษาองค ์  จ าศีลภาวนา 

   ๏308 ชะรอยนายพราน 
มนัจกัมาผลาญ  ตวักูมัน่คง 
วนัน้ีแปดค ่า  กูไม่ไปดง 
อยูรั่กษาองค ์  จ าศีลภาวนา 

   ๏316 ถา้กูเสด็จไป 
เลม็ลาป่าไม ้  ท่ีในหิมวา 
เกลือกพบพรานไพร ฆ่าใหม้รณา 
วนัน้ีกูอยา่  ไปในดงดอน 

   ๏309 ถา้กูจกัไป 
มนัผลาญใหไ้ด ้  ตวักูแลหนา 
จะพบพรานไพร  ท่ีในหิมวา 
ผลาญกูมรณา  ในพรงดงดอน 
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   ๏310 คิดจกัหนีไพร 
ศตัรูเล่าไซร้  อยูใ่ตแ้ท่นนอน 
ไม่รู้ไม่เห็น  วา่ไปเร่งซ่อน 
อยูใ่ตท่ี้นอน  แห่งพญาฉทัทนัต ์

   ๏317 คร้ันเวลาเชา้ 
ยองวงใส่เกลา้  ไหวบ้ริวาร 
ไหวคุ้ณศาสดา  เวรามาทนั 
จะมว้ยอาสัญ  ตามจิตเจตนา 

   ๏311 คร้ันเวลาเชา้ 
ยกงวงเหนือเกลา้  ไหวพ้ระเจา้พลนั 
ไหวคุ้ณศาสดา  เวรามาทนั 
จกัมว้ยอาสัญ  ตามกรรมเจตนา 

   ๏318 บริวารมาเฝ้า 
สั่งวา่ชาวเจา้  จงเขา้หิมวา 
ตวัเราน้ีไซร้  มิไดไ้คลคลา 
จะอยูรั่กษา  ศีลลาทศพล 

   ๏312 บริวารมาเฝ้า 
สั่งวา่ชาวเจา้  เขา้ป่าหิมวา 
ตวัเราน้ีไซร้  มิใคร่ไคลคลา 
จะอยูรั่กษา  ศีลพระทศพล 

   ๏319 เพราะวา่คืนน้ี 
เราฝันมิดี  จะส้ินวายชนม ์
เกลือกพบพรานป่า ท่ีในพนาสณฑ ์
มนัจกัผลาญชนม ์ ใหม้ว้ยมรณา 

   ๏313 เพราะวา่คืนน้ี 
เราฝันไม่ดี  จะส้ินวายชนม ์
เกลือกวา่พบพราน ท่ีในไพรสณฑ ์
มนัผลาญวายชนม ์ ชีพจกัมรณา 

   ๏320 จงพากนัไป 
เลม็ลาแต่ใกล ้  ทั้งสุพตัรา 
ระวงัฟังเสียง  พี่องเรียกหา 
ชาวเจา้อยา่มา   พากนัไปไกล 

   ๏314 จงพากนัไป 
เลม็หญา้ตามใจ  เจา้มหาสุพตัรา 
ระวงัฟังเสียง  กูร้องเรียกหา 
ชาวเจา้เล่าหนา   อยา่ไปใหไ้กล 

   ๏321 นางชา้งทั้งหลาย 
ไดฟั้งเจา้นาย   น ้าตาลามไหล 
วา่ตวัขา้เจา้  บ่ไดไ้ปไกล 
เลม็ลาแต่ใด  ใกลพ้ระบาทา 

   ๏315 นางชา้งทั้งหลาย 
ไดฟั้งเจา้นาย   น ้าตาหลามไหล 
วา่ขา้พเจา้  มิไดไ้ปไกล 
เลม็หญา้ตามใจ  แทบใกลบ้าทา 

   ๏322 แต่พอรองทอ้ง 
ฟังเสียงเท่ียวร้อง  จกักลบัคืนมา 
ต่างตวัต่างเขา้  จบัเทา้บาทา 
แห่งเจา้พญา  แลว้คลาจรไป 

   ๏316 แต่พอรองทอ้ง 
ถา้พระเจา้ร้อง  จกักลบัคืนมา 
ต่างตวัต่างเขา้  จบับาทบาทา 
แห่งหน่อศาสดา  แลว้ลาจรไป 

   ๏323 นางสุพตัรา    ๏317 นางมหาสุพตัรา 
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ความรักราชา  ไม่คลาดไปไกล 
กบันางทั้งหลาย  จ านงจงใจ 
ระวงัระไว  อยูใ่กลบ้าทา 

ความรักราชา  มิไดไ้ปไกล 
นางชา้งทั้งสอง  จ านงจงใจ 
ระวงัระไว  อยูใ่กลบ้าทา 

   ๏324 เวียนกินกริบกรอบ 
...   พอสุดลูกตา 
หยดุยอ่งจอ้งฟัง  ระวงัราชา 
นางสุพตัรา  ชมอ้ยคอยดู 

   ๏318 เวียนอยูแ่ต่รอบ 
ฟังเวียงเกรียบกรอบ รอบพอสุดตา 
หยดัยอ่งจอ้งฟัง  ระวงัราชา 
จบัจบัควา้ควา้  จบัรอยคอยดู 

   ๏325 ฝ่ายหมู่บริวาร 
เลียบพงดงดาน  เห็นภารหลบัอยู่ 
ลดเล้ียวเท่ียวหา  แฝกคาหญา้ลู 
ระงบัตรับหู  ฟังพระสุรเสียง 

   ๏319 เหล่าหมู่บริวาร 
เลียบพงดงดาน  กวาดแกวกพร่ังพรู 
ลดเล้ียวเท่ียวหา  แฝกคาหญา้หนู 
สดบัตรับหู  ฟังพระสุริเสียง 

   ๏326 หกัไมส้วบสาบ 
โนม้นา้วยวบยาบ สวบสาบราบเรียง 
ลางหมู่อยูไ่กล  พอไดย้นิเสียง 
ค่อยกินบ่ายเบ่ียง  ตามแถวแนวไพร 

   ๏320 หกัไมซ้บัซาบ 
โนม้นา้วยวบยาบ สวบสาบราบเรียง 
ลางหมู่อยูไ่กล  พอไดย้นิเสียง 
กลบัหนา้บ่ายเบ่ียง ตามแถวแนวไพร 

   ๏327 รักเจา้ตนนกั 
บ าเรอเชอภกัด์ิ  บ่ไดค้ลายใจ 
งวงจอ้งจบัหญา้  ชลนาหลัง่ไหล 
ระงบักรับไว ้  ระวงัทุกตวั 

   ๏321 รักเจา้ตนนกั 
...   มิไดไ้ปไกล 
งวงจอ้งจบัหญา้  ตาแลดูไป 
หูสรรพตรับไว  ระวงัทุกตวั 

   ๏328 ทุกขด์ว้ยโพธิสัตว ์
เหงาเงียบสงดั  ซบเซาเมามวั 
ลืมถ่ินลืมฐาน  ร าคาญทุกตวั 
ดว้ยพระอยูห่วั  ฉทัทนัตร์าชา 

   ๏322 ทุกขด์ว้ยโพธิสัตว ์
เงียบเหงาสงดั  ซุกเซาเมามวั 
ร าคาญทุกขน์กั  ดว้ยพระอยูห่วั 
ซุกเซาทุกตวั  คอยพระราชา 

   ๏329 บดันั้นนายพราน 
บา้ใบใ้จมาร  จงัฑาลริษยา 
เป็นคนมืดมน  อนัธพาลหนกัหนา 
ตั้งจิตจะฆ่า  เอางาพระองค ์  

   ๏323 บดันั้นนายพราน 
บา้ใบใ้จพาล  จงัฑาลริษยา 
เป็นคนมืดมน  อดทนหนกัหนา 
ตั้งจิตคิดวา่  จกัฆ่าพระองค ์  

   ๏330 ไม่วา่สมเด็จ 
ตรัสแก่สรรเพชญ ์ ลุโดยจ านง 

   ๏324 ไม่รู้วา่สมเด็จ 
จะตรัสเป็นสรรเพชญ ์ ลุธรรมโดยจง 
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ในภายภาคหนา้  วิญญาประสงค ์
จ านวงจวงองค ์  จะโปรดสัตวท์ั้งหลาย 

ในภายภาคหนา้  ทา้วเธอจะปลง 
เอหิพระสงฆ ์  โปรดสัตวท์ั้งหลาย 

   ๏331 ใหพ้น้สงสาร 
ถึงฝ่ังนิรพาน  ไม่มีภยักราย 
จะตรัสเทศนา  สรรเพชญฤ์ๅสาย 
โปรดสัตวท์ั้งหลาย เขา้สู่นิรพาน 

   ๏325 ใหพ้น้สงสาร 
ถึงฝ่ังนิรพาน  ไม่มีอนันะราย 
จะเทศนาเสร็จ  สรรเพชญฤ์ๅสาย 
โปรดสัตวท์ั้งหลาย เขา้สู่นิรพาน 

   ๏332 มนัคนใจบาป 
ใจร้ายยุง่ยาบ  บา้ใบใ้จมาร 
เท่ียวเขญ็เร้นมอง จะจอ้งลา้งผลาญ 
หน่อเน้ือโพธิญาณ คชสารฉทัทนัต ์

   ๏326 มนัคนใจบาป 
สิงสู่ยุง่หยาบ  บา้ใบใ้จพาล 
เท่ียวเขญ็เร้นซ่อน นอนคอยลา้งผลาญ 
หน่อพระศาสดาจารย ์ คชสารฉทัทนัต ์

   ๏333 มนัช่างนัง่คอย 
บริวารค่อยค่อย  เขา้สู่หิมวนัต ์
สงดัเสงียบ  รอบทัว่ไพรสรร 
ยงัแต่ฉทัทนัต ์  องคเ์ดียวเอกา 

   ๏327 มนันัง่ตั้งคอย 
บริวารถดถอย  ไปสู่หิมวนัต ์
สงดัเพียบพร้อม  รอบทัว่สบสรรพ ์
ยงัแต่ฉทัทนัต ์  องคเ์ดียวเอกา 

   ๏334 จึงกงหนา้ไม ้
ชกัสายพาดไก  ใส่ลูกปืนยา 
ส าทบัจบัจอง  ตามช่องขึ้นมา 
ตรงพระราชา  ลดัแล่งแผลงไป 

   ๏328 เห็นสมดงัใจ 
ชกัสายใส่ไก  ... 
ประกบัทบัส่อง  ตามช่องลองตา 
ตรงพระราชา  ประแผลงแปลงไป 

   ๏335 ถูกท่ามกลางองค ์
ทะลุปรุปลง  โลหิตหลามไหล 
ถูกท่ีส าคญั  เสียวสารหวัใจ 
ลินลาบ่ได ้  จะใกลส้ถาน 

   ๏329 ถูกท่ามกลางองค ์
ทะลุปรุโปร่ง  โลหิตหลามไหล 
ถูกถนดัส าคญั  เสียวสั่นหวัใจ 
ลินลาบ่ได ้  แทบจะใกลถึ้งกาล 

ฉบงั 16 ชบงง ฉบงั 16 
๏336 บดันั้นพวกพลบริวาร อยูไ่กลในสถาน 
ก็ไดย้นิเสียงฉทัทนัต์ 

๏330 บดันั้นพวกพลบริวาร อยูใ่นสถาน 
ก็ไดย้นิเสียงฉทัทนัต์ 

๏337 ตีงวงประเพรียกเรียกกนั ท่ีในไพรสัน 
บดัเด๋ียวก็ว่ิงเขา้มา 

๏331 ตีงวงประเพรียกเรียกกนั มีในไพรวนั 
บดัดลก็เกลื่อนกล่นมา 

๏338 โกรกรากโสกสากทั้งป่า โผงผางวางมา  
ดงัป่าจะแตกท าลาย  

๏332 โกรกรากโสกสากทัว่ป่า โผงผางวางมา  
พระสุธาจะทรุดท าลาย  
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๏339 ร้องแป๋นอยูวุ่น่วาย ให้โหยโกยกาย  
อึงคนึงไปทัว่ไพรสณฑ ์

๏333 ร้องแป้นแล่นมาวุน่วาย อ้ืออึงมากมาย  
ก็ว่ิงไปทั้งไพรสณฑ ์

๏340 แปร้นแปร้นแล่นบุกทุกต าบล อดัแอแจจล  
ไพรสนก็เป็นผงคลี 

๏334 ประแปร้นแล่นมาทุกต าบล อดัแอแจจล  
ไพรสนก็เป็นธุลี  

๏341 กึกกอ้งทัว่ทอ้งพงพี ผางผึงอึงม่ี  
สู่ท่ีส านกัฉทัทนัต ์

๏335 กึกกอ้งทัว่ทอ้งพงพี ไคลคลามาท่ี  
ส านกัพญาฉทัทนัต์ 

๏342 นางสุพทัราเมียขวญั แลเห็นดว้ยพลนั  
ยกงวงเขา้อุม้พระองค ์

๏336 นางมหาสุพทัราเมียขวญั แล่นมาถึงพลนั  
ยกงวงเขา้อุม้พระองค ์

๏343 น ้าตานางพญาไหลลง ยองวงพระองค ์ 
ขึ้นทูลไวเ้หนือเกศี 

๏337 น ้าตานางพญาไหลลง ยกงวงพระองค ์ 
ขึ้นทูลไวเ้หนือเกศี 

๏344 เป็นกรรมแลว้เมียแกว้เทวี จรจรรวนัน้ี  
เทวีก็... 

๏338 กรรมแลว้พระแกว้ภูมี มาทนัวนัน้ี  
เทวีเจา้ไห้ร ่าไร 

๏345 ศตัรูมนัอยูท่ี่ไหน ยิง่พระองคไ์ซร้  
มนัแกลง้จะใหม้รณา  

๏339 ศตัรูมนัอยูท่ี่ไหน ยิง่พระองคไ์ซร้  
มนัแกลง้จกัใหม้รณา  

๏346 ฤๅมนัมาบนเวหา ยกัษาฤๅเทวา  
มาฆ่าใหพ้ระมว้ยมรณ์  

๏340 หรือวา่มนัมาเวหา ยกัษาหรือเทวา  
มาฆ่าใหพ้ระมว้ยมรณ์  

๏347 หรือวา่พรานป่าเจจร ท าเขญ็เร้นซ่อน  
ดงัน้ีก็ผิดท่ีไป  

๏341 หรือหน่ึงพรานไพรโคจร ท าเข็ญเร้นซ่อน  
ดงัน้ีก็ผิดท่ีไป  

๏348 ดนัดงเขา้มาหนใด บงัเลือมเป็นไฉน  
จึงไม่ไดเ้ห็นตวัมนั  

๏342 ดลดา้วเขา้มาแต่ไหน บริวารแน่นไป  
ไยไม่ไดเ้ห็นตวัมนั  

๏349 ฝ่ายวา่เจา้พญาฉทัทนัต ์พรานอยูใ่ตน้ั้น  
พระเจา้ก็รู้อยูเ่ตม็ใจ 

๏343 ส่วนวา่พระญาฉทัทนัต ์พรานอยูใ่ตน้ั้น  
พระองคก์็รู้เตม็ใจ 

๏350 เอาเทา้เหยยีบมองช่องไว ้กลวัวา่ใครใคร  
แลไปก็เปล่ียนเปล่าตา 

๏344 เอาเทา้เหยยีบช่องลงไว ้เกลือกวา่ใครใคร  
แลไปจกัเห็นแปลกตา 

๏351 ตั้งใจใคร่เป็นศาสดา ตดัความโกรธา  
ไม่คิดวา่ท าตอบมนั  

๏345 ตั้งใจใคร่เป็นศาสดา ดบัความโทสา  
ไม่อาจจะท าตอบมนั  

๏352 ถา้วา่กูจะบอกแก่เมียขวญั ท่ีอยูแ่ห่งมนั  
น่าท่ีจะมว้ยเป็นผี 

๏346 ถา้วา่กูบอกเมียขวญั ท่ีไหนชีวิตมนั  
น่าท่ีจะมว้ยเป็นผี 

๏353 กูจะฉุดขึ้นมาฟาดตี เหยียบยบักบัท่ี  ๏347 เจา้จะฉุดขึ้นมาฟัดท่ี เหยียบย  ่ายบัย ี 
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ขยี้ขย  าบดัเดียว  ขยี้ขย  าแหลกพลนั  
๏354 ควรกูเอน็ดูแก่มนั จะช่วยป้องกนั  
บอกวา่มนัมาแต่เมืองบน 

๏348 ควรกูเอน็ดูแก่มนั จกัช่วยป้องกนั  
บอกวา่มนัมาเวหา  

๏355 เดชะตรัสเป็นทศพล คิดแลว้บดัดล  
ก็บอกแก่นางทั้งหลาย  

๏349 กูจกัไดต้รัสเป็นศาสดา โปรดสัตวน์านา  
จึงบอกแก่ชา้งทั้งหลาย  

๏356 ศตัรูกูรู้โดยหมาย มนัน้ีดีร้าย  
มาแต่ในเวหา  

๏350 ศตัรูดงักูคิดหมาย มนัน้ีดีร้าย  
มาแต่บนเวหา  

๏357 จงเจา้มหาสุพตัรา ชวนกนัตามหา  
จบัตวัใหไ้ดจ้งเร็วพลนั 

๏351 จงเจา้มหาสุพตัรา ช่วยกนัตามหา  
จบัตวัใหไ้ดจ้งพลนั 

๏358 เหยยีบย  ่าใหม้ว้ยอาสัญ อยา่ไดไ้วม้นั  
ใครใชใ้หม้ายงิกู 

๏352 เหยยีบเสียใหม้ว้ยอาสัญ อยา่ไดไ้วม้นั  
ใครใชใ้หม้ายงิกู 

๏359 บริวารนั้นเล่าพร่ังพรู เท่ียวหาศตัรู  
บา้งกรูเขา้ยงัหิมวนัต ์ 

๏353 บริวารทั้งหลายพร่ังพรู ว่ิงหาศตัรู  
บา้งเขา้ไปในหิมวา  

๏360 ลางหมู่ขึ้นสู่เวหา ดุสิตยามา  
ไม่พบก็หลบเท่ียวไป  

๏354 ลางหมู่ขึ้นสู่เวหา ดุสิตยามา  
ไม่พบก็หลบเท่ียวไป  

๏361 แต่สวรรคช์ั้นบนจนใต ้ปฐพีเล่าไซร้  
พิภพก็จบทุกสถาน 

๏355 ในสวรรคช์ั้นบนบรรพตยั ปฐพีเล่าไซร้  
พิภพก็จบทุกสถาน 

๏362 แห่งห้องทัว่ทอ้งหิมพานต ์เสือกสนลนลาน  
พรูพล่านทะยานเท่ียวหา 

๏356 แห่งห้องทัว่หิมพานต ์เสือกสนลนลาน  
เท่ียวทะยานไปจบเวหา 

๏363 สงดัจงัหวดัลดัมา โกรธเกรียวเท่ียวหา  
ถา้พบจะตบดว้ยตีน 

๏357 สกดัจงัหวดัแหล่งหลา้ โกรธเกรียวเท่ียวหา  
ถา้พบก็จะตบดว้ยตีน 

๏364 ใหจ้มถล่มแผน่ดิน ยอ่ยยบักบัตีน  
มิใหม้นัเหยยีดกาย 

๏358 ถีบหวัใหท้ะล่มจมดินย  ่ายใีหต้ายส้ิน  
หมิทนัใหม้นัพริบตา 

๏365 ถา้ไดใ้นบนเวหา จะสลดัลงมา 
กายาใหย้บัเป็นผง  

๏359 ถา้พบมนับนเวหา จะฉดัลงมา 
กายาใหแ้หลกเป็นผง  

๏366 อยา่ใหม้นัเป็นคืนคง พบไหนใหป้ลง  
ชีวิตใหม้ว้ยมรณา 

๏360 อยา่ใหม้นัเป็นคนดง พบไหนเร่งปลง  
ชีวิตใหม้นัมรณา 

๏367 วา่พลางทางโกรธโกรธา บา้งโศกโศกา  
น ้าตาก็ลงอาบงวง 

๏361 วา่พลางทางโกรธโกรธา บา้งโศกโศกา  
น ้าตามาไหลอาบงวง 
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๏368 บา้งไปหายใจยืน่งวง ชลเนตรไหลร่วง  
เป็นห่วงดว้ยพระฉทัทนัต ์ 

๏362 บา้งไปใจจิตคิดหน่วง ชลเนตรอาบงวง  
เป็นห่วงดว้ยพระฉทัทนัต ์ 

๏369 ปาฉะน้ีจะส้ินอาสัญ กลบัไปไม่ทนั  
ท่ีไหนเราจะไดเ้ห็นใจ 

๏363 ปาฉะน้ีพระจะส้ินอาสัญ กลบัไปไม่ทนั  
ท่ีเราจกัไดเ้ห็นใจ 

๏370 เอาแต่ศตัรูใหไ้ด ้เจา้เราตายไป  
มิใช่จะเป็นคืนมา 

๏364 เอาแต่ศตัรูใหไ้ด ้พระเจา้เราตาย  
มิไดจ้ะเป็นคืนมา 

๏371 ส่วนเจา้นางสุพตัรา กอดบาทบาทา  
แห่งเจา้พญาฉทัทนัต ์

๏365 ส่วนเจา้มหาสุพตัรา ซบกบับาทา  
แห่งเจา้พญาฉทัทนัต์ 

๏372 แลเห็นโลหิตแดงฉนั ปล่ิมจะมว้ยอาสัญ  
เวรามาทนัช่ือไร 

๏366 แลเห็นโลหิตแดงฉนั ปล่ิมจะมว้ยอาสัญ  
เวรามาทนัหรือไร 

๏373 เป็นกรรมพระเจา้นั้นเท่าใด ก่อนเก่าเล่าไซร้  
จึงใหพ้ระมาทุกขท์น 

๏367 เวรกรรมพระท าไฉน ก่อนเก่าเล่าไซร้  
จึงใหพ้ระบาททุกขท์น 

๏374 โพธิสัตวต์รัสเห็นเวียนวน จะใคร่ใหพ้น้  
จะเอานายพรานขึ้นมา 

๏368 โพธิสัตวเ์ห็นนางเวียนวน จะใหน้างไปพน้  
จะเอานายพรานขึ้นมา 

๏375 ถามดูใหรู้้เหตุวา่ มนัจะปรารถนา  
ส่ิงไรท่ีในตวักู 

๏369 ถามดูใหรู้้เหตุหนา วา่มนัปรารถนา  
ส่ิงใดท่ีในตวักู 

๏376 ประหลาดนกัเราจกัใคร่รู้ เหตุใรยงิกู  
ถา้รู้แลว้จะใหแ้ก่มนั 

๏370 หลาดนกัเราจกัใคร่รู้ เหตุใดยงิกู  
ถา้รู้กูใหแ้ก่มนั 

๏377 ...สุพตัราเมียขวญั ถา้วา่เห็นมนั 
ชีวนัจะมว้ยเป็นผี  

๏371 พิศดูสุพตัราเมียขวญั ถา้นางเห็นมนั 
ชีวิตจกัมว้ยเป็นผี  

๏378 นางนั้นจะเหยยีบย  ่าฟัดตี เหยยีบควา้ย  ่าย ี
ขยี้ขย  ามนัใหต้าย  

๏372 นางเหยยีบนางฉัดฟัดตี พลิกคว  ่าย  ่าย ี 
ขยี้ขย  ามนัจกัตาย  

๏379 กูจกัสอดแคลว้โดยหมาย สรรเพชญฤ์าสาย  
บารมีจะถอยนอ้ยไป  

๏373 กูจกัคลาดแคลว้โดยหมาย สรรเพชญฤ์าสาย  
บารมีถอยนอ้ยไป  

๏380 อยา่เลยกูจะขบันางไป จรลีใหไ้ป  
ไปเสียใหพ้น้ลบัตา  

๏374 อยา่เลยกูจกัขบันางไท ้จรลีหนีไกล  
ไปเสียใหพ้น้ลบัตา  

๏381 คิดแลว้วา่แกว้สุพตัรา เจา้เฝ้าโศกา  
ใช่วา่จะไดศ้ตัรู  

๏375 คิดแลว้จึงวา่สุพตัรา เจา้อยา่โศกา  
ใช่วา่จะไดศ้ตัรู  

๏382 ไปช่วยคน้ควา้หาดู ท่ีมนัยงิกู  ๏376 เจา้ไปคน้ควา้หาดู คนท่ีมนัยงิกู  
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ใหรู้้วา่ไปแห่งไร ใหรู้้วา่ไปแห่งใด  
๏383 นางชา้งกราบทูลตรอมใจ ถา้ขา้ไปไกล  
ทา้วไทจะอยูเ่อกา 

๏377 นางชา้งกราบทูลฉลองไข ขา้พระเจา้ไป  
ทา้วไทจะอยูเ่อกา 

๏384 องคเ์ดียวเปล่าเปล่ียวนกัหนา คิดไดจึ้งไม่คลา  
โปรดขา้จงทราบบาทา 

๏378 องคเ์ดียวเปล่าเปล่ียวนกัหนา คิดไดไ้ม่คลา  
โปรดขา้จงทราบพระญาณ 

๏385 โพธิสัตวแ์กลง้โกรธนางคราญ ล าเภาเยาวมาลย ์ 
ดงัฤๅเจา้ไม่น าพา 

๏379 โพธิสัตวแ์กลง้โกรธนงคราญ ดูราเยาวมาลย ์ 
ดงัหรือเจา้ไม่น าพา 

๏386 ความพี่รักเจา้เป็นหนกัหนา ร้องครางไปมา  
น ้าตาไหลอาบพระองค ์ 

๏380 ความเจ็บของพี่เป็นนกัหนา ร้องครางไปมา  
น ้าตาท่ีไหลอาบลง  

๏387 หญิงไซร้น ้าใจมิตรง ตั้งจิตคิดปลง  
นอ้ยฤๅไม่ซ่ือต่อชาย 

๏381 หญิงน้ีน ้าใจหมิตรง ตั้งจิตคิดปลง  
ควรหรือไม่ซ่ือต่อชาย 

๏388 ผวัเจ็บแทบเพียงปางตาย ดงัฤๅโฉมฉาย  
มาสุขสบายส าราญ 

๏382 ตวัเจ็บปล้ืมเพียงปางตาย ดงัหรือโฉมฉาย  
น่ิงไดช่้างไม่น าพา 

๏389 ขึ้นช่ือวา่หญิงใจมาร โอช้าติกนัดาร  
ไม่เหมือนดงัเจา้สุพตัรา 

 

๏390 ทั้งนั้นเขาไปเท่ียวหา บริวารนานา  
ต่างคนต่างไปทุกสถาน  

 

๏391 แต่เจา้อยู่เฝ้าส าราญ พาหญิงหนา้ดา้น  
น ้าใจไม่ปราณีผวั   

 

๏392 เร่งคิดค านึงถึงตวั พาหญิงใจชัว่  
ตวักูเร่งคิดเถิดรา 

 

๏393 นางชา้งกราบทูลชลางมา โปรดเกลา้เกศา  
คิดวา่จะเฝ้าพระองค ์

 

๏394 ท่ีวา่มนัจะฆ่าแทงลง โทษเอาพระองค ์ 
ใครเลยจะเห็นพระองค ์

 

๏395 อยูเ่ฝ้ารักษารวงรัง ชอบผิดคิดบงั 
พระองคจ์งโปรดเกศา 

 

๏396 ด่าเมียเมียไม่โกรธา ยกใส่เกศา 
เมียรักก็ไม่คลาไคล 
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๏397 โพธิสัตวเ์ห็นนางไม่ไป คบัเจา้เท่าใด 
นางไซร้ก็ไม่น าพา 

 

๏398 รู้วา่นางรักหนกัหนา น ้าใจของฉายา 
มาซ้ือต่อผวัจริงจริง 

 

๏399 น่ีเหลือสตรีผูห้ญิง ซ่ือต่อผวัจริง 
ไม่เหมือนดงัหญิงทั้งหลาย 

 

๏400 ผิดชอบนางอยูสู่้ตาย กราบกบัตีนชาย 
...องคพ์ญาฉทัทนัต ์

 

๏401 พระร าพึงพิไรร าพรรณ นางไม่ไหวหวัน่ 
จะโกรธสักเท่าเกศี 

 

๏402 จึงเอาความอนัมิดี วา่เล่าเจา้พี่ 
แต่ก่อนเจา้เป็นคนตรง 

 

๏403 กูรู้น ้าใจโฉมยง บดัน้ีไม่ตรง 
เสียแรงพี่เล้ียงเจา้มา 

 

๏404 เพื่อนร้อนมานอนดูขา้ ตั้งไวใ้หญ่กวา่ 
เป็นเอกกวา่นางทั้งหลาย 

 

๏405 ล ้าเลิศเอิกเกริกมากมาย เล่ห์เพทุบาย 
หวงัวา่จะใหอ้ดสู 

 

๏406 วนัน้ีท่ีมนัยงิกู กูร าพึงดู 
มิใช่จะมาแต่ไหน 

 

๏407 มิรู้วา่เมียกูดูใจ ลกัออกนอกใจ 
แกลง้ใหม้นัมายงิกู  

 

๏408 สมคบกนัมาเล่นชู ้เร้นซ่อนนอนอยู่ 
ยงิกูใหม้ว้ยมรณา 

 

๏409 คิดวา่ศตัรูอ่ืนมา ผวัเจา้สุพตัรา  
เขา้พา...มาเอง 

 

๏410 ใจหญิงน้ีหนอหมอเพลง ฆ่าผวัเสียเอง 
ใครเลยจะเหมือนนงคราญ 

 

๏411 นางจึงกราบทูลฉลองสาร ชลเนตรไหลพล่าน  
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กราบกรานกบับาทบาทา  
๏412 ... เมียรักจกัจรรี  
น ้าตาไหลลงพราวพราว 

 

๏413 เห็นผวัตวัสั่นอยูเ่ทาเทา น ้าตาไหลพราว 
มิใคร่จะไปเลยนา 

 

๏414 กราบกรานจนถึงสามลา จึงไดไ้คลคลา  
บ่ายหนา้ก็เหาะขึ้นไป 

๏383 นงคราญกราบแลว้สามครา เจา้ค่อยลินลา  
บ่ายหนา้เจา้เหาะระเห็จไป 

๏415 คืนสู่เวหาคลาไคล คลอ้ยคลบัหลบัไป  
บดัใจก็สุดลูกตา  

๏384 ถึงบนเวหาคลาไคล รีบเร็วฉบัไว  
บดัใจก็ไปลบัตา  

๏416 ยงัแต่โพธิสัตวร์าชา องคเ์ดียวเอกา  
สงดัไปทั้งพงไพร  

๏385 ยงัแต่โพธิสัตวร์าชา องคเ์ดียวเอกา  
สงดัไปทั้งพงไพร  

๏417 ไม่ไดย้นิเสียงอนัใด ทิศเหนือทิศใต ้ 
ก็เงียบไปทัว่หิมพานต ์

๏386 ไม่ไดย้นิเสียงแห่งใด ทิศเหนือทิศใต ้ 
ก็เงียบทัว่ในหิมพานต ์

๏418 จึงเอาทา้วงดัดินดาน วา่จะเอานายพราน  
ขึ้นมาจะถามมนัดู 

๏387 ทา้วจึงเอาเทา้ฉุดกระดาน จะจบัตวัพราน  
ขึ้นมาจะถามมนัดู 

๏419 พรานเฒ่ากอดเข่าจุนจู่ นัง่อยูใ่นรู  
มิรู้ท่ีวา่จะหลีกหนี 

๏388 พรานเฒ่ากอดเข่าจุนจู่ ท าหนา้คือหนู  
มิรู้ท่ีจะหลบหลีกหนี 

๏420 จนใจร้องไหย้งืูองือ ดงัว่าขมุหลุมผี  
ดีร้ายมนัยอ่มจะหลอกหลอน 

๏389 จนใจร้องอยูจู่จ้ี้ เหมือนหน่ึงดงัน้ี  
ท่ีร้ายมนัยอมเหล่าคน 

๏421 เหลียวหนา้ขึ้นมาเบ้ืองบน เห็นจะตายวายชนม ์
พน้ท่ีจะคิดผอ่นผนั 

๏390 เหลียวหนา้ขึ้นมาเบ้ืองบน บ่ล่อตวัตน 
พน้ท่ีจะคิดผอ่นผนั 

๏422 เพราะวา่เห็นพระฉทัทนัต ์ดงัภูเขากนั 
ตวัมนัก็สั่นอยู่รัวรัว 

๏391 เพราะวา่เห็นพญาฉทัทนัต ์ดงัภูเขากนั 
ตวัมนัก็สั่นอยู่รัวรัว 

๏423 วนัน้ีความตายมาถึงตวั อกสั่นระรัว  
ร้องไหส้ะอ้ืนอยูไ่ปมา 

๏392 …    …  
ร้องไหค้รวญครางอกกรม 

๏424 จะเอาผีมาถึงเสียในป่า วา่มีแลนา 
ท่ีไหนจะรอดตวัคืน 

๏393 วา่กูเอาตวัมาจม มนัมาปรารมภ ์ 
ท่ีไหนจะเอาตวัคืน 

๏425 ร้องไหพ้น้ท่ีจะสะอ้ืน วา่โอโอพรานปืน 
ทีน้ีชา้งกินพอแรง 

๏394 คิดสะอึกก็โอดสะอ้ืน โอโอพรานปืน 
เพราะน้ีชอบกินรางวลั 
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๏426 ... ... 
... 

๏395 ความโลภมึงน้ีกวดขนั จะใคร่ไดร้างวลั  
ท่ีน้ีก็เพราะแรงมึง 

๏427 อยา่สงสัยเลยวา่จะถึง แต่ผีสางมึง  
จะไดไ้ปเห็นหนา้เมีย 

๏396 อยา่สงสัยวา่จะไดไ้ปถึง แต่ซากผีมึง  
ก็ไม่ไปเห็นหนา้เมีย 

๏428 เอาตวัมาถึงหนา้เสีย เอน็ดูนางเมีย 
เจา้เล่าจะทวงพายหลงั 

๏397 กูเอาตวัมาขวา้งเสีย เอน็ดูนางเมีย  
เจา้เล่าจะเตือนภายหลงั 

๏429 โอโอเร่งคิดอนิจจงั เควง้ควา้งขา้งหลงั  
เจา้เล่าเขายิง่สาละวน 

๏398 ตวักูเร่งคิดอนิจจงั ผิดพลั้งขา้งหลงั  
เมียนั้นจะโศกสาละวน 

๏430 กูนั้นอยูใ่นไพรสน สิงสู่ยบุล  
ปู่ เขา้พญาเขาหลวง 

๏399 กูตายอยูใ่นไพรสน สิงสู่อยูบ่น  
เป็นเจา้ป่าใหญ่เขาหลวง 

๏431 มาร้างความรักทั้งปวง เจา้โป่งดงหลวง  
ในหว้งพญาสิงขร 

๏400 ในไพรพฤกษาทั้งปวง เจา้โปดงหลวง  
คร่ันคร้ามโปเจา้สิงขร 

๏432 ยกมือขึ้นไหววิ้งวอน ขอโทษภูธร 
พอไดไ้ปเห็นหนา้เมีย  

๏401 ยกมือขึ้นไหววิ้งวอน กลวัจกัมว้ยมรณ์  
ก็ร้องขอโทษไปมา  

จบหนา้ตน้  
 ๏402 พระองคจ์งโปรดเกศา ไวชี้วิตขา้  

แต่พอไดเ้ห็นหนา้เมีย 
๏433 เกลา้ผมมาจมตายเสีย ความยากดว้ยเมีย 
เอน็ดูขา้เจา้เถิดรา 

๏403 กระผมถา้ลม้ตายเสีย ความยากอยู่เมีย  
เอน็ดูขา้เฒ่าเถิดหนา 

๏434 หน้ีสินติดพนัเป็นหนกัหนา เจา้เล่าจะมา 
ยื้อฆ่าซ่ึงเมียแห่งตน 

๏404 เจา้สินเฒ่ามากนกัหนา ตายแลว้เขา้มา  
ยื้อคร่าซ่ึงเมียแห่งตน 

(ยานี 11) (ยานี 11) 
๏435 บดันั้นโพธิสัตว ์ อนัจะตรัสเป็นทศพล  
เห็นพรานแกร้อนรน พระทศพลคิดสงสาร 

๏405 เม่ือนั้นโพธิสัตว ์ กูจกัตรัสเป็นทศพล  
เห็นพรานทุเรรวน กลวัความตายเป็นหนกัหนา 

๏436 เอางวงเลิกกระดาน  ซ่ึงนายพรานบงัอาตมา  
พอแลเห็นแจง้ตา  จึงฉวยควา้เอาตน้ตอ 

๏406 เอางวงเสือกกระดาน ท่ีนายพรานป้องอาตมา  
พอแลเห็นแจง้ตา  จึงฉวยควา้เอาตน้ตอ 

๏437 ฉุดลากเอาขึ้นมา  แลดูตาหนาปอลอ 
มึงเอาผา้เหลืองหุม้ห่อ   ทยอ่มสบงแลจีวร 

๏407 ฉุดลากมนัขึ้นมา  แลดูหนา้ตามอซอ  
มีเคร่ืองผา้เหลืองห่อ   ท าปลอมสงฆท์รงศีลา 

๏438 เห็นเป็นตาชีป่า  นุ่งกาสาเท่ียวโคจร   
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อลุ่มปูมจีวร   ท ายงัสงฆท์รงศีลา 
๏439 จะถามใหแ้จง้ใจ  คือใครใชใ้หเ้อง็มา  
ยงิกูดว้ยปืนยา   มากลดักลุม้คลุมพระทยั 

๏408 จกัถามใหแ้จง้ใจ  หรือใครใชใ้หมึ้งมา  
พ่นพิษดว้ยปืนยา  ใหก้ลดักลุม้พระหฤทยั 

๏440 พิษปืนมากลุ่มจิต  ทั้งโลหิตมาหลามไหล  
คร้ันเห็นผา้เหลืองไซร้ ค่อยคลายใจดว้ยสรรญา 

๏409 พิษปืนมนักลุ่มจิต  ทั้งโลหิตก็หลามไหล  
คร้ันเห็นผา้เหลืองไซร้ ค่อยคลายใจดว้ยศรัทธา 

๏441 เหมือนดงัปัจเจกพระโพธิ ผูส้ันโดษตรัสเทศนา 
จะถามใหรู้้วา่   มาเกรงอยูด่ว้ยผา้เหลือง 

๏410 เห็นเหมือนเจกพระโพธิ อนัสันโดษตดัราคา  
จกัถามใหรู้้วา่   มาเกรงนกัแต่ผา้เหลือง 

๏442 จึงเอาอา้ยพรานป่า  นัง่ปลายงาตาช าเลือง  
ยองวงไหวผ้า้เหลือง  วา่ไอพ้รานอยา่กลวัตาย 

๏411 จึงยกนายพรานป่า  นัง่ปลายงาตามองเซ่ือง  
ยกงวงไหวผ้า้เหลือง  เหวยนายพรานอยา่กลวัตาย 

๏443 เฒ่าพรานก็ตกใจ  ร ่าร้องไหมึ้งขวญัหาย  
ความกลวัตวัจะตาย  ก็ร้องวา่พ่อเจา้เอ๋ย 

๏412 เฒ่าพรานแรงตกใจ  ร้องไห้เพียงขวญัหาย  
ความกลวัตวัจะตาย  ก็ร้องวา่เจา้คุณเอย 

๏444 กลวัวา่จะตายไป  ขา้เจา้ไม่ไวใ้จเลย  
...งานะพระเอย  ขอพระองคจ์งโปรดปราน 

๏413 พระวา่ไม่ตายไซร้  ขา้เจา้ไม่ไวใ้จเลย  
อยูบ่นงานะพระเอย ขอพระโปรดอยา่ถือความ 

๏445 โพธิสัตวจึ์งโลมเลา้  วา่ตาพรานอยา่บุ่มบ่าม  
กูไซร้ไม่วูว่าม   กูจกัถามใหแ้จง้ใจ 

๏414 โพธิสัตวจึ์งโลมเลา้  วา่ตาเฒ่าอยา่บุ่มบ่าม  
กูไซร้ไม่ถือความ  เราจกัถามใหแ้จง้ใจ 

๏446 กูจะวางมึงไวต้ ่า  กลวัเป็นกรรมกูสืบไป  
เพราะมึงคลุมผา้เหลืองไว ้กูแจง้ใจไม่บงัควร 

๏415 กูวางเองไวต้ ่า  จะเป็นกรรมกูเสียไป  
ดว้ยคลุมผา้เหลืองไซร้  เอาแจง้ใจไม่บงัควร 

๏447 มึงเร่งบอกกูไป  อยา่อ าไวใ้หแ้ปรปรวน  
เร่งบอกแต่โดยควร  กูจะใหต้ามปรารถนา 

๏416 เอง็เร่งบอกกูไป  อยา่บงัไวไ้ม่สมควร  
เร่งบอกอยา่แปรปรวน  เราจกัให้ตามปรารถนา 

๏448 ฤๅหน่ึงจะเอาเน้ือ  เอง็มาเถือเอาเถิดหนา 
ฤๅมึงจะเอางา   กูจกัเล่ือยใหเ้ป็นทาน 

๏417 หรือหน่ึงจะเอาเน้ือ  เร่งมาเถือเอาเถิดหนา 
หรือเองจะเอางา   เราจะให้เพื่อเป็นทาน 

๏449 มึงแกลง้มาเองไซร้  ฤๅใครใชใ้หเ้อง็มา 
ยงิกูใหม้รณา  จงทา้วพรานบอกแก่เรา 

๏418 หรือแกลง้มาเองไซร้  หรือใครใชน้ะตาพราน 
ยงิเราใหถึ้งกาย   ตาพรานเร่งบอกจงพลนั 

๏450 พรานเฒ่าจึงเล่าไป  แรกเดิมไซร้นะจอมธรรม ์ 
ใชข้า้แกลง้จรจรัล  ขดัมิไดด้ว้ยอาญา 

๏419 พรานเฒ่าจึงเล่าไป  แรกเร่ิมไซร้นะจอมธรรม ์ 
ใชข้า้ใหจ้รจรัล   ขดัมิไดห้นาราชา  

๏451 ช่ือวา่ทา้วพรหมทตั  ครองสมบติัเมืองพารา  
ลูกสาวของพญา   อายไุดสิ้บหา้ปี  

๏420 ช่ือวา่ทา้วพรหมทตั  ครองสมบติัเมืองพารา  
ลูกสาวแห่งพญา   อายเุจา้สิบหา้ปี  

๏452 ช่ือนางจุลสุพตัรา  โฉมโสภางามมีศรี  
เป็นลูกพระภูมี   ทา้วพรหมทตัเจา้พารา 

๏421 ช่ือจุลสุพตัรา  โฉมโสภางามมีศรี  
เป็นลูกพระภูมี   ทา้วพรหมทตัเจา้พารา 
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๏453 โฉมเจา้นวลบงัอร  จกัใคร่นอนซ่ึงแท่นงา  
โดยใหญ่ไดป้ระมาณ เท่าเตียงทา้วเจา้บรรทม 

๏422 โฉมเจา้นางบงัอร  จกัใคร่นอนซ่ึงแท่นงา  
ชา้งใหญ่ท่ีในป่า   แท่นฉายาเจา้บรรทม 

๏454 แท่งเดียวบ่ไดต้่อ  พระเจา้พ่อเร่งปรารมภ ์ 
จึงใชใ้หเ้กลา้ผม   ขดัมิไดผ้มจึงมา  

๏423 แท่นเดียวไม่พกัต่อ  แลพ่อเจา้ตามอารมณ์  
จึงใชใ้หเ้กลา้ผม  ขดัมิไดข้า้จึงมา  

๏455 ใช่วา่จกัแกลง้ผลาญ  ชีวิตท่านใหม้รณา  
ความกลวัพระราชา  ขดัมิไดก้็จ  าเป็น 

๏424 ใชข้า้มาแกลง้ผลาญ ชีวิตท่านใหม้รณา  
ความกลวัพระอาชญา  ขดัมิไดข้า้จ าเป็น 

(สุรางคนางค ์28)  (สุรางคนางค ์28)  
 ๏425 เจ็บหลงันัง่เขียน อุตส่าห์นัง่เพียร 
   ๏456 ดูกรนายพราน  
มึงบอกอาการ   แจง้คือตาเห็น  
กูรู้อยูแ่ลว้   มีกรรมจ าเป็น  
ใหเ้กิดความเข็ญ   เพราะแต่หลงัมา 

   ๏426 ดูกรนายพราน  
เอง็เล่าอาการ   แจง้คือตาเห็น  
กูรู้แลว้หนา   กรรมเราจ าเป็น  
ใหเ้กิดความเข็ญ   เพราะแต่ปางหลงั 

   ๏457 ตวันางนั้นไซร้  
ใช่อ่ืนใช่ไกล   คือจุลสุพตัรา  
เป็นเมียของเรารา ผกูกรรมเวรา  
จึงมาลา้งผลาญ 

   ๏427 ตวันางนั้นไซร้  
ใช่อ่ืนใช่ไกล   เมียรักเราเอง  
คร้ังหน่ึงเราท า   นางผกูกรรมเวร  
เพราะตวัเราเอง   จะเล่าใหฟั้ง 

   
 

   ๏428 เมียกูเท่ียงแท ้ 
นะตาพรานแก่   จงตั้งใจฟัง  
นางขึงนางโกรธ   ผกูโทษแต่หลงั 
นางตั้งใจหวงั   ผลาญกูใหต้าย 

    ๏429 เม่ือวนันั้นหนา 
นางจุลพตัรา  เป็นชา้งโฉมฉาย 
กูยอ่มพาไป  เล่นไพรสบาย 
ดว้ยชา้งทั้งหลาย  เกา้หม่ืนเกา้พนั 

    ๏430 วนัหน่ึงชมเช่ือ  
กูหกัลูกเด่ือ   แจกใหกิ้นกนั  
แต่จุลพตัรา   เจา้โกรธผวัขวญั  
วา่ตวัอาธรรม ์  ใหรั้งมดแดง 

   ๏458 นางขึงนางโกรธ     ๏431 นางขึงนางโกรธ  
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มุ่งร้ายหมายโทษ  ร้องดว้ยเสียงแขง็  
นางขึงนางโกรธ   วา่ใหม้ดแดง 
นางด่านางแช่ง  ผกูกรรมเวรา 

นางผกูความโทษ ร้องดว้ยเสียงแขง็  
นางโกรธนางเครียด  ด่าเปรียบเยาะแยง  
นางด่านางแช่ง   ผกูกรรมเวรา 

   ๏459 นางกลั้นใจตาย  
มว้ยชาติฉิบหาย   เป็นลูกทา้วไท  
มึงมายงิกู  ใหม้ว้ยมรณา  
วา่จกัเอางา   หวงัจะฆ่ากูเสีย 

   ๏432 นางกลั้นใจตาย  
มอดมว้ยฉิบหาย   ส้ินชีพมรณา  
นางจึงไปเกิด   เป็นลูกพญา  
จึงใชเ้องมา   ใหฆ้่ากูเสีย 

   ๏460 ใช่อ่ืนเลยหนา  
คือจุลพทัรา   นางผูเ้ป็นเมีย 
ผกูเวรเท่าน้ี   ใหฆ้่าผวัเสีย  
โอน ้าใจเมีย   ควรไม่ปราณี 

   ๏433 ใช่อ่ืนเลยหนา  
คือจุลพทัรา   นางผูเ้ป็นเมีย 
ผกูเวรเท่าน้ี   ใหฆ้่าผวัเสีย  
โอโอนางเมีย   คนไม่ปราณี 

   ๏461 ดูราพรานเฒ่า  
มึงบอกแก่เจา้  ใหรู้้คดี  
วา่เจา้เป็นเมีย   อยูใ่นพงพี  
ผกูเวรเท่าน้ี   ฆ่าใหกู้ตาย 

   ๏334 ดูราพรานเฒ่า  
เอง็บอกแก่เจา้  ใหรุ้คดี  
วา่เจา้เป็นเมีย   อยูใ่นพงพี  
ผกูเวรเท่าน้ี   ใหฆ้่ากูตาย 

   ๏462 เป็นเหตุดว้ยมะเด่ือ  
สุดแดงเร่ือ  หกัใหน้าง  
เท่านั้นตาพราน   ถูกรังมดแดง  
นางด่านางแช่ง   ผกูกรรมเวรา 

 

   ๏463 กูไม่กลวัเกรง  
ชีวิตกูเอง   จกัมว้ยฉิบหาย  
กูตอ้งปืนแลว้  จกักม้หนา้ตาย  
ใหน้างสบาย    นอนแท่นงากู 

   ๏435 กูไม่กลวัเกรง  
ชีวิตกูเอง   จะมว้ยฉิบหาย  
กูจะป่ันแลว้   จกักม้หนา้ตาย  
ใหน้างไดส้บาย    นอนแท่นงากู 

   ๏464 ทุกวนัเล่าไซร้ 
กูยอ่มตั้งใจ  เป็นพระสัพพญัญู 
แมน้ใครผูใ้ด  จะขอเน้ือกู 
งวงงาตาหู  จกัใหเ้ป็นทาน 

   ๏436 ทุกวนัน้ีไซร้ 
กูยอ่มตั้งใจ  เป็นสัพพญัญู 
แมน้ใครผูใ้ด  จะขอเน้ือกู 
งวงงาหางหู  จกัใหต้ามใจ 

   ๏465 แมน้ภูมีมา 
จะขอเอางา  ขอตบัขอไต  

   ๏437 ถา้มีผูใ้ด 
จะขอเอาตา  ขอตบัขอไต  
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ฤๅจะเอาทั้งเน้ือ  เลือดในสมอง 
กูจะแหวะให ้  ตามใจปรารถนา  

หรือจะขอเน้ือ  ทั้งเลือดสมองใน 
เราจกัแจกให้  ตามแต่ปรารถนา  

   ๏466 ใจกูสละ 
จะใคร่เป็นพระ  ตั้งต่อศรัทธา 
ไม่รักชีวิต  กูแลว้แลนา 
แต่แรกมึงมา  จกัใหเ้ป็นทาน 

 

   ๏467 ควรฤๅมึงมา  
ยงิดว้ยปืนยา  ใหเ้ลือดหลามไหล 
ท าใหกู้ยาก  ล าบากเหลือใจ 
กูจกัลาตาย  มึงเอาแต่งา 

 

   ๏468 แมน้มึงมาขอ 
มึงบอกกูรา  จะเอาแต่งา 
ฆ่าใหว้ายปราน  กูกม้หนา้ตาย 
เอน็ดูทรามวยั  นางนอ้งนงคราญ 

 

   ๏469 เม่ือกูส้ินชนม ์
ตนจกัร าคาญ  ตกนรกอยูน่าน 
ในมหาอเวจี  เพราะตนท าบาป 
อนัร้ายยุง่ยาบ  บาปตามย  ่าย ี

 

   ๏470 เม่ือนั้นนายพราน 
ไดฟั้งอาการ  ใจจิตคิดถวิล  
วา่ตวักูเอ๋ย  เป็นคนทมิฬ  
ริษยาบา้บ่ิน  ไม่คิดอนิจจา 

   ๏438 เม่ือนั้นนายพราน 
ไดฟั้งโองการ  ใจจิตคิดถวิล  
วา่โอกูเอ๋ย  เป็นคนทมิฬ  
ริษยาบา้บ่ิน  ไม่คิดอนิจจา 

   ๏471 ยกมือขึ้นไหว ้
ขอโทษทา้วไท  โศกเศร้าหนกัหนา  
วา่โอโอกูเอย  เสียแรงเกิดมา  
เป็นคนริษยา  ใจกลา้อาธรรม ์

   ๏439 ยกมือขึ้นไหว ้
ขอใหท้่านทา้ว   จงไดเ้มตตา  
โอโอกูเอย  เสียแรงเกิดมา  
เป็นคนริษยา  ใจกลา้อาธรรม ์

   ๏472 อเวจีบ่แคลว้  
เป็นกรรมกูแลว้   เพราะฆ่าจอมธรรม ์ 
ผวัเมียท่านโกรธ  ท่านผกูเวรา 

   ๏440 อนิจจาบ่แคลว้  
แก่กูแม่นแลว้   เพราะฆ่าจอมธรรม ์ 
ผวัเมียท่านโกรธ  ท่านผกูเวรกนั 
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กูมาพลอยฆ่า  ใหท้า้วบรรลยั  กูมาพลอยตรัน  ใหท้่านวายชนม ์ 
   ๏473 ถึงกูจกัฆ่า  
เน้ือส้ินทั้งป่า  ไม่เหมือนจุมพล  
ฉทัทนัตร์าชา  ท่านจะเอามรรคผล  
ตรัสเป็นทศพล  โปรดสัตวท์ั้งหลาย 

   ๏441 ถึงกูจกัฆ่า  
เสือเน้ือทั้งป่า  ไม่เท่าจุมพล  
ฉทัทนัตร์าชา  จกัเอามรรคผล  
ตรัสเป็นทศพล  โปรดสัตวท์ั้งหลาย 

 จบหนา้ตน้ 
   
 

   ๏442 สวดใหจ้งดี  
พระธรรมเล่มน้ี  เพราะดีหนกัหนา  
ขา้เขียนกลางคืน  ดึกด่ืนเวลา  
แมน้ขืนม่ลืนตา   มือพาเชือนไป 

    ๏443 อยา่ไดย้ิม้หวั  
หนา้มืดตามวั   ตกตวัตกไม ้ 
อยา่ไดนิ้นทา  ขอ้นวา่ไยไพ  
นั้นหนาไตไ้ฟ  ดูแลใหดี้ (เจ็บขี้ เสียแลว้)  
น้ีเป็นหนา้ปลาย   เขี่ยไตใ้หดี้  
ไปขี้สักที  แลว้สวดใหฟั้ง 

   ๏474 ส่วนพระโพธิสัตว ์ 
เห็นพรานโทรมนสั  โศกเศร้ามากมาย  
จึงโนม้นา้วธรรม  แจง้การทั้งหลาย  
เทศนาธิบาย  หวงัจะใหพ้ราน 

   ๏444 ส่วนพระโพธิสัตว ์ 
เห็นพรานโทรมนสั  โศกเศร้ามากมาย  
จึงโนม้นา้วธรรม  แจง้ค าทั้งหลาย  
เทศนาธิบาย  ใหเ้ฒ่าพรานฟัง 

   ๏475 ดูราพรานเฒ่า  
วนัน้ีนะเจา้  กูจกัสอนสั่ง  
บ ารุงจิตไว ้  เอง็ตั้งใจฟัง  
เร่งคิดทุกขงั  อนิจจงัอนตัตา 

   ๏445 ดูราพรานเฒ่า  
วนัน้ีเออเจา้  กูจกัสอนสั่ง  
บ ามรงจิตไว ้  จงตั้งใจฟัง  
เร่งคิดทุกขงั  อนิจจงัอนตัตา 

   ๏476 ตวัเองเป็นพราน  
เคยเท่ียวลา้งผลาญ  สัตวใ์หม้รณา  
เท่าฆ่าสัปปุรุษ   คนเดียวเอกา  
บาปดงัน้ีหนา   จงเฒ่าเขา้ใจ 

   ๏446 ตวัเองเป็นพราน  
เคยเท่ียวลา้งผลาญ  ใหส้ัตวม์รณา  
ไม่เท่าสัปปุรุษ   คนเดียวเอกา  
บาปดงัน้ีหนา   จงเฒ่าเขา้ใจ 

   ๏477 สัปปุรุษพนัหน่ึง     ๏447 สัปปุรุษพนัหน่ึง  
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ฆ่าเสียใหถึ้ง  ชีวิตบรรลยั  
จึงเท่าฆ่าพราหมณ์ ผูรู้้วินยั 
คนเดียวบรรลยั   บาปพน้คลนา 

ฆ่าเสียใหถึ้ง  ชีวนับรรลยั  
มิเท่าฆ่าท่าน   ผูรู้้วินยั 
คนเดียวบรรลยั   บาปพน้คลนา 

   ๏478 พราหมณ์พนัหน่ึงเล่า 
ฆ่าเสียนะเจา้  ใหม้ว้ยฉิบหาย 
ไม่เท่าสามเณร  องคเ์ดียวเอกา 
ใหม้ว้ยมรณา  จงเฒ่าเขา้ใจ 

   ๏448 พราหมณ์พนัหน่ึงเล่า 
ฆ่าเสียนะเจา้  ใหม้ว้ยชีวา 
มิเท่าฆ่าเณร  คนเดียวเอกา 
ใหม้ว้ยมรณา  ลาจากโลกไป 

   ๏479 เณรนอ้ยพนัหน่ึง 
ฆ่าเสียใหถึ้ง  ชีวิตบรรลยั  
เท่าฆ่าภิกขุ  ผูค้รองวินยั 
แต่องคเ์ดียวไซร้  บาปไดเ้สมอกนั  

   ๏449 เณรนอ้ยพนัหน่ึง 
ฆ่าเสียใหถึ้ง  ชีวิตบรรลยั  
มิเท่าภิกข ุ  ผูค้รองวินยั 
แต่องคเ์ดียวไซร้  บาปไดเ้ท่ากนั  

   ๏480 ภิกขพุนัหน่ึง 
ฆ่าเสียใหถึ้ง  ส้ินแก่อาสัญ  
ฆ่าเจา้อาราม  ผูท้รงพรตนั้น 
แต่องคเ์ดียวนั้น  บาปดงัน้ีนา  

   ๏450 ภิกขพุนัหน่ึง 
ฆ่าเสียใหถึ้ง  ส้ินแก่อาสัญ  
ฆ่าเจา้อาราม  แต่องคเ์ดียวนั้น 
ตาเฒ่ารู้พลนั  เหมือนกนัแลหนา  

   ๏481 ฆ่าเจา้อาราม 
กูบอกแต่ตาม  เป็นความสัจจา  
ถึงพนัหน่ึงเล่า  เท่าถึงมรณา 
เสมือนหน่ึงฆ่า  นกัปราชญค์นเดียว 

   ๏451 ฆ่าชีตีพราหมณ์  
เราบอกแต่งาม  แต่ตามสัจจา  
ถึงพนัหน่ึงเล่า  ใหม้ว้ยมรณา 
ไม่เท่าตนฆ่า  นกัปราชญผ์ูเ้ดียว  

   ๏482 ดูราพรานเฒ่า 
ตวักูน้ีเล่า  อยูใ่นไพรเขียว  
เองซอกซอนมา  ออกมาคนเดียว 
กูอยูไ่พรเขียว  ฆ่าใหม้รณา  

   ๏452 ดูหราตวัขา้ 
เทียวไปเทียวมา  อยูใ่นไพรเขียว  
เออเฒ่าซอกซอน  ออกมาคนเดียว 
กูอยูใ่นไพรเขียว  ฆ่าใหม้รณา  

   ๏483 ตวักูจะตาย 
กูคิดเสียดาย  แต่พระธรรมา  
กูสอนหมู่ชา้ง  ใหภ้าวนา  
ทุกวนัอตัรา  ค ่าเชา้เพรางาย 

   ๏453 ถึงเราจะตาย 
เราคิดเสียสะดาย  แต่พระธรรมา  
กูสอนนางชา้ง  ใหภ้าวนา  
ค ่าเชา้เพลา  จนกวา่ส้ินใจ 

   ๏484 วนัพระนอ้ยใหญ่ 
กูยอ่มตั้งใจ  ก าหนดกฎหมาย 

   ๏454 ก าหนดจิตท่า 
เหล่าชา้งคืนมา  ไดส้อนสั่งไว ้ 
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สั่งสอนบริวาร  นางชา้งทั้งหลาย  
ตั้งจิตคิดหมาย  หลงัจะเอานิรพาน 

ถึงกาลก าหนด  หมดอายขุยั  
จกัลาเจา้ไป  เขา้สู่นิรพาน 

   ๏485 กูตายวนัน้ี 
กูบอกใหถ่ี้   จงแจง้ใจพราน 
เสียธรรมพระเจา้  เสียทั้งศีลทาน 
พวกพลบริวาร  จะชวดฟังธรรม  

   ๏455 จกัตายวนัน้ี 
เราบอกถว้นถ่ี   ใหแ้จง้ใจพราน 
เสียธรรมพระเจา้  ทั้งศีลาจารย ์
เหล่าหมู่บริวาร  ชกัชวนฟังธรรม  

   ๏486 นายพรานใจแกลว้ 
ฟังธรรมแจว้แจว้  เร่งคิดโศกศลัย ์ 
เร่งคิดถึงตวั  กลวัไฟนรกกาล 
ระรัวตวัสั่น  ประพร่ันหนกัหนา 

   ๏456 นายพรานใจแป้ว 
ฟังธรรมแจว้แจว้  เร่งคิดโศกศลัย ์ 
เร่งคิดถึงตวั  กลวัตกนรกพลนั  
ระรัวตวัสั่น  พร่ันใจหนกัหนา 

   ๏487 ซบหวัลงไหว ้
กบับาททา้วไท  ร้องขอสมา  
เอน็ดูขา้เจา้  โปรดเกลา้เกศา 
ขา้ไม่เอางา  ไปแลว้พนัปี  

   ๏457 ซบหวัลงไว 
กบับาททา้วไท  ร้องขอสมา  
เอน็ดูขา้เจา้  โปรดเกลา้เกศา 
ขา้ไม่เอางา  ไปแลว้พนัปี  

   ๏488 พรหมทตัราชา 
จะลงอาญา  ใหส้ิ้นชีวี  
ผิดแลว้หนกัหนา  ไปยงัเมืองผี 
ความผิดขา้น้ี  พน้ท่ีจะประมาณ  

   ๏458 พรหมทตัราชา 
จกัลงอาชญา  ใหส้ิ้นชีวี  
ผิดชอบกม้หนา้  ตายไปเมืองผี 
ความผิดขา้น้ี  พน้ท่ีคลนา  

   ๏489 พระโพธิสัตวเ์จา้ 
คร้ันเห็นพรานเฒ่า โศกเศร้านกัหนา  
กลวับาปตนท า  กลวักรรมเวรา  
คิดเห็นโทษา  ไม่เอางาไป 

   ๏459 พระโพธิสัตวเ์จา้ 
คร้ันเห็นพรานเฒ่า โศกเศร้านกัหนา  
กลวับาปตนท า  กลวักรรมเวรา  
คิดเห็นโทษา  ไม่เอางาไป 

   ๏490 เสียแรงมึงมา 
ถ่อกายกายา  มาถึงพงไพร  
วนัน้ีเห็นวา่  กูจกับรรลยั 
งากูเล่าไซร้  กูจะใหเ้ป็นทาน  

   ๏460 ดูหราพรานเฒ่า 
เสียแรงมาเล่า  ถึงป่าพงไพร  
วนัน้ีเห็นวา่  กูจะบรรลยั 
งากูเล่าไซร้  จะใหแ้กมึง  

   ๏491อุตส่าห์เถิดนะพราน
ไพร 
เอางากูไป  ใหไ้ดไ้ปถึง  

   ๏461 อุตส่าห์เอาไป 
ตาเฒ่าพรานไพร  เอาไปใหถึ้ง  
ถวายทา้วพรหมทตั เจา้นายของมึง 
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ถวายทา้วพรหมทตั เจา้นายของมึง 
ทา้วเธอจะถึง  ใจมึงหนกัหนา  

ทา้วเธอจะถึง  ใจมึงหนกัหนา  

   ๏492 ผา้ผอ่นแพรพรรณ 
จกัใหร้างวลั  เงินทองเส้ือผา้ 
ใหน้างนอ้งแกว้  เจา้จุลสุพตัรา 
แม่นอนแท่นงา  ต่างหนา้ผวัขวญั  

   ๏462 ผา้ผอ่นแพรพรรณ 
จกัใหร้างวลั  เงินทองเหลือตรา  
ใหน้างนอ้งแกว้  เจา้นอนแท่นงา 
แนบชิดนิทรา  ต่างตวัผวัขวญั  

   ๏493 เม่ือนั้นพรานเฒ่า 
กราบทูลไปเล่า  ขา้เจา้จอมธรรม ์ 
บุญคุณท่ีลน้  พน้ท่ีจะพรรณนา 
จะใหไ้ปนั้น  ยกใส่เกศา  

   ๏463 เม่ือนั้นพรานเฒ่า 
กราบทูลไปเล่า  แก่เจา้จอมธรรม ์ 
บุญคุณท่ีลน้  ไม่มีใครทนั 
จะใหท้านนั้น  ยกใส่เกศา  

   ๏494 จะลาไปก่อน 
เม่ือใดหลุดถอน  จะกลบัคืนมา  
วนัน้ีพระเจา้  ยงัไม่มรณา  
คร้ันจะอยูช่า้  กลวัชา้งทั้งหลาย 

   ๏464 ขอลาไปก่อน 
เม่ือใดหลุดถอน  จกักลบัคืนมา  
วนัน้ีพระเจา้  ยงัไม่มรณา  
คร้ันจกัอยาถา้  กลวัชา้งทั้งหลาย 

   ๏495 ดูราพรานป่า 
จะกลบัคืนมา  ต่อเม่ือกูตาย  
ไม่สมความคิด  ดงัจิตมึงหมาย  
นางชา้งทั้งหลาย  ยงัจะตามไปพราน 

   ๏465 ดูหราพรานป่า 
เอง็จกักลบัมา  ต่อเม่ือกูตาย  
ไม่สมความคิด  ดงัจิตกูหมาย  
ฝงูชา้งทั้งหลาย  ไม่ตามใจพราน 

   ๏496 เขาจะเหยยีบย  ่า 
โกรธาวา่ท า  ใหกู้วายปราณ  
ชีวิตแห่งมึง  จะถึงแก่กาล 
เปล่าแลว้นายพราน จะไดง้าไป  

   ๏466 จกัเขา้เหยยีบหย  า 
โกรธวา่เอง็ท า  กูใหว้ายปราณ  
ชีวิตแห่งมึง  จกัถึงแก่กาล 
เปล่าแลว้ตาพราน ท่ีจะไดง้า  

   ๏497 บริวารทั้งหลาย  
คร้ันวา่กูตาย  จกัชวนกนัมา 
เผาศพกูเสีย  มึงอยา่โศกา 
ทัว่ทั้งอาตมา  งวงงาบวร  

   ๏467 บริวารทั้งหลาย  
คร้ันเห็นกูตาย  จกัชวนกนัมา 
เผาศพกูเสีย  เอง็อยา่สงกา 
ส้ินทั้งอาตมา  งางวงเป็นอวล  

   ๏498 โปรดเกลา้เกศา 
ตรัสบอกเหตุวา่  ขา้เฒ่าเห็นควร  
ถา้วา่ชา้อยู ่  พอจู่มาจวน 

   ๏468 โปรดเกลา้เกศา 
ตรัสบอกเหตุมา  ขา้เฒ่าเห็นควร  
ขา้นอ้ยจกัอยู่  พอจู่มาจวน 
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โปรดเกลา้เห็นควร ยิง่ลน้คนา  โปรดเกลา้พอควร กลวัพน้ปัญญา  
   ๏499 ดูราสัปปุรุษ 
ตั้งใจบริสุทธ์ิ  ฟังพระเทศนา  
ในเม่ือโพธิสัตว ์  จกัใหท้านงา 
ตั้งใจปรารถนา  จะเป็นทศพล 

   ๏469 ดูหราสัปปุรุษ 
ตั้งใจบริสุทธ์ิ  ฟังพระเทศนา  
เม่ือนั้นโพธิสัตว ์  จกัใหท้านงา 
จากปรารถนา  เป็นพระทศพล 

   ๏500 ยองวงใส่เกลา้ 
ไหวเ้ทวดาเจา้  ทัว่ทั้งไพรสน  
อีกทั้งเทวา  อนัอยู่เบ้ืองบน 
อีกเจา้ไพชยนต ์  จนถึงพรหมา  

   ๏470 ยกงวงใส่เกลา้ 
ไหวพ้ระเทพทา้ว ทัว่ทั้งไพรสน  
อีกทั้งเทวา  อนัอยู่เมืองบน 
อีกเจา้ไพชยนต ์  จนถึงพรหมา  

   ๏501 วนัน้ีขา้พเจา้ 
จะพิศฐานเอา  ตั้งความปรารถนา 
แมน้ขา้จะได ้  ตรัสเป็นศาสดา  
ขอท่านจงมา  ช่วยขา้ดว้ยพลนั 

   ๏471 วนัน้ีขา้พเจา้ 
จะปรารถนาเล่า  ตั้งความสัจจา 
แมน้ขา้ไดต้รัส  เป็นพระศาสดา  
ขอพระจงมา  ช่วยขา้ดว้ยพลนั 

   ๏502 ขอเทพยดุา 
ใหเ้ล่ือยลงมา  แต่บนสวรรค ์ 
เดชะบารมี  สร้างแลว้แสนกลัป์  
เทวาในสวรรค ์  ช่วยขา้อยา่นาน 

   ๏472 จงฝงูเทวา 
ส่งพระเนตรมา  แต่ไตรตรึงษส์วรรค ์ 
เดชะบารมี  สร้างแลว้แสนกลัป์  
เทวาในสวรรค ์  ช่วยขา้อยา่นาน 

   ๏503 เดชะบารมี 
แห่งหน่อชินศรี  จกัขา้มสงสาร  
จึงร้อนขึ้นไป  ถึงทา้วมฆัวาน 
อินทร์เจา้วิมาน  ทอดพระเนตรลงมา 

   ๏473 เดชะบารมี 
แห่งหน่อชินศรี  จกัขา้มสงสาร  
จึงร้อนขึ้นไป  ถึงทา้วมฆัพาน 
อินทร์เจา้วิมาน  ทอดพระเนตรลงมา 

   ๏504 รู้วา่โพธิสัตว ์
ตอ้งปืนยาขดั  จกัถึงมรณา  
มนัยงิเจ็บแลว้  ยงัไม่โกรธา 
คิดจกัเล่ือยงา  ออกใหเ้ป็นทาน  

   ๏474 รู้วา่โพธิสัตว ์
ตอ้งปืนถนดั  จะถึงมรณา  
ถูกปืนลม้แลว้  พระไม่โกรธา 
เธอจะเล่ือยงา  ใหท้านแก่มนั  

   ๏505 โอโอน ้าใจ 
ไม่มีผูใ้ด  จะเปรียบเทียบทนั 
อยา่เลยมากู  จะช่วยดว้ยพลนั 
ใหเ้จา้กูนั้น  ลุเถิงศาสดา  

   ๏475 โอโอน ้าใจ 
จะมีผูใ้ด   จกัเปรียบเทียบนั้น 
อยา่เลยมากู   จะช่วยจอมธรรม ์
ใหพ้ระเจา้นั้น  ลุเป็นศาสดา  
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   ๏506 พระอินทร์เจา้คิด 
บดัเด๋ียวเนรมิต  ทิ้งเล่ือยลงมา  
ใหโ้พธิสัตว ์  ตกตรงภกัตรา 
จึงยกงวงงา  จบัเอาดว้ยพลนั  

   ๏476 อินทร์เจา้ตรึงษไ์ตร 
คิดแลว้บดัใจ  ทิ้งเล่ือยลงมา  
ใหโ้พธิสัตว ์  ตกลงตรงหนา้ 
พระเอ้ือมงวงควา้ จบัเอาเล่ือยพลนั  

   ๏507 ชูขึ้นเหนือเกลา้ 
ร้องประกาศทัว่ทา้ว เทวาในสวรรค ์ 
ทั้งเทพสิงสู่  อยูใ่นไพรสันต ์ 
ช่วยขา้ดว้ยพลนั  จะตรัสพิศฐาน 

   ๏477 ชูไวเ้หนือเกลา้ 
ประกาศร้องป่าว  เทพเจา้ในสวรรค ์ 
ทั้งเทพสิงสู่  อยูใ่นหิมวนัต ์
ฟังขา้เจา้พลนั  จะตั้งธิษฐาน 

   ๏508 วนัน้ีตวัขา้ 
จกัเล่ือยซ่ึงงา  ออกใหเ้ป็นทาน  
ใช่ขา้ปรารถนา  สมบติัพสัถาน 
อินทร์พรหมยมการ เป็นทา้วพญา  

   ๏478 วนัน้ีตวัขา้ 
จะขอเล่ือยงา  เอาใหเ้ป็นทาน  
ใช่ปรารถนา  สมบติัพสัถาน  
อินทร์พรหมยมการ เป็นทา้วพญา  

   ๏509 ถดันั้นไปเล่า  
ใชว้า่ขา้เจา้  จะปรารถนา  
เป็นพระเจกโพธิ  พระอรหนัตา 
เทเวศเทวา  ในสวรรคช์ั้นบน  

   ๏479 ถดันั้นไปเล่า  
ใชข้า้พเจา้  จกัปรารถนา  
เป็นโพธิสัตว ์  เป็นอรหนัตา 
เทเวศเทวา  ทุกสวรรคช์ั้นบน  

    ๏510 บารมีน้ีไซร้ 
ขา้ขอจงได ้  สรรเพชญชุดาญาณ 
จะช่วยฝงูสัตว ์  ใหพ้น้สงสาร 
ถึงฝ่ังนิรพาน  ส้ินชาติชรา 

   ๏480 บารมีน้ีไซร้ 
ขา้ขอจงได ้  ตรัสเป็นทศพล 
เทวาทั้งหลาย  อยูใ่นเมืองบน 
อยา่ใหม้ารผจญ  อยูใ่นสงสาร  

  
 

   ๏481 ขอจงลุเสร็จ 
ตรัสเป็นสรรเพชญ์ ผูท้รงยอดญาณ 
จะขา้งฝงูสัตว ์  ใหถึ้งนิริพาน 
ตบัชาติสงสาร  อีกทั้งชรา  

   ๏511 คร้ันพิศฐานแลว้ 
บดันั้นพระแกว้  เรียกพรานบ่คลา 
วา่เหวยพรานเฒ่า  จงมาเร็วรา 
ช่วยกนัเล่ือยงา  กูจะใหเ้ป็นทาน  

   ๏482 คร้ันธิษฐานแลว้ 
บดัเดียวพระแกว้  เรียกพรานเขา้มา  
วา่เหวยเฒ่าพราน  จงมาเร็วหรา 
ช่วยกนัเล่ือยงา  เราจะให้เป็นทาน  

   ๏512 พรานเฒ่าดีใจ    ๏483 พรานเฒ่าดีใจ 



  272 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
จึงเดินเขา้ไป  จบัเล่ือยยนืกราน 
ยนืชกัโกรกกราก ฉาดฉาดฉานฉาน 
ใหส้ะเทือนสะทา้น เจ็บยิง่หนกัหนา 

จึงเดินเขา้ไป  จบัเล่ือยยนืกราน 
ยนืชกัโกรงกราง  ฉาดฉาดฉานฉาน 
สะเทือนสะทา้น  เจ็บยิง่หนกัหนา 

   ๏513 ปวดถึงสมอง 
ซ ้าลงเป็นสอง  ทั้งพิษปืนยา 
พน้ท่ีจะกลั้น  เสียวสั่นกายา 
เอน็ดูนกัหนา   ดว้ยพญาฉทัทนัต์ 

   ๏484 เจ็บถึงสมอง 
ซ ้าลงเป็นสอง  ทั้งพิษปืนยา 
พน้ท่ีจะกลั้น  ตวัสั่นไปมา 
เอน็ดูนกัหนา   ถึงพระยาฉทัทนัต ์

   ๏514 วางเล่ือยลงไว ้ 
ชลเนตรหลามไหล  ร ่าไหโ้ศกศลัย ์ 
โออกกูอา  เจา้พญาฉทัทนัต ์ 
ดงัฤๅจะกลั้น  ไดเ้ป็นศาสดา 

   ๏485 วางเล่ือยลงไว ้ 
ชลเนตรหลามไหล  ร ่าโรยโศกศลัย ์ 
โออกกูอา  พระยาฉทัทนัต ์ 
ดงัหรือจกักลัน่   เป็นพระศาสดา 

   ๏515 พระองคจึ์งเอา 
ประเวณีพระเจา้  มาสอนอาตมา 
วา่ท่านแต่ก่อน  ยอ่มปรารถนา  
บริวารทั้งหา้  แต่ลว้นภายใน 

   ๏486 ท่านทา้วจึงเอา 
เวณีพระเจา้  มาสอนอาตมา 
วา่พระแต่ก่อน  พระเจา้ปรารถนา  
บริจาคตณัหา  แต่ลว้นภายใน 

   ๏516 จึงไดเ้ป็นพระ 
ท่านยอมสละ   อดจิตอดใจ 
โทโสโมโห   โลโภหลงไหล 
ล าบากยากใจ  ...  

   ๏487 จึงไดเ้ป็นพระ 
ท่านยอมสละ   อดจิตอดใจ 
อดทั้งโมโห   โทโสหลงไหล 
ล าบากยากใจ  ทนเวทนากรรม  

   ๏517 ตวักูน้ีเล่า 
จะใคร่เป็นพระเจา้ เทศนาแจง้ท า  
ร าลึกถึงคุณ  ตามบุญตามกรรม 
โนมเนาเอาท า  มาสอนตวัเอง  

   ๏488 ตวักูน้ีหนา 
ใคร่เป็นศาสดา  ร าลึกถึงค า  
ยอมทนวิบาก  ยอมยากดว้ยกรรม 
พระเจา้นึกธรรม  สั่งสอนตวัเอง  

   ๏518 ยกเล่ือยขึ้นได ้
ตั้งจิตตั้งใจ  บ่ไดก้ลวัเกรง  
หกัดว้ยปัญญา  แห่งพระองคเ์อง  
ความเจ็บบ่เกรง  เพราะจะใคร่ใหท้าน 

   ๏489 ยกเล่ือยขึ้นได ้
ตั้งจิตตั้งใจ  บ่ไดก้ลวัเกรง  
หกัดว้ยปัญญา  แห่งพระองคเ์อง  
ความเจ็บบ่เกรง  พระจกัใหท้าน 

   ๏519 ชกัเล่ือยฉาดฉาด  
บดัเดียวก็ขาด  ตกลงมินาน  

   ๏490 ชกัเล่ือยฉดัฉดั  
บดัเดียวกระบดั   ก็ขาดบ่นาน  
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ยกขึ้นทูนเกลา้   แลว้ยืน่ใหพ้ราน  
เดชะสมภาร  ขอเป็นศาสดา  

ยกทูนเหนือเกลา้  เจา้ยืน่ใหท้าน  
เดชะผลทาน  ขอเป็นศาสดา  

(ฉบงั 16) ชบงง (ฉบงั 16) 
๏520 ในเม่ือท่านทา้วใหท้าน อศัจรรยบ์นัดาล  
ทัว่ทุกทิศาโกลาหล  

๏491 ปางเม่ือท่านทา้วใหท้าน อศัจรรยบ์นัดาล  
ทัว่ทั้งสถานกุลาหล  

๏521 อึงคะน่ึงทัว่ทุกต าบล อลเวงอลวน  
สุธาดลจะแตกท าลาย  

๏492 อึงคะน่ึงทัว่ทุกต าบล โอนเอนอลวน  
แผน่สุธาดลปล่ิมท าลาย  

๏522 พระสุเมรุเอนอ่อนดงัยอดหวาย ดงับุรุษชาย  
ลนไฟก็อ่อนอยูร่ะทด 

๏493 พระสุเมรุเอนนอนบนยอดหวาย ดงัองคชาติชาย  
ลนไฟใหอ่้อนอยูร่ะทด 

๏523 ดินดลจนจบมหาพรหม มหาพรหมโสฬส  
ปรากฏทัว่ทุกเมืองสวรรค ์

๏494 แต่แผน่ดินคลจนจด ถึงพรหมโสฬส  
เทวาปรากฏทุกสถาน 

๏524 มานัง่แทบประตูวิมาน ตบพระหตัถจ์ดัฉาน  
ร้องสาธุการทั้งเมืองสวรรค ์

๏495 นัง่ลงยงัพื้นพระวิมาน ตบพระหตัถจ์ดัฉาน  
ร้องสาธุการในสวรรค ์

 ๏496 ขอท่านไดเ้ป็นพระพลนั อินทร์โอยพรนั้น  
ฉทัทนัตจ์งเป็นศาสดา 

๏525 โปรดสัตวท์ัว่โลกอุดร อินทร์เจา้อวยพร 
พน้ทุกเจา้สู่นิรพาน 

๏497 จงโปรดฝงูสัตวโ์ลกา อินทร์พรหมเทวา  
ใหพ้น้จากทุกขนิ์รพาน 

๏526 เม่ือนั้นโออุดรนายพราน ดีใจใครจะปาน  
เพื่อนแต่งหาบคานวุน่วาย 

๏498 บดันั้นสูอุดรนายพราน ดีใจใครจะปาน  
แต่งหาบแต่งคานวุ่นวาย 

๏527 คิดแลว้เฒ่ากลวัความตาย กลวัชา้งทั้งหลาย  
พบเขา้ท่ีในไพรสน 

๏499 คิดแลว้เฒ่ากลวัความตาย กลวัชา้งทั้งหลาย  
พบเขา้จะตายเสียกลางหน 

๏528 เอ็นดูช่วยขา้ใหพ้น้ เลด็ลอดสอดตน 
ดลดนัใหถึ้งเคหา 

 

๏529 จะไดไ้ปเห็นหนา้พิริยา แม่...จะคอยหา 
ลูกนอ้ยของขา้จะร้องไห้ 

๏500 มิไดไ้ปเห็นเมียตน แม่ไอห้นูจะบ่น  
ลูกนอ้ยจะใหร้ ่าไร 

๏530 พระเจา้วา่เหวยไอพ้รานไพร มนตก์ูดีไซร้  
จะส่งใหถึ้งพารา  

๏501 พระจึงวา่เหวยพรานไพร มนตเ์ราน้ีไซร้  
จะช่วยส่งถึงพารา  

๏531 กลุ่มกลดัคดัดว้ยปืนยา จะด ารงคอ์าตมา  
ล าบากนกัหนาไหโ้หยหน 

๏502 กลุม้กลดัดว้ยพิษปืนยา จกัทรงอาตมา  
ล าบากกูไหรฝืนทน 
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๏532 วนัน้ีความตายมาจวนตน เห็นชีวิตจะวายชนม ์ 
เห็นวา่มิพน้มรณา 

๏503 วนัน้ีความตายถึงตน กูจกัวายชนม ์ 
วนัน้ีไม่พน้มรณา 

๏533 เอง็เอ๋ยมาเอาคาถา เรียนไปภาวนา  
กนัชา้งในป่าเอง็อยา่กลวั 

๏504 เออเฒ่ามาเอาคาถา เรียนไวภ้าวนา  
กนัชา้งในป่าเอง็อยา่กลวั 

๏534 พรานเฒ่าจบัเทา้ใส่หวั เห็นจะรอดตวั  
ลาพระอยูห่วัคลาไคล 

๏505 พรานเฒ่าจบัเคา้ใส่หวั ทีน้ีกูรอดตวั  
ลาพระอยูห่วัไคลคลา 

๏535 เตม็ใจดว้ยพระคาถา เดินพลางภาวนา  
เดชะคาถาก็ปลอดปลง 

๏506 เตม็ใจดว้ยพระคาถา มนัเดินภาวนา  
เดชะคาถาก็ปลอดปลง 

๏536 เฒ่าเดินเลด็ลอดตลอดดง บทจรโดยจง  
ตั้งหนา้จ าหนงภาวนา 

๏507 เดินตดัลดัไพรในดง บทจรโดยจง  
ตั้งหนา้จ าหนงภาวนา 

๏537 ส่วนพระฉทัทนัตอ์ยูเ่อกา ทนเวทนา  
ชลเนตรธารามาไหลลง 

๏508 ส่วนพระฉทัทนัตอ์ยูเ่อกา ทุรนไปมา  
พระชลนาธาราไหลถัง่ 

๏538 รู้วา่ส้ินชีวงั โลหิตอาบลง  
พน้ท่ีจะทรงกายา 

๏509 พระแกว้รู้วา่จะส้ินชีวงั โลหิตไหลหลัง่  
ก็อาบทัว่กายา 

๏539 จึงเรียกเจา้สุพตัรา อยูแ่ห่งใดหนา 
ช่วยพี่ดว้ยนางเมียขวญั 

 

๏540 ทา้วร้องกอ้งทัว่หิมวนัต ์สุพทัราเมียขวญั 
กอดบาทก็ร้องร ่าไร 

๏510 ทา้วร้องกอ้งทัว่หิมวา สุพทัราพลนัมา 
กอดบาทผวัขวญัร ่าไร 

๏541 แลดูซ่ึงงาหายไป ...มิยงัจะขาดใจ  
เห็นเลือดทา้วไหลดงัชลธาร 

๏511 แลดูซ่ึงงาหายไป ปล่ิมจะขาดใจ  
เห็นเลือดลงคือชลธาร 

๏542 จึงร้องเรียกหาบริวาร กึกกอ้งหิมพานต ์ 
บริวารก็มาครามครัน 

๏512 ยกงวงร้องเรียกบริวาร กึกกอ้งหิมพานต ์ 
บริวารก็แล่นมาพลนั 

๏543 ส้ินทั้งเกา้หม่ืนเกา้พนั อดัแอแจจนั  
ดูพระฉทัทนัตไ์ม่เห็นงา 

๏513 ส้ินทั้งเกา้หม่ืนเกา้พนั อดัแอแจจนั  
ดูพระฉทัทนัตไ์ม่เห็นงา 

๏544 หมู่ชา้งเศร้าโศกโศกา แกว้เกศสุพตัรา  
ก็ฟายน ้าตาหลามไหล  

๏514 หมู่ชา้งเห็นแลว้ก็โศกา แกว้เกศสุพตัรา  
งวงฟายน ้าตาร ่าไร  

(สุรางคนางค ์28) พิลาบ (พิลาป) 
   ๏545 เม่ือนั้นนางชา้ง  
ตีงวงผึงผาง   ร้องให้ร ่าไร 

   ๏515 เม่ือนั้นนางชา้ง  
ตีงวงผางผาง   ร้องให้ร ่าไป  
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โอโอมีกรรม  พระเจา้ท าช่ือไร  
จึงมาซดัให ้  พระเจา้ทุกขท์น 

โอโอมีกรรม  กระท าเม่ือใด  
จึงมาชกัให ้  พระไดทุ้กขท์น 

   ๏546 ยกงวงตีอก  
น ้าตาไหลตก  ร้องกอ้งไพรสน  
กรรมเวรส่ิงใร  ใหพ้ระทุกขท์น 
กลิ้งเกลือกเสือกตน ท่ีในหิมวนัต ์

   ๏516 ยกงวงตีอก  
น ้าตาไหลตก  ร้องกอ้งไพรสน  
กรรมอนัส่ิงใด  ใหพ้ระทุกขท์น 
เวราผจญ  นะพระจอมขวญั 

   ๏547 โอพระเจา้เอย  
บาปช่ือใดเลย  จึงมาตามทนั  
เคยกินเคยอยู ่  สมสู่ทุกวนั  
บาปใดมาทนั  ถึงพระอยูห่วั 

   ๏517 โอพระเจา้เอย  
บาปส่ิงใดเลย  จึงมาตามทนั  
เคยกินเคยอยู ่  แสนสนุกทุกวนั  
บาปใดมาทนั  ถึงพระขา้เอย 

   ๏548 ร้อยวนัพนัปี  
...อยูดี่   แสนสนุกชมชวั  
ในดงพงไพร   เราไม่ไดก้ลวั 
บาปใดถึงตวั  ทูนหวัเมียเอย 

   ๏518 ร้อยวนัพนัปี  
เรายอ่มอยูดี่  เป็นสุขทุกวนั  
ในดงพงไพร   ป่าไมด้งรัง  
บาปใดมาทนั   อยูห่วัขา้เอย 

   ๏549 นางสุพตัรา 
กอดบาทบาทา  ร้องไหไ้ม่เสบย 
ทีน้ีกรรมแลว้  พ่อแกว้เมียเอ๋ย 
เมียจะพึ่งใครเลย  ในป่าดงดอน 

   ๏519 พระพาเมียไป  
เล่นชลชลาลยั  แสนสนุกชมเชย  
หว้ยละหารชารเขา  พระเจา้ยอ่มเคย  
แต่น้ีใครเลย   จะพายงัสถาน 

   ๏550 พ่อเจา้ประคุณ 
มาส้ินสูญบุญ  คร้ังน้ีแลนา 
มาทิ้งเมียไว ้  ใหอ้ยูเ่อกา 
โอโออนิจจา  มามว้ยอาสัญ 

 

   ๏551 กรรมจริงส่ิงไร 
มาสลดัซดัให ้  พระเจา้ของเมียเอ๋ย 
เป็นกรรมจ าจาก  พลดัพรากไม่เสบย 
ทีน้ีทรามเชย  จะหนีเมียไป  

 

   ๏552 นบัวนัแต่จะใกล ้
ใครจะพาเมียไป  เขา้ในหิมวา 
ชมไมใ้นป่า  งอกงามอยูไ่สว 
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ร่มร่ืนช่ืนใจ  ท่ีในหิมวา 
   ๏553 ชมดอกล าดวน 
รสสุคนธ์หอมหวาน ยยีวนเอาใจ 
กระหลบฟุ้งเฟ่ือง หอมทัว่พงไพร 
ฟุ้งขจรไป  ท่ีในหิมวา  

 

   ๏554 ชมดอกการเกษ 
มะทรางมะปรางเทศ วิเศษนานา 
พระร่มโพธ์ิแกว้  ลองแลว้แลนา 
โอหนา้อนิจจา  ก าพร้าเมียเอย  

 

   ๏555 เคยพาเมียไป 
เล่นน ้าสระใหญ่  ท่ีในหิมวนัต ์
ชมปลาชมบวั  ทัว่ทอ้งชลธาร 
ระร่ืนช่ืนบาน  ส าราญพระทยั 

 

   ๏556 ทีน้ีจะส้ินบุญ 
พ่อเจา้ประคุณ  ทูนหวัเมียอา 
ใครจะพาเมียไป  เท่ียวในหิมวา 
ชมสัตวน์านา  ในป่าพงไพร 
ระร่ืนช่ืนใจ  ในป่าดงดอน 

 

   ๏557 หญา้ปลอ้งโพธ์ิไทร  
พระพาเมียไป  กินในหิมวนัต ์ 
บนัเทิงเริงร่ืน   ดว้ยหมู่บริวาร  
ในพงดงดาน   ราวป่าพนาสน 

   ๏520 ละเมาะหญา้ปลอ้ง  
พระยอ่มพานอ้ง   ไปกินส ามราญ  
อ่ิมแลว้ไปเท่ียวทุกสถาน  ในป่าหิมพานต ์ 
ไปเท่ียวทุกสถาน  ท่ีในไพรสน 

   ๏558 ทีน้ีเป็นกรรม  
ศตัรูมาท า   ใหล้ าบากตน 
จึงมาตายไป   ใหไ้ดทุ้กขท์น 
โอพระจุมพล  เป็นฉนัใดนา  

   ๏521 ชรอยเป็นกรรม  
ศตัรูมาท า   ใหล้ าบากตน 
จะตายมิตาย   เวทนาทุกขท์น 
โอพระจุมพล  เป็นฉนัใดหนา  

   ๏559 ทั้งหลายไปแลว้ 
ยงัแตเ่มียแกว้  อยูเ่ฝ้ารักษา  

   ๏522 ชา้งหลายไปแลว้ 
ยงัแตเ่มียแกว้  อยูเ่ฝ้ารักษา  
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เมียอุม้เมียชู  อยูด่ว้ยราชา 
พระโกรธโทษขา้ ขบัเมียเสียไกล  

เมียยอ่มอุม้ชู  อยูด่ว้ยราชา 
ทา้วโกรธโทษขา้  ขบัเมียใหไ้ป  

   ๏560 เมียมิใคร่จาก 
เห็นพระล าบาก  น ้าตาหลัง่ไหล  
พระขึงพระโกรธ ขบัเมียเสียไกล 
ไม่รู้วา่ภยั  จะมาภายหลงั  

   ๏523 เมียมิใคร่จาก 
เห็นพระล าบาก  น ้าตาหลามไหล  
พระเจา้ขึงโกรธ  ขบัเมียเสียไกล 
ไม่รู้วา่ภยั  จกัมาภายหลงั  

   ๏561 เมียจึงละไว ้
มิรู้วา่ภยั   วา่ศตัรูยงั  
พระอยูอ่งคเ์ดียว  เปล่าเปลี่ยวภายหลงั 
มิรู้วา่ยงั   ตดัเอางาไป  

   ๏524 โอพระจอมไตร 
ไม่รู้ภายใน  วา่ศตัรูยงั  
พระอยูอ่งคเ์ดียว  เปล่าเปลี่ยวภายหลงั 
โอศตัรูยงั  ตดัเอางาไป  

   ๏562 ใจเมียพิศวง 
ยิง่คิดเร่งหลง  ชลเนตรหลามไหล  
ยิง่ร้ายกวา่เก่า  อีกเล่าจอมไตร 
มนัตดัเอางาไป  จากเมียภายหลงั  

   ๏525 ใจเมียพิศวง 
คิดคิดไม่ปลง  น ้าตาลามไหล  
เมียร้องวา่เล่า  พระเจา้จอมไตร 
มนัตดังาไป  จากเม่ือภายหลงั  

   ๏563 โอพระอยูห่ัว 
เมียเกรงเมียกลวั  วา่ศตัรูยงั  
เมียรักจกัเฝ้า  พระเจา้อยูภ่ายหลงั  
พระเจา้มิฟัง  เสียงวงเสียงา 

   ๏526 โอพระอยูห่ัว 
เมียยอ่มคิดกลวั  วา่ศตัรูยงั  
เมียรักอยูเ่ฝ้า  พ่อเจา้มิฟัง  
พระอยูภ่าคหลงั  เสียงวงเสียงา 

   ๏564 ทีน้ีเมียแกว้  
สุดก าลงัแลว้   แต่ฝายน ้าตา  
ล าบากยากแลว้   นะแกว้เมียอา  
เมียฝายน ้าตา   บ่รู้แห่งหน 

   ๏527 คราน้ีเมียแกว้  
สุดก าลงัแลว้   แต่จะฟายน ้าตา  
ล าบากยากใจ   พ่อเจา้แม่อา  
เมียกินน ้าตา   ไม่รู้แห่งหน 

   ๏565 โอพระอยูห่ัว 
เมียไม่เป็นตวั  ดว้ยพระจุมพล  
จะอยูไ่ปไย   ก าพร้าผวัตน  
ตายดว้ยจุมพล   ใหม้ว้ยอาสัญ 

   ๏528 โอพระโฉมงาม  
เมียจะตายตาม   พระเจา้จุมพล  
จกัอยูไ่ปไย   ก าพร้าผวัตน  
ตายตามจุมพล   ไปยงัเมืองหวนั 

   ๏566 ตายเสียยงัแลว้  
เป็นเพื่อนผวัแกว้  ร่วมวิมานเดียวกนั  
จกัอยูไ่ปไย  ในไพรหิมวนัต ์ 

   ๏529 ขอตายยงัแลว้  
ตายตามผวัแกว้   ร่วมวิมานกนั  
จกัอยูไ่ปไย  ในป่าหิมวนัต ์ 
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พลดัพรากผวัขวญั อยูว่งัเวงใจ จากพรากผวัขวญั อยูว่งัเวงใจ 
   ๏567 ขอพระจงบอก  
ศตัรูชาวนอก  หรือเช้ือชาวใน 
ฤๅวา่พรานป่า  ตดัเอางาไป 
ท่ีในพงไพร   จากเมียแห่งตน 

   ๏530 ขอพระเจา้บอก  
ศตัรูชาวนอก  หรือวา่ชาวใน 
ผีเส้ือเน้ือยกัษ ์  ชกัเอางาไป 
หรือวา่พรานไพร  ท่ีในไพรสน 

   ๏568 มนัมาแต่ไหน  
บอกใหเ้ขา้ใจ   เมียแกว้บดัดล  
มนัมามากนอ้ย  ก่ีร้อยกี่คน  
จงบอกต าบล   บา้นเมืองอยูไ่หน 

   ๏531 มนัมาแต่ไหน  
บอกใหเ้ขา้ใจ   เมียแกว้กบัตน  
มนัมามากนอ้ย  สักกี่ร้อยคน  
พระบอกต าบล   บา้นเมืองอยูไ่หน 

   ๏569 ศตัรูใจกลา้  
จะตามไปฆ่า   ใหม้ว้ยบรรลยั  
เจ็บดว้ยมนัมา   ฆ่าพระจอมไตร  
เมียจะตามไป   ฆ่าใหม้นัตาย 

   ๏532 ศตัรูใจกลา้  
เมียจกัไปฆ่า   ใหม้นับรรลยั  
แคน้ดว้ยมนัมา   ฆ่าพระจอมไตร  
เมียจะตามไป   ฆ่าใหม้นัตาย 

   ๏570 เราเคยอยูสุ่ข 
บ่มีความทุกข ์  อยูไ่พรสบาย  
ร้อยวนัพนัปี  บ่มีภยักราย 
โอพระโฉมฉาย  จงบอกเมียรา  

   ๏533 เราเคยสนุก 
ไม่มีความทุกข ์  ในไพรสบาย  
ร้อยวนัพนัปี  ไม่มีระคาย 
โอพระโฉมฉาย  จงบอกเมียหรา  

   ๏571 แมน้พระบงัไว ้
เมียจะกลั้นใจตาย ใหส้ิ้นชีรา  
เร่งบอกเมียรา  ท่ีศตัรูมา  
ยงิพระราชา  ใหม้ว้ยบรรลยั 

   ๏534 แมน้วา่น่ิงไว ้
เมียจะกลั้นใจตาย ใหส้ิ้นเวรา  
เร่งบอกเมียแกว้  ท่ีศตัรูมา  
ยงิพระราชา  ใหม้ว้ยบรรลยั 

   ๏572 จกัตามไปฆ่า 
ใหม้ว้ยมรณา   ตามพระจอมไตร 
แมน้เมียน้ีรู้   อยูบ่า้นเมืองใด 
จกัย  ่าเหยยีบให ้  บรรลยัทั้งเมือง 

   ๏535 เมียรักจกัฆ่า 
ใหม้ว้ยมรณา   ตามพระจอมไตร 
แมน้วา่มนัอยู ่  บา้นเมืองแห่งใด 
จกัย  ่าเหยยีบให ้  บรรลยัทั้งเพ  

   ๏573 ทอดตนร้องไห้ 
เกลือกกลิ้งน่ิงไป  จิตใจขวนขวาย 
นางร้องเสือกตน  ทุรนทุราย 
ประพร่ันขวญัหาย จกัมว้ยมรณา 

   ๏536 นางถอนตน้ไม ้
ปล่ิมจกับรรลยั  จิตใจสนเท่ห์  
กลิ้งเกลือกเสือกกาย ทุรนทุเร  
หมดสั้นทั้งเพ  จะมว้ยมรณา 
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   ๏574 ฝ่ายพระโพธิญาณ 
เห็นพวกบริวาร  โศกเศร้าโศกา  
บา้งขึงบา้งโกรธ  บา้งคุมโทสา 
จะตามไปฆ่า  พรานป่าใหต้าย  

   ๏537 ส่วนพญาคชสาร 
เห็นพวกบริวาร  โศกเศร้านกัหนา  
บา้งขึงบา้งโกรธ  คุมโทษโทสา 
จกัตามไปฆ่า  พรานป่าใหต้าย  

   ๏575 พระตรึกนึกใป 
ถา้กูปลงใจ  ดว้ยนางทั้งหลาย  
ใหต้ามไปฆ่า  พรานป่าใหต้าย  
ดงัจิตกูหมาย  จกัแคลว้นิรพาน 

   ๏538 พระตรึกนึกใน 
แมน้กูร่วมใจ  ดว้ยชา้งทั้งหลาย  
ใหต้ามไปฆ่า  พรานป่าใหต้าย  
ดงัจิตกูหมาย  จกัแคลว้นิพพาน 

   ๏576 กูตายวนัน้ี 
เพราะกรรมกูมี   กบันางนงคราญ 
นางผกูเวรไว ้  จึงใชน้ายพราน 
ใหม้าลา้งผลาญ  ยงิกูใหต้าย 

   ๏539 กูตายวนัน้ี 
เพราะเวรกูมี   กบันางนงคราญ 
นางผกูเวรน้ี   จึงใชน้ายพราน 
ใหม้าลา้งผลาญ  ยงิกูใหต้าย 

   ๏577 เดชะสมเด็จ 
ตรัส...สรรเพชญ  เป็นพระฤาสาย 
จึงหา้มนางชา้ง  วา่นางทั้งหลาย 
วนัน้ีกูตาย  เพราะกรรมเวรา  

   ๏540 ทา้วผูส้ าเมร็จ 
ตรัสเป็นสรรเพชญ ผูส้ิ้นฤาสาย 
จึงบอกนางชา้ง  วา่เจา้ทั้งหลาย 
วนัน้ีกูตาย  เพราะกรรมเวรา  

   ๏578 มนัยงิกูวนัน้ี 
อ่ืนไกลใครมี  คือจุลพตัรา 
เพราะลูกมะเด่ือ  จึงผกูเวรา 
นางโกรธพี่วา่  ใหรั้งมดแดง  

   ๏541 ยงิกูวนัน้ี 
อ่ืนไกลใครมี  คือจุลพตัรา 
เพราะวา่ลูกเด่ือ  เจา้ผกูเวรา 
นางโกรธโทษวา่  ใหรั้งมดแดง  

   ๏579 นางกลั้นใจตาย 
มว้ยชาติฉิบหาย  ดว้ยบาปกรรมแรง  
มาด่าตดัพอ้  วา่พี่น้ีแกลง้ 
ใหรั้งมดแดง  กลั้นใจมรณา  

   ๏542 นางกลั้นใจตาย 
มว้ยชีพฉิบหาย  เวรท ากรรมแต่ง  
นางด่านางช้ี  วา่พี่น้ีแกลง้ 
ใหรั้งมดแดง  เขามว้ยมรณา  

   ๏580 ตายจากพี่ไป 
เป็นลูกทา้วไท  พรหมทตัราชา 
ใหพ้รานมายงิ  ใหพ้ี่มรณา 
วา่จะเอางา  หวงัจะฆ่าพี่เสีย 

   ๏543 ตายจากพี่ไป 
เป็นลูกทา้วไท  พรหมทตัราชา 
ใหพ้รานมายงิ  ใหพ้ี่มรณา 
หวงัจะเอางา  ใหพ้ี่ตายเสีย 
คือนางผูเ้มีย  เจา้มาลา้งผลาญ 
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   ๏581 ยงิกูวนัน้ี 
อ่ืนไกลใครมี  คือนางผูเ้มีย 
ผกูเวรเท่าน้ี  ใหฆ้่าผวัเสีย 
คือนางผูเ้มีย  จ านงจงผลาญ 

 

   ๏582 ชาวเจา้ถว้นหนา้ 
อยา่โกรธโกรธา  วา่จะฆ่านายพราน  
เวรกรรมทั้งน้ี  กูกบันางคราญ  
ใช่งานใช่การ  จะพลอยจรดล 

   ๏544 ชาวเจา้ถว้นหนา้ 
อยา่โกรธโกรธา  จะไปฆ่าพราน  
เวรกรรมเท่าน้ี  กูกบันงคราญ  
ใช่งานใช่การ  ของท่านทุกคน 

   ๏583 กรรมเราเองไซร้ 
อนัน้ีจกัไป   จงรู้ทุกคน 
ถา้ตามไปฆ่า   พรานป่าวายชนม ์
บาปกรรมบ่พน้  ไดแ้ต่กูผูเ้ดียว  

   ๏545 กรรมของเราไซร้ 
วนัน้ีแจง้ใจ   จงรู้ทุกคน 
ใครตามไปฆ่า   พรานป่าวายชนม ์
บาปกรรมไม่พน้  ไดต้นคนเดียว  

   ๏584 วนัน้ีชาวเจา้ 
ฟังธรรมจ าเอา  เถิดนางทรามเปล่ียว  
กม้หนา้ใชก้รรม  แต่กูผูเ้ดียว 
ตายจากไพรเขียว  จกัไดไ้ปสวรรค ์ 

   ๏546 วนัน้ีชาวเจา้ 
ฟังค าจ าเอา  เถิดหนาทรามเปล่ียว  
กม้หนา้ใชก้รรม  แต่พี่คนเดียว 
ตายจากไพรเขียว  จกัไดไ้ปสวรรค ์ 

   ๏585 พากนัคอยอยู่ 
ถา้คิดถึงกู  อยา่เสียทางธรรม  
รักษาศีลพระ  เป็นนิจกาล 
ทุกเม่ือเช่ือวนั  กวา่จะมว้ยมรณา  

   ๏547 ชวนกนัคอยอยู่ 
ถา้คิดถึงกู  อยา่เสียทางธรรม  
อุตส่าห์รักษา  ศีลพระนิรันดร์ 
ทุกเม่ือเช่ือวนั  กระหวาจะมรณา  

   ๏586 อยา่ไดป้ระมาท 
ท าตามโอวาท  วนัพระแปดค ่า  
ก าหนดรักษา   เมตตาภาวนา   
จกัไดไ้ปสวรรค ์  ดว้ยกรรมทั้งหลาย 
เราจะลาตาย  วนัน้ีแลนา 

   ๏548 เจา้อยา่ประมาท 
ท าตามโอวาท  แห่งกูอยา่คลา  
วนัพระทุกค ่า  ก าหนดรักษา  
เมตตาภาวนา  จกัไดไ้ปสวรรค ์

   
  

   ๏549 พี่จกัตายจาก 
นอ้งรักเพื่อนยาก  ท่ีในหิมวนัต ์ 
พี่จะไปก่อนแลว้  จะแผว้ทางสวรรค ์
ท่านอ้งจอมขวญั  เมียรักทั้งหลาย  
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   ๏550 คร้ันพระสั่งแลว้ 
บดัเดียวพระแกว้  ลม้ทอดยดึกาย  
ชลเนตรไหลถัง่  สั่งชา้งทั้งหลาย  
เราจะลาตาย  วนัน้ีแลหนา 

   ๏587 มืดคลุมกลุม้จิต 
จกัส้ินชีวิต  ดว้ยพิษปืนยา  
พี่จกัลาก่อนแลว้  แกว้เกศสุพตัรา 
บดัเด๋ียวราชา  ส้ินชีพชีวงั 

   ๏551 มืดกลุม้คลุมจิต 
จะส้ินชีวิต  ดว้ยพิษปืนยา 
พี่จะลาแลว้  แกว้เกศสุพตัรา 
บดัเดียวราชา  ก็ส้ินชีวนั 

   ๏588 ดบัจิตพิศวาส  
อาโปไฟธาตุ   พร้อมส้ินทั้งองค ์ 
มว้ยชีพชีวา   ท่ีในป่าพนาสน  
บดัเด๋ียวพระองค ์ จุติไปสวรรค ์ 

   ๏552 ดบัปฐวีอาโป  
วาโยเตโช   พร้อมส้ินทั้งองค ์ 
พระมว้ยชีวา   ท่ีป่าไพรพรง  
บดัเด๋ียวราชา  ก็ส้ินชีวนั  

   ๏589 เป็นเทพบุตร  
วิมานสูงสุด   ในไตรตรึงสวรรค ์ 
นางฟ้าทั้งหลาย   เกา้หม่ืนเกา้พนั  
หอ้มลอ้มจอมธรรม  บ าเรอรักษา  

   ๏553 ไดเ้ป็นเทพบุตร  
วิมานสูงสุด   ในไตรตรึงษพ์ลนั 
นางฟ้าทั้งหลาย   เกา้หม่ืนเกา้พนั  
หอ้มลอ้มจอมธรรม  บ าเพญ็รักษา  

   ๏590 หมู่ชา้งทั้งหลาย  
คร้ันเห็นเจา้นาย   ส้ินชีพชีวา  
ชวนกนัร้องไห ้  พิไรนกัหนา  
โอก้รรมเวรา   แห่งองคฉ์ทัทนัต ์ 

   ๏554 นางชา้งทั้งหลาย  
คร้ันเห็นทา้วตาย  ส้ินชีพชีวา  
เขา้มาร ่าไห้  พิไรไปมา 
โอก้รรมเวรา   ของขา้ช่ือไร  

   ๏591 โอแ้ต่น้ีเล่า  
ใครจะพาเรา   เขา้สู่พนาลยั  
พระสลดัเราไว ้  ท่ีในพงไพร 
โอแ้ต่น้ีไป   ใครจะสอนเรา 

   ๏555 โอแ้ต่น้ีเล่า  
ใครจะน าเรา   สู่ท่าน ้าไหล  
พระพลดัเราเสีย   กลางดงพงไพร 
โอแ้ต่น้ีไป   ใครจะน าเราเลย 

   ๏592 ยองวงตีอก  
น ้าตาไหลตก   ร้องไหไ้ม่สบาย  
ควรฤๅส้ินบุญ   เจา้พระคุณของเมียเอ๋ย  
อกเปล่าเราเอย   จะพึ่งบุญใคร  

   ๏556 ยกงวงตีอก  
น ้าตาไหลตก   ร้องอยูเ่ป้ยเป้ย 
ควรหรือส้ินบุญ   พระคุณลูกเอ๋ย  
แต่น้ีบ่เสบย   ไม่เห็นภูมี  

   ๏593 เห็นแต่พระเจา้     ๏557 แต่น้ีพระเจา้  
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พระเคยปกเกลา้   พาเขา้พงไพร  
ตีอกผางผึง   จะพึ่งใครมี  
เหมือนพระพนัปี  ฉทัทนัตร์าชา  

พระเคยปกเกลา้   พาเขา้พงพี 
ตีอกผางผาง  ใครจะเหมือนภูมี  
เหมือนหน่อชินศรี  ฉทัทนัตร์าชา  

   ๏594 โอพระเพื่อนทุกข ์ 
เราเคยอยูสุ่ข   ท่ีในหิมวา  
ดงัฤๅวนัน้ี   มามว้ยมรณา  
เพราะไอพ้รานป่า  มนัมาจองผลาญ  

   ๏558 โอพระเพื่อนทุกข ์ 
พระเคยอยูสุ่ข   ในป่าหิมวา  
ดงัหรือวนัน้ี   มามว้ยมรณา  
เพราะไอพ้รานป่า  มนัมาจองผลาญ  

   ๏595 เราจกัตามไป  
ฆ่าใหบ้รรลยั   พระหา้มบ่นาน  
น ้าใจพระเจา้   ไม่มีใครปาน  
พระปราณีพราน   ร ่าสั่งทั้งหลาย  

   ๏559 เมียจกัตามไป  
ฆ่าใหบ้รรลยั   พระหา้มบ่นาน  
น ้าใจพระเจา้   ใครเลยปาน  
พระปราณีพราน   สั่งเราทั้งหลาย  

   ๏596 สั่งวา่อยา่ไป  
…   ตามฆ่ามนัตาย 
กูจกัสอดแคลว้   … 
สั่งเราทั้งหลาย   ดงัน้ีแลนา 

   ๏560 วา่อยา่ตามผลาญ 
ไอพ้รานใจมาร  ท ามนัใหต้าย 
กลวัจกัคลาดแคลว้ สรรเพชญฤๅสาย 
สั่งเราทั้งหลาย  วา่ดงัน้ีหนา  

   ๏597 พระตายวนัน้ี  
เพราะอีกระลี   อีจุลสุพตัรา  
มนัใชอ้า้ยพราน   ยงิพระราชา  
ใหม้ว้ยชีวา   อีหญิงใจมาร 

   ๏561 พระตายวนัน้ี  
เพราะอีกระลี   อีจุลสุพตัรา  
มนัใชใ้หพ้ราน  มายงิราชา  
โออ้นิจจา  อีหญิงใจพาล 
มนัสมคบพราน  ยอ่มลงอวีจี 

   ๏598 ความผิดเท่าน้ี  
ควรผกูไพรี   ฆ่าใหว้ายปราณ  
นรกบ่แคลว้   พาหญิงสามานย ์ 
คบกบันายพราน  ตกในอเวจี  

   
  

   ๏599 โอพ้ระเพื่อนยาก  
มาตายล าบาก   ดว้ยอีกระลี  
มนัใชอ้า้ยพรานป่า  มายงิพระพนัปี 
เราอยูพ่งพี   ควรฤๅมาผลาญ  

   ๏562 โอพ้ระเพื่อนยาก  
มาตายล าบาก   ดว้ยอีกระลี  
ใชใ้หน้ายพราน   มายงิชินศรี 
เราอยูพ่งพี   ควรหรือมาผลาญ  

   ๏600 ยงิพระตายแลว้     ๏563 ยงิพระตายแลว้  
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ยงัแตเ่มียแกว้   กบัหมู่บริวาร  
ไวใ้ยมิยงิ   ใหส้ิ้นสุดปราณ  
พวกพน้บริวาร   มว้ยดว้ยพระองค ์

ยงัแตเ่มียแกว้   กบัหมู่บริวาร  
ไวใ้ยมิยงิ   ใหส้ิ้นทั้งปราณ  
พลายพงับริวาร   ไปตามพระองค ์

   ๏601 ใหเ้ป็นก าพร้า  
วงัเวงในป่า   เควง้ควา้งกลางดง  
ทิ้งตูขา้ไว ้  เสด็จไปแต่องค ์ 
แต่จะใหห้ลง   ถ่ินฐานราญรอน  

   
  

   ๏602 ส้ินบุญพระแลว้  
แต่ยงัเมียแกว้   ใครจกัพาจร  
พวกพลพระเจา้   เขา้ในดงดอน  
ดุจดงัภูธร   ฉทัทนัตร์าชา  

   ๏564 ส้ินบุญพระแลว้  
แต่น้ีเมียแกว้   จะหายโหยองค ์ 
พวกพลพระเจา้   จะเขา้ในดง  
ไม่เหมือนดงัองค ์ ฉทัทนัตร์าชา  

    ๏565 หญา้ปลอ้งโพธ์ิไทร  
พระพาเมียไป   กินในหิมวา 
โอโอแต่น้ี   ไม่เห็นใครหนา 
ดุจดงัเจา้ฟ้า   ฉทัทนัตพ์นัปี 

   ๏603 พระยอ่มเคยพา  
บริวารเลม็ลา   อาหารดอนดง  
ในดงพงป่า   ล าธารพงพี  
พระจรรี   ยอ่มพาจรจรัล  

   ๏566 เคยพาบริวาร  
เท่ียวหาอาหาร  ในดงพงพี  
หว้ยละหารธารเขา พระเจา้จรลี  
บึงบางอนัมี  ยอ่มพาจรจรัล 

   ๏604 โอยแต่น้ีเล่า  
ใครจกัพาเรา   เขา้ในหิมวนัต ์ 
ดุจดงัพระเจา้   ผา่นเกลา้จอมธรรม ์
แต่น้ีหิมวนัต ์  จกัเศร้าหมองส้ิน  

   ๏567 โอแต่น้ีเล่า  
ใครจกัพาเรา   เขา้สู่หิมวนัต ์ 
เหมือนดงัพระเจา้  ผา่นเกลา้จอมธรรม ์
แต่น้ีหิมวนัต ์  จกัเยน็หนกัหนา  

   ๏605 ยงัแต่บริวาร  
กบัเมียสงสาร   แกว้เกศสุพตัรา  
ใครจกัปกป้อง   ครองเกลา้เกศา  
พวกพลนานา   ท่ีป่าพงไพร  

   ๏568 ยงัแต่บริวาร  
กบัเมียสงสาร   แกว้เกศสุพตัรา  
ใครจกัปกครอง   ป้องเกลา้เกศา  
พวกพอ้งนานา   ท่ีป่าพงไพร  

    ๏606 พระเคยปกครอง   
บริวารทั้งผอง  คือร่มโพธ์ิไทร  

    ๏569 พระเจา้ปกป้อง   
ตวัเราทั้งผอง  คือร่มโพธ์ิไทร  
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เยน็เกลา้เกศี   ไม่มีโพยภยั  
โอยน้ีจะไกล   จกัร้อนหนกัหนา  

เยน็เกลา้เกศี   ไม่มีโพยภยั  
แต่น้ีจะไกล   ฉทัทนัตร์าชา  

   ๏607 ต่างตวัต่างร้องไห ้ 
กลิ้งเกลือกเสือกไป  จะมว้ยมรณา  
ชา้งทอดตวัลง   ทรงโศกโศกา  
แทบบาทบาทา   แห่งพระโพธิญาณ 

   ๏570 ครวญคร ่าร ่าไห ้ 
น ้าตาหลามไหล   ปล่ิมจกัมรณา  
นางทอดตวัลง   กลิ้งเกลือกไปมา  
แทบบาทบาทา   ของพระภูบาล 

   ๏608 ค่อยฝืนสมประดี  
สุพตัราเทวี   พาพวกบริวาร  
หาฟืนไฟป่า   ไดม้าบ่นาน  
กองไวใ้นสถาน   จกัเผาจอมธรรม  

   ๏571 ค่อยฟ้ืนสมประดี  
สุพตัราเทวี   พาพวกบริวาร  
หาฟืนไนป่า   ไดม้าบ่นาน  
กองไวใ้นสถาน   จกัเผาจอมธรรม  

   ๏609 เดชะบารมี  
แห่งหน่อชินสีห์   สร้างแลว้แสนกลัป์  
จะเอาอนัใด   ยอ่มไดค้รบครัน  
ท่ีในบรรลุ  ดงัปรารถนา  

   ๏572 เดชะบารมี  
แห่งหน่อชินสีห์   สร้างแลว้แสนกลัป์  
จกัหาส่ิงใด   ยอ่มไดค้รบครัน  
ท่ีในหิมวนัต ์  ลุดงัปรารถนา  

   ๏610 เผาศพพระแกว้  
คร้ันดบัเพลิงแลว้  แกว้เกศสุพตัรา  
พาพวกบริวาร   กวาดกระดูกราชา  
ประมวลเขา้มา   กองไวใ้นสถาน  

   ๏573 นางเผาผวัแกว้  
คร้ันดบัเพลิงแลว้  แกว้เกศสุพตัรา  
พาพวกบริวาร   กวาดธาตุพระยา 
ประมวลเขา้มา   กองไวใ้นสถาน  

   ๏611 จึงพากนัไป  
หาพรรณดอกไม ้ มาลยัดวงมาลย ์ 
เอามาถวายให ้  ปักไวใ้นสถาน  
เป็นนิจกาล   ทุกวนัอตัรา  

   ๏574 แลว้พากนัไป  
หกัพนัธุ์ดอกไม ้  ในไพรหิมพานต ์ 
มาถวายพระธาตุ   พญาคชสาร  
ปักไวใ้นสถาน   บูชาพระองค ์

    ๏575 คร้ันค ่าเวลา 
ต่างมาบูชา  พระธาตุโฉมยง 
ลางงมาวนัทา  ขอสมาพระองค ์
ขอพระเจา้จง  อดโทษทั้งหลาย 

    ๏576 ลางตวัภาวนา 
ท าตามราชา  พระเจา้ฤๅสาย 
สั่งสอนส่ิงใด  มิใหเ้คล่ือนคลาย 
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ก าหนดกฎหมาย  มิใหลื้มตวั 

    ๏577 คร้ันเวลาเชา้ 
ลาธาตุพระเจา้  เขา้ในไพรสน 
บางบึงไหนมี  ท่ีเคยจรดล 
ในไพรต าบล  แห่งหิมพานต ์

    ๏578 คร้ันเยน็รอนรอน 
เวลาเคยจร  กลบัมาบ่นาน 
นางหกัดอกไม ้  มาลยับวับาน 
ถวายไวใ้นสถาน  ทุกวนัอตัรา 

    ๏579 ขา้เขียนกลางคืน 
ตวัไม่ย ัง่ยนื  เลยหนาท่านอา 
กระเดียวนอ้ยกระเดียวใหญ่ ขวินไขวห่นกัหนา 
ดว้ยตวัอาตมา  ไม่ตั้งใจเขียน 

    ๏580 เพราะคิดจะสึก 
ไม่ตั้งใจเพียร  ขา้อุตส่าห์เขียน 
ผูน้กัสวดเล่า  อยา่ไดติ้เตียน 
วา่ฉานน้ีเขียน  ตวัไม่งามหนา 

    ๏581 ถา้วา่ตั้งใจ 
ถึงไม่งามไซร้  พอสวดท่านอา 
ดว้ยใจขา้ไขว่  ไปทางอ่ืนหนา 
ตว้ยจิตของขา้  ไม่ตั้งใจเลย 

๏ยานี ๏ญานี 
๏612 ฝ่ายเฒ่าโสอุดร  คอยบทจรหาบไคลคลา  
เจ็ดเดือนถึงพารา  จึงเอางาไปถวาย 

๏582 ฝ่ายเฒ่าโสอุดร  คอยบทจรหามไคลคลา  
เจ็ดเดือนถึงพารา  จึงเอางาเขา้มาถวาย 

๏613 วางลงหนา้ท่ีนัง่  พน้ก าลงัหนกัแทบตาย  
ดูดูท่านทั้งหลาย   ยงัจะพอท าเตียงนอน  

๏583 วางลงหนา้ท่ีนัง่  พน้ก าลงัหนกัแทบตาย  
ดูดูท่านทั้งหลาย   ยงัพอท าซ่ึงเตียงนอน  

๏614 เม่ือนั้นคนทั้งหลาย  หญิงแลชายฤๅขจร  
วา่เฒ่าโสอุดร   ไดง้าชา้งมาถวาย  

๏584 เม่ือนั้นคนทั้งหลาย  ว่ิงมาแลอยูส่ลอน  
วา่เฒ่าโสอุดร   ไดง้าชา้งมาถวาย  

๏615 แตกต่ืนกนัเซ็งแซ่  สาวแลแก่มามากมาย  ๏585 แตกต่ืนกนัซึงแซ่  สาวเฒ่าแก่ต่างต่ืนกาย 
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เบียดเสียดกนัวุน่วาย  วา่จะดูไม่เคยเห็น  เบียดเสียดกนัวุน่วาย  วา่จะดูไม่เคยเห็น  
๏616 ผูเ้ฒ่าห่ามทั้งหลาย  อยา่วุน่วายใช่ของเล่น  
บา้งวา่ไม่เคยเห็น  จะดูเล่นจะเป็นไร  

๏586 บา้งหา้มคนทั้งหลาย  อยา่วุน่วายใช่ของเล่น  
บา้งวา่ไม่เคยเห็น  ขอดูแลก่อนเป็นไร  

๏617 สมเด็จพระภูบาล  เห็นนายพรานก็ดีใจ  
มนัไดง้าชา้งใหญ่  เธอก็ตรัสมาดว้ยพลนั  

๏587 สมเด็จพระภูบาล  เห็นนายพรานก็ดีใจ  
มนัไดง้าชา้งใหญ่  เธอตรัสถามลงมาพลนั  

๏618 วา่เวย้นายพรานป่า  กูนึกวา่มึงอาสัญ  
ตายเสียในหิมวนัต ์ พร่ันถึงมึงเป็นหนกัหนา  

๏588 วา่เหวยนายพรานป่า  กูนึกวา่มึงอาสัญ  
เอง็ไดง้าฉทัทนัต ์ ดงัปรารถนานางโฉมฉาย  

๏619 เอง็ไปนานจ าหนบั  กูน่ีนบัทุกเวลา  
ปีเดือนบ่เคล่ือนคลา  จนกลบัมาเจ็ดปีปลาย  

๏589 ชา้นานเป็นหนกัหนา จะนบัมาไดปี้ปลาย  
หาไม่ลูกกูตาย   เหมือนมึงใหชี้วิตนาง 

๏620 วนัน้ีเอง็ไดง้า  ดงัปรารถนานางโฉมฉาย  
หาไม่ลูกกูตาย   เหมือนเอง็ใหชี้วิตนาง  

  

๏621 ยากง่ายเอง็เป็นไฉน  เร่ืองราวไปในหนทาง  
จนถึงไดง้าชา้ง   เอง็เล่าไปใหกู้ฟัง  

๏590 ยากง่ายเอง็เป็นฉันใด เล่าเร่ืองไปในหนทาง  
จนถึงไดง้าชา้ง   เอง็เล่าไปกูจะฟัง  

๏622 ส่วนงาชา้งเล่าไซร้  กูเห็นใหญ่พน้ก าลงั  
ตรัสพลางสั่งชาววงั  แต่งส ารับมาใหม้นั  

๏591 ส่วนงาชา้งเล่าไซร้  กูเห็นใหญ่พน้ก าลงั  
ตรัสพลางสั่งชาววงั  แต่งส ารับมาใหม้นั  

๏623 ตกัน ้าใหม้นัอาบ  สองสามหาบใส่แม่ขนั  
วนัน้ีท าขวญัมนั   พรานเฒ่าเสียก็เป็นไว  

๏592 ตกัน ้าใหม้นัอาบ  สองสามหาบใส่แม่ขนั  
วนัน้ีกูท าขวญั  นายพรานเสียก็เป็นไร 

๏624 ทา้วใหเ้ส้ือผา้ผอ่น  ฟูกแลหมอนมากเหลือใจ  
เงินทองกองโกยให ้ อา้ยเฒ่าพรานมากนกัหนา  

๏593 ทา้วใหเ้ส้ือผา้ผอ่น  ฟูกแลหมอนมากเหลือใจ  
เงินทองกอบโกยให ้ แก่เฒ่าพรานมากนกัหนา 

๏625 อีกทั้งนางสาวสนม  น่าเชยชมคือเทวา  
ประทานนายพรานป่า  ยีสิ่บหา้ยอ่มเลือกสรร  

๏594 อีกทั้งนางสาวสนม  น่าช่ืนชมดงันางฟ้า  
ประทานใหพ้รานป่า  สิบหา้ปียอ่มเลือกสรร  

๏626 ชาววงัยกส ารับ  ยอ่มเสร็จสรรพสารพนั  
แกงตม้ขนมมนั   แต่งใหพ้รานตามตรัสไว ้ 

๏595 ชาววงัยกส ารับ  ยอ่มลว้นสรรพทุกส่ิงอนั  
แกงส้มขนมมนั   เอาพลนัตามตรัสไป 

๏627 เฒ่าเห็นลว้นขนม  โปรดเกลา้ขอยกไว ้ 
สักอนันั้นจะดีใจ  กบัแกงไก่เห็นชอบกิน  

๏596 เฒ่าเห็นแต่ลว้นขนม  โปรดเกลา้ผมขอยกไว ้ 
สักทะนานก็เป็นไร กบัแกงไก่เห็นชอบกล 

๏628 ตามใจอา้ยพรานป่า  เบิกสุราสักสองทะนน  
เมาราบดัเด๋ียววน  ใหกิ้นตามปรารถนา  

๏597 ตามใจไอพรานป่า  แบกสุรามาบดัดล  
สักสองสามทะนน  ใหม้นักินตามปรารถนา 

๏629 เฒ่าด่ืมเขา้สองจอก  พรานบา้นนอกบอกราชา  
ขา้เฒ่าไปเอางา   ไดถึ้งป่าหิมวนัต ์ 

๏598 เฒ่านึกเอาสองจอก  พรานบา้นนอกดอกราชา  
ควรหรือไปเอางา  ไดถึ้งป่าหิมพานต์ 
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๏630 เขา้ไปแต่ผูเ้ดียว  ในไพรเปล่ียว…  
ทั้งเมืองยงัมีพราน  ซ่ึงดงัเฒ่าโสอุดร  

๏599 ซงัไปแต่คนเดียว  ในไพรเขียวเกลา้ดิฉาน  
ทั้งเมืองยงัมีพราน  บ่เหมือนดงัโสอุดร 

๏631 ความอยากไม่ใช่ชัว่  ป่ิมตวัตายแลว้ภูธร  
แทบวา่โสอุดร   จกัมิไดห้าพระองค ์ 

๏600 ความยากก็มิชัว่  ป่ิมตวัตายนะภูธร  
แทบเพียงโสอุดร  จะมิเห็นหนา้พระองค ์

๏632 นางจุลสุพตัรา  อรฉายยาเจา้โฉมยง 
รู้ข่าวเจา้เสด็จลง   จากไสยาสน์เจา้เสด็จมา  

๏601 นางจุลพทัรา  เจา้ฉายาผูโ้ฉมยง  
รู้ข่าวเจา้เสด็จลง   จากปรางมาศรีบจรมา  

๏633 แลเห็นตาพรานเฒ่า  นัง่กินเหลา้โคลงไปมา  
เหลียวแลไปเห็นงา  นางกลัยาถามทนัใจ  

๏602 ทอดพระเนตรเห็นพรานเฒ่า นัง่กินเหลา้โคลงไปมา  
แลว้เจา้แลเห็นงา  นางกลัยาตรัสถามไป 

๏634 เวย้เวย้ตาพรานเฒ่า เอง็ไดง้าไกลฤๅใกล ้ 
เล่าใหฟั้งอนัได ้  ชา้งป่าไหนใหญ่นกัหนา  

๏603 วา่เหวยเฒ่าพรานป่า  เอง็ไดง้ามาแต่ไหน  
แดนดงพงอนัใด   ชา้งป่าไหนใหญ่นกัหนา 

๏635 มึงช่างไปซอกซอน เอง็หาบคอนกระไรมา 
เร่ียวแรงเป็นหนกัหนา เอง็เล่ามาขา้ขอฟัง  

๏604 เร่ืองราวเป็นไฉน  เอง็จึงไดง้าชา้งมา  
นายพรานกราบทูลวา่   เกลา้ไดม้าจากป่ารัง 

๏636 นายพรานจึงทูลเล่า  อยูห่วัเจา้พน้ก าลงั  
แม่เจา้จะใคร่ฟัง   จะพรรณนาถึงเดินไพร  

๏605 เจ็ดเดือนทนล าบาก  แสนยากพน้ก าลงั  
แม่เจา้จกัใคร่ฟัง   จกัพรรณนาถึงเดินไพร 

๏637 แต่แรกออกหน  ออเฒ่าพรานเพื่อนคลาไคล  
คร้ังถึงกลางพงไพร  ขา้ก็ไปหลายราตรี  

๏606 แต่แรกออกจากบา้น  เกลา้ดิฉนัค่อยคลาไคล  
คร้ันถึงซ่ึงพงไพร  ชา้นานไปหลายราตรี 

๏638 ขา้เฒ่ายากจ านบั  ป่ิมจะยบัในพงพี  
หนามในใช่พอดี  เกลา้เกศีพน้ปัญญา  

๏607 ขา้เฒ่ายามจ าเป็น  ปล่ิมจะยบัตายเป็นผี  
หนามไหนใช่พอดี  เกลา้เกศพน้ปัญญา 

๏639 คร้ันพบตน้ไมใ้หญ่  ลดัมิไดข้วางมรรคา  
จนใจอา้ยพรายป่า  เอาขวานผา่คร่าเสียไกล  

๏608 คร้ันพบตน้ไมใ้หญ่  เดินมิไดข้วางมรคา  
จนใจไดพ้รานป่า  เอาขวานพร้าเฉาะเสียใกล 

๏640 พาพน้ท่ีหนทาง  พน้ท่ีพรานจกัฟันได ้ 
ส่ิวเจาะเคาะกนัไป  แต่พอไดล้อดตวัเดิน  

๏609 ถา้จนท่ีในขวาน  พน้ท่ีพรานจะพน้ไป  
ส่ิวเจาะเขา้เล่าใส  แต่พอไดเ้ป็นทางเดิน 

๏641 แม่เจา้ใหพ้น้ปัญญา  จากป่าเป็นเชิงเทิน  
ขา้เฒ่าเล่ือนตีนเดิน  พน้เชิงเทินค่อยคลาไคล  

๏610 แม่เจา้เอยพน้ปัญญา  พน้จากป่าขึ้นบนเนิน  
หาบคอนก็หนกัเกิน  พบทางเดินก็ใคลคลา 

๏642 เราไปไดเ้จ็ดเดือน  บ่คลาดเคล่ือนถือสัจจา  
จึงลุถึงหิมวา   ขา้ก็เห็นเป็นท่ีแปลงนอน  

๏611 แต่ไปโดยสามเดือน  บ่คลาดเคล่ือนถือสัจจา  
จึงลุถึงหิมวา   ขา้จึงเห็นซ่ึงปลกัแปลง 

๏643 ท่ีนอนพระฉทัทนัต ์ ชา้งส าคญัเป็นปลกัแปลง  
มากมายเป็นหลายแห่ง  ยอ่มลว้นท่ีหมู่บริวาร  

๏612 ท่ีนอนพระฉทัทนัต ์ เห็นส าคญัเป็นหลกัแหล่ง  
มากมายเป็นหลายแห่ง  ยอ่มลว้นหมู่บริวาร 

๏644 ขา้เฒ่าโสอุดร  หกัรังนอนอยูส่ าราญ  ๏613 ขา้เล่าสูอุดร   หกัรังนอนดูอาการ  
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คอยอยูดู่อาการ   ชา้งมานอนหมายส าคญั  เธอนอนในสถาน  ขา้หมายไวเ้ป็นส าคญั 
๏645 คร้ันเชา้ชา้งเขา้ดง  ขา้ก็ลงจากรังพลนั  
ขดุอุโมงคล์งใตม้นั  ก็นอนคอยมองยงิ  

๏614 คร้ันรุ่งเธอเขา้ดง  ขา้ก็ลงจากหา้งพลนั  
ขดุหลุมลงใตน้ั้น  ขา้นอนคอยจนหวนับ่าย 

๏646 ชา้งนั้นคร้ันเขา้มา  ไม่เห็นขา้เท่ียงแทจ้ริง  
บดัเด๋ียวขา้ก็ยงิ   ถูกตลอดไปเบ้ืองหลงั  

๏615 คร้ันเธอกลบัเขา้มา  ไม่เห็นขา้นะโฉมฉาย  
ขา้เฒ่ายงิลอดไป   ถูกหลอดลุไปถึงหลงั 

๏647 ครานั้นหมู่บริวาร  โกรธทะยานว่ิงเสิดสัง  
ตีงวงดงัพรูพร่ัง   ตวัขา้สั่นครือไปมา  

๏616 ครานั้นหมู่บริวาร  โกรธทะยานร้องเสียงดงั  
ตีงวงอยูผ่ลุงผลงั   ตวัขา้สั่นอยูไ่ปมา 

๏648 ฝ่ายองคพ์ระฉทัทนัต ์เจา้กูนั้นทรงกรุณา  
รู้แลว้วา่ตวัขา้   เขา้เร้นอยูใ่ตท่ี้นอน  

๏617 ส่วนวา่พระฉทัทนัต ์ เจา้กูนั้นเจ็บนกัหนา  
พระรู้วา่ตวัขา้  เร้นอยูใ่นใตท่ี้นอน 

๏649 แกลง้ขบัใหบ้ริวาร  ว่ิงผายผนัเขา้ดงดอน  
สมเด็จพระภูธร   ยกขึ้นนัง่บนปลายงา  

๏618 เธอแกลง้ขบับริวาร  ว่ิงลนลานเขา้ดงดอน  
ยงัแต่พระภูธร   เอาขา้ขึ้นนัง่ปลายงา  

๏650 เห็นสบงทรงจีวร  โสอุดรไม่มรณา  
ทา้วเธอเห็นกาษา  ปราณีขา้เป็นพน้ใจ  

๏619 นุ่งสบงทรงชีวร  สูอุดรไม่มรณา  
ทา้วเธอเห็นผา้กาสา  เอน็ดูขา้เป็นพนัใจ 

๏651 ยองวงขึ้นเหนือเกลา้  ถามขา้เจา้มาแต่ไหน  
ยงิกูใหบ้รรลยั   คือใครใชใ้หมึ้งมา  

๏620 ยกงวงขึ้นเหนือเกลา้  ถามขา้เฒ่ามาแต่ไหน  
ยงิกูใหบ้รรลยั   หรือใครใชใ้หห้น่ึงมา  

๏652 ขา้เฒ่าจึงเล่าไป  วา่อรทยันางฉายา  
ช่ือเจา้จุลสุภตัรา   จะเอางาท าเตียงนอน  

๏621 ขา้เฒ่าจึงเล่าไป  วา่อรไทเจา้กลัยา  
ช่ือจุลพตัรา   จกัเอางาท าแท่นนอน  

๏653 ตวัขา้ขดัมิได ้ กลวัโพยภยัจึงขจร  
ตวัขา้โสอุดร   ตรัสจงทราบในพระทยั  

๏622 วา่ขา้ขดัไม่ได ้ ความจนใจจึงขา้จร  
พระฟังสูอุดร   ตรัสวา่ทราบน ้าพระทยั  

๏654 คร้ันเธอไดฟั้งข่าว  ถึงแม่เจา้น ้าตาไหล  
เอง็เล่ากูเขา้ใจ   แจง้จริงไซร้คือตาเห็น  

๏623 พระไดฟั้งขา้เล่า  ถึงแม่เจา้น ้าตาไหล  
เองบอกกูเขา้ใจ   แจง้จริงไซร้เหมือนตาเห็น 

๏655 ทา้วเธอจึงเล่าไป  วา่เจา้ไซร้แต่ก่อนเป็น  
นางชา้งพาเท่ียวเล่น  กบับริวารในดงดอน  

๏624 ทา้วเธอจึงบอกไป  วา่เจา้ไซร้แต่ก่อนเป็น  
เมียกูไปเท่ียวเล่น  กบับริวารในดงดอน  

๏656 วนัหน่ึงพบมะเด่ือ  ลูกแดงเร่ืองามบวร  
หกัใหท้ั้งหลายก่อน คร้ันถึงเจา้พบมดแดง  

๏625 วนันั้นพบมะเด่ือ  สุกแดงเครืองามบวร  
หกัใหท้ั้งหลายก่อน  คร้ันถึงเจา้รังมดแดง  

๏657 วา่แม่เจา้มาขึงโกรธ  คุมความโทษก็ด่าแช่ง  
แกลง้หกัรังมดแดง  ผกูเวรไวก้ลั้นใจตาย  

๏626 วา่เจา้แรงมานึกโกรธ ผกูความโทษพลางด่าแช่ง  
วา่แกลง้ใหม้ดแดง  ผกูเวรไวก้ลั้นใจตาย  

๏658 ส้ินชีพจากนางชา้ง  พระจอมปรางคผ์ูโ้ฉมฉาย  
เป็นลูกพระฤๅสาย  จึงใชมึ้งมายงิกู  

๏627 ส้ินชาติจากนางชา้ง  พระโฉมปรางผูฤ้ๅสาย  
เป็นลูกพระโฉมฉาย  จึงใชมึ้งมายงิกู 
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๏659 วา่สั่งแลว้เธอสั่งเรา  ใหบ้อกเจา้ไดเ้อ็นดู  
บอกแก่พระโฉมตรู  นอนแท่นงาต่างผวัขวญั  

๏628 บอกแลว้เธอสั่งเล่า  วา่พรานเฒ่าไดเ้อน็ดู  
บอกแก่นางโฉมตรู  ใหช้มแท่นต่างผวัขวญั  

๏660 สั่งแลว้เธอสั่งเรา  ใหบ้อกเจา้วา่ฉทัทนัต ์ 
จะลาพระจอมขวญั  ตายวนัน้ีสั่งหนกัหนา  

๏629 สั่งแลว้เธอสั่งเล่า  ใหบ้อกเจา้วา่ฉทัทนัต ์ 
จกัลานางจอมขวญั  ตายวนันั้นสั่งนกัหนา 

๏661 วา่นางอรเทวี  อยูจ่งดีพี่จะขอลา  
แม่จงนอนแท่นงา  ชมต่างหนา้เถิดมารศรี  

๏630 วา่เจา้พระเทวี  อยูจ่งดีพี่ขอลา  
แม่จงนอนแท่นงา  ชมต่างหนา้เถิดมารศรี 

๏662 นางนาฏฟังพรานเฒ่า ตาแกเล่าเป็นถว้นถ่ี  
แจง้ใจนางเทวี   ถึงฉทัทนัตอ์นัเป็นผวั  

๏631 นางนาถฟังพรานเฒ่า ตาแกเล่าเป็นถว้นถ่ี  
แจง้ใจพระเทวี   ถึงฉทัทนัตอ์นัเป็นผวั 

๏663 เวย้เวย้ไอพ้รานป่า  มึงกระไรนาไปมืดมวั  
เธอบอกวา่เป็นผวั  แลว้ควรฆ่าใหบ้รรลยั  

๏632 วา่มึงแกลง้ท ากรรม  พระฉทัทนัตใ์นพงไพร  
แมน้วา่พระพ่อใช ้ ชา้งป่าอ่ืนไม่มีหรือ  

๏664 มึงไซร้แกลง้ไปผลาญ พระฉทัทนัตใ์นพงไพร  
ถึงวา่พระพ่อใช ้  ชา้งป่าอ่ืนไม่มีฤๅ  

๏633 เธอบอกวา่ผวักู  มึงไม่รู้กูไม่ถือ 
ชา้งอ่ืนไม่มีหรือ   ใหร้าชาทา้วมาตาย  

๏665 บอกวา่เป็นผวักู  มึงไม่รู้กูไม่ถือ  
รู้แลว้ฉะน้ีฤๅ   มาควรฆ่าใหบ้รรลยั  

 

๏666 พรานป่าจึงทูลเล่า  จงโปรดเกลา้ขา้พรานไพร  
เธอบอกเม่ือจะตาย  ยงิตอ้งแลว้พระเทวี  

๏634 พรานป่าจึงทูนเล่า  แม่โปรดเกลา้พระโฉมฉาย
ทา้วบอกเม่ือจกัตาย  ยงิถูกแลว้นะเทวี  

๏667 ถา้ขา้รู้แลว้จริง  ขา้จะยงิท่านใยมี  
จงโปรดเกลา้เกศี  พระอาญาไม่พน้ตวั  

๏635 ขา้ไม่รู้จริงจริง  ขา้จะยงิทา้วไยมี  
จงโปรดเกลา้เกศี  พระอาชญาไม่พน้ตวั  

๏668 เอ็นดูพระฉทัทนัต ์ ตายวนันั้นพระอยูห่วั  
ความเจ็บเป็นพน้ตวั  อนิจจาน่าสงสาร  

๏636 เอ็นดูพระฉทัทนัต ์ ตายวนันั้นแม่อยูห่วั  
ความเจ็บเป็นพนัตวั  อนิจจาน่าสงสาร 

๏669 กลิ้งเกลือกเสือกไปมา ร้องเรียกหาฆ่าเฒ่าพราน  
น ้าใจใครจะปาน   ทา้วไม่โกรธขา้เลย
นา  

๏637 กลิ้งเกลือกลงร้องไห้ เรียกไดใ้จหานายพราน  
น ้าใจใครจะปาน  ทา้วไม่โกรธขา้เหลยหนา 

๏670 ทา้วตั้งจะเป็นพระ  เสียสละซ่ึงเวรา  
ควรฤๅอกกูขา้   มาควรฆ่าพระบรรลยั  

๏638 เธอวา่จะเป็นพระ  ขอละเสียซ่ึงเวรา  
ขา้เฒ่าชัว่นกัหนา  มิควรฆ่าทา้วบรรลยั  

๏671 ผวัเมียท่านผกูกรรม  เขาจะท ากนัมากไป  
กูน่ีคนจญัไร   พลอยตกนรกไม่แคลว้เลย  

๏639 ผวัเมียเขาผิดกนั  เราพลอยเป็นบาปใหญ่  
ขา้เฒ่าคนจงัไร   ตกนรกไม่แคลว้เลย  

๏672 ผิดมาแต่ก่อนเก่า  พระแม่เจา้อยูห่วัเอย  
บ่เหมือนคร้ังน้ีเลย  อเวจีแลว้แลนา  

๏640 ผิดมาแต่ก่อนเก่า  โอพระเจา้อยูห่วัเอย  
ไม่เหมือนคร้ังน้ีเลย  อวิจีแลว้แลหนา  
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๏673 นางฟังค าพรานเฒ่า  ตาแก่เล่าถึงราชา  
คือเพลิงไหมก้ายา  เพียงชีวาจะวายชนม ์

๏641 นางฟังค าพรานเฒ่า  ตาแกเล่าถึงราชา 
ดงัเพลิงไหมอ้าตมา  เพียงชีวาจกัวายชนม ์

๏674 พ่อเจา้แก่เมียเอ๋ย  บาปใดเลยมาตามทนั  
แมน้รู้วา่จอมธรรม ์ เมียจะใชพ้รานไปไย  

๏642 พ่อเจา้ของเมียเอย  บาปใดเหลยใหมื้ดมน  
แมรู้้วา่จุมพล   เมียจะใชใ้หไ้ปไย 

๏675 เมียไม่รู้จึงใชไ้ป  ยงิท่านทา้วใหบ้รรลยั  
ชีวิตจะอยูใ่ย   เมียจกัตายตามราชา  

๏643 เมียไม่รู้จริงจริง  วา่ไปยงิซ่ึงทา้วไท  
ชีวิตจกัอยูไ่ย   เมียจะตายตามราชา 

๏676 สวมกอดงาเขา้ไว ้ ชลเนตรไหลคือธารา  
ทอดองคล์งกบังา  พิไรร ่าถึงฉทัทนัต ์ 

๏644 สรวมกอดงาเขา้ไว ้ ชลเนตรไหลครือธารา  
ทอดองคล์งกบังา  พิไรดว้ยรักครัน 

๏พิลาป 28 ๏645 นางตั้งปรารถนา  ดว้ยเจา้ฟ้าผูผ้วัขวญั  
มาเกิดไหนไปเกิดกนั  ทนัทุกชาตินอ้งปรารถนา 

   ๏677 สุพตัราโฉมยง  
กอดงาพระองค ์  ร ่าใหโ้ศกศลัย ์ 
พ่อเจา้ของเมียเอ๋ย  บาปไดม้าทนั  
ใหพ้ระจอมขวญั  ตายจากเมียไป  

๏646 ถา้ทา้วเป็นพระอินทร์ เมียเพื่อนกินเป็นสุชาดา 
จกัตามพระงามขา้  ทุกชาติพาอยา่คลาดไกล  

   ๏678 เมียไม่เห็นหนา้  
เมียเห็นแต่งา   แห่งพระจอมไตร  
พระเจา้ตายแลว้   เมียแกว้อยูใ่ย  
ตายดว้ยทา้วไท   อยูใ่ยเล่านา  

๏647 พระบรมเป็นพรหมทตั นอ้งขอนดัเป็นนางใน 
ใหท้า้วเจา้อาศยั   ส าราญใจในปรางศรี  

   ๏679 โอพ้ระโฉมยง  
เมียเป็นคนหลง   เพราะกรรมเวรา  
ขา้ไปใจมาร   แกลง้ผลาญราชา  
จึงใชพ้รานป่า   ไปฆ่าพระองค ์ 

๏648 พระใจดีเป็นอิศวร  นางคู่ควรอุมาเทวี  
ความรักพระจกัรี  อยูร่่วมท่ีศิวาลยั 

   ๏680 เมียไดท้ าผิด  
สุดท่ีจะคิด   แลว้นาโฉมยง  
เมียจะกลั้นใจตาย  ตายตามพระองค ์ 
ร่วมในไพรพง   ดว้ยพระราชา  

๏649 ทา้วเป็นพระอาทิตย ์ เมียร่วมจิตเป็นรถชยั 
นางหวงัตั้งใจไป  ใหจ้อมไตรทรงลินลา 

   ๏681 เมียขอตามเจา้  
พระทองหนุ่มเหนา้  ร่วมรักเสน่หา  
แมน้พระขึ้นสวรรค ์ ขอท่านราชา  

๏650 พระใจบุญเป็นอุณรุท ขา้นงนุชเป็นอุษา 
จกัตามพระงามขา้  ทุกชาติพาอยา่แคลว้กนั  
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สู่ไตรตรึงสา   ร่วมวิมานกนั 
   ๏682 แมน้พระเป็นชา้ง  
เมียรักแนบขา้ง   เป็นพนาสันต ์ 
ใหพ้ระอาศยั   เยน็ใจทรงธรรม ์ 
เมียรักจอมขวญั   ขอเล้ียงรักษา  

๏651 พระรูปโอ่เป็นโสรัจ  นางปองนดัเป็นนางนั้น 
ประทุมาอยา่ไกลกนั  ทนัโฉมตรูรู้รักษา 

   ๏683 แมน้พระเป็นโนรี  
เมียรักแนบกบัอก  เป็นไพรพฤกษา  
ทรงผลต่างต่าง   แก่อ่อนนานา  
ใหพ้ระราชา   พ่ออยูส่ าราญ  

๏652 พระโฉมตรูเป็นสุธน เมียจุมพลเป็นมโนห์รา  
เมียงามตามรักษา  พระราเมียมหมองศรี  

   ๏684 แมน้พระเป็นปลา  
เมียรักน้ีนา   ขอเป็นชลาธาร  
ใหพ้ระอาศยั   เยน็ใจส าราญ  
ขอเชิญภูบาล   เสด็จอยู่อาศยั  

๏653 พระทรงพุทธเป็นครุฑธิราช ขา้นอ้ยนาถเป็นฉิมพลี 
เมียหวงัตั้งภกัดี   ใหภู้มีอยูส่ าราญ 

   ๏685 แมน้ถอยไปเล่า  
มิควรป่ินเกลา้   ลิงค่างบ่างใน  
เป็นชะนีผีโป่ง   เสือโคร่งในไพร  
เมียจกัตามไป   รักษาภูธร 

๏654 พระยอดรักเป็นปักษี ขา้เทวีเป็นหิมพานต ์ 
ใหท้า้วอยูส่ าราญ  ใจโอฬารพระราชา 

   ๏686 แมน้เป็นพญาหงส์  
ตวัขา้พระองค ์  ขอเป็นสาคร  
ใหพ้ระลงเล่น   เยน็ใจภูธร  
ท่ีในสาคร   คงคาน ้าไหล  

๏655 แมน้ทา้วเป็นปลาทอง เมียร่วมหอ้งเป็นองคา  
พระทองล่องไปมา  แหวกคงคาส าราญใจ  

   ๏687 แมน้เป็นราชสีห์  
ตวันอ้งเทวี   ขอเป็นพงไพร  
เป็นศิลาอาสน์   สีหราชอาศยั  
บลัลงักท์า้วไทย   ท่ีในภูผา  

๏656 นางนาถตั้งปรารถนา ตวัฉทัทนัตพ์ระจอมไตร  
กราบเท่าสุราลยั   จนทา้วไทเขา้นิฤพาน 

 ๏657 สงสารแกว้กานดา ร ่าพรรณนาทุกประการ 
สลบซบน่ิงนาน   ฟ้ืนองคไ์ดฟ้ายน ้าตา  

 สุรางคนางค ์
   ๏688 โอพ้ระร่มโพธ์ิ     ๏658 โอพ้ระร่มโพธ์ิ  



  292 

ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
ทา้วไม่โทโส   เมียรักหนกัหนา  
พรานบอกวา่เมีย  ใหย้งิเอาราชา  
รู้แลว้วา่ขา้  พระไม่ถือความ  

ทา้วไม่โทโส   เมียรักหนกัหนา  
พรานบอกวา่เมีย  ใหย้งิเอาราชา  
ทา้วรู้วา่ขา้   พระไม่ถือความ  

   ๏689 พระสั่งพรานเฒ่า  
วา่เอง็ไปเล่า   แก่เจา้โฉมงาม  
วา่พี่รู้แลว้   นอ้งแกว้ผกูความ  
เวรามาตาม   ไม่ถือนางเลย 

   ๏659 พระส่งพรานเฒ่า 
เอง็ไปบอกเล่า   แก่นางโฉมงาม  
วา่กูรู้แลว้   นอ้งแกว้ผกูความ  
เวรามาตาม   ไม่ถือนอ้งเลย 

    ๏690 เมียเห็นแต่งา  
ตาพรานเอามา   พ่อเจา้เมียเอ๋ย  
ความพระอดโทษ  ไม่โกรธเมียเลย  
โอยพระทรามเชย  เมียหากทรชน 

    ๏660 นอ้ยไม่เห็นทา้ว  
แต่พรานบอกเล่า  พ่อเจา้เมียเอย 
ความพระอดโทษ  ไม่โกรธเมียเลย  
โอยพระทรามเชย  นอ้งหากทรชน 

   ๏691 พระยงัเป็นชา้ง  
เมียรักแนบขา้ง   มาเกิดเป็นคน  
ไม่รู้วา่เจา้   อยูใ่นไพรสน  
ใชพ้รานจรดล   ไปยงิราชา 

   ๏661 พระยงัเป็นชา้ง  
เมียรักแนบขา้ง   มาเกิดเป็นคน  
ไม่รู้วา่ทา้ว  อยูใ่นไพรสน  
ใชพ้รานจรดล   ยงิทา้วมรณา 

   ๏692 กรรมของเมียแกว้  
ผกูเวรพระแลว้   บ่แคลว้เลยนา  
ส้ินชีพบรรลยั   ไปยงัจตัตุรา  
โอยพระราชา   โปรดเมียพระองค ์

   ๏662 กรรมของเมียแกว้  
ผกูเวรพระแลว้   ไม่แคลว้เลยนา  
ส้ินชีพบรรลยั   ไปยงัจตัตุรา  
โอยพระราชา   โปรดเมียคนหลง 

   ๏693 เมียไดผ้ิดแลว้  
ขอโทษพระแกว้   ดงัใจจ านง  
โปรดใหร้อดชัว่   ตวันอ้งคนหลง 
ขอโทษพระองค ์  อยา่มีเวรา  

   ๏663 เมียรักผิดแลว้  
ขอโทษพระแกว้   ดงัขา้จ านง  
โปรดเมียใหร้อด  ตลอดโดยจง 
เมีนเป็นคนหลง  เพราะกรรมเวรา  

   ๏694 โอพ้ระฉทัทนัต ์ 
รักเมียจอมขวญั   พน้ท่ีจะดลนา  
ในพื้นปฐพี   ไม่มีใครมา  
เหมือนพระราชา  ไม่มีถึงสอง  

   ๏664 โอพ้ระฉทัทนัต ์ 
รักเมียจอมขวญั   พน้ท่ีคลนา  
ในพระธรณี   ไม่มีเลยหนา  
เหมือนพระราชา  ไม่มีถึงสอง  

   ๏695 เมียรักจกัไป  
เท่ียวดงพงไพร   ใหพ้บพระองค ์ 

   ๏665 เมียจกัเท่ียวไป  
ดั้นดงพงไพร   ใหพ้บพรทอง 
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ดว้ยหาพระทอง   ปกเกลา้ทั้งผอง  
อยูใ่นไพรพง   ท่ีแห่งหนใด  

จะพึ่งพระเจา้  ปกเหลา้ทั้งผอง  
อยูไ่หนใหน้อ้ง  ขอพบพระองค ์ 

   ๏696 ชาติน้ีเมียแกว้  
ไม่เห็นพระแลว้   ดงัใจจ านง  
ชาติหนา้ขอสบ   ไดพ้บพระองค ์ 
ขอพระเจา้จง   โปรดเมียดว้ยนา 

   ๏666 ชาติน้ีเมียแกว้  
ไม่เห็นพระแลว้   ตั้งใจจ านง  
ชาติหนา้ขอสบ   ใหพ้บพระองค ์ 
ขอพระเจา้จง   ปกเกลา้เกศา 

   ๏697 พระสยมโพธ์ิทอง  
พระอดโทษนอ้ง   ไม่ผกูไพรรี  
หาไหนจะได ้  เหมือนพระพนัปี  
ทัว่ทั้งท่อนน้ี   บ่เทียบราชา  

   
  

   ๏698 พระเป็นส่ิงไร  
เมียจกัตามไป   เป็นบาทบริจา  
พึ่งโพธิสมภาร   พยาบาลรักษา  
ปรนนิบติัราชา   ค ่าเชา้พร างาย  

   ๏667 พระเป็นส่ิงได 
เมียจกัตามไป   เป็นบาทบริจา  
พึ่งพระโพธิญาณ  สมภารราชา  
ปรนนิบติัรักษา  ค ่าเชา้พร างาย  

   ๏699 เมียจกัตามไป  
เลือดตาหลัง่ไหล  ไม่พบฤาสาย  
พระแกว้เมียเอย   เมียจะกลั้นใจตาย  
ตามพระฤๅสาย   ป่ินเกลา้เกศี 

   ๏668 เมียร ่าร้องไห ้ 
เลือดตาหลัง่ไหล  ไม่พบฤาสาย  
พระแกว้เมียเอย   เมียจะกลั้นใจตาย  
ตามพระฤๅสาย   ป่ินเกลา้เกศี 

   ๏700 พระร่มโพธ์ิทอง  
พระอดโทษนอ้ง   ไม่ผกูไพรรี  
หาไหนเหมือนองค ์ ทรงธรรมพ์นัปี  
ทัว่ทั้งธรณี   บ่เทียมถึงสอง 

   ๏669 พระร่มโพธ์ิทอง  
เลือดตาหลามไหล  ไม่พบฤๅสาย 
กรรมของนอ้งแลว้  แคลว้พระทราบสดาย  
ชาติหนา้อยา่คลาย  ป่ินเกลา้ธรณี 

   ๏701 นอ้งเอาดอกไม ้ 
ธูปเทียนกราบไหว ้ นอ้งขอสมาพระทอง  
โทษทณัฑส่ิ์งใด   ไดอ้ดโทษนอ้ง  
กราบงาพระทอง  ขอสมาพระองค ์ 

   ๏670 นางแต่งดอกไม ้
ธูปเทียนกราบไหว ้ คิ้วต่อขอสมา 
กฤษณาจองจนัทน์ สารพนันานา 
กราบไหวซ่ึ้งงา  ขอสมาพระองค ์ 

   ๏702 พระอยา่ถือโทษ  
ทรชนคนโหด   แลว้นาโฉมยง 
เมียรักขอสมา   ซ่ึงงาพระองค ์ 

   ๏671 พระอยา่ถือโทษ  
ทรชนคนโหด   นะพระโฉมยง 
เมียขอสมา   ซ่ึงงาพระองค ์ 
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ขอพระเจา้จง   โปรดเกลา้เมียรา  ขอพระเจา้จง   โปรดเมียเถิดหนา 
    ๏672 พระอยา่ถือความ 

เมียขอตายตาม  ดว้ยพระราชา 
ขอบุญพระเจา้  ปกเกลา้เกศา 
โอพระราชา  กรรมเมียช่ือไร 

    ๏673 วิบากเมียแกว้ 
เมียกราบทูลแลว้  ปร่ิมเลือดตาไหล 
ท าบุญขอสบ  ใหพ้บทา้วไท 
ป่ินเกลา้ภพไตร  ฉทัทนัตร์าชา 

   ๏703 นางร้องไห้ร ่า  
โอยพระจอมธรรม  เมียจะมว้ยมรณา  
นางทอดพระองค ์ กลิ้งลงกบังา  
น ้าใจฉายา   จะมว้ยวายชนม ์ 

   ๏674 นางร้องร ่ารัก 
โอยพระทรงศกัด์ิ  เมียรักมรณา  
นางทอดพระองค ์ กลิ้งเกลือกกบังา  
พระทยัฉายา   จกัมว้ยวายชนม ์ 

   ๏704 นางกลั้นใจตาย  
มว้ยมอดวอดวาย  ไม่อยูเ่ป็นคน  
ชาติน้ีมีกรรม   มาท าจุมพล  
จะอยูเ่ป็นคน   เยีย่งไรนะอกอา 

   ๏675 จกักลั้นใจตาย  
มว้ยชีพฉิบหาย  ไปอยูเ่ป็นคน  
ชาติน้ีมีกรรม   มาท าจุมพล  
จะอยูเ่ป็นคน   ไปไยอกอา 

   ๏705 นางจึงกลั้นใจ 
ส้ินชีพบรรลยั   ถึงแก่มรณา  
นอนน่ิงแน่ไป   ไม่พื้นกายา  
ดบัจิตอาตมา   ไปสู่เมืองผี  

   ๏676 นางจึงกลั้นใจ 
ส้ินชีพบรรลยั   ถึงแก่มรณา  
นอนกลิ้งน่ิงไป   ไม่พื้นกายา  
ดบัจิตอาตมา   ไปยงัเมืองผี  

   ๏706 บดัเด๋ียวไปตก  
อยูใ่นนรก   โลหกุมภี  
ฝงูยมบาล   รุมรันโบยตี  
วา่หญิงกระลี   ไม่ปราณีผวั  

   ๏677 บดัเด๋ียวไปตก  
อยูใ่นนรก   โลหะกระฏุมภี  
หมู่ยมบาล   รุมกนัทุบตี 
วา่หญิงกระลี   ไม่ปราณีผวั  

   ๏707 พาหญิงใจบาป  
ใจไม่สุภาพ   โมโหเมามวั  
สมคบไอพ้ราน   ใหไ้ปฆ่าผวั  
ไม่คิดถึงตวั   วา่จกัเป็นกรรม  

   ๏678 ถามหญิงใจบาป  
ใจไม่สุภาพ   โทโสมืดมวั  
มนัคบกบัพราน   ใหไ้ปฆ่าผวั  
มนัไม่คิดกลวั   วา่จกัเป็นกรรม  
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   ๏708 พาหญิงใจชัว่  
รู้แต่ด่าผวั   วา่ไม่เท่ียงธรรม  
ยมบาลร้องด่า   วา่หญิงโกล า  
ทั้งน้ียอ่มกรรม   มึงท าไวเ้อง  

   ๏679 ถามหญิงใจชัว่  
มนัแกลง้ฆ่าผวั  มึงไม่เท่ียงธรรม  
เขาจึงร้องด่า   วา่หญิงโกล า  
เพราะบาปเพราะกรรม มึงท าไวเ้อง  

   ๏709 เอาน ้าทองแดง  
วา่หญิงใจแขง็   แสนร้ายหมอเพลง 
มึงจกัโทษใคร   ท าใส่ตวัเอง  
เร่งกรอกอยา่เกรง  อยา่ใหเ้คยใจ  

   ๏680 เอาน ้าทองแดง  
ถามหญิงใจแขง็   ใส่สักหมอ้เผลง้ 
มึงจกัโทษใคร   ท าใส่ตวัเอง  
เร่งกรอกอยา่เกรง  อยา่ใหเ้คยใจ  

   ๏710 ผา่อกผา่ปาก  
เร่งเอาคีมลาก   ทอดลงในไฟ  
ปักหวัมนัลง   ใหจ้งหน าใจ  
พาหญิงจงัไร   ปากกลา้สามานย ์

   ๏681 ผา่อกผา่ปาก  
เอาคีมเหลก็ลาก  ทอดเขา้ในไฟ  
จบัหวัมนัลง   ใหส้มน ้าใจ  
พาหญิงจงัไร   ปากกลา้สามานย ์

   ๏711 พาหญิงทรชน  
ใจร้ายอกุศล   เล่ห์กลคนพาล  
แสนแง่แต่คิด   ลว้นผิดทุกประการ  
จริงฤๅใชพ้ราน   ไปฆ่าราชา  

   ๏682 ถามหญิงทรชน  
ใจร้ายอกุศล   เล่ห์กลคนพาล  
มนัเร่งแต่งคิด   ลว้นผิดทุกประการ  
จริงหรือใชพ้ราน  ไปยงิราชา  

   ๏712 นางทนบ่ได ้ 
รับวา่จริงไซร้   ไดโ้ปรดเกศา  
ยกมือขึ้นไหว ้  พระยมราชา  
สารภาพโทสา   ท่านก็ไม่ฟัง  

   ๏683 นางทนมิได ้ 
รับค าจริงใจ   ไดโ้ปรดเกศา  
ยกมือขึ้นไหว ้  พระยมราชา  
สารภาพโทษา   ท่านก็ไม่ฟัง  

   ๏713 หญิงใจโมโห  
ไม่อดโทโส   พาโลโอหงั  
มึงร้องขอโทษ   กูไม่อยากฟัง  
ตนไซร้เม่ือยงั   เป็นคนใจแขง็  

   ๏684 หญิงใจโมโห  
มกัง่ายโทโส   พาโลโอหงั  
มึงร้องขอโทษ   กูก็ไม่ฟัง  
เม่ือก่อนภายหลงั  ใจมึงกลา้แขง็  

   ๏714 มึงเร่งใชก้รรม  
อนัตนไดท้ า   ไม่ย  าไม่เกรง  
ท าลายผวัตน   เป็นคนใจแขง็  
เพราะบาปตนแรง  ท าแต่โบราณ  

   ๏685 มึงเร่งใชก้รรม  
อนัมึงไดท้ า   มิใช่กูแกลง้  
ก าราบผวัตน   เป็นคนใจแขง็  
เพราะบาปตนแรง  ท าแต่โบราณ  

   ๏715 สัปปุรุษทั้งหลาย     ๏686 สัพพะบุรุษทั้งหลาย  
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ทัว่ทั้งหญิงชาย   ตั้งใจช่ืนบาน  
ฟังแลว้ใส่ใจ   อยา่ดูเยีย่งนาง  
คร้ันเม่ือถึงกาล   ไปยงัจตัตุราบาย  

ทัว่ทั้งหญิงชาย   ตั้งใจช่ืนบาน  
ฟังไวส้อนใจ   อยา่เหมือนนางคราญ 
คร้ันเม่ือส้ินปราณ ตกจตัตุราบาย  

   ๏716 ฝ่ายหญิงใจบุญ  
รู้หลกัจกัคุณ   โทษนั้นบางคลาย  
เร่งคิดเร่งกลวั   คิดกลวัเม่ือตาย  
โทษภยัทั้งหลาย   ไดแ้ก่อาตมา  

   ๏687 ฝ่ายหญิงใจบุญ  
ยอ่มรู้จกัคุณ   โทษทณัฑท์ั้งหลาย  
เร่ืองขึ้งหึงผวั  กลวัภยัเม่ือตาย  
โทษทณัฑท์ั้งหลาย  ไดแ้ก่อาตมา  

   ๏717 หญิงใจกุศล  
รักท่านรักตน   ไม่มีอุเบกสา  
ปรนนิบติัพ่อแม่   เฒ่าแก่ยายตา  
โนมเนาอาตมา   บ่มีใครชงั  

   ๏688 หญิงใจกุศล  
รักท่านรักตน   ไม่มีอุเบกขา  
ปรนนิบติัพ่อแม่   อนัแก่ชรา  
นบนอบภสัดา  ไม่มีใครชงั  

   ๏718 รู้คิดผิดชอบ  
ใจนั้นประกอบ   ร ่าฟังทุกขงั  
วา่ตนเกิดมา   ยอ่มลว้นอนิจงั  
ใครสอนเร่งฟัง   จ าไวส้อนใจ  

   ๏689 รู้คิดผิดชอบ  
ใจนั้นประกอบ   ร าพึงทุกขงั  
วา่ตนเกิดมา   ยอ่มลว้นอนิจงั  
ใครสอนเร่งฟัง   จ าไวใ้ส่ใจ  

   ๏719 อุตส่าห์ปรนนิบติั  
ท าตามบญัญติั   ค าพระวินยั  
พระเจา้เทศนา   วา่บุคคลผูใ้ด  
ท าดงัน้ีไซร้   บ่แคลว้นิรพาน  

   ๏690 อุตส่าห์ปรนนิบติั  
ท าตามบญัญติั   พระธรรมวินยั  
พระเจา้เทศนา   วา่คนผูใ้ด 
ท าดงัน้ีไซร้   บ่แคลว้นิรพาน  

    ๏720 ยงัมิพน้ทุกข ์ 
จกัไดเ้สวยสุข   ในวฏัสงสาร  
แมน้ตายจะได ้  ยงัสวรรคนิ์พพาน  
หวัหนา้พระศรีอาริย ์ เท่ียงแทแ้ลนา  

    ๏691 ยงัไม่พน้ทุกข ์ 
จะไดเ้สวยสุข   ท่ีในสงสาร  
จะไดไ้ปสวรรค ์  อยูช่ั้นวิมาน  
เกิดทนัพระศรีอาริย ์ เท่ียงแทแ้ลนา  

   ๏721 เฒ่าโสอุดร  
อนัเท่ียวซอกซอน  ตามยงิราชา  
กลบัถึงบา้นเมือง  บาปนั้นมาเตือน  
ความแก่ชรา   เฒ่าถึงแก่กาล  

   ๏692 เฒ่าโสอุดร  
อนัเท่ียวซอกซอน  ตามยงิราชา  
กลบัไปบา้นเรือน บาปเตือนอาตมา  
ความแกชรา   มาถึงแก่กาล  

   ๏722 บดัเด๋ียวไปตก  
อยูใ่นนรก   เป็นบา้ห่ึงนาน  

   ๏693 บดัเด๋ียวไปตก  
อยูใ่นนรก   เป็นบา้หึงนาน  
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ส้ินชีพบรรลยั   อยูเ่ป็นนาน  
ทุกเม่ือเช่ือวนั   บ่ไดเ้คล่ือนคลา  

ไฟไหมนิ้รันดร์  ทุกวนันิจกาล  
อยูใ่นไฟนาน  มิไดเ้คล่ือนคลา  

   ๏723 ฝ่ายทา้วพรหมทตั  
อนัครองสมบติั   ในเมืองพารา  
บาปตนใชพ้ราน   ใหไ้ปยงิราชา  
คร้ันเม่ือมรณา   ไปยงัอบาย  

   ๏694 ท่านทา้วพรหมทตั  
อนัครองสมบติั   ในเมืองพารา  
บาปตนใชพ้ราน   ไปยงิราชา  
คร้ันมว้ยมรณา   ไปตกอบาย  

   ๏724 หมกไหมไ้ดทุ้กข ์ 
ไม่มีความสุข   เลยท่านทั้งหลาย  
ใครท าดงัน้ี   ทัว่ทั้งหญิงชาย  
คร้ันมว้ยวอดวาย  ยอ่มไดทุ้กขท์น  

   ๏695 หมกไหมไ้ดทุ้กข ์ 
ไม่มีความสุข   นะท่านทั้งหลาย  
ใครท าดงัน้ี   ทัว่ทุกหญิงชาย  
คร้ันมว้ยวอดวาย  ไดไ้ปทุกขท์น  

    ๏725 พระเจา้เทศนา  
วา่กรรมเวรา   ตามเบียดเบียนตน  
ท าบาปไดบ้าป   ท าบุญไดผ้ล  
เพราะสร้างกุศล   ตามเล้ียงอาตมา  

    ๏696 พระเจา้เทศนา  
วา่กรรมเวรา   ตามมาเบียดตน  
ท าบาปไดบ้าป   ท าบุญไดผ้ล  
เพราะกรรมกุศล   ตามเล้ียงอาตมา  

   ๏726 คร้ังเทศนาเสร็จ  
บดันั้นสรรเพชร   ชกัชาติประมวลมา  
ฝงูคนทั้งหลาย   หญิงชายนานา  
ฟังแลว้จงมา   จ าไวใ้ส่ใจ  

   ๏697 คร้ังเทศนาเสร็จ  
ลว้นองคส์รรเพชญ ์ ประมวลธรรมมา  
ฝงูคนทั้งหลาย   หญิงชายนานา  
ฟังแลว้ธรรมา   ควรจ าใส่ใจ  

    ๏698 เสียงแหง้เสียแลว้ 
บวัปรางนางแกว้  วา่ไม่อ่อนหวาน 
ถา้มีน ้าตาล  ไดท้ ายาเสียง 
สวดใหเ้พราะเพรียง เสียงดีกวา่เก่า 

๏ญาณี ๏ญาณี 
๏727 พรานเฒ่าโสอุดร  อนัเท่ียวจรยงิทา้วไทย  
กลบัชาติใช่อ่ืนไกล  คือวา่องคพ์ระมหาเถร  

๏699 พรานเฒ่าโสอุดร  อนัเท่ียวจรยงิทา้วไทย  
กลบัชาติใช่อ่ืนไกล  คือวา่องคพ์ระมหาเถร  

๏728 คือองคพ์ระเทวทตั  พระเจา้ตรัสในบริเวณ  
ไดเ้ป็นมหาเถร   ยอ่มชิงชยัแก่ศาสดา  

๏700 ช่ือวา่เทวทตั  พระเจา้ตรัสวา่มีเวร  
คือองคม์หาเถร   ยอ่มชิงชยัในศาสนา  

๏729 อนัวา่ทา้วพรหมทตั  เม่ือกระวติักลบัชาติมา  
ก็ไดเ้ป็นพญา   ช่ืออชาตศตัรู  

๏701 ส่วนวา่ทา้วพรหมทตั พระเจา้ตรัสกลบัชาติมา  
เธอไดเ้ป็นพระยา ช่ือชาตศตัรู  
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๏730 อ่อนโฉมนางหนุ่มเหนา้ ช่ือวา่เจา้จุลพตัรา  
เม่ือกระวติักลบัชาติมา  วา่ไดเ้ป็นจิญจมาณวิกา 

๏702 อนัโฉมนางหนุ่มเหนา้ ช่ือวา่เจา้มารวิกา 
ท าลายพระศาสดา  เห็นพระเจา้เป็นทรชน 

๏731 นางมหาสุพตัรา  เม่ือราชาเป็นทศพล  
เกิดมานางไดผ้ล   คือพิมพานางเทวี 

๏703 นางมหาสุพตัรา  เม่ือศาสนาพระชินศรี  
โฉมเจา้อรเทวี   ช่ือวา่นางวิสาขา 

๏732 นางแกว้สุพตัรา  เม่ือราชาเป็นชินสีห์  
โฉมนางอรเทวี   ช่ือวา่นางวิสาขา  

 

๏733 เป็นโยมพระพุทธเจา้ นางหนุ่มเหนา้ใจศรัทธา  
ยนิดีในศาสดา   บ่ไดม้าลืมกุศล  

๏704 เป็นโยมพระพุทธเจา้ นางหนุ่มเหนา้เจา้ศรัทธา  
ยนิดีในศาสนา   เจา้มิไดลื้มกุศล  

๏734 นางเกศสุพตัรา  เม่ือศาสนาพระทศพล  
เกิดมานางไดผ้ล   คืออุบลวรรณา  

๏705 นางเกศสุพตัรา  เม่ือศาสนาพระทศพล  
นางไดม้รรคและผล คืออุบลวรรณา  

๏735 นางทั้งสามองคไ์ซร้  เดชะไดเ้พิ่มพูนมา  
คร้ันดบัชีพสังขา  บ่ายหนา้เขา้สู่นิรพาน 

๏706 นางสามองคน้ี์ไซร้ เดชะนางไดส้ร้างมา 
คร้ันดบัสังขารา   เจา้บ่ายหนา้เขา้นิรพาน 

๏736 ส่วนองคพ์ระฉทัทนัต ์บารมีนั้นสร้างมานาน  
แสนกลัป์เป็นประมาณ  ก็ไดต้รัสเป็นศาสดา  

๏707 ส่วนองคพ์ระฉทัทนัต ์บารมีนั้นสร้างมานาน  
แสนกลัป์เป็นประมาณ  จึงไดต้รัสเป็นศาสดา  

๏737 คือองคพ์ระสัพพญัญู อนัเป็นครูทัว่โลกา  
น าเอาพระธรรมมา  เทศนาโปรดสัตวท์ั้งหลาย 

๏708 คือองคพ์ระสัพพญัญู อนัเป็นครูทัว่โลกา  
น าธรรมเทศนา   โปรดสัตวท์ัว่ทั้งหลาย 

๏738 สอนสัตวใ์หไ้ดสุ้ข  ใหพ้น้ทุกขจ์ตุราบาย  
โนม้น าสัตวท์ั้งหลาย  ใหเ้ขา้สู่ยงันิรพาน  

๏709 สั่งสอนซ่ึงฝงูสัตว ์ ใหพ้น้จตุราบาย  
โนม้นา้วสัตวท์ั้งหลาย  ใหบ้่ายหนา้เขา้นิรพาน  

๏739 ทั้งเทพะเทวา  พระเทศนาโปรดบ่นาน  
ใหพ้น้จากสงสาร  ห่วงบ่วงมารอนัผกูพนั  

๏710 ทั้งเทพเทวา   พระศาสดาเจา้ทรมาน  
ใหพ้น้จากสงสาร  ตดับ่วงมารอนัผกูพนั  

๏740 ตดัเสียดว้ยรสธรรม  อนัเลิศล ้าดงัพระขนัธ์  
ผูร้้ายใจฉกรรจ ์  ก็ใหก้ลบัเป็นอารี  

๏711 ตดัเสียดว้ยรสค า  อนัเลิศล ้าคือพระธรรม ์
ใจบาปใจฉกรรจ ์ ก็ใหก้ลบัเป็นอารี  

๏741 คร้ันถว้นพระก าหนด ตถาคตจกัจรลี  
จวบจบครบเดือนปี  พระเสด็จเขา้สู่นิรพาน  

๏712 คร้ันวา่ถว้นก าหนด  ตถาคตมารราวี  
คร้ันแลว้พระชินศรี  เสด็จเขา้สู่นิรพาน  

๏742 จึงไวพ้ระศาสนา  โดยพรรณนาแต่โบราณ  
บญัญติัเป็นประมาณ ถว้นหา้พนัพระวสัสา  

๏713 แลว้ไวพ้ระศาสนา  สอนสัตวม์าทุกวนัวาร  
บญัญติัทุกประการ ถว้นหา้พนัพระวสัสา  

๏ นิพพานงัปัจจโยโหตุ นิทานเจา้พญาฉทัทนัต์ 
จบแต่เท่าน้ีแลว้แลนา 

๏ นิพพานงั ปัจจโย โหตุ เขียนจบวนัเสาร์ แรมส่ีค ่า 
เดือนสิบเอ็ด ปีมะเส็ง อฐัศก เขียนจบนิทานแลท่านเอย 

๏ หนงัสือน้ีนางซุนสร้างไว ้ สุรางคนาง 
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ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
ขอเป็นนิสัยปัจจยัตามแต่จะประสงคห์นา้นั้นเถิด  
๏ เขียนแลว้แต่ ณ วนัพฤหสั เดือนญ่ีแรมเกา้ค ่า  
จุลศกัราชพนัร้อยส่ีเกา้ ปีมะแม นพศก  
เพลาตะวนัชาย เขียนแต่หนงัสือแลว้ส าเร็จทิศา  

   ๏714 ใครยมืไปอ่าน  
ฟังเร่ืองนิทาน   อยา่ท าใหสู้ญ  
เหมือนเอ็นดูดว้ย  จงช่วยอนุกูล  
ขา้เขียนเพียรพูน   เพิ่มพระศาสนา 

    ๏715 เจ็บหลงันัง่เขียน  
เอาดว้ยความเพียร  ฉนัรักหนกัหนา  
ใครเอาสวดอ่าน   ท่านไดก้รุณา  
เหมือนเอ็นดูขา้   รักษาไหดี้ 

    ๏716 น ้าหมากน ้าลาย  
ไฟใตต้กไหม ้  เสียตวัมวัศรี  
ประคิ่นวินชา   ของขา้จงดี  
เอน็ดูเถิดพี่   นอ้งท่ีเอามา 

    ๏717 จะจบัจะตอ้ง  
ประคบัประคอง   ของรักของขา้  
จะตั้งจะวาง   ใหเ้ป็นทางท่า  
อยา่ท าหยาบชา้   เหมือนวา่เจา้ของ 

    ๏718 อนัตวัขา้น้ี  
จะจบัสักที   ค่อยประคบัประคอง  
หมิใหช้อกช ้า   ด าเศร้าศรีหมอง  
สุดท่ีประคอง   มิใหห้มองมวั 

    ๏719 พี่นอ้งทั้งหลาย 
สวดอ่านท่านได ้  บารมีถึงตวั 
ตวัขา้เจา้ของ  มิใหห้มองมวั 
ถึงดีถึงชัว่  ใหเ้หมือนเก่านา 

    ๏720 สุดท่ีจะวิบาก 
แสนทนอดอยาก  เภสัชเพลา 
ไม่มีผูใ้ด  ใครจะอุประถา 
แกข้ดัในกา  ยาขา้สักที 
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ฉบับวัดบ้านแลง ฉบับวัดบ้านนา 
    ๏721 ไม่เห็นหนา้ใคร 

เจ็บขึงตึงไป  ขอ้ขดับดัสี 
สู้อดสู้ยาก  วิบากส้ินท่ี 
ถึงเขียนไม่ดี  อยา่ฉินนินทา 
สร้างพระธรรมไว ้ ไปภายภาคหนา้ 
จกัมีปัญญา  ทรงพระวินยั 

    ๏722 จึงตั้งความเพียร 
เจ็บหลงันัง่เขียน  ค่อยเพียรค่อยไป 
ดว้ยจิตคิดรัก  จกัขา้มสมุทยั 
ใหพ้น้วิสัย  จากห่วงบ่วงมาร 

    ๏723 ถา้มีอชัชา 
เอาไปไม่วา่  แลว้พาคืนสถาน 
อยา่ใหเ้ศร้าหมอง ไม่ตอ้งบุราณ 
เอาไปสวดอ่าน  วานไดเ้มตตา 

    ๏724 ใช่เช้ือเมโธ 
พหูทุกโข  เอโกนาถา 
ไม่เห็นผูใ้ด  อาศยัพึ่งพา 
อณาญาติกา  อุปปัฏฐากไ์ม่มี 

    ๏725 กุศลดลใจ 
จึงเขียนไวใ้น  ศาสนาชินสีห ์
เกิดชาติใดใด  เขญ็ใจอยา่มี 
กราบยาวะชีวี  ถึงนิรพาน 

 ๏ หนงัสือห่อน้ี คุณเคล่ือนผูเ้ขียน คุณจุน ผูส้ร้าง ขอทนั
พระผูส้ าเร็จเถิด 
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ภาคผนวก ข. 
ตวัอยา่งภาพไมโครฟิลม์คมัภีร์ใบลาน เร่ืองฉทัทนัตชาดก และตวัอยา่งบทปริวรรต 

(ฉทัทนัตชาดกฉบบัวดัสูงเม่น อ าเภอสูงเม่น จงัหวดัแพร่) 
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ตัวอย่างภาพไมโครฟิล์มคัมภีร์ใบลาน เร่ืองฉัททันตชาดก ฉบับวัดสูงเม่น 

 

ภาพท่ี 14 ตวัอยา่งไมโครฟิลม์ ฉทัทนัตชาดก ฉบบัวดัสูงเม่น 

 

ภาพท่ี 15 ตวัอยา่งไมโครฟิลม์ ฉทัทนัตชาดก ฉบบัวดัสูงเม่น 
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ตัวอย่างบทปริวรรต ฉัททันตชาดก ฉบับวัดสูงเม่น 
 

ค าปริวรรต ค าอ่าน 
(1) นเมาตสสตฺถุอกึนุเขาจสิติอิท สตฺถาวเนฺนวิ
ห ร นฺ เต เอกทห ร ภิ กฺ ขุ ณี ย  อ ร พฺ ภ ก เถ สิ ส ตฺ
ถาสพ พฺญญู พฺ รพุ ทฺ ธ เจ้าอยู่ส าร าฺนไนปฺล่ า
เชตวนฺนอารฺามพฺรค ปฺรารฺบเชิฺงภิกฺขณีุ 

(1) นโม ตสฺสตฺถุ อกึ นุ โข จสิติ อิท  สตฺถา วเนน 
วิหรนฺเต เอกทหร  ภิกฺขุณีย   อารพฺภ กเถสิ สตฺถา 
สัพพัญญูพระพุทธเจ้าอยู่ส าราญในป่าเชตวนั
อารามพระก็ปรารภซ่ึงภิกขณีุ 

(2) หฺุน่มตฺ๋น 1 หืเปฺนเหฺตแลฺว้ค เทสฺนายฺงัชาดก
อฺนัน้ีอฺนัก๋ฏหฺมายดฺว้ยคฺถาบาฺทตฺ้๋นว่าอกึนุเขาจสิ
ติสตฺถาดฺังน้ีแลสากิรสาวฏฺ ถิย  กุรธิตาฆรวา
เสอทินฺนาวทิสฺวปพฺพชิ 

(2) หนุ่มตน 1 ห้ือเป็นเหตุก็เทศนายงัชาดกอนัน้ี
อนักดหมายดว้ยคาถาบาทตน้ว่า อกึ นุ โข จสิติ  
สตฺถาดังน้ีแล สา กิร สาวตฺถิย   กุลธีตา ฆรวาเส 
อทินฺนา ว ทิสฺวา ปพฺพชิ- 

(3) ตฺวาเอกทิวส ภิกขุณีหิสทิธมฺมสฺสปนฺนายเตา
กิรดังได้ยฺินมาสฺว่ารนาฺงภิกฺขุณีหฺุ่นมตฺ๋นนฺันได้
เกิฺฏ เปฺนลูก รยิงพฺรกุล รอฺัน1ในเมิฺองสาวัตฺฏีค  
หฺนัยฺงัโทฺษในฆราวาสค อฺอกไพ 

(3) -ตฺวา เอกทิวส  ภิกฺขุณีหิ สทิธมฺมสฺส ปนฺนาย
โต กิร ดังได้ยินมาส่วนนางภิกขุณีหนุ่มตนนั้น
ไดเ้กิดเป็นลูกหญิงตระกูลอนั 1 ในเมืองสาวตัถีก็
หนัยงัโทษในฆราวาสก็ออกไป 

(4) บฺวชเปฺนภิกฺขุณีแลยฺงัมีในวนั 1 ภิกฺขุณีทฺลัา
ไพเพฺีอจฺักฟฺังธมฺมเทสฺนาแหฺ่งพฺรพุทฺธเจ้าหฺัแล
ภิกฺขุณี ตฺ๋นนฺัน ลฺ๋งหฺันอตภาวตฺ๋นพฺรพุ ทฺธ เจ้า
อฺนัสฏฐิตฺ๋นนฺั่งอยู่เหิฺนออาฺทสนนฺันแลเทสฺนาธมฺ
มรอฺนัปฺรกฺอบดฺว้ยรูปรกาฺย 

(4) บวชเป็นภิกขุณี แลยังมี ในวัน  1 ภิกขุ ณี
ทั้ งห ล ายไป เพื่ อ จัก ฟั งธ รรม เท ศน าแ ห่ ง
พระพุทธเจา้หันแลภิกขุณีตนนัง่อยู่เหนืออาสนะ
นั้นแลเทศนาธรรมอนัประกอบดว้ยรูปกาย 

 

ค าปริวรรต ค าอ่าน 
(1) เปฺนอฺนัปฺรเสิฺฏอฺนัเกิฺฏแต่บุญรพฺรพุทฺธเจา้อฺนั
ห าท่ี จฺักป รฺยบ ทฺ ยมบ ได้ นฺั น นฺ างค ค รึฺน ไจ
วา่ดฺงันีตฺ๋นขา้อฺนัสฺรเดิฺนวยรวฺษัไนภจเปฺนอฺนัไดหฺ้
อมหฺยบแต่กฺอรมาแนฺ่นยฺงัไดเ้ปฺนบาทบริจาคฺคคืฺ
วาเปฺน 

(1) เป็นอนัประเสริฐอนัเกิดแต่บุญพระพุทธเจ้า
อนัหาท่ีจกัเปรียบเทียบบ่ได้นั้นนางก็คร้ืนใจว่า
ดงัน้ีตนขา้อนัสรเดินเวียน(วษัในภจ) เป็นอนัได้
หอมเหียบแต่ก่อนมาแน่นยงัไดเ้ป็นบาทบริจาค
คือวา่เป็น 

(2) เมีฺยแหฺ่งชาฺยผูนี้คฺืวาพฺรพฺุทฺธเจ้าอฺนัชรขอตฺถ
เมิฺออฺนัดฺงัอฺนัชาติสรณฺญาฺนปรฺยาอฺนัรู้ชาติพาฺยหฺ
ลงัค เกิฏแกฺลภิฺกฺขุณีหุนฺ่มตฺ๋นนฺันจาดฺังนีไกรไน
กาฺลเมืฺอพฺรพุทฺธเจา้ไดเ้ปฺนชาฺ้งส- 

(2) เมียแห่งชายผูน้ี้คือว่าพระพุทธเจ้าอนัชะรือ 
อรรถเม่ืออันดังอันชาติสรณญาณปัญญาอันรู้
ชาติภายหลงัก็เกิดแก่ภิกขุณีหนุ่มตนนั้นจาดงัน้ี
ไกลในกาลเม่ือพระพุทธเจา้ไดเ้ป็นชา้งฉทั- 
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(3) -ทนฺัรตวฺนันฺันขา้ไดเ้ปฺนบาฺทบริจาฺกหืเปฺนคุร
แกฺ่ลฏฺ๋วมีอาชฺฌาไสฺรไจเปฺนคุรคฺมีดายคูได้เปฺน
เมีฺยแหฺ่งมหาบุริสฺสตฺ๋นนฺันยฺงัมีอาชฺฌาไสรไจ
หืเปฺนคุรแกฺ่ลมหาบุริสฺสนีเมีฺอ 

(3) -ทันต์ วนันั้ นข้าได้เป็นบาทบริจาคห้ือเป็น
คุณแก่ตัวมีอัธยาศัยใจเป็นคุณก็มีดายกูได้เป็น
เมียแห่งมหา 
ปุริสสตนนั้นยงัมีอธัยาศยัใจห้ือเป็นคุณแก่มหาปุ
ริสสน้ีเม่ือ 

(4) เปฺนชาฺ้งสทนัรตอฺนัชรขรู้ว่ามีอาชฺฌาไสฺรไจบ 
หืเปฺนคุรอฺนัชาภิกฺขุณีหฺุน่มตฺ๋นนฺันอยู่ร าเพฺิงไพฺ
มาก รู้ว่าดฺังนฺันแกฺ่ลข้าปฺลาฺงเมีฺอเปฺนเมีฺยมหาบุ
ริสสเจา้ตฺ๋นนีวฺนันฺนัค ไดตฺ้ั้งไวฺย้ยฺงัโทฺษมาตฺรา 

(4) เป็นชา้งฉัททนัต์อนัชะรือ รู้ว่ามีอธัยาศยัใจบ่
ห้ือเป็นคุณอนัชาภิกขุณีหนุ่มตนนั้นอยู่ร าพึงไป
มาก็รู้ว่าดังนั้นแก่ขา้ปางเม่ือเป็นเมียมหาปุริสส
เจา้ตนน้ีวนันั้นก็ไดต้ั้งไวย้งัโทษมาตรา 

 

ค าปริวรรต ค าอ่าน 
(1) ห้อฺย1ในหฺ๋วไจใชพ้รฺานฺเนิอฺผูชื้วฺาเสานุตฺตรหื
ไพยฺิงชาฺ้งสทนฺรตอฺนัสุงได8้0สฺอกรนฺับเปฺนวาได้
20วาดวฺ้ยปืนอฺนัชุบรน ้ าพิดหืเถิฺงเซีฺงอฺนัสฺยงชีวิฺต
ตายไพวฺ ันนฺันแลนาฺงรู้วาอฺันทุกค เกิฺดมีแกฺ่ล
ภิกฺขณีุหฺนุ่มตน 

(1) ห้อย 1 ในหัวใจใชพ้รานเน้ือผูช่ื้อว่าโสนุตตร
ห้ือไปยิงช้างสทนัต์อนัสูงได ้80 ศอกนับเป็นวา
ได้ 20 วาด้วยปืนอัน ชุบน ้ าพิษ ห้ือถึงซ่ึ งอัน
เสียชีวิตตายไปวนันั้นแลนางรู้ว่าอนัทุกข์ก็เกิด
แก่ภิกขณีุหนุ่มตน 

(2) นฺันนาฺงคฺมีหฺ๋วใจอฺนัรฺ้อรบ่อาฺทจฺกัทฺ๋รงตฺ๋นอยู่
ได้ อฺันห าฺยใจ เข้ า อฺอก เปฺ น อฺัน รฺ้อรค รฺห าย
มาฺกนฺักค รฺ้องไห้ดฺว้ยสฺยงอฺนัดฺังมาฺกนฺักหฺันแลต 
สุ ตฺวาทิ สฺ วาส ตฺถาพ รฺพุ ทฺ ธ เจ้าหฺัน ภิ กฺขุ ณี หฺ
นุ่มตฺ๋นนฺนัมีใจ 

(2) นั้นนางก็มีหัวใจอนัร้อนบ่อาจจกัทรงตนอยู่
ไดอ้นัหายใจเขา้ออกเป็นอนัร้อนกระหายมากนกั
ก็ร้องให้ด้วยเสียงอนัดังมากนักหั้นแล ต  สุตฺวา 
ทิสฺวา  
สตฺถา พระพุทธเจา้หนัภิกขณีุหนุ่มตนนั้นมีใจ 

(3)  ไคฺร่หฺัวแลรฺ้องไห้สฺันนฺันพฺรพุทฺธเจ้าค แยฺม้
ใคฺร่หฺัวหืปรฺากฺฏดฺงัอฺนัภิกฺขุสงฆทฺลาัหาฺกถาฺมว่า
ขา้แด่พรฺพุทฺธเจ้าอฺนัใดมาเปฺนเหฺตพรฺพุทธเจ้ากฺ
ท าแยฺม้ไคฺร่หฺวันฺนัชาวา่อฺนัพรฺพุทฺธ 

(3)  ใคร่หัวแลร้องไห้ฉันนั้นพระพุทธเจา้ก็แยม้
ใคร่หัวห้ือปรากฏดังอนัภิกขุสงฆ์ทั้ งหลายหาก
ถามว่าข้าแด่พระพุทธเจ้าอันใดมาเป็น เหตุ
พระพุทธเจา้แยม้ใคร่หวันั้นชาวา่อนัพระพุทธ 

(4)  เจ้่ากฺล่าฺวว่าภิกฺขเวดูกฺราภิกฺขุทลัาภิกฺขุณีหฺ
นุ่ม ตฺ๋นนีรนึฺก รู้ยฺ ังโทฺษอฺันได้กฺท าหื ในพฺรต
ถาคตปฺลาฺงเมืฺอได้เปฺนช้าฺงสทันรตวฺนันฺันคีฺมค า
โสฺ๋กทุกรแลรฺ้องไห้ว่าอฺนัดาฺยพฺรพุทธเจา้ค ขอเอา
มา 

(4)  เจ้ากล่าวว่า ภิกฺขเว ดูกรภิกขุทั้ งหลายภิกขุ
หนุ่มตนน้ีระนึกรู้ยงัโทษอันได้กระท าห้ือใน
พระตถาคตปางเม่ือไดเ้ป็นชา้งฉทัทนัตว์นันั้นก็มี
ค  าโศกทุกขแ์ลร้องไหว้า่อนัดายพระพุทธเจา้ก็ขอ
เอามา 
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ค าปริวรรต ค าอ่าน 

(1) ยฺ ังอตีกมฺมเทสฺนาว่าดฺังนีอติเตหิมฺมวนฺต
สมนฺตทห อุปฺปนิสาย อฏฺฐสหสสาหฏฐินาคาวสึ
สุพุ ทฺ ธิม นฺ เตาเวหาส  คามา ในกาฺลอฺัน ลฺ่ วง
แลฺว้หฏฺฐินาโครืชาฺ้งหฺ่นุมทฺลาัทฺลาั 

(1) ย ังอตีกัมมเทศนาว่าดังน้ี อตีเต หิมมวนฺต
สมนฺตทห  อุปฺปนิสฺาย อฏฺฐสหสฺสาหฏฺฐินา 
คาวสึสุ พุทฺธิมนฺโต เวหาส  คามา ในกาลอนัล่วง
แลว้ หตฺถินาโค อนัวา่ชา้งหนุ่มทั้งหลายทั้งหลาย 

(2) ได ้8 พฺลัตฺ๋วอฺนัมีริทฺธีทยรยฺอมสฺรเดิฺนไพใน
อากาษอฺันอไสฺรเซิฺงสทนฺตสฺรในปฺล่าหิมฺมพาฺ
นค อยูแลในกาฺลนฺันโพฺิธสฺัตเจ้าได้เกิฺดเปฺนลูก
ชาฺ้งตฺ๋น1เปฺนอฺนัปฺรเสิฺดกฺวา่ 

(2) ได ้8 พนัตวัอนัมีฤิทธ์ิเทียนย่อมสรเดินไปใน
อากาศอนัอาศยัซ่ึงสทนัตสระในป่าหิมพานต์ก็
อยู่แลในกาลนั้นโพธิสัตวเ์จา้ได้เกิดเป็นลูกช้าง
ตน 1 เป็นอนัประเสริฐกวา่ 

(3) ช้ าฺงทฺลัาฝุงนฺัน สฺวารลูกช้ าฺงตฺ๋วนฺัน มี ต๋ว
ขาฺวทฺงัมฺวรลตนมุกฺขปาเทามีหฺน้ามีติฺนอฺนัแดฺงคฺ
มีแลเสาอปฺปลพฺภาเคสฺวารในกาฺลพาฺยหฺน้า
แต่นฺนัลูกชาฺ้งตฺวันฺนัเถิฺงวุทฺธิอฺนัจ า 

(3) ช้างทั้ งหลายฝูงนั้ นส่วนลูกช้างตัวนั้ นมีตัว
ขาวทั้งมวล รตฺนมุกฺขปาโท มีตีนอนัแดงก็มีแล 
โส อปฺปลพฺภาเค ส่วนในกาลภายหน้าแต่นั้ น
ลูกชา้งตวันั้นถึงวุฑฒิอนัจ า 

(4) เริฺนขฺึนไหย่มาอฏฺฐสิติหฏฺฐเพฺพเธาอฺนัสุงได้
80สฺอกนฺัปเปฺนวาได20วาวิสตานสตายาเมา
มีตฺ๋นอฺนัยาฺวไดรฺ้้อยชาฺวสฺอกปฺรกฺอบดวฺ้ยงฺวงอฺนั
ขาฺวเสฺมิอะลฺวดเงิฺนอฺนัขาฺวยาฺวได5้8สฺอก 

(4) เริญขึ้นใหญ่มา อฏฺฐสิติหฏฺฐเพพโธ อนัสูงได ้
80 ศอกนับเป็นวาได ้20 วา วิสตานสตายาโม มี
ตนอนัยาวได้ร้อยชาวศอกประกอบด้วยงวงอนั
ขาวเสมอลวดเงินอนัขาวยาวได ้58 ศอก 

 

ค าปริวรรต ค าอ่าน 

(1) นฺัป เปฺนวาได้สิฺป  4 วาอฺ๋กทนฺตาตรืงาแหฺ่ง
ชาฺ้งตฺ๋วนฺนัวฺยรลฺวงกฺ๋มไดสิฺ้ปสฺอกนฺัปเปฺนวาได3้จ า
อฺ๋กลฺวงยาฺวงานฺันได้ 30 สฺ่อนฺัปเปฺนวาได้ 7 วา2
สฺ่อปฺรกฺอบดฺ้วยรสฺสมีวณฺณ 6 ปฺรกาฺรช้าฺงตฺัวนฺัน
หาฺกเปฺนใหฺยกฺ่วา่ชาฺ้ง 

(1) นับเป็นวาได้สิบ 4 วา อก ทนฺตา อนัว่างา
แห่งช้างตัวนั้ น เวียนลวงกมได้สิบ  4 ศอก
นับเป็นวาได้ 3 วาจ าอกลวงยาวงานั้ นได้ 30 
ศอกนบัเป็นวาได ้7 วา 2ศอกประกอบดว้ยรัศมี
วรรณ 6 ประการช้างตวันั้นหากเป็นใหญ่กว่า
ชา้ง 

(2) ทฺลัาได้ 8 พฺ ัลตฺัวนฺันค ทยรยฺ่อมปูชาพฺรปเจฺก
เจา้ทฺล่าหฺันแลเทวอคมเหสีเยานาฺงพรฺตฺ๋วนฺันอฺนัเปฺ
นอคฺคมเหสีแหฺ่งพฺรฺยาช้าฺงตฺวั1ชืฺวาจุทฺธสุภทรฺาตฺวั 
1 ชืฺวามหาสุทฺราแลนา 

(2) ทั้ งหลายได้ 8 พันตัวนั้ นก็เทียนย่อมปูชา
พระปัจเจกเจา้ทั้งหลายหันแล เทฺว อคฺมเหสีโย 
นางพระตัวนั้นอนัเป็นอัคคมเหสีแห่งพระยา
ช้างตัว 1 ช่ือว่าจุทธสุทราตัว 1 ช่ือว่ามหา
สุภทัราแลนา 



  306 

(3) 1 ราชาพฺ รฺยาช้าฺงตฺ๋วนฺันมีหฺมู่ช้าฺงทฺลัาได้ 8 
พฺลัตฺวัเปฺนบริวาฺรค ผูใ้นคูหาฅ าแลเสาปนฺนสทนฺท
การ วป นฺ น ก ว าห ตฺ ถิ รืส าฺยร าฺยน ้ าใน ที ท า กฺ
ลาฺงสทนฺตอฺนัมีปฺรหฺมาฺร 12 โยชฺนะนฺันอนัว่าน ้ า
อฺนันฺนัก็ไสงาฺมเปฺน 

 

(3) 1 ราชาพระยาช้างตวันั้นมีหมู่ช้างทั้งหลาย
ได้  8พันตัว เป็ นบ ริวารก็ ผู ้ในคูห าต าแล 
โสปนฺนสทนฺทการ วบนนก วาหตฺถิ อนัว่าสาย
รายน ้ าในท่ีท ากลางสทันตอันมีประมาณ 12 
โยชน์นั้นอนัวา่น ้าอนันั้นใสงามเป็น 

(4) ดฺงัแกฺว้วิทุรนฺันคฺมีในสฺระทีนฺันแลทนฺตรอถฺตั
แต่นฺันอันว่าปฺลาดฺอัไม้ผฺ ัก ตฺ๋บสีฺงดฺยวก็แวษยฺ ัง
น ้ าส รฺะ นฺั น กฺ ว้างได้ ไ ย ชฺน ะ  1  ค ตฺั งอ ยู่ แ ล ต
ทนนฺตร ถฺตันนัปฺลาดฺอนิัลฺลบฺลแวษปฺลาดฺอผฺักัตฺบกฺ
วาฺ้งค ไดโ้ยชฺนะ 1 ถฺตันฺนัดฺออุับฺล 

(4) ดังแก้ววิฑูยน์ั้นก็มีในสระท่ีนั้นแล ทนฺตร  
ถดัแต่นั้นอนัว่าป่าดอกไมผ้กัตบส่ิงเดียวก็แวด
ยังน ้ าสระนั้ นกว้างได้โยชน์  1 ก็ตั้ งอยู่แล 
ตทนนฺตร  ถัดนั้นป่าดอกนิลลบลแวดป่าดอก
ผกัตบกวา้งก็ไดโ้ยชน์ 1 ถดันั้นดอกอุบล 

 

ค าปริวรรต ค าอ่าน 

(1) แดฺงแวษปฺล่าดฺอนิัลฺลบฺ๋ลขาฺวกฺวาฺ้งค ไดโ้ยชฺนะ 
1 แวษปฺล่าอุบฺ๋ลแดฺงก็ไดโ้ยชฺนะ 1 ปฺล่าดฺอบฺ๋ัวขาฺวกฺ
วาฺ้งค ไดโ้ยชฺนะ 1 ปฺลาดฺอขฺัรมุดกฺวาฺ้งค ไดโ้ยชฺนะ 1 
แวษรฺอมกฺันอฺอกมาแต่ฝฺงสรฺะนฺันก็ตฺั้ งอยู่หฺันแล
มีร๋สฺสแลวณฺณาปฺล่า 

(1) แดงแวดป่าดอกนิลลบลขาวกว้างก็ได้
โยชน์  1แวดป่าอุบลแดงก็ได้โยชน์  1 ป่ า
ดอกบัวขาวกวา้งก็ได้โยชน์ 1 ป่าดอกขรมุด
กวา้งก็ได้โยชน์ 1 แวดล้อมกันออกมาแต่ฝูง
สระนั้นก็ตั้งอยูห่นัแลมีรสแลวณัณาป่า 

(2) ดฺอัทฺ ังมฺวรค เจิฺอกฺัน เปฺน ตฺ้นว่าดฺอัผฺ ัก ตฺ๋บ ดฺ
อันิ ลฺลบฺ๋ลค แวฺษปฺล่าทฺลาดฺอัทฺลาฝุงอ่ืฺนก็ตฺั้ งอยู่
แลอฺนัไดโ้ยชฺนะ 1แลรืปฺล่าเขา้สาลีก็เกิฺฏอยูไนน ้ า
ปฺ รหฺ ม าฺรพยงอแอฺวแ หฺ่ งช้ าฺงทฺ ลัา อฺันว่ าปฺ ล่ า
ไมทฺ้ลาัอฺนัเปฺนตฺน้เปฺน 

 

(2) ดอกทั้งมวลก็เจือกนัเป็นตน้ว่าดอกผกัตบ
ดอกนิลลบลก็แวดป่าทั้งหลายดอกทั้งหลายฝูง
อ่ืนก็ตั้ งอยู่แลอันได้โยชน์ 1 แลอันว่าป่าข้าว
สาลีก็เกิดอยู่ในน ้ าประมาณเพียงแอวแห่งช้าง
ทั้งหลายป่าไมท้ั้งหลายอนัเป็นตน้เป็น 

(3) กฺอเปฺนฟฺ่ อมไม้อฺันปฺรกฺอบดฺ้วยดฺอัแลมี กีฺ
นคนฺธอฺนัหฺอมคืฺว่าดฺอไัมอฺ้นัเหฺลิงฺออฺนัแดฺงอฺนัขยว
อฺนัขาฺวค ตฺั้งอยู่ไนท่ีสุดแหฺ่งน ้ าสฺระนฺนัแลกฺอดฺอไัม้
ฝงุนฺนัค กฺวาฺ้งไดโ้ยชฺนะสยงแลถฺตันฺนัปฺล่าถฺ๋วถิฺม 

(3) กอเป็นฟ่อมไมอ้นัประกอบด้วยดอกแลมี
กล่ินคนัธอนัหอมคือว่าดอกไม้อันเหลืองอัน
แดงอนัเขียวอนัขาวก็ตั้งอยู่ในท่ีสุดแห่งน ้ าสระ
นั้นแลกอดอกไมฝ้งูนั้นก็กวา้งไดโ้ยชน์เสียงแล
ถดันั้นป่าถัว่ถิม 
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ภาคผนวก ค. 
ตวัอยา่งตน้ฉบบัคมัภีร์ใบลาน เร่ืองฉทัทนัตชาดก และตวัอยา่งบทปริวรรต 

(ฉทัทนัตชาดกฉบบัวดัหอสมุดแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจนัทน์) 
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ตัวอย่างคัมภีร์ใบลาน เร่ืองฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว 

 

ภาพท่ี 16 ตวัอยา่งตน้ฉบบั ฉัททนัตชาดก ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว  

 

ภาพท่ี 17 ตวัอยา่งตน้ฉบบั ฉัททนัตชาดก ฉบบัหอสมุดแห่งชาติลาว 
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ตัวอย่างบทปริวรรต ฉัททันตชาดก ฉบับหอสมุดแห่งชาติลาว 
 

ลาน
1 

นิทานพระยาซ้างสัตทนั หนังสือนิทานค ากลอนพระยาซ้างสัตทนัเล่มน้ี ท่านเจา้คุณพระอุ
บาลีคุนูประมาจารย ์
ศิริจันโท จนั ได้เรียบเรียงรจน์มาไวซ่ึ้งเป็นหนังสืออ่าน เป็นคติเตือนใจและเพลิดเพลิน 
เพราะ 
เป็นเร่ืองพระโพธิสัตวเ์สวยซาติเป็นพระยาซา้งเผือกสัตทนั เป็นท่ีน่าอ่านน่าฟังนกัจึง 
ได้จัดการถ่ายถอดใส่ใบลานไว ้เพื่อรักษาต้นฉบับ เดิมบ่ให้เส้ือมสูญไป ผูถ้่ายถอด จอน 
บุพศิริ  

ลาน
2 

โอมสิทธ์ิโอมทงัให้คงให้แคลว้ ขอให้แกว้ดวงเลิศทั้งสาม เฮามีนามศิริจนัทะ จ าไวน้ะลูก ๆ 
หลาน ๆ เฮาใจ 
บานไหวคุ้ณพระแก้ว ไหวพ้ระแลว้ขอไหวค้รูบา อุปปัซซาอาจารยพ์่อแม่ ไหวเ้ฒ่าแก่ทั้ง
เทพย 
อินทร์พรหม ขอประนมยอมือใส่เกลา้ ไหวพ้ระเจา้พระธรรมพระสงฆ ์มีจ านงขอคุณทุกแห่ง 
มาซ่อยแต่งซ่อย 
ค ้าซ่อยหนุน มาเพิ่มพูนปัญญาแห่งขา้ ผูใ้จกลา้อยากแต่งต านาน แต่งนิทานสัตทนัซ้างใหญ่ 
แต่งขึ้น  

ลาน
3 

ไวส้อนโลกภายหลงั อนิจจงักรรมเวรเวียนครอบ เวียนมาตอบเพราะผูกกรรมเวร เห็นชดัเจน
เห็นมาหลายซาติ 
องค์พระบาทตนยอดนาโถ องค์พุทธโธยงัเวียนมาเกิด เอาก าเนิดเป็นโพธิสัตว ์ในไตรวตัร
สร้าง 
โพธิสมภาร กรรมบนัดาลใหเ้กิดเป็นซา้ง มีท่ีอา้งอยูใ่นซาดก อยา่วิตกในหา้สิบซาติ 
อย่าประมาทการผูกกรรมเวร มนัเป็นเข็ญต่อกนัไปหน้า เฮาบ่ช้าขอกล่าวนิทาน ตามต านาน
สัตทนัซา้งใหญ่  

ลาน
4 

ท่านกล่าวไวเ้ป็นน่าอศัจรรย ์ตวัมะหันใหญ่สูงสะอาด สูงสะอาดสีเผือกงาแดง บุญเพื่อนแรง
บ่ห่อนต ่าตอ้ย 
บ่ห่อนเป็นนอ้ยในซาติทั้งสอง เป็นท านองโพธิสัตวไ์ซซ้าติ องคพ์ระบาทพระยาสัตทนัเป็น 
ส าคมงายาวงาใหญ่เพิ่นกล่าวไวก้  ารอบสิบสอง เป็นท านองสมโตเพิ่นใหญ่ อยูป่่าไม ้
ขอบเขตหิมพานต ์เป็นสถานอุดมล ้ายิ่ง มีทุกส่ิงสระน ้ าองัโส มีถมไป...หญา้ปลอ้งอยูใ่นทอ้ง
ป่าใหญ่  
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ลาน 
5 

ดงหลวง ของทั้งปวงส้มหวานกลว้ยออ้ย มีบ่น้อยหาได้ดงัหมาย ซ้างทั้งหลายนับแสนนับ
หม่ืน มากลน้เหลือ 
เป็นบริวาร พระยาซ้างสามเมียหลวงมีสีงามพน้ท่ีเกิดดว้ยสมภาร ตวัประธานเมียหลวงเมีย
เฒ่า 
ช่ือของเจา้มหาสุภตัรา นางพญาสีขาวปานไข่ ผงขึ้นใหญเ่ป็นเอกเทวี มเหสีท่ีสองพระ 
บาทงามสะอาดช่ือแกว้สุพตัรา กลัยาสีแดงคือซาด สีประหลาดเรียกสีซมพู นางบุญชูท่ีสาม
เมียไท ้ 

ลาน 
6 

มีช่ือไวว้่าเกศสุพตัรา กลัยาสีนวลคือเมฆ ยงัมีอีกช่ือว่าจุลละพตัรา กลัยาเป็นเมียท่ีส่ี เจา้ผูน้ี้สี
ม่วง 
ด านิล พระภูมีรักแพงทั้งส่ี ตั้งไวท่ี้เป็นเอกโทตรี นางเทวีส่ีองคบ์่คลาด ตามพระบาทผอ่แกว้ 
ชู่ยาม สู่สนามโพธ์ิไทรตน้ใหญ่ เป็นตน้ไมก้วา้งใหญ่ใบหนา มีสาขายืน่ยาวร่มกวา้ง สัตทนั 
ทา้วพาหมู่มานอน บ่อาทรกลางวนัเดินป่า เดินเป็นท่าสง่าราศี ในวิถีดอยดงสระน ้ า วนัท่ีช ้ า
จกัเกิดราคี  

ลาน 
7 

นางเทวีส่ีองค์เทียมทา้ว เดินสู่ดา้วดอนหมู่บริวาร ถึงสถานแห่งตน้หมากเด่ือ สุกแดงเร่ือแต่
ตน้ถึงปลาย พระโสม 
สายหกัปันเมียแกว้ บาทช่ือแลว้จุลสุพตัรา บ่ทนัพิจารณามดแดงรังนอ้ย นางผูส้อย 
รับแลว้รีบกิน นางสีนิลมดแดงกดัปาก เจ็บแสบมากกดัหูกดังวง นางเอ้ินทว้งด่าผวั 
ทั้งเคียดซายเสนียดน้อยมนัชงัซายน้ีถงัใจเล้ียวใจคด แกลง้เอามดมาให้กดักนั ซายส าคญัรัก
เมีย  

ลาน 
8  

บ่เถิงกูบ่เพิงจกักลั้นใจตาย กูอบัอายขายหนา้เพื่อนบา้น พระกล่าวตา้นขอโทษทรามวยั พี่จน
ใจพี่บ่ไดแ้กลง้ อยา่ท า 
โทษผวัขวญั เจา้สินอนฟังค าพี่เวา้ พี่รักเจา้เสมอดัง่ดวงตา เจา้อยา่วา่พี่บ่แพง รังมดแดง  
ติดมาบ่รู้ เฮาจึงสู้ใหน้อ้งหวงัสุข เจา้อยา่ทุกขห์าโทษใส่ผวั เฮาบ่...สินมีบ่ขาด เฮาบ่ประมาด 
แกลง้ต่อเมียแพง เจา้อยา่ใจแข็งติผวัใส่โทษ เจา้อย่าโกรธหาโทษใส่ผวั เฮาบ่...ขอสาบาน ให้
เจา้นางหนุ่มเหนา้  

ลาน 
9 

จุลสุพตัรา บ่ฟังวาจาผวัแพง เอ้ินเวา้ใจของเจา้มนัมิดมนัด า ขอผูกกรรมผูกเวรผวัแกว้ บ่ให้
แลว้ในซาติภายหลงัขอ 
สมหวงัไดฆ่้าผวัแกว้ นางกล่าวแลว้เลยกลั้นใจตาย พระโสมสายเสียดายร้องไห้ พระบาทไท้
ใหว้า่ 
พุทธโธใจโมโหใจหญิงใจน้อย เหตุเล็กน้อยบ่พอกลั้นใจตาย น่าเสียดายตามหลงั ชู่ม่ือเจ้า 
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ต่อนต้ือ 
ซวนหมู่บริวาร ฝังนางคราญขุดหลุมกวา้งใหญ่ เอาลงใส่กลบเกล่ือนถมดี พาเทวีหมู่ฝูง
กลบัคืน เจา้จอมป่ินหน่อโพ 

ลาน 
10 

ธิสัตว ์ใจบ่ตดัอาศยัออกไดย้งัร้องไห้หานอ้งบ่วาย เป็นปริยายจบลงกนัตน้ อนุสนตั้งฟังก่อน
ติดต่อ เจา้ตนหล่อจุล 
สุพตัรา มรณาจากผวัซาติซา้ง บุญไดส้ร้างไปเกิดเป็นคน ปฎิสนธ์ิในทอ้งนางเอก ผูอ้ภิเษก 
เป็นมเหสี ผูเ้ป็นเทวีพญาพรหมทตั ในจงัหวดัเมืองพาราณสี บุณนางมีเกิดมางามแฉลม้ 
งามปานแตม้ปานแต่งปานเขียน มีใจเพียรล ้าแย่งพ่อแม่ เจา้ตนแก่องค์พระบิดา พระราซารัก
แพงลูกแกว้  

ลาน 
11 

รักบ่แลว้เพียงดัง่หวัใจ นางทรามวนัใหญ่สูงเมือหนา้ ไดสิ้บห้าเป็นหนุ่มเป็นสาว ... กรรมเวร
ร้าย 
มนัแล่นมาทนั นางนอนฝันเป็นน่าสังเวซ ฝันวิเศษไดน้อนเตียงงาใหญ่ เหลือตาบ่ติดบ่ต่อ 
งามปานหล่อเล้ือยถึงเป็นตรง หนา้ราบเพียงนอนเยน็กบัร้อน นางสะทอ้นเลยต่ืนคร ่าหา 
ยงัติดตาติดใจ เจ้าแม่คิดว่าแน่บ่ใช่ความฝัน เป็นหน้าอศัจรรยค์วามฝันปานต่ืน ใจบ่ช่ืนคิด
ฮอดเตียงงา  

ลาน 
12 

นางพระยา...เศร้าโศก ทูลพ่อเจา้ตามเหตุค  าฝัน ขอจอมท่านไปหาให้ลูก ใจลูกผูกบ่ไดแ้มน้
ตาย ลูกบ่วาย 
อยากนอนของแท ้เจา้เป็นแก่ตนพ่อราซา มีวาจาเลา้โลมลูกแก้ว บุณบ่แคลว้คงไดด้ังหมาย 
เจา้โสม 
สาย ลูกแพงอยา่ฮอ้น พ่อจกัผอ่นถามหมู่เสนา พ่อจกัหาน ามาให้ได ้อย่าร้องไห้คอยอยู่เยน็ใจ 
นาง 
ทรามวยัยินดีบ่เศร้า พระพ่อเจา้ขึ้นสู่โรงหลวง คนทั้งปวงเป็นเถา้นั่งนอนเฝ้าวงรอบภูมินทร์ 
เจา้แผน่ดินคืนตรัส  

ลาน 
13 

ถามอ ามาตย ์ไผบ่อาจไดซ้้างงาสาน งาประมาณผ่าเป็นเตียงได ้มีอยู่ใกลห้รืออยู่ทางไกล ภูว
ไนบอกเหตุลูกแกว้ เฮาฮูแ้ลว้จกั 
แต่งคนไป พวกขา้ไทพากนัทูลบาท ขา้พระราซบ่เคยไดย้นิ งาอิสังผา่เป็นเตียงได ้มีบ่ไฮอ้ยา่ง 
ใหญ่เคยเห็น ใหญ่เตม็เกินส่ีด าเคยผอ่ ใหญ่กะดงัตอ้งถามนายพราน เหตุเขา้หานเขา้ 
ดงป่าไม ้พระบาทไทเ้ห็นดว้ยว่างาม ให้รีบตามพรานไพรมมาพร้อม มานั่งลอ้มเฝ้าเจา้พระ
เมือง พระบุญเรือง  

ลาน ถามหาซ้างใหญ่ พรานพวกใหม่วา่บ่เคยมี ยงัมีดีแต่พรานเฒ่า ไดค้วามเวา้แต่ปู่ สืบมา วา่ในทิศ
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14 อุดรนอก 
เขต นอกประเทศเฮามีทางไกล ตั้งใจไปเจ็ดเดือนจ าฮอด ป่าตลอดช่ือหิมพานต์ ใหญ่ท่ีตน
ตาน  
เป็นพายสาน ซา้งงาแดงตวัเผือก ขอใหเ้ลือกพรานกลา้สืบสวน ควรมิควรมอบช่ือวงัถวายไท  ้
ตะโตตั้งเดิมเร่ืองต่อไป ภูวนยัให้ตีกลองร้องป่าว ให้บอกข่าวผูรั้บอาสา ไปเอางาซา้งหลวงมา
ให ้เอามา  

ลาน 
15 

ไดจ้กัใหร้างวลั ตามใจมนัเงินทองขา้ไซ้ กูจกัใหม้นัมัง่มนัมี เป็นเศรษฐีขนุนางก็ได ้จงป่าวให้
รู้ทัว่พระนคร  
โสอุดรฟังเสียงเขาร้อง เอาหูจอ้งรู้ข่าวยินดีใจปีติรับค าพวงน้อย ตวัของขอ้ยขอรับอาสา เขา
จึงพา 
นายพรานเมือไปถวายไท ้พระบาทไดค้นรับอาสา โถมะมามีใจซมช่ืน ดีพน้ล่ืนถามส่ิงพราน
ปวง 
พรานสลองขอของท่ีแหว้ ของกะแดง้เขา้ตากพริกเกลือ ให้สมเหลือเต็มแรงผูเ้ฒ่า องคเ์ป็นเจา้
หาเล่ือยส่ิวขวาน  

ลาน 
16   

ให้สมควร ตดัเจาะถางป่า ดว้ยเหตุว่าขา้เฒ่าถือของ ตามท านองครูบาสั่งไว ้เขา้ป่าไมมี้สัตวมี์
สิน เดินทางดินทางใด 
ทางนั้น มีเคร่ืองกั้นเจาะเล่ือย ส่ิวไปเดินทางไกลจกัเป็นขี้ขา้ ให้ตั้งหน้าเอาซ้างตวัเดียว เดิน
ไพร 
เขียวก าไปทุกส่ิง เดือนร้อนยิง่การเร่ืองอาหาร ครูอาจารยใ์หข้า้กินได ้รักษาไวชี้วิตมาเฮือน 
พรานเฒ่าเตรียมทูลองค์พระราซพระบาทเจ้ารับสั่งให้หา ให้เอามามอบพรานเด๋ียวน้ี พระ
บาทซ ้าถามเม่ือจะไป  
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