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บทคัดยอ
บทความนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่วเิคราะหคำเวาหรอืคำพดูทีเ่ปนบทผะหยา ซึง่บอกเลาถงึ

ความคดิ ความเชือ่และความเขาใจของคนอสีาน โดยนำไปวเิคราะหผานดานทัง้เกาทีส่นิไซได
ประสบในระหวางออกเดนิปา เมือ่นำคำวาสนิไซไปวเิคราะหผานทศันะทางพุทธปรัชญาแลว สรปุ
สาระสำคัญในเชิงความคิดไดวา ‘สนิไซ’ เปนคำเวาหรอืคำเรยีกขานทีใ่ชเรยีกบรุษุผเูปนนักสยูอด
กตญั ูผดูำเนนิชวีติและใชชวีติอยางมสีต ิเปนธรรมดาอยเูองทีช่วีติของคนเราพอตดัสนิใจทำอะไร
สกัอยาง ความยงุยากและความลำบากมกัจะเกดิพรอมกบัการตดัสินใจนัน้ในทนัท ีในขณะชวีติ
ดำเนนิไปอารมณความรสูกึฝายต่ำทานเปรยีบดัง่ดานเทพกนิร ีดานนารผีล (ตวัแทนกามารมณ)
จะมารบกวนอยเูสมอ แตเพราะสนิไซมสีตสิมัปชญัญะคอยกำกบัการดำเนินชวีติและการใชชวีติ
โดยการคอยตัด(สนิ)อำนาจฝายต่ำออกจากใจ สวนยกัษกุมภัณฑถกูฆาตายก็เพราะเผลอใจตอ
อำนาจฝายต่ำ มคีำพดูทีแ่หลมคมสนับสนนุวา สิง่ทีเ่กดิกบัชวีติเรา กเ็ราน่ันแหละเปนผกูอ คนอืน่
กอไดแตไมเทากบัเราเปนผกูอมนัขึน้มาดวยตวัของเราเอง ดยูกัษกมุภณัฑเปนตวัอยาง
คำสำคญั : คำเวา, คนอสีาน, บทผะหยา, สนิไซ
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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
บทความนีผ้เูขยีนไดแรงบนัดาลใจจากสาวลกูครึง่ไทย-อเมรกินันามวา อะแมนดา คาร

(Amanda Car) หรอื หยอง อสีาน แชม็ปจกัรยาน BTX เอเชีย่นเกมสทีผ่านมา โดยทีเ่ธอให
สมัภาษณเปนภาษาอีสาน เมือ่ฟงสำนวนสำเนียงของเสียงท่ีเธอเปลงออกมาแลวจะเกิดความรสูกึ
‘ออนซอน’ (เพราะพร้ิง) กบัเธอมาก เปนเหตุใหหวนคิดถงึความเปนอสีานและความเปนคนอีสาน
โดยเฉพาะ ‘คำเวา’ (คำพดู) ทีเ่ธอสือ่สารออกไปดวยสหีนาแววตาทีส่ดใสนาฮกั (นารกั) ของ
คนท้ังประเทศ ภาษาท่ีเธอส่ือสารออกไปเปนเพียงคำเวาธรรมดาเทาน้ัน ยงัมคีวามประทับใจขนาด
นี ้เปนเหตใุหคดิตอไปวาหากเปนคำเวาทีพ่อแมปยูาตายายในกาลกอนใชสือ่สารกนั ไดแก ผะหยา
ยิง่จะมีความหมายท่ีประทับใจและลมุลกึมากกวาภาษาธรรมดาเสียอกี จากการท่ีเธอใหสมัภาษณ
ดวยภาษาอสีานจนเปนทีช่ืน่ชอบของคนทัง้ประเทศดงักลาวแลว เปนเหตใุหหนงัสือพมิพมตชินรา
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ยสปัดาหนำไปขึน้หนาปกดวยภาพทีเ่ธอยกเหรยีญทองไวหนาพรอมรอยยิม้ตามแบบฉบบัของเธอ
นอกจากนัน้ยังมีภาพในอดตีสมยัยงัเปนเดก็ตวัเลก็ข่ีจกัรยานและขีห่ลังควาย โดยมขีอความทีส่ือ่
ความเปนตวัเธออยางสมบรูณแบบวา

คกัขนาด ‘อะแมนดา คาร’

๒. ทำไมจงึเรยีก ผะหยา
ขอมลูทางภูมศิาสตรไดบอกเลาถงึคนผอูาศัยอยใูนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรอืทีเ่รยีก

กนัอยางสัน้และเขาใจอยางงายๆ วา คนอีสาน และขอมลูทางวรรณกรรมอีสานไดบอกเลาถงึ
อปุนสิยัของคนอีสานวา คนอีสานสวนใหญเปนคนรักในธรรมชาติ มอีารมณสนกุสนาน เพลิด
เพลนิกบัเสยีงพณิเสยีงแคน ชอบพดูคำคลองจองและมจีงัหวะกำกบั จงึกอใหเกดิ ‘คำเวา’ ทีส่ือ่
สารระหวางคนอสีาน สงัเกตไดจากการฟงหมอลำ หลงัจากลกูมาขอลาพอกบัแมไปชมสวนหรอื
ธรุะอะไรสักอยาง พอนยิมพดูในลกัษณะเชิญชวนวา เออหลา เวามาเม่ิงด ู(พดูสำเนยีงอีสาน)
ดังนั้นคำเวาจึงมีทั้งคำเวาตามปกติและคำเวาในกิจกรรมบางอยางมีการละเลนหรือการแสดง
ตางๆ เปนตน

ในบรรดากิจกรรมท้ังหลายมีอยกูจิกรรมหน่ึงทีแ่สดงถึงเอกลักษณและภูมปิญญาของชาว
อสีานคือการจดบันทกึการแสดงออกและการกระทำของตนเองผานตัวอกัษร ซึง่มีทัง้ตวัอกัษร
ไทยนอยและตัวอกัษรธรรม แตสวนใหญนยิมใชตวัอกัษรไทยนอย ซึง่เมือ่ศกึษาคนควาจากหนังสอื
ผูกใบลานเกาๆ ที่จาร (เขียน/บันทึก/จารึก) ดวยอักษรไทยนอย ก็ไมปรากฏวามีการใช ญ
(ยอ-ผูหญิง) เลย เพราะอักษรไทยนอยเปนอักษรที่บันทึกเรื่องราวตางๆ ทั่วไป เชน นิทาน
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วรรณกรรม เรือ่งเลาทัว่ไปทีไ่มเกีย่วกับเรือ่งทางศาสนา เพราะหากเปนเรือ่งทางศาสนาจะเขยีน
หรอืบนัทึกดวยอักษรธรรม สำหรบัคำใดทีอ่อกเสียง ยอ จะใชตวัยอ-ยกัษ เชน ผยูงิ ผใูหย ปา
หยา เปนตน๑ ดงันัน้ หากจะเขียนวา ผะหยา นาจะเปนคำทีเ่ขยีนถูกตองมากกวา แมปราชญ
อสีานสวนใหญจะนยิมใชคำวา ผญา๒ มากกวากต็าม เพราะทานมคีวามเช่ือวา ผญา เปนคำที่
ผนัจากคำภาษาสนัสกฤตวา ปรชัญา และจากคำภาษาบาลีวา ปญญา โดยเทียบเคยีงกับคำวา
ผเีปรต ผนัไปเปน ผเีผต หรอืคำวา ปราสาท ผนัไปเปน ผาสาท๓ เปนตน จงึไดขอสรปุวา
ผะหยา เปนปรชัญาหรอืปญญาของชาวอสีานท่ีเสนอผานบทผะหยา

ในประเด็นทีก่ลาวมา หากนำไปพิจารณาตามบริบททีเ่ปนภูมหิลงัของชาวอีสาน หรอืกลบั
ไปสภูมูหิลงัเดมิ (back to basic) และกลับไปสคูวามรเูดมิ (back to school) จะเห็นวา อสีาน
เปนสวนหนึง่ของอาณาจกัรลานชาง หากกลาวเฉพาะลกัษณะการเขยีนจะมกีารเขยีนเปนตวัอักษร
และตามดวยสระ โดยไมคำนงึถงึฐานภาษาบาลแีละสนัสกฤตอยางภาษาไทย เชน ไกสอน สวุนั
นะพูม แพงสี ดวงจัน วนัเพน เปนตน๔ ดวยเหตผุลทีก่ลาวมา เปนเหตใุหตองเขยีนคำวา ผะหยา
ซึง่มเีหตผุลทีอ่ธบิายไดมากกวาการเขยีนตามนยัอืน่

๓. บทผะหยาอสีานทีค่วรรู
ผะหยาอสีานเปนคำเวา ทีส่ะทอนความคดิ ความเชือ่ ความเขาใจตอธรรมชาตริอบตวั

ทีม่ตีอการดำเนนิชวีติและการใชชวีติ ซึง่เปนชวีติทีเ่ปนไปตามปกตขิองชวีติ มสีขุทกุข โศกเศรา
ดใีจ เสยีใจ หวัเราะ รองไห ฯลฯ ทีเ่กิดขึน้พรอมๆ กบัการดำเนินชวีติและใชชวีติของคนอีสาน
เปนความซมึลกึแหงความคดิความเชือ่และความเขาใจธรรมชาต ิจนกลายเปนปจจยัภายในทีค่อย
ขบัเคลือ่นชวีติใหเปนไปตามแบบของคนอสีาน จากสภาพภมูปิระเทศทีแ่หงแลง แตกลบัมคีำเวา

๑ คำดี อนิทสอน, ผะหยาอีสาน, เอกสารอัดสำเนา, ม.ป.ป., หนา ก.
๒ ประมวล พมิพเสน, อธบิายผญา ๑, (ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ, ๒๕๕๑), หนา ๗.
๓ บุญเกิด พิมพวรเมธากุล, ผะหยา ภูมิปญญาของคนลานชางและไทอีสาน, (ขอนแกน : ขอนแกนการ

พมิพ, ๒๕๓๙), หนา ๑.
๔ ปรชีา พณิทอง, ภาษติโบราณอสีาน (ฉบับสมบูรณ), (อบุลราชธาน ี: โรงพมิพศริธิรรม, ๒๕๐๐), หนา ๑๐ -

๑๓.
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ทีส่ือ่สารออกมาเปนจงัหวะและคลองจองกนัทีส่ะทอนความเปนคนอสีานออกมาอยางนาออนซอน
(ไพเราะลึกซึง้มาก) ตวัอยางเชน ชือ่วาแนวความฮใูนเฮือนหายาก คนับออกจากบานบมไีดทอ
ใย (บ.=โบราณ), ของกนินีใ้หซอมดดูมดดู คนัหากเปนโทษแลววางถิม่อยากนิ กนิแกงใหเจาซอม
ดกูางคาคอซิจิม้ยาก ลางเทือ่กางหากคาหวางแขวใผสิจิม้ซอยอวน (ยา=ยาสอนหลาน), ญงิใด
ขนตาสวยแหลมคมปลายยาวยิ่ง ญิงนั้นฮูขี้ครานเข็ญฝายมักนอน (คำสอน=ทาวคำสอน)
เปนตน บทผะหยาทีค่วรรแูบงออกเปนภาษติโบราณอสีาน คำกลอนโบราณอสีาน ปญหาโบราณ
อสีาน และปญหาเสียวสวาสด์ิ ดงันี้

๓.๑ ภาษิตโบราณอีสาน
๑. อยากกนิหลายไดกนิทอกอย  อยากกนินอยไดกนิทอโปมอื
๒. หนกูนิมอนจัง่เหน็คณุแมว  ลกูแขนแอวจัง่เหน็คณุพอแม
๓. คาดสไิดบนิมาคอืนกเจา  คาดสิบไดบนิเจยเจดิหนี
๔. คนัไดลาบซิน้อยาลืมแจวแพวผัก  ไดกนิพาเงินพาคำอยาลืมกะเบยีนฮาง
๕. ใจบโสดาดวยเวาแมนกะเปนผิด  ใจบโสดาดอมเวาดกีะเปนฮาย๕

๓.๒ คำกลอนโบราณอสีาน
๑. คนัวาไดขีช่างอยาลมืหมหูมหูมา หาขโมยมาลักซเิหาหอนใหมนัยาน ลางเท่ือกวาง

ฟานเตนนำดงคงซไิดไล คนัมนัไดตอนชิน้ยงัซไิดโออาวคณุ
๒. คนัซไิปทางหนาใหเหลยีวหลงัเบิง่กอน คันมะลกูทดูเทาเซาถอนอยาไป

๓. คนัไดขีช่างใหหาแหยงฮองหลัง คนับยองแหยงลงซิบสมทรงชาง มนัซเิสยีศรี
เศราเสยีทรงชางใหญ มนับโกบโกเขาซติานกลาวขวญั

๔. ญงิใดเกศาเกล้ียงดกดำเลิงแลบ ผวิบเศรางามลวนอยเูลิง ซายใดไดอยซูอนเฮีย
งฮวมเปนเมยี อยทูางธรงความสขุนัง่ปองเปนเจา

๕. ตมตดิเอาตมลาง แกมกันใหมนัคอง น้ำตดิเอาน้ำลาง แถมซ่ำตืม่ผดู๖ี

๕ เรือ่งเดยีวกัน, หนา ๑-๑๐.
๖ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๓๘-๔๐.
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๓.๓ ปญหาโบราณอีสาน
๑. ไกอีล่ายไปตายปาออย คนสามฮอยไปปาดบเหมดิ
๒. แตนอยนอยนงุซิน่สเีขยีว ใหญขึน้มานงุซิน่สีแดง
๓. บกัพนัตามีลกูเต็มปาก บมดีากกินแตของคาว บจกัฮอนจักหนาวหากินใตน้ำ
๔. สตัวบมผีวัซอนนอนนำเปนค ูมลีกูนอยพอฮอยนับพนั
๕. สีต่นีตัง้ธรณแีอะแอน อาปากขึน้เมอืฟาคาบงา๗

๓.๔ ปญหาเสียวสวาสด์ิ
๑. นกอีเอีย้งกนิหมากโพไฮ แซวแซวเสียงบมโีตฮอง แซวแซวฮองโตเดยีวเหมดิหมู
๒. สบิซิน้บทอปลา สบิพีน่องลุงปานาอาบทอพอแม สบิพอแมบทอผวัเมยี สบิผวั

เมยีบทอแกวสามประการและครบูาอาจารยผสูอนสัง่
๓. ผเูพ่ินสงูเพิน่ต่ำแลวไป ผเูพิน่กำเพิน่ขาวแลวไป ผเูพิน่ส่ันเพิน่ยาวแลวไป ผเูพิน่หมัน่

เพิน่คอนแลวไป ผเูพิน่นอนเพ่ินตืน่แลวไปญิงฮามฮางสามผัวอยาสมเสบ ซายใดสิกสามเลาแลวอยา
ไดเกีย่วสหาย

๔. ในเมืองนัน้ฝงูคน เถาสามขามีบ หรอืมแีตเถาข้ีแฮงเตม็บานทัว่เมอืง นัน้บอ
๕. พีน่องบยำอยาเซาแว แหนงไปเวาเถาแกดดีาย มติรสหายบยำกนัอยาไปส๘ู

จะเหน็ไดวา บทผะหยาอสีาน ทานกลาวเอาไวใหคนรนุหลงั ไดศกึษาผานคำสำคญั
๓ คำ ไดแกคำวา ภาษิต ซึง่หมายถึงถอยคำหรือขอความท่ีกลาวสืบตอกนัมาชานานแลวมคีวาม
หมายเปนคต๙ิ ทีค่อยเตือนใจสอนใจผอูานผศูกึษาอยเูสมอ  นอกจากจารกึผานคำภาษติแลว
ยงัมีการกลาวผานคำกลอน ทีม่นียัเด่ียวกบัคำภาษติ คอื เปนบทกลอนผะหยาท่ีคอยเตอืนจติ
สอนใจเหมือนคำภาษติ และเพือ่เปนการสงเสรมิปญญาของชาวอีสานใหแหลมคมมากข้ึน ทาน
จึงนำบทผะหยาไปสรางเปนปญหาท้ังท่ีเปนปญหาโบราณอีสานและปญหาเสียวสวาสด์ิ ราย
ละเอียดตามทีก่ลาวแลว

๗ เรือ่งเดยีวกนั, หนา ๘๖-๘๘.
๘ เรือ่งเดียวกัน, หนา ๑๐๔-๑๐๖.
๙ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทนานมี

บคุส จำกดั, ๒๕๔๖), หนา ๘๒๓.
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๔. วเิคราะหบทผะหยาอสีานเชงิพทุธปรชัญา
บทผะหยาอีสานมเีปนจำนวนมาก หากจะนำมาสกูารวเิคราะหทัง้หมดคงเปนส่ิงยากท่ี

จะทำได เพือ่ประกอบการเรียนร ูผเูขยีนจึงหยบิยกมาเพียง ๑ บท โดยพิจารณาวาเปนบททีม่ี
กลิน่ไอแหงอทิธิพลของบทผะหยานีอ้ยใูนจงัหวดัขอนแกน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครขอนแกน
ซึง่ไดนำตวัละครหลักในเร่ืองสินไซ ๓ ตวั ไดแก สโีห หอยสังขและสินไซ ไปปนเปนประติมา
กรรมตัง้บนยอดเสาไฟฟาใจกลางเมอืงขอนแกน หนาประตเูมอืงทางเขาขอนแกน หนาทางเขา
มหาวิทยาลัยขอนแกน และไดนำไปแตงเปนแบบเรียนสำหรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแกน จำนวน ๑๑ แหง บทผะหยาทีค่วรนำมาสกูารวเิคราะหคร้ังน้ีเปนบทผะหยา
ทีค่นอีสานสวนใหญเคยไดยนิ ไดรจูกัและจดจำไดมากกวาบทอ่ืนๆ ความวา

ใหยาวยาวไวคอืสนิไซฟนไฮ ปนีป้ำปหนา จัง่คอยฮาน นางเอย๑๐

การวเิคราะหขอเริม่ทีค่ำวา สนิไซ ซึง่เปนชือ่ตวัละครเอกในวรรณกรรมอสีานเรือ่งสนิ
ไซ (สงัขศลิปชยั) คำวา สนิไซ เปนภาษาพืน้ถ่ินหรอืภาษาทองถ่ินอีสานแททีส่ือ่ความหมายอยาง
ตรงไปตรงมา โดยมาจากคำวา สนิ หมายถงึการตดั การปาดหรอืการเฉอืน ในทีน่ีห้มายเอา
การตดัการสนิสิง่เลก็ๆบางๆ ทีเ่รยีกวาปญหาหรอืความยงุยากวนุวายออกไปจากการดำเนินชวีติ
ดวยการกำหนดรเูทาทนัอารมณทีม่ากระทบใจ ไมปลอยจติใหไปปรงุแตงหรอืไมใหจติหลงใหล
ไปกบักเิลสตณัหาทีจ่รเขามายอมจิตใจ กบัคำวา ไซ หมายถงึชยัชนะ (ไซซนะ) ตามเน้ือเรือ่งสนิ
ไดเดนิปาไปตามเอาอาคือนางสุมณฑากลับถึงนครเปงจาลไดสำเรจ็ เรยีกวาไดรบัชยัชนะตามท่ี
พระยากสุราชผเูปนพระราชบดิามอบหมาย

การจะศึกษาสินไซใหถงึแกนของเร่ืองน้ัน สามารถศึกษาไดดวยการนำคำวา สนิไซ โดย
นำไปมองผานหรือไปพาดผานการดำเนินชวีติหรือการใชชวีติชวงหน่ึงตอนหน่ึงของสินไซ ไดแก
ตอนสินไซเดินปาเพ่ือออกไปตามเอาอาสุมณฑาผถูกูยกัษกมุภลกัอมุเอาไปเปนเมียทีเ่มอืงยักษ การ
เดนิปาสนิไซไดพบกับปญหาและความยงุยากมากมาย แตสนิไซประสบความสำเรจ็ในภารกจิที่

๑๐ อดุม บวัศรี, วฒันธรรมอสีาน, (ขอนแกน : โรงพมิพคลังนานาวิทยา, ๒๕๓๙), หนา ๖๙.
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มอบหมาย เพราะสินไซไดสนิ (ตดั) สิง่ทีเ่ปนปญหาหรือความยงุยากออกไปจากชีวติได ปญหา
หรอืความยงุยากคอืดานทัง้เกา๑๑ ไดแก

๑. ดานงูซวง : ในเรือ่งสนิไซ งซูวงเปนสัญลักษณแหงกาลเวลา หมายความวา
เมือ่สนิไซตดัสนิใจตามเอาอาสมุณฑาตามคำมอบหมายของพอคอืพระยากสุราช สนิไซกก็าวเขา
สคูวามยงุยากแลว กาลเวลามีอยแูลวโดยตัวของมันแตสนิไซไดเดนิเขาหากาลเวลาน้ัน และกาล
เวลาน้ันกบัสนิไซก็เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ตรงน้ีสือ่ความไดวา ไมมภียัมดืจะมหันต (ยิง่ใหญ) เทยีบ
เทากับภยัมดืทีค่นเราเปนผกูอมนัขึน้มาเอง และมปีราชญไดกลาวถงึกาลเวลาวา ไมมสีมบตัอินั
ใดจะมคีาเทากบัเวลา และไมมทีรพัยใดทีเ่ราควรประหยัดเทากบัเวลา การเสียเวลานอกจากเปน
การเสียทรัพยแลว ยงัเสียโอกาสและเสียหนทางแหงความเจริญกาวหนาอกีดวย๑๒

๒. ดานยกัษ : ในเรือ่งสนิไซเรยีกวา ดานวรณุยกัษหรอืยกัษกนัดาร คำวากนัดาร
หมายถึงความอัตคดัขดัสนหรือความยงุยากลำบาก สนิไซพอตัดสนิใจออกนำเอาอาสุมณฑาความ
ยงุยากทางใจกเ็กดิขึน้ทนัท ีเหมอืนกบัการตดัสินใจจะทำอะไรสกัอยางของใครบางคน เริม่แรก
จะเปนความลำบากทางใจหรือทางความคิดในทันที มองไปขางหนาแทบไมเห็นฝงแหงความ
สำเรจ็ เปรียบไดกบัการท่ีเจาชายสิทธัตถะเสด็จออกจากวัง ทิง้ราชสมบัต ิมเหสี บตุรและขา
ทาสบรวิารเพือ่แสวงหาโมกขธรรม หรอือกีนยัหนึง่ความวา การอยคูรองเรอืนเปนวถิชีวีติทีค่บั
แคบ เปนทางมาแหงธุล ี(คอืกเิลส) สวนการบรรพชา (การออกบวช) เปนวถิชีวีติทีป่ลอดโปรง
เปดกวาง ผอูยคูรองเรอืนจะประพฤตพิรหมจรรยใหบรสิทุธ์ิบรบิรูณดวยด ีเหมอืนสงัขทีข่ดัจนขาว
ยอมไมสามารถทำได อยากระน้ันเลยเราตองปลงผมและหนวด ครองผายอมน้ำฝาด ออกจาก
เรอืน บวชเปนผไูมมเีรอืนเถดิ๑๓ โดยไมทราบวาจะสมปรารถนาทีต่ัง้ไวหรอืไม ดงัน้ันความยาก
ลำบากจึงเปนดานทดสอบของผูจะประสบความสำเร็จในวันขางหนา

๓. ดานชาง : เปนดานทีก่ลาวถงึฝูงชางวามจีำนวนมากมพีระยาฉทัทนัตเปนหวั
หนาทีค่อยขดัขวางสนิไซ สะทอนใหเหน็วาปญหาหรอืความยงุยากอนัใหญหลวงของผจูะประสบ
ความสำเรจ็ มกัจะมีสิง่หรือภาวะท่ีใหญหลวงมาทดสอบ คอยกระทบกระแทกอารมณความรสูกึ

๑๑ ชอบ ดสีวนโคก, วรรณกรรมพืน้บานสนิไซ,(ขอนแกน : โรงพมิพคลังนานาวทิยา, ๒๕๕๐), หนา ๓๔.
๑๒ หลวงวจิติรวาทการ, จติตานภุาพ, (กรงุเทพมหานคร : สำนกัพิมพเคลด็ลบั, ๒๕๔๔), หนา ๕๒.
๑๓ บรรจบ บรรณรุจ,ิ พทุธประวัต ิ: ประสูต-ิตรัสรู, (กรงุเทพมหานคร : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖),

หนา ๑๕๒.
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ทางใจ กอใหเกดิความลำบากทางใจและเกดิความทอแททีจ่ะเดนิตอ สนิไซเปนตวัแทนของผไูม
ยอมแพและไมทอถอยตอปญหา ไดตอสกูบัชางจนไดรบัชยัชนะตอชาง และไดอาศยัข่ีคอชางน่ัน
แหละเปนพาหนะนำไปสแูดนยกัษ เปรยีบไดกบัคนผไูมยอมแพและไมทอถอยไดอาศยัปญหาและ
ความยงุยากทัง้หลาย นำไปสคูวามสำเรจ็ไดเชนเดยีวกนั

๔. ดานยกัษ ๔ ตน : เปนดานทีส่นิไซตอสกูบัยกัษ ๔ ตน ไดแก กนัดารยกัษ จติต
ยกัษ ไชยยักษ และวิไชยยักษ ลวนมฤีทธิเ์ดชมากแตสนิไซก็ชนะได เปนธรรมดาท่ีคนผกูำลังจะขาม
พนความยงุยากความลำบาก และพรอมทีจ่ะทะลุถงึความสำเรจ็ตางๆ ได อำนาจฝายต่ำ ไดแก
การตดัรอนชวีติ การลกัขโมย การประพฤตผิดิในกาม และการกลาวคำเทจ็ (กรรมกเิลสคอืกรรม
เครือ่งเศราหมอง ขอเสือ่มเสยีของความประพฤต)ิ๑๔ หากใครไมระมดัระวงัจติใหดกีเ็ปนเหตใุห
ตกเปนทาสของอำนาจฝายต่ำทัง้ ๔ ดงัทีก่ลาวแลวไดเสมอ

๕. ดานยกัขนิ ี: เปนดานทีน่างยกัขินผีมูากดวยกามราคะ๑๕ พอเหน็สินไซกเ็กดิความ
กำหนดัอยางรนุแรง จงึไดเนรมติศาลาทีอ่ลังการเพยีบพรอมดวยขาวปลาอาหาร แมนางยกัขินี
กแ็ปลงรางเปนหญงิสาวผเูลอโฉม คอยหลอกลอสนิไซใหลมุหลง ตรงจุดน้ีหากพิจารณาถึงชวีติ
คนเรา ลวนมีอารมณที่เรียกวากามารมณมาคอยรบกวนจิตใจใหหมนหมองและสับสนวุนวาย
กระสบักระสาย ฟงุซานขาดสต ิกามารมณนัน่แหละจะทำใหหมดโอกาสทีจ่ะทำความด ีหากไม
ตองการก็ตองทำตามอยางสนิไซ ดวยการตัด (สนิ) กามารมณออกไปจากจิตใจใหได จงึจะประสบ
ความสำเร็จในหนาที่การงานและในชีวิต

๖. ดานนารผีล : เปนตนไมทีพ่ระอนิทรปลกูไวสำหรบัสมณะ ดาบส ฤๅษ ีวทิยาธร
ผพูอใจในชีวติแบบโลกีย เทีย่วชมเชยไดอยางสนุกสนาน สนิไซไมไดตอสกูบันารีผลแตตอสกูบั
หมูวิทยาธรท่ีหมายถึงอารมณอยางอ่ืน เชน กามตัณหา๑๖ การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไดเสพ

๑๔ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหา
จฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หนา ๑๓๔.

๑๕ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตุโฺต), พจนานกุรมพทุธศาสน ฉบบัประมวลศพัท, (กรงุเทพมหานคร : มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๑๒.

๑๖ ความทะยานอยากในกาม ความอยากไดกามคุณคือสิ่งสนองความตองการทางประสาทสัมผัสทั้งหา ดูราย
ระเอยีดใน พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม, หนา ๑๑๐.
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(อปุาทาน)๑๗ ซึง่จะทำใหหนามืดตามัวจนลมุหลง หรอืชวยเติมเชือ้กามารมณใหมกีำลงัมากข้ึน
จนยากท่ีจะเพิกถอนออกไปจิตใจได การชนะวิทยาธรของสินไซจึงเปรียบเหมือนการชนะอำนาจ
ฝายต่ำ ทีจ่ะคอยสงเสริมสนับสนนุจติใจใหตดิกบัดกัแหงกเิลสตณัหา หากขาดสตกิจ็ะตกเปนทาส
ของกามารมณอยางแนนอน

๗. ดานยกัษอสัสมุขี : ทีภ่เูขาช่ือเวละบาดหรือเวระบาด มนีางยักษผเีสือ้ตนหน่ึง
นามวา อสัสมขุยีกัษนิ ีตอมาถกูสนิไซฆาตาย การทีส่นิไซฆายกัษนิไีดในทีน่ีห้มายถงึ สนิไซไดตดั
(สนิ) กามารมณทีเ่ปนอำนาจฝายต่ำออกไปจากจิตใจ สนิไซก็เปนอสิระจากกามารมณ จติใจของ
สนิไซก็ปลอดโปรง ไมขนุมวั วาวนุ ฟงุซานอกีตอไป เปรยีบไดกบัการท่ีใครบางคนมงุมัน่ทำความ
ดแีละทำหนาทีก่ารงานอะไรสกัอยาง ยิง่ใกลจดุหมายปลายทางมากเทาไร ปญหาและความยงุ
ยากวนุวายกลบัจะทวีความรนุแรงมากขึน้ การจะเอาชนะสิง่ตางๆไดจะตองมสีตมิัน่คง รเูทาทนั
อารมณทีม่ากระทบจติหรอืทีเ่กดิกบัจติอยเูสมอ คอยลบลางกามารมณ กเิลสตณัหาและอปุาทาน
ออกจากใจ แลวสรางความรกัความเมตตาตอผอูืน่ สรางฉันทะคอืความพอใจใฝด ีและมจีติใจ
ปลอยวางทกุสิง่ แลวชวีติจะประสบความสำเรจ็

๘. ดานเทพกนิรี : ณ ผาจวงถ้ำแอนมกีนิรมีรีางเปนคน ใสปกตดิหางบนิไปมาใน
อากาศได เปนหมธูดิาของเทวดา มรีปูรางแสนสวย สนิไซไดเพลดิเพลนิสนกุสนานกบันางกนิรี
ถงึ ๗ วนั เปรยีบไดกบัการทีค่นเราหลังจากไดตอสตูรากตรำกบัการงานมาอยางหนกั ใชความ
เพยีรพยายามอยางมาก เรยีกวาเหนด็เหนือ่ยทัง้กายทัง้ใจมามากแลว และพรอมมองเหน็ความ
สำเรจ็ทีร่ออยขูางหนา จติใจจะรสูกึผอนคลาย๑๘และคลายความวติกกงัวลกบัสิง่ตางๆ ซึง่เปน
ผลตอบแทนทีค่มุคากบัการตอสชูวีติทีผ่านมา

๙. ดานยกัษกมุภณัฑ : ดานนีเ้ปนดานสดุทายของการผจญภัยของสนิไซ หลังจาก
สินไซนำเอาอาสุมณฑาออกจากปราสาทของยักษกุมภัณฑไดแลว แตพอยักษกุมภัณฑรูขาว

๑๗ ความยดึมัน่ ความถอืมัน่ดวยอำนาจกเิลส ความยดึตดิอนัเนือ่งมาแตตณัหา ผกูพนัเอาตนเองเปนท่ีตัง้ ดเูรือ่ง
เดยีวกนั, หนา ๑๘๗.

๑๘ ชัยพฤกษ เพ็ญวิจิตร, พุทธศาสตรกับวิทยาศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสามัคคีสาน (ดอกหญา)
จำกดั, ๒๕๓๗), หนา ๕๕.
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กอ็อกตดิตามชงินางกลบัคนื ฝายสนิไซพรอมสโีหและหอยสังขไมยอม จงึเกดิการตอสกูนัข้ึน ใน
ทีส่ดุยกัษกมุภณัฑถกูฆาตาย ประเด็นเชิงความคิดคอืกรณีทีส่นิไซตามเอาอาสุมณฑากลับนครเปง
จาลได เพราะสนิไซรจูกัตดัหรอืสนิปญหาและความยงุยากออกไปจากใจไดซึง่เปรยีบไดกบัการ
ทีค่นเราหากตองการความสำเรจ็ในชวีติ จะตองสรางปจจยัภายในใหมัน่คงแขง็แรง ดวยการมี
สตคิอืการรเูทาทนัอารมรณทีจ่รมากระทบคือมคีวามระลึกได นกึไดหรอืมคีวามสำนึกไดไมเผลอ๑๙

มคีวามเพยีรพยายาม มกีารลกุขึน้แลวรจูกัแสวงหา รจูกัตดัหรอืสนิปญหาและความลำบากยงุ
ยากในการดำเนนิชวีติหรอืการใชชวีติ สดุทายกจ็ะเปนผชูนะปญหาและความยากลำบากทัง้หลาย
ไดดวยตวัเอง

‘สนิไซ’ จงึเปนเสมอืนตวัแทนของคนผทูีพ่รอมจะกาวเริม่ตนทำสิง่ดงีามสำหรบัตนเองและ
สวนรวม แตการใชชีวิตจะตองพบเจอปญหาและความลำบากยุงยากมากมาย จึงจำเปนตอง
ดำเนนิชวีติและใชชวีติอยางมสีต ิแตเมือ่ตดัสินใจจะทำอะไรสกัอยางจะตองทำดวยความเชือ่มัน่
มงุมัน่และเพยีรพยายามอยางไมยอทอและไมทอถอยตามอยางสินไซ นอกจากนีแ้ลว หากกลาว
ถงึแกนของเรือ่งสนิไซยงัเปนการเสนอคำสอนทางพระพทุธศาสนาเรือ่งการไมระวงัทวารทัง้หา
ไดแก ตอนท่ียักษกุมภัณฑเกิดความรูสึกเหงา จึงไปถามทาวเวสสุวัณเกี่ยวกับคูครองตนเอง
พอทราบวาคคูรองตนไปเกิดเปนมนุษยชือ่สมุณฑานองสาวพระยากุสราชเจานครเปงจาล แลว
เกิดความกระสันอยางรุนแรงแมทาวเวสสุวัณจะหามเทาไรก็ไมฟง เพราะหากไปตามหา
นางสมุณฑาจะถกูฆาตาย แตยกัษกมุภณัฑกลบัตอบวา ไมกลวัตาย ความวา

เมือ่นัน้  องคตดัชี้ เสาวะนยีเนืองกาว
นางนั้นลงเกิดก้ำ นะครลานโลกคน
เปนนองทาว ซ้ันซือ่เปงจาล
เฮยีกวาสมุนุทานาง ฮปูเสมอเหมอืนแตม
บนุยสงูเชือ้ เชียงขวางขัตตยิะราช
โสมย่ิงยอย ลือเทาหมืน่เมอืง

๑๙ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตุโฺต), พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม, หนา ๗๖.
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เม่ือนัน้ กมุพนัทตาน คำเบ็งนบนอบ
ล้ำลมุฟา บมญีานญอนใผ  พระเอย๒๐

บทโคลงวชิชมุาลทีีย่กมาขางบนนีเ้ปนคำกลาวของทาวเวสสวุณั ทีบ่อกเลาเกีย่วกบั
คคูรองในอดีตของยักษกมุภณัฑ แตพอยักษกมุภณัฑไดยนิคำวา สมุณฑาเทาน้ัน ความเสียวกระสัน
ในกามกเ็กดิขึน้ทนัท ีมอีาการกระวนกระวายภายในจติ คดิฟงุซานไปตางๆ นานา จนยากทีจ่ะหกั
หามใจ ซึง่พจิารณาไดจากคำพดูทีบ่อกวา ใตแผนฟานีไ้มมกีลัวใครแลว (ล้ำลมุฟา บมญีานญอน
ใผ) จากเรือ่งเลาสามารถนำไปอธบิายในทศันะทางพทุธปรชัญาไดวา ผมูสีต ิสำรวมอนิทรยี ระวงั
ไมใหบาปอกศุลธรรมครอบงำ เม่ือรบัรอูารมณดวยอนิทรยีทัง้ ๖ หรอือายตนะภายใน ๖ คอื
ตาเหน็รปู หไูดยนิเสยีง จมกูดม กลิน่ ลิน้ล้ิมรส กายสมัผัสกบัสิง่ทัง้หลาย ใจนกึคดิเรือ่งตางๆ
ระมัดระวังไมใหเกดิความรสูกึยนิด ีเพลดิเพลนิหลงระเรงิเมือ่ประสบอฏิฐารมณ หรอืระมดัระวงั
ไมใหเกิดความอึดอดัขดัเคืองเม่ือประสบกับอนิฏฐารมรณ ดงัขอความโดยสรุปในคัมภีรวสิทุธมิรรค
วา ภกิษนุัน้เหน็รปู ฟงเสยีง ดมกลิน่ ลิม้รส สมัผสัดวยกาย นกึคดิรธูรรมารมณดวยใจแลวไมถอื
เอานมิติ (ถอืรวม) ไมถอืเอาอนพุยญัชนะ (ถอืแยก) ปดกัน้ รกัษาอนิทรยีคอื ตา ห ูจมกู เปนตน
สำรวมระวงัอนิทรยีคอื ตา ห ูจมกู เปนตน ดงัน้ี ๒๑ เนือ้ความสำคญัทีก่ลาวมาเปนการกลาวถงึ
ยกัษกมุภณัฑทีไ่มมสีตคิอยกำกบัการใชชวีติ เปนเหตใุหยกัษกมุภัณฑหลงกระทำตามความคดิของ
ตน แมวายกัษกมุภณัฑจะประสบความสำเร็จในส่ิงทีต่นเองทำ แตสดุทายแหงชวีติของยักษกมุภณัฑ
คอื ความตาย

คราวนีข้อพดูถงึประเดน็ตรงขามกบัทีก่ลาวมา ไดแก สนิไซผเูปนตวัละครเอกในเรือ่ง
สนิไซ ชวยสะทอนแกนของพระพทุธศาสนาเกีย่วกบัโลกธรรม โดยศกึษาจากชวีติของสนิไซผเูปน
พระโอรสของพระยากสุราชเจานครเปงจาล แตถกูใสรายจนถกูเนรเทศออกไปอยปูากบันางลนุผู
เปนมารดาต้ังแตยงัเลก็ ทัง้แมและลกูนอยไดอาศยัปาเปนทีพ่กัพงิ โดยไมมคีวามรสูกึโกรธผเูปน

๒๐ มั่น จงเรียน, สังขสิลปชัย, (เรียบเรียงจากสำนวนของทาวปางคำ), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิทักษ
อกัษร, ม.ป.ป.), หนา ๖.

๒๑ มหามกฏุราชวทิยาลยั, วสิทุธมิรรคแปล ภาค ๑ ตอน ๑, พมิพครัง้ที ่๑๐, (กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๓๓-๓๔.
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พระราชบิดา  แตคดิวาเปนกรรมของตน กาลตอมาพระยากุสราชไดมอบหมายใหทาวทัง้หก (พี่
ชายตางมารดา) ออกติดตามเอาสุมณฑากลับคืนนครเปงจาล อันที่จริงทาวท้ังหกจะตอง
ทำตามพระบญัชาแตกลบัไปบอกสนิไซวา พอคอืพระยากสุราชมอบหมายใหสนิไซไปตามเอาอา
สมุณฑา สนิไซพอไดยนิวาพระราชบิดามอบหมายกไ็มคิดอะไร รบีทำตามทีท่าวทัง้หกบอกกลาว
ในทนัท ีดงัคำกลาวของสนิไซทีม่ตีอทาวทัง้หกวา

ขอแอวเจา ปนูหมมูพีสี
ใหเขาเมือบงัคม พอพระยาพายพนุ
เมือ่นัน้สลิปชยัตาน คำดดีอมพี่
เฮาบขนีส่ำเชือ้ เซิงเวาแอววอน  แทแลว๒๒

ความท่ีกลาวมาขางบนแสดงถึงพฤติกรรม การกระทำ หรอืการปฏิบตัขิองสินไซไดเปน
อยางดแีละมคีวามหมายตรงกบัหลกัอนิทรยิสงัวรศลี  คอืการจดัระเบยีบตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ
ของตัวเอง ใหมคีวามสงบ สะอาด สบาย ระวงัความไมดไีมงามไมใหเกดิขึน้ ขณะเมือ่รบัรโูลก
ภายนอก ใหมสีตกิำหนดรตูลอดเวลาวาควรจัดตวัเองอยางไรใหเหมาะสม ดงีาม สมฐานะ เบา
สบายไมขดัเคืองหรือหลงระเริง จดัตวัเองใหดดูทีัง้ภายในและภายนอก ใหรวูากาลไหนควรบังคบั
ตวัเองไมใหไหลไปตามกระโลก กาลไหนควรใหรางวลัตวัเองใหไหลไปตามกระแสโลก๒๓

การปฏิบัติตัวของสินไซตอทาวทั้งหกสามารถสื่อความไปถึงหลักไตรสิกขา เพราะการ
กระทำของสนิไซเปนการละเวนการทำชัว่ตัง้แตแรกทีเ่จอทาวทัง้หก คอืการไมโกรธไมเกลยีดหรือ
ไมแสดงอาการเชิงปฏเิสธออกมาใหปรากฏ เพราะในกระบวนการปฏิบตัธิรรมหรอืการฝกอบรม
ตนในระบบพทุธธรรม ศลีเปนขอปฏบิตัขิัน้เริม่ตนแรกทีส่ดุมงุไปทีค่วามประพฤตพิืน้ฐาน จงึละเวน
ไปท่ีการละเวนความชัว่ตางๆ ซึง่เปนจดุเริม่ตน ในระบบการฝกอบรมตนตามหลกัไตรสิกขา ศลี
ยงัมใิชขอปฏบิตัใิหถงึจดุหมายโดยตวัมนัเอง แตเปนวธิกีารเพือ่กาวหนาตอไปสคูวามเจรญิขัน้ถดั
ไปคอื สมาธิ ดงันัน้สมาธจิงึเปนจดุหมายจำเพาะของศลี  โดยนยันีค้ณุคาในดานจิตใจศลีจงึมี

๒๒ มัน่ จงเรียน, สงัขสลิปชยั, หนา ๙๔.
๒๓ คำอธิบายหลักอินทริยสังวรศีล ดูรายละเอียดใน พระศรีคัมภีรญาณ, พุทธปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร :

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๔๒.
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ความสำคญัมาก คณุคาทางจิตใจในข้ันศลีกค็อืเจตนาท่ีจะงดเวน หรอืการไมมคีวามดำรใินการ
ทีจ่ะทำความชัว่ใดๆ อยใูนใจ ซึง่ทำใหจติใจบรสิทุธิป์ลอดโปรง๒๔ ความบรสิทุธิป์ลอดโปรงยอม
เปนฐานทำใหจติใจจดจอในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดโดยงาย แมจะเปนเพียงระดับโลกิยะ แตสะสมนาน
ไปยอมกลายเปนผลกึแหงความดีทีม่หมึา และมีพลงัมหาศาลผลักดนัไปสรูะดบัโลกุตตระได โดย
มหีลกัฐานยนืยนัไดวา สมาธอินับคุคลอบรมโดยมศีลีเปนฐาน ยอมมผีลมาก มอีานสิงสมาก ปญญา
อนับุคคลอบรมโดยมสีมาธเิปนฐาน ยอมมผีลมาก มอีานิสงสมาก จติ (สมาธ)ิ อนับคุคลอบรม
โดยมีปญญาเปนฐาน ยอมหลุดพนโดยชอบ จากอาสวะท้ังหลายคือ กามาสวะ ภวาสวะ และ
อวชิชาสวะ๒๕

ขอกลับไปหาคำสำคัญทีน่ำมากลาวไวแลวแตแรกเร่ิม นัน่คอืคำวา สนิไซ โดยเฉพาะ
คำวาสนิท่ีผเูขยีนหมายถงึกรยิาทีแ่สดงถงึการตดัการเฉอืนสิง่เลก็ๆและบางๆ เชนใบไม ใบตอง
กอหญา เปนตน หากนำความหมายดังกลาวไปอธิบายการปฏิบตัติวัของสินไซใน ๓ ตอน ไดแก
(๑) ตอนทีถ่กูใหออกไปอยปูากับนางลนุผเูปนแม สนิไซกไ็มเคยตัง้คำถามวาเหตใุดจงึใหออกไป
อยปูาใชชวีติดวยความยากลำบาก (๒) ตอนทีท่าวทัง้หกบอกวาพอคอืพระยากสุราชใหเดนิทาง
ไปเมอืงยกัษเพือ่ตามเอาอาสมุณฑากลบันครเปงจาล สนิไซกไ็มมคีำถามหรอืตัง้ขอสงสยัใดๆ แม
แตนอย และ (๓) ตอนทีต่ดัสนิใจออกเดนิปาเขาลำเนาไพร ไดประสบปญหาอปุสรรคตางๆ มาก
มายลวนแตหนกัๆ มดีานงซูวง ดานชาง หรอืแมแตดานยกัษเปนตน สนิไซไดสนิ (ตดั) ปญหา
อปุสรรคหรือความทุกขยากลำบากท้ังหลายออกไปจากอารมณและจิตใจได จนสามารถนำอาสุ
มณฑากลบันครเปงจาลไดสำเรจ็

หากนำการปฏบิตัขิองสนิไซไปอธบิายตามนยัแหงญาณวทิยา (Epistemology) ไดแก
เรือ่งอายตนะ (บอเกิดของความร)ู ทีแ่ปลวา ทีเ่ชือ่มตอใหเกดิความร ูแดนแหงความรหูรอืแดน
รบัร ูหมายเอาอายตนะภายใน ๖ ประกอบดวย (๑) จักข ุจกัษหุรอืตา (๒) โสตะ ห ู(๓) ฆานะ

๒๔ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยตุโฺต), พทุธธรรม ฉบบัปรบัปรงุและขยายความ, พมิพครัง้ที ่๑๑, (กรงุเทพ
มหานคร : มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๔๖), หนา ๗๖๒.

๒๕ ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๑๔๒-๑๔๓/๘๙.
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จมกู (๔) ชวิหา ลิน้ (๕) กาย กาย (๖) มโน ใจ๒๖ แตละอยางมคีวามเปนใหญในการทำหนาทีข่อง
ตน จงึเรยีกอกีอยางหนึง่วา อนิทรยี ๖ เชน จกัษหุรอืตาเปนใหญในการเหน็ เรยีกวา จกัขนุ
ทรยี เปนตน นอกจากนี ้คำวา ‘อายตนะ’ ยงัหมายเอาอายตนะภายนอกอกี ๖ คอื (๑) รปูะ รปู
(๒) สทัทะ เสยีง (๓) คนัธะ กลิน่ (๔) รสะ รส (๕) โผฏฐพัพะ สมัผัสทางกาย (๖) ธรรมารมณ สิง่
ทีใ่จนึกคดิ อายตนะภายใน ๖ ทีแ่ปลวาทีเ่ชือ่มตอใหเกดิความร ูแดนตอความรหูรอืแดนรบัร ูหมาย
ถงึการเชือ่มตอกบัโลกอนัเปนสภาพแวดลอมภายนอกหรอือารมณภายนอก ๖ เมือ่เชือ่มตอกนั
แลวกจ็ะเกดิความรจูำเพาะดานของอายตนะแตละอยางมตีาเปนแดนรับรรูปู เกดิความรคูอืจกัขุ
วญิญาณ หมายถงึ ‘เหน็’๒๗ เปนตน

จากคำอธบิายอายตนะภายในและอายตนะภายนอกขางตน ชวยยนืยนัการดำเนนิ
ชวีติและการใชชวีติของสนิไซไดวา การรบัรโูลกภายนอก พฤตกิรรมตางๆ และการกระทำของ
คนมทีาวทัง้หก และภาพชวีติทีห่ลากหลายมดีานเทพกนิร ีดานนารผีล เปนตน เปนส่ิงทีป่รากฏ
ขึน้จริงในชวีติของสินไซ ซึง่ชวีติของคนท้ังหลายก็ลวนตกอยใูนลักษณะเดียวกัน ถามวา พระพุทธ
ศาสนามคีำอธบิายปรากฏการณชวีติ (โลก) อยางไร ตอบวา พระพทุธศาสนาตอบวา กระบวน
การเสพเสวยโลกเร่ิมจาก (๑) อายตนะภายใน (๒) อายตนะภายนอก (๓) วญิญาณ รวมเปน
ผสัสะแลวเกิด (๔) เวทนา แลวตอมาถึง (๕) สญัญา ตอจากน้ัน ผลจากการเสพเสวยโลกจะนำ
ไปสคูวามดหีรอืความชัว่ขึน้อยกูบัการปรงุแตง (สงัขาร) อยางมสีตสิมัปชญัญะกำกบัหรอืไมมสีติ
สมัปชญัญะกำกบั๒๘ หากชวีติมสีตสิมัปชญัญะกำกบัจะเหมอืนชวีติของสนิไซ สดุทายของชวีติ
ของสนิไซคอืการไดกลบัไปปกครองบานเมอืง และหากชีวติไมมสีตสิมัปชญัญะกำกบักจ็ะเหมอืน
ชวีติของยกัษกมุภณัฑคอื ความตาย

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

๓๕.
๒๘ คำอธบิายของ พระศรีคมัภีรญาณ, พทุธปรชัญา, หนา ๑๒๒.
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๕. บทสรุป
ดงันัน้ คำเวาของคนอีสานท่ีบอกเลาถงึความคิด ความเช่ือและความเขาใจในชีวติผาน

บทผะหยาอีสานท่ีวา ใหยาวยาวไวคอืสนิไซฟนไห ปนี้ปหนาจัง่คอยฮาน นางเอย โดยนำไป
อธบิายผานดานทัง้เกาทีส่นิไซไดประสพพบเหน็ในระหวางออกเดนิปาตามเอาอาสมุณฑากลบัสู
นครเปงจาล เมื่อนำคำวาสินไซไปวิเคราะหผานทัศนะทางพุทธปรัชญาแลว ชวยใหเขาใจวา
‘สนิไซ’ เปนคำเวาหรือคำเรยีกขานของคนอสีานทีใ่ชเรยีกบรุษุผเูปนนักสยูอดกตญั ูและเปน
ผดูำเนนิชวีติและใชชวีติอยางมีสต ิแมในระหวางการเดินปาจะพบกับปญหาอุปสรรคและความ
ยากลำบากซ่ึงทานเปรียบด่ังดานงูซวง (ดานแรกในเกาดาน) เพราะเปนธรรมดาท่ีชีวิตของ
คนพอตัดสนิใจทำอะไรสกัอยาง ความยากลำบากมกัจะเกดิพรอมกบัการตดัสินใจน้ันในทันท ีใน
ระหวางชีวิตดำเนินไปอารมณความรูสึกฝายต่ำทานเปรียบดั่งดานเทพกินรีหรือดานนารีผล
(กามารมณ) จะมารบกวนอยเูสมอ แตเพราะสนิไซมสีตสิมัปชญัญะคอยกำกบัการดำเนนิชวีติ สนิ
ไซจงึประสบความสำเรจ็ในการตามเอาอาสมุณฑากลับคนืสนูครเปงจาลไดสำเรจ็หรอืหากจะสรปุ
แกนของเรือ่งในฐานะทีส่นิไซเปนวรรณกรรมทางพระพทุธศาสนาโดยมองผานชวีติของยกัษผขูาด
สตสิมัปชัญญะ เพราะเผลอจติปรงุแตงไปตามอารมณแหงกามไดความวา

            สิง่ทีเ่กดิกบัชวีติเรา กเ็ราน่ันแหละเปนผกูอ
คนอืน่กอไดแตไมเทากบัเราเปนผกูอมนัขึน้มาดวยตัวของเราเอง
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