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บทคัดยอ

บทความนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ วิเคราะหคำเวาหรือคำพูดทีเ่ ปนบทผะหยา ซึง่ บอกเลาถึง
ความคิด ความเชือ่ และความเขาใจของคนอีสาน โดยนำไปวิเคราะหผา นดานทัง้ เกาทีส่ นิ ไซได
ประสบในระหวางออกเดินปา เมือ่ นำคำวาสินไซไปวิเคราะหผา นทัศนะทางพุทธปรัชญาแลว สรุป
สาระสำคัญในเชิงความคิดไดวา ‘สินไซ’ เปนคำเวาหรือคำเรียกขานทีใ่ ชเรียกบุรษุ ผเู ปนนักสยู อด
กตัญู ผดู ำเนินชีวติ และใชชวี ติ อยางมีสติ เปนธรรมดาอยเู องทีช่ วี ติ ของคนเราพอตัดสินใจทำอะไร
สักอยาง ความยงุ ยากและความลำบากมักจะเกิดพรอมกับการตัดสินใจนัน้ ในทันที ในขณะชีวติ
ดำเนินไปอารมณความรสู กึ ฝายต่ำทานเปรียบดัง่ ดานเทพกินรี ดานนารีผล (ตัวแทนกามารมณ)
จะมารบกวนอยเู สมอ แตเพราะสินไซมีสติสมั ปชัญญะคอยกำกับการดำเนินชีวติ และการใชชวี ติ
โดยการคอยตัด(สิน)อำนาจฝายต่ำออกจากใจ สวนยักษกุมภัณฑถกู ฆาตายก็เพราะเผลอใจตอ
อำนาจฝายต่ำ มีคำพูดทีแ่ หลมคมสนับสนุนวา สิง่ ทีเ่ กิดกับชีวติ เรา ก็เรานัน่ แหละเปนผกู อ คนอืน่
กอไดแตไมเทากับเราเปนผกู อ มันขึน้ มาดวยตัวของเราเอง ดูยกั ษกมุ ภัณฑเปนตัวอยาง
คำสำคัญ : คำเวา, คนอีสาน, บทผะหยา, สินไซ
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Abstract
This article aims to reflect upon proverbial words (phahya) which tell the
idea, faith and understanding of the northeastern part of Thailand by analyzing the
hurdles that Synshai had experienced during his sojourn in wilderness. When the
word “Synshai” is taken to analysis by Buddhist philosophy it can be concluded
that the essence of thought manifested in the word “Synshai” is the representation
of a man of piety, an elite fighter who has a unique lifestyle and lives with
mindfulness. Commonly when we have to decide what to do, the difficulty and
distress often arises due to decision. As life progresses, the negative moods are like
the zone of Kinnaree Goddess (carnality) that always disturb. But Synshai has
apperception and directed his lifestyle and living with mindful awareness of the evil
power. On the other hand, the Giant Orgy was killed because of negligent to the
unwholesome power.
Keyword : word, northeastern man, proverbial words (phahya), Synshai

๑. ความนำ
บทความนีผ้ เู ขียนไดแรงบันดาลใจจากสาวลูกครึง่ ไทย-อเมริกนั นามวา อะแมนดา คาร
(Amanda Car) หรือ หยอง อีสาน แช็มปจกั รยาน BTX เอเชีย่ นเกมสทผี่ า นมา โดยทีเ่ ธอให
สัมภาษณเปนภาษาอีสาน เมือ่ ฟงสำนวนสำเนียงของเสียงทีเ่ ธอเปลงออกมาแลวจะเกิดความรสู กึ
‘ออนซอน’ (เพราะพริง้ ) กับเธอมาก เปนเหตุใหหวนคิดถึงความเปนอีสานและความเปนคนอีสาน
โดยเฉพาะ ‘คำเวา’ (คำพูด) ทีเ่ ธอสือ่ สารออกไปดวยสีหนาแววตาทีส่ ดใสนาฮัก (นารัก) ของ
คนทัง้ ประเทศ ภาษาทีเ่ ธอสือ่ สารออกไปเปนเพียงคำเวาธรรมดาเทานัน้ ยังมีความประทับใจขนาด
นี้ เปนเหตุใหคดิ ตอไปวาหากเปนคำเวาทีพ่ อ แมปยู า ตายายในกาลกอนใชสอื่ สารกัน ไดแก ผะหยา
ยิง่ จะมีความหมายทีป่ ระทับใจและลมุ ลึกมากกวาภาษาธรรมดาเสียอีก จากการทีเ่ ธอใหสมั ภาษณ
ดวยภาษาอีสานจนเปนทีช่ นื่ ชอบของคนทัง้ ประเทศดังกลาวแลว เปนเหตุใหหนังสือพิมพมติชนรา
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ยสัปดาหนำไปขึน้ หนาปกดวยภาพทีเ่ ธอยกเหรียญทองไวหนาพรอมรอยยิม้ ตามแบบฉบับของเธอ
นอกจากนัน้ ยังมีภาพในอดีตสมัยยังเปนเด็กตัวเล็กขีจ่ กั รยานและขีห่ ลังควาย โดยมีขอ ความทีส่ อื่
ความเปนตัวเธออยางสมบูรณแบบวา
คักขนาด ‘อะแมนดา คาร’

๒. ทำไมจึงเรียก ผะหยา
ขอมูลทางภูมศิ าสตรไดบอกเลาถึงคนผอู าศัยอยใู นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทีเ่ รียก
กันอยางสัน้ และเขาใจอยางงายๆ วา คนอีสาน และขอมูลทางวรรณกรรมอีสานไดบอกเลาถึง
อุปนิสยั ของคนอีสานวา คนอีสานสวนใหญเปนคนรักในธรรมชาติ มีอารมณสนุกสนาน เพลิด
เพลินกับเสียงพิณเสียงแคน ชอบพูดคำคลองจองและมีจงั หวะกำกับ จึงกอใหเกิด ‘คำเวา’ ทีส่ อื่
สารระหวางคนอีสาน สังเกตไดจากการฟงหมอลำ หลังจากลูกมาขอลาพอกับแมไปชมสวนหรือ
ธุระอะไรสักอยาง พอนิยมพูดในลักษณะเชิญชวนวา เออหลา เวามาเมิง่ ดู (พูดสำเนียงอีสาน)
ดังนั้นคำเวาจึงมีทั้งคำเวาตามปกติและคำเวาในกิจกรรมบางอยางมีการละเลนหรือการแสดง
ตางๆ เปนตน
ในบรรดากิจกรรมทัง้ หลายมีอยกู จิ กรรมหนึง่ ทีแ่ สดงถึงเอกลักษณและภูมปิ ญ
 ญาของชาว
อีสานคือการจดบันทึกการแสดงออกและการกระทำของตนเองผานตัวอักษร ซึง่ มีทงั้ ตัวอักษร
ไทยนอยและตัวอักษรธรรม แตสว นใหญนยิ มใชตวั อักษรไทยนอย ซึง่ เมือ่ ศึกษาคนควาจากหนังสือ
ผูกใบลานเกาๆ ที่จาร (เขียน/บันทึก/จารึก) ดวยอักษรไทยนอย ก็ไมปรากฏวามีการใช ญ
(ยอ-ผูหญิง) เลย เพราะอักษรไทยนอยเปนอักษรที่บันทึกเรื่องราวตางๆ ทั่วไป เชน นิทาน
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วรรณกรรม เรือ่ งเลาทัว่ ไปทีไ่ มเกีย่ วกับเรือ่ งทางศาสนา เพราะหากเปนเรือ่ งทางศาสนาจะเขียน
หรือบันทึกดวยอักษรธรรม สำหรับคำใดทีอ่ อกเสียง ยอ จะใชตวั ยอ-ยักษ เชน ผยู งิ ผใู หย ปา
หยา เปนตน๑ ดังนัน้ หากจะเขียนวา ผะหยา นาจะเปนคำทีเ่ ขียนถูกตองมากกวา แมปราชญ
อีสานสวนใหญจะนิยมใชคำวา ผญา๒ มากกวาก็ตาม เพราะทานมีความเชือ่ วา ผญา เปนคำที่
ผันจากคำภาษาสันสกฤตวา ปรัชญา และจากคำภาษาบาลีวา ปญญา โดยเทียบเคียงกับคำวา
ผีเปรต ผันไปเปน ผีเผต หรือคำวา ปราสาท ผันไปเปน ผาสาท๓ เปนตน จึงไดขอ สรุปวา
ผะหยา เปนปรัชญาหรือปญญาของชาวอีสานทีเ่ สนอผานบทผะหยา
ในประเด็นทีก่ ลาวมา หากนำไปพิจารณาตามบริบททีเ่ ปนภูมหิ ลังของชาวอีสาน หรือกลับ
ไปสภู มู หิ ลังเดิม (back to basic) และกลับไปสคู วามรเู ดิม (back to school) จะเห็นวา อีสาน
เปนสวนหนึง่ ของอาณาจักรลานชาง หากกลาวเฉพาะลักษณะการเขียนจะมีการเขียนเปนตัวอักษร
และตามดวยสระ โดยไมคำนึงถึงฐานภาษาบาลีและสันสกฤตอยางภาษาไทย เชน ไกสอน สุวนั
นะพูม แพงสี ดวงจัน วันเพน เปนตน๔ ดวยเหตุผลทีก่ ลาวมา เปนเหตุใหตอ งเขียนคำวา ผะหยา
ซึง่ มีเหตุผลทีอ่ ธิบายไดมากกวาการเขียนตามนัยอืน่

๓. บทผะหยาอีสานทีค่ วรรู
ผะหยาอีสานเปนคำเวา ทีส่ ะทอนความคิด ความเชือ่ ความเขาใจตอธรรมชาติรอบตัว
ทีม่ ตี อ การดำเนินชีวติ และการใชชวี ติ ซึง่ เปนชีวติ ทีเ่ ปนไปตามปกติของชีวติ มีสขุ ทุกข โศกเศรา
ดีใจ เสียใจ หัวเราะ รองไห ฯลฯ ทีเ่ กิดขึน้ พรอมๆ กับการดำเนินชีวติ และใชชวี ติ ของคนอีสาน
เปนความซึมลึกแหงความคิดความเชือ่ และความเขาใจธรรมชาติ จนกลายเปนปจจัยภายในทีค่ อย
ขับเคลือ่ นชีวติ ใหเปนไปตามแบบของคนอีสาน จากสภาพภูมปิ ระเทศทีแ่ หงแลง แตกลับมีคำเวา
๑
คำดี อินทสอน, ผะหยาอีสาน, เอกสารอัดสำเนา, ม.ป.ป., หนา ก.
๒
ประมวล พิมพเสน, อธิบายผญา ๑, (ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ, ๒๕๕๑), หนา ๗.
๓
บุญเกิด พิมพวรเมธากุล, ผะหยา ภูมิปญญาของคนลานชางและไทอีสาน, (ขอนแกน : ขอนแกนการ
พิมพ, ๒๕๓๙), หนา ๑.
๔
ปรีชา พิณทอง, ภาษิตโบราณอีสาน (ฉบับสมบูรณ), (อุบลราชธานี : โรงพิมพศริ ธิ รรม, ๒๕๐๐), หนา ๑๐ ๑๓.

วิเคราะห ‘คำเวา’ ของคนอีสานผานบทผะหยา

459

ทีส่ อื่ สารออกมาเปนจังหวะและคลองจองกันทีส่ ะทอนความเปนคนอีสานออกมาอยางนาออนซอน
(ไพเราะลึกซึง้ มาก) ตัวอยางเชน ชือ่ วาแนวความฮใู นเฮือนหายาก คันบออกจากบานบมไี ดทอ
ใย (บ.=โบราณ), ของกินนีใ้ หซอมดูดมดูด คันหากเปนโทษแลววางถิม่ อยากิน กินแกงใหเจาซอม
ดูกา งคาคอซิจมิ้ ยาก ลางเทือ่ กางหากคาหวางแขวใผสิจมิ้ ซอยอวน (ยา=ยาสอนหลาน), ญิงใด
ขนตาสวยแหลมคมปลายยาวยิ่ง ญิงนั้นฮูขี้ครานเข็ญฝายมักนอน (คำสอน=ทาวคำสอน)
เปนตน บทผะหยาทีค่ วรรแู บงออกเปนภาษิตโบราณอีสาน คำกลอนโบราณอีสาน ปญหาโบราณ
อีสาน และปญหาเสียวสวาสดิ์ ดังนี้
๓.๑ ภาษิตโบราณอีสาน
๑. อยากกินหลายไดกนิ ทอกอย อยากกินนอยไดกนิ ทอโปมอื
๒. หนูกนิ มอนจัง่ เห็นคุณแมว ลูกแขนแอวจัง่ เห็นคุณพอแม
๓. คาดสิไดบนิ มาคือนกเจา คาดสิบไ ดบนิ เจยเจิดหนี
๔. คันไดลาบซิน้ อยาลืมแจวแพวผัก ไดกนิ พาเงินพาคำอยาลืมกะเบียนฮาง
๕. ใจบโสดาดวยเวาแมนกะเปนผิด ใจบโสดาดอมเวาดีกะเปนฮาย๕
๓.๒ คำกลอนโบราณอีสาน
๑. คันวาไดขชี่ า งอยาลืมหมหู มูหมา หาขโมยมาลักซิเหาหอนใหมนั ยาน ลางเทือ่ กวาง
ฟานเตนนำดงคงซิไดไล คันมันไดตอ นชิน้ ยังซิไดโออา วคุณ
๒. คันซิไปทางหนาใหเหลียวหลังเบิง่ กอน คันมะลูกทูดเทาเซาถอนอยาไป
๓. คันไดขชี่ า งใหหาแหยงฮองหลัง คันบยองแหยงลงซิบส มทรงชาง มันซิเสียศรี
เศราเสียทรงชางใหญ มันบโกบโ กเขาซิตา นกลาวขวัญ
๔. ญิงใดเกศาเกลีย้ งดกดำเลิงแลบ ผิวบเศรางามลวนอยเู ลิง ซายใดไดอยซู อ นเฮีย
งฮวมเปนเมีย อยทู างธรงความสุขนัง่ ปองเปนเจา
๕. ตมติดเอาตมลาง แกมกันใหมนั คอง น้ำติดเอาน้ำลาง แถมซ่ำตืม่ ผดู ๖ี
๕
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๑-๑๐.
๖
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๓๘-๔๐.
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๓.๓ ปญหาโบราณอีสาน
๑. ไกอลี่ ายไปตายปาออย คนสามฮอยไปปาดบเหมิด
๒. แตนอ ยนอยนงุ ซิน่ สีเขียว ใหญขนึ้ มานงุ ซิน่ สีแดง
๓. บักพันตามีลกู เต็มปาก บมดี ากกินแตของคาว บจกั ฮอนจักหนาวหากินใตน้ำ
๔. สัตวบม ผี วั ซอนนอนนำเปนคู มีลกู นอยพอฮอยนับพัน
๕. สีต่ นี ตัง้ ธรณีแอะแอน อาปากขึน้ เมือฟาคาบงา๗
๓.๔ ปญหาเสียวสวาสดิ์
๑. นกอีเอีย้ งกินหมากโพไฮ แซวแซวเสียงบมโี ตฮอง แซวแซวฮองโตเดียวเหมิดหมู
๒. สิบซิน้ บทอ ปลา สิบพีน่ อ งลุงปานาอาบทอพอแม สิบพอแมบท อ ผัวเมีย สิบผัว
เมียบทอ แกวสามประการและครูบาอาจารยผสู อนสัง่
๓. ผเู พิน่ สูงเพิน่ ต่ำแลวไป ผเู พิน่ กำเพิน่ ขาวแลวไป ผเู พิน่ สัน่ เพิน่ ยาวแลวไป ผเู พิน่ หมัน่
เพิน่ คอนแลวไป ผเู พิน่ นอนเพิน่ ตืน่ แลวไปญิงฮามฮางสามผัวอยาสมเสบ ซายใดสิกสามเลาแลวอยา
ไดเกีย่ วสหาย
๔. ในเมืองนัน้ ฝูงคน เถาสามขามีบ หรือมีแตเถาขีแ้ ฮงเต็มบานทัว่ เมือง นัน้ บอ
๕. พีน่ อ งบยำอยาเซาแว แหนงไปเวาเถาแกดดี าย มิตรสหายบยำกันอยาไปส๘ู
จะเห็นไดวา บทผะหยาอีสาน ทานกลาวเอาไวใหคนรนุ หลัง ไดศกึ ษาผานคำสำคัญ
๓ คำ ไดแกคำวา ภาษิต ซึง่ หมายถึงถอยคำหรือขอความทีก่ ลาวสืบตอกันมาชานานแลวมีความ
หมายเปนคติ๙ ทีค่ อยเตือนใจสอนใจผอู า นผศู กึ ษาอยเู สมอ นอกจากจารึกผานคำภาษิตแลว
ยังมีการกลาวผานคำกลอน ทีม่ นี ยั เดีย่ วกับคำภาษิต คือ เปนบทกลอนผะหยาทีค่ อยเตือนจิต
สอนใจเหมือนคำภาษิต และเพือ่ เปนการสงเสริมปญญาของชาวอีสานใหแหลมคมมากขึน้ ทาน
จึงนำบทผะหยาไปสรางเปนปญหาทั้งที่เปนปญหาโบราณอีสานและปญหาเสียวสวาสดิ์ ราย
ละเอียดตามทีก่ ลาวแลว
๗
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๘๖-๘๘.
๘
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๑๐๔-๑๐๖.
๙
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมี
บุคส จำกัด, ๒๕๔๖), หนา ๘๒๓.
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๔. วิเคราะหบทผะหยาอีสานเชิงพุทธปรัชญา
บทผะหยาอีสานมีเปนจำนวนมาก หากจะนำมาสกู ารวิเคราะหทงั้ หมดคงเปนสิง่ ยากที่
จะทำได เพือ่ ประกอบการเรียนรู ผเู ขียนจึงหยิบยกมาเพียง ๑ บท โดยพิจารณาวาเปนบททีม่ ี
กลิน่ ไอแหงอิทธิพลของบทผะหยานีอ้ ยใู นจังหวัดขอนแกน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครขอนแกน
ซึง่ ไดนำตัวละครหลักในเรือ่ งสินไซ ๓ ตัว ไดแก สีโห หอยสังขและสินไซ ไปปน เปนประติมา
กรรมตัง้ บนยอดเสาไฟฟาใจกลางเมืองขอนแกน หนาประตูเมืองทางเขาขอนแกน หนาทางเขา
มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดนำไปแตงเปนแบบเรียนสำหรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแกน จำนวน ๑๑ แหง บทผะหยาทีค่ วรนำมาสกู ารวิเคราะหครัง้ นีเ้ ปนบทผะหยา
ทีค่ นอีสานสวนใหญเคยไดยนิ ไดรจู กั และจดจำไดมากกวาบทอืน่ ๆ ความวา
ใหยาวยาวไวคอื สินไซฟนไฮ ปนปี้ ำปหนา จัง่ คอยฮาน นางเอย๑๐
การวิเคราะหขอเริม่ ทีค่ ำวา สินไซ ซึง่ เปนชือ่ ตัวละครเอกในวรรณกรรมอีสานเรือ่ งสิน
ไซ (สังขศลิ ปชยั ) คำวา สินไซ เปนภาษาพืน้ ถิน่ หรือภาษาทองถิน่ อีสานแททสี่ อื่ ความหมายอยาง
ตรงไปตรงมา โดยมาจากคำวา สิน หมายถึงการตัด การปาดหรือการเฉือน ในทีน่ หี้ มายเอา
การตัดการสินสิง่ เล็กๆบางๆ ทีเ่ รียกวาปญหาหรือความยงุ ยากวนุ วายออกไปจากการดำเนินชีวติ
ดวยการกำหนดรเู ทาทันอารมณทมี่ ากระทบใจ ไมปลอยจิตใหไปปรุงแตงหรือไมใหจติ หลงใหล
ไปกับกิเลสตัณหาทีจ่ รเขามายอมจิตใจ กับคำวา ไซ หมายถึงชัยชนะ (ไซซนะ) ตามเนือ้ เรือ่ งสิน
ไดเดินปาไปตามเอาอาคือนางสุมณฑากลับถึงนครเปงจาลไดสำเร็จ เรียกวาไดรบั ชัยชนะตามที่
พระยากุสราชผเู ปนพระราชบิดามอบหมาย
การจะศึกษาสินไซใหถงึ แกนของเรือ่ งนัน้ สามารถศึกษาไดดว ยการนำคำวา สินไซ โดย
นำไปมองผานหรือไปพาดผานการดำเนินชีวติ หรือการใชชวี ติ ชวงหนึง่ ตอนหนึง่ ของสินไซ ไดแก
ตอนสินไซเดินปาเพือ่ ออกไปตามเอาอาสุมณฑาผถู กู ยักษกมุ ภลกั อมุ เอาไปเปนเมียทีเ่ มืองยักษ การ
เดินปาสินไซไดพบกับปญหาและความยงุ ยากมากมาย แตสนิ ไซประสบความสำเร็จในภารกิจที่

๑๐

อุดม บัวศรี, วัฒนธรรมอีสาน, (ขอนแกน : โรงพิมพคลังนานาวิทยา, ๒๕๓๙), หนา ๖๙.
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มอบหมาย เพราะสินไซไดสนิ (ตัด) สิง่ ทีเ่ ปนปญหาหรือความยงุ ยากออกไปจากชีวติ ได ปญหา
หรือความยงุ ยากคือดานทัง้ เกา๑๑ ไดแก
๑. ดานงูซวง : ในเรือ่ งสินไซ งูซวงเปนสัญลักษณแหงกาลเวลา หมายความวา
เมือ่ สินไซตัดสินใจตามเอาอาสุมณฑาตามคำมอบหมายของพอคือพระยากุสราช สินไซก็กา วเขา
สคู วามยงุ ยากแลว กาลเวลามีอยแู ลวโดยตัวของมันแตสนิ ไซไดเดินเขาหากาลเวลานัน้ และกาล
เวลานัน้ กับสินไซก็เปนอันหนึง่ อันเดียวกัน ตรงนีส้ อื่ ความไดวา ไมมภี ยั มืดจะมหันต (ยิง่ ใหญ) เทียบ
เทากับภัยมืดทีค่ นเราเปนผกู อ มันขึน้ มาเอง และมีปราชญไดกลาวถึงกาลเวลาวา ไมมสี มบัตอิ นั
ใดจะมีคา เทากับเวลา และไมมที รัพยใดทีเ่ ราควรประหยัดเทากับเวลา การเสียเวลานอกจากเปน
การเสียทรัพยแลว ยังเสียโอกาสและเสียหนทางแหงความเจริญกาวหนาอีกดวย๑๒
๒. ดานยักษ : ในเรือ่ งสินไซเรียกวา ดานวรุณยักษหรือยักษกนั ดาร คำวากันดาร
หมายถึงความอัตคัดขัดสนหรือความยงุ ยากลำบาก สินไซพอตัดสินใจออกนำเอาอาสุมณฑาความ
ยงุ ยากทางใจก็เกิดขึน้ ทันที เหมือนกับการตัดสินใจจะทำอะไรสักอยางของใครบางคน เริม่ แรก
จะเปนความลำบากทางใจหรือทางความคิดในทันที มองไปขางหนาแทบไมเห็นฝงแหงความ
สำเร็จ เปรียบไดกบั การทีเ่ จาชายสิทธัตถะเสด็จออกจากวัง ทิง้ ราชสมบัติ มเหสี บุตรและขา
ทาสบริวารเพือ่ แสวงหาโมกขธรรม หรืออีกนัยหนึง่ ความวา การอยคู รองเรือนเปนวิถชี วี ติ ทีค่ บั
แคบ เปนทางมาแหงธุลี (คือกิเลส) สวนการบรรพชา (การออกบวช) เปนวิถชี วี ติ ทีป่ ลอดโปรง
เปดกวาง ผอู ยคู รองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสทุ ธิบ์ ริบรู ณดว ยดี เหมือนสังขทขี่ ดั จนขาว
ยอมไมสามารถทำได อยากระนัน้ เลยเราตองปลงผมและหนวด ครองผายอมน้ำฝาด ออกจาก
เรือน บวชเปนผไู มมเี รือนเถิด๑๓ โดยไมทราบวาจะสมปรารถนาทีต่ งั้ ไวหรือไม ดังนัน้ ความยาก
ลำบากจึงเปนดานทดสอบของผูจะประสบความสำเร็จในวันขางหนา
๓. ดานชาง : เปนดานทีก่ ลาวถึงฝูงชางวามีจำนวนมากมีพระยาฉัททันตเปนหัว
หนาทีค่ อยขัดขวางสินไซ สะทอนใหเห็นวาปญหาหรือความยงุ ยากอันใหญหลวงของผจู ะประสบ
ความสำเร็จ มักจะมีสงิ่ หรือภาวะทีใ่ หญหลวงมาทดสอบ คอยกระทบกระแทกอารมณความรสู กึ
๑๑
ชอบ ดีสวนโคก, วรรณกรรมพืน้ บานสินไซ,(ขอนแกน : โรงพิมพคลังนานาวิทยา, ๒๕๕๐), หนา ๓๔.
๑๒
หลวงวิจติ รวาทการ, จิตตานุภาพ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพเคล็ดลับ, ๒๕๔๔), หนา ๕๒.
๑๓
บรรจบ บรรณรุจ,ิ พุทธประวัติ : ประสูต-ิ ตรัสรู, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖),
หนา ๑๕๒.
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ทางใจ กอใหเกิดความลำบากทางใจและเกิดความทอแททจี่ ะเดินตอ สินไซเปนตัวแทนของผไู ม
ยอมแพและไมทอ ถอยตอปญหา ไดตอ สกู บั ชางจนไดรบั ชัยชนะตอชาง และไดอาศัยขีค่ อชางนัน่
แหละเปนพาหนะนำไปสแู ดนยักษ เปรียบไดกบั คนผไู มยอมแพและไมทอ ถอยไดอาศัยปญหาและ
ความยงุ ยากทัง้ หลาย นำไปสคู วามสำเร็จไดเชนเดียวกัน
๔. ดานยักษ ๔ ตน : เปนดานทีส่ นิ ไซตอสกู บั ยักษ ๔ ตน ไดแก กันดารยักษ จิตต
ยักษ ไชยยักษ และวิไชยยักษ ลวนมีฤทธิเ์ ดชมากแตสนิ ไซก็ชนะได เปนธรรมดาทีค่ นผกู ำลังจะขาม
พนความยงุ ยากความลำบาก และพรอมทีจ่ ะทะลุถงึ ความสำเร็จตางๆ ได อำนาจฝายต่ำ ไดแก
การตัดรอนชีวติ การลักขโมย การประพฤติผดิ ในกาม และการกลาวคำเท็จ (กรรมกิเลสคือกรรม
เครือ่ งเศราหมอง ขอเสือ่ มเสียของความประพฤติ)๑๔ หากใครไมระมัดระวังจิตใหดกี เ็ ปนเหตุให
ตกเปนทาสของอำนาจฝายต่ำทัง้ ๔ ดังทีก่ ลาวแลวไดเสมอ
๕. ดานยักขินี : เปนดานทีน่ างยักขินผี มู ากดวยกามราคะ๑๕ พอเห็นสินไซก็เกิดความ
กำหนัดอยางรุนแรง จึงไดเนรมิตศาลาทีอ่ ลังการเพียบพรอมดวยขาวปลาอาหาร แมนางยักขินี
ก็แปลงรางเปนหญิงสาวผเู ลอโฉม คอยหลอกลอสินไซใหลมุ หลง ตรงจุดนีห้ ากพิจารณาถึงชีวติ
คนเรา ลวนมีอารมณที่เรียกวากามารมณมาคอยรบกวนจิตใจใหหมนหมองและสับสนวุนวาย
กระสับกระสาย ฟงุ ซานขาดสติ กามารมณนนั่ แหละจะทำใหหมดโอกาสทีจ่ ะทำความดี หากไม
ตองการก็ตอ งทำตามอยางสินไซ ดวยการตัด (สิน) กามารมณออกไปจากจิตใจใหได จึงจะประสบ
ความสำเร็จในหนาที่การงานและในชีวิต
๖. ดานนารีผล : เปนตนไมทพี่ ระอินทรปลูกไวสำหรับสมณะ ดาบส ฤๅษี วิทยาธร
ผพู อใจในชีวติ แบบโลกีย เทีย่ วชมเชยไดอยางสนุกสนาน สินไซไมไดตอ สกู บั นารีผลแตตอ สกู บั
หมูวิทยาธรที่หมายถึงอารมณอยางอื่น เชน กามตัณหา๑๖ การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไดเสพ
๑๔

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๑๓๔.
๑๕
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๑๒.
๑๖
ความทะยานอยากในกาม ความอยากไดกามคุณคือสิ่งสนองความตองการทางประสาทสัมผัสทั้งหา ดูราย
ระเอียดใน พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๑๐.
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(อุปาทาน)๑๗ ซึง่ จะทำใหหนามืดตามัวจนลมุ หลง หรือชวยเติมเชือ้ กามารมณใหมกี ำลังมากขึน้
จนยากทีจ่ ะเพิกถอนออกไปจิตใจได การชนะวิทยาธรของสินไซจึงเปรียบเหมือนการชนะอำนาจ
ฝายต่ำ ทีจ่ ะคอยสงเสริมสนับสนุนจิตใจใหตดิ กับดักแหงกิเลสตัณหา หากขาดสติกจ็ ะตกเปนทาส
ของกามารมณอยางแนนอน
๗. ดานยักษอสั สมุขี : ทีภ่ เู ขาชือ่ เวละบาดหรือเวระบาด มีนางยักษผเี สือ้ ตนหนึง่
นามวา อัสสมุขยี กั ษินี ตอมาถูกสินไซฆาตาย การทีส่ นิ ไซฆายักษินไี ดในทีน่ หี้ มายถึง สินไซไดตดั
(สิน) กามารมณทเี่ ปนอำนาจฝายต่ำออกไปจากจิตใจ สินไซก็เปนอิสระจากกามารมณ จิตใจของ
สินไซก็ปลอดโปรง ไมขนุ มัว วาวนุ ฟงุ ซานอีกตอไป เปรียบไดกบั การทีใ่ ครบางคนมงุ มัน่ ทำความ
ดีและทำหนาทีก่ ารงานอะไรสักอยาง ยิง่ ใกลจดุ หมายปลายทางมากเทาไร ปญหาและความยงุ
ยากวนุ วายกลับจะทวีความรุนแรงมากขึน้ การจะเอาชนะสิง่ ตางๆไดจะตองมีสติมนั่ คง รเู ทาทัน
อารมณทมี่ ากระทบจิตหรือทีเ่ กิดกับจิตอยเู สมอ คอยลบลางกามารมณ กิเลสตัณหาและอุปาทาน
ออกจากใจ แลวสรางความรักความเมตตาตอผอู นื่ สรางฉันทะคือความพอใจใฝดี และมีจติ ใจ
ปลอยวางทุกสิง่ แลวชีวติ จะประสบความสำเร็จ
๘. ดานเทพกินรี : ณ ผาจวงถ้ำแอนมีกนิ รีมรี า งเปนคน ใสปก ติดหางบินไปมาใน
อากาศได เปนหมธู ดิ าของเทวดา มีรปู รางแสนสวย สินไซไดเพลิดเพลินสนุกสนานกับนางกินรี
ถึง ๗ วัน เปรียบไดกบั การทีค่ นเราหลังจากไดตอ สตู รากตรำกับการงานมาอยางหนัก ใชความ
เพียรพยายามอยางมาก เรียกวาเหน็ดเหนือ่ ยทัง้ กายทัง้ ใจมามากแลว และพรอมมองเห็นความ
สำเร็จทีร่ ออยขู า งหนา จิตใจจะรสู กึ ผอนคลาย๑๘และคลายความวิตกกังวลกับสิง่ ตางๆ ซึง่ เปน
ผลตอบแทนทีค่ มุ คากับการตอสชู วี ติ ทีผ่ า นมา
๙. ดานยักษกมุ ภัณฑ : ดานนีเ้ ปนดานสุดทายของการผจญภัยของสินไซ หลังจาก
สินไซนำเอาอาสุมณฑาออกจากปราสาทของยักษกุมภัณฑไดแลว แตพอยักษกุมภัณฑรูขาว
๑๗

ความยึดมัน่ ความถือมัน่ ดวยอำนาจกิเลส ความยึดติดอันเนือ่ งมาแตตณ
ั หา ผูกพันเอาตนเองเปนทีต่ งั้ ดูเรือ่ ง
เดียวกัน, หนา ๑๘๗.
๑๘
ชัยพฤกษ เพ็ญวิจิตร, พุทธศาสตรกับวิทยาศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสามัคคีสาน (ดอกหญา)
จำกัด, ๒๕๓๗), หนา ๕๕.

วิเคราะห ‘คำเวา’ ของคนอีสานผานบทผะหยา

465

ก็ออกติดตามชิงนางกลับคืน ฝายสินไซพรอมสีโหและหอยสังขไมยอม จึงเกิดการตอสกู นั ขึน้ ใน
ทีส่ ดุ ยักษกมุ ภัณฑถกู ฆาตาย ประเด็นเชิงความคิดคือกรณีทสี่ นิ ไซตามเอาอาสุมณฑากลับนครเปง
จาลได เพราะสินไซรจู กั ตัดหรือสินปญหาและความยงุ ยากออกไปจากใจไดซงึ่ เปรียบไดกบั การ
ทีค่ นเราหากตองการความสำเร็จในชีวติ จะตองสรางปจจัยภายในใหมนั่ คงแข็งแรง ดวยการมี
สติคอื การรเู ทาทันอารมรณทจี่ รมากระทบคือมีความระลึกได นึกไดหรือมีความสำนึกไดไมเผลอ๑๙
มีความเพียรพยายาม มีการลุกขึน้ แลวรจู กั แสวงหา รจู กั ตัดหรือสินปญหาและความลำบากยงุ
ยากในการดำเนินชีวติ หรือการใชชวี ติ สุดทายก็จะเปนผชู นะปญหาและความยากลำบากทัง้ หลาย
ไดดว ยตัวเอง
‘สินไซ’ จึงเปนเสมือนตัวแทนของคนผทู พี่ รอมจะกาวเริม่ ตนทำสิง่ ดีงามสำหรับตนเองและ
สวนรวม แตการใชชีวิตจะตองพบเจอปญหาและความลำบากยุงยากมากมาย จึงจำเปนตอง
ดำเนินชีวติ และใชชวี ติ อยางมีสติ แตเมือ่ ตัดสินใจจะทำอะไรสักอยางจะตองทำดวยความเชือ่ มัน่
มงุ มัน่ และเพียรพยายามอยางไมยอ ทอและไมทอ ถอยตามอยางสินไซ นอกจากนีแ้ ลว หากกลาว
ถึงแกนของเรือ่ งสินไซยังเปนการเสนอคำสอนทางพระพุทธศาสนาเรือ่ งการไมระวังทวารทัง้ หา
ไดแก ตอนที่ยักษกุมภัณฑเกิดความรูสึกเหงา จึงไปถามทาวเวสสุวัณเกี่ยวกับคูครองตนเอง
พอทราบวาคคู รองตนไปเกิดเปนมนุษยชอื่ สุมณฑานองสาวพระยากุสราชเจานครเปงจาล แลว
เกิดความกระสันอยางรุนแรงแมทาวเวสสุวัณจะหามเทาไรก็ไมฟง เพราะหากไปตามหา
นางสุมณฑาจะถูกฆาตาย แตยกั ษกมุ ภัณฑกลับตอบวา ไมกลัวตาย ความวา
เมือ่ นัน้ องคตดั ชี้
เสาวะนียเ นืองกาว
นางนั้นลงเกิดก้ำ
นะครลานโลกคน
เปนนองทาว
ซัน้ ซือ่ เปงจาล
เฮียกวาสุมนุ ทานาง
ฮูปเสมอเหมือนแตม
บุนยสงู เชือ้
เชียงขวางขัตติยะราช
โสมยิง่ ยอย
ลือเทาหมืน่ เมือง
๑๙

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๗๖.
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เมือ่ นัน้ กุมพันทตา น
คำเบ็งนบนอบ
ล้ำลมุ ฟา
บมญ
ี า นญอนใผ พระเอย๒๐
บทโคลงวิชชุมาลีทยี่ กมาขางบนนีเ้ ปนคำกลาวของทาวเวสสุวณ
ั ทีบ่ อกเลาเกีย่ วกับ
คคู รองในอดีตของยักษกมุ ภัณฑ แตพอยักษกมุ ภัณฑไดยนิ คำวา สุมณฑาเทานัน้ ความเสียวกระสัน
ในกามก็เกิดขึน้ ทันที มีอาการกระวนกระวายภายในจิต คิดฟงุ ซานไปตางๆ นานา จนยากทีจ่ ะหัก
หามใจ ซึง่ พิจารณาไดจากคำพูดทีบ่ อกวา ใตแผนฟานีไ้ มมกี ลัวใครแลว (ล้ำลมุ ฟา บมญ
ี า นญอน
ใผ) จากเรือ่ งเลาสามารถนำไปอธิบายในทัศนะทางพุทธปรัชญาไดวา ผมู สี ติ สำรวมอินทรีย ระวัง
ไมใหบาปอกุศลธรรมครอบงำ เมือ่ รับรอู ารมณดว ยอินทรียท งั้ ๖ หรืออายตนะภายใน ๖ คือ
ตาเห็นรูป หูไดยนิ เสียง จมูกดม กลิน่ ลิน้ ลิม้ รส กายสัมผัสกับสิง่ ทัง้ หลาย ใจนึกคิดเรือ่ งตางๆ
ระมัดระวังไมใหเกิดความรสู กึ ยินดี เพลิดเพลินหลงระเริงเมือ่ ประสบอิฏฐารมณ หรือระมัดระวัง
ไมใหเกิดความอึดอัดขัดเคืองเมือ่ ประสบกับอนิฏฐารมรณ ดังขอความโดยสรุปในคัมภีรว สิ ทุ ธิมรรค
วา ภิกษุนนั้ เห็นรูป ฟงเสียง ดมกลิน่ ลิม้ รส สัมผัสดวยกาย นึกคิดรธู รรมารมณดว ยใจแลวไมถอื
เอานิมติ (ถือรวม) ไมถอื เอาอนุพยัญชนะ (ถือแยก) ปดกัน้ รักษาอินทรียค อื ตา หู จมูก เปนตน
สำรวมระวังอินทรียค อื ตา หู จมูก เปนตน ดังนี้ ๒๑ เนือ้ ความสำคัญทีก่ ลาวมาเปนการกลาวถึง
ยักษกมุ ภัณฑทไี่ มมสี ติคอยกำกับการใชชวี ติ เปนเหตุใหยกั ษกมุ ภัณฑหลงกระทำตามความคิดของ
ตน แมวา ยักษกมุ ภัณฑจะประสบความสำเร็จในสิง่ ทีต่ นเองทำ แตสดุ ทายแหงชีวติ ของยักษกมุ ภัณฑ
คือ ความตาย
คราวนีข้ อพูดถึงประเด็นตรงขามกับทีก่ ลาวมา ไดแก สินไซผเู ปนตัวละครเอกในเรือ่ ง
สินไซ ชวยสะทอนแกนของพระพุทธศาสนาเกีย่ วกับโลกธรรม โดยศึกษาจากชีวติ ของสินไซผเู ปน
พระโอรสของพระยากุสราชเจานครเปงจาล แตถกู ใสรา ยจนถูกเนรเทศออกไปอยปู า กับนางลุนผู
เปนมารดาตัง้ แตยงั เล็ก ทัง้ แมและลูกนอยไดอาศัยปาเปนทีพ่ กั พิง โดยไมมคี วามรสู กึ โกรธผเู ปน
๒๐

มั่น จงเรียน, สังขสิลปชัย, (เรียบเรียงจากสำนวนของทาวปางคำ), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิทักษ
อักษร, ม.ป.ป.), หนา ๖.
๒๑
มหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสทุ ธิมรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑, พิมพครัง้ ที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๓๓-๓๔.
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พระราชบิดา แตคดิ วาเปนกรรมของตน กาลตอมาพระยากุสราชไดมอบหมายใหทา วทัง้ หก (พี่
ชายตางมารดา) ออกติดตามเอาสุมณฑากลับคืนนครเปงจาล อันที่จริงทาวทั้งหกจะตอง
ทำตามพระบัญชาแตกลับไปบอกสินไซวา พอคือพระยากุสราชมอบหมายใหสนิ ไซไปตามเอาอา
สุมณฑา สินไซพอไดยนิ วาพระราชบิดามอบหมายก็ไมคดิ อะไร รีบทำตามทีท่ า วทัง้ หกบอกกลาว
ในทันที ดังคำกลาวของสินไซทีม่ ตี อ ทาวทัง้ หกวา
ขอแอวเจา
ปูนหมมู พี สี
ใหเขาเมือบังคม
พอพระยาพายพนุ
เมือ่ นัน้ สิลปชยั ตาน
คำดีดอมพี่
เฮาบขนี ส่ำเชือ้
เซิงเวาแอววอน แทแลว๒๒
ความทีก่ ลาวมาขางบนแสดงถึงพฤติกรรม การกระทำ หรือการปฏิบตั ขิ องสินไซไดเปน
อยางดีและมีความหมายตรงกับหลักอินทริยสังวรศีล คือการจัดระเบียบตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ
ของตัวเอง ใหมคี วามสงบ สะอาด สบาย ระวังความไมดไี มงามไมใหเกิดขึน้ ขณะเมือ่ รับรโู ลก
ภายนอก ใหมสี ติกำหนดรตู ลอดเวลาวาควรจัดตัวเองอยางไรใหเหมาะสม ดีงาม สมฐานะ เบา
สบายไมขดั เคืองหรือหลงระเริง จัดตัวเองใหดดู ที งั้ ภายในและภายนอก ใหรวู า กาลไหนควรบังคับ
ตัวเองไมใหไหลไปตามกระโลก กาลไหนควรใหรางวัลตัวเองใหไหลไปตามกระแสโลก๒๓
การปฏิบัติตัวของสินไซตอทาวทั้งหกสามารถสื่อความไปถึงหลักไตรสิกขา เพราะการ
กระทำของสินไซเปนการละเวนการทำชัว่ ตัง้ แตแรกทีเ่ จอทาวทัง้ หก คือการไมโกรธไมเกลียดหรือ
ไมแสดงอาการเชิงปฏิเสธออกมาใหปรากฏ เพราะในกระบวนการปฏิบตั ธิ รรมหรือการฝกอบรม
ตนในระบบพุทธธรรม ศีลเปนขอปฏิบตั ขิ นั้ เริม่ ตนแรกทีส่ ดุ มงุ ไปทีค่ วามประพฤติพนื้ ฐาน จึงละเวน
ไปทีก่ ารละเวนความชัว่ ตางๆ ซึง่ เปนจุดเริม่ ตน ในระบบการฝกอบรมตนตามหลักไตรสิกขา ศีล
ยังมิใชขอ ปฏิบตั ใิ หถงึ จุดหมายโดยตัวมันเอง แตเปนวิธกี ารเพือ่ กาวหนาตอไปสคู วามเจริญขัน้ ถัด
ไปคือ สมาธิ ดังนัน้ สมาธิจงึ เปนจุดหมายจำเพาะของศีล โดยนัยนีค้ ณ
ุ คาในดานจิตใจศีลจึงมี
๒๒
มัน่ จงเรียน, สังขสลิ ปชยั , หนา ๙๔.
๒๓
คำอธิบายหลักอินทริยสังวรศีล ดูรายละเอียดใน พระศรีคัมภีรญาณ, พุทธปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๔๒.
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ความสำคัญมาก คุณคาทางจิตใจในขัน้ ศีลก็คอื เจตนาทีจ่ ะงดเวน หรือการไมมคี วามดำริในการ
ทีจ่ ะทำความชัว่ ใดๆ อยใู นใจ ซึง่ ทำใหจติ ใจบริสทุ ธิป์ ลอดโปรง๒๔ ความบริสทุ ธิป์ ลอดโปรงยอม
เปนฐานทำใหจติ ใจจดจอในเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใดโดยงาย แมจะเปนเพียงระดับโลกิยะ แตสะสมนาน
ไปยอมกลายเปนผลึกแหงความดีทมี่ หึมา และมีพลังมหาศาลผลักดันไปสรู ะดับโลกุตตระได โดย
มีหลักฐานยืนยันไดวา สมาธิอนั บุคคลอบรมโดยมีศลี เปนฐาน ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก ปญญา
อันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเปนฐาน ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก จิต (สมาธิ) อันบุคคลอบรม
โดยมีปญ
 ญาเปนฐาน ยอมหลุดพนโดยชอบ จากอาสวะทัง้ หลายคือ กามาสวะ ภวาสวะ และ
อวิชชาสวะ๒๕
ขอกลับไปหาคำสำคัญทีน่ ำมากลาวไวแลวแตแรกเริม่ นัน่ คือคำวา สินไซ โดยเฉพาะ
คำวาสินทีผ่ เู ขียนหมายถึงกริยาทีแ่ สดงถึงการตัดการเฉือนสิง่ เล็กๆและบางๆ เชนใบไม ใบตอง
กอหญา เปนตน หากนำความหมายดังกลาวไปอธิบายการปฏิบตั ติ วั ของสินไซใน ๓ ตอน ไดแก
(๑) ตอนทีถ่ กู ใหออกไปอยปู า กับนางลุนผเู ปนแม สินไซก็ไมเคยตัง้ คำถามวาเหตุใดจึงใหออกไป
อยปู า ใชชวี ติ ดวยความยากลำบาก (๒) ตอนทีท่ า วทัง้ หกบอกวาพอคือพระยากุสราชใหเดินทาง
ไปเมืองยักษเพือ่ ตามเอาอาสุมณฑากลับนครเปงจาล สินไซก็ไมมคี ำถามหรือตัง้ ขอสงสัยใดๆ แม
แตนอ ย และ (๓) ตอนทีต่ ดั สินใจออกเดินปาเขาลำเนาไพร ไดประสบปญหาอุปสรรคตางๆ มาก
มายลวนแตหนักๆ มีดา นงูซวง ดานชาง หรือแมแตดา นยักษเปนตน สินไซไดสนิ (ตัด) ปญหา
อุปสรรคหรือความทุกขยากลำบากทัง้ หลายออกไปจากอารมณและจิตใจได จนสามารถนำอาสุ
มณฑากลับนครเปงจาลไดสำเร็จ
หากนำการปฏิบตั ขิ องสินไซไปอธิบายตามนัยแหงญาณวิทยา (Epistemology) ไดแก
เรือ่ งอายตนะ (บอเกิดของความร)ู ทีแ่ ปลวา ทีเ่ ชือ่ มตอใหเกิดความรู แดนแหงความรหู รือแดน
รับรู หมายเอาอายตนะภายใน ๖ ประกอบดวย (๑) จักขุ จักษุหรือตา (๒) โสตะ หู (๓) ฆานะ
๒๔

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโฺ ต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพครัง้ ที่ ๑๑, (กรุงเทพ
มหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๗๖๒.
๒๕
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๒-๑๔๓/๘๙.
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จมูก (๔) ชิวหา ลิน้ (๕) กาย กาย (๖) มโน ใจ๒๖ แตละอยางมีความเปนใหญในการทำหนาทีข่ อง
ตน จึงเรียกอีกอยางหนึง่ วา อินทรีย ๖ เชน จักษุหรือตาเปนใหญในการเห็น เรียกวา จักขุน
ทรีย เปนตน นอกจากนี้ คำวา ‘อายตนะ’ ยังหมายเอาอายตนะภายนอกอีก ๖ คือ (๑) รูปะ รูป
(๒) สัททะ เสียง (๓) คันธะ กลิน่ (๔) รสะ รส (๕) โผฏฐัพพะ สัมผัสทางกาย (๖) ธรรมารมณ สิง่
ทีใ่ จนึกคิด อายตนะภายใน ๖ ทีแ่ ปลวาทีเ่ ชือ่ มตอใหเกิดความรู แดนตอความรหู รือแดนรับรู หมาย
ถึงการเชือ่ มตอกับโลกอันเปนสภาพแวดลอมภายนอกหรืออารมณภายนอก ๖ เมือ่ เชือ่ มตอกัน
แลวก็จะเกิดความรจู ำเพาะดานของอายตนะแตละอยางมีตาเปนแดนรับรรู ปู เกิดความรคู อื จักขุ
วิญญาณ หมายถึง ‘เห็น’๒๗ เปนตน
จากคำอธิบายอายตนะภายในและอายตนะภายนอกขางตน ชวยยืนยันการดำเนิน
ชีวติ และการใชชวี ติ ของสินไซไดวา การรับรโู ลกภายนอก พฤติกรรมตางๆ และการกระทำของ
คนมีทา วทัง้ หก และภาพชีวติ ทีห่ ลากหลายมีดา นเทพกินรี ดานนารีผล เปนตน เปนสิง่ ทีป่ รากฏ
ขึน้ จริงในชีวติ ของสินไซ ซึง่ ชีวติ ของคนทัง้ หลายก็ลว นตกอยใู นลักษณะเดียวกัน ถามวา พระพุทธ
ศาสนามีคำอธิบายปรากฏการณชวี ติ (โลก) อยางไร ตอบวา พระพุทธศาสนาตอบวา กระบวน
การเสพเสวยโลกเริม่ จาก (๑) อายตนะภายใน (๒) อายตนะภายนอก (๓) วิญญาณ รวมเปน
ผัสสะแลวเกิด (๔) เวทนา แลวตอมาถึง (๕) สัญญา ตอจากนัน้ ผลจากการเสพเสวยโลกจะนำ
ไปสคู วามดีหรือความชัว่ ขึน้ อยกู บั การปรุงแตง (สังขาร) อยางมีสติสมั ปชัญญะกำกับหรือไมมสี ติ
สัมปชัญญะกำกับ๒๘ หากชีวติ มีสติสมั ปชัญญะกำกับจะเหมือนชีวติ ของสินไซ สุดทายของชีวติ
ของสินไซคือการไดกลับไปปกครองบานเมือง และหากชีวติ ไมมสี ติสมั ปชัญญะกำกับก็จะเหมือน
ชีวติ ของยักษกมุ ภัณฑคอื ความตาย

๓๕.

๒๖
ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๕-๓๑๖.
๒๗
ดูรายละเอียดใน พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา
๒๘

คำอธิบายของ พระศรีคมั ภีรญาณ, พุทธปรัชญา, หนา ๑๒๒.
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๕. บทสรุป
ดังนัน้ คำเวาของคนอีสานทีบ่ อกเลาถึงความคิด ความเชือ่ และความเขาใจในชีวติ ผาน
บทผะหยาอีสานทีว่ า ใหยาวยาวไวคอื สินไซฟนไห ปนี้ปหนาจัง่ คอยฮาน นางเอย โดยนำไป
อธิบายผานดานทัง้ เกาทีส่ นิ ไซไดประสพพบเห็นในระหวางออกเดินปาตามเอาอาสุมณฑากลับสู
นครเปงจาล เมื่อนำคำวาสินไซไปวิเคราะหผานทัศนะทางพุทธปรัชญาแลว ชวยใหเขาใจวา
‘สินไซ’ เปนคำเวาหรือคำเรียกขานของคนอีสานทีใ่ ชเรียกบุรษุ ผเู ปนนักสยู อดกตัญู และเปน
ผดู ำเนินชีวติ และใชชวี ติ อยางมีสติ แมในระหวางการเดินปาจะพบกับปญหาอุปสรรคและความ
ยากลำบากซึ่งทานเปรียบดั่งดานงูซวง (ดานแรกในเกาดาน) เพราะเปนธรรมดาที่ชีวิตของ
คนพอตัดสินใจทำอะไรสักอยาง ความยากลำบากมักจะเกิดพรอมกับการตัดสินใจนัน้ ในทันที ใน
ระหวางชีวิตดำเนินไปอารมณความรูสึกฝายต่ำทานเปรียบดั่งดานเทพกินรีหรือดานนารีผล
(กามารมณ) จะมารบกวนอยเู สมอ แตเพราะสินไซมีสติสมั ปชัญญะคอยกำกับการดำเนินชีวติ สิน
ไซจึงประสบความสำเร็จในการตามเอาอาสุมณฑากลับคืนสนู ครเปงจาลไดสำเร็จหรือหากจะสรุป
แกนของเรือ่ งในฐานะทีส่ นิ ไซเปนวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยมองผานชีวติ ของยักษผขู าด
สติสมั ปชัญญะ เพราะเผลอจิตปรุงแตงไปตามอารมณแหงกามไดความวา
สิง่ ทีเ่ กิดกับชีวติ เรา ก็เรานัน่ แหละเปนผกู อ
คนอืน่ กอไดแตไมเทากับเราเปนผกู อ มันขึน้ มาดวยตัวของเราเอง
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