รายงานการวิจยั เรื่อง

การศึกษาเปรียบเทียบประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ
กับฉบับของกัมพูชา
The Comparative study Prachum Suphasit Khmer or Khmer didactic literature
version of Vajirayan library with Khmer versions

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคาํ

งานวิจยั นีไ้ ด้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องการศึกษาเปรี ยบเทียบประชุ มสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิ รญาณ กับ
ฉบับของกัมพูชา พบว่าประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณมีความเหมือนและมีความ
แตกต่างจากฉบับของกัมพูชา กล่าวคือ เนื้ อความโดยรวมของประชุ มสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระ
สมุ ด วชิ รญาณมี ความคล้ายคลึ งกับฉบับของกัมพูชา และอาจกล่ าวได้ว่า เป็ นเรื่ องเดี ยวกัน แต่
เนื่ องจากการคัดลอกจึ งทําให้มีขอ้ ความและเนื้ อความบางส่ วนที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ มีความ
แตกต่างในด้านของถ้อยคํา ทั้งที่ต่างกันเฉพาะคําและต่างกันทั้งวรรค หรื อ ทั้งข้อความ ซึ่ งทําให้การ
ตีความตัวบทอาจมี ความแตกต่ างกันออกไปบ้าง ความแตกต่างในด้านเนื้ อหาก พบว่า ประชุ ม
สุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ มีขอ้ ความที่ไม่ปรากฏในฉบับของกัมพูชา ทั้งในสุ ภาษิต
โบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่ ) สุ ภาษิตสอนเด็ก (จฺบาบ่เกรฺ ต์ ิกาล) และสุ ภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่สุภาษิต)
โดยเฉพาะในสุ ภาษิตโบราณ ฉบับของหอพระสมุดวชิรญาณมีการกล่าวถึงผูแ้ ต่ง คือ สมเด็จพระสุ
คนธาธิ บดี (ปาน) ซึ่งไม่ปรากฏในฉบับของกัมพูชา นอกจากนี้ ในสุ ภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่สุภาษิต)
นั้นมีขอ้ ความในส่ วนของสุ ภาษิตสอนหญิง ที่ไม่ปรากฏในฉบับของกัมพูชา

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากงบประมาณรายได้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะ
มนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ อาจารย์วาณี อรรจน์สาธิ ต
คณบดี คณะมนุ ษยศาสตร์ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ศิริพร ปั ญญาเมธี กุล รองคณบดี ฝ่ายวิจยั วิเทศ
สัมพันธ์ และประกันคุณภาพการศึกษา ที่ได้ให้การสนับสนุนผูว้ ิจยั ในการทํางานวิจยั เรื่ องนี้
ผูว้ ิ จ ัย ขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย์อ ัญ ชนา จิ ต สุ ท ธิ ญ าณ ปฐมาจารย์ด้า นภาษาและ
วรรณคดีเขมรของผูว้ ิจยั อาจารย์นยั นา โปร่ งธุระ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริ น ที่
ได้กรุ ณาสัง่ สอนจนผูว้ ิจยั มีความสนใจวรรณคดีเขมรเพิ่มเติมจากความสนใจวรรณคดีไทยมาแต่เดิม
ทั้งยังกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษาอันทรงค่าแก่ผวู ้ ิจยั เสมอมาตราบวาระสุ ดท้ายของชีวิตอาจารย์ท้ งั สามท่าน
กราบขอบพระคุณบิดา มารดา ของผูว้ ิจยั ที่ทาํ ให้ผวู ้ ิจยั มีวนั นี้ ทั้งยังเข้าใจการทํางานวิชาการ
ของผูว้ ิ จ ัยและสนับสนุ น ผูว้ ิ จยั อยู่เสมอ ขอขอบพระคุ ณอาจารย์ภ าควิชาภาษาตะวันออก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณาจารย์สาขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กรุ ณาสัง่ สอนผูว้ ิจยั จนสามารถนําความรู ้น้ นั มาทํางานได้ในวันนี้
ขอบพระคุณ ดร. ปี เตอร์ สกิลลิ่ง (Dr. Peter Skilling) และ ดร.โอลิวิเยร์ เดอ เบร์นง (Olivier de
BERNON) แห่ งสํานักฝรั่งเศสปลายบูรพาทิศ (EFEO) รองศาสตราจารย์ ดร.ตรี ศิลป์ บุญขจร คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่ งเป็ นแบบอย่างในการทํางานวิชาการ
รวมทั้งอาจารย์บุญเตือน ศรี วรพจน์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม ที่กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษาอันทรงค่าแก่ผวู ้ ิจยั อยูเ่ สมอ
ขอขอบคุณ อาจารย์นวรัตน์ ภักดีคาํ ที่ได้ช่วยอ่านร่ างงานวิจยั นี้โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อย
ยาก ทั้งยังคอยช่วยรับภาระอื่นๆ และจะช่วยกันทํางานวิชาการด้วยกันต่อไป
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๑. ความสํ าคัญ และทีม่ าของปัญหาทีท่ าํ การวิจัย
แม้วา่ พระราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาจะมีความสัมพันธ์ยาวนาน ทั้งใน
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แต่การศึกษาวิจยั เพือ่ สร้างความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเขมรกลับมีไม่มากนัก ทําให้ไม่สามารถตอบสนองต่อการสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองให้เกิดขึ้นได้ในระดับประชาชนต่อประชาชน ความไม่
เข้าใจในวัฒนธรรมของกันและกันนํามาสู่เหตุการณ์รุนแรงหลายครั้ง แสดงให้เห็นถึงจุดวิกฤตของ
ความสัมพันธ์อนั แสดงออกถึงความขัดแย้งและไม่เข้าใจกันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ ด้วย
เหตุน้ ีรัฐบาลไทยจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างองค์ความรู ้ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศทั้งสองให้
ดียงิ่ ขึ้น อันเป็ นความสําคัญอย่างยิง่ ยวดและเร่ งด่วน
ด้วยเหตุน้ ีเพื่อความเข้าใจอันดีในด้านวัฒนธรรม การศึกษาความสัมพันธ์วรรณคดีกมั พูชา
จึงมีความสําคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากวรรณคดีเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการดํารงชีวิต และ
วรรณคดีน้ นั เป็ นดัง่ กระจกสะท้อนสังคม การศึกษาวรรณคดีจึงสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจสังคม
นั้นๆ ได้ดียงิ่ ขึ้น
ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบวรรณคดีเขมร ประเภทสุ ภาษิตเขมร ฉบับของหอพระ
สมุดวชิรญาณ กับฉบับของกัมพูชา หรื อ สุ ภาษิตเขมร เป็ นวรรณกรรมคําสอนประเภทหนึ่งของ
เขมร พจนานุกรมภาษาเขมรฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ กรุ งพนมเปญ พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้
ความหมายว่า “ คําบัญญัติ สําหรั บให้ ชาวนครปฏิบัติตาม, วินัย, กฎเกณฑ์ , กระบวนคําสอนมนุษย์
ให้ ประพฤติดี, แบบอย่ าง ตัวอย่ าง แบบ ความเดิม”๑
ฆีง หุ ก ฑี อธิ บายคําว่า ฉบับ หรื อ (จฺบาบ่) ไว้ในหนังสื อลักษณะทัว่ ไปของวรรณคดีเขมร
ดังที่แปลได้ความว่า “...จฺบาบ่ มาจากคําว่ า จาบ่ โดยเพิ่มหน่ วยเสี ยงเติมกลาง /b/ เข้ าไป กลายเป็ นคํา
ว่ าจฺ บาบ่ ...ดังนีค้ าํ ว่ า จฺ บาบ่ จึ งหมายถึงวรรณคดีคาํ สอน หรื อแบบอย่ างคําสอนที่แต่ งเป็ นกาพย์ (บท
ร้ อยกรอง)...นอกจากนีค้ าํ ว่ า จฺ บาบ่ ยังมีความหมายกว้ างออกไปอีก คือรวมถึงกฎหมายต่ างๆของรั ฐ
...”๒

๑
๒

พุทฺธสาสนบณฺ ฑิตฺย, จฺบาบ่ เผฺสงๆ (ภฺนเํ พญ: พุทฺธสาสนบณฺ ฑิตฺย, ๒๕๑๑), หน้า ๒๑๕.
ฆีงหุกฑี, ทิฎฺฐภาพทูเทาไนอกฺสรสาสฺ ตฺรแขฺมร (Paris: L’Harmattan, ๑๙๙๗), หน้า ๖๙.

๒
วรรณคดีเขมรประเภทฉบับ (จฺบาบ่) ค่อนข้างมีปัญหาเรื่ องอายุสมัยของการแต่ง เนื่องจาก
มักไม่ระบุวนั เวลาที่แต่งและมักไม่ระบุชื่อผูแ้ ต่งไว้ในเนื้อเรื่ อง ดังนั้นการศึกษาอายุของวรรณคดี
ประเภทนี้จึงต้องอาศัยการศึกษาเปรี ยบเทียบในด้านนิรุกติศาสตร์ กับวรรณคดีเขมรประเภทอื่นๆ
เช่น จารึ กนครวัดสมัยหลังเมืองพระนคร หรื อรามเกียรติ์เขมรภาคต้น นักวิชาการสําคัญที่
ทําการศึกษาวรรณคดีเขมรประเภทฉบับ คือ Ph. JENNER และ Saveros POU เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามเนื่องจากความแพร่ หลายของวรรณกรรมประเภทนี้
จึงทําให้วรรณกรรม
ประเภทนี้มีหลากหลายสํานวน สํานวนหนึ่งที่สาํ คัญแต่ไม่เป็ นที่รู้จกั คือ ประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับ
หอสมุดวชิรญาณ ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายว่า พระองค์ภานุวงศ์ราชบุตร
ของสมเด็จพระนโรดม พระเจ้ากรุ งกัมพูชา ซึ่งเป็ นตําแหน่งอัครมหาเสนาบดีได้มอบให้หอพระ
สมุดสําหรับพระนครชุด ๑ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพจึงได้ให้นายฉํ่า ทองคําวรรณ
เปรี ยญ นายเยาว์ ลิมปิ นันทน์ เปรี ยญ เป็ นผูแ้ ปลและพิมพ์เผยแพร่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ นอกจากนี้ใน
ประเทศกัมพูชามีการพิมพ์สุภาษิตเขมรอีกหลายฉบับ จึงน่าจะมีการศึกษาเปรี ยบเทียบ และ
ตรวจสอบชําระ ประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ อันน่าจะช่วยให้เกิดความเข้าใจคํา
สอนของชาวกัมพูชาได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ กับฉบับของกัมพูชา
๓. ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาเปรี ยบเทียบประชุมสุภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ กับฉบับของกัมพูชาโดย
ใช้ฉบับพิมพ์ต่างๆ ดังนี้
๑. ประชุ มสุ ภาษิตเขมร คือสุ ภาษิตโบราณ สุ ภาษิตสอนเด็ก สุ ภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เรื่อง.
พิมพ์ในงารฉลองอายุครบ ๗๐ ปี บริ บูรณ ของท้าวศรี สุนทรนาฎ (แก้ว พนมวัน ณ กรุ งเทพ) ตจ. เมื่อ
ปี ชวด พ.ศ. ๒๔๖๗. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๗.
๒. สาวรส เพา. กมฺรงจฺบาบ่ / Guirlande de Cpap’. Paris: Cedoreck, ๑๙๘๘.
๓. พุทฺธสาสนบณฺ ฑิตฺย. จฺบาบ่ เผฺสงๆ. ภฺนเํ พญ: พุทฺธสาสนบณฺ ฑิตฺย, ๒๕๓๙.
๔. ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
๔.๑ วิธีการแปลภาษาเขมรเป็ นภาษาไทย

๓
ในการแปลตัวบทสุ ภาษิตเขมร (ฉบับ/ จฺบาบ่) จากภาษาเขมรมาเป็ นภาษาไทย ได้แปลโดย
พยายามรักษารู ปศัพท์รวมทั้งสํานวนโวหารเดิมไว้ เพื่อให้สามารถเห็นลักษณะการใช้คาํ และสํานวน
โวหารของภาษาเขมร (ยกเว้นคําแปลในประชุมสุ ภาษิตเขมรฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ซึ่งคงไว้
ตามฉบับเดิม) อีกทั้งคํายืมภาษาเขมรที่มีใช้ในภาษาไทยโดยมิได้เปลี่ยนความหมายก็จะคงคําเขมร
นั้นไว้ เพื่อประโยชน์แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการเปรี ยบเทียบกับต้นฉบับภาษาเขมร และเพื่อประโยชน์สาํ หรับผู ้
ศึกษาภาษาเขมรที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย
การแปลในลักษณะนี้ปรากฏในการแปลหนังสื อลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ภาคที่ ๒๑ เรื่ องพิธี
ราชาภิเษกสมเด็จพระมณี วงศ์ พระเจ้ากรุ งกัมพูชา ซึ่งสมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระนริ ศรานุวดั ติวงศ์ทรง
แปลถอดจากภาษาเขมรถวายสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชนุภาพเพือ่ ทรงพิมพ์แจกเป็ นของสนอง
คุณผูร้ ดนํ้าสงกรานต์ พ.ศ. ๒๔๗๒ ดังปรากฏคําอธิบายเกี่ยวกับการแปลหนังสื อเรื่ องนี้ของสมเด็จ
ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพว่า
...การแปลต้นฉบับภาษาเขมรเป็ นภาษาไทยนั้น เดิมเมื่อครั้งข้าพเจ้าจะ
พิมพ์เรื่ องงานพระศพสมเด็จพระศรี สวัสดิ์ฯ ได้ให้นายฉํ่า ทองคําวรรณ เปรี ยญ
ผูช้ ่วยบรรณารักษ์ในหอพระสมุดวชิรญาณเป็ นผูแ้ ปล แล้วทูลขอให้สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระนริ ศรานุวดั ติวงศ์ทรงตรวจ ด้วยเห็นว่าเอาพระทัยใส่
ทรงศึกษาทราบภาษาเขมรอยูม่ าก สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระนริ ศฯ ไม่โปรดสํานวนที่
แปลภาษาเขมรอย่างเช่น แปลภาษาฝรั่งหรื อภาษาจีน ดํารัสว่า ภาษาเขมรกับ
ภาษาไทยใกล้กนั ผิดกับภาษาอื่น ด้วยใช้ภาษาบาลีและสันสกฤตแทรกแซงอย่าง
เดียวกัน และมีศพั ท์ภาษาเขมรที่ไทยเอามาใช้เป็ นภาษาไทยก็มาก ศัพท์ภาษาไทยที่
เขมรเอาไปใช้เป็ นภาษาเขมรก็มีไม่นอ้ ย
ทั้งวิธีเรี ยงคําเป็ นประโยคก็เป็ นอย่าง
เดียวกันการแปลหนังสื อภาษาเขมรควรจะ “ถอด” เป็ นภาษาไทย คือเป็ นแต่เขียน
แปลงตัวอักษรเขมรเป็ นอักษรไทย แล้วเลือกแปลแต่ศพั ท์ภาษาเขมรที่ไทยเราไม่
คุน้ ออกเป็ นภาษาไทยคงศัพท์เขมรที่ไทยเราคุน้ กับทั้งประโยคความไว้อย่างเดิม
ทั้งหมด
ก็จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับนักเรี ยนเทียบทานให้รู้วา่ ภาษาเขมรกับ
ภาษาไทยใกล้กนั เพียงใด...
สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์
ประทานพระกระแสทรง
ปรารภมาให้ขา้ พเจ้าวินิจฉัยในบางข้อ คือข้อหนึ่งว่าศัพท์เขมรที่ทรงคงไว้น้ นั บาง
ทีนกั เรี ยนในสมัยนี้ไม่ได้เรี ยนรู ้อยูม่ าก เพราะเลิกใช้หนังสื อจินดามุนีเป็ นตํารา
เรี ยนมาเสี ยช้านานแล้ว ถึงกระนั้นก็ดี ศัพท์เขมรหรื อที่เรี ยกกันมาแต่ก่อนว่า

๔
“กัมพุชภาค” ก็มีอยูใ่ นโคลงฉันท์กาพย์กลอนภาษาไทยอ่านพบเนืองๆ จะคงไว้
หรื อถ้าข้าพเจ้าเห็นว่าจะลําบากแก่ผอู ้ ่านเกินไปจะให้แปลเป็ นคําไทยเช่นใช้ใน
ปั จจุบนั ก็ตามแต่จะเห็นควร
ข้อนี้ขา้ พเจ้าเห็นว่าศัพท์ที่เข้าใจยากก็ได้ทรงทํา
อธิบายหมายเลขไว้แล้ว ศัพท์เขมรที่ไม่มีอธิบายหมายเลขดูกม็ กั พบเห็นในหนังสื อ
ไทย แม้จนบทกลอนที่แต่งทุกวันนี้บ่อยๆ จะไม่ลาํ บากแก่ผอู ้ ่านเท่าใดนัก เอาไว้
อย่างเดิมจะเป็ นประโยชน์ให้ความรู ้ดีกว่าแก้ไขเสี ย จึงได้คงไว้หมดทุกแห่ ง...๑
การแปลศัพท์ภาษาเขมรเป็ นภาษาไทยในงานวิจยั เรื่ องนี้ ได้แปลภาษาเขมรเป็ นภาษาไทย
โดยรักษาวิธีการแปลภาษาเขมรเป็ นภาษาไทยที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ทรง
แปลไว้ โดยพยายามคงศัพท์ภาษาเขมรเดิมไว้บา้ งแต่เปลี่ยนมาเขียนตามแบบที่มีการใช้ในภาษาไทย
๔.๒ หลักในการปริวรรตอักษรเขมรเป็ นอักษรไทย
เพื่อความสะดวกในการวิจยั ครั้งนี้ และเพื่อยังประโยชน์แก่ผทู ้ ี่ไม่สามารถอ่านอักษรเขมร
ได้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการปริ วรรตอักษรเขมรเป็ นอักษรไทย อย่างไรก็ตามเนื่องจากประชุมสุ ภาษิตเขมร
ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ มีการถ่ายถอดจากอักษรเขมรมาเป็ นอักษรไทยแล้ว ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงคงไว้
ตามต้นฉบับเดิมเพื่อให้เห็นถึงการปริ วรรตภาษาเขมรเป็ นอักษรไทยในสมัยก่อน หลักการปริ วรรต
ในที่น้ ีจึงใช้กบั การปริ วรรตอักษรเขมรเป็ นอักษรไทยที่มาจากฉบับภาษาเขมรเท่านั้น โดยเฉพาะใน
บทที่ ๔ ที่วา่ ด้วยการตรวจสอบชําระเปรี ยบเทียบ
นอกจากนี้เนื่องจากภาษาเขมรที่ใช้ เป็ นอักขรวิธีภาษาเขมรโบราณ จึงอาจมีความแตกต่าง
ไปจากการสะกดของอักขรวิธีในภาษาเขมรปัจจุบนั บ้าง ในที่น้ ีเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิวฒั น
การของอักขรวิธีของภาษาเขมร ผูว้ ิจยั จึงได้ปริ วรรตโดยคงอักขรวิธีเดิมไว้ไม่ได้แก้ไข โดยมี
หลักเกณฑ์ในการปริ วรรตถ่ายถอดตัวอักษรและสระจากอักษรเขมรเป็ นอักษรไทยดังนี้

๑

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ (ผูแ้ ปล), ลัทธิธรรมเนียมต่ างๆ ภาคที่
๒๑ (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒), หน้า ข.
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รูปพยัญชนะซ้ อน
รู ปพยัญชนะซ้อนในภาษาเขมร มี ๓๒ รู ป ยกเว้น L /ลอ/ เมื่อเขียนด้วยพยัญชนะ
ตัวเต็มและมีพยัญชนะตัวเชิงของตนเองซ้อนอยูข่ า้ งใต้ จัดเรี ยงตามวรรครู ปลักษณะเป็ นดังนี้
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พยัญชนะซ้ อนอักษรเชรียง
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๗
การถ่ ายถอดรูปสระ
๑. สระจม มีหลักในการปริ วรรต ดังนี้
อักษรเชรียง
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๒. สระลอย ใช้หลักการปริ วรรตดังนี้
อักษรเชรียง

ปริวรรตเป็ นอักษรไทย
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๕. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ทฤษฎีที่นาํ มาใช้เป็ นทฤษฎีการศึกษาวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
โดยเน้นในเรื่ องของ
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีสองชาติที่มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงวัฒนธรรม
๖. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ และหน่ วยงานทีจ่ ะนําผลวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ได้รับการเผยแพร่ ในวารสารทางวิชาการ
๗. แผนการถ่ ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่ กลุ่มเป้าหมาย
เผยแพร่ ผลการวิจยั ในวารสารทางวิชาการของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๘. วิธีการดําเนินการวิจัย
๗.๑ เก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็ นภาษาไทยและภาษาเขมร รวมทั้งเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗.๒ เก็บข้อมูลจากการสํารวจเอกสารในหอสมุดแห่งชาติ พระนคร
๗.๓ วิเคราะห์ขอ้ มูล
๗.๔ เรี ยบเรี ยงผลการวิจยั โดยใช้วิธีการเรี ยบเรี ยงแบบพรรณนา

๑๐

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับวรรณคดีประเภทฉบับ (จฺบาบ่ )
Saveros POU หนังสื อเรื่ อง Guirlande de Cpap’ ๑ ได้ตรวจสอบชําระปริ วรรตและแปล
วรรณกรรมประเภทจฺบาบ่หลายเรื่ องเป็ นภาษาฝรั่งเศส มีตวั บทจํานวน ๑๒ เรื่ อง บางเรื่ องไม่ปรากฏ
ในฉบับของพุทธศาสนบัณฑิตย์ ได้แก่ จฺบาบ่พากฺยจาส่ จฺบาบ่มหาปฏฺฐาน จฺบาบ่ไหมหาชน สาสฺ ตฺ
รากฺฎาม จฺบาบ่ทูนฺมานขฺลวน จฺบาบ่สุภาษิต จฺบาบ่บณฺ ฎาํ บิตา จฺบาบ่สฺรี จฺบาบ่ปฺรุส จฺบาบ่วิธูรบณฑิต
จฺบาบ่ธมฺ มบาล และสาสฺ ตฺราสวฺสตีนอกจากนี้ได้ทาํ คําอธิบายไว้ขา้ งต้นของฉบับแปลด้วย
Judith M. Jacob หนังสื อเรื่ อง The Traditional Literature of Cambodia ๒ ได้จดั
วรรณกรรมประเภทหนึ่งของเขมรเรี ยกว่า จฺบาบ่ โดยให้ความหมายและกล่าวถึงลักษณะเด่นของ
วรรณกรรมประเภทนี้อย่างสังเขป รวมทั้งเรื่ องเด่นของวรรณกรรมประเภทนี้วา่ เป็ นวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการค้นคว้าอ้างอิงเกี่ยวกับวรรณกรรม
ประเภทนี้และเรื่ องย่อของวรรณกรรมประเภทนี้ไว้ดว้ ย
ฆีง หกฑี (ฆีง หุ กฑี) หนังสื อลักษณะทัว่ ไปของวรรณคดีเขมร (ทิฎฺฐภาพทูเทา ไน อกฺสร
สาสฺ ตฺรแขฺ มร) ๓ กล่าวว่า หมายถึงตัวบทอักษรศาสตร์ซ่ ึงแต่งเป็ นคําประพันธ์ เป็ นร้อยกรองศีลธรรม
สําหรับคนทัว่ ไป ตัวบทฉบับ (จฺบาบ่) ส่ วนใหญ่ไม่มีระบุศกั ราช สามารถจัดแบ่งออกได้เป็ น ๒ กลุ่ม
คือ ฉบับเก่า หรื อ ฉบับโบราณ แต่งขึ้นในระหว่างศตวรรษที่ ๑๕ – ๑๗ และฉบับที่แต่งขึ้นใหม่ ซึ่ง
แต่งในสมัยกลางระหว่างศตวรรษที่ ๑๘ ถึงกลางศตวรรษที่ ๑๙
ประยูร ทรงศิลป์ วรรณกรรมคําสอนเขมร: จฺบาบ่เผฺสงๆ๔ เป็ นผลงานแปลจากวรรณกรรม
คําสอนภาษาเขมร “จฺบาบ่เผฺสงๆ” ซึ่งประกอบด้วยคําสอนจํานวน ๑๔ เรื่ อง ซึ่งนักปราชญ์ราช
บัณฑิตเขมรโบราณในสมัยอุตดงค์เป็ นราชธานีของประเทศกัมพูชา ได้แต่งขึ้นสําหรับใช้อบรมสัง่
๑
๒

Saveros POU, Guirlande de Cpāp’. Paris: Cedoreck, 1988.

Judith M. Jacob. The Traditional Literature of Cambodia. New York: Oxford University Press,

1996.
๓

ฆีง หุกฑี, ทิฎฺฐภาพทูเทา ไน อกฺสร สาสฺ ตฺรแขฺมร. Paris: Harmattan, 1990. และ ฆีง หุกฑี, ทิฎฺฐภาพ
ทูเทา ไน อกฺสร สาสฺ ตฺรแขฺมร. ภฺ นเํ พญ: บณฺ ณาคารองฺคร, 2003.
๔
ประยูร ทรงศิลป์ , วรรณกรรมคําสอน: จฺบาบ่ เผฺสงๆ. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์หา้ งหุ น้ ส่ วนจํากัดสุ วรรณสิ ริ
การพิมพ์, ๒๕๕๓.

๑๑
สอนลูกหลานตลอดจนบุคคลทัว่ ในสังคมเขมร นอกจากบทแปลยังมีการนําเสนอการวิเคราะห์ใน
ประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งอธิบายศัพท์สาํ นวนที่ปรากฏในเรื่ อง ส่ วนท้ายสุ ดของงานแปลได้สรุ ป
วิเคราะห์ภาพรวม
เพือ่ ผูส้ นใจจะได้ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมคําสอนเขมรและ
วรรณกรรมคําสอนของประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ที่มีส่วนคล้ายคลึงกับวรรณกรรมคําสอนของไทย
อย่างละเอียดลึกซึ้งต่อไป
ศานติ ภักดีคาํ จฺ บาบ่วิธูรบณฺ ฑิต: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ๑ กล่าวว่า จฺบาบ่วิธูรบณฺ ฑิตเป็ น
วรรณกรรมของเขมรเรื่ องหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยมเชื่อถืออย่างแพร่ หลายในสมัยก่อน จฺ บาบ่วิธูรบณฺ
ฑิตจัดเป็ นวรรณกรรมคําสอนแต่งด้วยคําประพันธ์ร้อยกรองประเภทบทพรหมคีติท้ งั หมด โครง
เรื่ องที่ปรากฏเป็ นคําสอนที่เป็ นทั้งข้อห้ามและข้อควรปฏิบตั ิเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตนในชีวิตประจําวัน
เป็ นหลัก จฺบาบ่วิธูรบณฺ ฑิตให้คุณค่าแก่ผเู ้ ชื่อถือและปฏิบตั ิตามหลายด้าน เช่น ให้ประพฤติตนเป็ น
คนดีท้ งั กาย วาจา และใจ โดยเฉพาะในด้านวาจามีการเน้นยํ้าหลายครั้งถึงเรื่ องการรักษาคําสัตย์ ผู ้
ปฏิบตั ิตามจะได้รับความมีสิริมงคลเจริ ญรุ่ งเรื องตลอดไป จากเนื้อหาคําสอนที่ปรากฏแสดงให้เห็น
ถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิ พลต่อคําสอนของเขมรเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะในด้าน
เนื้ อหาที่เน้นการสั่งสอนธรรมะที่ มาจากหลักธรรมเบื้องต้นทางพระพุทธศาสนา เช่ น คําสอนที่
เกี่ ยวกับการรั กษาวาจาสัตย์ ซึ่ งเป็ นหลักธรรมคําสอนในเบญจศีล เป็ นต้น เพื่อให้สามารถนําไป
ประพฤติปฏิบตั ิตนในสังคม
ศานติ ภักดีคาํ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทย – เขมร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๔๐๓๒ เป็ น
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทย – เขมร โดยศึกษาจากสถานการณ์ความวุน่ วายใน
ประเทศกัมพูชาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๒๕ จนถึง พ.ศ. ๒๓๙๐ อันเป็ นปี ที่สมเด็จพระหริ รักษ์รามา อิศ
ราธิบดี (พระองค์ดว้ ง) ขึ้นครองราชย์ ประเทศกัมพูชาเกิดการจลาจลภายใน แม้แต่พระราชวงศ์
กัมพูชาต่างก็ได้รับผลกระทบ เช่น พระองค์ดว้ ง ต้องหนีเข้ามาประทับในกรุ งเทพฯ ดังนั้นจึงซึมซับ
และเรี ยนรู ้ภาษาและวรรณคดีไทยในเวลานั้น เมื่อมีสงครามย่อมก่อให้เกิดช่องว่างทางวัฒนธรรม
กัมพูชา เพราะทําให้มีการเผาทําลายตํารับตําราเอกสารต่างๆ รวมถึงวัดวาอาราม วรรณคดีเขมรทั้ง
ทางโลกและทางธรรมถูกทําลายไปเป็ นจํานวนมาก เมื่อสมเด็จพระหริ รักษ์รามา (พระองค์ดว้ ง) ขึ้น
๑

จฺบาบ่ วธิ ูรบณฺฑิต: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ งานวิจยั ประกอบรายวิชา ๓๑๔ ๔๕๘ สัมมนาและรายงาน
การค้นคว้า ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา ๒๕๔๔ หลักสูตรปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึ กภาษา
ตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา ๒๕๔๔.
๒
ศานติ ภักดีคาํ . รายงานการวิจัยเรื่องความสั มพันธ์ ระหว่ างวรรณคดีไทย – เขมร พ.ศ. ๒๓๒๕ –
๒๔๐๓. กรุ งเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ,
๒๕๔๗.

๑๒
ครองราชย์แล้วจึงโปรดให้ฟ้ื นฟูวรรณคดีเขมรนด้านต่างๆ คือ ด้านรู ปแบบคําประพันธ์ในช่วงพ.ศ.
๒๓๒๕ – ๒๔๐๓ รู ปแบบคําประพันธ์เขมรแบ่งออกได้ ๒ กลุ่ม กลุ่มแรกเป็ นรู ปแบบคําประพันธ์ที่
มีมาแต่ด้ งั เดิมคือคําประพันธ์ประเภท บทโพล, บทพํโนล (เทียบได้กบั กาพย์ฉบังของไทย), บทกาก
คติ (เทียบได้กบั กาพย์สุรางคนางค์ของไทย), บทพรหมคีติ (เทียบได้กบั กาพย์ยานีของไทย), บทภุชง
คลีลา และบทบนโทลกาก รู ปแบบคําประพันธ์อีกกลุ่มหนึ่งเขมรรับไปตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระหริ
รักษ์รามา (พระองค์ดว้ ง) คําประพันธ์ประเภทนี้คือ “กลอน” ของไทย เขมรรับไปทั้งกลอนธรรมดา
และกลอนกลบท แล้วดัดแปลงเป็ นรู ปแบบต่างๆ ทั้งนี้ยงั รวมถึงการแต่งในขนบของเพลงยาวที่เขมร
เรี ยกว่า “พากย์กาพย์นิราศ – พากย์กาพย์สงั วาส” อีกด้วย ในด้านวรรณคดีศาสนาสมเด็จพระหริ รักษ์
รามาอิศราธิบดี (พระองค์ดว้ ง) ขอพระราชทานพระไตรปิ ฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจาก
กรุ งเทพฯ รวมถึงแปลวรรณคดีพทุ ธศาสนาของไทยเป็ นภาษาเขมร เช่น ไตรภูมิพระร่ วง (ไตรภูมิ
กถา) และไตรโลกวินิจฉัยกถา นอกจากนี้พระสงฆ์ที่กลับมาจากการศึกษาพระธรรมในประเทศไทย
ก็นาํ ขนบวรรณคดีพระพุทธศาสนาของไทยเข้ามาประยุกต์กลายเป็ นร่ ายยาวมหาเวสสันดรฉบับ
ภาษาเขมร ในด้านวรรณคดีกลอนอ่าน – กลอนสวด กวีเขมรได้นิพนธ์วรรณคดีประเภท “แลบง
(เทียบได้กบั กลอนอ่าน – กลอนสวดของไทย)” ขึ้นใหม่ในยุคนี้เป็ นจํานวนมาก โดยนําเค้าโครงมา
จาก ๓ กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่ม ๑ มาจากวรรณคดีพระพุทธศาสนา กลุ่มที่ ๒ มาจากนิทานพื้นบ้านเขมร
และกลุ่มที่ ๓ รับผ่านจากวรรณคดีไทย (โดยลักษณะการแปล) เช่น เรื่ องกากี พระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระหริ รักษ์รามา (พระองค์ดว้ ง) เป็ นต้น ด้านวรรณคดีการแสดงเขมรรับวัฒนธรรมการ
แสดงละครใน ของไทยไปพร้อมกับแปลบทละครไทยเป็ นภาษาเขมรเพื่อใช้ประกอบการแสดง
ละครในราชสํานักกัมพูชาด้วย วรรณคดีการแสดงในกลุ่มนี้ที่มีหลักฐานชัดเจนคือเรื่ องรามเกียรติ์
เขมรภาคหลัง (ผูกที่ ๗๕ – ๘๐) และบทละครเรื่ องอิเหนาคําเขมรที่มีตน้ ฉบับในหอพระสมุดวชิ
รญาณ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ ความสัมพันธ์ทางวรรณคดีไทย – เขมร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๔๐๓ ที่
เห็นอย่างเด่นชัดคือการหลัง่ ไหลของอิทธิพลวรรณคดีไทยเข้าไปในกัมพูชา การรับอิทธิพลทาง
วรรณคดีไทยเข้าสู่วรรณคดีเขมรนั้นมิได้รับเข้าไปทั้งหมด
แต่กวีเขมรได้ดดั แปลงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงและประยุกต์ลกั ษณะของวรรณคดีไทยเหล่านั้นให้เข้ากับแนวความคิดและความ
ต้องการของกวีเขมรด้วย เพือ่ ให้เหมาะสมกับขนบวรรณคดีและความนิยมของชาวกัมพูชา
ศานติ ภักดีคาํ บทความเรื่ อง “ลักษณะคําประพันธ์เขมรสมัยกลาง ๑” ๑ และ “ลักษณะคํา
ประพันธ์เขมรสมัยกลาง ๒”๑ กล่าวถึงรู ปแบบคําประพันธ์เขมรสมัยหลังเมืองพระนคร ว่ามีท้ งั หมด

๑

ศานติ ภักดีคาํ , “ลักษณะคําประพันธ์เขมรสมัยกลาง,” วารสารมนุษยศาสตร์ ปริทรรศน์ ๒๐ (ภาคเรี ยน
ที่สอง ๒๕๔๑): ๔๑-๔๕.

๑๓
๕ ประเภท และมีลกั ษณะเป็ นกาพย์ ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกาพย์ของไทย ได้แก่ บทพํโนล มีความ
ใกล้เคียงกับกาพย์ฉบัง บทกากคติ มีความใกล้เคียงกับกาพย์สุรางคณางค์ และบทพรหมคีติมี
ลักษณะใกล้เคียงกับกาพย์ยานี และกล่าวถึงรู ปแบบคําประพันธ์ประเภทบทพากย์ ๗ และกลบทของ
บทพากย์ ๗ ว่าน่าจะได้รับอิทธิพลรู ปแบบจากกลอนแปดและกลบทของกลอนแปดของไทยใน
สมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น บทความนี้มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจยั ในด้านรู ปแบบคําประพันธ์ที่
ใช้ในการประพันธ์สุภาษิตเขมร (ฉบับ/ จฺบาบ่)
ศานติ ภักดีคาํ บทความเรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีเขมร – ไทย” ๒ กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีเขมร – ไทย อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีเขมร – ไทย ใน
สมัยต่างๆ และเป็ นความพยายามที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์เหล่านี้โดยใช้ขอ้ มูลประวัติศาสตร์ การ
อ่านจารึ กและโบราณคดี มาประกอบกับวรรณคดีศึกษา และได้แบ่งความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดี
เขมร – ไทย เป็ น ๔ สมัยคือ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีเขมร – ไทย ก่อนกรุ งศรี อยุธยา อิทธิพล
วรรณคดีเขมรโบราณในวรรณคดีอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๐ อิทธิ พลวรรณคดียอ้ นกลับในพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๑ – ๒๒ และยุคสมัยแห่ งอิทธิพลรัตนโกสิ นทร์ในวรรณคดีเขมร พุทธศตวรรษที่ ๒๓
– ๒๔
ศานติ ภักดีคาํ บทความเรื่ อง “ฉบับตรี เนตร พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระราชสมภาร:
วรรณกรรมสะท้อนการเมืองเขมรสมัยหลังเมืองละแวก” ๓ บทความเรื่ องนี้เป็ นการศึกษา ฉบับ
ตรี เนตร พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระราชสมภาร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมองที่มีต่อการเมืองเขมร
สมัยหลังเมืองละแวก ซึ่งเป็ นช่วงที่ประเทศกัมพูชาถูกรุ กรานจากศัตรู ภายนอก และเกิดความ
วุน่ วายภายในอันเนื่องมาจากการแย่งชิงราชสมบัติ ทําให้ประเทศกัมพูชาทรุ ดโทรมลง เนื้อหาใน
ฉบับตรี เนตร แบ่งออกได้เป็ น ๓ ส่ วน คือ ส่ วนที่หนึ่งเป็ นการเสนอคําสอนที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า
แผ่นดิน ในส่ วนนี้แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินเขมร และแสดงให้เห็นถึงความ
คาดหวังเกี่ยวกับกษัตริ ยใ์ นอุดมคติที่ผแู ้ ต่งต้องการให้เป็ น ส่ วนที่สองเป็ นส่ วนที่เป็ นการสัง่ สอนขุน
๑

ศานติ ภักดีคาํ , “ลักษณะคําประพันธ์เขมรสมัยกลาง (๒),” วารสารมนุษยศาสตร์ ปริทรรศน์ ๒๑ (ภาค
เรี ยนที่หนึ่ง ๒๕๔๒): ๒๙-๔๓.
๒
ศานติ ภักดีคาํ , “ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีเขมร – ไทย,” วารสารมนุษยศาสตร์ ปริทรรศน์ ๒๔
(ภาคเรี ยนที่ ๑ ๒๕๔๕): ๗-๑๔.
๓
ศานติ ภักดีคาํ “ฉบับตรี เนตร พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระราชสมภาร: วรรณกรรมสะท้อนการเมือง
เขมรสมัยหลังเมืองละแวก,” บทความเสนอในการประชุมวิชาการอินโดจีน ครั้งที่ ๑ “อินโดจีนในกระแสการ
เปลี่ยนแปลง” ศูนย์วจิ ยั สังคมอนุภมู ิภาคลุ่มนํ้าโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๙ –
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔.

๑๔
นางว่าขุนนางควรวางตัวอย่างไรกับพระเจ้าแผ่นดิน และเปรี ยบเทียบขุนนางกับประชาชน อัน
แสดงถึงความคิดที่ประชาชนมองระบบขุนนางเขมรในช่วงนั้นได้อย่างดี ส่ วนที่สามเป็ นส่ วนที่จดั
ได้วา่ เป็ นเนื้อหาหลักของเรื่ องคือการอธิบายธรรมครั้ง ๓ หัวข้อ โดยอธิบายประกอบทีละข้อไป
เนื้อหาตรงส่ วนนี้ไม่ได้แสดงถึงความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของเขมรมากนัก

๑๕

บทที่ ๓
ลักษณะทัว่ ไปของสุ ภาษิตเขมร
๒.๑ ความหมายและนิยามของคําว่ า “ฉบับ (จฺบาบ่ )”
สุ ภาษิตเขมร หรื อ ฉบับ (จฺบาบ่) เป็ นวรรณกรรมคําสอนประเภทหนึ่งของเขมร
พจนานุกรมภาษาเขมรฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ กรุ งพนมเปญ พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้
ความหมายว่า
คําบัญญัติ สําหรับให้ชาวนครปฏิบตั ิตาม, วินยั , กฎเกณฑ์, กระบวนคํา
สอนมนุษย์ให้ประพฤติดี, แบบอย่าง ตัวอย่าง แบบ ความเดิม๑
ฆีง หุ ก ฑี อธิบายคําว่า ฉบับ หรื อ จฺบาบ่ ในหนังสื อลักษณะทัว่ ไปของวรรณคดีเขมร ดังที่
แปลได้ความว่า
...จฺบาบ่ มาจากคําว่า จาบ่ โดยเพิ่มหน่วยเสี ยงเติมกลาง /b/ เข้าไป
กลายเป็ นคําว่าจฺบาบ่...ดังนี้คาํ ว่า จฺบาบ่ จึงหมายถึงวรรณคดีคาํ สอน หรื อแบบอย่าง
คําสอนที่แต่งเป็ นกาพย์ (บทร้อยกรอง)...นอกจากนี้คาํ ว่า จฺบาบ่ ยังมีความหมาย
กว้างออกไปอีก คือรวมถึงกฎหมายต่างๆของรัฐ...๒
นอกจากนี้ฆีง หุ ก ฑี ยังอธิบายความหมายของคําว่า “จฺบาบ่” ว่า ในภาษาเขมรยังมี
ความหมายกว้างหมายถึงกฎหมายทั้งหมดของรัฐหนึ่งๆ ในความหมายว่า ใครทําผิดฉบับบัญญัติตอ้ ง
ถูกรัฐจับ ถูกสังคมจับทําโทษอีกด้วย แต่คาํ ว่า “จฺบาบ่” ในที่น้ ีหมายถึงตัวบทอักษรศาสตร์ซ่ ึงแต่งเป็ น
คําประพันธ์ เป็ นร้อยกรองศีลธรรมสําหรับคนทัว่ ไป
จากที่กล่าวมาจึงอาจกล่าวได้วา่ ฉบับ หรื อ จฺบาบ่ เป็ นประเภทวรรณคดีเขมรประเภทหนึ่ง
ซึ่งเป็ นวรรณคดีคาํ สอนที่ประพันธ์ดว้ ยรู ปแบบคําประพันธ์ประเภทร้อยกรอง และปรากฏหลักฐาน
ว่ามีการแต่งขึ้นตั้งแต่งประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๒ เป็ นต้นมา

๑
๒

พุทฺธสาสนบณฺ ฑิตฺย, จฺบาบ่ เผฺสงๆ (ภฺนเํ พญ: พุทฺธสาสนบณฺ ฑิตฺย, ๒๕๑๑), หน้า ๒๑๕.
ฆีงหุกฑี, ทิฎฺฐภาพทูเทาไนอกฺสรสาสฺ ตฺรแขฺมร (Paris: L’Harmattan, ๑๙๙๗), หน้า ๖๙.

๑๖
๒.๒ ยุคสมัยในการแต่ ง
วรรณคดีเขมรประเภทฉบับ (จฺบาบ่) ค่อนข้างมีปัญหาเรื่ องยุคสมัยของการแต่ง เนื่องจากมัก
ไม่ระบุวนั เวลาที่แต่งและมักไม่ระบุชื่อผูแ้ ต่งไว้ในเนื้อเรื่ อง
ดังนั้นการศึกษาอายุของวรรณคดี
ประเภทนี้จึงต้องอาศัยการศึกษาเปรี ยบเทียบในด้านนิรุกติศาสตร์ กับวรรณคดีเขมรประเภทอื่นๆ
เช่น จารึ กนครวัดสมัยหลังเมืองพระนคร หรื อรามเกียรติ์เขมรภาคต้น นักวิชาการสําคัญที่
ทําการศึกษาวรรณคดีเขมรประเภทฉบับ คือ Ph. JENNER และ Saveros POU เป็ นต้น
ฉบับ (จฺบาบ่) แบ่งออกเป็ น ๒ ประเภทโดยอาศัยสมัยการแต่งเป็ นเกณฑ์๑ คือ
๑. ฉบับเก่ า หรือโบราณ (จฺบาบ่จาส่ ) คือฉบับที่แต่งขึ้นในสมัยกลางระหว่างพุทธศตวรรษที่
๒๑ – ๒๓ ได้แก่ จฺบาบ่ตฺรีเนตฺ ร จฺบาบ่พฺระราชสมภาร จฺบาบ่ปุรส จฺบาบ่สฺรี จฺบาบ่อริ ยสตฺ ถา และ จฺ
บาบ่สุภาสิ ต เป็ นต้น ฉบับเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ระบุเวลาที่แต่ง แต่จากการศึกษาอาจสันนิษฐานได้วา่
เกิดขึ้นในสมัยอุดงค์ ดังความใน “ข้อสังเกตต่อฉบับต่างๆ” ที่วา่
ตัวบทเหล่านี้ ล้วนแต่ไม่ได้ลงกาลปริ จเฉท ให้เรารู ้ชดั ว่า เกิดขึ้นในปี
ใดปรากฏชัด แต่นกั ศึกษาสามารถสันนิษฐานได้วา่ เป็ นตัวบทที่เกิดขึ้นในสมัยอุ
ดงค์ คือระหว่างศตวรรษที่ ๑๗ – ๑๘ และ ๑๙ เท่านั้น โดยเขาประมาณตามหลัก
ความคิด คําสอนและขนบธรรมเนียมซึ่งมีอธิบายไว้ในตัวบทเหล่านั้น๒
๒. ฉบับใหม่ (จฺบาบ่ถฺมี) คือฉบับที่แต่งขึ้นในสมัยกลางระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๔ – ๒๕
ได้แก่ จฺบาบ่ของกฺรมงุย ของอาจารย์จุง และโดยกวีบณั ฑิตในชั้นหลัง ซึ่งปรากฏในวารสารกัมพุช
สุ ริยา ตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๒๖ เป็ นต้นมา๓
๒.๓ ทีม่ าคําสอนในสุ ภาษิตเขมร
ตามการศึกษาของนักวิชาการสันนิษฐานว่า วรรณกรรมประเภทฉบับ (จฺบาบ่) หรื อสุ ภาษิต
เขมร มีตน้ กําเนิดที่ชดั มากคือเริ่ มจากปลายคริ สต์ศตวรรษที่ ๑๖ เป็ นต้นมา คือในช่วงที่
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมเขมรซึ่งแต่เดิมได้รับอิทธิพลศาสนา

๑

เรื่องเดียวกันหน้ าเดียวกัน.
พุทฺธสาสนบณฺ ฑิตฺย, จฺบาบ่ เผฺสงๆ, หน้า ค.
๓
ฆีงหุกฑี, ทิฎฺฐภาพทูเทาไนอกฺสรสาสฺ ตฺรแขฺมร, หน้ า ๗๐.
๒

๑๗
พราหมณ์ก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเป็ นพระพุทธศาสนาเถรวาท ต่อมาในภายหลังจึงได้รับอิทธิพลจากไทย
ที่ได้ยอ้ นกลับมาในประเทศกัมพูชา ดังนั้นจึงอาจจําแนกออกได้ดงั นี้
๒.๓.๑ อิทธิพลศาสนาพราหมณ์ ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีอิทธิพลต่อสังคมเขมรตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งแต่สมัยก่อนพระนคร
จนถึงสมัยพระนคร เนื่องจากเป็ นศาสนาที่ได้รับการสนับสนุนจากราชสํานักเขมรโบราณ แนวคิด
คําสอนทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูจึงฝังรากลึกในสังคมกัมพูชา คําสอนต่างๆ เหล่านี้มีที่มาจากคัมภีร์
ต่างๆ ได้แก่คมั ภีร์ศิลปศาสตร์ พระธรรมศาสตร์ อรรถศาสตร์ นีติศาสตร์ เป็ นต้น อิทธิพลเหล่านี้ได้
สื บต่อมาถึงสมัยกลาง หรื อสมัยหลังพระนครบ้าง
๒.๓.๒ อิทธิพลพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
การเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยก่ อนพระ
นครที่พระพุทธศาสนาได้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องควบคู่กบั ศาสนาพราหมณ์ ชั่วระยะเวลาหนึ่ ง๑ แต่
พระพุทธศาสนานิ กายเถรวาทได้เริ่ มเข้ามีอิทธิ พลอย่างมากในประเทศกัมพูชาสมัยพระนคร ตั้งแต่
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ดังปรากฏว่าพระโอรสของพระ
เจ้าชัยวรมันที่ ๗ พระองค์หนึ่ งได้ไปศึกษาพระพุทธศาสนาในเกาะลังกาจนได้สมณศักดิ์๒ ในเวลา
ต่อมาพระพุทธศาสนาได้เริ่ มเข้ามาแทนที่ลทั ธิต่างๆ ในศาสนาฮินดูที่ให้การสนับสนุนระบบชนชั้น
และเคยได้รับการสนับสนุ นจากรัฐ ทําให้สถานภาพของพราหมณ์แม้จะยังมีตาํ แหน่ งในราชสํานัก
และมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมอยูแ่ ต่ก็ลดความสําคัญลงไปมาก พุทธศาสนาเริ่ มเข้าไปมีอิทธิ พลต่อ
วิถีชีวิตของชาวกัมพูชาในด้านต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งทางด้านวรรณกรรมดังที่ เดวิด แชนด์เลอร์ ได้
กล่าวว่า
...พุทธศาสนานิ ก ายเถรวาทเข้า มาแทนที่ ลทั ธิ ต่ างๆ ในศาสนาฮิ น ดู ที่
สนับ สนุ น ระบบชนชั้น และเคยได้รั บการสนับ สนุ น จากรั ฐ ในระยะยาวการ
เปลี่ ยนแปลงนี้ ไ ด้แ ผ่ไปหลายสาขา พราหมณ์ ย งั มี ตาํ แหน่ งอยู่ในราชสํานัก มี
หน้า ที่ ป ระกอบพระราชพิ ธี ต่ า งๆ แต่ ก็ล ดความสํา คัญ ลงไปมาก ตํา นานและ
๑

ม.จ.สุ ภทั รดิศ ดิศกุล (ผูแ้ ปล), ศาสนาพราหมณ์ ในอาณาจักรขอม (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเณศ,
๒๕๑๖), หน้า ๔ – ๕.
๒
เดวิด แชนด์เลอร์, ประวัตศิ าสตร์ กมั พูชา, แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร สดใส ขันติวรพงศ์ และวง
เดือน นาราสัจจ์ (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , ๒๕๔๐), หน้า ๑๐๒.

๑๘
วรรณกรรม อันมีรากฐานเพริ ศพรายจากวรรณคดีและประติมาณวิทยาของอินเดีย
ที่เคยปรากฏในภาพจําหลัก ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม และจารึ ก ค่อยลดวง
แคบเข้า มาอยู่ใ นแวดวงสุ น ทรี ยศาสตร์ เถรวาท และวรรณคดี กัม พูชา เช่ น รา
มายณะฉบับพื้นเมือง มีการประสมประสานค่านิยมทางพุทธศาสนาเข้าไปด้วย...๑
แม้วา่ ในปลายสมัยพระนครประเทศกัมพูชาจะได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
และส่ งผลต่อการนับถือศาสนาของกัมพูชาในยุคนั้นมากแต่ไม่สามารถตัดขาดออกจากอิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณ์ที่มีอยูม่ าแต่เดิมได้ท้ งั หมด เพียงแต่นาํ มาสื บต่อและผสมผสานอิทธิพลซึ่งมีอยูแ่ ล้ว
ต่อไปอีก
๓. อิทธิพลวรรณคดีไทย ความสัมพันธ์ดว้ ยวรรณกรรมระหว่างกรุ งอุดงค์ของกัมพูชาและ
กรุ งรัตนโกสิ นทร์มีปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจน ตั้งแต่สมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี (พระองค์เอง)
เสด็จกลับจากกรุ งเทพฯ มาครองราชย์ ณ กรุ งอุดงค์ฤๅชัย ในปี พ.ศ. ๒๓๓๗ – ๒๓๓๙ พระองค์ได้
ฟื้ นฟูดา้ นวรรณคดีเขมรประเภทต่างๆ เช่น ตรวจสอบชําระพงศาวดารกัมพูชาฉบับหนึ่ งเป็ นที่รู้จกั
กันในชื่อว่าพระพงศาวดารเขมร ของเจ้ ารามาธิบดีถวาย หรื อ พงศาวดารเมืองละแวก และได้นาํ มา
ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
แปลเป็ นภาษาไทย๒ นอกจากนี้ ในรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์รามาธิ บดี (พระองค์เอง) ยังมีกวี
เขมรที่มีชื่อเสี ยงหลายคน เช่น ออกญาวงศากษัตรี ย ์ (นง) ได้ประพันธ์เรื่ องโลกนัยชาดก (ธนัญชัย
บัณฑิตชาดก) เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๗๓
สงครามระหว่างไทยกับเวียดนามในช่วงรัชกาลสมเด็จพระอุทยั ราชา (พระองค์จนั ท์) (พ.ศ.
๒๓๓๙ – ๒๓๗๗) จนถึงรัชกาลสมเด็จพระองค์มี (พ.ศ. ๒๓๗๗ – ๒๓๙๐) เป็ นสงครามที่ทาํ ให้
กัมพูชาได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านวรรณคดีได้รับความเสี ยหายมาก
เนื่ องจากในช่ วงที่ เวียดนามเข้ามาตั้งกองทัพอยู่ในกัมพูชา เวียดนามได้ทาํ ลายวัดวาอารามของ
พระพุทธศาสนา ทําให้คมั ภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่เก็บรักษาไว้ตามวัดต่างๆ ถูกทําลาย
อย่างไรก็ตามปรากฏหลักฐานว่า ในยุคนี้ สมเด็จพระอุทยั ราชา (พระองค์จนั ท์) โปรดให้
ฟื้ นฟูงานด้านวรรณคดี ออกกฎหมายรวมทั้งเรี ยบเรี ยงพงศาวดารกัมพูชาขึ้นใหม่อีกฉบับหนึ่ งในปี
พ.ศ. ๒๓๖๑ (ค.ศ. ๑๘๑๘) เรี ย กว่า “รบากษั ต ริ ย์ ” หรื อ พงศาวดารกัม พูช าฉบับ ออกญาวงศา
๑

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๔.
๒
ประชุมพงศาวดารภาค ๔ (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๕๙), หน้า ๒๑.
๓
ลาง หาบ่อาน, สิ กฺสาปฺรวตฺตอิ กฺสรสาสฺ ตฺรแขฺมร สมัยนครภฺนํฎล่ สมัยอุฎงฺุ ค (ภฺนเํ พญ: คิมเอง, ๒๕๑๑),
หน้า ๒๖๔.

๑๙
สรรเพชญ (นง)๑ มี การแปลพระวินัยเป็ นภาษาเขมร๒ นอกจากนี้ กวีเขมรหลายคนที่มีชีวิตอยู่ใน
รั ชกาลนี้ ได้ประพันธ์ศาสตราแลบงไว้หลายเรื่ อง เช่ น ออกญาวงศาสรรเพชญ (นง) เป็ นกวีที่มี
ผลงานตั้งแต่ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์รามาธิ บดี (พระองค์เอง) เมื่อรับราชการต่อมาในรัชกาล
สมเด็จพระอุทยั ราชา (พระองค์จนั ท์) ก็ได้ประพันธ์ศาสตราแลบงไว้หลายเรื่ อง เช่น เรื่องบุญญสา
สิ รสา แต่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๐ เรื่องโภคกุลกุมาร แต่งในปี พ.ศ. ๒๓๔๗ เรื่องวรนุช-วรเนตร แต่งใน
ปี พ.ศ. ๒๓๔๙๓ เป็ นต้น ในยุคนี้ มีการแปลวรรณกรรมไทยหลายเรื่ องมาประพันธ์เป็ นภาษาเขมร
เช่น เรื่องกากี เรื่อง มุจลิน เรื่องดาวเรือง เป็ นต้น
รัชสมัยของสมเด็จพระหริ รักษ์รามาอิศราธิบดี (พระองค์ดว้ ง) (พ.ศ. ๒๓๙๐ – ๒๔๐๓) เป็ น
ยุคสมัยที่ มีการฟื้ นฟูวรรณกรรมรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมเขมรขึ้นใหม่หลายอย่าง ภายหลังจากถูก
ทําลายไปในสงครามระหว่างไทยกับเวียดนาม ทั้งในด้านวรรณกรรมรวมถึงวรรณกรรมประเภท
ฉบับ ด้านพระพุทธศาสนา และการฟื้ นฟูเอกสารสําคัญสําหรับบ้านเมือง เช่น ชําระกฎหมายต่างๆ๔
เป็ นต้น รวมทั้งให้จดั พระราชพิธีทวาทศมาสครบถ้วนทั้ง ๑๒ เดือน๕ เพื่อเป็ นการฟื้ นฟูพระราชพิธี
ในพระราชสํานักหลังจากที่เว้นว่างไปในระหว่างเกิดศึกสงครามกับเวียดนาม โดยเฉพาะการฟื้ นฟู
ในด้านวรรณกรรมเขมร ซึ่ งปรากฏหลักฐานว่า สมเด็จพระหริ รักษ์รามาอิศราธิ บดี (พระองค์ดว้ ง)
ทรงเป็ นกวีและทรงให้ความสนพระทัยในการฟื้ นฟูวรรณกรรมเขมรเป็ นอันมาก ดังที่ เมียจ บุณณ
กล่าวว่า สมเด็จพระหริ รักษ์รามาอิศราธิ บดีทรงเอาพระทัยใส่ ต่อการประพันธ์วรรณกรรมมาก และ
ทรงจัดให้ทดสอบศิษย์ของพระองค์ ว่า
...สมเด็จพระหริ รักษ์รามาอิศราธิบดีทรงเป็ นกวีเอก ทรงสอนคําประพันธ์
สอนให้รู้จกั แต่งข้อความเป็ นคําประพันธ์ถูกต้อง ไม่ผิดตามลักษณะของรู ปแบบ
คํา ประพัน ธ์ แ ละตามลัก ษณะการประพัน ธ์ ที่ มี ช้ ี แจงไว้ใ นกาพย์วิ ช า เหมื อ น
ศาสตรากากี ที่เป็ นพระราชนิ พนธ์ ศิษย์กวีในพระราชสํานักล้วนแต่ได้ประลอง
โดยพระองค์เสด็จออกประทับเป็ นประธานในการประลอง

๑

ฆีง หุก ฑี. มาลีบทอกฺสรสิ ลฺป์แขฺมรสตวตฺสที ๑๙ (ภฺนเํ พญ: บณฺ ณาคารองฺคร, ๒๐๐๓), หน้า ๑๓๓.
๒
กรมศิลปากร, ราชพงษาวดารกรุ งกัมพูชา (พระนคร: แพร่ พิทยา, ๒๕๑๕), หน้า ๒๐๕.
๓
Judith M. Jacob, The Traditional Literature of Cambodia (New York: Oxford University Press,
๑๙๙๖), p. ๗๙.
๔
กรมศิลปากร, ราชพงษาวดารกรุ งกัมพูชา, หน้า ๓๐๔.
๕
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๐๙.

๒๐
ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ได้เล่าว่า ครั้งหนึ่งนั้น เวลาประลองศิษย์กวี สมเด็จพระหริ รักษ์
รามาอิศราธิ บดีเสด็จออกมาประทับเป็ นประธานอยูใ่ นพระราชตําหนักคลัง ศิษย์
กวีเข้ามาประลองเฉพาะพระพักตร์ ครั้งละสองคน การประลองนี้ ไม่มีการเขียน
แต่ละครั้งศิษย์กวีตอ้ งกล่าวบทกวีดว้ ยปากเปล่า ศิษย์กวีคนหนึ่งนัง่ อยูใ่ นห้อง ศิษย์
กวีอีกคนหนึ่ งนัง่ อยูน่ อกห้อง ทรงตรัสสั่งให้กวีในห้องกล่าวคําว่า “เอย” ก่อน กวี
คนที่หนึ่ งพอกล่าวจบ กวีที่อยูน่ อกห้องต้องกล่าวคําว่า “เอย” ตอบในทันที ไม่ให้
ขาดเสี ยงเพื่อนของตน กวีท้ งั สองเล่นเสี ยงโต้ตอบกันไหลออกเป็ นบทกวี จับ
ปลายสัมผัสกันอย่างไพเราะ สมเด็จพระหริ รักษ์รามาอิศราธิ บดี (พระองค์ดว้ ง)
ทรงเป็ นประธานได้ทรงฟั งเปรี ยบเทียบ เมื่อทรงเห็นว่าถูกต้องแล้ว ทรงสบพระ
ราชหฤทัยมาก ทรงพระสรวลแล้วประทานรางวัลตามควร จึงทรงแต่งตั้งเป็ นกวี
...๑
การฟื้ นฟูวรรณกรรมเขมรในรัชกาลสมเด็จพระหริ รักษ์รามาอิศราธิ บดี (พระองค์ดว้ ง) ได้
ส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมเขมรอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสัมพันธ์
กับอิทธิ พลของวรรณกรรมไทยโดยตรง กล่าวคือ มีการรับรู ปแบบคําประพันธ์ประเภทกลอนของ
ไทยมาดัดแปลงเป็ นรู ปแบบคําประพันธ์เขมรประเภทบทพากย์ แล้วนํามาใช้ประพันธ์เรื่ องพระ
สมุทรเป็ นเรื่ องแรกในรัชกาลนี้
ในเวลาต่ อ มารู ป แบบคํา ประพัน ธ์ ป ระเภทนี้ จะได้รั บ ความนิ ย ม และนํา มาใช้ใ นการ
ประพันธ์ฉบับหลายเรื่ อง รู ปแบบคําประพันธ์ประเภทบทพากย์สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท
เช่ น บทพากย์ ๗ บทพากย์ ๘ บทพากย์ ๙ และยังมีการพัฒนาเป็ นกลบทต่างๆ มีลกั ษณะคล้ายกับ
กลอนกลบทของไทยอีกด้วย๒
นอกจากนี้ยงั พบว่า สมเด็จพระหริ รักษ์รามาอิศราธิบดี (พระองค์ดว้ ง) ทรงสนับสนุนให้กวี
ราชสํานักประพันธ์ศาสตราแลบงเรื่ องใหม่ข้ ึนเป็ นจํานวนมาก บางเรื่ องเป็ นเรื่ องที่ได้รับอิทธิพลจาก
วรรณกรรมไทย เช่ น ออกญาพระคลัง (นง) ได้ประพันธ์ฉบับสุ ภาษิ ต (จฺ บาบ่สุภ าสิ ต) เป็ นต้น

๑

เมียจ บุณณ, “การสิ กฺสาสมัยบุราณ,” กมฺพุชสุ ริยา ฉฺ นาํ ที ๔๘ เลข ๓ แขกกฺกฎา – สี หา – กญฺ ญา พ.ส.
๒๕๓๘ ค.ส. ๑๙๙๔, หน้า ๑๐๖.
๒
ศานติ ภักดีคาํ , รายงานการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบเพลงยาวกลบทและกลอักษร ในจารึกวัดพระเชตุ
พนฯ กับบทพากย์ กลบทของกัมพูชาในด้ านรู ปแบบคําประพันธ์ (กรุ งเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, ๒๕๔๖), หน้า ๙๓.

๒๑
นอกจากนี้ สมเด็จพระหริ รักษ์รามาอิศราธิ บดี (พระองค์ดว้ ง) ยังทรงพระราชนิ พนธ์ฉบับสตรี (จฺ บา
บ่สฺรี) หรื อสุ ภาษิตสอนหญิง ขึ้นสํานวนหนึ่ง
อิทธิพลไทยที่ปรากฏในวรรณกรรมประเภทฉบับของกัมพูชา ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน
ในรัชกาลสมเด็จพระหริ รักษรามาอิศราธิบดี (พระองค์ดว้ ง) ในกลางคริ สต์ศตวรรษที่ ๑๙ เพราะ
พระองค์ได้รับการศึกษาจากราชสํานักสยามและได้แต่ง ฉบับสตรี (จฺบาบ่สฺรี) หรื อสุ ภาษิตสอน
หญิง ขึ้นสํานวนหนึ่ง นอกจากนี้ออกญาวงศาสรรเพชญ (นง) ซึ่งได้รับการศึกษาแบบไทยด้วย ได้
แต่งฉบับสุ ภาษิต (จฺบาบ่สุภาสิ ต) ออกญาสุ ตตันตปรี ชา (อินท์) เป็ นกวีในต้นคริ สต์ศตวรรษที่ ๒๐
ได้แต่งโลกนีติปกรณ์ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ได้รับอิทธิพลจากโลกนิติไทย
๒.๔ รูปแบบคําประพันธ์ ของสุ ภาษิตเขมร (จฺบาบ่ )
รู ปแบบคําประพันธ์ที่ใช้ในการแต่งฉบับ (จฺบาบ่) มักแต่งเป็ นบทร้อยกรองเพื่อให้สามารถ
ท่องจําได้ง่าย และมักจะแต่งด้วยรู ปแบบคําประพันธ์ประเภทเดียวไปจนจบเรื่ อง รู ปแบบคํา
ประพันธ์ที่นิยมนํามาแต่งฉบับเก่า หรื อฉบับโบราณ (จฺบาบ่จาส่ - จบับจ๊ะส์) แต่งด้วยกาพย์โบราณ
เช่น บทกากคติ พรหมคีติ และภุชงคลีลา เป็ นต้น ส่ วนฉบับใหม่ (จฺบาบ่ถฺมี – จบับเถม็ย) บางครั้งใช้
บทประพันธ์โบราณ บางครั้งใช้คาํ ประพันธ์ใหม่ เช่น บทพากย์ ๗ บทพากย์ ๘ ฯลฯ ซึ่งเกิดขึ้นใน
ปลายรัชกาลสมเด็จพระหริ รักษรามาอิศราธิบดี (พระองค์ดว้ ง)
จากการศึกษาของศาสตราจารย์ฆีง หุก ฑี พบว่า ฉบับเก่า (จฺบาบ่จาส่ ) มีขนาดสั้น
ตัวอย่างเช่น ฉบับคําเก่า (จฺบาบ่พากฺยจาส่ ) ซึ่งในฉบับแปลภาษาไทยของหอพระสมุดฯ เรี ยกว่า
“สุ ภาษิตโบราณ” มีเพียง ๒๙ บท ต่อมาเมื่อมีการแต่งเรื่ องใหม่ๆ ก็มีขนาดยาวขึ้น เช่น ฉบับสุ ภาษิต
(จฺบาบ่สุภาสิ ต) ของออกญาวงศาสรรเพชญ (นง)
อีกประมาณ ๑๐๐ ปี ต่อมาจากผลงานของออกญาวงศาสรรเพชญ (นง) วรรณกรรมฉบับ
(จฺบาบ่) มีการพัฒนาต่อไปอีกกล่าวคือ ในต้นคริ สตศตวรรษที่ ๒๐ กรมงุยได้ประพันธ์ฉบับขึ้นใหม่
โดยใช้เป็ นบทขับประกอบการบรรเลงพิณนํ้าเต้า (แขฺสเฎียว) ร้องสัง่ สอนจากหมู่บา้ นหนึ่งไปยัง
หมู่บา้ นหนึ่งเพื่อตักเตือนสัง่ สอนประชาชน
รู ปแบบคําประพันธ์เขมรที่นิยมใช้แต่งวรรณกรรมเขมรประเภทฉบับ (จฺบาบ่) หรื อสุ ภาษิต
เขมรมีดงั นี้
๑. บทพรหมคีติ ฉบับที่แต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทนี้คือ ฉบับเกรติ์กาล ฉบับบุรุษ ฉบับ
สอนตน ฉบับคําเก่า ฉบับแด่มหาชน ฉบับวิทูรบัณฑิต เป็ นต้น
คําว่าพรหมคีติเป็ นภาษาบาลีแปลว่า บทเพลงของพระพรหม รู ปแบบคําประพันธ์ประเภทนี้
มีสาํ เนียงเศร้าสร้อย เพราะเป็ นคําประพันธ์ที่ใช้ในเรื่ องราวที่เกี่ยวกับทุกข์โศก การพลัดพรากนิราศ

๒๒
กัน หรื อกล่าวถึงความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น วรรณคดีเขมรเรื่ องสรรเสริ ญเหมันต์มาส (สรเสี ร
เหมนฺ ตมาส) พระราชนิพนธ์ในพระบาทศรี ธรรมราชา พระราชสมภารซึ่งพรรณนาถึงความเศร้า
โศกจากการพลัดพรากจากพระนางบุปผาวดี เป็ นต้น รู ปแบบคําประพันธ์ประเภทนี้อาจพบได้บา้ ง
ในฉบับสุ ภาษิตคําสอน ๑
แบบแผนบังคับของคําประพันธ์ประเภทนี้คือ ๑ บทมี ๔ วรรค วรรคที่ ๑ มี ๕ พยางค์ วรรค
ที่ ๒ มี ๖ พยางค์ วรรคที่๓ มี ๕ พยางค์ วรรคที่ ๔ มี ๖ พยางค์ ลักษณะสัมผัสประกอบด้วย สัมผัส
ในบทและสัมผัสข้ามบท สัมผัสในบทได้แก่ พยางค์ที่ ๕ ของวรรคที่ ๑ สัมผัสกับพยางค์ที่ ๓ ของ
วรรคที่ ๒ พยางค์ที่ ๖ ของวรรคที่ ๒ สัมผัสกับพยางค์ที่ ๕ ของวรรคที่ ๓ สัมผัสข้ามบทได้แก่
พยางค์ที่ ๖ ของวรรคที่ ๔ ในบทที่ ๑ สัมผัสกับพยางค์ที่ ๖ ของวรรคที่ ๒ ในบทที่ ๒
แผนผังบทพรหมคีติ

๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ตัวอย่ าง สุ ภาษิตโบราณ (ฉบับเกรติ์กาล) แต่งด้วยรู ปแบบคําประพันธ์ประเภทบทพรหมคีติ
ยลโทสถาชาคุณ
ยลลออถาอากรก
เสลียกสบงมินโกสก
ยลแสะถาชาลา

๑

ยลแอบุญถานรก
ยลแอละมกถาชาผกา ฯ
ฉลุสกญจกธเม็จเนตรา
ยลคุชชาถากันโด ฯ

ลี ธามเตง, อกฺสรสาสฺ ตฺรแขฺมร (ภฺนเํ พญ: เสง งวน หวต, ๒๕๐๓), หน้า ๖๐.

๒๓
คําแปล
เห็นโทษว่าเป็ นคุณ
เห็นดีวา่ เป็ นชัว่
นุ่งสบงไม่โกนผม
เห็นม้าว่าเป็ นลา

เห็นบุญว่าเป็ นนรก
เห็นอาจมว่าเป็ นดอกไม้ ฯ
ส่ องกระจกหลับนัยน์ตา
เห็นช้างว่าเป็ นหนู ฯ

๒. บทกากคติ ฉบับที่แต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทนี้คือ ฉบับกรม ฉบับอริ ยสัตถา ฉบับ
ลูกหลาน ฉบับคําสอนบิดา ฉบับลูกหลานเลบิก (มีบทพรหมคีติปนตอนท้าย) ฉบับตรี เนตร และ
ฉบับพระราชสมภาร เป็ นต้น
คําประพันธ์ประเภทนี้มีท่วงทํานองเหมือนการดําเนินหรื อการกระโดดของกา คือมีจงั หวะ
สมํ่าเสมอไม่ข้ ึนไม่ลง ช้าๆ เหมือนกาเดิน จึงมีชื่อว่าบทกากคติ รู ปแบบคําประพันธ์เขมรประเภทนี้
นิยมใช้บรรยายความทัว่ ๆไป หรื อใช้ในบทสนทนา และใช้ในบทเปิ ดเรื่ อง นอกจากนั้นยังสามารถ
พบได้ในฉบับสุ ภาษิตคําเขมรเป็ นจํานวนมาก๑
แบบแผนบังคับของคําประพันธ์ประเภทนี้คือ ๑ บทมี ๗ วรรค ๑ วรรค มี ๔ พยางค์
ลักษณะสัมผัสประกอบด้วย สัมผัสในบทและสัมผัสข้ามบท สัมผัสในบทได้แก่ พยางค์ที่ ๔ ของ
วรรคที่ ๑ สัมผัสกับพยางค์ที่ ๔ ของวรรคที่ ๒ พยางค์ที่ ๔ ของวรรคที่ ๓ สัมผัสกับพยางค์ที่ ๔ ของ
วรรคที่ ๕ และพยางค์ที่ ๔ ของวรรคที่ ๖ สัมผัสข้ามบทได้แก่ พยางค์ที่ ๔ ของวรรคที่ ๗ ในบทที่ ๑
สัมผัสกับพยางค์ที่ ๔ ของวรรคที่ ๓ ในบทที่ ๒ ความเกี่ยวเนื่องของเสี ยงของบทกากคติ เน้นเสี ยงที่
พยางค์ที่ ๒
แผนผังบทกากคติ
๐ ๐ ๐ ๐
๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐
๑

ลี ธามเตง, อกฺสรสาสฺ ตฺรแขฺมร (ภฺนเํ พญ : เสง งวน หวต, ๒๕๐๓), หน้า ๖๑.

๒๔

ตัวอย่ าง สุ ภาษิตสอนบุตร (ฉบับสุ ภาษิต) แต่ดว้ ยคําประพันธ์ประเภทบทกากคติ
กูนเอยรกสี
อุสาห์ชุมระ

กอกายธรณี
สเมาวาร์เฌอไพร
จิญจิมอาตมา ฯ

เนาะแองปรไพ
สนสมสพไถง

คําแปล
ลูกเอ๋ ยการทํามาหากิน โดยทางขุดแผ่นดิน
นัน่ แหละจึงจะประเสริ ฐ
อุตส่ าห์ถากถาง
หญ้าและเถาวัลย์พรรณไม้ สะสมทําให้ได้ทุกวันๆ
เลี้ยงอาตมา ฯ
๓. บทภุชงค์ ลลี า ฉบับที่แต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทนี้คือ สุ ภาษิตสอนหญิง (ฉบับเซร็ ย/ จฺ
บาบ่สฺรี) ของหมื่นไม
คําว่า ภุชงค์ลีลา แปลว่าการเดินของนาค หรื อการเลื้อยไปของนาค สําเนียงของบทภุชงค์
ลีลามีลกั ษณะโอนอ่อน อ่อนหวาน ท่วงทํานองแสดงออกถึงการเลื้อยของพญานาค สมัยโบราณ
นิยมใช้คาํ ประพันธ์ประเภทนี้ในตอนที่แสดงถึงความสบาย หรื อ การพักผ่อน เช่น ใช้ในบท
พรรณนาการเที่ยวป่ า ชมความงามของดอกไม้ในอุทยาน ชมทะเลหรื อธรรมชาติต่างๆ๑ เช่น ใช้เป็ น
บทพรรณนาความงามของเขาพระสุ เมรุ ในเรื่ องกากี พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระหริ รักษ์รามาอิศ
ราธิบดี (พระองค์ดว้ ง) เป็ นต้น
ภุชงค์ลีลาบทหนึ่งมี ๓ วรรค วรรคที่ ๑ มี ๖ พยางค์ วรรคที่ ๒ มี ๔ พยางค์ วรรคที่ ๓ มี ๔
พยางค์๒ ลักษณะสัมผัสแบ่งเป็ นสัมผัสในบท และสัมผัสนอกบท สัมผัสในบทได้แก่ พยางค์ที่ ๖ใน
วรรคที่ ๑ สัมผัสกับพยางค์ที่ ๔ ของวรรคที่ ๒ และสัมผัสระหว่างบทคือ พยางค์ที่ ๔ ของวรรคที่ ๓
ในบทที่ ๑ สัมผัสกับพยางค์ที่ ๖ ของวรรคที่ ๑ ในบทที่ ๒

๑
๒

ลี ธามเตง, อกฺสรสาสฺ ตฺรแขฺมร, หน้า ๖๑.
อึง เยง, กาพฺยสาสฺ ตฺรแขฺมร (ภฺนเํ พญ: มาเยีง, ๑๙๗๒), หน้า ๔๐.

๒๕
แผนผังบทภุชงคลีลา
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐

ตัวอย่ าง สุ ภาษิตสอนหญิง (ฉบับสตรี / จฺบาบ่สฺรี) แต่งด้วยรู ปแบบคําประพันธ์ประเภทบท
ภุชงค์ลีลา
เนะบทกํณต่จงชา
จงชาจฺบาบ่สฺรี ฯ
กาลนางอิรนฺ ทวตี
คืบุณฺณยกฺสา ฯ๑

ภูชงฺคลีลา
จรจากตามบฺฎี

คําแปล
นี้บทกําหนดผูกเป็ น
ผูกเป็ นฉบับสตรี
กาลนางอิรันทวดี
คือปุณณยักษา

๑

จฺบาบ่ เผฺสงๆ, หน้า ๒๐.

ภุชงคลีลา
จรจากตามสามี

๒๖
๔. บทพากย์ ๗ พบในฉบับที่แต่งในยุคหลัง ฉบับที่แต่งด้วยคําประพันธ์ประเภทนี้ คือ ฉบับ
ความรําลึกตักเตือน และฉบับคําสอนชนชายหญิงของกรมงุย เป็ นต้น
บทพากย์ ๗ หรื อ พากฺยปฺรําพีร แปลว่า บทคํา ๗ บทนี้เกิดขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระหริ รักษ
รามาอิศราธิบดี (พระองค์ดว้ ง) บทพากย์ ๗ มีขอ้ กําหนดดังนี้ บทพากย์ ๗ บทหนึ่งมี ๔ วรรค วรรค
หนึ่งมี ๗ พยางค์ โดยพยางค์ที่ ๗ ของวรรคที่ ๑ สัมผัสกับพยางค์ที่ ๒ หรื อ ๔ ของวรรคที่ ๒ พยางค์
ที่ ๗ ของวรรคที่ ๒ สัมผัสกับพยางค์ที่ ๗ ของวรรคที่ ๓ และพยางค์ที่ ๒ หรื อ ๔ ในวรรคที่ ๔
บทพากย์ ๗ เน้นเสี ยงที่พยางค์ที่ ๒ และที่ ๔ สามารถใช้ประพันธ์ได้ทุกบททุกเหตุการณ์
เช่น แสดงความโกรธ แสดงความทุกข์โศก การสนทนากัน การชมธรรมชาติ และบรรยายตัวละคร
ดังนั้นบางครั้งจึงใช้รูปแบบคําประพันธ์ประเภทนี้อย่างเดียวแต่งวรรณกรรมทั้งเรื่ อง เช่น
เรื่ องตุมเตียว ของพระปทุมตั เถระ (โสม), เรื่ องสรรพสิ ทธิ์ หรื ออาจใช้ผสมสลับกับคําประพันธ์
ประเภทกาพย์กไ็ ด้ บทพากย์ ๗ เป็ นรู ปแบบคําประพันธ์ที่นิยมแต่งกันในหมู่กวีราชสํานักเขมรใน
คริ สต์ศตวรรษที่ ๑๙๑

แผนผังบทพากย์ ๗

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

ตัวอย่ าง สุ ภาษิตสอนหญิง (ฉบับสตรี / จฺบาบ่สฺรี) ของออกญาสุ ตตันตปรี ชา (อินท์) แต่ง
ด้วยคําประพันธ์ประเภทบทพากย์ ๗

๑

Juith M.Jacob, The Traditional Literatrure of Cambodia: A Preliminary Guide, p. ๕๔.

๒๗

ตางปฺรทีปโกสุ มปฺรทุมเทส
สิ งชาโมลีโลกทํางไตฺ รจกฺร
กนฺ ลงบาต่สฺลาต่เทากฺนุงอนา

ชุลีหตฺ ถนมสฺ สการฎาก่เลีเกส
จิตฺตวิเสสอารัพฺภบาทพฺระสาสฎา
ฎจกล่
ู หาก่ปฺรทีปสฺ วางทูทิสา
กาน่มหานิพฺพานสมฺ รานฺ ตรมฺ ยฯ ๑

ต่างประทีบโกสุ มประทุมเทศ
ซึ่งเป็ นโมลีโลกทั้งไตรจักร
ล่วงหายลับไปในอนา

ชุลีหตั ถ์นมัสการวางเลอเกศ
จิตวิเศษแทบพระบาทศาสดา
ดุจกลประทีปสว่างทัว่ ทิศา
สู่ มหานครนิพพานสราญรมย์

คําแปล

๒.๕ ประวัติกวีผ้ ูแต่ งสุ ภาษิตเขมร หรือ ฉบับ (จฺบาบ่ )
วรรณกรรมฉบับเก่า หรื อ ฉบับโบราณ (จฺบาบ่จาส่ ) มักไม่ปรากฏชื่อผูแ้ ต่ง แต่สาํ หรับฉบับ
ใหม่ (จฺบาบ่ถฺมี) มีปรากฏชื่อผูแ้ ต่งบ้าง โดยกล่าวไว้ในเรื่ อง เช่น ฉบับบุรุษ (จฺบาบ่ปรฺ ุ ส) โดยบัณฑิต
ไม, ฉบับสตรี (จฺบาบ่สฺรี) โดยหมื่นไม, ฉบับสตรี (จฺบาบ่สฺรี) ของสมเด็จพระหริ รักษรามาอิศราธิบดี
(พระองค์ดว้ ง) เป็ นต้น
สุ ภาษิตเขมรที่แปลเป็ นภาษาไทยทั้ง ๓ เรื่ อง คือ สุ ภาษิตโบราณ สุ ภาษิตสอนเด็ก และ
สุ ภาษิตสอนบุตร ปรากฏชื่อกวีผแู ้ ต่งเพียงเรื่ องเดียว คือ สุ ภาษิตโบราณ ซึ่งตอนท้ายเรื่ องระบุวา่ เป็ น
ผลงานของสมเด็จพระสุ คนธ์ ดังความที่วา่ “...จบับพากย์ จาสสมเด็จพระ สุคนธ์ มานบุญแตงจบ...”
แปลว่า “...ฉบับคําเก่ าสมเด็จ พระสุคนธ์ ผ้ มู ีบญ
ุ แต่ งจบ...” ซึ่งน่าจะหมายถึงสมเด็จพระสุ คนธาธิบดี
(ปาน) เนื่องจากท่านเป็ นกวีที่มีผลงานสําคัญหลายเรื่ อง
๒.๕.๑ ประวัตขิ องสมเด็จพระสุ คนธาธิบดี (ปาน)
สมเด็จพระสุ คนธาธิบดี มีพระนามเดิมว่า “ปาน” ประสูติในวันพฤหัสบดี แรม ๑ คํ่า เดือน
กัตติก ปี จอ พ.ศ. ๒๓๗๐ ในหมู่บา้ นแพรกพระเสด็จ จังหวัดพระตะบอง ไม่ปรากฏนามบิดามารดา
แต่บิดามารดาของท่านได้หนีไปอาศัยอยูใ่ นจังหวัดพระตะบอง เนื่องจาก ออกญาเดโช (แทน) ก่อ

๑

หน้า ๑.

อฺ นกโอกญาสุ ตฺตนฺ ตปฺรีชา อินฺท, สุ ภาสิ ตจฺบาบ่ สฺรีพากฺยกาพฺย (ภฺ นเํ พญ: พุทฺธสาสนบณฺ ฑิตฺย, ๒๕๐๒),

๒๘
การจลาจล เมื่ออายุได้ ๑๒ ปี จึงบวชเป็ นสามเณรที่วดั โพธิ์ ตําบลสังแก จังหวัดพระตะบอง ในคณะ
มหานิกาย แล้วได้เข้ามากรุ งเทพฯ อยูท่ ี่วดั สระเกศ คณะมหานิกาย
ต่อมาเมื่ออายุได้ ๒๑ ปี จึงอุปสมบทเป็ นพระภิกษุ คณะมหานิกาย จําพรรษาที่วดั สระเกศ
ได้ ๔ พรรษา เวลานั้นได้ถวายตัวเป็ นศิษย์พระวชิรญาณเถระ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ) ๆ โปรดให้ศึกษาพระวินยั ในสํานักเจ้าคุณพระญาณรักขิต (สุ ด) เจ้าอธิการวัดบรมนิวาส
คณะธรรมยุติกนิกาย ต่อมาในวันแรม ๑ คํ่า เดือนอาสาธ ปี ระกา เอกศก พ.ศ. ๒๓๙๓ ค.ศ. ๑๘๔๙
พระปานอายุได้ ๒๔ ปี จึงบวชแปลงเป็ นพระธรรมยุติกนิกาย โดยมีพระวชิรญาณเถระเป็ นพระ
อุปัชฌาย์ พระญาณรักขิต (สุ ด) เป็ นกรรมวาจาจารย์ และพระอมราภิรักขิต (เกิด) เป็ นอนุสาวนา
จารย์ มีฉายาว่า “ปัญญาสี โล”
ต่อมาสอบได้ความรู ้เปรี ยญธรรมเป็ น “พระมหาปาน” ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ สมเด็จพระหริ รัก
ษรามา (พระองค์ดว้ ง) ขอพระราชทานธรรมยุติกนิกายเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาธรรมยุตินิกายใน
กัมพูชา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงโปรดให้พระมหาปานพร้อมด้วยพระอมราภิ
รักขิต (เกิด) และพระสงฆ์ ๘ รู ป อุบาสก ๔ คนเดินทางไปสื บพระศาสนายังกรุ งกัมพูชา สมเด็จพระ
หริ รักษ์รามาอิศราธิบดี ทรงนิมนต์พระมหาปานให้จาํ พรรษาอยูท่ ี่วดั ศาลาคู่ (วัดอํพิลบี) กรุ งอุดงค์มี
ชัย
พระมหาปาน ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็ นพระอริ ยวงศ์ พระวิมลธรรม พระมหาวิมลธรรม
ตามลําดับ ภายหลังเป็ นสมเด็จพระสุ คนธาธิบดี๑ สมเด็จพระสุ คนธาธิบดี (ปาน) เป็ นกวีและปราชญ์
ในราชสํานักสมเด็จพระหริ รักษรามาอิศราธิบดี กับสมเด็จพระนโรดม ผลงานนิพนธ์ของท่านหลาย
เรื่ องตกทอดมาถึงปั จจุบนั เช่น รบากษัตริย์ (พระราชพงศาวดารกรุ งกัมพูชา) ที่แต่งร่ วมกับออกญา
สนธรโวหาร (มุก) ลเบิกอังกอร์ วดั แบบเก่า (เลฺ บีกองฺ ครวตฺตแบบจาส่ )๑
สมเด็จพระสุ คนธาธิบดี (ปาน) สิ้ นพระชนม์ในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ พระชนม์ได้ ๖๘ พรรษา
ดังนั้นสุ ภาษิตโบราณนี้น่าจะเขียนขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๒๕
๒.๖ บทบาทของ “ฉบับ” ทีม่ ีต่อสั งคมกัมพูชา
วรรณคดีเขมรประเภทฉบับ (จฺบาบ่) เน้นเนื้อหาคําสอนเรื่ องการปฏิบตั ิตนให้ถกู ต้องตาม
ครรลองธรรมและสามารถใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
โดยอิงหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาเป็ นหลัก นอกจากนี้ฉบับบางเรื่ องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองบ้าง เช่น ฉบับตรี เนตร
ด้วยเหตุน้ ี “ฉบับ” จึงเป็ นวรรณกรรมที่นาํ มาใช้ในการศึกษาของสังคมเขมรในสมัยโบราณ
ดังปรากฏหลักฐานว่าการศึกษาของกัมพูชาตั้งแต่พทุ ธศตวรรษที่ ๑๙ เป็ นต้นมา เป็ น
การศึกษาที่วดั ที่เป็ นศูนย์กลางความรู ้ของชุมชน เด็กเขมรได้เข้ารับการศึกษาจากวัดโดยมีพระสงฆ์

๒๙
เป็ นครู อุปัชฌาย์ถ่ายทอดความรู ้ให้แก่เด็กนักเรี ยน ในการศึกษานักเรี ยนจะอาศัยอยูท่ ี่วดั เพื่อเรี ยน
อ่าน เรี ยนเขียน เรี ยนวิชาต่างๆ ต่อมาจึงบวชเป็ นพระสงฆ์ พระสงฆ์ผเู ้ ป็ นครู จะให้ศิษย์ท่องจํา
วรรณคดีประเภทฉบับเป็ นทํานองเสนาะ ฉบับที่นิยมนํามาท่องอาขยานได้แก่ ฉบับกรม ฉบับเกรติ์
กาล เป็ นต้น ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อรับการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาและลาสิ กขาออกมา
ดําเนินชีวิตในฐานะของคฤหัสถ์
ตามประเพณี เขมร เด็กอายุประมาณ ๑๒ ปี ถึง ๑๕ ปี สามารถบวชเป็ น
สามเณรเพื่อตอบแทนคุณแม่ เยาวชนทั้งประชาราษฎร์ท้ งั กษัตริ ย ์ เมื่ออายุครบ ๒๐
หรื อ ๒๑ ปี สามารถบวชเป็ นภิกษุอย่างน้อยหนึ่งพรรษาเพื่อตอบแทนคุณพ่อ นี้
เป็ นการสังเกตศึกษาของพระครู เจ้าอธิการวัดเทพประณมโดยนักค้นคว้าชาวเขมร
๒ คน ในคณะโบราณวิทยา “เมื่อกุมารอุมแกว มีอายุได้ ๘ ปี มารดาบิดาเด็กคนนี้
ได้ส่งให้ไปอยูเ่ รี ยนแบบกินนอนในวัดเทพประณม แล้วพักอยูใ่ นกุฏิท่านครู สวด
อุงเป็ นครู บาอาจารย์ นับตั้งแต่เวลานั้นมา เด็กคนนี้เรี ยนอ่าน เรี ยนเขียนอักษรเขมร
และท่องธรรมสู ตรเช้าเย็น ท่านครู อุงสอนเด็กคนนี้ต้ งั แต่ฉบับกรม ฉบับเกรติ์กาล
และหนังสื อคติโลกต่างๆ ที่นาํ เยาวชนเขมรไปสู่ทางที่ดี เด็กคนนี้เรี ยนสุ ภาษิตที่ทาํ
ให้มีการตริ คิดและมีประสบการณ์ในชีวิตไปในวันหน้า กล่าวคือ ได้รับการศึกษา
ตามธรรมเนียมในสมัยนั้น เด็กคนนี้เวลากลางวันเรี ยนอ่านศาสตรา คือ ฉบับกรม
ฉบับเกรติ์กาล เรื่ องหงส์ ยนต์ เรื่ องพระชินวงศ์ เรื่ องสุ บนิ และทศชาติ และในเวลา
กลางคืนเรี ยนธรรมสูตรและทฤษฎีธรรมภาณวาร
ถึงอายุ ๑๕ ปี อุม แกว บวชเป็ นสามเณรที่วดั เทพประณม ในวันขึ้น ๑๕
คํ่า เดื อ นพิ ส าขะ ปี กุ น (๑๙๓๕) โดยมี พ ระครู สิ ริ ปั ญ ญาแหม เป็ นอุ ปั ช ฌาย์
สามเณรนี้ได้เรี ยนธรรมกับพระครู วิภทั ทปั ญญาที่เป็ นพี่
หลัง จากได้บ วชเป็ นสามเณรเป็ นเวลา ๖ ปี ก็ไ ด้บ วชเป็ นพระภิ ก ษุ มี
อุปัชฌาย์เดี ยวกันคือ พระครู สิริปัญญา แหม ที่เป็ นเจ้าอธิ การวัดเทพประณมใน
เวลานั้น...ภิกษุอุม แกว ได้รับสมณนามว่า รัตนัตเถร...๑
การศึกษาในวัดตามขนบของเขมรดังกล่าวมานี้ ได้รับการสื บทอดมาเป็ นเวลานาน แต่ได้
เริ่ มมีความเปลี่ยนแปลงและลดบทบาทลงอย่างมากในพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เป็ นต้นมา เนื่ องจาก
๑

ฆีง หุก ฑี, มาลีบทอกฺสรสิ ลฺป์แขฺมรสตวตฺสที ๒๐, หน้า ๑๗ – ๑๘.

๓๐
ฝรั่งเศสได้ปรับปรุ งการศึกษาตามแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศกัมพูชาใน
เวลานั้น กวีเขมรที่ประพันธ์ศาสตราแลบงในยุคสุ ดท้ายก่อนที่ศาสตราแลบงจะเสื่ อมความนิ ยมลง
เป็ นผูท้ ี่ยงั คงได้รับการศึกษาตามแบบขนบของเขมร
ด้วยเหตุน้ ีกวีเขมรที่ได้รับการศึกษาตามแบบขนบดั้งเดิมของกัมพูชา จึงมีความรู ้ท้ งั ทางด้าน
พระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็ นพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา รวมทั้งเรื่ องชาดกต่างๆ มี
ความรู ้ท้ งั ฉบับหรื อสุ ภาษิตโบราณ รู ้รูปแบบคําประพันธ์ต่างๆ ดี รวมทั้งมีความรู ้ภาษาเขมร ภาษา
บาลี และภาษาไทย กวี เขมรบางคนในยุคปลายของการแต่งศาสตราแลบงน่ าจะมี ความรู ้ ภาษา
ฝรั่งเศสด้วย กวีเหล่านี้มีต้ งั แต่ชนชั้นระดับสู งคือ พระมหากษัตริ ยแ์ ละพระราชวงศานุวงศ์ พระสงฆ์
และขุนนาง จนถึงระดับล่าง ได้แก่ นักปราชญ์ชาวบ้าน
การศึ ก ษาในวัด ตามแบบขนบของกัม พูชา ในพุท ธศตวรรษที่ ๒๔ สามารถแบ่ ง อย่า ง
ละเอียดออกได้เป็ น ๔ ชั้น คือ ชั้นต้น (ชั้นแรก) เรี ยนเขียน ชั้นที่ ๒ เรี ยนอ่านศาสตราฉบับ (สาสฺ ตฺ
ราจฺบาบ่) ชั้นที่ ๓ เรี ยนอ่านศาสตราแลบง (สาสฺ ตฺราแลฺ บง) และชั้นที่ ๔ การเรี ยนอ่านศาสตราเทศน์
(สาสฺ ตฺราเทสฺ น) สําหรับการเรี ยนในชั้นที่ ๓ ที่เป็ นการเรี ยนอ่านศาสตราแลบงนั้น เมียจ บุณณ ได้
กล่าวถึงการเรี ยนในชั้นนี้ไว้วา่
การเรี ยนอ่านศาสตราแลบงมีทาํ นองเหมือนกันกับการเรี ยนอ่านศาสตรา
ฉบับ แต่ในครั้ งนี้ ท่านให้เรี ยนอ่านออกเป็ นบทร้ อยกรอง เพราะศาสตราแลบง
ทั้งหมด ล้วนแต่แต่งนิพนธ์ข้ ึนเป็ นบทร้อยกรองมี บทกากคติ พรหมคีติ ภุชงค์ลีลา
พํโนล บนฺ โทลกาก ฯลฯ ศาสตราแลบงมี ห ลายฉบับ เหมื อนศาสตราฉบับ คื อ
ศาสตราชุ จ สุ บิน หงส์ ยนต์ วิมานจันท์ สั งข์ ศิลป์ ชัย ชัยทัต สรรพสิ ทธิ์ ฯลฯ
พระจะสอนให้อ่ า นตามบท ศิ ษ ย์ว่า ตามจนถู ก บทจึ ง ให้ศิ ษ ย์อ่ า นด้ว ย
ตัวเองต่อไป เขาอ่านเรื่ องเดียวกัน อ่านขึ้นอ่านลงจนจําสันทัด จึงเปลี่ยนไปอ่าน
ศาสตราเรื่ องอื่นๆ อีก จนหมดศาสตราที่มีอยู่ในวัด พระจึงตรวจดูอีก ถ้าเห็ นว่า
ศิษย์รู้จกั อ่านบทถูกต้องแล้ว ท่านจึงให้ข้ ึนชั้นไปอ่านศาสตราเทศน์๑



น่าสังเกตว่ากวีเขมรที่แต่งศาสตราแลบงในยุคสุ ดท้ายก่อนจะเลิกแต่งไปเป็ นกวีที่ยงั คงได้รับการศึกษา
ตามแบบขนบดั้งเดิมของกัมพูชา และต่อมาได้เรี ยนในการศึกษาแบบใหม่ดว้ ย เช่น ออกญาวิบุลราชเสนา (นู กอน)
และนางสิ ทธิ์ เป็ นต้น
๑
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๐ – ๙๑.

๓๑
เวลาที่ใช้ในการศึกษาตามขนบของกัมพูชานี้ ไม่มีการกําหนดชัดเจน แต่หากศึกษาให้ครบ
สามชั้นจึงถือว่าจบการศึกษาครั้งหนึ่ ง เมื่อเด็กอายุได้ ๑๒ ปี ต้องบวชเป็ นสามเณรสนองคุณบิดา
มารดา บวชแล้วต้องเรี ยนต่อไปอีก คือ เรี ยนสามเณรวินัย เรี ยนธรรมสวดมนต์ เรี ยนคณิ ตศาสตร์
เรี ยนวิชาต่างๆ ตามต้องการ ถ้าสามเณรนี้ สึกมาเป็ นคฤหัสถ์มีชื่อหนึ่ งเรี ยกว่า “ชี” เมื่ออายุครบ ๒๑
ปี ต้องบวชเป็ นพระภิกษุแล้วมีการศึกษาต่อไปอีก คือ เรี ยนวินยั เรี ยนธรรมอรรถ เรี ยนวิชาความรู ้
ต่างๆ ทางโลกตามต้องการ ต่อจากนี้ มีการศึกษาชั้นสู งคือเรี ยนสํานักพระกรรมฐาน หากผูท้ ี่มีความ
ศรัทธาบวชต่อไปก็อาจเป็ นพระคู่สวดซ้าย – ขวา และเป็ นเจ้าอาวาส บางคนที่ลาสิ กขาเป็ นคฤหัสถ์
เรี ยกว่า “นัก (อฺ นก)”๑
ด้วยเหตุน้ ี ฉบับจึงเป็ นวรรณคดีที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อชาวเขมรตั้งแต่พทุ ธศตวรรษที่ ๒๑
จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ จนเมื่อมีการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามา การเรี ยนฉบับในโรงเรี ยนได้
ลดลง และเมื่อมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขมรโดยพวกเขมรแดงในสองทศวรรษก่อน ทําให้ความสําคัญ
ของวรรณคดีประเภทฉบับลดลงไปมาก อย่างไรก็ตาม นับได้วา่ วรรณคดีประเภทฉบับ เป็ น
วรรณคดีคาํ สอนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการดํารงชีวติ ของชาวกัมพูชามากที่สุด ตั้งแต่สมัยหลัง
เมืองพระนครจนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลากว่าสี่ ศตวรรษ

๑

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙๔.

๓๒

บทที่ ๔
การศึกษาเปรียบเทียบประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ
กับฉบับของกัมพูชา
จากที่กล่าวมาแล้วว่าวรรณคดีเขมรประเภทฉบับ (จฺบาบ่) เป็ นวรรณคดีเขมรที่ได้รับความ
นิยมมาก เนื่องจากเป็ นวรรณคดีคาํ สอนที่ใช้ในการสัง่ สอนผูค้ นในสังคม และมีการเผยแพร่ อย่าง
กว้างขวาง นอกจากที่มีการคัดลอกและพิมพ์ข้ ึนในประเทศกัมพูชาแล้ว ยังพบว่ามีการแปลและ
จัดพิมพ์วรรณคดีเขมรประเภทฉบับ (จฺบาบ่) ในประเทศไทยด้วย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๗ เป็ นต้นมา
โดยมีการปริ วรรตตัวบทภาษาเขมรเป็ นอักษรไทยคูก่ บั คําแปล
ด้วยเหตุน้ ีจึงมีความน่าสนใจว่า วรรณคดีประเภทฉบับ (จฺบาบ่) ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ ใน
ประเทศไทยเหมือนหรื อแตกต่างจากฉบับที่พิมพ์เผยแพร่ ในกัมพูชาอย่างไร เนื้อหาในบทนี้จึงเป็ น
การศึกษาเปรี ยบเทียบประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุด วชิรญาณ ที่พิมพ์ข้ ึนในประเทศไทย
กับฉบับที่มีการพิมพ์แพร่ หลายในประเทศกัมพูชาในปัจจุบนั
๓.๑ ประชุ มสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ
หนังสื อประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เป็ นหนังสื อรวมรวมสุ ภาษิตเขมร
จํานวน ๓ เรื่ อง คือ สุ ภาษิตโบราณ สุ ภาษิตสอนเด็ก และสุ ภาษิตสอนบุตร สุ ภาษิตเขมรทั้งสามเรื่ อง
นี้พระองค์ภานุวงศ์ พระราชบุตรสมเด็จพระนโรดม ได้ถวายสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
เมื่อครั้งเสด็จไปพระนครวัด จึงโปรดให้แปลจากต้นฉบับภาษาเขมร และพิมพ์ครั้งแรกในงาน
บําเพ็ญฉลองอายุครบ ๗๐ ปี ของท้าวศรี สุนทรนาฎ (แก้ว พนมวัน ณ กรุ งเทพ) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗๑
ดังความตอนหนึ่งในพระนิพนธ์คาํ นําฉบับพิมพ์ครั้งแรกว่า
ท้าวศรี สุนทรนาฎ (แก้ว พนมวัน ณ กรุ งเทพ) ตจ. จะบําเพ็ญกุศลฉลอง
อายุครบ ๗๐ ปี มีประสงค์จะพิมพ์หนังสื อเปนมิตรพลีสกั เรื่ องหนึ่ง มาขอให้
กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณสําหรับพระนครช่วยเลือกหนังสื อแลจัดการพิมพ์
ให้ ข้าพเจ้าคิดเห็นว่า ท้าวศรี สุนทรนาฎเปนเชื้อวงศ์ผสู ้ าํ เร็ จราชการเมืองพระ
๑

ประชุมสุ ภาษิตเขมร คือ สุ ภาษิตโบราณ สุ ภาษิตสอนเด็ก สุ ภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เรื่อง (พระนคร:
โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๗๗), หน้า คํานํา.

๓๓
ตะบอง คือเปนธิดาพระสุ พรรณพิศาล (กอง) พระสุ พรรณพิศาลเปนบุตรพระยา
อภัยภูเบศร์ (แบน) ผูส้ าํ เร็ จราชการเมืองพระตะบองในรัชกาลที่ ๒ ถ้าพิมพ์
หนังสื อพงศาวดารเมืองพระตะบองแจก ก็จะเปนการสมควรดี แต่เมื่อตรวจดูใน
หอพระสมุดฯ
ได้ความว่าหนังสื อพงศาวดารเมืองพระตะบองนั้นพระยาอภัย
ภูเบศร์ (เลื่อม อภัยวงศ์) ได้พิมพ์แจกมาแล้วไม่ชา้ นัก จะพิมพ์ซ้ าํ ก็จะไม่เปนที่
พอใจของผูท้ ี่จะได้รับไปอ่าน ข้าพเจ้าจึงคิดหาเรื่ องอื่นในพวกหนังสื อภาษาเขมร
พเอิญข้าพเจ้าไปพระนครวัดในปี นี้ เมื่อพักอยูท่ ี่เมืองพนมเปน พระองค์ภานุวงศ์
ราชบุตรของสมเด็จพระนโรดม พระเจ้ากรุ งกัมพูชา ซึ่งเปนตําแหน่งอรรคมหา
เสนาบดีมีแก่ใจรวบรวมหนังสื อเขมรซึ่งได้พิมพ์ในกรุ งกัมพูชา ให้ขา้ พเจ้านํามา
ถวายไว้ในหอพระสมุดสําหรับพระนครชุด ๑ ได้เลือกดูในหนังสื อที่ได้มานั้น พบ
สุ ภาษิตโบราณเรื่ อง ๑ สุ ภาษิตสอนเด็กเรื่ อง ๑ สุ ภาษิตสอนบุตรเรื่ อง ๑ รวม ๓
เรื่ อง เห็นเปนหนังสื อดีสมควรจะแปลพิมพ์ได้ จึงได้ให้นายฉํ่า ทองคําวรรณ
เปรี ยญ นายเยาว์ ลิมปิ นันทน์ เปรี ยญแปล พิมพ์ท้ งั ภาษาเขมรแลภาษาไทย ให้ทา้ ว
ศรี สุนทรนาฎแจกเปนมิตรพลี ด้วยเชื่อว่าจะเปนประโยชน์แก่บนั ดานักเรี ยนซึ่ง
ประสงค์จะใคร่ รู้วา่ กลอนเขมรเปนอย่างไร แลบันดาผูอ้ ่านก็จะได้รู้วา่ สุ ภาษิต
เขมรเปนอย่างไร หวังว่าผูท้ ี่ได้รับไปจะพอใจอ่านทัว่ กัน๑
สุ ภาษิตเขมรที่ปรากฏในหนังสื อประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เมื่อ
ตรวจสอบแล้วพบว่ามีที่มาดังนี้
๑. สุ ภาษิตโบราณ นายเยาว์ ลิมปิ นันทน์ เปรี ยญ แปลจาก ฉบับพากย์ จาส (จฺบาบ่พากฺยจาส่ )
เป็ นสุ ภาษิตโบราณ ไม่ปรากฏวันเวลาและชื่อผูป้ ระพันธ์ แต่ในประชุมสุ ภาษิตเขมรฉบับหอพระ
สมุดวชิรญาณ กล่าวว่า ผูแ้ ต่งคือ พระสุ คนธ์มีบุญ ซึ่งน่าจะหมายถึง สมเด็จพระสุ คนธาธิบดี (ปาน)
สมเด็จพระสังฆราชฝ่ ายธรรมยุติกนิกาย ดังความในต้นฉบับว่า “ฉบับคําเก่าสมเด็จพระ สุ คนธ์ผมู ้ ี
บุญแต่งจบ ฯ (จบับพากย์จาสสมเด็จพระ สุ คนธ์มานบุญแตงจบ ฯ)” ๒ สุ ภาษิตเรื่ องนี้ปรากฏทั้งใน
หนังสื อ “จฺบาบ่ เผฺสงๆ” และในหนังสื อ “กมฺรงจฺบาบ่ ” ที่รวบรวมและตรวจสอบชําระโดยสาวรส
เพา

๑

เรื่องเดียวกัน.

๒

เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗.

๓๔
๒. สุ ภาษิตสอนเด็ก นายเยาว์ ลิมปิ นันทน์ เปรี ยญ แปลจาก ฉบับเกรติ์กาล (จฺบาบ่เกรฺ ต์ ิกาล)
เป็ นสุ ภาษิตโบราณ ไม่ปรากฏวันเวลาและชื่อผูป้ ระพันธ์ สุ ภาษิตเรื่ องนี้ปรากฏทั้งในหนังสื อ “จฺบา
บ่ เผฺสงๆ” และในหนังสื อ “กมฺรงจฺบาบ่ ” ที่รวบรวมและตรวจสอบชําระโดยสาวรส เพา
๓. สุ ภาษิตสอนบุตร นายฉํ่า ทองคําวรรณ เปรี ยญ แปลจาก ฉบับสุ ภาษิต (จฺบาบ่สุภาษิต)
เป็ นสุ ภาษิตโบราณ ไม่ปรากฏวันเวลาและชื่อผูป้ ระพันธ์ เรื่ องนี้ไม่ปรากฏในหนังสื อ “จฺบาบ่ เผฺสงๆ”
ของพุทธศาสนบัณฑิตย์ แต่ปรากฏในหนังสื อ “กมฺรงจฺบาบ่ ” ที่รวบรวมและตรวจสอบชําระโดย
สาวรส เพา
๓.๒ วรรณคดีประเภทฉบับ (จฺบาบ่ ) ของกัมพูชา
วรรณคดีประเภทฉบับ (จฺบาบ่) เป็ นวรรณคดีเขมรที่ได้รับความนิยมแพร่ หลาย และเป็ น
วรรณคดีที่ใช้สาํ หรับศึกษาเล่าเรี ยน จึงมีการคัดลอกหรื อจารไว้ตามวัดต่างๆ ในสมัยโบราณ เพื่อใช้
สัง่ สอนแก่กลุ บุตรกุลธิดา ต่อมาเมื่อมีการพิมพ์จึงมีการนําวรรณคดีประเภทฉบับ (จฺบาบ่) มา
รวบรวมและจัดพิมพ์ข้ ึน วรรณคดีประเภทฉบับ (จฺบาบ่) ของกัมพูชาที่มีการนํามาจัดพิมพ์ข้ ึนใน
ปั จจุบนั ได้แก่
๓.๒.๑ ฉบับต่ างๆ (จฺบาบ่ เผฺสงๆ) ฉบับพิมพ์ของพุทธศาสนาบัณฑิตย์
หนังสื อฉบับต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) ฉบับพิมพ์ของพุทธศาสนบัณฑิตย์ พิมพ์ครั้งแรกโดย
สมาคม สมเด็จจวน ณาต (ชวน ณาต) ที่กรุ งพนมเปญในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ค.ศ. ๑๙๗๔๑ (กัมพูชานับ
พุทธศักราชเร็ วกว่าไทย ๑ ปี ) เหตุที่สมาคม สมเด็จจวน ณาต เลือกวรรณคดีเรื่ องนี้มาพิมพ์กเ็ พือ่
รักษาและเผยแพร่ วรรณกรรม ดังความตอนหนึ่งในคํานําเมื่อพิมพ์ครั้งแรกว่า
ปี ก่อนๆ เรามีพิมพ์หนังสื อบ้าง ด้วย แต่ส่วนใหญ่เป็ นวัฒนธรรม
ทัว่ ไป ดังนั้นในการประชุมวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๑๙๗๔ ล่วงไปนี้
คณะกรรมาธิการนายก ได้มีมติวา่ ต้องจัดการพิมพ์ผลงานอักษรศิลป์
โบราณของเขมรเรา ให้ได้มากที่สุด ตามโอกาสที่ทาํ ได้ เพื่อวัตถุประสงค์
ช่วยเผยแพร่ ผลงานของนักปราชญ์เขมร
และช่วยรวบรวมเอาสารแก่
นักศึกษาทัว่ ไป ให้ได้แผ่ขยายทัว่ ประเทศและข้ามไปยังต่างประเทศด้วย

๑

พุทฺธสาสนบณฺ ฑิตฺย, จฺบาบ่ เผฺสงๆ (ภฺนเํ พญ พุทฺธสาสนบณฺ ฑิตฺย, ๒๕๓๙), หน้า ปกใน.

๓๕
ด้วยการตกลงนี้ จึงเกิดเป็ นรู ปหนังสื อนี้ข้ ึน สําหรับเป็ นคู่มือแก่นกั ศึกษา
และเป็ นสิ่ งที่ช่วยด้านการเผยแพร่ อื่นๆ ในประเทศเรา๑
หนังสื อฉบับต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) รวบรวมตัวบทสุ ภาษิต (จฺบาบ่) ไว้ ๑๓ เรื่ อง คือ ฉบับกรม
(จฺบาบ่กฺรม) ฉบับเกรติ์กาล (จฺบาบ่เกรกาล) ฉบับอริ ยสัตถา (จฺบาบ่อริ ยสตฺ ถา) ฉบับสอนหญิง (จฺบา
บ่สฺรี) ฉบับสอนชาย (จฺบาบ่ปฺรุส) ฉบับสัง่ สอนตน (จฺบาบ่ทูนฺมานขฺลวน) ฉบับลูกหลาน (จฺบาบ่กนู
เจา) ฉบับคําเก่า (จฺบาบ่พากฺยจาส่ ) ฉบับคําสอนบิดา (จฺบาบ่บณฺ ฎาํ บิตา) ฉบับลูกหลานเลบิก (จฺบาบ่
กูนเจาเลฺ บีก) ฉบับวิธูรบัณฑิต (จฺบาบ่วิธูรบณฺ ฑิต) ฉบับตรี เนตร (จฺบาบ่ตฺรีเนตฺ ร) และฉบับพระราช
สมภาร (จฺบาบ่พฺระราชสมภาร) มีที่ตรงกับประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ๒ เรื่ อง
คือ จฺบาบ่เกรกาล (ไทยเรี ยกว่า สุ ภาษิตสอนเด็ก) และจฺบาบ่พากฺยจาส่ (ไทยเรี ยกว่า สุ ภาษิตโบราณ)
๓.๒.๒ ประชุ มฉบับ (กมฺรงจฺบาบ่ ) ฉบับของสาวรส เพา
ประชุมฉบับ (กมฺ รงจฺบาบ่) เป็ นผลงานที่สาวรส เพา ตรวจสอบชําระและแปลเป็ นภาษา
ฝรั่งเศส จัดพิมพ์ที่กรุ งปารี ส เมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๘ โดยจัดแบ่งเป็ น ๒ ภาค ภาคที่ ๑ เป็ นคําแปลภาษา
ฝรั่งเศส และภาคที่ ๒ เป็ นตัวบทภาษาเขมร ซึ่งมีตวั บทจํานวน ๑๒ เรื่ อง บางเรื่ องไม่ปรากฏในฉบับ
ของพุทธศาสนบัณฑิตย์ ได้แก่ ฉบับคําเก่า (จฺบาบ่พากฺยจาส่ ) ฉบับมหาปั ฏฐาน (จฺบาบ่มหาปฏฺฐาน)
ฉบับแน่ะมหาชน (จฺบาบ่ไหมหาชน) ศาสตรากฎาม (สาสฺ ตฺรากฺฎาม) ฉบับสอนตน (จฺบาบ่ทนู ฺ
มานขฺ ลวน) ฉบับสุ ภาษิต (จฺบาบ่สุภาษิต) ฉบับคําสอนบิดา (จฺบาบ่บณฺ ฎาํ บิตา) ฉบับสอนหญิง (จฺบา
บ่สฺรี) ฉบับสอนชาย (จฺบาบ่ปฺรุส) ฉบับวิธูรบัณฑิต (จฺบาบ่วิธูรบณฑิต) ฉบับธรรมบาล (จฺบาบ่ธมฺ ม
บาล) และศาสตราสวัสดี (สาสฺ ตฺราสวฺสตี)๒
๓.๓ การเปรียบเทียบเนือ้ หาของประชุ มสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณกับฉบับกัมพูชา
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบเนื้อหาของประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ กับ
ฉบับกัมพูชา พบว่า ประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ มีการแปลสุ ภาษิตเขมรเพียง ๓
เรื่ อง คือ

๑
๒

เรื่องเดียวกัน, หน้า ก.
สาวรส เพา. กมฺรงจฺบาบ่ / Guirlande de Cpap’. Paris: Cedoreck, ๑๙๘๘.

๓๖
๑. สุ ภาษิตโบราณ แปลจาก ฉบับพากย์จาส (จฺบาบ่พากฺยจาส่ ) ฉบับของกัมพูชาพบใน
หนังสื อฉบับต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) และประชุมฉบับ (กมฺ รงจฺบาบ่) สุ ภาษิตโบราณแต่งด้วยรู ปแบบคํา
ประพันธ์ประเภทบทพรหมคีติ
๒. สุ ภาษิตสอนเด็ก แปลจาก ฉบับเกรติ์กาล (จฺบาบ่เกรฺ ต์ ิกาล) ฉบับของกัมพูชาพบใน
หนังสื อฉบับต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) และประชุมฉบับ (กมฺ รงจฺบาบ่)สุ ภาษิตสอนเด็กแต่งด้วยรู ปแบบคํา
ประพันธ์ประเภทบทพรหมคีติ
๓. สุ ภาษิตสอนบุตร แปลจาก ฉบับสุ ภาษิต (จฺบาบ่สุภาษิต) ฉบับของกัมพูชาพบเฉพาะใน
ประชุมฉบับ (กมฺ รงจฺบาบ่) ไม่ปรากฏสุ ภาษิตเรื่ องนี้ในหนังสื อฉบับต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) สุ ภาษิต
สอนบุตรแต่งด้วยรู ปแบบคําประพันธ์ประเภทบทกากคติ
เมื่อเปรี ยบเทียบในรายละเอียดแล้วพบว่า ประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ
กับฉบับที่พิมพ์เผยแพร่ ในกัมพูชา คือหนังสื อฉบับต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) ของพุทธศาสนบัณฑิตย์และ
ประชุมฉบับ (กมฺ รงจฺบาบ่) ของสาวรส เพา (Saveros POU) เนื้อหาส่ วนใหญ่มีความใกล้เคียงกัน แต่
มีความแตกต่างกันบ้าง ทั้งด้านถ้อยคํา รวมไปถึงความแตกต่างของตัวบท ได้แก่
๓.๓.๑ ความแตกต่ างด้ านคํา
ความแตกต่างด้านคําที่พบในประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ และฉบับที่
สื บทอดในประเทศเขมร หนังสื อฉบับต่างๆ (จฺ บาบ่เผฺ สงๆ) ของพุทธศาสนบัณฑิตย์และประชุ ม
ฉบับ (กมฺ รงจฺบาบ่) ของสาวรส เพา (Saveros POU) มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะใช้คาํ ที่ต่างกัน
๓.๓.๑.๑ ความแตกต่ างเฉพาะคํา
เป็ นลักษณะที่พบได้มากที่สุด กล่าวคือ เมื่อเปรี ยบเทียบสุ ภาษิตโบราณ (จฺบาบ่
พากฺยจาส่ ) ในประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ และฉบับที่สืบทอดในประเทศเขมร
หนังสื อฉบับต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) ของพุทธศาสนบัณฑิตย์และประชุมฉบับ (กมฺ รงจฺบาบ่) ของสาว
รส เพา (Saveros POU) จะพบว่าส่ วนใหญ่เป็ นความแตกต่างในด้านของถ้อยคําที่เกิดจากการใช้คาํ ที่
ต่างกัน ซึ่งส่ วนใหญ่คาํ ที่ปรากฏในประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ จะมีความ
แตกต่างจากฉบับที่สืบทอดในประเทศเขมรฉบับของพุทธศาสนบัณฑิตย์ และฉบับสาวรส เพา
(Saveros POU) แต่ฉบับของพุทธศาสนบัณฑิตย์ และฉบับสาวรส เพา (Saveros POU) ส่ วนใหญ่มี
ถ้อยคําตรงกัน ดังตัวอย่างคําที่แตกต่างกันในสุ ภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่ ) ที่เน้นโดยผูว้ ิจยั

๓๗
ประชุ มสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ฉบับกัมพูชา
๑๒) เลิกดักตามกําลัง
กุมเภิชขลังฌือดลสมา
เปรอเคเปรอม็ครา
กุมซําซอนรนเจาเวา ฯ

๑๒) เลีกฎาก่ตามกมฺ ลาํ ง
กุมฺเภฺ ลีจขฺลาํ งฌืฎล่สฺมา
เปฺรีเคเปฺรีโอยคฺ รา
กุมฺสาํ สนรนเจาเรา ฯ

๑๓) เทาะคิดกุมรุ สรัน
คิดโอยครันเทิพเดิรเทา
กุมฉาบแกรงอาสูรว์
เกิดดมเนียลดลอาตมา ฯ

๑๓) เทาะคิตกุมฺรวสราน่
คิตโอยคฺ ราน่เทีบเฎีรเทา
กุมฺโอยมานอาสฺ รูว
เกีตฎํเนียลฎล่อาตฺ มา ฯ

๑๔) กุมยกฉเอินชาเฉา
กิจกนุงเกราคมานดมรา
กุมอางแอปราชญา
โจลจบับกบวนโลกเพรงนาย ฯ

๑๔) กุมฺยกฉฺ อินชาเฉา
กิจฺจกฺนุงเกฺรามานตมฺ รา
กุมฺอางเอปฺราชฺ ญา
โจลจฺบาบ่กฺบวนโลกเพฺรงนาย ฯ

๑๕) สรดีโอยสรวลเสร็ จ
คิดเส็จคเร็ จกุมคิดงาย
รมพึงคิดโอยฉงาย
ยลลงแวกพากย์โลกถา ฯ๑

๑๕) สฺ รฎีโอยสฺ รวลเสฺ รจ
คิตเสจเคฺ รจกุมคิตงาย
รํพึงโอยแวงฉฺ งาย
ยล่ลงฺแวกพากฺยโลกถา ฯ๒

จากตัวอย่างที่ยกมา สุ ภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่ ) บทที่ ๑๒ ประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับ
หอพระสมุดวชิรญาณ ใช้วา่ เจาเวา แต่หนังสื อฉบับต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) ของพุทธศาสนบัณฑิตย์
และประชุมฉบับ (กมฺ รงจฺบาบ่) ของสาวรส เพา (Saveros POU) เจาเรา ฯ

๑

ประชุมสุ ภาษิตเขมร คือ สุ ภาษิตโบราณ สุ ภาษิตสอนเด็ก สุ ภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เรื่อง, หน้า ๓ – ๔.

๒

พุทฺธสาสนบณฺ ฑิตฺย, จฺบาบ่ เผฺสงๆ, หน้า ๖๔.

๓๘
สุ ภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่ ) บทที่ ๑๓ ประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิ
รญาณ ใช้วา่ ฉาบแกรง แต่หนังสื อฉบับต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) ของพุทธศาสนบัณฑิตย์และประชุม
ฉบับ (กมฺ รงจฺบาบ่) ของสาวรส เพา (Saveros POU) ใช้วา่ โอยมาน
การที่ สุภาษิ ตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิ รญาณ มี การใช้คาํ ที่ ต่างจากฉบับที่ สืบทอดใน
ประเทศเขมรฉบับของพุทธศาสนบัณฑิตย์ และฉบับสาวรส เพา (Saveros POU) มีผลต่อความหมาย
ของตัวบทที่ต่างไปด้วย เช่น
บทที่ ๑๔ ประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ใช้วา่ กิจกนุงเกราคมานดมรา
คําว่า คมาน แปลว่า ไม่มี (ในที่น้ ีจึงหมายถึง ไม่มีตาํ รา) แต่หนังสื อฉบับต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) ของ
พุทธศาสนบัณฑิตย์และประชุมฉบับ (กมฺรงจฺบาบ่) ของสาวรส เพา (Saveros POU) ใช้วา่ กิจฺจกฺนุง
เกฺรามานตมฺ รา คําว่า มาน แปลว่า มี (ในที่น้ ีแปลว่า มีตาํ รา) ซึ่งเป็ นความหมายที่ต่างกันมาก
๓.๓.๑.๒ ความแตกต่ างในข้ อความทั้งวรรค
เป็ นลักษณะที่พบได้เมื่อเปรี ยบเทียบสุ ภาษิตโบราณ (จฺ บาบ่พากฺ ยจาส่ ) สุ ภาษิต
สอนเด็ก (จฺบาบ่เกรฺ ต์ ิกาล) และสุ ภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่สุภาษิต) ในประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอ
พระสมุดวชิ รญาณ กับฉบับที่สืบทอดในประเทศเขมร คือ ฉบับของพุทธศาสนบัณฑิตย์ และฉบับ
สาวรส เพา (Saveros POU) จะพบว่าส่ วนใหญ่เป็ นความแตกต่างในด้านของถ้อยคําที่เกิดจากการใช้
คําที่ต่างกัน ซึ่ งส่ วนใหญ่คาํ ที่ปรากฏในประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ จะมีความ
แตกต่างจากฉบับที่ สืบทอดในประเทศเขมรฉบับของพุทธศาสนบัณฑิ ตย์ และฉบับสาวรส เพา
(Saveros POU) แต่ฉบับของพุทธศาสนบัณฑิตย์ และฉบับสาวรส เพา (Saveros POU) ส่ วนใหญ่มี
ถ้อยคําตรงกัน ดังตัวอย่างคําที่แตกต่างกันในสุ ภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่ ) ที่เน้นโดยผูว้ ิจยั
ประชุ มสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ฉบับกัมพูชา
๒๕) มานทูกเหยมานถโนล
มานบงโคลมานยุถกา
มานพัวมานจรวา
กรชิงจับโดยครันครุ บ ฯ

๒๕) มานทูกเหี ยมานโถฺนล
มานบงฺโคลมานยุถฺกา
ทํางพวรทํางจฺรวา
กฺรชีงจาบ่โฎยนูวคฺ รบ่ ฯ

๒๖) ปรยัดแกรงพยุะขยล
บกโบกดลนิงทลทุพ

๒๖) ปฺรยัตฺนแกฺรงพฺยะุ ขฺยล่
บก่ปฺรากฏฎล่นึงทบ่ทล่

๓๙
ปรยัดปรโยชน์ครุ บ
เทิพเหาชาติกาํ เณิด ฯ

ปฺรยัตฺนปฺรโยชฺ น์คฺรบ่
เทีบเหาชาก่ชาคํนิต ฯ

๒๗) พากย์เพรงคิดควรจํา
ชาบนดําบนโดยครุบ
พากย์เพรงพากย์เพรงพฤฒ
มุขควรคิดคิดโอยครัน ฯ๑

๒๗) พากฺยเพฺรงคิตควรจํา
ชาบณฺฎาํ ปฺรเฎาจิตฺต
พากฺยเพฺรงพากฺยเพฺรงพฺรึทฺธ
มุขควรคิตๆ โอยคฺ ราน่ ฯ๒

จากตัวอย่างที่ยกมา สุภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่ ) บทที่ ๒๕ ประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับ
หอพระสมุดวชิรญาณมีขอ้ ความว่า “กรชิงจับโดยครันครุ บ” แปลว่า ทั้งกระเชียงโดยครันครบ ส่ วน
ฉบับของสาวรส เพา ใช้วา่ “เชีงแจวณาโอยสพฺพคฺ รบ่” แปลว่า แจวไหนให้สรรพครบ
สุ ภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่ ) บทที่ ๒๖ ประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิ
รญาณมีขอ้ ความว่า “เทิพเหาชาติกาํ เณิ ด” แปลว่า จึงเรี ยกว่าชาติเป็ นมาแต่กาํ เนิด แต่ฉบับของพุทธ
ศาสนบัณฑิตย์ และฉบับสาวรส เพา (Saveros POU) ใช้วา่ “เทีบเหาชาก่ชาคํนิต” แปลว่า จึงเรี ยกชัด
เป็ นความคิด
สุ ภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่ ) บทที่ ๒๗ ประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิ
รญาณมีขอ้ ความว่า “ชาบนดําบนโดยครุ บ” แปลว่า เป็ นคําสอนและปริ ศนาทุกอย่าง แต่ฉบับของ
พุทธศาสนบัณฑิตย์ใช้วา่ “ชาบณฺ ฎาํ ปฺรเฎาจิตฺต” แปลว่า เป็ นคําสอนสัง่ ใจ ส่ วนฉบับสาวรส เพา
(Saveros POU) ใช้วา่ “ชาบณฺ ฎาํ ปฺรเฎาสฺ ถิต” แปลว่า เป็ นคําสอนสัง่ ตั้งไว้
จากตัวอย่างที่ ยกมาแสดงให้เห็ นว่า นอกจากประชุ มสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิ
รญาณ และฉบับของพุทธศาสนบัณฑิตย์ และฉบับสาวรส เพา (Saveros POU) จะมีความแตกต่าง
เฉพาะถ้อยคําแล้ว ยังมีความแตกต่างในเนื้อความทั้งวรรคอีกด้วย ซึ่งทําให้ความหมายของสุ ภาษิตที่
ปรากฏในประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ และฉบับของพุทธศาสนบัณฑิตย์ และ
ฉบับสาวรส เพา (Saveros POU) มีความแตกต่างกันไปบ้าง

๑

ประชุมสุ ภาษิตเขมร คือ สุ ภาษิตโบราณ สุ ภาษิตสอนเด็ก สุ ภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เรื่อง, หน้า ๖ – ๗.

๒

พุทฺธสาสนบณฺ ฑิตฺย, จฺบาบ่ เผฺสงๆ, หน้า ๖๕ – ๖๖.

๔๐
๓.๓.๒ ความแตกต่ างด้ านเนือ้ ความ
ความแตกต่างในด้านเนื้ อความของประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ และ
หนังสื อฉบับต่างๆ (จฺ บาบ่เผฺสงๆ) ของพุทธศาสนบัณฑิตย์และประชุมฉบับ (กมฺ รงจฺบาบ่) ของสาว
รส เพา (Saveros POU) อาจแบ่งออกได้ ๒ ลักษณะ คือ
๓.๓.๒.๑ การเพิม่ เติมข้ อความในฉบับทีส่ ื บทอดในประเทศเขมร
จากการเปรี ยบเทียบระหว่างประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ และ
ฉบับสาวรส เพา (Saveros POU) ปรากฏข้อความเพิม่ เติมมากกว่าประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระ
สมุดวชิรญาณ เช่น สุ ภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่ ) ฉบับของสาวรส เพา มีขอ้ ความตอนท้ายที่ไม่
ปรากฏในฉบับของหอพระสมุดวชิรญาณ คือ
๒๙) แจงจบ่นูวปฺรการ
พากฺยเพฺรงอตีตา
๓๐) พากฺยเนะอส่ เมฺ ละโหง
อส่ อารฺ ถพากฺยเนะเสจ

โฎยฎํณาลฎํเณี รถา
จูรจําสพฺวคฺ รบ่พากย์เพจน์ ฯ
จูรอฺ นกผงจํากุมฺเภฺ ลจ
เคฺ รจชาสุ เรจเมฺ ละโหง ฯ๑

นอกจากนี้ในสุ ภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่สุภาษิต) ประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิ
รญาณ มีขอ้ ความว่า
๑๐) ลุบานขลวนเหย
ดลสลับรสผอง๒

มินจงฆลาดเลย

สแบสบดผองคนา

แต่ในประชุมสุ ภาษิต (กมฺ รงจฺบาบ่) ของสาวรส เพา มีขอ้ ความเพิ่มเติมว่า “โอยบานชํนา
เทาะชาฆฺลาตฆฺลา ทฺรพฺยเนาะเนาคง่ ”๓

๑
๒

สาวรส เพา. กมฺรงจฺบาบ่ / Guirlande de Cpap’, หน้า ๒๗.

ประชุมสุ ภาษิตเขมร คือ สุ ภาษิตโบราณ สุ ภาษิตสอนเด็ก สุ ภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เรื่อง, หน้า ๒๑.
๓
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๔.

๔๑
เมื่อพิจารณาจากรู ปแบบคําประพันธ์พบว่า ข้อความในประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระ
สมุดวชิรญาณไม่ครบตามฉันทลักษณ์ แต่ในฉบับของสาวรส เพา มีขอ้ ความครบถ้วนกว่า ดังนั้น
อาจเป็ นไปได้ที่แตกต่างกันเนื่องการจากพิมพ์มีขอ้ ความที่ตกหล่นไป
๓.๓.๒.๒ ข้ อความทีพ่ บแต่ ในฉบับไทยไม่ ปรากฏในฉบับเขมร
แม้จะมีการเพิ่มเติมข้อความในบางส่ วนของฉบับเขมร แต่ในขณะเดี ยวกันกลับ
ปรากฏข้อ ความที่ มี เ ฉพาะฉบับ ที่ สื บ ทอดในประเทศไทยแต่ ไ ม่ มี ใ นฉบับ ที่ สื บ ทอดในเขมร
นอกจากนี้บางครั้งเนื้อความก็ยงั ต่างกันด้วย คือ
สุ ภาษิตโบราณ ในประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ มีขอ้ ความกล่าวถึงชื่อผู ้
แต่ง และข้อความลงท้าย จํานวน ๔ บท ซึ่งมีความสําคัญมาก เนื่ องจากทําให้ทราบว่าผูแ้ ต่งสุ ภาษิต
เรื่ องนี้ คือ สมเด็จพระสุ คนธาธิ บดี (ปาน) แต่กลับไม่ปรากฏในฉบับเขมร ทั้งฉบับของพุทธศาสน
บัณฑิตย์และฉบับของสาวรส เพา ดังนี้

๒๙) สูเร็ จไนยนิทาน
พากย์ทนู มานเนาปรการ์
อําบาลเณะแองณา
จําทุกกายครุ บครันฮอง ฯ

คําแปล
๒๙) พอเสร็ จนัยนิทาน
คําทรมานด้วยประการ
ฉะนี้และนา
จําไว้ในกายให้ครบครันแหล่ ฯ

จบับพากย์จาสสมเด็จพระ
สุ คนธ์๑มานบุญแตงจบ ฯ

ฉบับคําเก่าสมเด็จพระ
สุ คนธ์ผมู ้ ีบุญแต่งจบ ฯ๒

สุ ภาษิตสอนเด็ก (จฺบาบ่เกรฺ ต์ ิกาล) ในประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ยัง
มีเนื้อความที่ไม่ปรากฏในฉบับของกัมพูชา คือ ฉบับพุทธศาสนบัณฑิตย์ ตั้งแต่บทที่ ๓๖ – ๔๒ และ
บทที่ ๔๔ – ๔๕ ดังนี้

๑

สมเด็จ พระสุ ค นธ์ ใ นที่ น้ ี น่ า จะหมายถึ ง สมเด็จ พระสุ ค นธาธิ บ ดี สมเด็จ พระสั ง ฆราชคณะ
ธรรมยุติกนิกายในประเทศกัมพูชา ซึ่ งน่าจะได้แก่สมเด็จพระสุ คนธาธิบดี (ปาน)
๒
ประชุมสุ ภาษิตเขมร คือ สุ ภาษิตโบราณ สุ ภาษิตสอนเด็ก สุ ภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เรื่อง, หน้า ๗.

๔๒

๓๖) กูนมาสถไลอาพุก
จูลจําทุกจบับสพปราณ
อาพุกทุกทูนมาน
ชาสนองปราณอาพุกนัก ฯ

คําแปล
๓๖) ลูกพ่อราคาเท่าทองคํา
จงจําไว้ทุกตัวตน
(คํา) พ่อไว้พรํ่าสอน
เป็ นเครื่ องสนองต่างตัวพ่อ ฯ

๓๗) เบอนักยกพากย์เหย
เนะแองเหยชาพุมนัก
ชาทรัพย์ร็บอสชัก
กุมพีผลสนธิสเลย ฯ

๓๗) ถ้าลูกเชื่อถือแล้ว
นี่แลนาเป็ นเครื่ องพํานัก
เป็ นทรัพย์อนั ดีแท้
ไม่พึงฉงนสนเท่ห์เลย ฯ

๓๘) เบอทุกทรัพย์ร็บอส
พุมเยิงสบัดขจัดขจาย
ออสมนุสผองทังหลาย
เคพุมโกดบาเลยฮอง ฯ

๓๘) หากเก็บทรัพย์สิ่งของ
ไม่ประหยัดให้ขจัดขจายหายไป
บรรดามนุษย์ท้ งั หลาย
เขาดูแคลนไม่เกรงเจ้า ฯ

๓๙) เบอบานมกเหยณา
นักรักสากุมบีฉคอง
สมพดเอาโสดฮอง
ชาลมออองค์อินทรี ย ์ ฯ

๓๙) เมื่อหาได้มาแล้ว
เจ้ารักษาอย่าสะเพร่ า
เสื้ อผ้าทั้งหลายแหล่
เป็ นอาภรณ์องค์อินทรี ย ์
(ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับกาย)

๔๐) เบอนักมานโยบล
ปราชญายลออสเส็จกะดี
โอยคิดมานปรณี
ดลทุกข์มนุสผองทังหลาย ฯ

๔๐) ถ้าเจ้ามียบุ ล
ปั ญญาหยัง่ รู ้ทุกสิ่ งสรรพ์
ให้มีจิตปราณี
ถึงความทุกข์มนุษย์ท้ งั หลาย ฯ

๔๑) ไหสงวนมาสอาพุก
จูลจําทุกจบับสมทาย
กุมคิดโอยแตงาย

๔๑) แนะเจ้าสามสงวนพ่อ
จงจดจําฉบับตําหรับเรี ยน
อย่าคิดเอาแต่ง่าย

๔๓
สิ งคิดกรอโอยณาสฮอง ฯ

การที่ยากจงคิดให้รอบคอบ ฯ

๔๒) เบอบานนิงจิตรคิด
นิงกมนิดแองบมณอง
สคัลสุ ขสบงบานผอง
โดยคนลองจบับโบราณ ฯ

๔๒) ถ้าได้เหมือนความคิด
สมดังนึกใจจํานง
ให้รู้จกั ผิดถูกแลได้เสี ย
ตามร่ องรอยแบบโบราณ ฯ

๔๔) จูลแจะจูลเรี ยนรก
จูลโยนยกจิตรจําผอง
ทุกชาสพานแตงฉลอง
รวจมลองดักดลเตรย ฯ

๔๔) จงรู ้จงรํ่าเรี ยน
จงพากเพียรจิตจดจํา
เหมือนสะพานสําหรับข้าม
แต่ฟากนี้ถึงฟากโน้น ฯ

๔๕) พากย์เนะเสมออาพุก
รกทรัพย์ทุกโอยกูนเหย
จูลจําจบับชาเตรย
ชาทูนมานสู เร็ จฮอง ฯ

๔๕) คํานี้เสมือนตัวพ่อ
หาทรัพย์ไว้ให้ลูกรัก
จงจําฉบับเป็ นเครื่ องถึงฝั่ง
คําสัง่ สอนเสร็ จสิ้ นเท่านี้แล ฯ๑

สุ ภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่สุภาษิต) ในประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ ยังมี
เนื้อความที่ไม่ปรากฏในฉบับของกัมพูชา คือ มีขอ้ ความที่เป็ นสุ ภาษิตสอนหญิง ตั้งแต่บทที่ ๖๑ –
๘๖ ซึ่งไม่ปรากฏในฉบับกัมพูชา ดังนี้

๖๑) เพาเอยจูลสดับ
นางยกชาจบับ
ทุกขลวนชาเกร์
บมเรอสลูดผดี
สรี ณากุมขชิล
๑

๑๗.

คําแปล
๖๑) น้องเอ๋ ยจงฟัง
แล้วจงจําเก็บไว้เป็ นแบบแผน
จะได้เป็ นสมบัติอนั ประเสริ ฐ
ไว้สาํ หรับปรนนิบตั ิสามี
หญิงใดที่ไม่เกียจคร้าน

ประชุมสุ ภาษิตเขมร คือ สุ ภาษิตโบราณ สุ ภาษิตสอนเด็ก สุ ภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เรื่อง, หน้า ๑๕ –

๔๔
จมณงจมเณร์
บานสุ ขสัวรคา ฯ

ต่อไปในภายภาคหน้า
ก็จะได้ไปเสวยสุ ขในสวรรค์ ฯ

๖๒) สวาสรี ชาสัตว์
เมด็จมานกมนิด
ฌือผดีฉะแนะณา
เยิงชาติชามนุส
ขุสแลงนิงสวา
นียายเนะณา
ทุมนิมสรี สลูด ฯ

๖๒) นางวานรเป็ นสัตว์
แต่เหตุไฉนจึงได้มีกิริยามารยาท
และซื่อตรงต่อสามี
เราชาติเป็ นมนุษย์
ผิดแผกกับวานรมากควรแต่ประพฤติให้ดี
นี่พดู สําหรับ
เป็ นแบบแผนของหญิงที่ซื่อสัตย์ต่อสามี ฯ

๖๓) กนุงธรรม์พระองค์
ดบิทเสด็จวงเวง
เกิดชาสวาสลูด
กนุงพระองค์ฮอง
อัญบองพุมภูด
สรี ลออสรี สลูด
ดูจบงนียาย ฯ

๖๓) ในธรรมของพระพุทธองค์
ว่าในกาลนั้นพระองค์เสวยพระชาติเป็ นวานร
แล้วได้นางวานรนั้น
เป็ นภรรยา
นี่พี่พดู มิได้มุสา
ถ้าหญิงใดซื่อตรงต่อสามีแล้ว
ก็นบั ว่าเป็ นหญิงที่ดี ฯ

๖๔) ไหเมผอูนตน
ธัมดาปรพน
กุมโอยเมิลงาย
นิงนักชาผดี
ดูจสรี ทงั หลาย
สู วส์ ลับอนตราย
สลูดดีผดีกมุ บง ฯ

๖๔) ดูกรน้อง
ธรรมดาหญิงผูเ้ ป็ นภรรยา
มิควรจะดูถูก
ชายผูเ้ ป็ นสามี
เหมือนอย่างหญิงทั้งหลายเลย
ถึงแม้นว่ามีอนั ตรายที่จะต้องตาย
ก็อย่าทิ้งความซื่อสัตย์ต่อสามีเป็ นอันขาด ฯ

๖๕) เพาเอยจูลสดับ
บองนิงแถลงปรับ
นียายราชหงส์

๖๕) น้องเอ๋ ยจงฟัง
พี่จะเล่านิทาน
เรื่ องพระยาหงส์

๔๕
รี แอหงส์เนาะ
พระนามเสด็จทรง
ทุพพารัตมหาหงส์
ทรงธมปรไพ ฯ

พระยาหงส์น้ นั
ชื่อว่า
ทุพพารัตมหาหงส์ ฯ
มีทรวงทรงงามสง่า ฯ

๖๖) รี แอหงส์ญี
อาอัคมเหสี
ทรงพระนามไน
เฌมาะเหาปักกหงส์
ปรเสื รฐ์ถลาถไล
ออสหงส์ดไ็ ท
ผทิมพุมบานณา ฯ

๖๖) ส่ วนนางหงส์
ซึ่งเป็ นภรรยา
ชื่อว่า
ปักกหงส์
ประเสริ ฐยิง่ กว่า
บรรดาหงส์ท้ งั ปวง
จะหาหงส์ตวั หนึ่งตัวใดมาเปรี ยบมิได้ ฯ

๖๗) บริ พารแสนพัน
เสด็จคงสฐานเนา
บรรพตนายไน
บริ พารณัสณัน
สมรับจักรี
ลออลอะโสภี
กนดาลดารา ฯ

๖๗) มีบริ วารตั้งพันตั้งแสน
อาศัยอยู่
ณ บรรพต
ส่ วนบริ วารที่ใกล้ชิด
พระยาหงส์
ล้วนแต่ลออๆ โสภา
น่าพึงชมทั้งนั้น ฯ

๖๘) ผอูนเอยกาลเนาะ
ขษัตรี ยม์ วยเนาะ
เฌมาะนางเขมา
นางโอยชีกสระ
ดําเดิมบูทุมมา
เฌมาะเหาเขมา
สรณุกเลิสลน ฯ

๖๘) น้องเอ๋ ยในกาลนั้น
ยังมีนางกษัตริ ยพ์ ระองค์หนึ่ง
ทรงพระนามว่านางเขมา
พระนางให้ขดุ สระ
แล้วปลูกบัวหลวง
และให้เรี ยกสระนั้นว่าสระเขมา
สนุกเลิศล้นพ้นประมาณ ฯ

๖๙) ผอูนเอยออสผกา

๖๙) น้องเอ๋ ยในสระนั้นมีดอก

๔๖

๑

ลุมจงบูทุมมา
กุมพีงพวยสคน
ตรกวนสวงโสน
ตเราเกียดรานบาน
กรจับณัสณัน
สารยเจริ นผกา ฯ

บัวเขียวบัวหลวง
พังพวยตับเต่า
ผักบุง้ สวง๑ โสน
ผักตบแน่นหนา
กระจับดาษดา
สาหร่ ายหลายผกา ฯ

๗๐) ทุงโทมปรวิก
กุกกะแวกมันท์ทิก
มันโทกรสา
ตลุมตรุ มกะแอกทิก
มกจิกจงวา
เกลียวกลานิงคนา
สรณุกเพคไกร ฯ

๗๐) และมีนกทุง โทม๒ เป็ ดนํ้า
นกยาง นกแขวก นกกวัก
มันโท๓นกกระสา
ตลุม๔ตรุ ม๕กานํ้า
มาหาปลาบริ โภค
แล้วเย้าหยอกกัน
สนุกสนานยิง่ นัก ฯ

๗๑) รี แอขษัตรี ย ์
เขมาเทพี
เปรอออสถเมิรไพร
เทาะแบะผแลฌูก
พุมลุมวยไถง
นางสบพระไท
จิตรจงโภกดา ฯ

๗๑) ฝ่ ายพระนางกษัตริ ย ์
เขมาเทพี
เคยรับสัง่ ใช้นายพรานป่ า
ให้ไปเก็บฝักบัว
ทุกๆ วัน
พระนางชอบพระทัย
ใคร่ จะเสวย ฯ

๗๒) ฦๅถาราชหงส์
เสด็จมานจมนง

๗๒) ได้ยนิ ว่าพระยาหงส์
มีความประสงค์

ชื่อผักชนิดหนึ่ง
ชื่อนกชนิดหนึ่ง
๓
ชื่อนกชนิดหนึ่ง
๔
ชื่อนกชนิดหนึ่ง
๕
ชื่อนกชนิดหนึ่ง
๒

๔๗
เลงสระเขมา
นําออสบริ พาร
พีเราะบุพพตา
นิงอัคชายา
เลงสระเนาะฮอง ฯ

ใคร่ จะไปเล่นที่สระเขมา
แล้วพาพวกบริ วาร
ซึ่งอาศัยอยูท่ ี่บรรพตนั้นทั้งหมด
พร้อมทั้งภรรยา
ได้ไปเล่นที่สระนั้น ฯ

๗๓) รี แอถเมิรไพร
ยลหงส์เจริ นไกร
จุสโหงตรสอง
ยลแตหงส์ญี
ลออเลอกนลอง
ไกรแลงหงส์ผอง
กนดาลสระสรง ฯ

๗๓) ส่ วนนายพรานป่ า
ได้เห็นหงส์มากมาย
ลงเล่นที่สระ
แล้วเหลือบแลเห็นนางหงส์
สวยงามกว่า
หงส์ตวั อื่นๆ
ซึ่งอยู่ ณ ท่ามกลางสระ ฯ

๗๔) วาธเวออนทัก
วายกเทาดัก
ตรงทีกมพง
ขษินตรู บาทา
พระบาทเสด็จหงส์
ภิดญาร์ออสองค์
สแรกสเทอดัจขยล ฯ

๗๔) แล้วนายพรานป่ าก็ทาํ บ่วง
เอาไปดัก
ตรงที่ท่านํ้า
เผอิญติดเท้า
ของพระยาหงส์
พระยาหงส์กต็ กใจกลัว
แล้วร้องแทบจะสิ้ นใจ ฯ

๗๕) รี แอบริ พาร
สทุสเหิ รเตรี ยบตรา
พูนพันร็ จล
เหิ รหวสพรัดบัด
ขจายขจัดพุมยล
เหยโสยทุกข์ทล
แตแอกองคา ฯ

๗๕) ฝ่ ายหมู่บริ วาร
ก็พากันรี บบินหนี
เบียดเสี ยดกันไป
ต่างก็พลัด
กระจัดกระจายกันหมด
ส่ วนพระยาหงส์กเ็ สวยทุกขเวทนา
แต่ผเู ้ ดียว ฯ

๔๘
๗๖) บมราสออสกล
สเทอดัจทังขยล
สงเกียบาทา
แอราชเทพี
เทวีคิดถา
ผดีอญั เทาณา
บัดพุมเฆิญมก ฯ

๗๖) ดิ้นไปดิ้นมาจนหมดกําลัง
แทบจะสิ้ นใจตาย
และเจ็บเท้าอย่างหนัก
ฝ่ ายนางหงส์
มารําพึงคิดว่า
สามีของเราไปไหนหนอ
หายไปไม่เห็นกลับมา ฯ

๗๗) ขญุมเหิ รมนักแอง
ทิกภเนกหูร์ลแหง
ฉวัดเฉวียลสรัดรก
ทวญญุมแองถา
อมจาสพนลก
อัญผอูนมกรก
นักเทาสฐานณา ฯ

๗๗) น้องบินอยูแ่ ต่ผเู ้ ดียว
นํ้าตาไหลลงเผาะผอย
เที่ยวเสาะแสวงหา
แล้วนางหงส์กร็ ้องไห้รําพันว่า
เชษฐาเจ้าข้า
น้องมาเที่ยวตามหาไม่พบ
เชษฐาไป ณ สถานที่ใด ฯ

๗๘) บริ พารครุ บเนา
บัดปนแตเจา
ขลิมสงสารา
อาสู นกั ฮอง
บัดเทาสฐานณา
นักโอยผอูนผสา
ทรู งแตมนักแอง ฯ

๗๘) พวกบริ วารก็ยงั อยูพ่ ร้อมหน้า
หายไปแต่เชษฐา
ผูค้ ู่ชีวาตม์คนเดียวเท่านั้น
น่าอเนจอนาถนัก
หายไปไหนก็ไม่รู้
ทําให้นอ้ งเร่ าร้อนใน
ทรวงแต่ผเู ้ ดียว ฯ

๗๙) นางทวญอาณิ ด
อาณาถคนคิด
เหยสแรกยุมถา
อมจาสผอูนเอย
เมด็จเลยนักเทา
มินเทียงควรเทา

๗๙) นางหงส์ร้องไห้ดว้ ยความสงสาร
อนาถจิตเพราะคิดถึงสามี
แล้วร้องรําพันว่า
เชษฐาที่รักของน้องเอย
อยูห่ ลัดๆ
ก็มาพลัดพรากจากน้องไป

๔๙
โอยผอูนแตงรก ฯ

ทําให้นอ้ งเที่ยวตามหาลําบาก ฯ

๘๐) แอหงสราชา
สแรกเหาภริ ยา
ไหผอูนพนลก
บองตรู วอ์ นทัก
กุมผอูนจุสมก
ขลาจเชิงนางสอก
เคยกนางบาน ฯ

๘๐) ฝ่ ายพระยาหงส์
ร้องเรี ยกภรรยา
ว่าดูกรน้องรัก
พี่ติดบ่วงเขาแล้ว
น้องอย่าลงมาเลย
กลัวเท้าจะไปติดบ่วงเข้า
เขาจะจับน้องได้ ฯ

๘๑) ตรู วช์ งเคเหย
พระลึงบองเอย
มรางนิงยลสฐาน
อาสูผอูนเพา
นางเนามนักแอง
มรางบองนิงมาน
รู ปรสนิงเจา ฯ

๘๑) พี่ติดบ่วงเขาแล้ว
ยอดรักของพี่เอย
ทําอย่างไรหนอจึงจะกลับไปได้
น่าสงสารน้องนัก
น้องอยูแ่ ต่ผเู ้ ดียว
ทําอย่างไรพี่จึงจะได้กลับไปอยู่
ร่ วมสถานกับน้องได้ ฯ

๘๒) รี แอหงส์ญี
ฦๅผดีสรดี
หารไทเทาทุม
กนุงทรู งอุมทรุ ม
จําลุดลสลับ
หงส์เหิ รเจ็ญบาน
ชวบนิงผอูนสรี ฯ

๘๒) นางหงส์
พอได้ยนิ สามีร้องเรี ยก
ก็บินไปจับอยูใ่ กล้ๆ
นางกลัดกลุม้ รุ่ มร้อนในทรวงอก
คอยๆ อยูจ่ นสิ้ นใจตาย
ฝ่ ายพระยาหงส์ภายหลังก็หลุดออกจากบ่วงได้
และได้มาพบศพน้องหญิง ฯ

๘๓) หงส์เหิ รเทาทุม
แทนทิพย์บนทม
อาสนาปรไพ
เทิพหงส์เทสนา

๘๓) แล้วก็บินไปจับอยูท่ ี่
แท่นทิพย์ที่บรรทม ซึ่งเป็ นที่
สิ ริไสยาสน์ของพระนางเขมา
จึงพระยาหงส์เทศนา

๕๐
พีเราะเพคไกร
นางยกทรัพย์ถไล
บาจสาจบูชา ฯ

โดยเนื้อความอันไพเราะ
พระนางก็ทรงบริ จาคทรัพย์
และโปรยข้าวตอกดอกไม้บูชา ฯ

๘๔) เขมาเทพี
นางอออิดบี
ถแลถลึงอปมา
อาสู ราชหงส์
นางทรงกูรณา
โอยนําเทาฉับ
ลุมเนาพระองค์ ฯ

๘๔) พระนางเขมาเทพี
ทรงมีความเลื่อมใสเป็ นอันมาก
หาที่เปรี ยบเหมือนมิได้
ทรงมีความสงสารพระยาหงส์
แล้วทรงพระกรุ ณาโปรด
ให้นาํ พระยาหงส์ไปส่ ง
ถึงสถานที่ลาํ เนาเดิมโดยฉับพลัน ฯ

๘๕) มและแองหงส์พี
รี แอพรานไพร
คนคิดไมไม
บารมณ์ขลาจขุส
ขลาจนางเขมา
นางถาชาขพส
แอเขมาเนาะ
โอยทรัพย์พรานไพร ฯ

๘๕) เรื่ องหงส์ท้ งั สองยุติแต่เพียงนี้
ฝ่ ายนายพรานป่ า
มานึกวิตก
เกรงจะมีความผิด
กลัวพระนางเขมาจะลงโทษ
เพราะเหตุที่พระนางทรงนับถือพระยาหงส์
ว่าเป็ นสัตว์ที่มีสกุลอันสูง
ส่ วนพระนางก็มิได้ลงโทษ
กลับประทานทรัพย์แก่นายพรานป่ าเป็ นอันมาก

๘๖) พรานไพรเตรกออ
โฌงจับยกมอ
เดิรเทาผทะไว
ปนพรเฆิญผดี
สรดีขชัญๆ
สัตว์อะวีนกั กัน
เมชะกุมสดี ฯ

๘๖) นายพรานป่ ามีความยินดี
รับเอาทรัพย์มาแล้ว
ก็ไปยังบ้านโดยเร็ ว
ภรรยาแลเห็นสามีมา
แล้วก็ซกั ไซ้ถามว่า
ท่านถืออะไรมาคะ
นายพรานป่ าห้ามภรรยาว่าอย่าพูด ฯ

๕๑
บริ บูรณ์จบฮอง ฯ

จบบริ บูรณ์แล๑

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ ประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณมีความเหมือนและ
มีความแตกต่างจากฉบับของกัมพูชา กล่าวคือ เนื้ อความโดยรวมของประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอ
พระสมุดวชิรญาณมีความคล้ายคลึงกับฉบับของกัมพูชา และอาจกล่าวได้ว่า เป็ นเรื่ องเดียวกัน แต่
เนื่ องจากการคัดลอกจึงทําให้มีขอ้ ความและเนื้ อความบางส่ วนที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ มีความ
แตกต่างในด้านของถ้อยคํา ทั้งที่ต่างกันเฉพาะคําและต่างกันทั้งวรรค หรื อ ทั้งข้อความ
ความแตกต่างในด้านเนื้ อหาก พบว่า ประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิ รญาณ มี
ข้อความที่ไม่ปรากฏในฉบับของกัมพูชา ทั้งในสุ ภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺ ยจาส่ ) สุ ภาษิตสอนเด็ก
(จฺบาบ่เกรฺ ต์ ิกาล) และสุ ภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่สุภาษิต) โดยเฉพาะในสุ ภาษิตโบราณ ฉบับของหอ
พระสมุดวชิรญาณมีการกล่าวถึงผูแ้ ต่ง คือ สมเด็จพระสุ คนธาธิ บดี (ปาน) ซึ่งไม่ปรากฏในฉบับของ
กัมพูชา นอกจากนี้ในสุ ภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่สุภาษิต) นั้นมีขอ้ ความในส่ วนของสุ ภาษิตสอนหญิง
ที่ไม่ปรากฏในฉบับของกัมพูชา
ดังนั้นประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ แม้จะนําเสนอสุ ภาษิตเขมรเพียง ๓
เรื่ อง แต่กม็ ีคุณค่าและสร้างความรู ้ใหม่แก่การศึกษาวรรณคดีสุภาษิตของกัมพูชาอย่างมาก

๑

๕๐.

ประชุมสุ ภาษิตเขมร คือ สุ ภาษิตโบราณ สุ ภาษิตสอนเด็ก สุ ภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เรื่อง, หน้า ๔๐ –

๕๒

บทที่ ๕
การตรวจสอบชําระและเปรียบเทียบประชุมสุ ภาษิตเขมร
ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ กับฉบับของกัมพูชา
บทนี้ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การตรวจสอบชําระและเปรี ยบเทียบประชุมสุ ภาษิตเขมร
สมุดวชิรญาณ กับฉบับของกัมพูชา โดยมีวิธีการตรวจสอบชําระดังนี้

ฉบับหอพระ

๔.๑ ต้ นฉบับสุ ภาษิตเขมรทีใ่ ช้ ในการตรวจสอบชําระ
สุ ภาษิตเขมรที่ใช้เป็ นหลักในการตรวจสอบชําระเปรี ยบเทียบได้แก่
๑. ประชุ มสุ ภาษิตเขมร คือสุ ภาษิตโบราณ สุ ภาษิตสอนเด็ก สุ ภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เรื่อง.
พิมพ์ในงารฉลองอายุครบ ๗๐ ปี บริ บูรณ ของท้าวศรี สุนทรนาฎ (แก้ว พนมวัน ณ กรุ งเทพ) ตจ. เมื่อ
ปี ชวด พ.ศ. ๒๔๖๗. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๗.
๒. สาวรส เพา. กมฺรงจฺบาบ่ / Guirlande de Cpap’. Paris: Cedoreck, ๑๙๘๘.
๓. พุทฺธสาสนบณฺ ฑิตฺย. จฺบาบ่ เผฺสงๆ. ภฺนเํ พญ: พุทฺธสาสนบณฺ ฑิตฺย, ๒๕๓๙.
๔.๒ หลักเกณฑ์ เบือ้ งต้ นในการตรวจสอบชําระเปรียบเทียบ
๑. ตัวบทภาษาเขมรพยายามคงไว้ตามฉบับพิมพ์ครั้งแรกเป็ นหลัก เพื่อให้สามารถศึกษา
หลักเกณฑ์การถ่ายถอดภาษาเขมรเป็ นอักษรไทยในเวลานั้นได้
๒. ข้อความภาษาเขมรที่ฉบับพิมพ์ครั้งแรกไม่ปรากฏจะแทรกในวงเล็บโดยถ่ายถอดเป็ น
อักษรไทยตามกฎการปริ วรรตอักษรเขมรเป็ นอักษรไทย
๓. ข้อความในฉบับแปลภาษาไทยได้คงเนื้อความเดิมไว้ท้ งั หมด โดยได้ปรับเปลี่ยน
อักขรวิธีเป็ นแบบปัจจุบนั
๔. ข้อความในเชิงอรรถที่เป็ นภาษาเขมร ถ่ายถอดตามกฎการปริ วรรตอักษรเขมรเป็ น
อักษรไทย ส่วนคําแปลภาษาไทยจะแปลใส่ ไว้ในวงเล็บ
๓. อักษรย่ อทีใ่ ช้ ในการตรวจสอบชําระ
จ.ผ.
พุทฺธสาสนบณฺ ฑิตฺย. จฺบาบ่ เผฺสงๆ. ภฺนเํ พญ: พุทฺธสาสนบณฺ ฑิตฺย, ๒๕๓๙.
ส.พ.
สาวรส เพา. กมฺรงจฺบาบ่ / Guirlande de Cpap’. Paris: Cedoreck, ๑๙๘๘.

๕๓

สุ ภาษิตโบราณ
(ฉบับพากย์ จาส)
๑) พากย์จาสพากย์พีเพรง
โทสขลวนแองเมิลพุมยล
โทสเคตูจโสดสล
ร็ มิลยลปนนึง๑ภนม ฯ

๑) ถ้อยคําของท่านผูเ้ ฒ่ามาแต่ปางก่อน
โทษตนเองมองไม่เห็น
โทษเขาแม้แต่นอ้ ย
เหลือบแลเห็นเท่าภูเขา ฯ

๒) จูลไพรสัตว์สาหาว
รกบมพราว๒คนามกชุม
ดลบานสกอทึกฆมุม
พวนกนุงผทะสี ๓มนักเอง ฯ

๒) เข้าป่ าสัตว์ดุร้าย
ป่ าวร้องเพื่อนมาประชุม
ถึงคราวได้น้ าํ ผึ้ง
ซ่อน (ตัว) ในเรื อนกินคนเดียว ฯ

๓) บานเหยจงบานเทียด
เฉลียดเหยเฉลียดพุมคิดเฌวง
เมิลยลแตมุข๔แอง
มินร็ มิล๕แอเทียดผอง ฯ

๓) ได้แล้วอยากได้อีก
รุ กรนหาไม่ตรึ กตรอง
มองเห็นแต่หน้าตนเอง
ไม่เหลียวแลถึงผูอ้ ื่น ฯ

๔) นิงสี จงพีสา
ขชิลทุมพาโอยมดมอง
ยลนามถาชามอง๖

๔) จะกินอยากให้อร่ อย
ขี้เกียจเคี้ยวให้ละเอียดดี
เห็นอวนว่าเป็ นมอง



นายเยาว์ ลิมปิ นันทน์ เปรี ยญ แปล
๑
จ.ผ., ส.พ. ว่า บุนทําง (เท่าทั้ง)
๒
จ.ผ., ส.พ. ว่า อํพาว (ป่ าวร้อง)
๓
จ.ผ. ว่า ฉี (กิน)
๔
จ.ผ. ว่า มฺ นาก (คนเดียว)
๕
จ.ผ., ส.พ. ว่า มินยล่เค (ไม่เห็นเขา)
๖
ส.พ. ว่า ยล่จามถาชาพฺนง (เห็นจามว่าเป็ นพนอง)

๕๔

ยลแอชอง๑ถาชากวย ฯ

สําคัญจวงว่าเป็ นกวย ฯ

๕) ยลตาถาชี๒ดูน๓
ยลแอกูนถาชาขมวย๔
ยลพีถาชามวย
ยลแอพรวยถาชาสุ ข ฯ

๕) เห็นตาสําคัญว่าเป็ นยาย
เห็นลูกว่าเป็ นหลาน
เห็นสองว่าเป็ นหนึ่ง
เห็นสิ่ งน่ารําคาญว่าเป็ นความสุ ข ฯ

๖) ยลโทสถาชาคุณ
ยลแอบุญถานรก
ยลลออถาอากรก
ยลแอละมก๕ถาชาผกา ฯ

๖) เห็นโทษว่าเป็ นคุณ
เห็นบุญว่าเป็ นนรก
เห็นดีวา่ เป็ นชัว่
เห็นอาจมว่าเป็ นดอกไม้ ฯ

๗) เสลียกสบงมินโกสก
ฉลุสกญจกธเม็จเนตรา
ยลแสะถาชาลา
ยลคุชชา๖ถากันโด ฯ

๗) นุ่งสบงไม่โกนผม
ส่ องกระจกหลับนัยน์ตา
เห็นม้าว่าเป็ นลา
เห็นช้างว่าเป็ นหนู ฯ

๘) เนะพากย์โลกพีเพรง
นักณาเฌวงปราชญายล
เฆิญถกุลกุมถาถนล
แกรงกมหลกมโหสมาน ฯ

๘) นี้ถอ้ ยคําของท่านแต่ปางก่อน
ผูใ้ ดสอดส่ องย่อมเห็นด้วยปัญญา
เห็นบ่อ (หรื อที่ลุ่ม) อย่าว่าเป็ นถนน
เกลือกว่าอาจจะผิดพลั้งได้ ฯ

๑

คําว่าชองเป็ นชื่อของมนุษย์จาํ พวกหนึ่ง ไทยเรี ยกว่าจอง เป็ นชาวป่ า ส่ วนพวกกวยนั้นไทยเรี ยกว่า กอย
ดีกว่าพวกจวงแต่เล็กน้อย คือเป็ นคนที่เคยมาเห็นความเจริ ญของประเทศอื่นบ้างแล้ว แต่ยงั ประพฤติตามเขาไม่ได้
๒
ส.พ. ว่า ชาฎนู (เป็ นยาย)
๓
คําเขมรเรี ยกย่ากับยาย ตากับปู่ อย่างเดียวกัน (ไม่เหมือนภาษาไทย)
๔
คําว่าหลานในที่น้ ี หมายเอาลูกของพี่หรื อน้อง ถ้าเป็ นลูกของลูกเรี ยกว่า (เจา) จะเป็ นฝ่ ายแม่ผวั หรื อแม่
ยายก็ตาม เรี ยกอย่างเดียวกันทั้งนั้น
๕
จ.ผ., ส.พ. ว่า ยล่ลามกถาชาผฺกา (เห็นลามกว่าเป็ นดอกไม้)
๖
จ.ผ., ส.พ. ว่า ยล่คชา (เห็นช้าง)

๕๕
๙) นักปราชญ์กนั พากย์เทียง
กุมลุมเอียงพากย์โบราณ
กุมเดิรผลูวบ์ มพาน
พากย์นกั จาสโลกเดียลถา ฯ

๙) นักปราชญ์ถือคําเที่ยง
อย่าลําเอียงคําโบราณ
อย่าเดินไปในที่ใช่ทาง
คําผูเ้ ฒ่าท่านติวา่ ฯ

๑๐) พากย์เนะพีเพรงพฤฒ
ควรโอยคิดพิจารณา
กุมอวดองค์อาตมา
ถาจมแณสจมณัมมาน ฯ

๑๐) คํานี้มีมาแต่ปางก่อน
ควรให้คิดพิจารณา
อย่าอวดองค์อาตมา
ว่ามีความรู ้ชาํ นิชาํ นาญ ฯ

๑๑) เดกยุพกุมเดกยู
ขลาจกะดีทูรชนดลปราณ
เบอสี กมุ ตามฆลาน
คิดปรมาณครุ บคนีคนา ฯ

๑๑) นอนกลางคืนอย่านอนให้มากนัก
กลัวความแต่ทุรชนมาถึงตน
ถ้าจะกินอย่าปล่อยตามความหิ ว
คิดประมาณให้ทวั่ กัน ฯ

๑๒) เลิกดักตามกําลัง
กุมเภิชขลัง๑ฌือดลสมา
เปรอเคเปรอม็๒ครา
กุมซําซอนรนเจาเวา๓ ฯ

๑๒) ยกวางตามกําลัง
อย่าหุ นหันจะเจ็บบ่า
ใช้เขาเป็ นบางครั้ง
อย่าสํ่าส่ อนให้พรํ่าเพรื่ อ ฯ

๑๓) เทาะคิดกุมรุ สรัน
คิดโอยครันเทิพเดิรเทา
กุมฉาบแกรงอาสู รว์๔
เกิดดมเนียลดลอาตมา ฯ

๑๓) ถึงจะคิดอย่าด่วนได้ (อย่าผลุนผลัน)
คิดให้ทวั่ แล้วค่อยไป
อย่ารี บร้อนเกรงขายหน้า
เกิดความติเตียนถึงตน ฯ

๑๔) กุมยกฉเอินชาเฉา

๑๔) อย่าชิงสุ กก่อนห่ าม

๑

ส.พ. ว่า ฉําง (แก่งแย่ง)
๒
จ.ผ., ส.พ. ว่า โอย (ให้)
๓
จ.ผ., ส.พ. ว่า เจาเรา (ทักทาย)
๔
จ.ผ., ส.พ. ว่า กุมฺโอยมานอาสฺ รูว (อย่าให้มีสงสาร)

๕๖
กิจกนุงเกราคมาน๑ดมรา
กุมอางแอปราชญา
โจลจบับกบวนโลกเพรงนาย ฯ

กิจนอกในปราศจากตํารา
อย่าอ้างแต่ปัญญา
ทิ้งฉบับขบวนของท่านที่ล่วงแล้ว ฯ

๑๕) สรดีโอยสรวลเสร็ จ
คิดเส็จคเร็ จกุมคิดงาย
รมพึงคิดโอยฉงาย๒
ยลลงแวกพากย์โลกถา๓ ฯ

๑๕) เจรจาให้แต่พอดี (ให้หมดความ)
คิดเนื้อความอย่าคิดง่าย
รําพึงคิดให้ไกล
เห็นละแวกคําที่ท่านว่าไว้ ฯ
(ให้รู้ความหมายที่ท่านว่าไว้)

๑๖) พากย์เพรงโลกสรดี
ถากุมบีจิญจิมขลา
พากย์เพรงโลกอปมา
คิดตรงณาธเวอโอยบาน ฯ

๑๖) คําโบราณท่านกล่าว
ว่าอย่าให้เลี้ยงเสื อ
คําโบราณท่านอุปมา
คิดตรงไหนทําให้ได้ ฯ

๑๗) กันกอพสโอยขชับ
ขลาจกรลับขําแอปราณ
โอสทูกกุมโอยละอาน
ทึกถลาโสดกุมโอยลออก ฯ

๑๗) จับคองูให้มนั่
กลัวมันกลับกัดเอาตน
เข็นเรื ออย่าให้น้ าํ ขุ่น
นํ้าที่ใสอย่าให้ข่นุ มัว ฯ

๑๘) สลึกเฌออิดกมเริ ก
เบอก็เกริ กบด๔ขยลบก
ทึกถลาละคึกเบอลออก
ดบิทร็ ลอกขลังเสาะสา ฯ
๑๙) ยลตูจกุมอาล๕ขม

๑๘) ใบไม้ไม่มีความไหว
ถ้าแม้วา่ มันไหวก็เพราะถูกลมพัด
นํ้าใสถึงคราวจะขุ่น
ก็เพราะคลื่นมากเหลือทน ฯ
๑๙) เห็นว่าเล็กอย่าเพิ่งเร่ ง (รี บร้อน)

๑

จ.ผ., ส.พ. ว่า มาน (มี)
จ.ผ., ส.พ. ว่า รํพึงโอยแวงฉฺ งาย (คิดให้ยาวไกล)
๓
ส.พ. ว่า ยล่ลงฺแวกสพฺพนานา (เห็นละแวกสรรพนานา)
๔
ส.พ. ว่า เตฺ บิต (เพราะว่า)
๕
ส.พ. ว่า ขิตขํ (พยายาม)
๒

๕๗
ควรสนสมยกชาคนา
บานเจริ นกุมขมพา
สนสิ มขสิ นติจติจเทา ฯ

คิดสะสมไว้เป็ นเพื่อนกัน
ได้มากแล้วอย่ามักใหญ่
ค่อยๆ ไปแต่ละน้อย ฯ

๒๐) นักมานรักสาขสท
ดูจสมพตพัดพีเกรา
นักปราชญ์รักสาเขลา
ดูจสมเพาเนาสมปาน ฯ

๒๐) คนมีรักษาคนจน
เหมือนผ้าพันข้างนอกกาย
ผูป้ ราชญ์รักษาเขลา
เหมือนสําเพาและ (เรื อ) สําปั้ น ฯ

๒๑) นักขพสรักสาทาพ
โดยสุ ภาพธรรม์โบราณ
นักแฉอดรักสาฆลาน
นานักรง๑รักสาฉมา๒ ฯ

๒๑) คนสู งรักษาคนตํ่า (ผูด้ ีรักษาไพร่ )
โดยสุ ภาพธรรม (แต่) โบราณ
คนอิ่มรักษาผูท้ ี่หิว
(เหมือน) ภาชนะที่ใส่ ขา้ วให้แมวกิน ฯ

๒๒) รักสาเทามกวึง๓
อิดกมดึงออสอําบาล
จมเณร์เจร์กนั กาลป์
ดูจร็ บองบัจ๔บนลาร์ ฯ

๒๒) รักษาไปรักษามา (รักษาซึ่งกันและกัน)
อย่าให้ความเกื้อกูลรู ้จกั หมดสิ้ น
จนถึงกัลปาวสาน
เหมือนอย่างรั้วมัดกับหนาม ฯ

๒๓) กุมฉแอดเพคแตแอง
มินคิดแกรงออสคนีคนา
เคฆลานฆลานไผทผสาร
โอยสี ราบานฉแอดผอง ฯ
๒๔) กุมมานจิตรล็เลอ
พึงกรเพือโอยจมลอง

๒๓) อย่ากินอิ่มแต่ผเู ้ ดียว
ไม่คิดเกรง (ใจ) เพื่อนฝูง
เขาหิ วท้องจนแสบ
ให้เขากินพออิ่มด้วย ฯ
๒๔) อย่ามีใจเลินเล่อ
วานจรเข้ให้ (ส่ ง) ข้ามฟาก

๑

คําว่า นานักรง (หรื อนักรอง) เป็ นภาชนะชนิ ดหนึ่ งสี่ เหลี่ยมจตุรัส คนโบราณในประเทศนั้นมักใช้ใส่
ข้าวให้แมวกิน ภาชนะชนิดนี้ทาํ ด้วยไม้มีเท้าสี่ เท้า เหมือนอย่างถาดไม้ที่มีเท้าซึ่ งเขาใช้กนั ในเมืองไทยทุกวันนี้.
๒
จ.ผ. อธิบายว่า อฺ นกรุ งรกฺสาฉฺ มาร มีความหมายว่า คนมีรักษาคนยาก
๓
จ.ผ. ว่า มุขรึ ง (หน้าด้าน)
๔
จ.ผ. ว่า สฺ ราส่ (สะ)

๕๘
กุมกัจโอสร็ บอง
วังจมณาแออาตมา ฯ

อย่าหักรั้วทําฟื น
ซึ่งตนได้ก้ นั ไว้แล้ว ฯ

๒๕) มานทูกเหยมานถโนล
มานบงโคลมานยุถกา
มานพัวมานจรวา
กรชิงจับโดยครันครุ บ๑ ฯ

๒๕) มีเรื อแล้วต้องมีถ่อ
มีหลักแล้วต้องมีสมอ
มีเชือกพวนพร้อมทั้งพาย
ทั้งกระเชียงโดยครันครบ ฯ

๒๖) ปรยัดแกรงพยุะขยล
บกโบกดลนิงทลทุพ
ปรยัดปรโยชน์ครุ บ
เทิพเหาชาติกาํ เณิ ด๒ ฯ

๒๖) ประหยัดกลัวพายุลม
พัดโบกมาจะต้านทาน
ประหยัดประโยชน์ครบ
จึงเรี ยกว่าชาติเป็ นมาแต่กาํ เนิด ฯ

๒๗) พากย์เพรงคิดควรจํา
ชาบนดําบนโดยครุ บ๓
พากย์เพรงพากย์เพรงพฤฒ
มุขควรคิดคิดโอยครัน ฯ

๒๗) คําแต่โบราณคิดแล้วควรจํา
เป็ นคําสอนและปริ ศนาทุกอย่าง
คําโบราณเป็ นคําที่เก่าแก่
น่าควรคิดคิดให้ทวั่ ฯ

๒๘) พากย์เนะชาสันดับ
ทุกชาจบับเทเทียง๔สบัน
พากย์เนะชากํานัน
กมณดเนาอิดฆลาดฆลา ฯ

๒๘) คํานี้ (เป็ นระเบียบ) ควรฟัง
ไว้เป็ นฉบับอันเที่ยงแท้
คํานี้เป็ นกํานัน
กําหนดไว้ไม่คลาดเคลื่อน ฯ

๒๙) สู เร็ จไนยนิทาน
พากย์ทนู มานเนาปรการ์
อําบาลเณะแองณา

๒๙) พอเสร็ จนัยนิทาน
คําทรมานด้วยประการ
ฉะนี้และนา

๑

ส.พ. ว่า เชีงแจวณาโอยสพฺพคฺ รบ่ (แจวไหนให้สรรพครบ)
๒
จ.ผ., ส.พ. ว่า เทีบเหาชาก่ชาคํนิต (จึงเรี ยกชัดเป็ นความคิด)
๓
จ.ผ. ว่า ชาบณฺ ฎาํ ปฺรเฎาจิตฺต (เป็ นคําสอนสั่งใจ), ส.พ. ว่า ชาบณฺ ฎาํ ปฺรเฎาสฺ ถิต (เป็ นคําสอนสั่งสถิต)
๔
ส.พ. ว่า เทียงชาก่ (เที่ยงชัด)

๕๙
จําทุกกายครุ บครันฮอง ฯ

จําไว้ในกายให้ครบครันแหล่ ฯ๑

จบับพากย์จาสสมเด็จพระ
สุ คนธ์๒มานบุญแตงจบ ฯ

ฉบับคําเก่าสมเด็จพระ
สุ คนธ์ผมู ้ ีบุญแต่งจบ ฯ๓

[ฉบับ ส.พ. มีกาพย์ เพิม
่ อีก ๒ บท แต่ ไม่ มีใน จ.ผ., คําแปลโดยผู้ตรวจสอบชําระ]

๒๙) แจงจบ่นูวปฺรการ
โฎยฎํณาลฎํเณี รถา
พากฺยเพฺรงอตีตา
จูรจําสพฺวคฺ รบ่พากย์เพจน์ ฯ

แจ้งจบซึ่งประการ
โดยตํานานดําเนินว่า
คําเก่าอดีตา
จงจําสรรพครบพากย์พจน์ ฯ

๓๐) พากฺยเนะอส่ เมฺ ละโหง
จูรอฺ นกผงจํากุมฺเภฺ ลจ
อส่ อารฺ ถพากฺยเนะเสจ
เคฺ รจชาสุ เรจเมฺ ละโหง ฯ

คํานี้จบเพียงนี้
จงคนทั้งผองจําอย่าลืม
สิ้ นอรรถคํานี้
เป็ นสําเร็ จเท่านี้เทอญ ฯ

๑

ไม่ปรากฏกาพย์บทนี้ใน ส.พ.
๒
สมเด็จ พระสุ ค นธ์ ใ นที่ น้ ี น่ า จะหมายถึ ง สมเด็จ พระสุ ค นธาธิ บ ดี สมเด็จ พระสั ง ฆราชคณะ
ธรรมยุติกนิกายในประเทศกัมพูชา ซึ่ งน่าจะได้แก่สมเด็จพระสุ คนธาธิบดี (ปาน)
๓
ไม่ปรากฏใน จ.ส., ส.พ.

๖๐

สุ ภาษิตสอนเด็ก
(ฉบับเกรติ์กาล)
๑) เกรกาลพีเพรงพฤฒ
สางสุ จริ ตเทียงทุกเนา
เสฐีผดําปรเดา
บุตรสงสาร์ทุกโกรยฮอง ฯ

๑) นัยว่าการทําของท่านแต่โบราณ (คือ)
สร้างสุ จริ ตธรรมอันเที่ยงแท้ไว้
เศรษฐีจึงพรํ่าสัง่ สอน
บุตรผูส้ งสารให้เก็บไว้ไปภายหลัง ฯ

๒) กูนเนย๑เกร์เมบา
จูลรักสาคนคิดครอง
แถทําจํารวสรอง
ปรุ งปรยัดปรโยชน์ยู ฯ

๒) ว่าลูกเอ๋ ยเกียรติของพ่อแม่
จงรักษาเฟ้ นตรึ กตรอง
เฝ้ าแหนคอยพินิจดู
ระวังประหยัดแล้วเป็ นประโยชน์สิ้นกาลนาน ฯ

๓) ธัมดานักชาชาติ
การ์๒เกร์อาตถ์โอยคิดคู
กุมขชิลเดกท็ทู
ดลไถงราสเพ็ญพนลือ ฯ

๓) ธรรมดาชาติผดู ้ ี
ทําสิ่ งที่เนื่องด้วยเกียรติ์และประโยชน์
แล้วควรคิดให้ดี
อย่าเกียจคร้านนอนคลุมโปง
จนตะวันโด่งสายเกือบเที่ยง ฯ

๔) ตักแตงขญุมกมดอ
เจญเทารกธเวอสแรภลือ
จิญจิมโคกรบี
รกขแสวาร์โบะโกรลครอง๓ ฯ

๔) จัดแจงทาสกรรมกร
ออกไปทําไร่ ไถนา
เลี้ยงดูโคกระบือ
หาเชือกสายปักหลักทําคอก ฯ

๕) ธเวอสแรทิสปรําบี

๕) ทํานาทั้งแปดทิศ



นายเยาว์ ลิมปิ นันทน์ เปรี ยญ แปล
๑
จ.ผ. ว่า เอีย (เอย)
๒
จ.ผ. ว่า กาล (เวลา)
๓
จ.ผ. ว่า ฆฺ นง (ไม้สอดที่รูเสากั้นปากคอก หรื อประตูร้ ัว)

๖๑
ขญุมปรุ สสรี เจญชวญ๑ผอง
ธเวอผทะสระร็ บอง
วังจมณาควรรักสา ฯ

ข้าชายหญิงออกค้าขายด้วย
ปลูกเรื อนให้ปักรั้ว
กั้นที่ที่ควรรักษา ฯ

๖) โอยมานกะดีบารม
ธเวอสแรกุมโจลจมการ์
ดึก๒แดกกมบิดพรา
ทุกโอยชากุมโอยบัด ฯ

๖) ให้มีความปรารมภ์
ทํานาแล้วอย่าทิ้งไร่
ขวานถากแลมีดพร้า
เก็บให้ดีอย่าให้หาย ฯ

๗) เดกยุพโอยรังทวาร์
ทรัพย์สาํ ราลเรี ยบปรยัด
จองทูกกุมโอยสัด
ผทะบักแบกฉับทลทรอ ฯ

๗) นอนกลางคืนให้ใส่ กลอนประตู
ทรัพย์ที่เบาๆ ระมัดระวัง
ผูกเรื ออย่าให้ลอย
เรื อนที่ทรุ ดโทรมรี บซ่อมแซม ฯ

๘)สารเพอทรัพย์อะวีๆ
ปรุ งสมาดีทุกโอยลออ
โอสทึกสรู วอ์ งกอ
ยกเจญจายมานกําณด ฯ

๘) ขึ้นชื่อว่าทรัพย์อะไรๆ
ระวังสติเก็บให้ดี
ฟื นนํ้าข้าวเปลือกแลข้าวสาร
เอาออกใช้จ่ายให้มีกาํ หนด ฯ

๙) กุมอางมานทรัพย์เจริ น
พุมกรเวินรกผคงผคด
ยกจายจายโดยบท
เทาะนึงทุกทุกโดยขนาด ฯ

๙) อย่าทนงตัวว่าทรัพย์มีมาก
ไม่คิดเก็บหอมรอมริ บ
ใช้จ่ายให้เป็ นชิ้นเป็ นอัน
ถึงจะเก็บก็เก็บตามแบบอย่าง ฯ

๑๐) ร็ เทะแสะดมรี
รับบัญชีกมุ โอยฆลาด
ขญุมณามานมายาท

๑๐) เกวียนม้าช้าง
นับบาญชีอย่าให้เคลื่อนคลาด
ทาสคนใดมีมารยาท

๑
๒

จ.ผ. มีหมายเหตุวา่ ชวย ? (ช่วย)
จ.ผ. ว่า ฎึง (รู้)

๖๒
ทุกดักไดโอยรักสา ฯ

วางธุระให้รักษา ฯ

๑๑) สปปรุ สยลโดยมุข
สุ กกรลุกเพคพุมชา
กมณัญเกราดมรา
โสดสิ งอับปรโยชน์ยส ฯ

๑๑) สับปรุ ษต้องดูหน้า
พลุกพล่านนักก็ไม่ดี
ขี้เหนียวนอกตํารา
(อาจจะ) เกิดความอัปยศอดสู ฯ

๑๒) รักสาขลวนโอยรง
เรื องอุดงอุดมขพส
ปรดับโดยสักข์ยส
ขลวนชาธมโอยแถถวน ฯ

๑๒) รักษาตนให้รุ่ง
เรื องอุดมสู งยิง่ ขึ้น
ประดับกายตามยศศักดิ์
ตนเป็ นผูใ้ หญ่ให้ดูแล ฯ

๑๓) โอยทานตังจิตรเสมาะ
กุมอาเลาะอาลัยสงวน
ทรัพย์เนะนิงนําขลวน
เทาปรโลกพุมเสาะสู ญ ฯ

๑๓) ให้ทานตั้งจิตให้แน่วแน่
อย่าให้เกิดความอาลัยเสี ยดาย
ทรัพย์น้ ีจะนําตน
ไปปรโลกไม่สูญหาย ฯ

๑๔) ทรัพย์ธนเทาะโถกถไล
กุมดักไดโอยแตกูน
เนาออสทังบองผอูน
นักด็ไทรักสาตาง ฯ

๑๔) ธนทรัพย์ถึงแม้วา่ จะถูกแพง
อย่าวางธุระให้แก่ลูก (คนเดียว)
แลบรรดาพี่นอ้ ง
ทั้งผูอ้ ื่นให้รักษาแทน (ตัว) ฯ

๑๕) ทุกจิตรขญุมโอย๑ดัก
เสมอภเนกขวักทังสองขาง
โอยกูนคนเมิลตาง
เสมอภเนกม็ขางพุมเพ็ญพี ฯ

๑๕) การไว้ใจทาสให้เก็บ
เท่ากับตาบอดทั้งสองข้าง
ถ้าให้ลูกดูแทน
เท่ากับตาบอดข้างเดียว ฯ

๑๖) ธเวออะวีธเวอโอยเหย

๑๖) ทําอะไรทําให้แล้ว

๑

จ.ผ. ว่า เมิล (ดู)

๖๓
กุมทุกเลยบงเกิดเกร์
สมอาดออสสู ริล
กุมโอยมานกะดีนินทา ฯ

อย่าไว้เลยเกิดครหา
ร่ างกายต้องขัดสี
อย่าให้มีความนินทา ฯ

๑๗) ดมเนกเดกชาขนาด
โอยสมอาดสมอางชา
เทิพเทพดา๑รักสา
จมเรี นสุ ขสรี สวัสดี ฯ

๑๗) ที่นอนๆ เป็ นที่
ให้สะอาดดีและหมดจด
จึงเทวดารักษา
เจริ ญสุ ขศรี สวัสดิ์ ฯ

๑๘) คฤหาโอยผจิตผจง
กุมโอยผงผุยธุลี
ชุมระบาโบะดี
โอยมดมองเกิดสุ ขา ฯ

๑๘) คฤหาให้บรรจง
อย่าให้มีผงธุลี
ชําระปัดกวาดที่ (ดิน)
ให้หมดจดเกิดสุ ขา ฯ

๑๙) อมชุลทุกโอยคง
ปรักกนุงถงทุกโอยชา
เปรอขญุมเมิลมุขวา
เทาะกาจชาเมิลโอยแสดง ฯ

๑๙) (ด้าย) เข็มเก็บให้คง (อยู)่
เงินในถุงเก็บให้ดี
ให้บ่าวดูหน้ามัน
ถึงร้ายดีดูให้แจ้ง ฯ

๒๐) สารเพอรกเรี ยนริ ะ
โดยจําแจะแจะจํา๒แจง
จงคับเปรอสวะแสวง
รกเรี ยนริ ะสารเพอกะดี ฯ

๒๐) สารพัดการเรี ยนรู ้
รู ้อะไรให้รู้จริ ง
อยากได้ความชอบให้เสาะแสวง
หาความรู ้ทุกสิ่ งสรรพ์

๒๑) สปปรุ สเพคจัญธน
นาทุรชนจัญอินทรี ย ์
ปรพนลออเจริ นจัญผดี

๒๑) สุ รุ่ ยสุ ร่ายย่อมแพ้ทรัพย์
คบทุรชนแพ้อินทรี ย ์ (แพ้ตวั เอง)
เมียงามมักแพ้ผวั

๑
๒

จ.ผ. ว่า เทวตา (เทวดา)
จ.ผ. ว่า ถา (ว่า)

๖๔
พากย์เจริ ญภูดจัญอาตมา ฯ

โกหกมากแพ้อตั มา ฯ

๒๒) เฌอผแลจัญสนลึก๑
ตรี เจริ นทึกลออกพุมชา
ทรัพย์เจริ นพรวยรักสา
ทรัพย์ติจณาพรวยริ ะคิด ฯ

๒๒) ต้นไม้มีผล (มากนัก) แพ้ไป
ปลามากกว่านํ้าขุ่นไม่ดี
ทรัพย์มากยากรักษา
ทรัพย์นอ้ ยนักลําบากคิด ฯ

๒๓) เดกยุพกุมดมอก
โอยลน๒ลกเกราสุ จริ ต
ขญุมณามานกมนึด
ควรโอยคิดปราณี วา ฯ

๒๓) นอนกลางคืนอย่าขี้เซา
ให้หลับไหลนอกสุ จริ ต
ทาสใดมีความคิด
ควรให้คิดปราณี มนั ฯ

๒๔) จอดทูกเบาะบงโคล
ริ ะรกถโนลพัวยุกถา
การ์ขยลพยุะกาจชา๓
แกรงพูนพานโบกแบกบัก๔ ฯ

๒๔) จอดเรื อให้ปักหลัก
คิดหาถ่อพวนสมอ
กั้นลมพายุร้ายดี
เกรงปั่นป่ วนเกิดหักพัง ฯ

๒๕) เรี ยนริ ะสารเพอกะดี
เทาะสรดีกนั พากย์สตั ย์
จํากบวนจําโอยสทัด
กุมอนเอียนผสมพากย์โพล๕ ฯ

๒๕) เรี ยนรู ้สารพัดความ
ถึงจะพูดจาถือคําสัตย์
จําฉบับจําให้แม่น
อย่าอํ้าอึ้งพูดคล้อยตาม ฯ

๒๖) การ์กรอกุมคิดงาย
การ์สมทายทัง๖กมโรล

๒๖) การยากอย่าคิดง่าย
การละเอียดลอออย่าให้เป็ นการหยาบ

๑

จ.ผ. ว่า สฺ ลึก (ใบไม้)
จ.ผ. ว่า ลง่ (จม)
๓
จ.ผ. ว่า การขฺ ยล่กาจพุมช์ า (การลมร้ายไม่ดี)
๔
จ.ผ. ว่า แกฺรงพานพารโบกแบกบาต่ (กลัวบุกพัดแตกหาย)
๕
จ.ผ. ว่า กุมฺเอียนเพฺรียนสมพากฺยโพล (อย่าเอียงอายสมคํากล่าว)
๖
จ.ผ. ว่า ชา (เป็ น)
๒

๖๕
สนสิ มกุมบมโบล
แกรงพุมดลดูจปรถนา ฯ

ค่อยค่อยอย่าพลันแล่น
เกรงไม่ถึงเหมือนปรารถนา ฯ

๒๗) เรี ยนริ ะรวสร็ วงั
ธเวอสแรปรังสแรวัสสา
ธเวอสแรมานจมณา
ธเวอจมการ์จาร์ร็บอง ฯ

๒๗) เรี ยนรู ้แล้วต้องระวัง
ทํานาแล้งและนาฝน
ทํานา (ต้อง) มีคนั นา
ทําไร่ ตอ้ งกั้นรั้ว ฯ

๒๘) ผลูวเ์ วียจกุมบา๑บง
ผลูวณ
์ าตรงกุมเดิรฮอง
เดิรโดยผลูวค์ นลอง
ดมรายนักจาสโบราณ ฯ

๒๘) ทางคดเจ้าอย่าทิ้ง
ทางลัดตรงอย่าไต่เต้า
เดินตามทางเป็ นคลอง
ร่ องรอยของท่านผูเ้ ฒ่า ฯ

๒๙) ฉแกชาเดกเนาดี๒
โอยบายสี จาํ ธนธาน๓
เครื องสึ กทุกทาหาน
เกร์คมั ภีร์ทุกปราชญ์ปราย ฯ

๒๙) หมาดีนอนกับดิน
ให้ขา้ วกินเฝ้ าธนสาร
เครื่ องศึกเอาไว้สาํ หรับทหาร
เกียรติคุณและคัมภีร์เอาไว้ใช้ในการโต้ตอบ ฯ

๓๐) ยลตูจกุมอาลขม
เทาะยลธมกุมอาลสราย
คิดกะดีกมุ คิดงาย
โอย๔พินิตพินีจยั ฯ

๓๐) เห็นว่ายังเล็กอย่ารี บร้อน
เห็นว่าใหญ่อย่าพึงท้อถอย
คิดเนื้อความอย่าคิดง่าย
ให้พินิจวินิจฉัย ฯ

๓๑) กูนเนยพากย์บนดํา๕
จูลบาจํา๑จําสพไถง

๓๑) ลูกเอ๋ ยอันคําสัง่ สอน
เจ้าจงจําไว้ทุกวัน

๑

จ.ผ. ว่า เบาะ (ละทิ้ง)
จ.ผ. ว่า แฉฺ กชาโอยบายฉี (หมาดีให้ขา้ วกิน)
๓
จ.ผ. ว่า เฎกเนาฎีจาํ ธนธาน (นอนที่ดินเฝ้ าธนสาร)
๔
จ.ผ. ว่า เมีล (ดู)
๕
จ.ผ. ว่า กูนเอียเกรฺ ต์ ิเมบา (ลูกเอ๋ ยมรดกพ่อแม่)
๒

๖๖
ทรัพย์ธนเทาะโถกถไล
รวม๒รักสากุมบีโธลย ฯ

ธนทรัพย์ถึงจะถูกแพง
รวมรักษาอย่าให้หาย ฯ

๓๒) พากย์เนะชาตรกาล
ชาขลิมสารเทียงทุกโอย
กูนเจาเนาแอโกรย
ชา๓ทูนมานองค์อาตมา ฯ

๓๒) คํานี้เป็ นตระกาล
เป็ นแก่นสารเที่ยงแท้ไว้ให้
ลูกหลานอยูภ่ ายหลัง
เป็ นเครื่ องสอนองค์อาตมา ฯ

๓๓) แถทําเทิพคงทรัพย์
เรี ยบรนดับทุกเทิพชา
จายรายเกราดมรา
เนาวินาสธนธานผอง ฯ

๓๓) ทรัพย์สินหมัน่ เฝ้ าแหน
เก็บเป็ นที่นนั่ แหละดี
ใช้จ่ายนอกตํารา
ย่อมพินาศธนทรัพย์สิน ฯ

๓๔) บานมกทุกโอยคง
กุมโอยบงบัดบมณอง
เรี ยนริ ะรักสาครอง
ยกเจ็ญจายโดยร็ ดูว์ ฯ

๓๔) ได้มาเก็บให้อยู่
อย่าให้ขาดความจํานง
เรี ยนรู ้รักษาครอง
หยิบใช้จ่ายตามฤดู (กาลเทศะ) ฯ

๓๕) ดิงหาบโอยดิงดุล
ภเนกโอยยลเทียงตราชู
คิดครุ บสพโดยผลูว์
กะดีจนเลาะกุมบีมาน ฯ

๓๕) รู ้หาบให้รู้ดุล
ตาให้แม่นในตราชู
คิดครบทุกหนทาง
ความบกพร่ องอย่าให้มี ฯ

๓๖) กูนมาสถไลอาพุก
จูลจําทุกจบับสพปราณ
อาพุกทุกทูนมาน
ชาสนองปราณอาพุกนัก ฯ๑

๓๖) ลูกพ่อราคาเท่าทองคํา
จงจําไว้ทุกตัวตน
(คํา) พ่อไว้พรํ่าสอน
เป็ นเครื่ องสนองต่างตัวพ่อ ฯ

๑

จ.ผ. ว่า จูรรกฺสา (จงรักษา)
จ.ผ. ว่า ควร (ควร)
๓
จ.ผ. ว่า แตง (มัก)
๒

๖๗

๓๗) เบอนักยกพากย์เหย
เนะแองเหยชาพุมนัก
ชาทรัพย์ร็บอสชัก
กุมพีผลสนธิสเลย ฯ

๓๗) ถ้าลูกเชื่อถือแล้ว
นี่แลนาเป็ นเครื่ องพํานัก
เป็ นทรัพย์อนั ดีแท้
ไม่พึงฉงนสนเท่ห์เลย ฯ

๓๘) เบอทุกทรัพย์ร็บอส
พุมเยิงสบัดขจัดขจาย
ออสมนุสผองทังหลาย
เคพุมโกดบาเลยฮอง ฯ

๓๘) หากเก็บทรัพย์สิ่งของ
ไม่ประหยัดให้ขจัดขจายหายไป
บรรดามนุษย์ท้ งั หลาย
เขาดูแคลนไม่เกรงเจ้า ฯ

๓๙) เบอบานมกเหยณา
นักรักสากุมบีฉคอง
สมพดเอาโสดฮอง
ชาลมออองค์อินทรี ย ์ ฯ

๓๙) เมื่อหาได้มาแล้ว
เจ้ารักษาอย่าสะเพร่ า
เสื้ อผ้าทั้งหลายแหล่
เป็ นอาภรณ์องค์อินทรี ย ์
(ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับกาย)

๔๐) เบอนักมานโยบล
ปราชญายลออสเส็จกะดี
โอยคิดมานปรณี
ดลทุกข์มนุสผองทังหลาย ฯ

๔๐) ถ้าเจ้ามียบุ ล
ปั ญญาหยัง่ รู ้ทุกสิ่ งสรรพ์
ให้มีจิตปราณี
ถึงความทุกข์มนุษย์ท้ งั หลาย ฯ

๔๑) ไหสงวนมาสอาพุก
จูลจําทุกจบับสมทาย
กุมคิดโอยแตงาย
สิ งคิดกรอโอยณาสฮอง ฯ

๔๑) แนะเจ้าสามสงวนพ่อ
จงจดจําฉบับตําหรับเรี ยน
อย่าคิดเอาแต่ง่าย
การที่ยากจงคิดให้รอบคอบ ฯ

๔๒) เบอบานนิงจิตรคิด

๔๒) ถ้าได้เหมือนความคิด

๑

บทที่ ๓๖ – ๔๒ ไม่ปรากฏใน จ.ผ.

๖๘
นิงกมนิดแองบมณอง
สคัลสุ ขสบงบานผอง
โดยคนลองจบับโบราณ ฯ

สมดังนึกใจจํานง
ให้รู้จกั ผิดถูกแลได้เสี ย
ตามร่ องรอยแบบโบราณ ฯ

๔๓) พากย์เนะเสมอขลวนเหย
กูนเจาเวยจําสพปราณ๑
ออสอาโอวาทาน๒
สู เร็ จบาน๓บนดําฮอง ฯ

๔๓) คํานี้เสมอตนแล้ว
ลูกหลานเอ๋ ยจําทุกคน
สิ้ นอรรถโอวาทา
คําพรํ่าสอนเท่านี้เอง ฯ

๔๔) จูลแจะจูลเรี ยนรก
จูลโยนยกจิตรจําผอง
ทุกชาสพานแตงฉลอง
รวจมลองดักดลเตรย ฯ๔

๔๔) จงรู ้จงรํ่าเรี ยน
จงพากเพียรจิตจดจํา
เหมือนสะพานสําหรับข้าม
แต่ฟากนี้ถึงฟากโน้น ฯ

๔๕) พากย์เนะเสมออาพุก
รกทรัพย์ทุกโอยกูนเหย
จูลจําจบับชาเตรย
ชาทูนมานสู เร็ จฮอง ฯ

๔๕) คํานี้เสมือนตัวพ่อ
หาทรัพย์ไว้ให้ลูกรัก
จงจําฉบับเป็ นเครื่ องถึงฝั่ง
คําสัง่ สอนเสร็ จสิ้ นเท่านี้แล ฯ

๑

จ.ผ. ว่า กูนเจาเอียจูรจําปฺราณ (ลูกหลานเอยจงจําติดตัว)
๒
จ.ผ. ว่า โอวาททาน
๓
จ.ผ. ว่า ชาสูเรจ (เป็ นสําเร็ จ)
๔
บทที่ ๔๔ – ๔๕ ไม่ปรากฏใน จ.ผ.

๖๙

สุ ภาษิตสอนบุตร
(จฺบาบ่ สุภาสิ ต)
๑) กูนเอยรกสี ๑
กอกายธรณี
เนาะแองปรไพ
อุสาห์ชุมระ
สเมาวาร์เฌอไพร
สนสมสพไถง
จิญจิมอาตมา ฯ

๑) ลูกเอ๋ ยการทํามาหากิน
โดยทางขุดแผ่นดิน
นัน่ แหละจึงจะประเสริ ฐ
อุตส่ าห์ถากถาง
หญ้าและเถาวัลย์พรรณไม้
สะสมทําให้ได้ทุกวันๆ
เลี้ยงอาตมา ฯ

๒) กุมปลนกุมลวง
ทรัพย์เคมินรวจ
นิงเพียร์เลยณา
พุมแดลกมบัง
นิงภเนกเทวดา
เสมอแองรักสา
ทุกโอยเคฮอง ฯ

๒) อย่าปล้นอย่าลัก
ทรัพย์สมบัติของเขา
จะไม่พน้ เวรอันนั้นไปได้
แลไม่เคยผ่านพ้น
สายเนตร์ของเทพยดาไปได้เลย
การที่ลกั เอาของเขามานั้นก็เท่ากับว่า
เก็บรักษารอท่าไว้ให้แก่เจ้าของเขา ฯ

๓) มานเพียร์มกผดล
เคจับร็ จล
เควายเคจอง
ขูจทังทรัพย์เดิม
กูนปรพนผอง
วินาสออสฮอง
คงแตอาตมา ฯ

๓) เวรอันนั้นก็จะตามสนอง
คือจะต้องถูกจับ
ถูกตีถูกมัด
แลเสี ยทั้งทรัพย์เดิม
เสี ยทั้งบุตรภรรยา
วินาศจนหมดสิ้ น
คงแต่อาตมา ฯ


๑

นายฉํ่า ทองคําวรรณ เปรี ยญ แปล
ส.พ. ว่า ฉี (กิน)

๗๐
๔) พุมจงเนาเท
กุมบาโปแล
วิลวลนิงสรี
ขลวนวากรมม
ดูจกลจมณี
ฆลานจงแตสี ๑
กรอมนุสอดบาน ฯ

๔) จงอยูก่ บั บ้าน
อย่าประพฤติตนเป็ นคนเหลาะแหละ
ข้องแวะกับหญิง
เพราะว่าเมื่อเขากําลังยังเป็ นสาว
เปรี ยบประดุจดังว่าขนม
อันมีโอชารส
ยากที่ใครๆ จะอดได้ ฯ

๕) บาปเพราะสี ๒วา
ดูจกะดาดโหรา
พิสพนปรมาณ
ยกถนําเทาดัก
กรอบานสรากสราน
ฉงัญพนปรมาณ
ดูจดูงลังไช ฯ

๕) โทษที่กินขนมอันนั้นแล
มีครุ วนาดุจดังว่ากินต้นใบกระดาด
ซึ่งมียางอันคันเหลือที่จะประมาณ
ถึงแม้นว่าจะเอายามาแก้
ก็ยากที่จะให้หายคันได้ง่ายๆ
แต่ทว่าขนมอันนั้นอร่ อยยิง่ นัก
มีรสชาติดุจดังมะพร้าว ฯ

๖) ภลิจสิ ลภลิจทาน๓
ภลิจธรรม์อาญาณ
ภลิจโอวภลิจไป๔
ภลิจสาสภลิจจบับ
ภลิจทรัพย์ธนถไล
ภลิจทังขลวนไขษ
ตลติจเลยฮอง ฯ

๖) แลทําให้ผกู ้ ินติดใจจนลืมศีลลืมทาน
ลืมทั้งญาณเครื่ องรู ้
ลืมบิดามารดาญาติพี่นอ้ ง
ลืมชาติศาสนาและข้อปฏิบตั ิ
ลืมทรัพย์สมบัติอนั มีค่า
โดยที่สุดความตาย
แต่สกั นิดก็มิได้คิดถึง ฯ

๗) กามาวจร
วาแตงโอยออ

๗) กามาวจร
ทําให้สรรพสัตว์นิยมยินดี

๑

ส.พ. ว่า ฉี (กิน)
๒
ส.พ. ว่า ฉี (กิน)
๓
ส.พ. ว่า เภฺ ลจทํางสี ลทาน (ลืมทั้งศีลทาน)
๔
ส.พ. ว่า เภฺ ลจอาวเภฺ ลจไสฺ บ (ลืมเสื้ อลืมสไบ)

๗๑
จูลจิตรนิงวา
สเทอธเวอชาครุ น
สเทอชาร็ งา
วานําอาตมา
โปแลโปโล๑ ฯ

ชอบใจกับมัน
บางทีทาํ ให้เป็ นไข้
บางทีกท็ าํ ให้หนาว
มันย่อมชักนําตน
ให้ประพฤติผดิ ทาง ฯ

๘) กูนเอยโลกถา
รี แอตัณหา
วานําล็เลอ
ภลิจทังขลวนแอง
วงเวงฉะเนาะ๒เตอ
ภลิจการมินธเวอ
สเทอบัดวิญญาณ ฯ

๘) ลูกเอ๋ ยท่านว่า
ตัณหาอันนี้
มันนําให้เลินเล่อ
ลืมทั้งตนเอง
หลงใหลคลัง่ ใคล้
ลืมกระทํากิจการ
บางทีทาํ ให้วิญญาณเลื่อนลอย ฯ

๙) ลุยลวาเทียบ
กนุงจิตรสรอสเสรี ยบ
สเทอทุพพุมบาน
เมิลเรงท็ทึงกนุง
จิตรจงแตมาน
ถนัสอะวีเบอบาน
มกอัญติจรา ฯ

๙) ครั้นเห็นว่ามีทางใกล้จะได้
ก็มีความดีอกดีใจ
เกือบจะยั้งใจไว้ไม่อยู่
ยิง่ ได้แลเห็นก็ยง่ิ กลัดกลุม้ มากขึ้น
คิดอยากแต่จะได้เร็ วๆ
แล้วบ่นว่าทําอย่างไรดีหนอจึงจะสมประสงค์
ได้มาเป็ นของเรา

๑๐) ลุบานขลวนเหย
มินจงฆลาดเลย
สแบสบดผองคนา
ดลสลับรสผอง ฯ
[โอยบานชํนา

๑๐) พอได้กนั แล้ว
ไม่อยากห่างเลย
ชวนกันสบถสาบาน
ถึงกับว่าตายเป็ นด้วยกัน ฯ

๑
๒

ส.พ. ว่า โปแฬพเภฺลี (เซ่อเซอะ)
ส.พ. ว่า เจฺนาะ

๗๒
เทาะชาฆฺ ลาตฆฺ ลา
ทฺรพฺยเนาะเนาคง่]๑
๑๑) ลุคนาสลับเหิ ม
ผองวิลถาขเพิม
สลับพากย์เดิมฮอง
วิลเสดาะทิกมัด
ภลิจแอสลับฮอง
เฆิญแตขโมจฮอง
ภลิจพากย์สนะมต ฯ

๑๑) พอฝ่ ายหนึ่งตายมีร่างกายพองขึ้นใหญ่โต
อีกฝ่ ายหนึ่งที่ยงั อยูก่ ก็ ลับว่าเป็ นของน่าเกลียด
เลยลืมถ้อยคําที่ได้สาบานกันไว้
เกรงถ่มนํ้าลาย
แลลืมคิดถึงตนที่จะต้องตาย
พอได้เห็นซากศพ
ก็ลืมคํามัน่ สัญญาเดิมทันที ฯ

๑๒) กูนเอยโลกถา
รี พากย์เนาะณา
จัญขลวนปรกฏ
เทวดาบมบต
โดยพากย์สนะมต
ดบิทบานชามุด
ฌือถกัดกรอชา ฯ

๑๒) ลูกเอ๋ ยท่านว่า
อันคําสาบานนั้น
อาจแพ้ภยั แก่ตนเอง
เช่นสาบานกับเทวดาไว้
แล้วกลับทนสาบาน
ก็จะเป็ นเหตุบนั ดาลให้เกิดบาดแผล
แลเจ็บไข้ยากที่จะรักษาให้หายได้ ฯ

๑๓) จัญโคกรบี
จัญดลสแรภลือ
ดลฉะบาจมกา
จัญบองจัญผอูน
จัญดูนจัญตา
จัญมันจัญทา
ดบิทขุสพากย์แอง ฯ

๑๓) เสี ยโคกระบือ
เสี ยทั้งไร่ นาสาโท
เสี ยทั้งเรื อกสวน
เสี ยพี่เสี ยน้อง
เสี ยปู่ ย่าตายาย
เสี ยเป็ ดเสี ยไก่
เพราะโทษที่ทนสาบานนั้นเอง ฯ

๑๔) ขลวนเยิงสพไถง

๑๔) ตัวเราทุกวันนี้

๑๑

ฉบับพิมพ์ครั้งแรกความขาด ในที่น้ ีปริ วรรตและแปลเพิ่มเติมจาก ส.พ.

๗๓
ถาเบออาไล
โอยชาวงเวง
ง็งิดกนุงจิตร
พุมคิดพุมแกรง
พุมโดยพากย์เพรง
ขุสโกรยพุมดิง ฯ

ถ้าหากว่าเรารักไซร้
ก็อย่าทําให้หลงงมงาย
หงุดหงิดในใจ
จนไม่คิดยําเกรง
และไม่ถือตามคําท่านเก่าแก่
ภายหลังก็จะไม่รู้ตวั ว่ากระทําอะไรผิด ฯ

๑๕) กุมอาลบาออ
กุมอาลสาทอ
พากย์อิดดมณิ ง
คิดถลึงโอยเสมอ
ดูจภเนกชนชีง
คิดโอยบานดิง
ชาธงนชาสราล ฯ

๑๕) เจ้าอย่าเพ่อยินดี
อย่าเพ่อเลื่อมใสเชื่อถือ
ในถ้อยคําที่ไม่มีเหตุผล
แลเจ้าต้องชัง่ ใจให้ดี
ให้เป็ นประดุจดังว่าตราชู
ซํ้าทั้งให้รู้แน่
ว่าจะหนักหรื อเบาเสี ยด้วย ฯ

๑๖) กุมเลือนพากย์มุน
กุมอาลดลสุ น
ชานาปรการ
กุมอางพระมนต์
กุมอางปรทาล
กุมเสริ บโดยสา
พากย์เคพุมคับ ฯ

๑๖) เจ้าอย่าเพ่อลัน่ วาจา
อย่าเพ่อทําให้พลาดท่าลงไป
ในกิจการน้อยใหญ่ท้ งั ปวง
แลอย่าอวดอ้างว่ามีเวทมนต์
อย่าอวดอ้างว่ามีวา่ นยา
อย่าทะเยอทะยานทําตาม
ถ้อยคําของเขาที่มิบงั ควร ฯ

๑๗) พากย์ณาพุมชัก
กุมบาสรายปรับ
แกรงเคอวลอัก
เดิมกอบงเอิล
กุมบาผเอิลภญัก

๑๗) เรื่ องอะไรที่เจ้ายังไม่แน่แก่ใจ
ก็อย่าเพ่อไปบอกเล่ากับใครๆ
เกรงเขาจะน้อยใจ
แน่นในลําคอ
เจ้าอย่าตื่นในข่าวคราว

๗๔
คิดกนุงปราชญา๑
กนุงจิตรแองสิ น ฯ

ต้องตรึ กตรองด้วยปัญญา
แลพิจารณาแต่ในใจเสี ยก่อน ฯ

๑๘) กุมยกพากย์พาล
กุมบาตรออาล
เผด็จจิตรดงเหิ ม
สมลิงโอยชัก
สิ นญักจิญจิม
โอยบานดงเหิ ม
สิ มบาสรดี ฯ

๑๘) อย่าถือเอาคําพาล
แล้วตลีตลานทําตาม
แทบจะขาดใจตาย
ต้องพิจารณาให้ชดั เจนเสี ยก่อน
จึงค่อยทําลงไป
แลต้องคิดให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อน
จึงค่อยเจรจาออกไป ฯ

๑๙) กุมยกพากย์โขล
กุมบาบมโบล
ดัจขยลดงเหิ ม
เคขิงพรวยปราณ
อนอักจิตรเถลิม
กุมบาพ็เพริ ม
พากย์โพลอาสา ฯ

๑๙) อย่าถือเอาตามในเนื้อเรื่ องโขล
แล้วโลดเต้นโดยไม่ปรานีปราศรัย
จะขาดใจตาย
ถ้าเขากําลังวิตกวิจารณ์
เร่ าร้อนในหทัย
เจ้าก็อย่ายิม้ แย้ม
หรื อกล่าวถ้อยคําที่ไร้ประโยชน์ ฯ

๒๐) กูนเอยโลกถา
ถา๒เบอนักแอณา
เคมกแตม็ดอง
ธเวอจิตรกรจูว
มูทูขิงผอง
กูนเอยเนะฉคอง
นิงญาติกา ฯ

๒๐) ลูกเอ๋ ยท่านว่า
ถ้ามีผใู ้ ดผูห้ นึ่ง
เขามาหาแต่บางครั้งบางคราว
เจ้าอย่าทําหน้าบึ้งขมึงตา
มุทะลุดุดนั
ลูกเอ๋ ยถ้าทําเช่นนี้กเ็ สี ยทางไมตรี
สําหรับเพื่อฝูงญาติพี่นอ้ ง ฯ

๑
๒

ส.พ. ว่า บาคิตโอยชาก่ (เจ้าคิดให้ชดั )
ไม่ปรากฏคํานี้ใน ส.พ.

๗๕
๒๑) มวยโสดฉนําชา
เนะกุมบีบา
จอแจกสาธา
ออกปรอวลหวจ
ดองทิกจรอกชาล
กูนเอยอาสา
ดูจเคอังแผะ ฯ

๒๑) อนึ่งถ้ามียาที่ศกั ดิ์สิทธิ์
เจ้าก็ไม่ควรจะ
แจกจ่ายให้สุรุ่ยสุ ร่าย
ควรใช้แต่พอควร
ถ้าทําไปเช่นนั้นก็เท่ากับตักนํ้าใส่ ตะกร้า
ลูกเอ๋ ยช่างไร้ประโยชน์เสี ยจริ งๆ
คล้ายๆ กับว่านัง่ ผิงขี้เถ้าฉะนั้น ฯ

๒๒) ถาเบอทรัพย์ชา
กุมโดยมายา
ควรแตวิญณา
พากย์เพ็จสารเพอ
กุมธเวอลักลา
เบอหวจธเวอชา
ยกโคกรบี ฯ

๒๒) ถ้ามีทรัพย์สินเงินทอง
ก็อย่าให้เสี ยเพราะกลมารยา
ควรแต่สงวนไว้ให้ดี
แลถ้อยคําที่สอนนี้
เจ้าก็อย่าปล่อยปละละเลยเสี ย
แม้วา่ ถึงคราวจะจ่ายทรัพย์
ก็ควรคิดให้ได้รับผลประโยชน์
เป็ นต้นว่าโคกระบือ ฯ

๒๓) มวยโสดอมเพา
กุมบายกเทา
ผเญอเลอดมรี
ออสสรู วพูชผอง
กุมผเญอกะดุมพี
กุมพรวยฉแกญี
กุมยกทรัพย์๑ผเญอ ฯ

๒๓) อนึ่งโสดอ้อย
เจ้าก็อย่าเอาไป
ฝากไว้กบั ช้าง
พืชพรรณข้าวเปลือก
ก็อย่าเอาไปฝากไว้กบั ชาวนา
แลขึ้นชื่อว่าสุ นขั แล้ว
ก็อย่าเอาข้าวปลาไปฝาก ฯ

๒๔) กูนเอยโลกถา
รี นกั จมกา
จิตรเรงเสอเวอ

๒๔) ลูกเอ๋ ยท่านว่า
อันคนชาวไร่
ซึ่งมีใจมักได้

๑

ส.พ. ว่า พฺรัต (พลัด)

๗๖
รี ครัพตรสก
กุมยกเทาผเญอ
โดย๑ทัลอิดเบอ
เสร็ จเหยยกดํา ฯ

ก็มิควรเอาเมล็ดพรรณต่างๆ เป็ นต้นว่าแตง
ไปฝากไว้
เผือ่ บางทีเขาขาดเหลือ
เขาก็คงจะเอาของเราไปปลูกเสี ยหมดสิ้ น ฯ

๒๕) มวยโสดนักสมิด
กุมยกสมริ ด
เทาผเญอบนจํา
ป็ มิลสราโสด
กุมยกสราถนํา๒
นักโลบสี ๓ถนํา
กุมยกถนําผเญอ ฯ

๒๕) อนึ่งโสดคนช่างหล่อ
ก็อย่าเอาทองเหลืองหรื อสําริ ดเป็ นต้น
ไปฝากไว้
อนึ่งโสดนักเลงสุ รา
ก็อย่าเอาสุ ราไปฝาก
คนกินยา
ก็อย่าเอายาไปฝาก ฯ

๒๖) เนะดูจอนเดอก
วาเลิงร็ เวอก
เทาพองแอเลอ
พองลักบานเหย
เมด็จเลยเทาผเญอ
ทุกดักพักเลอ
อาอูดมหาโจร ฯ

๒๖) ข้อนี้เหมือนอย่างกับเต่า
คลานขึ้นจากนํ้า
ไปไข่ไว้บนบก
ซ่อนไข่ไว้ดิบดีแล้ว
แต่เหตุไฉนจึงได้เอาไปฝาก
ไว้กบั
นกกดมหาโจรเล่า ฯ

๒๗) มวยโสดโคดาล
กุมท็ทูกะบาล
วาริ งแตผเอิล
กุมอวดกัมลัง
ต็นิงสรโมล
กุมเรี ยนชาโจร

๒๗) อนึ่งโสดโคที่ข้ ีมกั ตื่นเก่ง
ก็อย่าเอาผ้าคลุมศีรษะ
ถ้าทําเช่นนั้นมันก็ยง่ิ ตกใจใหญ่
และอย่าอวดกําลังกล้ามเนื้อ
ต่อสู ก้ บั เงา
อย่าเรี ยนเป็ นโจร

๑

ส.พ. ว่า แต (แต่)
ส.พ. ว่า ผฺฎาํ (ฝาก)
๓
ส.พ. ว่า ฉี (กิน)
๒

๗๗
ลวจทรัพย์นกั ผอง ฯ

ลักทรัพย์ผอู ้ ื่น ฯ

๒๘) เบอฉุกอมเพอ
พุทภัพ๑บานธเวอ
นิงสรี เนาะผอง
บาธเวอสรคด
อาจอดขษินฮอง
กุมโอยนักผอง
ดิงดลติจเลย ฯ

๒๘) ถ้าเสี ยทีพลาดท่า
ที่ถูกล่อลวงจาก
สัตรี คนใดคนหนึ่งแล้ว
เจ้าต้องสงบเสงี่ยม
ยั้งโทสะไว้ก่อน
อย่าให้ผอู ้ ื่น
เขาล่วงรู ้ความลับของเราได้ ฯ

๒๙) เบอเคดิงพุท
เคดิงปรากฏ
ดมเนียลพุมลเหย
เคมินทุกจิตร
กมนิดบาเลย
เบอมกเทาเหย
นิงเทาพุมบาน ฯ

๒๙) ถ้าเขารู ้เช่นของเรา
อย่างแน่นอนแล้ว
เขาก็จะติเตียนไม่หยุดหย่อน
แลเขาก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ
เพราะค่าที่เรามิได้ปกปิ ดความลับของเราเอง
คราวหลังจะไปมาหาสู่
ที่เรื อนใครๆ ก็ไม่ได้ ฯ

๓๐) บาลักพุทเนาะ
โอยบัดสูนเสาะ
กุมโอยลือบาน
เสาะเคโมสา
เคถาปรมาน
เสาะเคถาบาน
ชามานพุทพอ ฯ

๓๐) เจ้าต้องปิ ดความลับนั้น
ให้มิดชิด
อย่าให้ใครๆ ได้ยนิ ได้ฟัง
คือเพื่อป้ องกันมิให้เขาหาความ
ที่ไม่ดีมาใส่ ตวั เราได้
แลเพื่อมิให้ใครๆ เขาสงสัย
ว่าเราเป็ นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลด้วย ฯ

๓๑) กูนเอยเบอบา
เทาพึงนักณา

๓๑) ลูกเอ๋ ยถ้าเจ้า
ไปพึ่งพาอาศรัยอยูก่ บั ท่านผูห้ นึ่งผูใ้ ด

๑

ส.พ. ว่า กาจ (ร้าย)

๗๘
ธเวอจิตรธงนธงอ
บายลทรัพย์เค
กุมบาเตรกออ
กุมบาบมภอ
ภูตจงแตบาน๑ ฯ

ต้องทําใจให้หนักแน่น
ถ้าเห็นทรัพย์สมบัติของท่าน
เจ้าก็อย่ายินดีอยากได้
แลเจ้าอย่าพูดโกหก
ล่อลวงท่านเพราะความอยากได้ทรัพย์ ฯ

๓๒) ธเวอจิตรโอยเสมาะ
ปรณี นกั เนาะ
ตามจบับโบราณ
แกรงเคอาณิ ด
เคคิดโอยบาน
ปรโยชน์โอยมาน
ดูจจิตรปรถนา ฯ

๓๒) ต้องทําใจให้ซื่อตรง
แลปรนนิบตั ิท่านผูน้ ้ นั
ตามขนบธรรมเนียมโบราณ
เผือ่ เขาจะได้มีความสงสาร
คิดให้เราได้รับผล
ประโยชน์ตาม
ความปรารถนาของเราบ้าง ฯ

๓๓) กูนเอยกรมม
กุมยกขลวนผสม
ผเดกผดิดเลยณา
แกรงเคอนอัก๒
กงเกียนนิงบา
กุมสนิดชิดชา
ดูจสพมวยดอง ฯ

๓๓) ลูกเอ๋ ยธรรมดาหญิงสาว
เจ้าอย่าไปปนเป
ขลุกขลิกเลย
เกรงเขาจะไม่มีความพอใจ
แลรังเกียจ
เจ้าอย่าไปสนิทชิดเชื้อ
กับเขาต่อไปอีกเลย ฯ

๓๔) เกิดเกร์อาสรู ว์
ดมเนียลตรงตรู ว์
สมเณิ จนักผอง
เบอบาตรงพิด
รี ๓สะแบงยลฉคอง

๓๔) เกรงจะมีขอ้ ครหา
ติฉินนินทา
หัวเราะเยาะเรา
ถึงแม้นว่าเราซื่อตรงจริ ง
แต่เขาก็คงจะไม่เชื่ออยูด่ ี

๑

ส.พ. ว่า ภูตแตจง่บาน (ลวงเพราะอยากได้)
ส.พ. ว่า อน่เอียน (อับอาย)
๓
ส.พ. ว่า เบี (ถ้า)
๒

๗๙
พากย์เพ็จสู สอง
มนทือบมพราง ฯ

แลเป็ นเหตุทาํ ให้มีความ
อื้อฉาวไปเปล่าๆ ฯ

๓๕) กมเลาะกรมม
เบอโดยจบับกรม
มินโอยดักขาง
โลกถาอิอี
บรุ ส๑โจงจาง
สุ ราบางฉนาง
กรจางแณกณก ฯ

๓๕) ชายหนุ่มกับหญิงสาว
ถ้าจะว่าตามขนบธรรมเนียมโบราณแล้ว
ห้ามมิให้หญิงคบหา
ชายที่ไม่มีวิชาความรู ้
ชายที่เกกมะเหรก
ชายที่เป็ นนักเลง
ชายที่เป็ นเจ้าชูด้ ีแต่แต่งตัวโก้ๆ ฯ

๓๖) กูนเอยโลกถา
เบอผคอโสดณา
มานเภลียงจรุ สมก
เมิลเมฆสรทุม
ปรสพพ็พอก
เภลียงนิงจรุ สมก
พุมแลงเลยณา ฯ

๓๖) ลูกเอ๋ ยท่านว่า
ถ้าฟ้ าร้อง
ขี้มกั มีฝนตกลงมา
หรื ออากาศครื้ มเครื อ
เต็มไปด้วยก้อนเมฆ
ฝนก็จะตกลงมา
อย่างแน่นอน ฯ

๓๗) มวยโสดอมเพา
ดมรี จูลเทา
โสดสิ งมรณา
รมเลิงทังรื ส
ทังคลแองณา
โสดสิ งมรณา
[พุมฺคง่เฬียโหง ฯ
๓๘) พุมดิง๓รกทรัพย์

๓๗) อนึ่งไร่ ออ้ ย
ถ้าหากว่าปล่อยให้ชา้ งเข้าไปแล้ว
ก็บรรลัยหมดไม่มีเหลือ
มันถอนทั้งราก
มันโค่นทั้งลําต้น
คงจะต้องตายหมดทั้งไร่
ไม่คงอยูเ่ ลย ฯ]๒
๓๘) เมื่อไม่เข้าใจหาทรัพย์แล้ว

๑

ส.พ. ว่า บุรส (ชาย)
วรรคนี้ไม่ปรากฏในฉบับพิมพ์ครั้งแรก ในที่น้ ีปริ วรรตและแปลใหม่จาก ส.พ.
๓
ส.พ. ว่า เบีเฎีร (ถ้าเดิน)
๒

๘๐
จิตรเถลิมโอยขะชับ
กุมธเวอรายมาย
ดิงออสดิงคง
ดิงบงดิงสดาย
ทุมรําแต๑จาย
ดิงขาดดิงคง ฯ

ก็ตอ้ งทําใจคอให้มนั่ คง
อย่าทําเป็ นคนมักง่าย
ต้องให้รู้จกั ทางได้ทางเสี ย
ที่ควรใช้แลไม่ควรใช้
แลให้รู้จกั ประหยัดทรัพย์
กับการที่ขาดเหลือแลการคงอยู่ ฯ

๓๙) เบอบาจงสรี
เปรอทรัพย์อะวีๆ
อมรุ งอาตมา
รกปรักรกมาส
ถวายดักขันสลา
หูลโคมจองชา
โอยครุ บสพฮอง ฯ

๓๙) ถ้าเจ้าจะมีภรรยา
ต้องเก็บรวบรวมทรัพย์ต่างๆ
เพื่อตระเตรี ยมไว้บาํ รุ งอาตมา
แลหาเงินหาทองไว้
สําหรับใส่ ขนั หมากในเวลาหมั้น
แลจัดหาผ้าผ่อนเช่นผ้ายกเป็ นต้น
ให้ครบบริ บูรณ์ ฯ

๔๐) เบอกูนโลกถไล
ขันสลาเจริ นไกร
โลกกัดแตม็ดอง
เบอบาอิดทรัพย์
อิดสับเทฮอง
เนาะโอยญาติผอง
บองผอูนทีไท ฯ

๔๐) ถ้าลูกสาวท่านราคาแรง
เรี ยกทองหมั้นมาก
ท่านกะไว้โดยเด็ดขาดว่าเท่านั้นๆ
ถ้าเจ้าไม่มีทรัพย์
ไม่มีสมบัติจะสู ้
ก็จงอย่าทะเยอทะยาน
ควรปล่อยไปตามยถากรรม ฯ

๔๑) ขลาสบานปรพน
นิงรกทรัพย์ธน
คมานทังบีไพ
เคกัดขันสลา
แองวิลแอสไจ

๔๑) บางคนอยากจะมีภรรยา
จะหาทรัพย์ติดตัว
แม้สกั สามไพก็ไม่มี
พอเขากะทองหมั้น
กลับเอามือเกาหัว

๑

ส.พ. ว่า เค (เขา)

๘๑
รกเทาโอวไป๑
สิ งคมานสู นเสาะ ฯ

ครั้นจะไปพึ่งพ่อแม่
พ่อแม่หรื อก็ขดั สน ฯ

๔๒) เนาะแองอนเอียน
ขมาสอับขลวนแอง
พุมคับกัจขมาส๒
เบอบามินโดย
ญาติเผาเชถา
มินโดยดูนตา
จ็เจสจิตรเอง ฯ

๔๒) ส่ วนตนเองก็รับแต่ความอับอาย
เพราะเป็ นเหตุทาํ ให้เสื่ อมเสี ยเกียรติยศ
ของตนเอง
เจ้าไม่ควรทําให้ได้รับความอดสูเขาเลย
ถ้าเจ้าไม่ฟังคําสัง่ สอน
ของญาติพี่นอ้ ง
และไม่เชื่อถือถ้อยคําของท่านผูใ้ หญ่
ถือแต่ใจของตนเป็ นเกณฑ์ ฯ

๔๓) วาอาสรู วภ์ าส
กัจขมาสทังผดาส
พุมโดยพากย์เพรง
พุมโดยปรเดา
ยกแตจิตรเอง
พุมคิดพุมแกรง
กรี กรอโกรยไกร ฯ

๔๓) ก็เป็ นเหตุทาํ ให้เสี ยชื่อเสี ยง
และได้รับความขายหน้าโดยเปล่าประโยชน์
ถ้าเจ้าไม่ถือถ้อยคําตามแบบเก่า
ที่ท่านผูใ้ หญ่ได้วางไว้
และทําตามอําเภอใจของตน
ไม่กลัวเกรงใคร
ก็จะเป็ นเหตุให้ได้รับความลําบากต่อภายหลัง ฯ

๔๔) เบอบาสรเล็ญ
ทรัพย์เคเนาะมิญ
บานดิงชักถไล
โอยเทาโอยมก
กุมทุกสมไจ
เทาะโถกเทาะถไล
โอยชาสรละ ฯ

๔๔) ถ้าเจ้ารักอยากจะได้
ข้าวของๆ เขาไซร้
ต้องให้ทราบราคาชัดเจนเสี ยก่อน
แล้วจงชําระให้เขาจนเสร็ จสิ้ นไป
อย่าละเลยทิ้งไว้ให้คงั่ ค้าง
ถึงจะถูกหรื อแพง
ก็ตอ้ งรี บชําระให้เขา ฯ

๑
๒

ส.พ. ว่า อาวไสฺ บ (เสื้ อสไบ)
ส.พ. กาจ่รา

๘๒

๔๕) กุมทุกมุขโกรย
กูนเอยแกรงโธลย
บงทรัพย์พีผทะ
ปรดูจดมเบา
แกรงเนาพุมละ
วาเรงวิลเวะ
เจริ นเลิงบนเดิร ฯ

๔๕) อย่าติดไว้ให้นาน
ลูกเอ๋ ยเกลือกจะเสี ยทีพลาดท่า
จะต้องเสี ยทรัพย์สินเงินทองซึ่งมีอยูใ่ น
เรื อนของเรา
เปรี ยบประดุจดังว่าฝี ที่แรกขึ้น
ถ้าปล่อยปละละเลยไว้
ก็อาจจะเป็ นพิษมาก
ทําให้ลามขึ้นทุกที ฯ

๔๖) เทาะเคมานคุณ
คุณเนาะมหาธงน
ธงนไกรกนลอง
บาจับส็เสี ย
ดลกูนเจาผอง
จําเมิลทุมนอง
ดลอาพุกมะดาย ฯ

๔๖) ถ้าเขาได้มีบุญคุณ
อันใหญ่หลวงกับเรา
โดยหาที่เปรี ยบมิได้
เจ้าต้องเคารพนับถือต่อเขา
ตลอดจนชัว่ บุตรและหลาน
เจ้าต้องดูเยีย่ งอย่าง
ที่พอ่ แม่เคยได้ประพฤติมาแล้ว ฯ

๔๗) พากย์เคปรเดา
พากย์พีเราะเนา
ทุกเลอสิ รสา
บาฉับโอนอด
สรคดสิ กษา
ควรทุกโอยชา
มาสปรักดูจเรี ยล ฯ

๔๗) ถ้อยคําที่เขาสัง่ สอน
ซึ่งเป็ นถ้อยคําที่น่าจับใจ
เจ้าต้องน้อมเศียร
แลเงี่ยโสต
คอยสดับตรับฟัง
ควรที่จะจําเก็บไว้ในใจ
เปรี ยบเหมือนอย่างกับเรารักเงินทองฉะนั้น ฯ

๔๘) เทาะมะดายมีงมา
เทาะญาติกา
ปรําพีสนดาน
เคชวยปรเดา

๔๘) ถ้าพี่ป้าน้าอา
ญาติพี่นอ้ งซึ่งเกี่ยวดองกันมา
ทั้ง ๗ โคตร
เขาเมตตาช่วยแนะนํา

๘๓
เคเหาทูนมาน
ธเวอจิตรโอยขษาน
ท็ทวลออยก ฯ

เรี ยกไปสัง่ สอน
เจ้าต้องยินดี ฯ
เชื่อฟังคําสัง่ สอน ฯ

๔๙) พากย์เคปรเดา
จิตรโจรกมเลา
เหาหานพายงาย
เฌลาะปราสเลอครู
เลออาพุกมะดาย
รี จิตรพายงาย
นิงนักเนาะฮอง ฯ

๔๙) เมื่อขณะที่เขาสอน
เจ้าอย่าทําใจฉุนเฉียว
แสดงกิริยาห้าวหาญต่อเขา
อย่าโต้เถียงกับครู บาอาจารย์
และบิดามารดาวงศาคณาญาติ
แลอย่าคิดดูหมิ่น
ท่านซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีบุญคุณ ฯ

๕๐) เบอบาโตกยาก
กุมบาธเวอพากย์
ธเวอจิตรกรี กรอ
บานฉับโอนอด
สรคดยกมอ
ทุกโอยลุมออ
ชาเกร์เทาฮอง ฯ

๕๐) ถ้าเจ้าตกทุกข์ได้ยาก
เจ้าอย่าแสดงความ
ยินร้ายให้ปรากฏแก่ตาโลก
เจ้าต้องอดทน
แลแสดงกิริยาวาจาสงบเสงี่ยม
ทําใจให้เป็ นปรกติ
จะได้เป็ นเกียรติยศต่อไปในภายภาคหน้า ฯ

๕๑) เทาะบาฉคําฉคอง
ออสพากย์เพ็จผอง
โอยพีเราะสา
ดิงเดิมดิงจุง
สพครุ บเหยณา
กุมเจ็ญจ็จา
ปรายปรับนักผอง ฯ

๕๑) ถ้าเจ้ากระทําความผิดลงไปแล้ว
เจ้าต้องใช้วาจาให้อ่อนหวาน
พูดจาอย่างน่าไพเราะ
และต้องรู ้จกั เหตุผลต้นปลาย
จงทุกประการ
แล้วอย่าเจรจา
เล่าบอกผูอ้ ื่น ฯ

๕๒) ลุเคมกสัว
บาปรับเคควร

๕๒) เมื่อเขามาถามถึงเหตุการณ์ต่างๆ
จงบอกแต่พอควร

๘๔
กุมปรับออสฮอง
ดบิทลือพีเค
มินดูจเฆิญผอง
เชือขลาสเทฮอง
ดบิทลือพีเค ฯ

อย่าบอกให้หมด
เพราะได้ยนิ มาจากผูอ้ ื่น
เรามิได้เห็นด้วยตาเอง
จงฟังหูไว้หูให้จงดี
เพราะเราได้ยนิ จากเขา ฯ

๕๓) กูนเอยเบอบา
นิงเทาแอณา
โอยปรับนักผทะ
โอยเคบานดิง
ดมณิ งแสวงสวะ
กุมเดิรลากละ
รกเหาพุมยล ฯ

๕๓) ลูกเอ๋ ยถ้าเจ้า
จะไปสู่ สถานที่ใดๆ
จงบอกให้เจ้าบ้าน
ทราบความ
ว่าเราจะไป ณ ที่แห่ งใด
อย่าไปไหนโดยไม่ได้บอกกล่าวเขา
เผือ่ เขาเรี ยกหาจะไม่พบ ฯ

๕๔) เบอบาบานปรับ
ดิงรสดิงสลับ
นักผทะบานดิง
เดิรอิดเครก
มกอิดดมณิ ง
เคไภภิดผษิง
ทีไทครุ บคนา ฯ

๕๔) ถ้าเจ้าได้บอกเขาไว้แล้ว
เผือ่ จะเป็ นจะตาย
ทางบ้านจะได้ทราบเรื่ องราว
เมื่อเจ้าไปไหน
มาไหนโดยมิได้บอกเล่า
ทําให้ทางบ้านพากันตกใจไปต่างๆ
ทัว่ ทุกคน ฯ

๕๕) เบอบาพุมปรับ
เทาอิดกมนับ
พุมตรู ขษัตรา๑
เนาะเองชาติชวั
อัวเนะกะดัดณา
สเทอฉกวดพงษา

๕๕) ถ้าเจ้ามิไดบอกกล่าว
แล้วไปไหนตามอําเภอใจ
ก็ผดิ แบบแผนขนบธรรมเนียม
ตกเป็ นคนชาติชวั่
เลวทรามยิง่ นัก
เกือบจะพากันสติฟั่นเฟื อน

๑

ส.พ. ว่า สาสฺ ตฺรา (ตํารา)

๘๕

พุมดิงขุสคับ ฯ

ตลอดทั้งวงศาคณาญาติ
เพราะเหตุที่เจ้าไม่รู้จกั ผิดรู ้จกั ถูก ฯ

๕๖) เบอเทาสรุ กฉงาย
ปรับอาพุกมะดาย
เนาะตรู นิงจบับ
มานเคมกสัว
ปรายปรับโอยฉับ
โอยดิงขุสคับ
ดมเณิ รเนาะณา ฯ

๕๖) ถ้าเจ้าจะไปเมืองไกล
ต้องบอกบิดามารดาให้ทราบ
จึงจะถูกต้อง
เผือ่ มีใครมาถามหาเจ้า
ทางบ้านจะได้บอกเขาว่าไปโน่นไปนี่
เจ้าต้องรู ้จกั ผิดรู ้จกั ถูก
ในการที่จะไปไหนมาไหนจึงจะดี ฯ

๕๗) กูนเอยโลกถา
เบอมานภริ ยา
พุมมานคนลอง
แอณากูนปรุ ส
ฉลาสฉลุสธรรม์ผอง

๕๗) ลูกเอ๋ ยท่านว่า
ถ้ามีภรรยา
ซึ่งไม่มีจรรยาแล้ว
ถึงจะมีบุตรชาย
ให้แสนฉลาดมีปัญญาเฉียบแหลมอย่างไรๆ
ก็ไม่งามหน้า เพราะแม่ไม่มีจรรยา
ส่ วนลูกเปรี ยบเหมือนถํ้าหรื อปราสาท
แม่เปรี ยบเหมือนวานรมันไม่คู่ควรกันเลย ฯ

ดูจปรสาท๑โคหาฮอง
ยลสวากรมม ฯ
๕๘) (สรเล็ญสวาเนาะ
เหย๒นักกมเลาะ)๓
วิลมกกันขญุม
ฤๅมวยเทาฉงาย
มัดวาลไพรธม
อาจาสอุดม
๑

๕๘) (เจ้าจงฟังนิทานนางวานีที่ดีมีใจความว่า
ยังมีวานรสองตัวผัวเมียพลัดพรากจากกัน แล้ว
นางวานรร้องไห้รําพรรณถึงผัวว่าเชษฐาเจ้าขา)
จงมาหาน้อง
หรื อเชษฐาจะไปในที่ไกล
ไปในทุ่งในป่ าใหญ่กระมัง
เชษฐาเจ้าขา

ส.พ. ไม่ปรากฏ
ส.พ. ว่า เอีย (เอย)
๓
ในวงเล็บนี้ใจความขาดจึงได้แต่งเพิ่มพอให้ได้ใจความ (ผูแ้ ปล), ส.พ. มีขอ้ ความนี้ (ผูต้ รวจสอบชําระ)
๒

๘๖
นักเทาสฐานณา ฯ

เชษฐาไป ณ สถานใด ฯ

๕๙) สวาญีกนลีง
หารไทสงเรง
ลุไขษชนมา
แหตุสลูด๑สวามี
ผดีสงสารา๒
บานลุสวั รคา
นิพพานแองฮอง ฯ

๕๙) นางวานรเศร้าโศกเสี ยใจ
เร่ าร้อนในหทัย
แล้วก็ถึงแก่ความตาย
อาศัยเหตุที่ซื่อตรง
จงรักภักดีต่อสามี
ก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์
แล้วต่อไปในอนาคตก็ได้สาํ เร็ จพระนิพพาน ฯ

๖๐) เยิงมนุสนิงมนุส
ควรกุมโอยขุส
ดลติจเลยณา
ควรเดาะควรตรง
ควรแตสลูดคนา
ควรแตกุมฆลาด๓
จากสฐานพีคนา ฯ๔

๖๐) เรามนุษย์กบั มนุษย์ดว้ ยกัน
ควรอย่าให้ผดิ ใจกัน
แม้แต่เล็กน้อย
ควรแต่ซื่อสัตย์ต่อกัน
ควรแต่รักใคร่ ซ่ ึงกันและกัน
ควรแต่อย่าคลาด
จากกันและกันฯ

นิงบานสัวรคา
ดูจสวาสลูดผดี๕

๖๑) ก็จะได้ไปบังเกิดในสวรรค์
เหมือนอย่างกับนางวารนรที่ซื่อตรงต่อสามี ฯ

๑

ส.พ. ว่า สฺ งวน (สงวน)
ส.พ. ว่า สงฺสารบฺฎีรา (สงสารสามี)
๓
ส.พ. ไม่ปรากฏข้อความวรรคนี้
๔
ส.พ. ไม่ปรากฏข้อความวรรคนี้
๕
ส.พ. ว่า นิพฺวานแองโหง (นิพพานเองแล), ในฉบับของ ส.พ. จฺ บาบ่สุภาสิ ตจบเพียงเท่านี้ (ผูต้ รวจสอบ
๒

ชําระ)

๘๗
ต่ อไปนีเ้ ป็ นสุ ภาษิตสอนหญิง๑
๖๑) เพาเอยจูลสดับ
นางยกชาจบับ
ทุกขลวนชาเกร์
บมเรอสลูดผดี
สรี ณากุมขชิล
จมณงจมเณร์
บานสุ ขสัวรคา ฯ

๖๑) น้องเอ๋ ยจงฟัง
แล้วจงจําเก็บไว้เป็ นแบบแผน
จะได้เป็ นสมบัติอนั ประเสริ ฐ
ไว้สาํ หรับปรนนิบตั ิสามี
หญิงใดที่ไม่เกียจคร้าน
ต่อไปในภายภาคหน้า
ก็จะได้ไปเสวยสุ ขในสวรรค์ ฯ

๖๒) สวาสรี ชาสัตว์
เมด็จมานกมนิด
ฌือผดีฉะแนะณา
เยิงชาติชามนุส
ขุสแลงนิงสวา
นียายเนะณา
ทุมนิมสรี สลูด ฯ

๖๒) นางวานรเป็ นสัตว์
แต่เหตุไฉนจึงได้มีกิริยามารยาท
และซื่อตรงต่อสามี
เราชาติเป็ นมนุษย์
ผิดแผกกับวานรมากควรแต่ประพฤติให้ดี
นี่พดู สําหรับ
เป็ นแบบแผนของหญิงที่ซื่อสัตย์ต่อสามี ฯ

๖๓) กนุงธรรม์พระองค์
ดบิทเสด็จวงเวง
เกิดชาสวาสลูด
กนุงพระองค์ฮอง
อัญบองพุมภูด
สรี ลออสรี สลูด
ดูจบงนียาย ฯ

๖๓) ในธรรมของพระพุทธองค์
ว่าในกาลนั้นพระองค์เสวยพระชาติเป็ นวานร
แล้วได้นางวานรนั้น
เป็ นภรรยา
นี่พี่พดู มิได้มุสา
ถ้าหญิงใดซื่อตรงต่อสามีแล้ว
ก็นบั ว่าเป็ นหญิงที่ดี ฯ

๖๔) ไหเมผอูนตน

๖๔) ดูกรน้อง

๑

นายฉํ่า ทองคําวรรณ เปรี ยญ แปล, ฉบับพิมพ์ครั้งแรกรวมเรื่ องนี้ อยูใ่ นเรื่ องสุ ภาษิตสอนบุตร (จฺ บาบ่
สุ ภาสิ ต) แต่เมื่อตรวจสอบกับฉบับภาษาเขมรไม่ปรากฏเนื้อเรื่ องในส่ วนนี้จึงคัดออกเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง

๘๘
ธัมดาปรพน
กุมโอยเมิลงาย
นิงนักชาผดี
ดูจสรี ทงั หลาย
สูวส์ ลับอนตราย
สลูดดีผดีกมุ บง ฯ

ธรรมดาหญิงผูเ้ ป็ นภรรยา
มิควรจะดูถูก
ชายผูเ้ ป็ นสามี
เหมือนอย่างหญิงทั้งหลายเลย
ถึงแม้นว่ามีอนั ตรายที่จะต้องตาย
ก็อย่าทิ้งความซื่อสัตย์ต่อสามีเป็ นอันขาด ฯ

๖๕) เพาเอยจูลสดับ
บองนิงแถลงปรับ
นียายราชหงส์
รี แอหงส์เนาะ
พระนามเสด็จทรง
ทุพพารัตมหาหงส์
ทรงธมปรไพ ฯ

๖๕) น้องเอ๋ ยจงฟัง
พี่จะเล่านิทาน
เรื่ องพระยาหงส์
พระยาหงส์น้ นั
ชื่อว่า
ทุพพารัตมหาหงส์ ฯ
มีทรวงทรงงามสง่า ฯ

๖๖) รี แอหงส์ญี
อาอัคมเหสี
ทรงพระนามไน
เฌมาะเหาปั กกหงส์
ปรเสื รฐ์ถลาถไล
ออสหงส์ดไ็ ท
ผทิมพุมบานณา ฯ

๖๖) ส่ วนนางหงส์
ซึ่งเป็ นภรรยา
ชื่อว่า
ปั กกหงส์
ประเสริ ฐยิง่ กว่า
บรรดาหงส์ท้ งั ปวง
จะหาหงส์ตวั หนึ่งตัวใดมาเปรี ยบมิได้ ฯ

๖๗) บริ พารแสนพัน
เสด็จคงสฐานเนา
บรรพตนายไน
บริ พารณัสณัน
สมรับจักรี
ลออลอะโสภี
กนดาลดารา ฯ

๖๗) มีบริ วารตั้งพันตั้งแสน
อาศัยอยู่
ณ บรรพต
ส่ วนบริ วารที่ใกล้ชิด
พระยาหงส์
ล้วนแต่ลออๆ โสภา
น่าพึงชมทั้งนั้น ฯ

๘๙

๖๘) ผอูนเอยกาลเนาะ
ขษัตรี ยม์ วยเนาะ
เฌมาะนางเขมา
นางโอยชีกสระ
ดําเดิมบูทุมมา
เฌมาะเหาเขมา
สรณุกเลิสลน ฯ

๖๘) น้องเอ๋ ยในกาลนั้น
ยังมีนางกษัตริ ยพ์ ระองค์หนึ่ง
ทรงพระนามว่านางเขมา
พระนางให้ขดุ สระ
แล้วปลูกบัวหลวง
และให้เรี ยกสระนั้นว่าสระเขมา
สนุกเลิศล้นพ้นประมาณ ฯ

๖๙) ผอูนเอยออสผกา
ลุมจงบูทุมมา
กุมพีงพวยสคน
ตรกวนสวงโสน
ตเราเกียดรานบาน
กรจับณัสณัน
สารยเจริ นผกา ฯ

๖๙) น้องเอ๋ ยในสระนั้นมีดอก
บัวเขียวบัวหลวง
พังพวยตับเต่า
ผักบุง้ สวง๑ โสน
ผักตบแน่นหนา
กระจับดาษดา
สาหร่ ายหลายผกา ฯ

๗๐) ทุงโทมปรวิก
กุกกะแวกมันท์ทิก
มันโทกรสา
ตลุมตรุ มกะแอกทิก
มกจิกจงวา
เกลียวกลานิงคนา
สรณุกเพคไกร ฯ

๗๐) และมีนกทุง โทม๒ เป็ ดนํ้า
นกยาง นกแขวก นกกวัก
มันโท๓นกกระสา
ตลุม๔ตรุ ม๕กานํ้า
มาหาปลาบริ โภค
แล้วเย้าหยอกกัน
สนุกสนานยิง่ นัก ฯ

๑

ชื่อผักชนิดหนึ่ง
ชื่อนกชนิดหนึ่ง
๓
ชื่อนกชนิดหนึ่ง
๔
ชื่อนกชนิดหนึ่ง
๕
ชื่อนกชนิดหนึ่ง
๒

๙๐
๗๑) รี แอขษัตรี ย ์
เขมาเทพี
เปรอออสถเมิรไพร
เทาะแบะผแลฌูก
พุมลุมวยไถง
นางสบพระไท
จิตรจงโภกดา ฯ

๗๑) ฝ่ ายพระนางกษัตริ ย ์
เขมาเทพี
เคยรับสัง่ ใช้นายพรานป่ า
ให้ไปเก็บฝักบัว
ทุกๆ วัน
พระนางชอบพระทัย
ใคร่ จะเสวย ฯ

๗๒) ฦๅถาราชหงส์
เสด็จมานจมนง
เลงสระเขมา
นําออสบริ พาร
พีเราะบุพพตา
นิงอัคชายา
เลงสระเนาะฮอง ฯ

๗๒) ได้ยนิ ว่าพระยาหงส์
มีความประสงค์
ใคร่ จะไปเล่นที่สระเขมา
แล้วพาพวกบริ วาร
ซึ่งอาศัยอยูท่ ี่บรรพตนั้นทั้งหมด
พร้อมทั้งภรรยา
ได้ไปเล่นที่สระนั้น ฯ

๗๓) รี แอถเมิรไพร
ยลหงส์เจริ นไกร
จุสโหงตรสอง
ยลแตหงส์ญี
ลออเลอกนลอง
ไกรแลงหงส์ผอง
กนดาลสระสรง ฯ

๗๓) ส่ วนนายพรานป่ า
ได้เห็นหงส์มากมาย
ลงเล่นที่สระ
แล้วเหลือบแลเห็นนางหงส์
สวยงามกว่า
หงส์ตวั อื่นๆ
ซึ่งอยู่ ณ ท่ามกลางสระ ฯ

๗๔) วาธเวออนทัก
วายกเทาดัก
ตรงทีกมพง
ขษินตรู บาทา
พระบาทเสด็จหงส์
ภิดญาร์ออสองค์

๗๔) แล้วนายพรานป่ าก็ทาํ บ่วง
เอาไปดัก
ตรงที่ท่านํ้า
เผอิญติดเท้า
ของพระยาหงส์
พระยาหงส์กต็ กใจกลัว

๙๑
สแรกสเทอดัจขยล ฯ

แล้วร้องแทบจะสิ้ นใจ ฯ

๗๕) รี แอบริ พาร
สทุสเหิ รเตรี ยบตรา
พูนพันร็ จล
เหิ รหวสพรัดบัด
ขจายขจัดพุมยล
เหยโสยทุกข์ทล
แตแอกองคา ฯ

๗๕) ฝ่ ายหมู่บริ วาร
ก็พากันรี บบินหนี
เบียดเสี ยดกันไป
ต่างก็พลัด
กระจัดกระจายกันหมด
ส่ วนพระยาหงส์กเ็ สวยทุกขเวทนา
แต่ผเู ้ ดียว ฯ

๗๖) บมราสออสกล
สเทอดัจทังขยล
สงเกียบาทา
แอราชเทพี
เทวีคิดถา
ผดีอญั เทาณา
บัดพุมเฆิญมก ฯ

๗๖) ดิ้นไปดิ้นมาจนหมดกําลัง
แทบจะสิ้ นใจตาย
และเจ็บเท้าอย่างหนัก
ฝ่ ายนางหงส์
มารําพึงคิดว่า
สามีของเราไปไหนหนอ
หายไปไม่เห็นกลับมา ฯ

๗๗) ขญุมเหิ รมนักแอง
ทิกภเนกหูร์ลแหง
ฉวัดเฉวียลสรัดรก
ทวญญุมแองถา
อมจาสพนลก
อัญผอูนมกรก
นักเทาสฐานณา ฯ

๗๗) น้องบินอยูแ่ ต่ผเู ้ ดียว
นํ้าตาไหลลงเผาะผอย
เที่ยวเสาะแสวงหา
แล้วนางหงส์กร็ ้องไห้รําพันว่า
เชษฐาเจ้าข้า
น้องมาเที่ยวตามหาไม่พบ
เชษฐาไป ณ สถานที่ใด ฯ

๗๘) บริ พารครุ บเนา
บัดปนแตเจา
ขลิมสงสารา
อาสูนกั ฮอง

๗๘) พวกบริ วารก็ยงั อยูพ่ ร้อมหน้า
หายไปแต่เชษฐา
ผูค้ ู่ชีวาตม์คนเดียวเท่านั้น
น่าอเนจอนาถนัก

๙๒
บัดเทาสฐานณา
นักโอยผอูนผสา
ทรู งแตมนักแอง ฯ

หายไปไหนก็ไม่รู้
ทําให้นอ้ งเร่ าร้อนใน
ทรวงแต่ผเู ้ ดียว ฯ

๗๙) นางทวญอาณิ ด
อาณาถคนคิด
เหยสแรกยุมถา
อมจาสผอูนเอย
เมด็จเลยนักเทา
มินเทียงควรเทา
โอยผอูนแตงรก ฯ

๗๙) นางหงส์ร้องไห้ดว้ ยความสงสาร
อนาถจิตเพราะคิดถึงสามี
แล้วร้องรําพันว่า
เชษฐาที่รักของน้องเอย
อยูห่ ลัดๆ
ก็มาพลัดพรากจากน้องไป
ทําให้นอ้ งเที่ยวตามหาลําบาก ฯ

๘๐) แอหงสราชา
สแรกเหาภริ ยา
ไหผอูนพนลก
บองตรู วอ์ นทัก
กุมผอูนจุสมก
ขลาจเชิงนางสอก
เคยกนางบาน ฯ

๘๐) ฝ่ ายพระยาหงส์
ร้องเรี ยกภรรยา
ว่าดูกรน้องรัก
พี่ติดบ่วงเขาแล้ว
น้องอย่าลงมาเลย
กลัวเท้าจะไปติดบ่วงเข้า
เขาจะจับน้องได้ ฯ

๘๑) ตรู วช์ งเคเหย
พระลึงบองเอย
มรางนิงยลสฐาน
อาสูผอูนเพา
นางเนามนักแอง
มรางบองนิงมาน
รู ปรสนิงเจา ฯ

๘๑) พี่ติดบ่วงเขาแล้ว
ยอดรักของพี่เอย
ทําอย่างไรหนอจึงจะกลับไปได้
น่าสงสารน้องนัก
น้องอยูแ่ ต่ผเู ้ ดียว
ทําอย่างไรพี่จึงจะได้กลับไปอยู่
ร่ วมสถานกับน้องได้ ฯ

๘๒) รี แอหงส์ญี
ฦๅผดีสรดี

๘๒) นางหงส์
พอได้ยนิ สามีร้องเรี ยก

๙๓
หารไทเทาทุม
กนุงทรู งอุมทรุ ม
จําลุดลสลับ
หงส์เหิ รเจ็ญบาน
ชวบนิงผอูนสรี ฯ

ก็บินไปจับอยูใ่ กล้ๆ
นางกลัดกลุม้ รุ่ มร้อนในทรวงอก
คอยๆ อยูจ่ นสิ้ นใจตาย
ฝ่ ายพระยาหงส์ภายหลังก็หลุดออกจากบ่วงได้
และได้มาพบศพน้องหญิง ฯ

๘๓) หงส์เหิ รเทาทุม
แทนทิพย์บนทม
อาสนาปรไพ
เทิพหงส์เทสนา
พีเราะเพคไกร
นางยกทรัพย์ถไล
บาจสาจบูชา ฯ

๘๓) แล้วก็บินไปจับอยูท่ ี่
แท่นทิพย์ที่บรรทม ซึ่งเป็ นที่
สิ ริไสยาสน์ของพระนางเขมา
จึงพระยาหงส์เทศนา
โดยเนื้อความอันไพเราะ
พระนางก็ทรงบริ จาคทรัพย์
และโปรยข้าวตอกดอกไม้บูชา ฯ

๘๔) เขมาเทพี
นางอออิดบี
ถแลถลึงอปมา
อาสูราชหงส์
นางทรงกูรณา
โอยนําเทาฉับ
ลุมเนาพระองค์ ฯ

๘๔) พระนางเขมาเทพี
ทรงมีความเลื่อมใสเป็ นอันมาก
หาที่เปรี ยบเหมือนมิได้
ทรงมีความสงสารพระยาหงส์
แล้วทรงพระกรุ ณาโปรด
ให้นาํ พระยาหงส์ไปส่ ง
ถึงสถานที่ลาํ เนาเดิมโดยฉับพลัน ฯ

๘๕) มและแองหงส์พี
รี แอพรานไพร
คนคิดไมไม
บารมณ์ขลาจขุส
ขลาจนางเขมา
นางถาชาขพส

๘๕) เรื่ องหงส์ท้ งั สองยุติแต่เพียงนี้
ฝ่ ายนายพรานป่ า
มานึกวิตก
เกรงจะมีความผิด
กลัวพระนางเขมาจะลงโทษ
เพราะเหตุที่พระนางทรงนับถือพระยาหงส์
ว่าเป็ นสัตว์ที่มีสกุลอันสูง
ส่ วนพระนางก็มิได้ลงโทษ

แอเขมาเนาะ

๙๔
โอยทรัพย์พรานไพร ฯ

กลับประทานทรัพย์แก่นายพรานป่ าเป็ นอันมาก

๘๖) พรานไพรเตรกออ
โฌงจับยกมอ
เดิรเทาผทะไว
ปนพรเฆิญผดี
สรดีขชัญๆ
สัตว์อะวีนกั กัน
เมชะกุมสดี ฯ

๘๖) นายพรานป่ ามีความยินดี
รับเอาทรัพย์มาแล้ว
ก็ไปยังบ้านโดยเร็ ว
ภรรยาแลเห็นสามีมา
แล้วก็ซกั ไซ้ถามว่า
ท่านถืออะไรมาคะ
นายพรานป่ าห้ามภรรยาว่าอย่าพูด ฯ

บริ บูรณ์จบฮอง ฯ

จบบริ บูรณ์แล

๙๕

บทที่ ๖
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
เมื่อเปรี ยบเทียบประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ กับฉบับของพุทธศาสน
บัณฑิตย์ และฉบับสาวรส เพา (Saveros POU) พบว่า ประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิ
รญาณ กับฉบับของกัมพูชามีลกั ษณะร่ วมกันหลายประการ อันอาจแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ กับฉบับกัมพูชาได้อย่างชัดเจน
อภิปรายผล
การศึกษาเปรี ยบเทียบประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ กับฉบับกัมพูชา
เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ กับฉบับของพุทธศาสน
บัณฑิตย์ และฉบับสาวรส เพา (Saveros POU)
หนังสื อประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เป็ นหนังสื อรวมรวมสุ ภาษิตเขมร
จํานวน ๓ เรื่ อง คือ สุ ภาษิตโบราณ สุ ภาษิตสอนเด็ก และสุ ภาษิตสอนบุตร สุ ภาษิตเขมรทั้งสามเรื่ อง
นี้พระองค์ภานุวงศ์ พระราชบุตรสมเด็จพระนโรดม ได้ถวายสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
เมื่อครั้งเสด็จไปพระนครวัด จึงโปรดให้แปลจากต้นฉบับภาษาเขมร
สุ ภาษิต (ฉบับ/ จฺบาบ่) เป็ นวรรณคดีเขมรที่ได้รับความนิยมแพร่ หลาย และเป็ นวรรณคดีที่
ใช้สาํ หรับศึกษาเล่าเรี ยน จึงมีการคัดลอกหรื อจารไว้ตามวัดต่างๆ ในสมัยโบราณ เพื่อใช้สง่ั สอนแก่
กุลบุตรกุลธิดา ต่อมาเมื่อมีการพิมพ์จึงมีการนําสุ ภาษิต (ฉบับ/ จฺบาบ่) มารวบรวมและจัดพิมพ์ข้ ึน
วรรณคดีประเภทฉบับ (จฺบาบ่) ของกัมพูชาที่มีการนํามาจัดพิมพ์ข้ ึนในปัจจุบนั ฉบับที่แพร่ หลาย
ที่สุดได้แก่ หนังสื อฉบับต่างๆ (จฺบาบ่เผฺสงๆ) ฉบับพิมพ์ของพุทธศาสนบัณฑิตย์ พิมพ์ครั้งแรกโดย
สมาคม สมเด็จจวน ณาต (ชวน ณาต) ที่กรุ งพนมเปญในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ค.ศ. ๑๙๗๔ และมีการพิมพ์
เผยแพร่ ต่อมาอีกหลายครั้ง
นอกจากนี้ยงั มีหนังสื อประชุมฉบับ (กมฺ รงจฺบาบ่) เป็ นผลงานที่สาวรส เพา ตรวจสอบชําระ
และแปลเป็ นภาษาฝรั่งเศส จัดพิมพ์ที่กรุ งปารี ส เมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๘ โดยจัดแบ่งเป็ น ๒ ภาค ภาคที่ ๑
เป็ นคําแปลภาษาฝรั่งเศส และภาคที่ ๒ เป็ นตัวบทภาษาเขมร ซึ่งมีตวั บทจํานวน ๑๒ เรื่ อง บางเรื่ อง
ไม่ปรากฏในฉบับของพุทธศาสนบัณฑิตย์
เมื่อเปรี ยบเทียบในรายละเอียดแล้วพบว่า ประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ
กับฉบับที่พิมพ์เผยแพร่ ในกัมพูชา คือ ฉบับของพุทธศาสนบัณฑิตย์ และฉบับสาวรส เพา (Saveros

๙๖
POU) เนื้อหาส่ วนใหญ่มีความใกล้เคียงกัน แต่มีความแตกต่างกันบ้าง ทั้งด้านถ้อยคํา รวมไปถึง
ความแตกต่างของตัวบท
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ ประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณมีความเหมือนและ
มีความแตกต่างจากฉบับของกัมพูชา กล่าวคือ เนื้อความโดยรวมของประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอ
พระสมุดวชิ รญาณมีความคล้ายคลึงกับฉบับของกัมพูชา และอาจกล่าวได้ว่า เป็ นเรื่ องเดียวกัน แต่
เนื่ องจากการคัดลอกจึ งทําให้มีขอ้ ความและเนื้ อความบางส่ วนที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ มีความ
แตกต่างในด้านของถ้อยคํา ทั้งที่ต่างกันเฉพาะคําและต่างกันทั้งวรรค หรื อ ทั้งข้อความ ซึ่งทําให้การ
ตีความตัวบทอาจมีความแตกต่างกันออกไปบ้าง
ความแตกต่างในด้านเนื้ อหา พบว่า ประชุ มสุ ภาษิ ตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิ รญาณ มี
ข้อความที่ไม่ปรากฏในฉบับของกัมพูชา ทั้งในสุ ภาษิตโบราณ (จฺบาบ่พากฺยจาส่ ) สุ ภาษิตสอนเด็ก
(จฺบาบ่เกรฺ ต์ ิกาล) และสุ ภาษิตสอนบุตร (จฺ บาบ่สุภาษิต) โดยเฉพาะในสุ ภาษิตโบราณ ฉบับของหอ
พระสมุดวชิรญาณมีการกล่าวถึงผูแ้ ต่ง คือ สมเด็จพระสุ คนธาธิบดี (ปาน) ซึ่งไม่ปรากฏในฉบับของ
กัมพูชา นอกจากนี้ ในสุ ภาษิตสอนบุตร (จฺบาบ่สุภาษิต) นั้นมีขอ้ ความในส่ วนของสุ ภาษิตสอนหญิง
ที่ไม่ปรากฏในฉบับของกัมพูชา
ข้ อเสนอแนะ
ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ควรมีการศึกษาสุ ภาษิตเขมรในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการศึกษาในด้าน
ของบทบาทและความสําคัญในฐานะวรรณคดีคาํ สอน เนื่องจากในงานวิจยั เรื่ องนี้ผวู ้ ิจยั เน้นที่จะ
ศึกษาเปรี ยบเทียบตัวบทเป็ นสําคัญ นอกจากนี้ยงั ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบวรรณคดีไทย – เขมร
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทย – เขมร ในด้านอื่นๆ ด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทย – เขมร อย่างลึกซึ้งต่อไป

๙๗

บรรณานุกรม
เอกสารภาษาไทย
เดวิด แชนด์เลอร์. ประวัติศาสตร์ กมั พูชา, แปลโดย พรรณงาม เง่าธรรมสาร สดใส ขันติวรพงศ์ และ
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๒๕๔๐
นริ ศรานุวดั ติวงศ์ (ผูแ้ ปล). สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยา. ลัทธิธรรมเนียมต่ างๆ ภาค
ที่ ๒๑” พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒.
บรรจบ พันธุเมธา. พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธนเล่ ม ๑ – ๕. กรุ งเทพฯ: จง
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ประชุ มพงศาวดารภาค ๔. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๕๙.
ประชุ มสุ ภาษิตเขมร คือสุ ภาษิตโบราณ สุ ภาษิตสอนเด็ก สุ ภาษิตสอนบุตร รวม ๓ เรื่อง. พิมพ์ในงาร
ฉลองอายุครบ ๗๐ ปี บริ บูรณ ของท้าวศรี สุนทรนาฎ (แก้ว พนมวัน ณ กรุ งเทพ) ตจ. เมื่อปี
ชวด พ.ศ. ๒๔๖๗. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๗.
ประยูร ทรงศิลป์ , วรรณกรรมคําสอน: จฺบาบ่ เผฺสงๆ. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์หา้ งหุ น้ ส่ วนจํากัดสุ วรรณ
สิ ริการพิมพ์, ๒๕๕๓.
ศานติ ภัก ดี ค ํา . กวี ศ รี กั ม พุ ช เทศ ความเรี ย งว่ า ด้ ว ยประวั ติ ก วี เ ขมร. กรุ งเทพฯ: โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓.
_______. ความสั มพันธ์ วรรณคดีไทย – เขมร. กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์, ๒๕๕๐.
_______. รายงานการวิจัยเรื่ องการศึ กษาเปรี ยบเทียบเพลงยาวกลบทและกลอักษร ในจารึ กวัด
พระเชตุ พ นฯ กับ บทพากย์ ก ลบทของกัม พู ช าในด้ า นรู ป แบบคํา ประพัน ธ์ . กรุ ง เทพฯ:
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ,
๒๕๔๖. (เอกสารอัดสําเนา)
_______. รายงานการวิจัยเรื่องความสั มพันธ์ ระหว่ างวรรณคดีไทย – เขมร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๔๐๓.
กรุ งเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ, ๒๕๔๗. (เอกสารอัดสําเนา)
_______. รายงานการวิจัยเรื่องคําพากย์ รามเกียรติ์ภาษาเขมรฉบับหอพระสมุดวชิ รญาณ: การสอบ
ชํ าระเชิ งวิเคราะห์ วรรณคดีเขมรจากเอกสารตัวเขียน. กรุ งเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและ
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ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, ๒๕๔๖. (เอกสารอัด
สําเนา)
_______. “ลักษณะคําประพันธ์เขมรสมัยกลาง,” วารสารมนุษยศาสตร์ ปริ ทรรศน์ ปี ที่ ๒๑ ภาคปี
การศึกษาที่ ๑ (๒๕๔๒), หน้า ๒๙ – ๔๓.
_______. ศาสตราแลบง: วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ พัฒนาการ และความสั มพันธ์ กบั วัฒนธรรม
เขมร. วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา ๒๕๕๐.
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ประวัตยิ ่ อผู้วจิ ัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคาํ
อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาเขมร ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
การศึกษา
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศ.ม. (จารึ กภาษาตะวันออก) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานวิจัย
๑. การศึกษาเปรียบเทียบกากีเขมรฉบับสมเด็จพระหริรักษรามา (พระองค์ ด้วง) และ กากีคาํ กลอน
ฉบับเจ้ าพระยาพระคลัง (หน) สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา ๒๕๔๑.
๒. จฺบาบ่ วธิ ูรบณฺฑิต: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ งานวิจยั ประกอบรายวิชา ๓๑๔ ๔๕๘ สัมมนาและ
รายงานการค้นคว้า ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี การศึกษา ๒๕๔๔ หลักสูตรปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึ กภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา ๒๕๔๔.
๓. รายงานการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบเพลงยาวกลบทและกลอักษร ในจารึกวัดพระเชตุพนฯ กับ
บทพากย์ กลบทของกัมพูชาในด้ านรูปแบบคําประพันธ์ , กรุ งเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, ๒๕๔๖. (เอกสารอัก
สําเนา)
๔. รายงานการวิจัยคําพากย์ รามเกียรติ์ภาษาเขมรฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ: การสอบชําระเชิง
วิเคราะห์ วรรณคดีเขมรจากเอกสารตัวเขียน, กรุ งเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, ๒๕๔๖. (เอกสาร
อัด
สําเนา)
๕. รายงานการวิจัยเรื่องความสั มพันธ์ ระหว่ างวรรณคดีไทย – เขมร พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๔๐๓.
กรุ งเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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ศรี นคริ นทรวิโรฒ, ๒๕๔๗. (เอกสารอัดสําเนา) งานวิจยั นี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจยั จากงบประมาณ
เงินรายได้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
๖. รายงานการวิจัยเรื่องภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องห้ องสิ น ในเก๋งนุกจิ ราชบริหาร: อิทธิพลและ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างวรรณกรรมจีนกับศิลปกรรมจีนในพิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ.
กรุ งเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ, ๒๕๔๘. (เอกสารอัดสําเนา) งานวิจยั นี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจยั จากงบประมาณ
เงิ นรายได้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(วิจยั ร่ วมกับนางนวรัตน์ ภักดีคาํ )
๗. ศาสตราแลบง: วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ พัฒนาการ และความสั มพันธ์ กบั วัฒนธรรมเขมร.
วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวรรณคดีและวรรณคดีเปรี ยบเทียบ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา ๒๕๕๐.
๘. รายงานการวิจัยเรื่องภูมิปัญญาในวรรณกรรมของหม่ อมหลวงปิ่ น มาลากุล. กรุ งเทพฯ: ภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ,
๒๕๕๓. (เอกสารอัดสําเนา) งานวิจยั นี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจยั จากงบประมาณเงิ นรายได้
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (วิจยั ร่ วมกับผูช้ ่วยศาสตราจารย์
พิมพาภรณ์ บุญประเสริ ฐ)
๙. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบบทละครเรื่องอิเหนาไทย-เขมร. กรุ งเทพฯ: ภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, ๒๕๕๓.
(เอกสารอัดสําเนา) งานวิจยั นี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจยั จากงบประมาณเงินรายได้ประจําปี พ.ศ.
๒๕๕๒ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
๑๐. งานวิจยั เรื่องวิถีการเลีย้ งดูส่ ู วถิ ีความพอเพียง. กรุ งเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, ๒๕๕๕. งานวิจยั นี้ได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจยั จากโครงการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ. (ผูร้ ่ วมวิจยั )
๑๑. รายงานการวิจัยเรื่องภาษาเขมรในกระแสการเปลีย่ นแปลง: การเรียนการสอนและหลักสู ตร
การศึกษา. กรุ งเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, ๒๕๕๕. (เอกสารอัดสําเนา) งานวิจยั นี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจยั จาก
งบประมาณเงินรายได้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
๑๒. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประชุมสุ ภาษิตเขมร ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ
กับฉบับของกัมพูชา. กรุ งเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

๑๐๒
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, ๒๕๕๖. (เอกสารอัดสําเนา) งานวิจยั นี้ได้รับทุนอุดหนุนวิจยั จาก
งบประมาณเงินรายได้ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

