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อุดม รุงเรืองศรี
ยอมเปนที่รับรูก ันในวงวิชาการวาดินแดนลานนาคือเขตจังหวัด เชียงราย เชียงใหม พะเยา
ลําพูน ลําปาง แพร นาน และ แมฮองสอน ซึ่งอยูทางตอนเหนือของประเทศไทย เปนแหลงรวมของ
ชนหลายเผาและมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาหลัก จากประวัติศาสตรที่ยาวนาน นับตั้งแตการที่
พระญามังรายครองราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 1802 (1259 A.D.) ไดสรางเมืองเชียงรายเมื่อ พ.ศ. 1805
(1262 A.D.) และสรางเมืองเชียงใหม เมื่อ พ.ศ.1826 (1283 A.D.) แมในระยะแรกเริ่มคือเมื่อพระญามัง
รายยึดไดเมืองหริภุญชัย (ลําพูน) เมื่อ พ.ศ.1824 (1281 A.D.) แลว ลานนาจะไดรบั พระพุทธศาสนาจาก
ชนเผามอญที่ลําพูนมากอนก็ตามแตกย็ ังไมเปนที่ชัดเจนนัก ตอมาในรัชสมัยของพระญากือนาแหง
เชียงใหม
ก็ไดเชิญพระสุมนเถระจากเมืองสุโขทัยไปเผยแพรพระพุทธศาสนาในลําพูนและ
เชียงใหม เมื่อ พ.ศ.1919 (1376 A.D.) แลวพระพุทธศาสนาก็ไดรุงเรืองขึ้นในลานนาโดยลําดับ ดังที่
พบวามีวรรณกรรมพุทธศาสนาปรากฏขึ้นเปนอันมากและที่รูจักกันทั่วไปเชน จามเทวีวงศ, ปฐม
สัมโพธิกถา, วิสุทธิมัคคทีปนี, เวสสันตรทีปนี, มังคลัตถทีปนี, จักกวาลทีปนี, ชินกาลมาลีปกรณ
และ ปญญาสชาดก (พระเจาหาสิบชาติ) เปนตน

วรรณกรรมชาดกนอกนิบาตลานนา
ชาดกหมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแลวในอดีต
โดยเปนเรื่องที่พระพุทธเจาองคปจจุบันไดบาํ เพ็ญ
บารมีในชาติตา งๆ กอนที่จะเสวยพระชาติเปนเจาชายสิทธัตถะและสําเร็จเปนพระพุทธเจา ชาดก
จัดเปนสองกลุมคือ “นิบาตชาดก” และ “พาหิรชาดก” นิบาตชาดกหมายถึงชาดกที่เปนสวนหนึ่งของ
พระไตรปฎก มีทั้งหมด 547 เรื่อง แตละเรื่องจะกลาวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจากอนที่จะตรัสรู
ซึ่งเสวยพระชาติเปนสัตวหรือมนุษยตางๆ กันไป ชาดกดังกลาวแบงเปน 22 นิบาตแตละนิบาตก็มี
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จํานวนชาดกไมเทากัน โดยเฉพาะนิบาตที่ 22 เรียกวามหานิบาตชาดกหรือ “ทศชาติชาดก” นั้นเอง
ชาดกทีไ่ มตรงนิบาตชาดก 547 เรื่องนัน้ ลวนแตเรียกวาเปน พาหิรชาดก หรือ ชาดกนอกนิบาต ทั้งสิ้น
ชาดกนอกนิบาตในลานนาเปนเรื่องที่นักปราชญโบราณแตงขึ้น เรื่องที่นํามาเปนตนเคานั้น
อาจมาจากนิทานพื้นบานหรือนิทานที่ไดรบั ฟงสืบๆกันมาหรืออาจเปนเรื่องที่ผูรจนาไดคิดขึ้นมาเอง
ก็ได เทาที่ ศาสตราจารย ดร. ฮารัลด ฮุนดิอุส และอาจารยสิงฆะ วรรณสัย ประมวลขึ้นในชวง
การศึกษาสํารวจคัมภีรใ บลานนั้น พบวามีชาดกนอกนิบาตที่แตงในลานนา 226 เรื่อง แตเมื่อผูเขียน
ไดตรวจสอบขอมูลที่มีอยูในแหลงเก็บรวบรวมรวมตางๆ ในขณะนีพ้ บวามี ชาดกนอกนิบาตลานนา
รวม 193 เรื่อง แตมีชื่อเรื่องรวม 316 ชื่อ โดยที่ชาดกบางเรื่องอาจมีชื่อมากกวาหนึ่งชือ่ เชน ก่ํากาดํา
เรียกตามลักษณะผิวกายสีดําของพระเอก แตเรียก พิมพาขะนุนงิว้ ตามลักษณะของนางเอกที่เกิดจาก
ผลนุน เรื่องชางโพรงนางผมหอม ก็อาจเรียกใหสั้นลงวา นางผมหอม สวนจิตตสารี อาจพบวา
เรียกชื่อเปน พรหมทัตต และ พรหมทัตตหนาแวน และเรื่อง หนูเผือก อาจพบวามีชื่อ มหาตุณหิ มหา
ตุณหิหนูเผือก มหาตุณฑิละ มหาตุลปณฑิตะ เสตปณฑิตะ เสตปณฑิตชาดก เสตมูสิกะ ธัมมปาละ
และธัมมปาละหนูเผือก เปนตน สวนนิบาตชาดกนัน้ ขณะนีพ้ บแลวรวมจํานวน 96 เรื่อง
จากการศึกษาพบวาชาดกนอกนิบาตของลานนามีวิธีการแตง 4 แบบดวยกัน คือ
1. แตงดวยภาษาบาลี ชาดกจําพวกนี้มีไมมากนัก ดังพบในชุด ปญญาสชาดก จํานวนหนึ่ง
2. แตงแบบ “นิสสัย” หรือ การแปลยกศัพท คือการแตงแบบยกศัพทภาษาบาลีมาตั้งคํา
หนึ่งแลวแปลเปนภาษาลานนาสลับกันไปจนจบใจความ ดังพบวาเรื่องสวนใหญใน “ปญญาสชาดก
ฉบับ วัดสูงเมน อ.สูงเมน แพร” ที่ปริวรรตออกเปน ปญญาสชาดกฉบับปริวรรตจากอักษรธรรม
หรือ การศึกษาเชิงวิเคราะหปญญาสชาดกฉบับลานนา ของรองศาสตราจารย ดร.พิชิต อัคนิจ และ
คณะ ชาดกในชุดดังกลาว สวนใหญเปนการแตงประเภท “นิสสัย” นี้
3. แตงแบบสํานวนเทศน ใชฉันทลักษณประเภทรายยาว การแตงแบบนี้จะเริ่มดวยการยก
คาถาหรือจุณณียบทภาษาบาลีมาตั้งแลวใชภาษาลานนาดําเนินความตอไป โดยแบงเปนวรรคละ
7-13 คํา คําสุดทายของวรรคจะสงสัมผัสไปยังคําที่ 3-7 ของวรรคถัดไป ในตอนทายของความใน
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แตละชวงจะจบดวยคําลงทาย เชน “แล/แลนา” เปนตน พบวาชาดกทีแ่ ตงแบบนีจ้ ะมีการใชโวหาร
พรรณนาคอนขางยาว เชน ใน เวสสันตรชาดก เปนตน
4. แตงแบบรอยแกว การแตงชาดกแบบนี้จะคลายกับการแตงแบบสํานวนเทศน เพียงแต
ภาษาลานนาที่บรรยายในการดําเนินเรื่องไมจําเปนตองสงสัมผัสเทานั้น ชาดกนอกนิบาตในลานนา
สวนใหญ มักแตงในลักษณะนี้
ทั้งนี้พบวาชาดกบางเรืองแมจะ “ริสสนา” หรือรจนาดวยฉันทลักษณรอยแกวก็ตาม แตเมื่อ
มีการพรรณนาถึงความรูสึกโศกเศราเชน การคร่ําครวญ อยางที่นางเทวีครวญเพราะพระโอรสพลัด
พรากไปนั้น บางครั้งกวีอาจเรียบเรียงดวยฉันทลักษณรายยาวก็มี ทั้งนี้อาจเปนเพราะลีลาการ
พรรณนาดวยโวหารเชิงกวีนั้นนาจะเราความรูสึกไดมากกวาการเรียบเรียงดวยภาษารอยแกว
ชาดกนอกนิบาตลานนามีลักษณะโครงเรื่อง 3 แนว คือ
1. โครงเรื่องเดี่ยว อยางในสิริจุฑามณีชาดก ในชุดปญญาสชาดก ที่พระโพธิสัตวรําพึงวา
อยากบริจาคเลือดเนื้อและชีวติ ใหเปนทาน พอพระอินทรทราบเหตุกแ็ ปลงเปนพราหมณครึ่งซีกมา
ขอกายอีกซีกหนึ่งจากพระโพธิสัตว เมื่อพระโพธิสัตวใหยักษใชเลือ่ ยผารางบริจาคแลวก็สิ้นชีวติ
พราหมณแปลงก็แสดงตัววาเปนพระอินทรแลวชุบชีวิตพระโพธิสัตวคืนมา เปนตน
2. โครงเรื่องขยาย เปนเรื่องในแนวการเลาถึงชีวติ ของตัวละครซึ่งผจญกับเหตุกาณตาง ๆ
ในชีวิตเชน เรือ่ ง สมภมิต ที่พระโพธิสัตวซึ่งเปนกษัตริยพ าลูกเมียหนีศตั รูออกจากเมือง แลวพลัดพราก
จากลูกและเมีย จากนั้นจึงใหลูกหรือเมียเปนผูดําเนินเรื่องจนกวาที่ทกุ คนจะไดพบกัน
3.
โครงเรื่องแบบผจญภัย
โครงเรื่องแนวนี้จะใหพระโพธิสัตวพลัดพรากจากเมืองเขาปา
ไปพบฤาษี ไดของวิเศษแลวไดเดินทางตอไป จากนั้นก็จะพบกับอุปสรรคหรือไดรบกับตัวละครราย
ในชวงเวลานัน้ พระโพธิสัตวซึ่งเปนพระเอกก็จะไดพบตัวละครเอกฝายหญิงที่มักจะมีหลายนาง เมื่อ
แกไขอุปสรรคแลวก็กลับคืนเมือง และพระโพธิสัตวกม็ ักจะไดรับแตงตั้งใหเปนกษัตริยในเมืองนั้น
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ทั้งนี้ เมื่อดูจากลักษณะรวมของชาดกเรื่องตาง
ของเรื่องที่ปรากฏได ดังนี้

ๆ

ของลานนาแลว

อาจสรุปลักษณะรวม

1. ครอบครัวของพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวอาจมาจากครอบครัวระดับใดระดับหนึ่ง ดังนี้
คือ กษัตริย พราหมณ เสนา ปุโรหิต เศรษฐี พอคา คนยากจน หรือเกิดเปนสัตว
2.
สภาพที่พระโพธิสัตวเกิดมา
พระโพธิสัตวอาจเกิดมาไดทั้งในสภาพรางกายที่สมบูรณ
งดงามดังที่ปรากฏในเรื่องตางๆ ทั่วไป อาจเกิดมามีรางกายที่ไมสมประกอบเชนมีแตหัวอยางแตงโม
ในเรื่องชมพูหมากเตา อาจมีผิวกายดําอยางในเรื่องก่ํากาดํา หรือเกิดมาเปนสัตวเชนเปนกิ้งกา ซึ่ง
ตอนหลังไดลอกคราบเปนหนุมรูปงามในเรื่อง สุวัณณะจักกาขางฅํา หรือเกิดเปนหนูเผือก เปนตน
3. การเรียนวิชา พระโพธิสัตวอาจเรียนวิชาจากอาจารยทิสาปาโมกข ในเมืองตักกสิลา
เรียนจากฤาษีในปาหิมพานต จากอาจารยผทู รงศาสตรเพท หรือไมไดเรียนแตมีปญญาเกิดเอง
4. การออกผจญภัย พระโพธิสัตวอาจออกผจญภัยดวยเหตุที่ถูกขับออกจากเมือง
ใหเดินทางไปคนหาของวิเศษ ติดตามสหายไปเทีย่ ว ไปเรียนวิชา หรือถูกลักพาตัว ก็ได

ถูกบังคับ

5. การไดรับอํานาจพิเศษ พระโพธิสัตวอาจไดรับพรพิเศษหรือของวิเศษจากพระอินทร จาก
ฤาษี หรือคนพบของวิเศษเอง ของวิเศษที่เสริมอํานาจของพระโพธิสัตวอาจเปน “ดาบสรีกัญชัย” หรือ
พระแสงขรรคชัยศรี “เกิบตีนทิพ” คือรองเทาวิเศษสวมแลวเหาะได ไมเทาวิเศษที่ใชฆาหรือชุบชีวิต
ได “ธนูสิงห” คือธนูวิเศษ “แกวมณีโชติ” หรือแกววิเศษ เครื่องใชวิเศษเชนแห หรือเหล็กไนปน ฝาย
และในบางเรื่อง เพียงอีกฝายหนึ่งเห็นลายฝามือฝาเทาที่เปนรูปกงจักร ก็ยอมรับวาเปนผูมีบุญสมภาร
แลวชวยในกิจการตาง ๆ แมกระทั่งยกลูกสาวใหอยางในเรื่อง หงสผาฅํา หรือ หงสหิน เปนตน
6. สหายของพระโพธิสัตว ผูที่ติดตามพระโพธิสัตวไปผจญภัยอาจเปน พี่ชาย นองชาย แม
เสนา เพื่อน โดยเฉพาะบางเรื่องที่มาของพระโพธิสัตวเปนไดทั้งพาหนะที่ไปทางอากาศ เปนผูใหญ
ที่คอยเตือน และก็ยังใหความเปนกันเองแกพระโพธิสัตวอีกดวย อยางในเรื่อง สุทธนู เปนตน
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7.
ตัวละครที่เปนปฏิปกษกับพระโพธิสัตว
พบวาผูท ี่คอยผจญกับพระโพธิสัตวซึ่งมีการ
เฉลยในทายเรือ่ งวาเปน “เทวทัตเถร” นั้น อาจพบไดวาในเรื่องเปน ยักษ วิทยาธร ผีเสื้อ (รากษส)
ปศาจ อมนุษย กษัตริยพ าล เศรษฐี พอคา และ “พอเลี้ยง” (บิดาบุญธรรม) เปนตน
8.
ผูชวยของพระโพธิสัตว
โดยปกติแลวพระอินทรจะคอยชวยพระโพธิสัตวในยามคับขัน
หรือชวยชุบชีวิตของพระโพธิสัตวเสมอ แตในการดําเนินเรื่องนั้น นอกจากพระอินทรแลว พบวา
พระโพธิสัตวอาจมีผูใหความชวยเหลืออีก เชน ฤาษี พอเฒาแมเฒา แมเฒา หญิงหมาย เศรษฐี
พอคา พราหมณ เสนา ปุโรหิต เทวดา นางเทวดา ยักษ ปศาจ มา หมา นกยูง นกแขกเตา
9.
ความสามารถของพระโพธิสัตว
พระโพธิสัตวอาจมีความสามารถหลายอยางหรืออยาง
เดียวก็ได เชน การรบ การแกไขปญหา การแสดงธรรม การรักษาโรคภัย การแสดงความสามารถ
เชิงชาง เชน การปนรูป การบังคับสัตว การเลนดนตรี การรอยดอกไม การทําอาหาร เปนตน
10. กิจกรรมของพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวในแตละเรือ่ งอาจประกอบกิจกรรมเพียงอยางเดียวหรือ
หลายอยางก็ได เชน การติดตามหาบุคคลที่หายไป การไปเรียนวิชา การสงคราม การไปคนหาของ
วิเศษ และในชวงของกิจกรรมดังกลาวนี้ พระโพธิสัตวก็มักจะไดพบกับคูครองอีกดวย
11. คูครองของพระโพธิสัตว พบวาบางเรื่องพระโพธิสัตวอาจมีคูครองเพียงคนเดียว และ
บางเรื่องอาจมีหลายคน ซึ่งคูครองของพระโพธิสัตวนั้นอาจเปนมนุษยธรรมดา หญิงที่เกิดมาใน
ดอกบัวที่ฤาษีเลี้ยงไว ลูกสาวยักษ ลูกสาวพญานาค ลูกสาวพญาจระเข ดังในเรื่องนางแตงออนมหา
วงสแตงออน และพบวาพระโพธิสัตวในเรื่องเจาสุวัตรนางบัวฅํา ที่มีชายาหลายนางจากหลายแหลง
เชน นางที่เกิดในดอกบัวทีพ่ ระฤาษีเลี้ยงไว ธิดาพญายักษ ธิดาพญาเงือก นางกินรี และนางเทวดา
เปนตน
12. เพศของตัวละครเอก วรรณกรรมชาดกนอกนิบาตลานนานี้ พบวาโดยปกติแลวตัวเอก
ของเรื่องจะเปนเพศชายเสมอ แตก็มีบางเรื่องที่ตัวละครเอกเปนหญิง เชน นางอุทธรา และเรื่อง
นาง ออรพิมพา เปนตน
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13. ที่มาของเรื่อง ที่มาของเรื่องในวรรณกรรมชาดกลานนานัน้ พบวามีหลายแนว เชนจาก
นิทานพื้นบานเชนเรื่องสิรสาชาดก ซึ่งเห็นวามาจาก ตํานานสุวัณณะโคมฅํา ที่มาจากอัตถกถาชาดก
เชน กุสราชชาดก และ ทธิวาหนชาดก ที่มาจากเรื่องจริง เชนเรื่อง เจาสามลอ ที่มาจากการแตง
เลียนแบบเรื่องอื่น เชน สุวณ
ั ณะวัวหลวงเกสนางาชาง และ กําพราบัวทองทุลละแมวขาว ทั้งนี้ บาง
เรื่องมาจากวรรณคดีของพราหมณ เชนเรือ่ ง หอรมาน, พรหมจักร และ อุสสาบารส โดยที่สองเรื่อง
แรกนั้นมาจากเรื่องรามเกียรติ์ แตอุสสาบารสนั้น จะเห็นวาเกิดจากการนําเรื่อง รามเกียรติ์ และอุณ
รุทมาผสมกัน และผนวกเขากับจินตนาการของผูแตง ทําใหกลายมาเปนวรรณกรรมชาดกนอก
นิบาตลานนาที่นาสนใจอีกเรื่องหนึ่ง
วรรณกรรมชาดกนอกนิบาตที่ปรากฏในลานนานั้น
พบวามีวิถีความเปนอยูของลานนา
แทรกอยูอยางเห็นไดชดั
อยางในกรณี พรหมจักรชาดกนัน้ ในตอนที่กลาวถึงการยกพลของ
พรหมจักรเขาตีเมืองของพระญาวิโรหา (พระรามยกพลเขาตีเมืองลงกา)
เมื่อดูตอนที่ในราม
เกียรติมีการถมสมุทรทําถนน แตวิถีเชนนี้ทางลานนาใชการทําสะพานทุนแทน มีการใหพญาวิโรหา
ออกมา “หิงแดดอุน” คือรับแสงแดดยามเชาในหนาหนาว มีการสังเวยเทพารักษกอนออกรบ และ
เรื่องเกี่ยวกับควายทรพีและทรพานั้นก็ปรากฏเปนนิทานที่กลาวถึงถ้ําถึงสองแหง
สิ่งที่ปรากฏในสุพรหมโมกขะหมาเกาหาง นั้น มีสวนที่นาสนใจคือพระเอกเปนชายหนุม
ที่มีความเชื่อฟง ทั้งเชื่อฟงคําสั่งของบิดาและคําแนะนําจากเมีย ทําใหครอบครัวมีความสุขและมั่น
คง และในเรือ่ งนี้ที่นาสังเกตก็คือ พระเอกมี “หมาเกาหาง” เปนเพื่อน ซึ่งหมาเกาหางไดชว ยพระ
เอกแมกระทั่งการพาพระเอกวายน้ําและจบลงที่ความตายของหมาเกาหางเอง สวนนีแ้ มวิถีสังคม
ปจจุบันทัว่ ไปจะมองไมเห็น แตในลานนาแลว การที่พอ แมซึ่งตั้งถิ่นฐานไกลจากผูอื่นมักจะใหลกู
เลี้ยงสัตวไวเปนเพื่อนสนิท ดังพบวามีการเลี้ยง “ไกติก, ไกตอย” คือไกคูขวัญไวเปนเพื่อนของลูก
แตสัตวเลี้ยงดังกลาวมิไดทําหนาที่เปนเหมือนตุกตาเทานัน้ แตสัตวนนั้ เปนเพื่อนที่รวมชีวิตของลูก
ดวย
ในเรื่อง สุวัณณะจักกาฅําหรือ สุวัณณะจักกาขางฅํา นั้นนับเปนตัวอยางของวรรณกรรม
ลานนาที่กลาวถึงการที่ตัวเอกของเรื่องมีรูปกายหรือการแตงกายที่ผิดปกติ ซึ่งยอมบอกโดยนัยวาการ
ที่จะมองผูอื่นเพียงแตรูปรางหรือการแตงกายนั้น ยอมจะเปนการประเมินที่นอยเกินไป
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และในเรื่องอายรอยกาบลาน จะบอกถึงวิถีชีวิตของหนุม สาวลานนาวามีการ “แอวสาว”
คือหนุมจะไปเยือนสาวในราตรีเพื่อผูกมิตรอันจะนําไปสูการแตงงาน และเรื่องนี้ก็บอกดวยวา ผูที่มี
ความสามารถทางดนตรี แมจะยากจนปานใดก็ตาม ก็ยังมีเสนหแ ละไดรับความรักความไววางใจ
จากหญิงสาวดวยเชนกัน
ในที่นี้ไดนําเสนอเรื่องยอ พรหมจักรชาดก พรอมกับนิทานบอกประวัติของถ้ําสองแหง มี
เรื่องยอของสุพรหมโมกขะหมาเกาหาง สุวัณณะจักกาฅํา และ อายรอยกาบลาน มาลงไวอยาง
คอนขางละเอียดเพื่อประโยชนในการศึกษาตอไป

พรหมจักรชาดก
ตนฉบับที่อาจารยสิงฆะ วรรณสัย นํามาปริวรรตเปนอักษรไทยนีเ้ ปนสมบัติของวัดขี้เหล็ก
ตําบลบานกลาง อําเภอ เมือง จังหวัดลําพูน ตนฉบับเปนใบลานจํานวน ๑๐ ผูก อยูในสภาพทีด่ ี
มีเนื้อเรื่องครบถวนตั้งแตตน จนจบ จารดวยอักษรลานนา ภาษาถิ่นลานนา ผูจารคืออริยภิกขุและ
สามเณรกาวิโล จารเมื่อ จ.ศ.๑๒๒๗ ตรงกับพ.ศ.๒๔๐๘ ชาดกเรื่องนี้แตงเปนรอยแกว มีคาถาบาลี
เริ่มตนคลายชาดกทั่วไป บางตอนยกบาลีมาตั้งยาวมากแลวจึงเริ่มแปล และสํานวนการแปลก็ติด
อยูในรูปไวยากรณบาลี จึงทําใหเขาใจไดคอ นขางยาก
เนื้อเรื่องโดยยอ
ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล ขณะทีพ่ ระพุทธเจาประทับอยูที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี วันหนึ่ง
ภิกษุทั้ง หลายไดปรารภกันถึงการที่เทวทัตซึ่งไดเบียดเบียนพระพุทธเจามาทุกชาติไดกระทํากรรม
หนักคือโลหิตปุ บาทหรือยังใหโลหิตที่พระบาทของพระพุทธเจาไหล ผลกรรมนี้ทําใหเทวทัตถูกธรณี
สูบ ครั้นพระพุทธเจาทรงทราบดวยทิพโสตญาณก็ทรงออกมาถามเรื่องที่ภิกษุเหลานั้นปรารภกัน
เมื่อทรงทราบแลวก็ตรัสวา แมนในอดีตชาติ เทวทัตก็เคยกระทําโลหิตปุ บาทมาแลว ภิกขุทั้งหลายจึง
ทูลอาราธนาใหทรงเลา ซึ่งก็ทรงเลาเรื่องในอดีตชาติเรื่องหนึ่งคือ
ในอดีตกาลยังมีกษัตริยองคหนึ่งชื่อ พญาวิโรหาราชาเสวยราชที่เมืองลังกา มีอัครมเหสีชื่อ
กัญจนเทวี มีโอรส ๒ องคคือ วิโรหาราชกุมารและนันทกุมาร เมื่อวิโรหาราชกุมารอายุ ๑๖ ปและ
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นันทกุมารอายุ ๑๓ ปตางก็เรียนรูศิลปศาสตรและไตรเพททั้งมวล สวนวิโรหาราชกุมารนั้นมีของทิพย
คูบุญคือ เกือกทิพย ธนูทิพยและดาบทิพยคือดาบสรีกญ
ั ไชย ตอมาวิโรหาราชกุมารก็อภิเษกสมรส
และรับสมบัติแทนพระบิดาที่สิ้นพระชมมสวนนองคือนันทกุมารก็ไดเปนอุปราชในลังกาสืบมา
พญาวิโรหามีฤทธิ์เปนอันมากอาจใชเกือกทิพยเหาะไปทีต่ างๆ วันหนึ่งวิโรหาไดเนรมิตกาย
เปนพระอินทรไปเสพสุขกับนางสุธัมมา เมื่อพระอินทรไดหลักฐานวาพญาวิโรหาเขาหาเมียของตน
เชนนั้นก็คิดวาหากจะกําจัดพญาวิโรหาเสียก็ยอมไมสมควรแกความเปนหัวหนาเทวดา จึงปลอยตัว
วิโรหาไปในทีสุด เมื่อถึงกําหนดที่นางสุธัมมาจะจุตแิ ลวพระอินทรกใ็ หนางไปเกิดในเมืองลังกาเพือ่
ทําลายพญาวิโรหา นางจึงไปปฏิสนธิในครรภของนางเกสี เมื่อคลอดแลว พญาวิโรหาก็ตั้งชื่อวารัตน
กุมารี โชติพราหมณที่พญาวิโรหาเชิญมาก็ทํานายวากุมารีนั้นมีบุญนัก แตนางจะทําใหพญาวิโรหา
ถึงแกความพินาศ ควรที่จะนําไปลอยแพเสีย เมื่อนํานางไปลอยแพแลว แพของรัตนกุมารีก็ลอยไป
ติดที่ทาน้ําของฤาษีรูปหนึ่ง ซึ่งก็ไดรบั เอากุมารีนั้นไปเลี้ยงจนโตขึ้นมาและไดชื่อใหมวานางสีดา
และนางก็ใหความอุปฐากแกฤาษีเหมือนเปนบิดาของตนเรื่อยมา
ในเมืองพาราณสีมีกษัตริยชอื่ ทาวพรหมทัตมีมเหสีชื่อนางสุคันธเกสีเทวี เมื่อครบกําหนดที่
พระโพธิสัตวจะจุตนิ ั้น ก็ไดมาปฏิสนธิเปนโอรสของทาวพรหมทัต และไดรับการขนานพระนามวา
พรหมจักร อีกปหนึ่งตอมาก็มีราชโอรสอีกองคหนึ่งชื่อวารัมมจักร เมื่อกุมารทั้งสองมีอายุได ๑๖
และ ๑๕ ป ก็ไดพากันไปเรียนวิชาการรบพุงตางๆ ที่เมืองตักกสิลาเปนเวลา ๑ เดือน เมื่อจบแลวก็
เดินทางกลับพาราณสี ในขณะที่เดินผานปาแหงหนึ่งไดพบครุฑกําลังรบกันอยู พรหมจักรก็ยิงถูก
ครุฑผูนองตกลงมาตาย พญาครุฑผูพี่จึงไดเขามาขอเปนขาชวงใช จากนัน้ สองพี่นองก็เดินทางตอไป
อีก ๑๖ วันก็ถึงพาราณสี ทาวพรหมทัตก็ไดอภิเษกใหพรหมจักรเปนกษัตริยและตั้งรัมมจักรเปน
อุปราช
คืนหนึ่งพรหมจักรฝนไปวาไดนางเทพธิดามาเปนชายาแตกลับถูกวิทยาธรตนหนึ่งมาลักไป
ความฝนนี้ทําใหพรหมจักรคิดออกเดินปาคนหานางแกวคูบ ุญ
ฝายพระอินทรเมื่อเห็นวาถึงเวลา
แลวที่นางสีดาควรจะไดพบกับโพธิสัตว จึงแปลงเปนกวางทองมาชักนําใหนายพรานตามไปจนพบ
นางสีดา เมื่อเห็นนางงามเชนนั้นนายพรานก็คิดจะไปทูลใหพญาวิโรหาของตนใหรู ระหวางทางกลับ
เมืองลังกานั้น นายพรานก็ไดพบพอคาตางเมืองอีกหลายคน ก็เลาเรื่องนางสีดาใหฟง พอคาเหลานั้น
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ก็นํากิตติศัพทความงามของนางสีดาเลาตอกันไปและนําไปกราบทูลกษัตริยของตน สวนพรานผูนั้น
เมื่อถึงลังกาแลวก็ไปทูลพญาวิโรหาซึ่งพระองคก็รีบยกพลไปขอนางสีดาทันที ฝายกษัตริยอื่นๆ อีก
รอยเอ็ดเมืองตางก็มาดวยความประสงคอยางเดียวกัน พระฤาษีจึงใหกษัตริยเหลานั้นยิงธนูสิงหดู
ผูใดยิงไดจึงจะไดนาง กษัตริยทุกองครวมทั้งวิโรหาดวยก็ไมมีผูใดยิงได กษัตริยตางๆก็พากัน
กลับไปหมดพญาวิโรหาก็ใหกองทัพยกกลับไป สวนตัวเองก็แอบอยูใ นบริเวณนั้น เพื่อรอโอกาสอยู
ฝายพรหมจักรและทหารคูใจ ๕ นายเดินทางจากพาราณสีได ๗ วันไดรบชนะยักษตนหนึ่ง
ซึ่งก็ไดแกววิเศษชื่อ “ทิพพจักขุ” และยักษนั้นขอเปนขาชวงใชดว ย จากนั้นจึงเดินทางตอไป บังเอิญ
ไปพบนางสีดาซึ่งสรงน้ําในสระแหงหนึ่ง ทั้งสองเกิดเสนหาตอกัน พรหมจักรจึงไปขอนางจากฤาษี
ซึ่งฤาษีก็ใหพรหมจักรลองขึ้นสายธนูและยิงกอนหินใหดู พรหมจักรสามารถทําไดอยางงายดาย จึง
ไดรับนางสีดาและธนูเปนรางวัล พรหมจักรจึงพานางคืนสูกุรุรัฏฐนคร
ฝายพญาวิโรหาเมื่อทราบเหตุดวยตาทิพย ก็เนรมิตกายเปนกวางทองมาลอใหพรหมจักร
ตามไปแลวแปลงเปนฤาษีบิดาบุญธรรมของนางสีดามาหาและอุมเอานางสีดาเหาะไปลังกา ระหวาง
ทางก็ไดผานปางิ้วซึ่งเปนที่อยูของครุฑ พญาครุฑจึงพาบริวารเขาจิกตีวิโรหาแตก็พายแพ ถูกพญา
วิโรหาฟนรวงลงสูพื้นจนหมดสิ้น เมื่อถึงลังกาแลวพญาวิโรหาจะเขาเสพสุขกับนาง ก็เกิดรุมรอน
ไปหมด จึงใหนางอยูที่ปราสาทแหงหนึ่งเพือ่ หาวิธีที่จะไดนางตอไป
ทางดานพรหมจักร เมื่อทราบวาเมียหายก็ออกตามจนไปพบพญาครุฑและบริวารที่บาดเจ็บ
ครุฑเหลานั้นไดเลาเรื่องทั้งหมดใหพรหมจักรฟง
พรหมจักรก็ไดชวยเสกเปาดวยมนตรใหครุฑ
เหลานั้นหายเปนปกติดังเดิม
พรหมจักรเดินทางตอไป ไดพบพญากาวินทะซึ่งอาศัยอยูในถ้ําแหงหนึ่งและไดนางวานร
ตัวหนึง่ เปนเมีย ลูกที่เกิดมานั้นใหชื่อวา หรมาร และเปนผูมีอิทธิฤทธิ์เปนอันมาก พญากาวินทะ
กลาววาตนเปนนองของพญากาสีกราชผูครองเมืองกาสี คราวหนึง่ มีควายตัวหนึง่ มีนางควายเปน
เมียไดหมื่นตัวก็ไดฆาลูกที่เปนตัวผูหมด ครั้งนั้น มีนางควายตัวหนึ่งตั้งทองแลวไปคลอดในถ้ําแหง
หนึ่งตกลูกเปนตัวผู ลูกควายนั้นเมื่อเจริญวัยก็ไดฝกฝนการตอสูจนเห็นวาสามารถตอสูกับพอไดแลว
จึงไปทาพอควายใหมาตอสูกนั การรบคราวนั้นพอควายแพ ลูกควายก็ไดครองฝูงสืบมา ตอมาเมื่อ

การรับรูแบบลานนาตอวรรณกรรมชาดกนอกนิบาต

237

ลูกควายมีความหยิ่งผยองในฤทธิ์ของตนมากขึ้นก็พาบริวารไปทําลายไรนาของชาวเมืองกาสี พญา
กาสีกราชก็รบกับควายและไปสูกันตอในถ้าํ พรอมกับสั่งพญากาวินทะและอํามาตยใหคอยดูวา ถา
เลือดขนไหลออกมาก็แสดงวาเปนเลือดควาย หากเลือดที่ไหลออกมาเหลวใส ก็หมายความวาตน
เสียทีแลว ใหเอาหินปดถ้ําและใหพญากาวินทะครองเมืองแทน ครั้งนั้นพญากาสีกราชชนะและฆา
ควายได แตเลือดควายที่ไหลออกมานั้นปนกับน้ํา จึงดูเหมือนกับเลือดเหลวใส พญากาวินทะและ
ฝาย
อํามาตยจึงชวนกันปดถ้ําแลวกลับไปยังเมืองพาราณสีและอภิเษกพญากาวินทะเปนกษัตริย
พญากาสีกราชเห็นถ้ําปดอยูก็โกรธจึงทลายถ้ําแลวขับไลพญากาวินทะออกจากเมือง พญากาวินทะ
จึงไปอยูปาและไดเมียเปนวานรตั้งแตบัดนัน้
พรหมจักรไดเลาเรื่องของตนใหพญากาวินทะฟงบาง ซึ่งพญากาวินทะก็เห็นใจและอาสา
จะชวยพรหมจักรรบกับวิโรหา จากนัน้ พรหมจักร พญากาวินทะ หรมาร และบาวก็เดินทางเขาสู
เมืองกาสีเพื่อหาทางชวยใหพญากาวินทะไดครองเมืองแตไดทราบวาพญากาสีกราชสิ้นพระชนมไป
แลว เสนาอํามาตยจึงเชิญพญากาวินทะขึ้นครองเมืองกาสีตอไป
หลังจากนั้นพรหมจักรก็สงสาสนไปกราบทูลเรื่องตางๆ ใหพญาพรหมทัตผูเปนบิดาทรง
ทราบแลวจึงขอกองทัพจากเมืองกาสีและกองทัพจากรอยเอ็ดหัวเมือง
เพื่อไปรบกับพญาวิโรหา
คราวนั้นรมจักรผูเปนอุปราชเมืองพาราณสีก็ไดยกพลมาที่เมืองกาสี พญากาวินทะก็จัดทัพใหญโดย
มีพระองคเองและหรมารเปนแมทัพ เมื่อกองทัพตางๆ พรอมแลวก็ออกเดินทางใชเวลา ๓ เดือนก็
บรรลุถึงฝงมหาสมุทร จึงไดหาทางขามมหาสมุทรตอไป
จากนั้นการสรางสะพานก็เริม่ ขึ้น หรมารเอาเถาวัลยและหวายผูกติดเอวของตนเหาะไปถึง
เกาะกลางน้ําแลวเอาเถาวัลยหวายนั้นผูกกับตนไมใหญ ถัดนั้นจึงเอาไมไผไมกลวงทําเปนทุน ลอย
เพื่อลําเลียงอุปกรณและเริ่มลงหลักสรางสะพานตอมา ในขณะนั้นพวกสัตวน้ําก็ไดมาทํารายผูคน
จนลมตายไปมาก หรมารจึงตองดําน้ําลงไปรักษาการณอยู การสรางสะพานดําเนินไปเดือนหนึ่งจึง
สําเร็จลงแลวจึงพากันยกพลขามสะพานไปสูลังกา
ในขณะที่หรมารรักษาการณในน้ํานัน้ ยังมีนาคสาวนาคมาลิกาตนหนึ่งไดดูดกินน้ําปนเหงื่อ
และปสสาวะของหรมารจึงตั้งครรภ เมื่อบิดานางรูเรื่องทั้งหมดก็แปลงเปนคนไปดูการสรางสะพาน
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บังเอิญมีครุฑบินผานมาเห็นจึงเขาจับพญานาคแปลงแลวบินไปทางเมืองลังกา ขณะนั้นพญาวิโรหา
ออกมานั่งผิงแดดอุนในยามเชาอยู เห็นครุฑแสดงอาการไมเกรงตนจึงใชธนูยิงครุฑ ครุฑตกใจจึง
ปลอยนาคแลวหนีไปหาพรหมจักร พรอมทั้งอาสาจะชวยพรหมจักรรบกับวิโรหา ฝายนาคเมื่อพน
จากความตายแลว ก็ไปเลาเรื่องการสรางสะพานแกพญาวิโรหาพรอมทั้งอาสาจะชวย
ในขณะที่ทั้งสองฝายสงทหารออกลาดตระเวนนัน้ พรหมจักรก็ใหหรมารไปสืบขาววานาง
สีดาจะยังคงรักตนหรือไม พรอมทั้งสงสาสนไปใหนางดวย หรมารเหาะไปแตขามเมืองลังกาไปถึง
ปาหิมพานต จึงเขาไปถามทางจากฤาษีตนหนึ่งแลวพักอยูดวยในคืนนั้น รุงเชาฤาษีไปบิณฑบาต
และสั่งหามมิใหหรมารไปทางทิศเหนือของอาศรม แตหรมารไมเชื่อจึงถูกยักษแปลงเปนปลิงพันขา
พญาวานรไวเพื่อจะลากลงไปกินในสระตางฝายตางดึงกันอยู เมื่อฤาษีกลับมาพบเขาจึงถมน้ําลาย
ถูกปากปลิง ๆ ก็ปลอย เมื่อรับประทานอาหารแลวฤาษีกบ็ อกทางไปเมืองลังกาแกหรมาร
เมื่อหรมานพบกับนางสีดาแลวก็ถวายสาสน นางสีดาจึงสั่งความไปทูลใหพรหมจักรรีบยก
ทัพมารับนาง ในตอนเดินทางกลับนั้น หรมารอยากรูท างเขาออกของเมือง จึงมาที่เสนาทั้งหลาย
ชุมนุมกันอยูและถูกจับไปนอกเมือง เสนาจึงเอาหญาคามัดหลังหรมารแลวจุดไฟเผาและปลอยไป
หรมารจึงไปสูเรือนของพญาและอามาตยทงั้ หลายจนไฟไหมทั่วเมือง แลวหรมารก็โดดลงน้ําเพื่อ
ดับไฟและเหาะกลับไปยังกองทัพของพรหมจักร
พรหมจักรเริ่มเคลื่อนทัพตีหวั เมืองลังกาเขาไปตามลําดับ ทหารของลังกาที่พายจึงไปทูลให
พญาวิโรหาทรงทราบ ซึ่งวิโรหาก็สั่งใหจัดทัพและเรียกพลจากเมืองตางๆ ไปรวมกันแลวจึงสังเวย
อารักษประจําเมือง จากนั้นจึงเคลื่อนทัพออกไปมีนายทัพชื่อตาง ๆ จํานวน ๖ นายควบคุมไปตั้งรับ
ขาศึก ทัพฝายพรหมจักรซึ่งมีนายทัพ ๘ นายก็เขาตอสูก ัน รัมมจักรจึงรายมนตรเกิดเปนเกวียนไฟ
ไลทัพลังกาจนพายไป ทัพของขุนวิโรหาเสียนายทัพไป ๓ นายและเสียทหารไปหมืน่ เศษ ในการรบ
ครั้งตอมา นันทอุปราชฝายลังกาถูกจับไดและลังกาเสียขุนทัพไปอีก ๕ นาย รวมกับเสียทหารอีก
หลายโกฏิจนไมอาจนับได แลวทัพของพรหมจักรก็เขาลอมเมืองลังกา ครั้งนั้นวิโรหาและรัมมจักร
ไดตอสูกันดวยการเสกมนตรเปนน้ํา, ไฟ, ลม หรือภาพยนตร จนพญาวิโรหาเกิดแคนใจที่ตนมีฤทธิ์
ซึ่งไมมีใครตานทานได ยังมาถูกลองฤทธิ์เชนนี้
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พรหมจักรสงสาสนถึงพญาวิโรหาใหสงนางสีดาคืน
หากไมคืน ก็ใหมาชนชางใน
วันรุงขึ้นพญาวิโรหาเรียกนาคใหนาคยกทัพไปชวย จากนั้นก็กรีฑาพล เมื่อทัพทั้งสองเผชิญหนากัน
ทัพนาคบุกเขาไปจนกองทัพของพรหมจักรระส่ําระสาย จึงขอใหครุฑพากันไปชวยจนนาคหนี แลว
วิโรหาก็ใชธนูสิงหยิงครุฑจนแตกพายไป ครั้งนั้นวิโรหาเนรมิตกายมี ๑๐ เศียร ตาแดงดั่งไฟ ถือ
ดาบสรีกัญไชยเขารุกจนนายทหารฝายพรหมจักรลมตายไปมาก เมื่อค่ําลง ทั้งสองฝายก็ยกทัพกลับ
พอเชาขึ้น ก็ออกมารบกันใหม เปนเวลานานถึง ๑๐ เดือน
พญานาคเห็นวาจะรบกับพรหมจักรบนดินไมได ก็อาสาพญาวิโรหาวาจะดัน้ แผนดินไปที่
ทัพพรหมจักรแลวลักตัวพรหมจักรไปบาดาล และก็ทําไดสําเร็จ เกิดโกลาหลทั่วไปในทัพของ
พรหมจักร เจานันทะอนุชาของวิโรหาซึ่งถูกขับและหนีมาอยูกับพรหมจักรก็บอกวาพรหมจักรถูก
นาคลักตัวไปและใหหรมารติดตามไปจนถึงเมืองนาคแลวพาตัวพรหมจักรกลับคาย ฝายหรยีซึ่งเปน
ลูกของหรมารกับนางนาคมาลิกาเห็นผูมาชิงนักโทษจึงเขาไปตอตาน เมื่อรูจักกันแลวหรมารจึงสั่ง
หรยีใหอยูก ับแมและหรมารก็พาพรหมจักรกลับคืนไป
ถัดมาอีก ๓วันพญาวิโรหาก็ยกทัพใหญออกมารบกับพรหมจักรโดยเนรมิตกายมี ๑๐ เศียร
เหาะมาทาพรหมจักรรบ คราวนั้นพญาวิโรหายิงธนูมาถูกที่พระบาทของพรหมจักรแลวยกทัพกลับไป
พรหมจักรไดรับความทรมานมากจากพิษธนู เสนาฝายพรหมจักรก็ไดปรึกษากันและถามเจานันท
อุปราช เจานันทอุปราชก็บอกวายาที่จะรักษาพิษธนูนั้นอยูที่จอมดอยจิกดวงปลี พญากาวินทะจึงให
หรมารเหาะไปนํามาฝนทาที่พระบาท พิษธนูจึงหายไป
เมื่อหายปวดจากพิษธนูแลวพรหมจักรก็ปรึกษากับรัมมจักร, พญากาสี, หรมารและเสนา
ทั้งหลายวาบัดนี้รบกันมาได ๑๐ เดือนแลว และเสียโยธาไปมากมาย ยังไมสามารถเอาชนะกันได
มีวิธีไหนทีจ่ ะปราบวิโรหาได เมื่อถามเจานันทอุปราชนั้น นันทอุปราชก็บอกใหนําเอาดินติดหาง
ครกกระเดื่อง กับไมซีกจากชานบานและดินพอกหางหมู รวมกันไปใสที่ยอดฉัตร แลวไปทําพลี
กรรมเลี้ยงผีอารักษที่ชื่อ ราพณาสูร ซึ่งสถิตอยูที่ไมแคฝอยดานตะวันออกเฉียงใตของเมือง มีเหลา
๑๐๐ ไหและควายเผือกหนุมมาพลาและแกง กับทั้งหมูดางขาวที่เทามีกบี ติดกันปรุงเปนอาหารอยาง
ดีไปใหราพณาสูรอารักษประจําเมืองนัน้ ราพณาสูรจะแปลงเปนแรงมากินเครื่องเซน แลวใหหา
ชายที่ไมเคยมองหนาสตรีครบ ๓ ปเปนผูนาวธนูยิงผีอารักษแปลงนัน้ และใหยิงพญาวิโรหาจึงจะ
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สําเร็จ เมื่อสืบดูแลวทราบวา รัมมจักรผูเดียวที่ไมเคยมองหนาสตรีมาสี่ปแลว และหรมารก็ไดไปยืม
คันธนูและลูกศรมาจากนางยักษตนหนึ่งมาได
จากนั้นจึงดําเนินการตามคําของนันทอุปราชทุก
ประการ ทั้งการสังเวยอารักษ การประหารอารักษและการนําสิ่งอัปมงคลไปใสที่ยอดฉัตรของพญาวิ
โรหา
รุงขึ้น ปนใหญฝายพรหมจักรก็ยิงเปดสงครามแลวเคลื่อนทัพเตรียมปลนเอาเมือง พญากาสี
เขียนสาสนลงบนแผนไมไปทารบ พญาวิโรหาโกรธมากก็เหาะมารบดวยกายเนรมิตและรบกันดวย
อาคม เมื่อไดโอกาสรัมมจักรจึงยิงธนูไปถูกพญาวิโรหาที่สีขางตกลงมาตาย พรหมจักรจึงยกทัพ
เขาเมืองลังกาและไดพบกับนางสีดา หลังจากที่ไดปนู บําเหน็จนายทัพและทหารแลว พรหมจักรก็
โปรดใหหรมารนําเอาธนูไปคืนนางยักษ
เมื่อเสร็จสงครามแลวเสนาลังกาจึงขอไถเอาเจานันท
อุปราชไปเปนกษัตริยแ ทนพญาวิโรหา พรหมจักรและคณะจึงไดชวยงานอภิเษกนันทอุปราชเปน
กษัตริยแ ลวยกทัพกลับตามเสนทางเดิม ซอมสะพานเชือกที่เคยทําไว เมื่อขามไปเสร็จแลวจึง
ทําลายสะพานนั้นเสีย ครั้นกลับถึงเมืองกาสีแลวจึงมีการเลี้ยงฉลองกันอยางครึกครืน้ เมื่อพักอยูที่
เมืองกาสีพอสมควรแลว พรหมจักรก็ยกทัพกลับเมืองพาราณสี
อยูมาวันหนึ่งขณะที่พรหมจักรไปประพาสอุทยาน สวนนางสีดากําลังทรงพระครรภ จึงพัก
อยูที่ปราสาท ครั้งนั้นนางสนมทั้งหลายอยากเห็นรูปของพญาวิโรหาจึงขอใหนางสีดาวาดใหดู ขณะ
ที่วาดไดถึงเศียรที่เจ็ดนั้นบังเอิญพรหมจักรเสด็จมา นางสีดาเกรงพรหมจักรจะเห็นเขาจึงเอากระดาน
ที่วาดรูปพญาวิโรหานั้นซอนไวใตอาสนะของพรหมจักร เมื่อพรหมจักรประทับนั่งบนอาสนะนั้น
รูปของพญาวิโรหาก็พูดวา “ดูราทานผูเปนขาเสิก็ บัดนี้ไดนางมาแลว ทาวค็หากเปนทาวพระญาดั่ง
กันดาย พอยวามานั่งอยูเหนือหัวนั้น แกนมานะสะหาวดูแฅวนแทแล” (เปนกษัตริยเหมือนกัน
กลับมานั่งบนหัวกันแบบนี้ ชางดูหมิ่นกันจริงๆ) พรหมจักรเปดอาสนะดูพบรูป จึงบริภาษนางสีดา
วามีใจยินดีกับพญาวิโรหาจึงวาดภาพไวดูตา งหนา แลวขับไลนางใหออกจากเมืองไป
นางสีดาเมื่อถูกเนรเทศเชนนั้น ก็เขาไปลาผูที่เกี่ยวของแลวเดินทางออกจากเมือง เมื่อ
เหนื่อยออนนางก็พักทีใ่ ตรมไมแลวอธิษฐานขอใหเทวดาทั้งหลายชวยนางดวย ครั้งนั้นเมื่อพระแทน
บัณฑุกัมพลศิลาอาสนของพระอินทรกระดางนั้น พระอินทรก็ทรงทราบเรื่องดวยทิพยเนตร จึงเสด็จ
แปลงกายมาลองใจนางสีดา เมื่อเห็นวานางยังภักดีตอพรหมจักรมั่นคงนัก พระอินทรก็เนรมิต
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ปราสาทใหนางประทับอยูในปา เมื่อครบกําหนดนางสีดาก็คลอดโอรสที่มีลักษณะงดงาม นางก็
ประทับอยูที่ปราสาทนั้นเปนเวลานานได ๓ เดือน
เมื่อนางสีดาเสด็จไปแลว พรหมจักรก็ไดแตซึมเศรา บานเมืองก็หมองหมนเงียบสงัดไปหมด
ครั้งนั้น เทวดาดลใจใหนางแกวจันทาธิดาของอํามาตยผูใหญคนหนึ่งไปทูลเลาวา ที่นางสีดาวาดรูปนัน้
มิใชเพราะจิตปฏิพัทธ แตหากทําตามคําขอของนางสนมทั้งหลาย เมื่อพรหมจักรทราบความจริงก็ดี
พระทัย วันหนึ่งเทวดาเขาดลใจมาทรงของพรหมจักรใหแลนไปสูปราสาทนางสีดา เมื่อนายมา
ออกตามหามาก็ไปพบนางสีดาเขาจึงกลับไปบอกพรหมจักร พรหมจักรก็ไปรับนางกลับเมือง ตั้งชื่อ
โอรสวา “พิมพาวัตติกุมาร”
คืนหนึ่ง พรหมจักรรําพึงวา หากตนจะไดเปนพระพุทธเจาแลว ก็ขอใหพระอินทรมาค้ําชู
สมภารแหงตนเถิด ครั้งนั้นเมื่อพระอินทรทราบเรื่องจึงบันดาลใหมีสมบัติ ๗ ประการของพญา
จักรพรรดิราชและนํานางแกวชื่อสุคันโธมาจากอุตตรกุรทุ วีปไปเปนมเหสีฝายซายแกพญาจักรพรรดิ
ราชองคใหมและเฉลิมพระนามวา “พระญาพรหมจักกวัตติราชเจา” แลวตั้งนองใหเปน “รัมมจักกรา
ชะ” และเวนราชสมบัติบานเมืองให พรอมทั้งนํานางราชกัญญาอันมีเชือ้ ชาติขัตติยะมาเปนมเหสีแก
รัมมจักกราชะอีกดวย
ความในตอนทายของเรื่องซึ่งอยูในผูกที่ ๑๐ ของพรหมจักรนี้ แสดงถึงที่มาของความเปน
จักรพรรดิราชวา พรหมจักกวัตติราชมีธิดาอีกองคหนึ่งกับนางแกวจากอุตตรกุรุทวีปชื่อ “สุวัณณ
พิมพากุมารี” และอยูครองราชสมบัติเปนเวลา ๖๐๐ ป
การที่พรหมจักรไดเปนพญาจักรพรรดิราชนั้น พระพุทธเจาไดตรัสแสดงชาดกวา ในกาล
ของพระธัมมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจานั้น พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปน “สิริราชกุมาร” แหง
สิริรัมมตินคร สิริราชกุมารไดอภิเษกกับนางปภาวติธิดา เมื่อพญาสิริราชสวรรคต สิริราชกุมารก็ได
ครองราชสมบัติแทน
สิริราชกุมารและนางปภาวติธดิ ามีโอรสชื่อสิริสาราชกุมาร และมีธิดาชือ่
สิริมากุมารี ตอมาพระโอรสและพระธิดาก็ไดอภิเษกกันแลวครองเมืองแทน
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พญาสิริราชมีอนุชาองคหนึง่ นามวา สุมนอุปราชา ซึ่งก็มีโอรสชื่อ สุมนกุมาร ในครั้งนั้น
พญาสิริราชพรอมดวยมเหสี พระอนุชาตลอดจนโอรส ธิดาและนัดดาก็ไดทําบุญสรางวิหารถวาย
อัฐบริขารตางๆ แดพระธัมมทัสสีสัมมาสัมพุทธเจาและภิกษุทั้งหลาย แลวพญาสิรริ าชไดกรวดน้าํ
และอธิษฐานขอเปนพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในโลกและขออยาไดพลัดพรากจากมเหสี อนุชา
บุตรธิดาและอนุชาที่ไดรวมทําบุญนั้น ในครั้งนั้น พระธัมมทัสสมีสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดตรัส
ทํานายพญาสิริราชในทามกลางที่ประชุมสงฆวา ในกาลภายหนาพญาสิริราชจะไดเปนพระพุทธเจา
ซึ่งมีนามวาโคตมะ พรอมดวยพุทธบริวารชือ่ ตาง ๆ
หลังจากนัน้ ทุกพระองคกไ็ ดทําบุญมิไดขาด เมื่อสิ้นพระชมมจึงไปเกิดในสวรรคตามบารมี
ของตน ครั้นจุติจากสวรรคแลวพระโพธิสัตวก็ปฏิสนธิเสวยพระชาติเปนพรหมจักรดังกลาวและ
ดวยผลบุญที่กระทําไวมากในชาติที่เปนพญาสิริราชนั้นทําใหไดเปน “พระยาจักรพรรดิราช” ทั้งนี้
พรหมจักกวัตติราชและรัมมจักรก็ไดทําบุญอยูเสมอ เมื่อสิ้นพระชนมแลวก็ไดไปเกิดในสวรรคชั้น
ดาวดึงส
ในตอนทายของพรหมจักรชาดกนี้ พระพุทธเจาไดตรัสประชุมชาดกหรือเฉลยวาตัวละคร
ในเรื่องเทียบไดกับบุคคลในสมัยพุทธกาลไดดังนี้ พญาวิโรหาไดแกเทวทัต, พญานันทอุปราช
ไดแกอุปนันทเถระ, ฤาษีผูพอนางสีดาไดแกมหากัสสปเถระ, ทิศาปาโมกข ไดแกพระสารีบุตร, พญา
กาวินทะไดแกพระโมคคัลลาน, พระอินทรไดแกอนุรุทธเถระ, หรมารไดแกฉันนเถระ, พญา
พรหมทัตไดแกพระเจาสุทโธทนะ, นางสุคันธเกสีเทวีไดแกพระนางสิริมหามายา, รัมมจักรไดแก
อานันทเถระ, นางสีดาไดแกพระนางยโสธราพิมพา, นางแกวอุตตรกุรทุ วีป ไดแกนางวิสาขา, พิมพา
วัตติกุมมารไดแกพระราหุล, สุวัณณพิมพาไดแกอุบลวัณณาเถรี, นางกัญจนเทวีไดแกเขมาภิกขุณ,ี
พรานปา (ผูบอกทางไปเมืองตักศิลาแกพรหมจักรและรัมมจักร) ไดแกอุททายีเถระ, พญาครุฑไดแก
พระเจาพิมพิสาร, พญานาคไดแกพระเจาอชาตศัตรู, ทาวพญารอยเอ็ดหัวเมืองและเสนาอํามาตยของ
พรหมจักรไดแกภกิ ษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย, พญายักษผูถวายแกวทิพพจักขุ ไดแก
องคุลีมาล, และพรหมจักกวัตติราช ไดแกพระพุทธเจา
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พระญาเมืองงาย (อาน “ผะญาเงืองงาย”)
เรื่องพระญาเมืองงายในฐานะที่เปนนิทานที่นายเวาน เพลงเออ รวบรวมไวในหนังสือ ดวย
ปญญาและความรัก เปนเรื่องที่บอกวาเปนชื่อของพีช่ ายเจาเมืองเชียงใหมทานหนึ่ง เจาเมือง
เชียงใหมทานนี้เคยตอสูกับควายชื่อทรพีในถ้ํา กอนตอสูกันนั้นก็สั่งความพี่ชายวาหากเลือดที่ไหล
จากถ้ําเปนเลือดที่ขุนขนถือวาเปนเลือดความทรพี ใหพชี่ ายอยาไดปดปากถ้ํา แตหากเลือดนั้นใส
เหมือนเลือดคนก็แสดงวาตนเสียทีแกควายแลวและใหปด ปากถ้ําเสีย แตในการรบครั้งนั้นเจาเมือง
เชียงใหมกังกลาวฆาควายไดแตมีฝนตกและน้ําฝนไดชะเลือดควายใหใสเหมือนเลือดคน พี่ชายก็
นึกวาพระญาผูนองซึ่งเปนเจาเมืองเชียงใหมเสียชีวิตแลว จึงใหปดปากถ้ําเสียแลวไปครองเมืองแทน
สวนพระญาผูน องเมื่อเห็นประตูถ้ําถูกปดก็เอาเขาควายมางัดหินเปดปากถ้ํา ไดแลวจึงไปไลพี่ชายคือ
พระญาเมืองงายนั้นใหเตลิดหนีไปจากเชียงใหม ซึ่งพระญาเมืองงายก็ไปตั้งเมืองอยูทชี่ ียงราย

ดอยเขาฅวาย
เรื่อง “ดอยเขาควาย” เปนนิทานที่เลาถึงที่มาของชื่อดอยเขาควายซึ่งอยูไมไกลจากตัวเมือง
เชียงรายมากนักนี้ เรื่องนี้คลายกับเรื่องของควายทรพีทไี่ ปชนกับพอชือ่ ทรพา อันเปนเรื่องที่อยูใน
ตอนตนของ “รามเกียรติ”์ ที่ลานนาแปลงเปนชาดกและใหชื่อวา “พรหมจักกชาดก” เลากันมาวา ใน
ครั้งกอนที่บริเวณที่ตั้งของเมืองเชียงรายยังเปนปาอยูนนั้ มีควายฝูงใหญฝูงหนึ่งอาศัยอยู ฝูงควาย
ดังกลาวมีพอควายเพียงตัวเดียว นอกนั้นเปนตัวเมียทั้งหมด ที่เปนเชนนั้นเพราะเมือ่ นางควายตัว
ใดคลอดลูกออกมาเปนตัวผูแลว พอควายจะฆาลูกควายตัวนั้นทิ้งเสียทุกครั้งไป
วันหนึ่งนางควายตัวหนึ่งเมือ่ ตั้งทองจนใกลกําหนดจะคลอดแลวก็กลัววา หากลูกของนาง
เปนตัวผูกจ็ ะถูกฆาทิ้ง นางควายตัวนั้นจึงหลบจากฝูงขามน้ําแมกกไปทางเหนือแลวอาศัยอยูในถ้ํา
แหงหนึ่ง
เมื่อคลอดลูกออกมาเปนตัวผูแลว นางก็อยูเลี้ยงดูลูกนั้นจนโตขึ้นและนางก็ไดสอน
วิชาการตอสูใหแกลูกของตนทุกวัน จนวันหนึ่งลูกก็ถามแมวาตั้งแตตนเกิดมานั้นยังไมเคยเห็นหนา
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พอเลย แมไดยินคําของลูกแลวก็เลาเรื่องของพอรวมทั้งที่พอกระทํากับลูกที่เปนตัวผูใหลูกฟงพรอม
กับหามวาอยาเพิ่งไปหาพอเพราะพอจะฆาเอา
ลูกควายจึงอดใจรอเวลาอยูต อ ไป ขณะเดียวกันก็ฝกซอมการตอสูใหเขมแข็งขึ้นเรื่อยๆ พอ
โตขึ้นอีกก็บอกแมวาใหพาไปหาพอ แมก็บอกวาตองทดสอบดูกอ น แลวนางจึงพาลูกไปทีต่ น
มะขามปอมแลวบอกวา ใหขวิดตนมะขามปอมใหลูกหลนลงมาแลวใชเขาขวิดใหไดทุกลูกเสียกอน
ลูกควายก็สามารถขวิดลูกมะขามปอมที่หลนลงมาไดครบทุกลูกกอนทีจ่ ะตกถึงดิน แตดวยความที่
กลัวลูกจะเปนอันตราย นางควายก็ไมอยากที่จะพาลูกไปหาพอควาย แตทนคําออนวอนของลูก
ไมไดจึงพาลูกไปหาพอควายที่ฝูง
เมื่อพอควายเห็นควายหนุมตามนางควายมาเชนนั้นก็ตรงเขาขวิดทันที แตดว ยความเปน
หวงลูก แมควายไดเขาปองกันลูกไว แมกระนั้นพอควายก็ยังไมละเวน คงขวิดแมควายจนตายคาที่
ลูกควายซึ่งตอนแรกไมคดิ จะสูรบกับพอ แตเมื่อเห็นแมถูกพอขวิดตายอยูตอหนาเชนนั้นจึงตัดสินใจ
เขาตอสู ควายทั้งสองเขาขวิดกัน ผลัดกันรุก ผลัดกันรับอยางเต็มกําลัง พอควายสูเพื่อแสดงถึงความ
ยิ่งใหญของตน ฝายลูกก็สูเพื่อปองกันตัวและเพื่อแกแคน ทําใหควายทั้งสองไมอาจลดราแกกนั ได
ในที่สุด ดวยวัยที่มากกวา เรี่ยวแรงของพอควายหมดไปกอนควายตัวลูก แตจะหนีก็เกรงจะเสียชื่อจึง
แข็งใจสูตอและถูกควายตัวลูกขวิดจนตาย
เมื่อควายผูพอตายไปแลว ควายหนุมผูลูกก็ไดปกครองฝูงควายแทน ตอเมื่อแกแลวจึง
เดินทางกลับไปตายที่ถ้ําซึ่งเปนที่เกิด ดอยที่มีถ้ํานั้นอยูจงึ เรียกวา “ดอยเขาควาย”

สุพรหมโมกขะหมาเกาหาง
สุพรหมโมกขะหมาเกาหางเปนธัมมหรือชาดกลานนาเรือ่ งหนึ่ง ตนฉบับที่ใชถอดความครั้งนี้ เปน
ใบลานของวัดปาสักนอย ต.แมปูคา อ.สันกําแพง เชียงใหม มีความยาว ๗ ผูก รวม ๒๒๕ หนา จาร
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เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ เปนที่นาสังเกตวาชาดกเรื่องนี้ โดยเฉพาะในตอนตนเรื่องละมายกับเรื่อง นาง
ไขพราง หรือ นางไขฟา เนื้อเรื่องโดยยอของ สุพรหมโมกขะหมาเกาหาง มีดังนี้
ในครั้งที่พระพุทธองคประทับอยูที่เชตวันมหาวิหารนอกเมืองสาวัตถีนั้นทรงปรารภถึงเหตุ
ที่พระสงฆประชุมกันในธรรมสภาสนทนากันถึงการที่เทวทัตพยายามทํารายพระพุทธองค ซึ่งพระ
องคก็ไดนําเรือ่ งในอดีตมาตรัสเลาเรื่องหนึ่ง ดังนี้
ในกาละทีพ่ ระพุทธเจาโกนาคมนะตรัสรูในตอนตนของภัทรกัปปนนั้ พระโคตมพุทธเจา
ยังคงสรางสมภารอยู ครั้งนั้นพระองคไดถือกําเนิดในตระกูลเข็ญใจอยูนอกเมืองมาตุลนคร ในเมือง
นั้นพระราชาคือพระเจาพรหมทัตต มีพระมเหสีชื่อนางจันทเทวี เมื่อพระโพธิสัตวคลอดมาแลวก็ได
ชื่อวาสุพรหมโมกขกุมาร และเมื่อคลอดแลวเพียงเจ็ดวัน มารดาก็เสียชีวิต บิดาของพระโพธิสัตวตอง
ไปขอทานมาเลี้ยงดูบุตรจนมีอายุสิบหาป ทุคคตพราหมณผูบิดาไดนําแมหมาตัวหนึ่งมาเลี้ยงซึง่ ตอ
มาไดคลอดลูกตัวหนึง่ มีสีดําปลอดและมีหางถึงเกาหาง ตอมาไมนานบิดาก็เสียชีวติ อีก กอนที่จะ
เสียชีวิตนัน้ ไดสั่งความบุตรไววา ใหนําศพตนไปทิ้งในปาชาและปกคลุมดวยกิ่งไมใบไม เมื่อศพเนา
สลายไปเหลือแตโครงกระดูกแลวก็ใหใชเชือกผูกกะโหลกศีรษะของตนลากไปเรื่อยๆ เพื่อแสวงหา
ที่จะทําไร หากกะโหลกศีรษะไปติดคางที่ไหนก็ใหทาํ ไรอยูในทีน่ นั้ และใหหากอนหินกอสถูป
บรรจุกะโหลกศีรษะไวที่กลางไร แลวจึงถางปาเผาไรและไปขอพันธุพืชจากชาวบานไปปลูกในไร
นั้น
ทุคคตะสุพรหมโมกขกุมารก็ไดดําเนินการตามที่บิดาสั่งไวทุกประการ เมื่อนําศพของบิดา
ไปไวในปาชาและใชกงิ่ ไมใบไมปกไวแลวก็ออกไปขอทานและรับจางรอเวลาจนศพเปอยเนา จาก
นั้นก็พาหมานอยเกาหางลากกะโหลกศีรษะของบิดา ไปจนคางอยูทภี่ ูเขาแหงหนึ่งทางทิศเหนือของ
เมืองมาตุลนคร จึงไดนํากอนหินกอสถูปบรรจุกะโหลกศีรษะของบิดาไวแลวจัดการปกเขตหมาย
แดน และวาวันรุงขึ้นจะถางปาทําไรตอไป พอรุงขึ้นก็พบวาบริเวณปาที่ตนจับจองไวนนั้ มีผูมาถาง
ไวแลว อีกหนึ่งเดือนตอมาใกลจะถึงเทศกาลสงกรานตแลว สุพรหมโมกขกุมารคนยากก็ตั้งใจจะไป
เผาปาที่จับจองไว แตก็พบวามีผูเผาใหแลวอยางเรียบรอย ครั้นเดินทางเขาไปขอพันธุพืชจากชาว
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เมืองไดแลววาจะนําไปปลูก ก็พบวามีพืชปลูกอยูแลวอยางเปนระเบียบจนเต็มไร กุมารนอยทุคคตะ
จึงปลูกกระทอมไวกลางไรและพาหมาเกาหางไปอยูในกระทอมนั้นดวย
หลังจากนั้นพืชพรรณ
ทั้งหลายก็เจริญงอกงามอยางรวดเร็ว กุมารโพธิสัตวจึงนําเอาผลผลิตจากไรไปขายในเมือง และยังได
บอกกลาวแกพอคาใหไปเลือกซื้อพืชผลจากไรของตนอีกดวย
ฝายพระอินทรเมื่อสํารวจดูความเปนอยูของพระโพธิสัตวแลว เห็นวาอยูอยางยากลําบาก
และตอจากนัน้ จะลําบากมากยิ่งขึ้น จึงหาทางชวยเหลือโดยไปเชิญนางเทพธิดาชื่อจันทิมพรหมา
ลงไปชวย โดยเนรมิตรไขพราง (พบวาเขียน “ไขฟา-ไขฟาง” อีกดวย) ขนาดใหญ ซึ่งมีลักษณะเปน
ถุงหนังวิเศษ บรรจุขาวของของเครื่องใชอันเปนทิพยตาง ๆ ไวดว ย และใหนางอยูในไขนั้น แลว
พระอินทรก็นาํ ไปไวทกี่ ลางไรใกลกับสถูปกะโหลกศีรษะบิดาของพระโพธิสัตว เชาวันรุงขึ้น หมา
เกาหางไปพบไขพรางนั้นกอนก็เหาไมหยุดจนพระโพธิสัตวไปดู เห็นวานาจะเปนของวิเศษ จึงอุม
ไปไวในกระทอม
โดยปกติสุพรหมโมกขกุมารจะนําพืชไรไปขายที่ตลาดในเมืองทุกเชา เมื่อนางจันทิมพรหมา
หรือไขพรางมาอยูดวยแลว พอพระโพธิสัตวออกจากกระทอมไป นางก็ออกจากไขมาทําความ
สะอาดกระทอมและจัดหาน้ําใชน้ําดื่มไว แลวประกอบอาหารอันเปนทิพยรสโอชามีกลิ่นเยายวนใจ
ตลบไปทั่วกระทอมนอยและไรกวาง พอสุพรหมโมกขกุมารเห็นสิ่งตางๆดังกลาวก็แปลกใจแตกไ็ ม
กลากินอาหารนั้น คงรออยูจ นถึงวันที่สามจึงตัดสินใจลองชิมอาหารนั้น เมื่อพบวามีรสโอชา ก็กนิ
จนอิ่ม สวนที่เหลือก็ใหหมาเกาหางกิน พอหมาดํากําพรากินอาหารนัน้ แลวก็พดู ภาษาคนได
ถึงวันที่สี่ สุพรหมโมกขกุมารโพธิสัตวก็ทําทีหาบพืชผลไปขายตามปกติ แตพอพนเขตไร
แลวก็ซอนหาบไวแลววกกลับไปซุมดูเหตุการณที่กระทอมเถียงไรของตน ฝายนางจันทิมพรหมาก็รู
วาผูใดแอบดูตนอยู แตก็แกลงทําเปนไมรูและปฏิบัติงานตางๆ ตามที่เคยทํามา พอพระโพธิสัตว
เห็นเชนนั้นก็รีบไปควาเอาแขนไวและถามความเปนมา ซึ่งนางก็เลาใหกุมารทราบทุกอยางโดยไม
ปดบัง กุมารโพธิสัตวก็ขอดูไขฟาลูกนั้น เมื่อเปดเขาไปดูก็พบวาเปนหองใหญและมีสมบัติทิพยเปน
อเนกประการ และเมื่อทั้งสองเขาใจกันดีแลวจึงไดอยูรวมกันฉันสามีภรรยาสืบแตนนั้ มา
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ฝายคนที่ไปซื้อพืชผลในไรไดเห็นความงามพิลาสของนางจันทิมพรหมาเชนนั้น ตางก็ดื่มด่ํา
ซึมซับเอาความงามนั้นไปกระจายตามตลาดตามหมูบานและในเมือง จนคนแตกตืน่ กันไปแสรงซื้อ
พืชไรของปลูกถึงไรเปนจํานวนมาก ทางดานนายพรานที่ลาเนื้อไปเพื่อประกอบพระกระยาหาร
ถวายพระราชาซึ่งบังเอิญไปพบนางในไรเขาก็ตกตลึงจนลืมตัวครั้นไดสติคืนมาแลวจึงนําความไปทูล
พระราชาวาหญิงงามเชนนั้นนาจะเปนเจาแมอยูเมือง มากกวาจะเปนเมียทุคคตะอยูไรในกระทอม
เชนนั้น พระราชาพรหมทัตที่ทราบกระแสขาวมากอนครั้นถูกเราดวยคํากราบทูลของนายพรานแลว
เพลิงแหงราคะก็กระตุนพระองคใหครุนคิดหาแผนการที่จะชิงเอาหญิงนั้น
ตอมากุมารโพธิสัตวคิดอยากไดยุงไวเก็บพืชผลทั้งหลาย นางจันทิมพรหมารูความคิดของ
สามี จึงถือแกวมณีซึ่งอยูในไขวิเศษมาอธิษฐานทําใหเกิดมียุงฉางจํานวนมากเรียงรายกันอยู พระ
โพธิสัตวก็บอกกับภรรยาวา จะเกี่ยวขาวแลวจะไดนําขึ้นเก็บในยุงและยังปรารภวาคงเกินกําลังของ
ตนที่จะเก็บเกี่ยวขาวและพืชผลไดทั้งหมด นางก็มอบเคียวใหและบอกใหสามีเกี่ยวขาวไปเรื่อยๆกอน
พอตกกลางคืนนางก็นําแกววิเศษอธิษฐานขอใหขาวและพืชผลทั้งหลายเคลื่อนเขาสูยุงฉาง เมื่อพระ
โพธิสัตวแสดงความประหลาดใจ นางก็วาคงจะเพราะอานุภาพของบิดาเจาของหัวกะโหลกมาชวย
ฝายพระราชาเมื่อนึกแผนการออกแลว ก็ใหคนไปตามกุมารโพธิสัตวเขาเฝาและบอกวาให
นําไกไปชนกับไกของพระองค โดยวาหากกุมารชนะก็จะไดพระมเหสีไป แตหากไกของพระองค
ชนะ ชายทุคคตะจะตองถวายนางจันทิมพรหมาแกพระองคเมื่อกุมารโพธิสัตวเลาความกลัดกลุมดัง
กลาวแกเมียของตนแลวนางก็วารุงเชาใหนาํ ขาวตอกไปโปรยที่ประตูไร แลวเรียกไกใหมากินขาว
ตอกแลวอุมเอาไกนั้นไปชนเมื่อสุพรหมโมกขกุมารทําตามนั้น ก็ไดไกแจตวั เล็กไปชนกับไกชนตัวโต
ของพระราชาในทองสนามหลวง แตเมื่อไกชนกันนั้น ไกแจกลับสามารถจิกจนตาไกของพระราชา
บอดและยังถูกดีดจนคอขาดไปอีกดวย พระราชาเห็นเชนนั้นก็สั่งใหกุมารนําวัวไปชนอีกดวยกติกา
เดิมในวันรุงขึน้
สุพรหมโมกขกุมารกลับสูไรของตนดวยความทอแท เมื่อไปถึงก็ปลอยไกนั้นไปและไกเมื่อ
เขาปาไปแลวก็กลับกลายเปนอีเห็น ครั้นพบหนาเมียรักก็เลาความใหฟงพรอมกับวิตกวาจะไดววั ชน
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มาแตไหน นางก็วารุงขึ้นใหนําหญากําหนึ่งไปโปรยที่รมิ รั้วแลวเรียกวัวมากินหญา จากนัน้ ก็ใหนํา
เชือกที่นางมอบใหจูงวัวนั้นไปชน เมื่อกุมารทําตามคําบอกนั้นก็มวี วั ตัวหนึง่ มีเขาเรียวแหลมออกมา
หา กุมารจึงผูกเชือกและขีว่ ัวดังกลาวไปสูสนามชนวัว เมื่อวัวชนของพระราชาเคลื่อนเขาสูสนาม
แลว คนทัง้ หลายก็ไดแตวิตกวาวัวเล็กของชายทุคคตะจะทานกําลังของโคชนขนาดใหญของพระ
ราชาไดอยางไร แตการณกลับผิดไปจากที่คนคาด เพราะวัวของพระราชาถูกขวิดเขาที่คอจนคอหัก
และลมลงตาย พระราชาก็ยังไมยอมแพและใหชายหนุม หาชางไปชนกับพระองคในวันรุงขึ้น หาก
กุมารโพธิสัตวไมมีชางไปชนก็จะถูกตัดหัว
สุพรหมโมกขกุมารไดฟงแลวก็นําวัวกลับสูไรดวย
ความเงื่องหงอย พอไปถึงประตูไรก็ปลอยวัวไปและวัวนัน้ ก็กลายเปนเสือกระโจนเขาปาไป
สุพรหมโมกขกุมารนําความไปบอกภรรยาดวยใบหนาหมนหมอง นางจันทิมพรหมาก็มอบ
ออยใหทอนหนึ่งและบอกวา ในเชาวันรุงขึ้นใหนําออยนั้น แลวตัดไมไผทําเปนตะขอและปฏักไปที่
ลําหวยเพื่อเรียกเอาชาง เมือ่ กุมารทําตามก็ไดพลายสีดอตัวหนึ่งมาใหขี่เขาสนามชน ซึ่งประชาชนที่
รอดูอยูก็โหรองแสดงความดีใจที่ชายหนุมสามารถหาชางไปชนได พระราชามองเห็นทุคคตะหนุม
บนคอชางก็ประหลาดใจวาการที่มีชางไปชนไดนั้นคงจะเปนเพราะภรรยาของชายหนุมคงเปนผูวิเศษ
จึงทรงนึกหวาดหวัน่ ในพระทัย แตกใ็ หเสนาคัดชางฉกรรจที่มีงาใหญและเกงกลาที่สุดในโรงชาง
เขาปะทะแตกถ็ ูกชางของชายหนุมใชงวงรวบงาไวและสลัดไปมาโดยแรงจนงาหักไปขางหนึ่ง ชาง
ของพระราชาจึงรองลั่นรีบแลนออกไปสั่นซุกตัวอยูที่ขางกําแพงเมือง พระราชาเห็นเชนนั้นก็ไดแต
ประทับนั่งงงอยู ชายหนุมจึงยืดกายขึ้นขี่ชางกลับไป พอถึงชายปาตีนเขาแลวก็ปลอยชางไป ชางตัว
นั้นก็กลายเปนราชสีหคืนสูปาตามเดิม
พระราชายังไมยอมเลิกลมความคิดที่จะยึดครองเมียของสุพรหมโมกขกุมาร ครั้นคิดแผน
การใหมไดแลว ก็ใหคนไปเรียกกุมารโพธิสัตวเขาเฝาแลวตรัสสั่งใหไปนําดอกบัวนิลุบลในสระใหญ
ดานใตของเมืองไปถวายในเชาวันรุงขึ้นใหจงได หากทําไมสําเร็จ กุมารจะตองถูกประหาร พระ
โพธิสัตวก็รูอยูเต็มอกวาสระดังกลาวไมมผี ูใดกลาลงไปไดเลย เพราะเต็มไปดวยเงือกงูมังกรและ
จระเขรายและยังอยูไกลจากเมืองเปนอันมากอีกดวย จึงนําความคับแคนนั้นไปบอกแกเมียรัก ซึ่งนาง
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จันทิมพรหมาก็วาไมตองกังวลและแนะเสนทางลัดใหพรอมทั้งบอกวา เมื่อไปถึงก็จะเห็นสัตวราย
ทั้งปวงทอดตัวเรียงกันเปนสะพานตั้งแตฝงน้ําไปถึงกอดอกนิลุบล สุพรหมโมกขกุมารไดยินเชนนั้น
ก็รีบออกเดินทางไปทันที ขณะเดียวกันนางจันทิมพรหมาก็นําแกววิเศษมาอธิษฐานใหพาตนไปสู
สระน้ํานั้น แลวสั่งสัตวรายทั้งปวงใหคอยชวยเหลือชายหนุมดังที่นางไดบอกกับพระโพธิสัตวไว พอ
ชายหนุมไปถึงก็เห็นดอกนิลุบลงามสะพรั่งอยูกลางสระและเหลาสัตวรา ย ก็เรียงตัวจัดทําสะพานให
สุพรหมโมกขกุมารโพธิสัตวจึงเดินไปตามหลังสัตวเหลานั้น แลวดึงดอกนิลุบลเพียงสามดอกคืนสู
ฝงแลวกลาวขอบคุณสัตวทั้งปวง จากนั้นจึงเรงนําดอกไมนั้นเขาถวายและรีบคืนสูไรทันที
ฝายเสนาอามาตยทั้งหลายเห็นดอกนิลุบลนัน้ แลวก็อัศจรรยใจวา ชายผูนั้นอาจเปนผูว ิเศษ
หรือทรงศิลปวิทยาอาคม จึงเตือนกันไวมิใหประมาท แตฝายพระราชาพรหมทัตตก็ยังครุนคิดหา
วิธีการชิงเมียเขาอยูไมวาย ครั้นปรึกษาเสนาผูใดก็ไมมีใครกลาใหความเห็น จนตอมาพระราชาก็คิด
แผนการได จึงใหพระโพธิสัตวไปนําดอกบัวหอมอันมีในเมืองนาคไปถวายภายในกําหนดหกเดือน
หากไมกลับมาภายในกําหนด ก็จะถูกริบเมีย
ครั้นกุมารกําพราโพธิสัตวนําความไปบอกเมียพรอมกับพร่ําบนดวยความหนักอก นางก็
ปลอบวาใหอดทนไปอีกสักหนอยก็จะพนจากความทุกขแลว พรอมทั้งแนะนําวิธีการและอุปกรณ
ตางๆ ใหโดยครบถวน จากนั้นสุพรหมโมกขกุมารก็เริ่มออกเดินทางไปที่สระนิลุบลนั้นแลวลงไป
ตามรูกานดอกนิลุบล ก็ไดพบงูใหญตัวเทาตนตาลนอนสลบอยู กุมารจึงละลายยาทีเ่ มียใหมากรอก
ปากงูนั้น เมื่องูฟนแลวก็ใหกุมารขี่หลังแลวพาไปสูเมืองผุฏฐิริทาคือเมืองมดงามโดยใชเวลาเดินทาง
ถึงสิบหาวัน แลวงูตัวนั้นก็มอบยาวิเศษที่สามารถชุบชีวิตใหแกกุมารโพธิสัตวอีกดวย กุมารสุพรหม
โมกขะก็ไปพักอยูที่ศาลานอกเมืองมดงามและไดพบกับพอคากลุมหนึง่ ซึ่งพวกพอคาก็ยังมีน้ําใจ
มอบคนโทวิเศษที่สามารถรักษาบาดแผลตาง ๆ ใหพระโพธิสัตวอีกดวย
ครั้งนั้น ธิดาของพญามดงามชื่อจันทิมกุฏฐีไดเสวยอาหารที่ประกอบดวยเนื้อสัตวปา แลวก็
เกิดอาการอาหารเปนพิษ เมือ่ ไมมีหมอใดอาจรักษาได นางก็ถึงแกสิ้นพระชนม เมืองทั้งเมืองจึง
ระงมดวยเสียงร่ําไหของพญามดงามและญาติวงศพรอมทัง้ หมูอามาตยและชาวเมือง เมื่อสุพรหม
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โมกขกุมารไดทราบความจากชาวเมืองแลวก็อาสาจะรักษาพระธิดา จากนั้นจึงใหกั้นมานเจ็ดชั้นแลว
กุมารโพธิสัตวก็ใสน้ําและฝนยาที่งูใหญมอบใหลงในคนโทแกว แลวรินใสปากของพระธิดาพรอม
กับรินรดไปทั่วสรีรกายของนางหลังจากนั้นไมนานนักพระธิดาก็ฟนขึ้นเปนปกติ
พญามดงามดี
พระทัยนักจึงเสนอเมืองใหชายหนุมครึ่งหนึ่ง แตชายหนุม ก็ไมรับทรัพยสินใด ๆ พญามดงามจึงให
อภิเษกพระธิดากับชายหนุมทุคคตะพระโพธิสัตวแทน
หลังจากที่ไดเสวยสุขอยูกับพระธิดาจันทิมกุฏฐีเปนเวลาหนึ่งเดือนแลว
สุพรหมโมกข
โพธิสัตว ก็ขอลาเมืองมดงามไปเอาบัวหอมในเมืองนาคตอไป พระธิดาและพญามดงามก็อนุญาต
พรอมกับใหชายฉกรรจผูหนึง่ ที่มีความสามารถรวมทางไปดวย ทั้งสองเดินทางไปใชเวลาถึงสิบหา
วันก็ไปพักอยูท ี่ศาลาหลังหนึ่งใกลประตูเมืองยักษ วันนั้นมีงานนักขัตฤกษประจําป ยักษทั้งหลาย ก็
พากันไปเลนที่แมน้ํากันเปนที่สนุกสนาน
พระธิดาชื่อจันทิมสุภาคาซึ่งเลนน้ําอยูกับบริวารนั้น
บังเอิญถูกหนามไผเกี่ยวตาจนบอดไปทั้งสองขาง หมอทั้งปวงที่พระราชาพญายักษเรียกตัวมาก็ทลู
วาไมอาจรักษาได พญายักษจึงใหประกาศหาผูมีความสามารถไปรักษาโดยวาจะยกเมืองใหครึ่งหนึ่ง
เมื่อสุพรหมโมกขโพธิสัตวทราบเรื่องจึงขออาสารักษานางและเมื่อกั้นมานลอมพระธิดาไวแลว ชาย
หนุมก็นําคนโทแกวไปตักน้าํ ที่ทาแลวฝนยาจากนางจันทิมพรหมาใสลงไปแลวหลั่งยานั้นใสตาและ
ใสปากของพระธิดา
เมื่อพระธิดาไดรบั ยาดังกลาวแลวก็หายจากความเจ็บปวดและกลับมองเห็นได
ดังเดิม พญายักษกก็ ระทําพิธีวิวาหมงคลใหแกสองหนุมสาว สวนผูติดตามจากเมืองมดงามเมื่อเห็น
วาพระโพธิสัตวไดรับความสุขแลวก็ขอลากลับเมือง สุพรหมโมกขกุมารก็ไดอยูก ับนางจันทิมสุภา
คาตอมา
ครั้งนั้นมียักษตนหนึ่งซึ่งวางขายจับปลาในแมน้ําเปนปกติ วันหนึ่งมีงูใหญที่ลําตัวสีขาว
คอแดงและมีหงอนแดงดังหงอนไกพลัดจากบริวารมาติดตาขาย ยักษชาวประมงจึงใชไมทุบไป
ตลอดตัว ทําใหงูนั้นปวดราวและหมดแรงแลวนําไปขายที่ตลาด ครั้นชาววังซึ่งไปจายตลาดพบงูนนั้
เขาก็เลาความแกพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวก็ใหราชบุรุษไปซื้อและรักษาบาดแผลใหแลวจึงวางไว
ในรางทองคําและเลี้ยงดวยขาวตอกคลุกน้ําผึ้ง
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ฝายเมืองนาคนั้นก็เกิดโกลาหลขึ้นเพราะพระธิดาหายไป โดยนาคบริวารกราบทูลพญานาค
ราชวาพระธิดาติดตาขายของยักษชาวประมงแลวถูกจับตัวไปพญานาค จึงใหบริวารแปลงกายเปน
ยักษเขาไปสืบความทุกหนทุกแหงจนไดความจากพอคาในตลาดวาราชบุรุษในวังหลวงซื้อไป พวก
นาคแปลงจึงเขาไปในวังเพือ่ กราบทูลพญายักษแตกไ็ ดพบพระโพธิสัตวและทราบวานาคราชธิดาชื่อ
จันทิมกิตติกานั้นนอนปวยอยูในรางทองจึงทูลขอซึ่งสุพรหมโมกขกุมารก็ยกใหดวยความยินดี เมื่อ
นําพระธิดาคืนสูเมืองนาคแลวก็พบวาพระธิดาถูกทุบตีจนกระดูกหักและหมอวาไมอาจรักษานางให
กลับคืนเหมือนเดิมได
ฝายสุพรหมโมกขกุมารซึ่งอยูในเมืองยักษนานถึงหนึ่งเดือนแลว ก็ลานางจันทิมสุภาคาและ
พญายักษเพื่อไปเอาบัวหอมตอไป พระโพธิสัตวซึ่งมีเสนายักษแวดลอมก็เดินทางเปนเวลาสิบหาวัน
จึงบรรลุถึงเมืองนาค ในระหวางการเดินทางนั้น พระโพธิสัตวก็ไดเรียนอาคมรักษาอาการบาดเจ็บ
ของคนและสัตวจากเสนายักษตนหนึ่งอีกดวย เมื่อไปถึงเมืองนาคก็พบวามีประกาศหาหมอไปรักษา
พระธิดา จึงไปอาสาที่จะรักษาแลวใหนํานาคธิดาซึ่งอยูในรางสาวสวยไปไวในทองพระโรงแลวให
กั้นมานไวเจ็ดชั้น
จากนั้นชายหนุมก็นําคนโทแกวไปตักเอาน้ําจากแมน้ําแลวฝนยาซึ่งนางจันทิม
พรหมามอบใหใสลงไปพรอมกับเสกคาถาตามที่เสนายักษสอนนั้น เมื่อใหนางกินน้ํายาและน้ํามนต
นั้นแลวชโลมไปทั่วรางพรอมกับบีบนวดไปตามรางกายแตเบามือจนนางหลับไป ครั้นนางตื่นขึ้นก็
พนจากความเจ็บปวยทั้งปวง พญายักษดพี ระทัยนักจึงถามความประสงคในการเดินทางของกุมาร
ซึ่งก็ไดรับคําทูลตอบวาตองการดอกบัวหอมไปถวายพระพุทธเจาและพระราชา ในเมืองมาตุลนคร
พญายักษ ก็ใหอภิเษกพระธิดาดังกลาวซึ่งชื่อจันทกิติใหแกกุมารและใหเสนาไปนําบัวหอมจากสระ
ประจําเมืองไปให หลังจากนั้นก็ใหเสนาไปสงพระธิดาและราชบุตรเขยพรอมทั้งบัวหอมถึงเมืองยักษ
เมื่อพักอยูทเี่ มืองยักษไดสามวันแลว
ก็นํานางจันทิมสุภาคาไปลาพญายักษเพื่อเดินทาง
กลับ ซึ่งพญายักษก็ใหเสนาไปสงถึงเมืองมดงาม หลังจากที่ไดพักผอนในเมืองนั้นสามวัน ก็พานาง
จันทิมกุฏฐีไปทูลลาพญามดงาม จากนั้น เสนาโยธาจากเมืองนาค เมืองยักษและเมืองมดงามก็
พากันไปสงถึงชองทางเขาสูเมืองมนุษยคือกานดอกนิลุบลนั้นแลวจึงกลับสูเมืองของตน สุพรหม
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โมกขกุมารก็พานางทั้งสามคืบคลานไปตามกานดอกนิลุบล จนโผลออกที่กลางสระน้ําแลวโดยสาร
งูใหญเขาสูฝงและพากันเดินทางไปสูไร ขณะเดียวกัน ดอกบัวที่พระโพธิสัตวนําไปนั้นก็สงกลิ่น
หอม อบอวลไปทั่วบานทั้งเมือง
ฝายนางจันทิมพรหมาซึ่งอยูที่ไรนานเกือบหกเดือนนั้น ก็ไดเนรมิตบานงามขึ้นอีกสามหลัง
เพื่อพระธิดาทั้งสาม แลวพาหมาเกาหางไปรอรับสามีอยูที่ประตูไร เมื่อบุคคลทั้งหาไดสนทนาถูกใจ
กันแลวก็ไดแยกยายกันอาศัยอยูในบานที่เนรมิตขึ้นนั้น รุงขึ้น พระโพธิสัตวจึงนําดอกบัวหอมหา
ประการเขาถวายพระราชาทามกลางความอัศจรรยใจของคนทั้งปวง เมื่อพระราชารับสั่งถาม สุพรหม
โมกขกุมารก็ทูลเลาเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนในชวงหาเดือนกับยี่สิบวันที่ผานไปใหทรงทราบ แตเมื่อ
พระราชาพระราชทานรางวัลให พระโพธิสัตวก็ขอถวายคืนทั้งหมด
ตอมาเมื่อคนทั้งหลายที่ไปซือ้ พืชผลในไร ไดเห็นเมียงามของชายหนุมที่เพิ่มขึ้นอีกสามนาง
ก็พากันเลาลือกันไปอีก ขาวนั้นทําใหพระราชาคิดหาอุบายที่จะกําจัดชายหนุมเพื่อจะชิงเอานางทั้งสี่
ไปเปนเทวีใหจงได ตอมาพระองคก็ใหเสนาไปแจงแกกุมารโพธิสัตวซึ่งมีนางทั้งสี่อยูพรอมหนาวา
พระองคจะจัดงานเลี้ยงเพื่อตอบแทนบุญคุณที่ไดนําบัวหอมหาประการไปถวาย โดยใหแกงออม
ชาง ควาย วัว และหมูอยางละตัวใหชายหนุมกินจนหมด หากกินอาหารดังกลาวหมดก็จะใหพระ
มเหสีไปเปนเมีย แตหากกินไมหมด ชายหนุมก็จะตองเสียเมียทั้งสี่แกพระองค
เมื่อนางจันทิมสุภาคาธิดาพญายักษรับวาจะใหความชวยเหลือแลว วันรุงขึ้น พระโพธิสัตว
ก็เขาสูโรงเลี้ยงซึ่งเต็มไปดวยหมอ มีแกงออมเนื้อสัตวตาง ๆ รออยู สุพรหมโมกขกุมารเริ่มดวยการ
กินแกงออมหมูไปชาๆ เพื่อถวงใหถึงเวลาอาทิตยสิ้นแสง เมื่อความมืดมาถึงแลว นางจันทิมสุภาคาก็
ชี้นิ้วไปที่เมืองยักษทําใหพวกยักษไมต่ํากวาแสนตนกระวนกระวายจึงพากันไปหานาง พอถึงเวลาที่
คนทั้งหลายหลับแลวนางจึงสั่งใหยกั ษดังกลาวไปกินแกงออมในโรงเลี้ยงใหหมดทุกหมอ และเมือ่
อาทิตยขึ้นสูเวิง้ ฟาแลว ราชบุรุษไปเห็นหมอซอนหมอเปนกองพะเนินโดยที่สุพรหมโมกขกุมารยัง
นั่งอยูเปนปกติ จึงไดแตอัศจรรยใจและทีท่ ําไดก็คือนําความขึ้นกราบบังคมทูลเทานั้น สวนกุมาร
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โพธิสัตวก็กลับคืนสูไรของตน และพระราชาก็ไมไดมอบพระมเหสีใหตามที่ทรงสัญญาไวอีกเชน
เคย
ตอมาพระราชาก็รับสั่งใหกุมารเขาเฝาอีกแลววาในวันรุงขึ้นใหไปเก็บงาดําจํานวนสามหาบ
ที่เทกระจายไปในสนามใสคืนหาบใหครบทุกเม็ดภายในหนึ่งวันและหนึ่งคืน หากไมเสร็จ หรือได
งาไมครบก็จะถูกประหาร เมื่อกุมารโพธิสัตวนําเรื่องไปบอกเมียทั้งสีแ่ ลวนางจันทิมกุฏฐีก็รับวาจะ
ชวยเหลือ ดังนั้นในวันรุงขึ้น สุพรหมโมกขกุมารจึงไปเก็บเม็ดงาไปเรื่อย ๆ ทามกลางความ
คลางแคลงใจของคนทั้งหลาย พอค่ําลงก็กอกองไฟลุกโชติชวงอยูก ลางสนาม และเมื่อคนในเมือง
หลับกันหมดแลวนางจันทิมกุฏฐีจึงชี้มือไปที่เมืองมดงาม เหลามดงามไมรูกี่ลานตัวจึงพากันไปหา
พระธิดาของตน นางจึงใหมดงามเหลานั้นไปชวยเก็บเม็ดงาใสหาบโดยมิใหเหลือ ซึ่งเมื่อถึงรุงเชา
เสนาที่พระราชาพรหมทัตใชใหไปดูเหตุการณก็เขาไปทูลวาเม็ดงาอยูใ นหาบครบถวนแลว หลังจาก
ที่เสนากลับไปแลว ชายหนุมก็กลับคืนสูไรและรวมกับเมียทั้งสี่ขายพืชผลและทํางานอืน่ ตามปกติ
แตนั้นมา พระราชาก็ยังคิดอยูเสมอที่จะฆาชายหนุมเพือ่ ชิงเมีย ครั้นทบทวนดูก็เห็นวาที่
ความพยายามของพระองคซึ่งผานไปนั้นถูกแกไขไดทุกเรื่อง ทําใหสงสัยวานาจะมีเหตุลับลมคมใน
สักอยางอยูในเรือนนั้น จึงคิดวานาจะจัดคนไปแอบฟงเพื่อลวงเอาความลับ ดังนั้นพระองคจึงใหทาํ
กลองขนาดใหญหุมดวยหนังอยางดีและใหมีเสนาผูฉลาดซอนอยูภายใน แลวใหคนหามไปฝากไวที่
บานของชายหนุมโดยวาวันนั้นค่ําแลว เกรงวาประตูเมืองจะปดเสียกอนที่จะหามกลองไปถึง และวา
รุงเชาจะพากันมาหามกลองไป ฝายสุพรหมโมกขกุมารและเมียงามทั้งสี่ไมเฉลียวใจวาจะมีคนซอน
ตัวคอยฟงอยู เมื่อรับประทานอาหารแลวก็นั่งคุยกันตามปกติ ตอนหนึ่งพระโพธิสัตวก็ปรารภวา
พระราชาอาจหาทางทํารายเพื่อชิงเมียอีก
ซึ่งนางทั้งสี่ก็วาหากพวกตนยังอยูแ ลวก็ไมตองกลัว
อันตรายใดๆ เพียงแตนางจันทิมพรหมาหามชายหนุมอยาไดกินไขทุกชนิด นางจันทิมกิตติกาก็ขอ
วาอยาไดกินเนื้องู นางจันทิมสุภาคาก็วาหามกินเนื้อยักษ และนางจันทิมกุฏฐีกว็ าอยาไดกินไขมด
เพราะหากกินอาหารตองหามแลวจะทําใหนางแตละคนไมอาจอยูตอไปได เสนาที่ซอนอยูในกลอง
ก็จดจําคําพูดเหลานั้นไวและนําไปกราบทูลพระราชาใหทรงทราบทุกประการ
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ตอมาพระราชาก็คํานึงวาการที่ไดเมียของชายผูนั้นมา คงจะเปนไปไมไดจึงเปลี่ยนไปคิดที่
จะทําใหพลัดพรากจากกัน ดังนั้นพระราชาจึงใหพรานปาไปแสวงหาเนื้อยักษจากปาลึกมา จากนั้น
ก็ใหหาเนื้องูและไขตางๆ มาบดเขาดวยกันและปรุงเปนอาหารที่ประณีตจนไมสามารถจําแนกไดวา
ทําจากสิ่งใด จากนั้นก็ใหเรียกกุมารโพธิสตั วใหเขาไปทํางานในราชมนเทียร เมื่อถึงกลางวันก็ให
แมครัวนําอาหารดังกลาวมาเลี้ยง พออาหารตกถึงทองเทานั้น บรรดานางทั้งสี่ที่ในไรก็เกิดปน ปวน
ปวดศีรษะกระวนกระวายจนนางทั้งสามซึ่งมาจากเมืองบาดาลตองขอลากลับคืนเมืองในทันที สวน
นางจันทิมพรหมาก็เจ็บปวดไปทั่วตัวและอาเจียนจนไมอาจอยูไดตอไป จึงเรียกหมาเกาหางมาแลว
ถอดแหวนใหไวและบอกรายละเอียดในการที่จะไปตามหานาง
จากนั้นก็รีบเดินทางมุงไปสูทิศ
เหนือจนถึงเมืองอุทุมพันธุมตินครและไดพักอยูที่ศาลาใกลกับประตูเมือง ในวันนั้นพระราชาได
ทรงชางออกเลียบพระนครผานมาพบเขาก็เรียกไปไตถาม ซึ่งนางก็ไดทูลรายละเอียดใหทรงทราบ
พระราชาทรงก็รับนางไวในฐานะพระธิดา แลวใหพักอยูที่ปราสาทอีกหลังหนึ่งพรอมกับเครื่องใช
สอยอยางครบถวนและมีหญิงบริวารอีกแปดคน
พอตกบายเสร็จจากถวายการรับใชแลว สุพรหมโมกขกุมารก็เดินทางกลับไรโดยหวังวาเมีย
รักทั้งสี่จะรออยูอยางเคย แตเมื่อไปถึงก็พบแตบานทีว่ างเปลา ครั้นหมาเกาหางเลาความตามที่นาง
ทั้งสี่สั่งไว จึงตระหนักวาตนไดกนิ อาหารตองหามไปแลว และสาเหตุก็คงเกิดจากกลองซึ่งคงจะมี
คนซอนอยูนั่นเอง ในที่สุดก็ตัดสินใจวาจะออกตามหานางไขฟาจันทิมพรหมา พรอมนั้น หมาเกาหาง
ก็ไดมอบแหวนที่นางมอบไวใหดวย
เมื่อสุพรหมโมกขกุมารไปบูชาสถูปกะโหลกศีรษะบิดาของตนแลว ก็จัดขาวของออกเดิน
ทาง โดยมีหมาดําเกาหางดมกลิ่นตามรอยนางผานปาเขาไปจนถึงหวงน้ําใหญแหงหนึ่งซึ่งไมอาจเดิน
ออมไปได พระโพธิสัตวจึงจับหางหมาพยุงกายวายน้ําไป พอถึงฝงหางหมาก็ขาดไปหนึ่งหาง ครั้น
เดินทางตอไปอีกก็ไปพบหวงน้ําใหญอีกแปดแหง ซึ่งกุมารโพธิสัตวก็อาศัยเกาะหางหมาวายน้ําขาม
ไปดวยวิธีเดียวกัน และหางหมาก็ขาดไปทีละหางตามลําดับ พอขึ้นจากแหลงน้ําทีเ่ กาแลว หมาดํา
เกาหางซึ่งไดรบั ความทุกขทรมานที่หางขาดก็สิ้นใจตาย สุพรหมโมกขกุมารก็ไดแตนั่งเฝาซากหมา
อยูดวยความอาลัยรักจนซากนั้นเนา ครั้งนั้นมีแมลงวันฝูงหนึ่งมาขอกินซากหมาแลวก็ไดตอบแทน
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ดวยการพาพระโพธิสัตวไปสูอาศรมของพระฤาษีตนหนึ่ง พระฤาษีก็เลาวานางจันทิมพรหมาพึ่งจะ
ผานที่นั้นไปเมื่อสามวันกอน และเลาวาพระราชาแหงเมืองอุทุมพันธุมติรับนางไวเปนพระธิดาและ
จะมีพิธีอาบองคสรงเกศแกนางในวันรุงขึ้น จากนั้นพระฤาษีก็ใหพรานปาซึ่งเปนศิษยไปสงกุมาร
โพธิสัตวจนถึงสระน้ํามงคลที่จะใชในการสรงน้ําแกนางจันทิมพรหมา
แลวพรานปาก็ลากลับสู
อาศรมของพระฤาษีตามเดิม
สุพรหมโมกขกุมารซึ่งพักอยูท ี่ศาลาไดเห็นหญิงหลายคนไปตักน้ําจึงเขาไปสอบถาม เมื่อได
คําตอบชัดเจนวานางเหลานัน้ เปนบริวารของนางจันทิมพรหมา จึงเด็ดใบไมหอธํามรงคพรอมกับ
ดอกไมอีกชอหนึ่งฝากไปถึงนาง และขอใหบอกแกนางวามีชายทุคคตะซึ่งพักอยูที่ศาลานั้นฝากไปให
เมื่อนางไขฟาเปดหอดูเห็นแหวนที่ฝากหมาเกาหางไว ก็ซักถามรายละเอียดจากหญิงบริวารแลวก็เขา
ไปทูลพระราชาวาสามีของตนติดตามไปถึงแลว พระราชาก็ใหจดั ราชรถออกไปรับสุพรหมโมกข
กุมารและจัดการอภิเษกทั้งสองใหขึ้นครองราชสมบัติในเมืองนั้นตอไป
ตอมาสุพรหมโมกขกุมารก็ทูลลาเพื่อกลับไปดูไรและกะโหลกศีรษะบิดาของตน ตามจริง
แลวพระราชาประสงคจะใหพระโพธิสัตวอยูครองเมืองนั้นตอไป เพราะไมมีพระโอรสและเชื้อพระ
วงศที่จะสืบครองแผนดินได แตทรงเห็นใจพระโพธิสตั ว จึงอนุญาตและใหนําทรัพยสมบัติและขา
ราชบริพารไปดวยใหมาก
พระโพธิสัตวก็ขอใหชางไมจัดหาไมที่แข็งแรงและน้ําหนักเบาเปน
จํานวนมากแลวควบคุมใหสรางรูปนกอินทรี หงสและนกหัสดีลิงคทกี่ างปกแลวกวางถึงสิบสองวา
ลําตัวใหญเทายุงขาว แตละตัวมีกระเชาเปนหองโดยสารอยูดานใต ทั้งนี้ไดจัดสรางนกดังกลาว
จํานวนนับหมืน่ ตัวแลวติดตัง้ ยนตไวภายในและเรียกชื่อวา “ยนตหงส” เมื่อทดลองชักสายเชือกยนต
ดูก็ปรากฏวาสามารถบินไดเหมือนนก
จากนัน้ จึงขนสมบัตทิ ี่ไดรับพระราชทานไปบรรจุไวที่
กระเชาโดยสาร ซึ่งมีทั้งชางมาวัวควายขาวเปลือกขาวสารและขาทาสบริวาร
เมื่อไดเวลาแลว
สุพรหมโมกขกุมารก็พานางจันทิมพรหมาไปกราบบังคมทูลลาและเขาสูยนตหงสแลวชักเชือกสาย
ยนตพาบินขึ้นสูทองฟา บรรดาบริวารที่ตามไปก็ชักสายยนตกระพือปกยนตหงสพุงขึ้นสูอากาศจน
มืดฟามัวดิน มุงสูไรทางทิศเหนือของเมืองมาตุลนครตอไป
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กองบินยนตหงสกระพือปกเหินฟา ผานเมืองไปทามกลางเสียงแตกตื่นโกลาหลของชาว
เมืองลงไปจอดที่เชิงเขาในไร จากนั้นจึงสรางคายที่พักและโรงครัวขึ้นแลวเลี้ยงดูกันอยางอิ่มหนํา
สําราญ เมื่อคนจากในเมืองที่ติดตามไปสังเกตการณดูในไรกลับไปแจงขาวแลว เสนาก็นําความขึ้น
ทูลพระราชาพรหมทัต พระองคก็สั่งใหจัดทหารเขาประจําตําแหนงศึกและปดประตูเมืองไว พรอม
กับใหจัดกองทัพออกไปประจญกับกองกําลังที่ไรของทุคคตะสุพรหมโมกขกุมาร
ฝายกองสอดแนมฝายชาวไรเมื่อเห็นกองทัพยกไปเชนนัน้
ก็ไปแจงขาวแกพระโพธิสัตว
เมื่อนางจันทิมพรหมาพอทราบเหตุแลวก็ออกไปยืนที่นอกคายแลวชี้มือไปทางเมืองยักษ เมืองนาค
และเมืองมดงามและเรียกใหนางทั้งสามไปชวย ซึ่งนางทั้งสามเมื่อรูสึกปนปวนใจจนไมอาจอยูใน
เมืองของตนได ตางนางตางไปสูไรดวยกําลังฤทธิ์ แลวบุคคลทั้งหาก็ขึ้นสูหลังชางและประกาศแก
เสนาโยธาทุกนายใหเตรียมเขาสูสงคราม แตฝายทัพชาวเมืองเมื่อเห็นความงามของนางทั้งสี่กระจาง
อยูเต็มตาเทานัน้ ก็ตกตะลึงไดแตเหมอลอยอยู เมื่อพระราชาพรหมทัตตรอฟงอยูแตไมมีเสียงกึกกอง
แหงการรบขึ้นมาเลย ครั้นทรงเห็นวานานผิดปกติก็รบี ขึ้นชางแลวเรงไปดวยความกริ้วและแหวก
ไพรพลฝายตนออกไปอยูทหี่ นาทัพ
เมื่อนางจันทิมพรหมาเห็นพระราชาแหงมาตุลนครปรากฏพระองคแลวเชนนั้น ก็บอกนาง
จันทิมกิตติกาธิดาพญานาคใหกําจัดศัตรูของสามี นางนาคราชธิดาก็ไสชางไปอยูหนาทัพแลวชี้มอื
ลงสูแผนดินแลวเรียกนาคทั้งหลายใหออกไปชวย พอสิ้นคําก็ปรากฏมวลนาคราชแสดงฤทธิ์ใหเกิด
ความปนปวนเกิดขึ้นในบริเวณที่ทัพจากในเมืองตั้งอยู
ทําใหไพรพลชางมาลมกลิ้งไปมากับพื้น
โดยเฉพาะทาวพรหมทัตตเมื่อรวงลงสูพื้น ก็เกิดแผนดินแยกและปรากฏเปลวไฟมวนขึ้นมากระชาก
พระองคดิ่งไปสูนรกภูมิอยางไรรองรอย
นางนาคธิดาเห็นเชนนั้นแลวก็ยกมือขึ้นเปนการหาม
แผนดินก็หยุดปนปวน และทหารจากในเมืองทุกนายก็แตกตื่นเตลิดหนีจากที่นนั้ ไปอยางไมคิดชีวติ
เมื่อสิ้นพระราชา และไมมีผูใดหาญจะนําทัพไปสูก บั ฝายของของทุคคตะสุพรหมโมกข
กุมารโพธิสัตวแลว ประกอบกับที่สิ้นเชื้อพระวงศที่จะมีสทิ ธิ์ขึ้นครองแผนดิน บรรดาอามาตยราชม
นตรีก็ประชุมหารือกันแลวตกลงใหเสี่ยงปุสสรถ เพื่อใหราชรถไปเกยเอาผูมีบุญไปเปนกษัตริยตอไป
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จากนั้นจึงไดจดั ปะรําพิธีขึ้นที่ทองสนามหลวง แลวทําพิธีบวงสรวงแกเทพยดาฟาดิน และกลาวคํา
โองการ เสร็จแลวก็นาํ พานเครื่องราชกกุธภัณฑตั้งไวบนราชรถแลวปลอยไป ปุสสรถเสี่ยงทายนั้น
เมื่อกระทําทักษิณาวัตรปราสาทราชมนเทียรสามรอบแลว ก็ออกจากเมืองทางทิศเหนือมุงไปสูไร
ของพระโพธิสัตวโดยมีเหลาอามาตยราชบัณฑิตถือพานเครื่องสักการะตามไป เมื่อราชรถไปหยุดอยู
ที่เบื้องหนาของพระโพธิสัตวแลว เสนาอามาตยราชปุโรหิตก็เชิญเครื่องราชสักการะและราชเบญจ
กกุธภัณฑเขาไปอัญเชิญพระโพธิสัตวไปครองเมืองมาตุลนคร ครั้นพระโพธิสัตวรับคําอัญเชิญแลว
เสนาผูใหญดังกลาวก็นําเครื่องราชสักการะไปทูลเชิญนางทั้งสี่ไปเปนแมเมืองอีกดวย จากนั้นก็มพี ธิ ี
ราชอุสสาภิเษกแกพระโพธิสัตวและนางทัง้ สี่ พรอมทั้งเฉลิมนามใหมแกชายทุคคตะโพธิสัตววา
“ทาวสุพรหมโมกขเอกมหาราช” โดยมีนางจันทิมพรหมาเปนเอกอัครมเหสี
พระโพธิสัตวไดปกครองแผนดินดวยทศพิธราชธรรม นําความเจริญและรมเย็นสูบานเมือง
เปนที่ยิ่งเพียงแตพระเทวีทั้งสี่ไมมีราชบุตรหรือพระธิดาเลย จึงรับเอานางจันทเทวีมเหสีเทวีของทาว
พรหมทัตตมาเปนนางเทวีอีกนางหนึ่ง ตอมาไมนานมเหสีเทวีองคที่หานี้ก็มีราชโอรส ใหชื่อวา
“พรหมวัตติกมุ าร” โดยมีนางจันทิมพรหมาเปนผูเลี้ยงดู ครั้นกุมารนั้นอายุไดสิบหาปแลวก็ประสงค
จะใหไปครองเมืองอุทุมพันธุนครซึ่งเคยอุปการะนางจันทิมพรหมาในกาลกอน จึงจัดอามาตยเกา
ของเมืองนั้นหกนายขึน้ ยนตหงสไปดูลูทางเสียกอน เมื่ออามาตยทั้งหกกลับไปทูลวาเมืองดังกลาว
สูญหายไปแลว ในบริเวณทีเ่ คยเปนเมืองไมมีผูคน ไมมบี านเรือน คงมีแตตนไมใหญแลวยังเต็มไป
ดวยนกและเนือ้ นานาพรรณ สุพรหมโมกขเอกมหาราชคิดวาบริเวณเมืองเกานั้นเปนทําเลดี และ
หากสรางเมืองใหมในแหลงนั้นก็จะเปนมงคล จึงใหประกาศหาผูทจี่ ะไปตั้งเมืองใหมแลวจัดหาวัสดุ
อุปกรณตางๆ และ ยนตหงสหาพันตัวยกไปทางอากาศ เมื่อคนเหลานั้นไดสรางบานเรือนปราสาท
ราชวังพรอมแลวพระโพธิสัตวและอัครมเหสีก็ไปตรวจดู เมื่อเห็นวาเรียบรอยดีแลว ก็ใหพระโอรส
ชื่อ สุพรหมกิตติกุมารไปเปนกษัตริย ซึ่งเมืองดังกลาวก็เจริญขึ้นเรื่อยมา หลังจากนัน้ พระโพธิสัตว
ก็ใหสรางถนนเชื่อมระหวางเมืองทั้งสอง โดยมีนางจันทิมสุภาคาจัดกําลังจากเมืองยักษมาชวยสราง
ถนน สวนหวงน้ําใหญทั้งเกาที่พระโพธิสัตวเคยเกาะหางหมาพาวายขามนั้น พระอินทรก็ใหพระ
วิสสุกัมมไปเนรมิตสะพานให ตั้งแตนั้นมา ชาวเมืองทัง้ สองก็ไปมาคาขายติดตอกันมิไดขาด
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ตอนั้นมา
นางจันทิมกุฏฐีธิดาพญามดงามไดเปนชูกับคนเกีย่ วหญาเลี้ยงมาในวังหลวง
แลวก็เกิดการนินทาขึ้นทัว่ ไป ทําใหพระโพธิสัตวเกิดเบือ่ หนายจึงฝากเมืองไวกบั พระอัครมเหสีและอา
มาตยแลวเลือกอามาตยสี่นายชื่อ “มหาพลัง” เพราะมีกําลังเทาชางเจ็ดเชือก ชื่อ “วัฑฒกี” ผูเปนชาง
ไมชื่อ “สุกธนา” ซึ่งเปนชางทองและแกวมณี กับผูเกงดานการคํานวณและรูอรรถคดีซึ่งไมปรากฏ
ชื่ออีกหนึ่งนาย มีสมบัติติดตัวไปเพียงยามที่บรรจุเสื้อผาสําหรับผลัดเปลี่ยนสองชุด ผาหมหนึ่งผืน
มีดคนละเลมและกลองยาเสนคนละอัน เพื่อเดินทางเทีย่ วไปในที่ตางๆ ในระหวางนั้นใหเรียก
พระองค วา “พี่” โดยเหลาอามาตยนั้นเปน “นอง”
จุดแรกที่คณะเดินทางไปแวะก็คือเมื่อเห็นแมเฒาผูหนึ่งผาฟน ก็ใหอามาตย “มหาพลัง” ไป
ชวยผาฟนไวเปนอันมากโดยแมเฒาและลูกหลานก็ไดเลีย้ งอาหารอยางอิ่มหนํา จากนั้นก็ไปถึงและ
พักอยูที่ศาลานอกเมืองคันธรัฏฐนคร
ซึ่งขณะนั้นไดมีประกาศหาชางไมไปสรางปราสาทใหแก
พระราชาแทนหลังเดิมซึ่งทรุดโทรมลง พระโพธิสัตวจึงใหอามาตยชื่อวัฑฒกีไปชวยควบคุมการ
สรางจนไดปราสาทเจ็ดชั้นอันงามวิจิตรสําเร็จลงภายในเวลาหนึ่งเดือน จากเมืองดังกลาว ก็เดินทาง
ไปอีกเจ็ดวันจึงไปพักอยูที่ศาลาใกลประตูเมืองทันตปุรนคร ซึ่งขณะนั้นพระราชามีประกาศวาจะ
รับบุคคลที่สามารถชั่งชางหนึ่งรอยเชือกไดเปนราชบุตรเขย บุคคลทั้งหาก็ไปอาสาและวาสามารถ
ชั่งชางแมจํานวนพันตัวไดทกุ คน จากนั้นก็ใหหาถุงใสทรายถุงละหนึ่งรอยชั่งไวเปนจํานวนมากแลว
หาเรือใหญทแี่ ข็งแรงไวหนึ่งลํา และใหบรรทุกชางครั้งละกลุมไปลงเรือใหญในทีน่ ้ํานิ่งและลึก แลว
ใชสีหมายระดับน้ําไว เมื่อเอาชางออกจากเรือแลวก็บรรจุถุงทรายลงแทนจนเรือลดระดับลงไดระยะ
เทากับที่หมายไว ทําดังกลาวไปเรื่อย ๆ จนเมื่อชั่งชางหมดแลวจึงรวมจํานวนถุงทรายดูกไ็ ดน้ําหนัก
ชางทั้งหมด เมื่อเสร็จการแลวพระราชาก็ยกพระธิดาชื่อวรกิตติการาชกัญญาใหแกผูเปนหัวหนาของ
กลุมคนทั้งหาซึ่งก็คือพระโพธิสัตว และหลังจากทีไ่ ดครองเมืองนั้นไดเดือนหนึ่งแลวก็ขออนุญาต
ลาไปเดินทางทองเที่ยวตอไป บุคคลกลุมนั้นเดินทางไปเปนเวลาเจ็ดวันก็ไปพักอยูทศี่ าลาใกลประตู
เมืองดานใตของเมืองคันธิยรัฏฐนคร ไดพบวาชางทองและแกวมณีของเมืองนั้นไมอาจจัดการกับ
ดวงแกวประจําเมืองที่แตกอยูได จึงใหอามาตยผูฉลาดในเชิงชางของพระองคบดแกวนัน้ แลวหลอ
ขึ้นใหมและหุม ทองใหมงามเจิดจรัสเปนทีถ่ ูกพระทัย จากนั้นจึงเดินทางตอไปถึงเมืองเกตุมดี
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ในเมืองเกตุมดีนั้น มีครอบครัวหนึ่งซึ่งมีบุตรชายเจ็ดคนซึ่งแตงงานมีลูกมีเมียไปหมดแลว
เหลือแตบดิ าซึง่ ตอนหลังเกิดเบื่อหนายที่จะอยูรว มกับคนหมูมากจึงไปบวชเปนฤาษีอยูใ นปาลึก ตอมา
ไดชักชวนลูกชายคนสุดทองใหพาลูกเมียไปปลูกกระทอมอยูใกลอาศรมและปรนนิบัติฤาษีผูเปนบิดา
เมื่อฤาษีบิดาจะตายเพราะโรคชรานั้นก็สั่งลูกวา หากจะทําสิ่งใดแลว ก็ใหอดทนใหไดครบเกาครั้ง
เสียกอนจึงจะมีความรุงเรืองในชีวิต เมื่อเผาศพพอที่ระหวางตนรังที่หัวดอยตามคําสั่งแลว ผูบุตรก็
ปลูกพืชผลอยูในที่เดิมสืบมา
ฝายพอเมื่อไปเกิดเปนเทวดาในสวรรคแลวเห็นวาลูกยังลําบากอยู
จึงแปลงกายเปนชายแกเขาไปหาในเวลาค่ําเพื่อขอพักคางคืน ซึ่งชายผูบุตรกับลูกเมียก็ตอนรับแลว
ใหไปพักอยูทอี่ าศรมเดิม เมื่อหลังอาหารแลวชายแปลงก็แสรงทําเปนปวดเนื้อเมื่อยตัว ขอใหภรรยา
ของชายนั้นไปนวดให และแสรงทําใหอาศรมสั่นเหมือนมีการรวมเพศ ชายผูสามีไดยิน ก็โมโหจึง
ควาดาบจะไปฟนใหตายทั้งคู แตก็อดใจไวถึงเกาครั้งตามคําสอนแลวหลับไป เมือ่ ผูผัวไปปลุกใน
ตอนเชาเพื่อใหไปรวมกินอาหารก็พบวาภายใตผาหมนั้นมีแทงทองเทาตัวคนอยูแ ทนที่ จึงเรียกเมีย
ไปชวยกันตัดแลวหามไปเก็บไว ครั้งนั้นบังเอิญมีคนจากหมูบานเดิมแวะไปเยี่ยมและเห็นทั้งคูกําลัง
ตัดทองอยู ทั้งสองจึงตองเลาความจริงและขาวนั้นก็ไปถึงพระราชาในที่สุด ซึ่งพระราชาก็ใหเรียก
ชายทุคคตะไปพบและใหสงทองเขาทองพระคลังครึ่งหนึ่งชายทุคคตะผูบุตรนึกเสียดายทองจึงรองไห
ผานไปทางศาลาที่คณะของพระโพธิสัตวพักอยู เมื่อพระโพธิสัตวเรียกเขาไปสอบถาม ไดความ
แลวก็พาตัวชายนัน้ กลับไปเฝาและไดสนทนาแลวเทศนาโปรดพระราชาดวยหัวขอธรรมชื่อทศพิธราช
ธรรม เปนตน ดวยอํานาจบุญบารมีของพระโพธิสัตวทําใหพระราชาโนมนอมเขาสูกุศล และยังได
ขอใหสอนอรรถธรรมแกบรรดาทาวพญาในเมืองนั้นอีกดวย
ฝายเมืองมาตุลนคร ซึ่งพระราชาสุพรหมโมกขะและอามาตยทั้งสี่จากไปนับเปนเวลาเกือบ
ปแลวก็ไดแตเกิดความกังวลในคณะพระเทวีและอามาตยราชปุโรหิต ในที่สุดก็ประชุมกันและให
พราหมณหนุม ผูฉลาดในไตรเพทสามนายและอามาตยอกี เจ็ดคนออกติดตามไป บุคคลทั้งสิบสอง
ปลอมตัวเปนพอคาเดินทางแกะรอยไปเรือ่ ย ๆ จนถึงเมืองเกตุมดีนคร และไดพบพระราชาของตน
กับอามาตยทั้งสี่ในบานที่พระราชาจัดไวรบั รอง พระโพธิสัตวก็ไดสอบถามความเปนไปของเมือง
ซึ่งกลุมผูตามมา ก็ทูลตอบโดยละเอียดและในที่สุดสุพรหมโมกขราชาก็วาจะกลับเมืองมาตุลนครใน
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เวลาไมนานนัก ฝายชาวเมืองสังเกตเห็นวามีพอคาสิบสองคนขึ้นสูลงหากับบุคคลพิเศษของพระ
ราชาอยูก็นําความเขาไปทูล พระราชาจึงใหเรียกพอคาปลอมทั้งสิบสองคนเขาเฝาแลวซักถาม ซึ่ง
กลุมพอคาปลอมก็ทูลวาบุคคลทั้งหานั้นคือพระราชากับผูติดตามของพวกตน ดังนั้นพระราชาเมือง
เกตุมดีนครจึงใหจดั เครื่องราชสักการะไปทูลเชิญพระราชาสุพรหมโมกขะไปสูปราสาท แลวถวาย
พระธิดาและเชิญใหครองเมือง แตพระโพธิสัตวก็เสวยสุขอยูในเมืองใหมนนั้ เพียงสิบหาวัน แลวจึง
พาพระเทวีเขาทูลลาเพื่อคืนสูมาตุลนคร
ขบวนเดินทางของพระโพธิสัตวจากเกตุมดีนครก็มุงไปสูทันตปุระ เมื่อพญาทันตปุระทราบ
วาราชบุตรเขยของพระองคเสด็จมาก็นําขบวนไปตอนรับ และใหพักอยูที่ปราสาทกับราชธิดาคือ
วรกิตติการาชกัญญา เมื่อพักอยูใ นทันตปุระไดเจ็ดวัน สุพรหมโมกขราชาก็ชวนนางวรกิตติกา
ราชกัญญาไปทูลลาพญาทันตปุระเพื่อคืนเมืองเดิมของตน และใหทพั จากเกตุมดีนครกลับเมืองเสีย
เพียงแตใหพระเทวีองคที่เจ็ดคัดเอานางกํานัลตามไปดวยเพียงสองคนเทานั้น จากนัน้ ขบวนเดินทาง
ก็ดําเนินไปสูเมืองคันธรัฏฐนคร ซึ่งอามาตยของพระโพธิสัตวเคยไดชวยสรางปราสาทถวายในครั้ง
กอน เมื่อพระราชาทราบวาหัวหนาขบวนนั้นเปนกษัตริยแหงมาตุลนครแลว พระองคจึงใหจดั ขบวน
เครื่องราชอิสริยยศกกุธภัณฑไปเชิญเสด็จเขาสูเมืองและใหพักอยูในปราสาท สวนผูติดตามก็จดั ให
พักอยูที่คายนอกเมือง เมื่อพักอยูในเมืองดังกลาวไดสิบหาวันแลว สุพรหมโมกขราชาก็ชวนพระเทวี
ทั้งสองไปลาพญาสุคันธรัฏฐะเพื่อกลับเมือง แมพญาคันธรัฏฐะจะถวายชางมาวัวควายทาสหญิงทาส
ชายอยางละรอยก็ตาม แตพระโพธิสตั วก็ถวายคืนโดยขอเพียงชางหาเชือกไปเปนพาหนะในการ
เดินทางเทานัน้ แลวพระองคพรอมกับพระเทวีก็ประทับบนหลังชางเชือกหนึ่ง และอีกสี่เชือกมอบ
ใหเปนพาหนะแกอามาตยราชบริพาร
เมื่อเดินทางถึงสิบหาวันแลวขบวนของพระโพธิสัตวก็ไปตั้งอยูที่นอกเมืองมาตุลนคร ฝาย
นางจันทิมพรหมาและพระเทวีองคอื่น ๆ พรอมทั้งเสนาอามาตยราชมนตรีไพรฟา ประชาชนก็ชวน
กันจัดขบวนออกไปรับพระโพธิสัตวเขาเมือง เมื่อเขาสูเมืองแลว สุพรหมโมกขราชาก็สั่งสอนเสนา
ประชาราษฎรใหดํารงอยูในธรรมและจัดบานเมืองใหสงบสุข จากนั้นเมื่อพระโพธิสัตวก็ปรารภกับ
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นางจันทิมพรหมาเพื่อจะใหรางวัลแกทหารจากคันธรัฏฐนครที่ไปสงเสด็จถึงเมือง นางก็วาแกวมณี
โชติซึ่งอยูในไขพรางหรือไขฟาของนางนั้น พระอินทรกไ็ ดนําคืนไปแลว ดังนั้น พอตกกลางคืน
พระโพธิสัตวและพระเทวีกอ็ ธิษฐานขอให “ฝนหาแกว” หรือฝนโบกขรพรรษหรือตกลงมา พระ
อินทรจึงบันดาลใหแกวเจ็ดประการตกจากฟา ใหทุกคนโดยเฉพาะไพรพลที่มาสงเสด็จเก็บเอาตาม
ประสงคพรอมนั้นก็ใหมีตนกัลปพฤกษเกิดขึ้นทั้งสี่มุมเมืองมาตุลนครอีกดวย
เมื่อเสนาจากเมืองตาง ๆ ที่มาสงเสด็จกลับคืนเมืองของตนแลว พระโพธิสัตวก็ไดประชุม
เสนาบดีและปรึกษาความที่พระธิดาพญามดงามคบชู ในที่สุดก็ปลดใหนางเปนสามัญชน แลวสราง
บานใหนางอยูก ับคนเลี้ยงมาที่นอกเมืองพรอมกับมีบริวารและคาใชจายใหจํานวนหนึ่ง ซึ่งทั้งสองก็
อยูดวยกันจนสิ้นอายุ สวนพระองคและพระเทวีอนื่ ก็ไดชวยกันปกบานครองเมืองตอไป ครั้นมีพระ
ชนมมากแลว ก็โปรดใหพระโอรสคือพรหมวัตติกุมารครองเมืองมาตุลนครแทน ควบคูไปกับเมือง
อุทุมพันธุมตินคร สวนพระองคและพระเทวีก็สมาทานศีลเจริญภาวนาไปจนตราบอายุขัยสุดสิ้น
ในทายเรื่องก็มีประชุมชาดก หรือสโมธานวาพราหมณผูบิดาของสุพรหมโมกขะโพธิสัตว
คือพระเจาสุทโธทนะ, นางพราหมณีมารดาของของพระโพธิสัตวคือพระนางสิริมหามายา, พญา
แหง มาตุลนครซึ่งตกจากคอชางดิ่งลงสูนรกคือเทวทัต, นางจันทิมกุฏฐิกาธิดาพญามดงามคือนาง
กิญจมานวิกา, พญาแมงวันที่ไปขอกินซากหมาเกาหางคือฉันนอามาตย, พระฤาษีที่ใหพรานปาไป
สงพระโพธิสัตวถึงเมืองอุทุมพันธุมตินครคือพระสารีบุตร, พรานปาที่ไปสงเสด็จดังกลาวคือสังคัต
ติเถร
พญาอุทุมพันธุมตินครคือพระอนุรุทธเถร, อามาตยทั้งสี่ที่ตามเสด็จคือมหาโมคคัลลาน,
มหากัสสปะ, มหากัจจายนะ, พระกาฬุทายีเถร, พญาเกตุมตินครคือมหาสิวลีเถร, พญาทันตปุระคือ
พระอุบาลีเถร, พญาคันธรัฏฐะคือพระกัปปนเถระ, พญานาคคือพระปณโฑภารเถร, พญายักษคืออุป
ปนเถร, พญา มดงามคือพระจันทกิรเถร, วรกิตติกาเทวีคือนางสุธัมมา, จันทิมกิตติกาธิดาพญานาค
คือนางจันทสุจิตตา, นางจันทิมสุภาคาเทวีคือนางอุรุทา, นางจันทเทวีมารดาของพรหมวัตติกุมารคือ
อุปลวัณณาเถรี, พรหมวัตติกุมารคือพระราหุล, จันทิมพรหมาอัครมเหสีคือนางยโสธราพิมพา และสุ
พรหมโมกขราชาครั้งนั้นคือพระตถาคต สวนคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของคือบริษัททั้งสี่ในชาติปจจุบัน
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สุวัณณะจักกาฅํา
ชาดกชื่อสุวณ
ั ณะจักกาฅําซึ่งแปลวากิ้งกาทองนี้ บางครั้งเรียกวาสุวณ
ั ณะจักกาขางฅําและบางครั้ง
เขียนเปนสุวัณณะขางฅํา (ขาง ในภาษาไทเขินแปลวา กิ้งกา) เปนชาดกนอกนิบาตของลานนาเรื่อง
หนึ่งซึ่งอาจสืบมาจากชาวไทเขิน ตนฉบับที่ใชในการศึกษานี้จารเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ มาจากวัดทาฟา
ใต ต.สระ อ.เชียงมวน จ.พะเยา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดถายทําเปนไมโครฟลม
ไว เรื่องโดยสรุปมีใจความวา
ในครั้งที่พระพุทธเจาประทับที่เวฬุวนารามนั้น พระองคไดตรัสเลาอดีตชาติหนึ่งของพระ
องควา ครั้งหนึ่งมีหญิงเข็ญใจคนหนึ่งอาศัยอยูในเมืองจัมปานคร นางไดอาศัยการขอทานเลี้ยงชีพมา
โดยตลอด ทุกวันนางผูนจี้ ะกราบไหววิงวอนเทพยดาเพื่อขอบุตรผูประเสริฐเปนประจํา ฝายพระ
อินทรเมื่อเล็งเห็นดังนัน้ จึงไดสงเทพบุตรองคหนึ่งลงมาปฏิสนธิ ครั้งนั้น นางเข็ญใจไดฝนไปวามี
ปุโรหิตผูหนึ่งนําเอาดอกบัวดอกหนึง่ มายืน่ ให นางรับเอาแลวก็วางไวเหนืออก จากนั้นไมนานก็ได
ตั้งครรภ
สวนชาวเมืองทั้งหลายเห็นวานางตั้งครรภโดยไมมีสามีจงึ โจษขานนินทากันไปทัว่ จน
ความทราบถึงราชเทวีแหงเมือง นางจึงถูกเรียกไปไตถามซึ่งนางก็ทูลไปตามความจริง เมื่อราชเทวี
รับทราบแลวจึงปลอยนางไป เมื่อครบกําหนด นางเข็ญใจก็คลอดลูกซึ่งแทนที่จะเปนมนุษย กลับ
เปน “จักกา” (กิ้งกา) ซึ่งนางคนยาก ก็มิไดเสียใจ และตั้งใจจะเลี้ยงดูลูกกิ้งกาของนางที่มีชื่อวา
“สุวัณณะ ขางฅํา” หรือ “สุวณ
ั ณะจักกาฅํา” อยางดีตอไป
สวนราชเทวีอยูมาไมนาน ก็ทรงครรภและเมื่อครบกําหนดก็ประสูติไดราชธิดาอันมีรูปโฉม
อันงดงาม พญาจัมปาใหนามวา “ปทุมมา” เมื่อเจริญขึ้นเปนสาว ความงดงามของพระธิดาก็เลื่องลือ
ไปจนเปนที่หมายปองของเจาชายเมืองตาง ๆ และเจาชายเหลานัน้ ตางก็สงราชบรรณาการมาสูขอ
แตพญาจัมปาก็ปฏิเสธไปทุกราย
ครั้งหนึ่ง พญาจัมปาโปรดใหสรางปราสาทใหพระธิดาประทับอยูแ ลวใหมีมหรสพขึ้น
ในครั้งนั้นสุวณ
ั ณะขางฅํา ซึ่งเปนหนุมแลวก็ถือโอกาสมาเที่ยวงานดวยเชนกันและคราวนั้นสุวัณณะ
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ขางฅํา ไดลอบปนขึ้นปราสาทของนางปทุมมา เมื่อทั้งสองไดพบกันตางก็มีจิตปฏิพัทธตอกันดวย
เหตุที่เคยไดโดยรวมกุศลกันมาหลายชาติ
เมื่อกลับจากงานมหรสพแลวสุวณ
ั ณะขางฅําก็วิงวอน
ใหแมไปขอนางปทุมมา นางผูเปนแมเมื่อถูกรบเราหลายครั้งก็จําใจไปหาเมีย่ งมาจํานวนหนึ่งแลว
ไปขอใหนายบานนําไปเปนเครื่องบรรณาการเพื่อทูลขอพระธิดา
นายบานก็ปฎิเสธโดยบอกวา
เครื่องบรรณาการ ตองเปนผาไหมแพรทองจึงจะสมพระเกียรติ เมื่อนายบานไมสามารถไปทูลขอ
ได สุวัณณะขางฅําก็รบเราอีกจนนางจําใจเขาวังดวยตนเอง เมื่อไปถึงวังก็บอกความประสงคกับนาง
สนม พอนางสนมไปทูลพระราชเทวี พระราชเทวีตรัสวาการตัดสินใจอยูที่พญาจัมปา หญิงเข็ญใจ
นั้นจึงไปขอเขาเฝาพญาจัมปาตออามาตยหนาวัง อามาตยนั้นจึงนําเรื่องขึ้นทูลใหทรงทราบ แตเมื่อ
พญาจัมปาทราบแลวทรงพิโรธอยางหนักและกลาววา หากสามารถสราง “ขัวฅํา” (สะพานทอง)
พาดตั้งแตบานไปยังปราสาทนางปทุมมาไดจึงจะยกพระธิดาให อามาตยจึงออกมาบอกตามที่พญา
ตรัสทุกประการ
การที่นางเข็ญใจสามารถเขาไปในวังไดโดยงายนัน้ เปนเพราะพระอินทรใหพระวิษณุกรรม
ดลใจใหนางสนมของพระราชเทวีและอามาตยยอมใหความรวมมือ อีกทั้งยังดลใจใหพญาจัมปา
ไมมีความพิโรธมากไปกวานี้
สวนนางเข็ญใจเมื่อทราบเรื่องก็กลับไปบอกลูกดวยใบหนาอันหมนหมอง สุวัณณะจักกาฅํา
ทราบแลวก็มิไดเสียใจแตประการใดเพราะมีวิธีที่จะสรางขัวฅําได จึงขอลาแมไปขอความชวยเหลือ
จากนายบาน คือขอใหนายบานชวยขอแรงชาวบานไปหาไมมาสานไซ (ลอบ) ขนาดใหญแลวนําไป
ดักในลําหวย เพื่อดักเอาสัตวชนิดหนึง่ มีรูปรางเหมือน “ครุงคราว” (คางคาว) ที่เรียกชื่อวา “แมฅํา
ผง” ซึ่งสุวัณณะขางฅําบอกวาเปนสัตวที่ถายมูลออกมาเปนทองคํา เมื่อชาวบานดักครั้งแรกก็ได
สัตวสามจําพวก ไดแก หมู กวาง และกระทิง สุวัณณะขางฅําจึงใหปลอยไป ครั้งที่สองไดชางงาไฟ
ซึ่งก็ใหปลอยไปอีกเชนกันและครั้งที่สามจึงไดแมฅําผง ซึ่งพระอินทรสงพระวิษณุกรรมลงมาแปลง
กายไว จากนัน้ จึงขอชาวบานขุดหลุมกวาง ๔ ศอก ลึก ๔ ศอกแลวเอาแมฅําผงลงขังไว แมฅําผงก็
ถายมูลเปนทองคําจนเต็มหลุม สุวัณณะขางฅําใหขุดอีก ๖ หลุม แมฅําผงก็ถายมูลเปนทองคําได รวม
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๗ หลุม เมื่อไดทองคําแลวก็หาผูสรางขัวฅําไมได พระอินทรพรอมกับพระวิษณุกรรม มาตลีเทวบุตร
และทาวจตุโลกบาลทั้งสี่จึงแปลงกายเปนชางลงมาชวยสรางสะพานทองให และเสียงแหงการหลอ
การตีทองครั้งนี้ดังไปทัว่ เมืองจนรูถึงพญาจัมปา ซึ่งเมื่อพระองคทราบเรื่องแลวก็ทรงนิ่งอยู
เมื่อการสรางขัวฅําสําเร็จลงแลว พญาจัมปาจึงประชุมมุขอามาตยมนตรีแลวตรัสวาคงตอง
ยกพระธิดาปทุมมาใหสุวัณณะขางฅําตามที่ตรัสไว เมื่อไมมีผูใดคัดคานพระองคจึงใหอามาตยผูใหญ
ไปเชิญสุวัณณะขางฅํามาทําการอภิเษกสมรส ซึ่งการกระทํานี้พระธิดาหาไดมีความยินดีไมแตกข็ ัด
พระบิดาไมได ฉะนั้นเมื่อใหสุวัณณะขางฅําขึ้นรวมปราสาท นางจึงใหสุวัณณะขางฅําอยูนอกหอง
ตางหาก ไมยอมใหรวมหองดวย จากนัน้ นางก็เริ่มตรอมใจไมยอมเสวยอาหาร สุวัณณะขางฅําจึง
ถอดรางเดิมที่เปนกิ้งกาออกเปนชายรูปงามโดยมิใหพระธิดารู
แลวจึงเขาไปหาเพื่อลองใจ
พระธิดา สวนพระธิดาเมื่อเห็นชายรูปงามดังเทพบุตรก็มีใจสิเนหา สุวัณณะจักกาขางฅําโพธิสัตวได
ถามนางวามีพระสามีหรือยัง
นางตอบวาไมมีและที่ไดอภิเษกสมรสกับกิ้งกาไปนั้นก็ดว ยความ
จําใจเพราะขัดพระบิดามิได จากนั้นนางจึงออนวอนขอใหพระโพธิสัตวอยูเปนเพื่อนดวยแตพระ
โพธิสัตวก็กลับหายตัวออกมา ทําใหนางเสียใจรองไหคร่ําครวญจนสลบ เหลานางสนมเห็นเชนนั้น
จึงชวยพยาบาลใหฟนขึ้น รุงขึ้นเมื่อสุวัณณะขางฅําในรูปกิ้งกาไปถามดูอาการของนางแตก็ถูกนาง
ขับไลและตัดพอวาตนผูมีรูปโฉมงามเปนเลิศแตกลับมาไดอภิเษกกับสัตวอัปลักษณ พระโพธิสัตวได
ฟงก็รูสึกสงสาร วันรุงขึ้นจึงเขาไปสําแดงใหเห็นวาชายรูปงามที่นางไดเห็นวันกอนนั้นออกจากรูป
กิ้งกานั่นเอง จากนั้นจึงบอกลานางวาจะไปเยี่ยมบิดาซึ่งเปนพระอินทรซึ่งอยูบนสวรรคแลวเหาะ
หายไป
เมื่อพระโพธิสัตวเหาะไปถึงสวรรคชั้นดาวดึงสแลว พระอินทรก็ไตถามถึงทุกขสุขตามควร
แลวจึงมอบสมบัติทิพยใหเสวยตามใจปรารถนา
สวนนางปทุมมา เมื่อพระโพธิสัตวไมอยูจึงได
ถือโอกาสเผาคราบกิ้งกานั้นเสีย ฝายพระโพธิสัตวอยูบนสวรรคไดระยะหนึ่งจึงลงมาหานางปทุมมา
ตามเดิม
นางปทุมมาเห็นดังนั้นจึงจัดแตงพานดอกไมกราบขอขมาที่เคยดูแคลนและเมื่อพระ
โพธิสัตวถามถึงคราบกิ้งกาเดิม นางบอกวานางไดนําไปเผาไฟเสียแลวดวยเกรงวาพระโพธิสัตวจะ
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เขาไปอยูในนั้นอีก พระโพธิสัตวบอกนางวา คราบกิ้งกานัน้ เปนของวิเศษที่สามารถอาศัยเปน
พาหนะไปสูสวรรคก็ได ใชเปนที่หลบภัยก็ได จากนั้นมานางก็ปฏิบัติเอาใจพระสามีอยูไมขาด
ขาวการถอดรางจากรูปกิ้งกาเปนชายรูปงามของพระโพธิสัตว ลือไปถึงพญาจัมปาและราช
เทวี พญาจัมปาทรงอยากเห็นกับตา จึงใหอามาตยมขุ มนตรีนําเครื่องประดับไปใหพระโพธิสัตว
พรอมกับเชิญไปสูพระราชวัง พระธิดาปทุมมาจึงนําพระสามีเขาเฝา เมื่อพญาจัมปาไดพบพระ
โพธิสัตวแลวก็ไดมอบราชสมบัติพรอมทั้งอภิเษกใหครองเมืองสืบไป สวนนางเข็ญใจผูเปนมารดา
นั้นพระโพธิสตั วก็ใหสรางบานใหอยูใกล ๆ ปราสาท มีคนรับใชคอยดูแลใหอยูสําราญเสมอมา
ฝายเจาเมืองนอยใหญเมื่อทราบขาวการขึ้นครองราชยของพระโพธิสัตว
ตางก็มีเครื่อง
ราชบรรณาการมาถวาย
พระโพธิสัตวไดใหโอวาทคําสอนแกพญาเจาเมืองทั้งหลายใหตั้งอยูใน
ทศพิธราชธรรม สวนพระโพธิสัตวก็ปกครองไพรฟาประชาราษฎรโดยธรรมตามอายุขัย เมื่อสิ้นอายุ
ก็ไดไปเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส
ในตอนทายของเรื่องมีการประชุมชาดกวา พญาจัมปาไดแกพระอานนท, ราชเทวีไดแกนาง
วิสาขา, นางเข็ญใจผูเปนแมของสุวัณณะจักกาขางฅําคือพระนางปชาบดีโคตมี, พระอินทรไดแก
พระอนุรุทธเถร, พระวิษณุกรรมไดแกพระสารีบุตร, มาตลีเทวบุตรไดแกพระโมคคัลลานะ,
สุริยเทวบุตรไดแกพระอัญญาโกณฑัญญะ, ทาวจตุโลกบาลทั้ง ๔ ไดแก ๑ พระอุบาลี ๒ พระอุปคุต
๓ พระสรีสุทโธทนะ ๔ พระราหุล, นายบาน ไดแกฉนั นอามาตย, พระธิดาปทุมมา ไดแกพระนาง
ยโสธราพิมพา และสุวณ
ั ณะจักกาขางฅํา ไดแกพระพุทธเจา

อายรอยกาบลาน (อาน “อายฮอยกาบลาน”)
ธัมมหรือคัมภีรชาดกลานนาเรื่องอายรอยกาบลานมีปรากฏไมมากแหลงนัก ตนฉบับที่ใชศึกษามา
จากวัดหวยไครหลวง อ.แมสาย เชียงราย เปนคัมภีรจ ํานวน ๒ ผูก จํานวนรวม ๔๐ หนาใบลาน
จารเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ ซึ่ง ดร.ฮารัลด ฮุนดิอุส และ อาจารยสิงฆะ วรรณสัย ไดนํามาถายทําเปน
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ไมโครฟลม โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ เยอรมัน รีเสอรช ฟาวเดชัน่ (พ.ศ.๒๕๑๕-๑๗) มีใจความ
โดยยอดังนี้
ครั้งหนึ่ง พระภิกษุสนทนากันในโรงธัมมสภาคสาลาวา เทวทัตพยายามปองรายพระพุทธ
องคเสมอแตกไ็ มสามารถทําได ครั้นพระพุทธองคทรงทราบดวยทิพโสตญาณก็เสด็จไปในที่ประชุม
สงฆแลวตรัสวา ในอดีตเทวทัตก็เคยกระทําเชนนั้นมากอน เมื่อภิกษุไดทูลอาราธนาแลว พระพุทธ
องคไดนําเรื่องในอดีตชาติหนึ่งของพระองคมาตรัสเทศนา ดังนี้
นานมาแลว มีทุคคตะสองคนผัวเมียอาศัยอยูนอกเมืองพาราณสี ทั้งสองมีบุตรชายซึ่งเปน
พระโพธิสัตวรูปงามคนหนึง่ แตเนื่องจากความยากจน จึงตองใชกาบของใบลานมารอยเปนเสือ้ ผา
ใหกุมารผูนนั้ ไดสวมใสกนั อุจาดจึงไดชื่อวา “อายรอยกาบลาน” กุมารโพธิสัตวมีเพื่อนที่คบหากัน
มาแตเด็กเปนลูกชายของเศรษฐีผูหนึ่งในหมูบาน บุตรเศรษฐีมักจะไป “แอวสาว” คือไปเยือนเพือ่
เกี้ยว นางอัจฉราพระธิดารูปงามของพญาเจาเมืองพาราณสี โดยมักจะไปเยือนนางหลังอาหารมื้อเย็น
วันหนึ่งลูกเศรษฐีชวนอายรอยกาบลานไปเยือนนางอัจฉรา แตพระโพธิสัตวก็วาตนไมมี
เสื้อผาสวมใส บุตรเศรษฐีก็วาจะใหยืมเสื้อผา อายรอยกาบลานคิดวาหากตนจะไปโดยมือเปลาก็ไม
สมควร จึงตั้งใจไปหาไมมาทํา “ซึง” หรือพิณ พอเจอไม “ซางฅํา” หรือไผหลืองสามตนก็เขาไปตัด
เมื่อตัดลําแรกขาดก็พุงหายเขาไปในดิน พอลําที่สองขาดก็พุงหายไปในทองฟา อายรอยกาบลานจึง
หาเถาวัลยมามัดไมซางฅําลําที่สามไวกับไมตนอื่นแลวตัด ไมลําที่สามแมไมหายไปไหนแตกแ็ ตก
แลงตลอดลํา อายรอยกาบลานถึงกับรองไหรําพันวาตนยากจนถึงกับไมมีอันจะกิน ไมมีแมเสื้อผา
จะสวมใสแลว แคมาตัดไมกย็ ังไมไดอกี จึงคิดวาหากหนีไปตายโดยไมใหคนอื่นเห็นซากก็คงจะดี
การรองไหของพระโพธิสัตวทําใหรอน ไปถึงแทนบัณฑุกัมพลศิลาอาสนของพระอินทรทํา
ใหพระอินทรตองเสด็จลงมาแปลงเปนชายแกเขาไปหาอายรอยกาบลานแลวถามวาตองการไมไปทํา
สิ่งใด อายรอยกาบจึงวาจะนําไมไปทําซึงหรือพิณ พระอินทรจึงยื่นพิณวิเศษใหและบอกวา พิณนัน้
จะดีดใหศตั รูหวาดกลัวหรือจะดีดใหคนทั้งเมืองหลงใหลก็ได จากนัน้ ก็กลับคืนสูอนิ ทรพิมาน
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คืนนัน้ บุตรเศรษฐีก็นําเสื้อผามาใหอายรอยกาบลานยืมใสแลวชวนกันไป “แอวสาว” หรือ
สนทนาเกีย้ วนางอัจฉรา เมื่อไปถึงอายรอยกาบลานก็บอกใหบุตรเศรษฐีขึ้นไปสนทนากับนางบน
ปราสาทสวนตนเองก็นั่งรออยูดานลาง เมื่ออายรอยกาบลานรูสึกเหงาก็เอาพิณมาดีดและอธิษฐาน
ใหผูไดยินเสียงพิณนัน้ เมตตารักใครตน ซึ่งเสียงพิณดังกลาวก็นอ มจิตคนทั้งหลายรวมทั้งพระธิดา
ใหมีไมตรีจิตตออายรอยกาบลาน นางอัจฉราจึงเรียกใหอายรอยกาบลานขึ้นไปสนทนาบนปราสาท
แตอายรอยกาบลานก็วาตนเปนคนจน ไมอาจไปเสนอหนาได แตนางก็เรียกแลวเรียกอีกจนอาย
รอยกาบลานออนใจจึงขึน้ ไปบนปราสาทและนั่งอยูคูกับสหาย นางอัจฉราเห็นความสงางามของ
อายรอยกาบลานแลวก็พอใจมาก ทั้งสองไดสนทนากันจนใจของนางเอียงเอนไปชอบอายรอยกาบ
ลานมากกวาบุตรเศรษฐี
ฝายลูกเศรษฐีที่นั่งรวมสนทนาอยูดว ยนั้น ยิ่งนานก็ยิ่งเห็นทาทีที่นางจะพอใจอายรอยกาบ
ลานมากกวาตน จึงคิดที่จะทําใหสหายซึ่งกลายมาเปนคูแขงใหอับอายขายหนา จึงพูดวาอายรอยกาบ
ลานยืมผาของตนไปสวมใสและบอกใหรบี ถอดคืน นางอัจฉราไดยินเชนนั้นก็ไปนําเสื้อผาอยางดีมา
ใหสวมใสแทน
ลูกเศรษฐีก็นําเสื้อผานั้นไปบอกกับบิดาวาราชบุตรเขยอาจเปนอายรอยกาบลาน
มากกวาตนเสียแลว เศรษฐีไดยินก็เดือดรอนใจมาก จึงออกอุบายใหลูกแตงวัวตางออกไปคาขายและ
ใหชักชวนอายรอยกาบลานไปดวย หากไดโอกาสก็ใหฆาเสียในปา บุตรเศรษฐีก็ชวนอายรอยกาบ
ลานใหรวมในขบวนคาวัวตางดวย พอไปถึงรมไมใหญในปาลึกแหงหนึ่งก็หยุดขบวนและพักวัว
พาหนะ บุตรเศรษฐีก็บอกใหอายรอยกาบลานไปหาน้ํามาดื่ม พรอมกันก็สะกดรอยตามไปดวย พอ
อายรอยกาบลานไปชะโงกดูน้ําซึ่งอยูที่กนหวยลึกลิ่วลงไป บุตรเศรษฐีก็ผลักใหอา ยรอยกาบลาน
ตกลงไปตายอยูที่กนหวย จากนั้นก็ใหเคลื่อนขบวนวัวตางกลับไปเลาใหพอฟง ซึ่งเศรษฐีผูพอก็พอใจ
เพราะคิดวาบุตรของตนจะไดเปนราชบุตรเขยอยางแนนอน
เมื่อลูกเศรษฐีไปเยือนนางอัจฉรานั้นนางก็ถามถึงอายรอยกาบลานโพธิสัตว บุตรเศรษฐีกว็ า
อายรอยกาบลานปวยและตายในปาแลว โดยที่ตนไดพยายามรักษาอยางเต็มที่แลวแตก็ไมอาจรักษา
ชีวิตของอายรอยกาบลานไวได นางทราบเชนนั้นก็มีแตความทุกขอยูในใจ บุตรเศรษฐีก็แสรงทําเปน
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เสียใจและปลอบโยนนางตางๆ และวาชายยากจนผูนนั้ ก็เสียชีวติ ไปแลว และเสนอใหรักตนแทน
โดยเฉพาะตนมีทรัพยมากและมีหนามีตามากกวา ซึ่งนางอัจฉราเมือ่ เห็นวาอายรอยกาบลานตายไป
แลวจึงตัดสินใจยอมรับบุตรเศรษฐี จากนั้นจึงทูลความแกพระบิดา และหลังจากนั้นก็ไดมีงาน
อภิเษกสมรสของพระธิดาและบุตรเศรษฐีขึ้น
ฝายอายรอยกาบลานที่นอนตายอยูที่กน หวยนั้น แมเวลาจะผานไปถึงสามเดือนแลว แต
ซากศพก็ยังไมเปอยเนา เมื่อพระอินทรทราบเหตุแลวก็นําน้ําอมฤตมากรอกเขาปากใหฟนคืนมา แลว
พระอินทรก็บอกทางกลับเมืองพาราณสีให หลังจากที่อายรอยกาบลานเดินไปตามทางที่พระอินทร
แปลงบอกนั้นสวนพระอินทรก็แปลงเปนชายแกที่ปวยหนักไปดักรออยูขางหนา เมื่ออายรอยกาบลาน
ไปพบเขาก็ไปชวยดูแล พระอินทรแปลงก็บอกวาหากตนตายแลวก็ขอใหฝงไวในทีน่ ั้น และยกยาม
ประจํากายให ในยามมีรองเทาวิเศษสวมแลวเหาะได กับไมเทาวิเศษตนชี้ตายปลายชี้เปน และพิณ
วิเศษซึ่งมีเสียงขมขาศึกและโนมใจคนใหเมตตา เมื่อพระโพธิสัตวฝงศพพระอินทรแปลงแลวก็สวม
รองเทาวิเศษเหาะกลับเมืองพาราณสี เมื่อถึงเมืองแลวอายรอยกาบลานโพธิสัตวกล็ อยอยูในอากาศ
และดีดพิณใหมีเสียงไพเราะกังวาลไปทัว่ เมือง เศรษฐีพอลูกไดยนิ เสียงพิณก็ตระหนักวาเปนเพลง
พิณของอายรอยกาบลานเปนแน จึงพากันเตลิดหนีเขาปาดวยความหวาดกลัววาจะถูกตามฆาและ
กระเซอะ กระเซิงไปจนตกเหวตายทั้งสองพอลูก
ฝายนางอัจฉราเมื่อไดยนิ เสียงพิณแลวก็รูไดวาเปนเสียงพิณจากอายรอยกาบลาน แตนางก็
สงสัยวาเมื่อเสียชีวิตไปแลวจะกลับคืนมาไดอยางไร ครั้นเงยหนาขึ้นก็มองเห็นอายรอยกาบลาน
โพธิสัตวซึ่งอรามเรืองอลังการอยูในอากาศ คนทั้งหลายที่เห็นพระโพธิสัตวดีดพิณอยูในหวงหาว
ก็พากันยกยองสรรเสริญในบุญญาธิการของหนุมนอยที่ทกุ คนเคยมองขาม สวนพญาพาราณสีเมื่อ
เห็นชายหนุมลอยอยูในอากาศเชนนั้น ก็เห็นวาชายดังกลาวมีบุญสมพารอันมาก จึงใหจดั เครื่อง
บูชาสักการะอัญเชิญชายหนุม ใหเปนกษัตริย เมื่อพระโพธิสัตวรับคําเชิญแลวก็เลื่อนลอยลงมาสู
ลานพระราชวัง จากนัน้ พญาพาราณสีก็อภิเษกอายรอยกาบลานและนางอัจฉราใหครองกันและ
ครองเมืองพาราณสี ซึ่งอายรอยกาบลานก็ใหเสนาไปรับบิดามารดาของตนไปอยูใ นพระราชวังดวย
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อายรอยกาบลานโพธิสัตวและนางอัจฉราก็ไดทําบุญรักษาศีลอยางสม่ําเสมอ เมื่อสิ้นชีวิตแลวก็ได
ไปเกิดในสวรรคชั้นดุสิต
ในทายเรื่องมีประชุมชาดกวาพระอินทรคอื พระอนุรุทธเถร, เศรษฐีผูบิดาคือองคุลีมาล,
บุตรชายของเศรษฐีนั้นคือเทวทัต, บิดามารดาของพระโพธิสัตวคือพระเจาสิริสุทโธทนะกับนางสิริ
มหามายา, นางอัจฉราไดแกนางยโสธราพิมพา, บุคคลอื่นนอกเหนือนัน้ ไดแกพุทธบริษัท, และอาย
รอยกาบลานคือพระพุทธองค
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รวมรายชื่อชาดกลานนา
(นับรวมทั้งหมดเทาที่พบ)
(โปรดอานเนือ้ ความฉบับยอจาก “สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ”)
กฐินชาดก
กนกราช
กนกวัณณราชชาดก
กปราชชาดก
กลวยพันกอ
กัณณกวติ
กัปปนะ
กัมมวิบาก
กากินซากชาง
กาเผือก
กายนคร
กายันนิจาตุรชาตกะ
กาแลโปง
กาหยอม
ก่ํากาดํา
กําพรางัวทอง/กําพราวัวทอง
กําพราบัวทอง
กําพราหมากเตา
กําพราหมาขาว
กําพราหมาดํา
กําพราหมาเนา
กําพราเหล็กไน
กิตติกาไกนอย/ กิตติกาดาววี/

กิตติกาฤกษฟา
กุกกุรชาดก
กุณฑกกุจฉิสินธวชาตกะ
กุณาละ
กุททาลปณฑิตะ
กุมมารบาวนอย
กุมมารมดสม
กุมมารออนนอย/กุมารออนนอย
กุรุงคมิคคชาดก
กุรุธัมมชาตกะ
กุลปุตตะ
กุสสราชชาดก
เกสนางาชาง
โกมาริยชาตกะ
โกลาหล ๓ ประการ
ขนเตาเขากระตาย
ขุนปุตตะ
ขุรัมปชาตกะ
เขมกุมาร (๑)
เขมกุมาร (๒)
เขียวสองมอน
ครหิตชาตกะ
ครุฑกับแมงเมา

คอมเปลี้ยขาติด
คัทธนะจิกุงดีด
คันทธนกุมาร
คันธฆาฏกะ
คามณีจันทชาตกะ
คุณชาตกะ
คุตติลชาตกะ
คุรุธัมม
โคณบุตร
โคณโลหชาดก
ฅวายสามเขา
งัวเขาทอง
งัวนอย
จักกวัตติราช
จักกวุตติ
จักกาขางฅํา
จักรพรรดิยาจก
จัณฑาลชาดก
จันทกินนรี
จันทกุมาร
จันทฆาตกชาดก
จันทชาดก
จันทปโชติชาดก
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จันทพราหมณ
จันทราชชาดก
จันทสมุทท
จันทสุริยะ (๑) /จันทสุริยชาดก/
จันทสุริยะแหฅํา
จันทสุริยะ (๒)
จันทโสภา
จันทะลายแมว
จัมเปยยกชาดก
จิตตมานวชาดก/จิตตมานวะ
จิตตสารี
จี้กุงดีด
จีจอมดอกแกวมหาวัน
จีวรสังยุตตวัตต
จุมปาสี่ตน
จูฬปโลภชาตกะ
จูฬสุตตโสม
เจตนาเภทา
เจาบุญหลง/บุญหลวง
เจาสุวัตร-นางบัวฅํา
เจาโสทนาแลนางปถวี
ฉัททันตชาดก
เฉลียวฉลาด
ชมพูนิมิต
ชมพูราชแตงเขียว
ชมพูหมากเตา
ชรูทปานชตกะ
นกยูงฅํา

ชางงาเดียว
ชางเจ็ดหัวเจ็ดหาง
ชางฉัททันต
ชางเผือกออกพงลงเปนดํา-ออกพนเปนขาว
ชางโพรงนางผมหอม
ชางสามงาปลาสามเงี่ยง
ชิวหาลิ้นฅํา
ชุมพูนิมิต
ชุมพูปติ
ชุมพูราชแตงเขียว
ไชยสังคหะ
ดอกแกวมหาวัน
ดาววีไกนอย
ตัจจฉกสกระ
ติริติวัจฉชาตกะ
ติลมุฏฐิชาตกะ
ติสสจันทกุมาร
ติสสเถรวัตถุ
ตุณฑิลชาดก
ตุลกชาดก/ตุลปณฑิตะ
เตโชยาโม
เตมียชาดก
เตาฅํา
เตานอยอองฅํา
ไตรปฏกะ
โถงสามประการ
นางอมรา

ทธิวาหนชาตกะ
ทสพิธราชธัมม
ทัฬหังชาดก
ทาวเตา/ทาวเตาอองฅํา
ทุกกนิปาตะ
ทุกัมมชาดก/ทุกัมมปณฑิตะ
ทุคคตกุมารสามโปงสามกิ่ว
ทุคคตกุมารออนนอย
ทุคคตะสามโปงสามกิ่ว
ทุฏฐราชชาดก
ทุททชาตกะ
ทุลละแมวขาว/ทุลลคะ - แมวขาว
ทูตชาตกะ
เทวทูตทังหา
เทวสีสหํสชาดก
เทวันธสูตต
ธัมมธัชชชาดก
ธัมมปฏิสังยุตตวัตต
ธัมมปาลกุมาร
ธัมมปาลมูสิกะหนูเผือก
ธัมมปาละ/ธัมมปาละหนูเผือก
ธัมมปาละไมเจ็ดคด
ธัมมภัณฑาคาริกะ
ธัมมมหาวิบาก
นกกระจาบ
นกขี้ไถ
ปลาไนฅํา
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นกไสแพชาง
นครฐาน
นครโสเภณี
นรชีวชาดก
นลกชาดก
นันทกุมาร
นันทกุมาร/ นันทเสนกุมาร/
นันทเสนกุมารชาดก
นันทิกา/นันทิกาพระญา บาวนอย
นันโทปนันทนาคราช
นาคเขาฅํา
นางกินนรี
นางกินปู/ปูรอยเอ็ด
นางเการาน
นางไขแกว/นางไขแกวชาดก
นางไขพราง
นางไขฟา
นางคันธเกสาผมหอม
นางงูอม
นางแตงออน
นางบัวฅํา
นางปทุมสังกา
นางผมหอม
นางหมากพินฅํา
นางหอยไห
พธิราหูหนวก/พธิราหูหนวกชาดก

อุดม รุงเรืองศร
นางออรพิมพา
นางอุทธรา/อุทธลา
นานาฉันทชาตกะ
นารทมหาพรหม
นิพพาน ๓ ประการ
นิพพานสูตร
นิยายลายงู
เนมิราช
บัวพันกาบ/บัวหอมพันกาบ
บัวรพันธะ
บัวรม บัวงเรียว บัวรอง
บัวรวงสไกสร
บัวรวงสไกสอร
บัวรวงสหงสอํามาตย
บัวราพระพญาบาวนอย
บัวหอมพันกาบ
ปฏิจจสมุปปบาท
ปฐมมูลมูลี
ปฐมสัมโพธิกถา
ปทุมกุมาร
ปทุมชาตกะ
ปทุมพราหมณ
ปทุมมะใยบัว/ปทุมใยบัว
ปทุมมุขกุมาร
ปรมโฆสา
ปลาชอน
ภูริทัต
ไภยราช

ปญจาวุธกุมาร
ปญญาพลชาดก
ปญหากากับแมงบงและครุฑ
กับแมงเมา
ปญหากากับหนอน
ปญหากาและแมงเมา
ปญหานกเปา
ปญหาปูฅํา
ปาจิตตกุมาร
ปฏกมาลา
ปฏกะทังสาม
ปุณณกุมาร/ปุณณนาค/ ปุณณนาคกุมาร
ปูฅํา
ปูแถนยาแถน
ปูรอยเอ็ด
เปตพลี
แปดแลงออกยอด
โปราณกัปปลวัตถุปุรนันทราชชาดก
โปราณชาดก/โปราณกัปปล
วัตถุปุรนันทราชชาดก
โปราบาวนอย
โปริสาทกินผี
พกชาตกะ
พกุลชาดก
มาฆสามเณร
มาตาปตุ

273

การรับรูแบบลานนาตอวรรณกรรมชาดกนอกนิบาต
พยัคฆมิตตชาดก
พรหมกุมาร
พรหมโฆสชาดก
พรหมจักรชาดก
พรหมทัต/พรหมทัตตหนาแวน
พระเจาสิบชาติ
พระเจาหาพระองค
พระญากาเผือก
พระญาฅางฅาก/ฅันฅาก
พระญางัว / พระญางัวนอย
พระญาจักรพรรดิ
พระญามดสม
พระอภัยมณีชาดก
พรานปาขืนสีล
พราหมณปญหา
พลสังขยาชาดก
พหลคาวี/พหลคาวีชาดก
พาราณสิราชชาดก
พิมพาขะนุนงิ้ว
พุทธสังคหโลก
พุทธเสนกชาดก
แพะฅํา
ภัคคชาตกะ
ภัณฑาคาริกชาดก
ภัทรกุมภสุราโสณฑชาตกะ

มฆชาดก
มงคลสูตร
มณิกัณฐชาตกะ
มณิฆังสสูกรชาดก
มหาชนกชาดก
มหาชนสันธะ
มหาไชย
มหาตุณหิ/มหาตุลปณฑิต/
มหาตุณหิหนูเผือก
มหาปทุมมกุมารชาดก
มหาปนาทชาตกะ
มหาปฏฐาน
มหาพลชาดก
มหามูลนิพพานสูตร
มหาวงสแตงออน (จากลาว ?)
มหาวิบาก
มหาสีลวราชชาดก
มหาสุรเสนชาดก
มหิงสชาตกะ
มหิสสชาดก
มโหสถ
มะลิซอน
มังฉาพระญาปลาชอน
มัจฉชาลชาตกะ
มัฏฐกุณฑลีชาดก

มาตุธารกวัตถุ
มาลัยโปรดโลก
มิตตพินธุ
มุทธาภิจักกะ
มุทุปาณิชาตกะ
มูลกิตติ
มูลตันไตร
มูลปถมกัปป
มูลลกิตติ
มูสิกะหนูฅํา
แมโคสก
แมงสี่หูหาตา
แมราง ๓๒ ผัว
แมวขาว
โมคคัลลานหลงโลก
โมรชาตกะ
ไมเจ็ดคด
ยมกะ
ยักขินี
ยุธนัญเชยยราช
รตนมณี/รัตนมณีชาดก/
รัตนมณีกุมารมดสม
รตนรังสี
รตนะแสงฅํา
รตนะแสงพือ

รัตนปชโชตชาดก
ราโชวาทชาตกะ

สมภมิตตชาดก/สุมภมิตตชาดก

สิรินันทะ
สิริวิปุลกิตติ
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อุดม รุงเรืองศร

ลาภกุมาร/ลาภกุมารชาดก
เลมหลวง
โลกนัยชาดก
โลกวินัย
โลกหานี
โลกาสมมติราช
โลมกชาตกะ
โลลชาตกะ
โลหชิวหาลิ้นฅํา
วงสสวัรค
วชิรสารัตถสังคหะ
วนาวนกุมารชาดก
วอกไคหิน/วอกไขหิน
วัฏฏกชาดก
วัณณพราหมณ
วาตัคคสินธวชาตกะ
วิฑูรปณฑิต
วินีลกชาดก
วิปุลราชชาดก
วิภังคะ
วิริยปณฑิตชาดก
วิสุทธิยา
เวสสันตระ
เวสสันตระรอม

สมุททโฆสชาดก
สมุททชาตกะ
สรภูชาดก
สรีบัวทอง
สะเพาธัมม
สังขปตตชาดก
สังขวัฑฒนะ
สังขสิงหธนูชัย
สังคามวจรชาตกะ
สัพพสิทธิ/สัพพสิทธิชาดก/
นกกระจาบ
สามโปงสามกิ่ว
สารทมานวะ
สาลุกชาตกะ
สิคารชาตกะ
สิงคาลมานพ/สิงคาลมานวะ
สิงหฅายนาง
สิทธัตถปกาสนี
สิทธาตถ
สิทธิสารชาดก
สิรสากุมาร/สิรสากุมารชาดก
สิริจุฑามณีชาดก
สิริโจรชาตกะ
สิริธรชาดก (๑)
สิริธรชาดก (๒)

สิหนาทา/สีหนาทชาดก
สีวิชัยชาดก
สีวิชัยตัดคํา/สีวิชัยยนตหงส/
สีวิชัยชางเผือก
สีหนาทชาดก
สุกชาตกะ
สุโขชางเนา
สุโขพธิราชาดก
สุชวัณณะ
สุชาตาชาตกะ
สุตตโสม/ สุตตโสมชาดก
สุทธนุชาตกะ / สุทธนูชาดก /
สุธนูชาดก
สุธนชาดก/สุธนกุมาร
สุนักขชาดก
สุนันทราช
สุปตตชาตกะ
สุพรหมโมกขะหมาเกาหาง/ สุวัณณโมกขะ
สุมภมิตตชาดก
สุมังคละหัวฅวายแหง
สุรินทชมพู/สุรินทชุมพู
สุริยวงสไกสอร
สุริยวงสหงสอํามาตย

สุริยะแหฅํา/สุวัณณะแหฅํา/จันทสุริยะแหฅํา

สุวัณณเสฏฐี
สุวัณณหงสฅํา

หงสสองหัว/หงสสองหัวชาดก
หงสหิน
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สุริยาพินฅํา
สุรุปปราชชาดก
สุรุปาทา
สุวัณณโลมะหมีขนฅํา
สุวัณณกุมมาร/สุวัณณกุมาร
ชาดก/สุวัณณกุมมารปญหา
สุวัณณกุฬีรชาตกะ
สุวัณณจักกวัตติราช
สุวัณณชมพู/ขมพูนิมิต
สุวัณณชิวหาลิ้นฅํา
สุวัณณโมกขะ
สุวัณณปทุมมุขการมาร/
สุวัณณปทุมมมุกขชาดก
สุวัณณพรหมทัต/สุวัณณพรหมทัตชาดก
สุวัณณภูมินท
สุวัณณมิคชาดก
สุวัณณมุกขะ
สุวัณณมูสิกะหนูฅํา
สุวัณณเมกฆะหมาขนฅํา
สุวัณณโมรชาดก
สุวัณณราช
สุวัณณสยาม /สุวัณณสาม
สุวัณณสังขะ/สุวัณณสังขราชกุมาร/สุวัณณะหอยสังข
ออมลอมแตงเขียว
ออรพิมพา/นางออรพิมพา/
ปาจิตตกุมาร

สุวัณณะขางฅํา/สุวัณณะจักกาฅํา
สุวัณณะโคมฅํา
สุวัณณะจักกาฅํา
สุวัณณะชางเผือก
สุวัณณะตอมฅํา
สุวัณณะเตาฅํา/เตาฅํา
สุวัณณะหนูฅํา
สุวัณณะหอยสังข
สุวัณณะเหนฅําชาดก
สุวัณณะแหฅํา
สุวัตร/สุวัตต
สุหนุชาตกะ
สูกรชาตกะ
เสฏฐีกระเบื้องหมอ/ เสฏฐี เฟองหมอ
เสฏฐีทังหา
เสตปณฑิตชาดก/เสตปณฑิตะ
เสนกปณฑิตะ
เสยยชาตกะ
เสี่ยวผีเสี่ยวฅน
เสือตายเสือนอน
แสงเมืองหลงถ้ํา
โสตาปนนะ
โสนันทกุมาร/โสนันทชาดก
หงสผาฅํา
อาทิตตราชชาดก
อานิสงสออกวัสสา
อายรอยกาบลาน

หนูฅํา
หนูเผือก
หมากน้ําเตาจมหมากหินฟู
หมาเกาหาง
หมาขนฅํา
หมาขาวแมวพอน
หมารุย/หมายุย/หมาฮุย
หมีขนฅํา
หมูหิน
หอยไห/หอยไหชาดก
หอรมานชาดก
หัวใจเปรต
เหนฅํา
แหฅํา
อชิตตราชชาดก
อตุลละ/ตุลกชาดก
อนุสสติ
อมิตตพินธุชาดก/ อมิตตาพินธุ/มิตตพินธุ
อริฏฐชาดก/อริฏฐกุมารชาดก
อรินทุม/อรินทุมมราชชาดก
อรุณวดี
อลีนจิตตชาตกะ
อสหิสชาตกะ
ออมลอมตอมฅํา
อุทปานทูสกชาตกะ
อุทุมพรชาตกะ
อุเทน

276
อันตชาตกะ
อัพภันตรชาตกะ
อัสสไนย

(รวม ๔๖๔ ชื่อ)

อุดม รุงเรืองศร
อายรอยขอด
อารามทูสกชาตกะ
อุทธรา/อุทธลา

อุรคชาตกะ
อุลูกชาตกะ
อุสสาบารส

