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บทคัดย่อ
บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง และ คาวี ได้น�ำเสนอแนวคิดพุทธศาสนา
เรื่องทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และทางพ้นทุกข์ โดยน�ำเสนอเรื่องทุกข์ ทั้งทุกข์กาย ทุกข์ใจ
และทุกข์กายที่เกิดพร้อมกับทุกข์ใจ ซึ่งมีเหตุแห่งทุกข์มาจากการที่ต้องพลัดพราก
จากกัน จากการกระท�ำของมนุษย์ ซึ่งวิเคราะห์ตามหลักปฏิจสมุปบาทพบว่ามนุษย์
ที่ก่อทุกข์แก่ผู้อื่นนั้น เกิดจากอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน เป็นตัวน�ำให้เกิดเวทนา
สังขาร และภพ คือการคิดและกระท�ำการอันไม่ดีต่อผู้อื่น ตัวละครที่ก่อทุกข์แก่ผู้อื่น
นั้นเวียนว่ายอยู่ในวงจรแห่งทุกข์ทั้งก่อทุกข์แก่ตนเองและขยายขอบเขตของทุกข์ไปยัง
ผู้อื่นด้วย หนทางพ้นทุกข์ที่บทละครนอกน�ำเสนอคือ การพ้นทุกข์ด้วยความมานะ
พยายาม ด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยการให้อภัย
บทละครนอกทั้ง ๒ เรื่อง คือ สังข์ทอง และ คาวี อันมีผู้สันนิษฐานว่า
มีที่มาจากปัญญาสชาดกนี้ ได้น�ำเสนอแนวคิดทางพุทธศาสนาไว้อย่างเด่นชัด และ
น�ำเสนอด้วยกลวิธีของงานเขียนบันเทิงคดีที่ท�ำให้ผู้อ่านรู้สึกเพลิดเพลินไปกับเรื่องราว
แต่ขณะเดียวกันก็ได้รับสาระความรู้อันเป็นประโยชน์แก่การด�ำเนินชีวิตไปด้วย จึง
อาจกล่าวได้ว่าบทละครนอกจึงเป็นวรรณคดีที่สืบทอดวัฒนธรรมชาดกจากปัญญา
สชาดกทั้งกลวิธีน�ำเสนอแนวคิดทางพุทธศาสนาและแนวคิดทางพุทธศาสนาในระดับ
เบื้องต้นได้อย่างชัดเจน

๑

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
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Suffering in Buddhism on “Lakhon Nok” story
““Sangthong” and “Kawi”
Patcharin Buranakorn๒

Abstract
The study reveals that “Sangthong” and “Kawi” present the Buddhist
dharma of suffering, cause of suffering and the way leading to the end of
suffering. They show all types of suffering such as physical suffering, mental
suffering and both physical and mental suffering at the same time. The
causes of the suffering are the separation from the beloved and human act.
According to the doctrine of pratītyasamutpāda, man make other suffered
from Avidyā, Vedanā and Upādāna which cause Vedanā, Sangskāras and
Bhava. These are bad thought and act toward other. The characters that
make other suffered stay in the cycle of sufferings of themselves and extend
the suffering to others. In the Lakhon Nok’s play, the way to the end of
suffering is to do with effort, faithfulness and forgiveness.
In summary, both “Sangthong” and “Kawi”, which were assumed
the origin of Paññāsa Jātaka, present obviously the Buddhist dharma
and present with the technique of fiction for the purpose of reader’s
entertainment. At the same time, readers also gain the beneficial information
for life. Therefore Lakhon Nok is the literature inherits of the Paññāsa
Jātaka culture including technique to present Buddhist dharma and primary
notion of Buddhism evidently.
๒
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ความส�ำคัญและความเป็นมาของปัญหา
สังคมไทยเป็นสังคมพุทธศาสนามาตัง้ แต่เริม่ ตัง้ เป็นประเทศ ซึง่ ได้รบั อิทธิพล
ของพุทธศาสนามาแล้วไม่ต�่ำกว่า ๗๐๐ ปี วรรณคดีไทยเป็นผลผลิตของสังคมไทย
แต่งขึ้นโดยคนไทยซึ่งอยู่ใต้อิทธิพลของพุทธศาสนา วรรณคดีไทยจึงสะท้อนแนวคิด
ที่ สอดคล้ องกั บ หลั ก พุทธศาสนาไว้อย่างกลมกลืน วรรณคดี ที่ มี จุด มุ ่ งหมายเพื่ อ
น�ำเสนอแนวคิดพุทธศาสนาชัดเจนที่สุด คือ วรรณคดีชาดก ซึ่งมีผู้ศึกษาว่าเป็นที่มา
ของวรรณคดีไทยหลายเรื่อง ซึ่งจะเห็นว่าวรรณคดีไทยหลายเรื่องสอดแทรกแนวคิด
พุทธศาสนาไว้อย่างชัดเจน
วรรณคดีชาดกเป็นวรรณคดีที่น�ำเสนอเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็น
อดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ได้กระท�ำความดี สั่งสมบุญบารมีในแต่ละชาติ เพื่อให้
อานิสงส์ของบุญบารมีที่กระท�ำให้บรรลุโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป
การน�ำวรรณคดีชาดกมาดัดแปลงเป็นวรรณคดีบทละครซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ต่างไป
จากวรรณคดีชาดก แต่เค้าโครงเรื่องเดิมยังคงอยู่ ตัวละครยังพบอุปสรรคและใช้
ความดีงามและความมานะพยายามเพื่อเอาชนะอุปสรรคยังคงมีอยู่ จึงเกิดค�ำถามขึ้น
ว่า เมือ่ วรรณคดีชาดกซึง่ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ สัง่ สอนผูอ้ า่ น เพือ่ ให้ผอู้ า่ นเห็นตัวอย่างของ
การท�ำดีท�ำชั่วและการประสบเคราะห์กรรมของตัวละคร มาเปลี่ยนเป็นวรรณคดีบท
ละครซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลินนั้น แนวคิดส�ำคัญในทางพุทธ
ศาสนาทีอ่ ยูใ่ นเรือ่ ง ยังคงอยูเ่ ช่นเดิมหรือไม่ บทละครนอกซึง่ มีทมี่ าจากวรรณคดีชาดก
ยังคงสื่อความหมายในทางพุทธศาสนาอยู่หรือไม่ หากยังสื่อสารอยู่ สื่อสารแนวคิด
พุทธศาสนาประเด็นใดบ้าง
วรรณคดี บทละครที่มีเ รื่อ งราวที่ม าจากวรรณคดี ช าดกที่ ชัด เจนที่ สุด คื อ
“บทละครนอก” บทละครนอกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๒ เรือ่ ง ได้แก่ สังข์ทอง และคาวี ซึง่ มีผสู้ นั นิษฐานว่ามีทมี่ าจากนิทานในปัญญาสชาดก
เรื่อง สุวรรณสังขชาดก และพหลาคาวีชาดก ดังที่อธิบดีกรมศิลปากร๓ กล่าวถึง
ต�ำนานบทละครนอกไว้ว่า
พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ. บทละครนอก. (พิมพ์ครั้งที่ ๑๐.
กรุงเทพมหานคร : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๔๕), หน้าค�ำน�ำ.
๓
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“เรื่องละคร ๖ เรื่อง ที่พิมพ์ในสมุดเล่มนี้ เดิมเป็นนิทานใน
นิบาตชาดกบ้าง นิทานในปัญญาสชาดกบ้าง เป็นนิทานในพื้นเมือง
มาแต่โบราณบ้าง บางเรื่องเชื่อถือกันว่าเป็นเรื่องจริง ดังเช่น
เรื่องสังข์ทอง อันเป็นนิทานในปัญญาสชาดก เรียกว่า สุวัณณ
สังขชาดกนั้น พวกชาวเมืองเหนืออ้างว่า เมื่อทุ่งยั้งเป็นเมือง
ท้าวสามนต์ ยังมีลานศิลาแห่งหนึ่งว่าเป็นสนามคลีของพระสังข์
อยู่ไม่ห่างวัดพระมหาธาตุนัก ที่ในวิหารหลวงวัดมหาธาตุ ฝาผนัง
ก็เขียนเรื่องสังข์ทอง เป็นฝีมือช่างครั้งกรุงเก่า ยังปรากฏอยู่จน
ทุกวันนี้”
บทละครนอกฉบับที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีผู้น�ำมาเล่นมากที่สุดคือ บทละคร
นอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย การศึกษาแนวคิดพุทธศาสนาในบท
ละครนอกฉบับนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาค้นคว้า และเมื่อพิจารณาเรื่องราวในบท
ละครนอก ๒ เรือ่ ง คือ สังข์ทอง และคาวีนนั้ เป็นเรือ่ งราวของมนุษย์ทยี่ งั คงเวียนว่าย
ในวัฏสงสาร ตัวละครทีเ่ คยเป็นพระโพธิสตั ว์ในวรรณคดีชาดกได้กลายเป็นพระเอกของ
เรือ่ งในวรรณคดีบทละคร แนวคิดพุทธศาสนาในวรรณคดีบทละครจึงน่าจะเป็นแนวคิด
ในระดับโลกิยะ ที่เป็นระดับเดียวกับผู้อ่าน ไม่ใช่ระดับที่มุ่งไปสู่ความหลุดพ้น และ
ตัวละครในบทละครนอกมักต้องประสบทุกข์จนต้องใช้ความมานะพยายามในการ
เอาชนะความทุกข์ ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาหาเหตุแห่งทุกข์และการหลุดพ้นทุกข์ใน
ระดับโลกิยะจากบทละครนอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เรื่อง
สังข์ทอง และคาวี

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
เพื่อศึกษาทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และทางพ้นทุกข์ตามแนวคิดพุทธศาสนาระดับ
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ค�ำถามส�ำคัญของการศึกษาค้นคว้า
บทความนี้มุ่งตอบค�ำถามว่า เมื่อวรรณคดีชาดกซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสั่งสอน
ผู้อ่าน ได้รับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน�ำเสนอเป็นวรรณคดีบทละครซึ่งมีจุด
มุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลินแล้วนั้น แนวคิดส�ำคัญในทางพุทธศาสนา
ที่อยู่ในเรื่อง ยังคงสื่อสารอยู่เช่นเดิมหรือไม่ หากยังสื่อสารอยู่ สื่อสารแนวคิด
พุทธศาสนาด้วยกลวิธีใดและประเด็นใดบ้าง

สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า
บทละครนอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เรื่อง สังข์ทอง
และคาวี สืบทอดวัฒนธรรมชาดกการน�ำเสนอแนวคิดพุทธศาสนาเรื่อง ทุกข์ เหตุแห่ง
ทุกข์ และทางพ้นทุกข์ ระดับโลกิยะ ไว้ในเรื่อง

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ศึกษาบทละครนอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จ�ำนวน ๒
เรื่อง ศึกษาเฉพาะตอนที่ปรากฏเป็นบทละครนอกเท่านั้น ได้แก่
๑. สังข์ทอง : ตั้งแต่ก�ำเนิดพระสังข์ ถึงตอนท้าวยศวิมลตามพระสังข์
๒. คาวี
: ตั้งแต่ท้าวสันนุราชหานางผมหอม ถึงพระคาวีรบกับไวยทัต

ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
ชี้ให้เห็นวัฒนธรรมการสืบทอดกลวิธีและแนวคิดส�ำคัญทางพุทธศาสนาจาก
วรรณคดีชาดกสู่วรรณคดีบทละคร อันเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ท�ำให้เข้าใจสารที่
วรรณคดีเรื่องนั้นสื่อมายังผู้อ่านได้ลึกซึ้งขึ้น

ค�ำนิยามศัพท์เฉพาะ
ทุกข์ หมายถึง ความรู้สึกไม่สบายกาย ไม่สบายใจ สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก ใน
บทความนี้มุ่งศึกษาความทุกข์ในอริยสัจ 4 อันได้แก่ สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก เกิดความ
ล�ำบาก และไม่สามารถจะทนอยู่ได้ทั้งทางกายและทางใจ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.
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ปยุตฺโต), ๒๕๔๖: ๘๐) ทุกข์ทางกาย คือ สภาพร่างกายที่เกิดความล�ำบาก ความ
เจ็บปวด ความไม่สบาย ทุกข์ทางใจ คือ ความรู้สึกทุกข์ระทมใจ ความกลัดกลุ้มใจ
ความวิตกกังวล และความคับข้องใจ
โลกิยะ หมายถึง เรื่องราวที่เกี่ยวกับโลก ทางโลก เนื่องในโลก เรื่องราว
ของชาวโลก การด�ำรงชีวิตของมนุษย์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
แนวคิดพุทธศาสนา หมายถึง สาระหรือข้อคิดส�ำคัญของเรื่องที่ตรงกับ
หลักธรรมทางพุทธศาสนา นั่นคือผู้แต่งได้น�ำเอาหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
น�ำเสนอไว้ในเรื่อง

ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และทางพ้นทุกข์ตามแนวคิดพุทธศาสนาระดับโลกิยะ
ในบทละครนอก เรื่อง สังข์ทอง และ คาวี
จากการศึกษาบทละครนอกเรื่อง สังข์ทอง และคาวี นั้น พบว่าชีวิตของตัว
ละครในเรื่องล้วนแล้วแต่ประสบทุกข์ต่าง ๆ นานา ด้วยเหตุแห่งทุกข์ที่ต่างกันไป
แต่ตัวละครเหล่านั้นโดยเฉพาะตัวละครเอก ได้ใช้ความดีและความมานะพยายาม
ของตนจนประสบความสุขได้ในที่สุด แนวคิดเรื่องทุกข์อันเป็นแนวคิดส�ำคัญทาง
พุทธศาสนาได้รับการน�ำเสนอผ่านเรื่องราวของตัวละครในบทละครนอก ดังต่อไปนี้

๑. ทุกข์
ค�ำสอนเรื่องความทุกข์เป็นค�ำสอนอันส�ำคัญในพุทธศาสนาเป็นค�ำสอนที่
มุง่ ให้มนุษย์เข้าใจในทุกข์ เพือ่ หาหนทางในทางดับทุกข์ ค�ำว่า “ทุกข์” มีความส�ำคัญและ
มีบทบาทมากในพุทธธรรม มีปรากฏในหลักธรรมส�ำคัญ ๆ เช่น ไตรลักษณ์ อริยสัจ
ปฏิจสมุปบาท
ตัวละครในบทละครนอกเรื่อง สังข์ทอง และคาวีนั้นประสบทุกข์ บ้างเกิด
ทุกข์ใจ บ้างเกิดทุกข์กาย บ้างเกิดทัง้ ทุกข์กายและทุกข์ใจ ได้แก่ปญ
ั หาต่าง ๆ ทีต่ วั ละคร
ประสบที่ท�ำให้เกิดความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ และความวิตกกังวล เป็นภาวะ
ที่ตกอยู่ในการบีบคั้น กดดัน ขัดแย้ง มีความบกพร่อง ขาดแก่นสาร ไม่พึงพอใจ
อารมณ์ในจิตคือความโศกเศร้า ภาวะทุกข์ที่มนุษย์ประสบนั้นหากเกิดภาวะความทุกข์
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กายไม่ทุกข์ใจ ทุกข์กายและความทุกข์ใจเกิดร่วมกัน แต่แม้ไม่ทุกข์กายก็อาจเกิด
ความทุกข์ใจได้ ดังนั้นภาวะในจิตใจจึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่ท�ำให้มนุษย์รู้สึกเป็นทุกข์
๑.๑ ทุกข์กาย
ภาวะทุกข์กายคือภาวะที่ประสบความยากล�ำบากในการด�ำรงอยู่ แต่ไม่
รู้สึกทุกข์ใจ คือไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์กับภาวะยากล�ำบากของตน ตัวอย่างเรื่อง สังข์ทอง
เมื่อนางรจนาและเจ้าเงาะถูกขับออกจากพระราชวังไปอยู่กระท่อมปลายนา ช่วงแรก
นางรจนาก็รู้สึกล�ำบาก ดังความว่า
		 “ครั้นถึงกระท่อมทับที่อยู่
ไม่เคยเห็นเช่นนี้แต่เกิดมา

แลดูสมเพชเป็นหนักหนา
ก็โศกานั่งทรุดอยู่นอกชาน”
(สังข์ทอง : ๑๐๐)

แต่เมื่อปรับตัวได้นางก็ไม่ทุกข์กาย และครองรักอยู่กับพระสังข์ในรูปเงาะ
อย่างมีความสุข ดังความว่า
“เมื่อนั้น
นั่งแนบแอบองค์ภัสดา
ที่ทุกข์ร้อนผ่อนผันบรรเทา

รจนาเยาวยอดเสน่หา
จ�ำนรรจาพาทีซี้ซิก
นงเยาว์ยิ้มเหยาะหัวเราะหริก”
(สังข์ทอง : ๑๐๖)

ดังนั้นภาวะทุกข์กายที่มนุษย์ประสบจะขจัดไปได้ง่ายหากไม่มีความทุกข์ใจ
ร่วมด้วย
๑.๒ ทุกข์กายและทุกข์ใจ
ภาวะการทุกข์กายและทุกข์ใจมักเกิดกับตัวละครฝ่ายดี ซึ่งมีตัวละคร
ฝ่ายร้ายเป็นผูก้ อ่ ทุกข์ให้เกิดขึน้ ความทุกข์กายทีต่ วั ละครประสบคือ ตัวละครเคยมีชวี ติ
อย่างสุขสบาย แต่ต้องถูกเนรเทศออกจากวังไประหกระเหินในป่า ต้องพบกับศัตรู
ที่จ้องเอาชีวิต เช่น ยักษ์ เป็นต้น

ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และหนทางพ้นทุกข์ตามแนวคิดพุทธศาสนาระดับโลกิยะ
ในบทละครนอก เรื่อง สังข์ทอง และคาวี
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เรื่อง สังข์ทอง
มเหสีจันท์เทวี เคยมีชีวิตอย่างสุขสบายในพระราชวัง เมื่อคลอดลูกเป็น
หอยสังข์ จึงถูกขับออกจากวัง ไปขออาศัยอยู่ในกระท่อมตายาย มีชีวิตเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมนางจึงเกิดความทุกข์กาย รวมกับความทุกข์ใจที่ถูกสามีขับไล่ แต่ต่อมาเมื่อ
นางปรับตัวเข้ากับความทุกข์กายได้แล้ว ได้พบพระสังข์บุตรของนางที่อยู่ในหอยสังข์
นางก็คลายความทุกข์ใจ แต่แล้วท้าวยศวิมลก็ให้ทหารมาพาพระสังข์ไปจากนาง และ
ยิ่งทุกข์ใจมากขึ้นเมื่อพระสังข์ถูกจับถ่วงน�้ำ  อาการทุกข์ใจของนางนั้นสาหัสกว่า
ความทุกข์กายที่นางประสบในเริ่มแรก ดังความว่า
“นางทุ่มทอดกายสยายเกศ
ชลเนตรแถวถั่งหลั่งไหล
พ่อคุณทูนหัวแม่หนักใจ
อัศจรรย์หวั่นไหวแต่ในดง
.............................................................................................
		 แม่ไม่ขออยู่จะสู้ม้วย
จะตายตามไปด้วยพระลูกข้า
ครวญคร�่ำทางร�่ำพรรณนา
โศกาแน่นิ่งไม่ติงกาย”
(สังข์ทอง : ๔๖)
ต่อจากนัน้ ตลอดทัง้ เรือ่ งนางก็ไม่เคยมีความสุขเลยมีแต่ทกุ ขเวทนาในใจทีต่ อ้ ง
พลัดพรากจากลูก ซึง่ แสดงให้เห็นว่าความทุกข์กายที่มนุษย์ประสบนัน้ สามารถผ่อนไป
หมดไปได้โดยง่าย แต่ความทุกข์ใจนัน้ คงอยูใ่ นใจอย่างยากทีข่ จัดไปได้โดยง่าย เนือ่ งจาก
มนุษย์มีความผูกพันรัก อันเป็นเหตุให้ทุกข์จากรักและผูกพันในรักที่ตนมี
ความทุกข์กายที่เกิดร่วมกับความทุกข์ใจจึงเป็นทุกข์ที่หนักหนาสาหัสที่มนุษย์
ต้องเผชิญด้วยจิตใจที่กล้าหาญเพื่อให้ผ่านพ้นไปให้ได้
๑.๓ ทุกข์ใจ
แม้ตัวละครจะมิได้ประสบกับความยากล�ำบากทางกาย ตัวละครมีชีวิต
และความเป็นอยูอ่ ย่างสุขสบาย แต่ตวั ละครก็ประสบทุกข์ทดี่ เู หมือนจะหนักหนาสาหัส
กว่าความทุกข์ทางกาย นั่นคือ ความทุกข์ทางใจ ซึ่งเป็นความทุกข์ที่ถูกผู้อื่นท�ำให้
ทุกข์ และทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจิตใจตนเอง ซึ่งจะแยกวิเคราะห์เป็นตัวละครฝ่ายดีและ
ฝ่ายร้าย ดังนี้
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		 ๑.๓.๑ ความทุกข์ใจของตัวละครฝ่ายดี
ตัวละครฝ่ายดีมักประสบความทุกข์ใจจากการที่ถูกตัวละคร
ฝ่ายร้ายกระท�ำการกลั่นแกล้ง ตัวอย่างเรื่อง สังข์ทอง ท้าวยศวิมล ประสบความ
ทุ ก ข์ ใ จจากการที่ พ ระองค์ เ ชื่ อ ค� ำ โกหกของโหรที่ รั บ ค่ า จ้ า งมาจากนางจั น ทาให้
ท�ำนายว่า นางจันท์เทวีคลอดลูกเป็นหอยสังข์จะท�ำให้บ้านเมืองวิบัติต้องขับออกไป
นอกเมือง พระองค์เชื่อโดยไม่ใช้สติพิจารณาไตร่ตรอง ท�ำให้เกิดความทุกข์ใจแก่
ผู้อื่น และตัวพระองค์เอง ดังความว่า
“ครั้นถึงจึงทิ้งพระองค์ลง
บอกพลางทางทรงกันแสงไห้
โอ้กรรมเราท�ำไว้ปางใด
จะไกลกันไปแล้วนะแก้วตา
..............................................................................................
		 อยู่ไปจะได้แค้นเคือง
บ้านเมืองจะยับต้องขับหนี
พี่จะขาดใจม้วยด้วยเทวี
ไม่มีความผิดสักนิดเดียว
แสนสงสารนักด้วยรักใคร่
จะจากกันฉันใดได้เฉยเฉย
อยู่อยู่ดีดีเจ้าพี่เอย
ไม่รู้ตัวเลยจะจากกัน”
(สังข์ทอง : ๑๕)
ท้าวยศวิมลนัน้ ต้องประสบทุกข์เนือ่ งจากการไม่ใช้สติพจิ ารณาเหตุทเี่ กิดและ
ไม่ใช้สติไตร่ตรองว่าการเนรเทศนางนั้นสมควรหรือไม่ ตนเองจึงต้องทุกข์ใจที่เห็น
คนรักต้องพลัดพรากจากตนและจากบ้านเมืองไป นับแต่วันที่ขับนางจันท์เทวีไป
พระองค์ก็ไม่เคยสุขใจเฝ้าแต่คิดถึงนางและลูก ความสุขสบายในวังและการปรนนิบัติ
ของนางจันทาก็ไม่ช่วยให้คลายทุกข์ใจไปได้
ความทุกข์ใจที่มนุษย์ประสบแม้จะสุขกาย แต่จะเห็นได้ว่าความสุขกายมิได้
ช่วยให้ความทุกข์ใจคลายไป เช่นที่เมื่อทุกข์กาย แต่ไม่ทุกข์ใจ ความสุขใจช่วยให้
ความทุกข์กายคลายไปได้ แต่ความทุกข์ใจนั้นความสุขใด ๆ ก็ช่วยให้ทุกข์คลายไป
ไม่ค่อยได้

ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และหนทางพ้นทุกข์ตามแนวคิดพุทธศาสนาระดับโลกิยะ
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๑.๓.๒ ความทุกข์ใจของตัวละครฝ่ายร้าย
ตัวละครฝ่ายร้ายมักประสบความทุกข์จากจิตใจด้านร้ายของ
ตนเอง ที่ถูกครอบง�ำด้วย กิเลส ตัณหา จนเกิด อวิชชา (จะกล่าวรายละเอียดในการ
วิเคราะห์ ข้อ ๒ เหตุแห่งทุกข์) ตัวละครฝ่ายร้ายจึงทุกข์ใจ และแปรความทุกข์ใจ
ของตนเป็นการกระท�ำที่ไม่ดีต่อผู้อื่น จนความทุกข์แผ่ขยายออกไปยังผู้อื่นอีกมากมาย
และตนเองก็ยังคงทุกข์ใจต่อเนื่องไม่รู้จบ ตัวละครบางตัวได้ชัยชนะจากการท�ำร้าย
ผู้อื่น แต่ก็สุขใจอยู่ไม่นาน เพราะมีความชั่วร้ายอยู่ในตัวจึงถูกกรรมของตนลงโทษ
ให้ต้องทุกข์ใจในตอนจบ
ตั ว อย่ า งเรื่ อ ง คาวี ท้ า วสั น นุ ร าช หลงใหลผมหอมของ
นางจันท์สุดา จึงเกิดความทุกข์ใจใคร่จะได้นางมาเป็นเมีย ยายเฒ่าทัศประสาทอาสา
ไปพานางมา ยายเฒ่าวางแผนเผาพระขรรค์คาวีจนคาวีตาย ลักพานางจันท์สุดามา
ให้ทา้ วสันนุราช ท้าวสันนุราชท�ำอย่างไร นางจันท์สดุ าก็ไม่ตกลงปลงใจด้วยท้าวสันนุราช
จึงทุกข์ใจมาก หาทางเอาชนะใจนางทุกวิถีทาง จนคิดท�ำเสน่ห์ ดังความว่า
“พระกอดเข่าเจ่าจุกทุกข์ร้อน
คิดถึงนงเยาวเศร้าเสียดาย
จ�ำจะคิดแยบคายสายสน
แก้ไขใช้ทางอุปเท่ห์

นั่งนอนไม่หลับกระสับกระส่าย
มุ่งหมายจะชมไม่สมคะเน
หาหมอรู้เวทมนตร์ท�ำเสน่ห์
มิได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกล”
(คาวี : ๔๑๔)

หลังจากท�ำเสน่ห์แล้วนางก็ยังไม่สนใจ ก็ยิ่งทุกข์ใจมากขึ้นจนถูกหลวิชัย
ซึ่งปลอมเป็นดาบสหลอกให้ท้าวสันนุราชชุบตัวในกองไฟ จนตายในกองไฟ
ความทุกข์ใจของท้าวสันนุราชนั้นเกิดจากจิตใจที่มักมากในกามตัณหาของ
พระองค์ ทั้งที่ตนก็อายุมากแล้วแต่ก็ยังตัดกิเลสไม่ได้ ความทุกข์ใจของพระองค์ส่งผล
ให้คดิ ลักพานางจนก่อทุกข์แก่คาวีและนางจันท์สดุ า เมือ่ ได้นางจันท์สดุ ามาแล้วทุกข์นนั้
ก็ไม่หายไป จึงคิดหาทางขจัดทุกข์ในทางที่ผิดมากขึ้นเรื่อย ๆ จนต้องพบกับความตาย
ในที่สุด
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ตัวอย่างเรื่อง สังข์ทอง นางจันทา สนมของท้าวยศวิมลมีความทุกข์ใจด้วย
มีจิตอิจฉาริษยา นางจันท์เทวีมเหสีของท้าวยศวิมล ว่าจ้างให้โหรท�ำนายว่านางจันท์
เทวีคลอดลูกเป็นหอยสังข์น้ันเป็นกาลีต้องขับไล่นางไป เมื่อนางจันท์เทวีถูกขับไล่
ไปแล้วนางก็ไม่หายทุกข์ใจ เนื่องจากท้าวยศวิมลยังไม่คลายรักจากนางจันท์เทวี และ
นางอยากได้ต�ำแหน่งมเหสีซึ่งท้าวยศวิมลไม่แต่งตั้ง ดังความว่า
		
“เมื่อนั้น
ยังไม่เหมือนจิตที่คิดไว้
จึงเรียกสาวใช้เข้าในห้อง
จะคิดฉันใดไฉนนา
ลอยเมฆเป็นเอกมเหสี
พระฤาสายไม่วายตรึกตรอง

จันทาตัวเข็ญจะเป็นใหญ่
มุงมาดหมายใจอยู่ไปมา
ปรองดองตรองตรึกปรึกษา
ให้ข้าสมจิตที่คิดปอง
อย่าให้ใครมีเสมอสอง
เศร้าหมองคะนึงคิดถึงเมีย”
(สังข์ทอง : ๒๖)

เมื่อนางไม่ได้ดงั ปรารถนา นางจึงทุกข์มากขึน้ และริษยามากขึน้ จนคิดท�ำร้าย
นางจันท์เทวีและพระสังข์มากขึน้ ไปอีก พร้อมกับการท�ำเสน่หใ์ ห้ทา้ วยศวิมลหลงรักนาง
จนสั่งให้น�ำพระสังข์ไปถ่วงน�้ำ  ทุกข์ที่นางจันทายึดติดในตัณหา และความโลภท�ำให้
นางขาดเมตตาต่อผูอ้ นื่ ท�ำให้ทกุ ข์นนั้ ขยายตัวไปสูน่ างจันท์เทวี และพระสังข์มากยิง่ ขึน้
เมื่อนางก�ำจัดทุกคนไปแล้วนางก็ยังประสบทุกข์อยู่เช่นเดิม จนกระทั่งเมื่อพระสังข์โต
ขึน้ ได้ครองเมืองของท้าวสามนต์ พระอินทร์มาบอกให้ทา้ วยศวิมลไปรับลูกกลับมาเมือง
นางจันทาก็ยิ่งทุกข์มากขึ้น และใช้เล่ห์กลจะไม่ให้ท้าวยศวิมลไป จนพระองค์โกรธและ
ไล่ตีนางคราวนี้นางยิ่งทุกข์ใจและทุกข์กายร่วมด้วย ดังความว่า
		
“เมื่อนั้น
เจ็บปวดยับย่อยด้วยรอยไม้
ความกลัวตัวสั่นงันงก
ลุกขึ้นเดินด่วนครวญคราง

นางจันทาเศร้าสร้อยละห้อยไห้
น�้ำตาไหลเป็นคราบอาบแก้มคาง
พลัดตกอัฒจันทร์ถึงชั้นล่าง
กลับมาต�ำหนักนางทันใด”
(สังข์ทอง : ๑๙๐ – ๑๙๑)
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ความทุกข์ใจของตัวละครฝ่ายร้ายมักเกิดจากจิตใจที่ถูกตัณหา และกิเลส
เข้าครอบง�ำจนแปรเปลี่ยนทุกข์นั้นเป็นการท�ำร้ายผู้อื่น แต่ในที่สุดตนเองก็ยิ่งทุกข์หนัก
มากขึ้นจนต้องรับผลเป็นความทุกข์ใจที่มากยิ่งขึ้น ความทุกข์ใจของตัวละครฝ่าย
ร้ายนี้นอกจากสอดคล้องกับค�ำสอนเรื่องทุกข์ในพุทธศาสนายังสอดคล้องกับแนวคิด
เรื่องกรรมด้วย ที่ว่าหากมนุษย์กระท�ำดีย่อมได้รับกรรมดีหรือผลดีตอบแทน แต่
หากมนุษย์ท�ำชั่วย่อมได้รับกรรมชั่วหรือผลชั่วตอบแทน ดังที่ตัวละครฝ่ายร้ายใน
บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง และคาวีได้ประสบ

๒. เหตุแห่งทุกข์
๒.๑ การพลัดพรากจากกัน
เหตุแห่งทุกข์ในทางพุทธศาสนามักกล่าวไว้เป็น ๓ ประการหลักที่ท�ำให้
รู้สึกเป็นทุกข์คือ
๑. พลัดพรากจากสิ่งที่รัก
๒. ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก
๓. ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนา

จึงเป็นทุกข์
จึงเป็นทุกข์
จึงเป็นทุกข์

เหตุแห่งทุกข์ของตัวละครในบทละครนอกนั้น มีเหตุแห่งทุกข์ประการ
หนึ่งมาจาก การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก จึงเป็นทุกข์
เรื่อง สังข์ทอง
- ท้าวยศวิมลขับไล่นางจันท์เทวีและหอยสังข์ออกจากเมืองจึงต้อง
พลัดพรากจากกัน ท�ำให้เกิดความทุกข์ขึ้นแก่ผู้ที่ต้องพลัดพรากทั้งหมด
- พระสังข์ถูกถ่วงน�้ำท�ำให้ต้องพลัดพรากจากแม่ ทั้งคู่จึงทุกข์โศก
อย่างมากมาย
- พระสังข์หนีจากนางพันธุรัตน์เมื่อรู้ว่านางเป็นยักษ์ นางพันธุรัตน์
จึงทุกข์โศกจากการพลัดพรากในครั้งนี้จนตรอมใจตาย

12

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง คาวี
- คาวีพลัดพรากจากนางจันท์สุดาเพราะแผนการของยายเฒ่าทัด
ประสาท การพลัดพรากจากกันในครั้งนี้ท�ำให้ทั้งสองทุกข์โศกมาก
การพลัดพรากจากรักทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะมนุษย์นั้นรักและผูกพันต่อกัน
เมื่อสิ่งที่ตนรักพลัดพรากจากไป รักและผูกพันที่มีจึงก่อความทุกข์ขึ้นในจิตใจ
๒.๒ การกระท�ำของมนุษย์
การกระท�ำของมนุษย์ในที่นี้หมายถึงการกระท�ำของตัวละครฝ่ายร้าย
ที่เริ่มต้นจากทุกข์ในใจตน ทุกข์นั้นถูกแปรเป็นการกระท�ำที่ท�ำร้ายผู้อื่น จนทุกข์นั้น
ขยายตัวไปสูต่ วั ละครตัวอืน่ ด้วยเหตุและปัจจัยจากอวิชชา คือความหลงผิดในสิง่ ทีต่ น
ยึดมั่นถือมั่นว่าถูกต้อง ทุกข์ที่เกิดจากการกระท�ำของมนุษย์เกิดขึ้นเป็นวงจรต่อเนื่อง
สัมพันธ์กันตามหลักปฏิจสมุปบาทในทางพุทธศาสนา พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
กล่าวถึงหลักปฏิจสมุปบาทไว้ในพุทธธรรม (ฉบับเดิม) (๒๕๔๔ : ๘๙-๑๓๗) สรุปความ
ได้ว่า “ปฏิจสมุปบาทมีความมุ่งหมายเพื่อแสดงการเกิด-ดับของทุกข์ แสดงให้เห็น
อาการที่สิ่งทั้งหลายสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยต่อกันอย่างเป็นกระแส ซึ่งมีองค์ประกอบ
๑๒ ประการ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กัน หมุนเวียนเป็นวงจร
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ชราบุรณ

อวิชชา

ชาติ

สังขาร

ภพ

วิญญาณ

อุปทาน

นามรูป

ตัณหา

สฬายตนะ
เวทนา

ผัสสะ

องค์ประกอบทั้ง ๑๒ ประการในปฏิจสมุปบาทนี้ หมุนเวียนเป็นวัฎฎะหรือ
วงจร ไม่มีจุดเริ่มต้น ไม่มีจุดจบ ไม่มีเบื้องต้นเบือ้ งปลาย
ความหมายอย่างง่ายขององค์ประกอบทั้ง ๑๒ ประการ มีดังต่อไปนี้
๑. อวิชชา = ความไม่รไู้ ม่เห็นตามความเป็นจริง ความไม่รเู้ ท่าทันตามสภาวะ
ความหลงผิดว่ามีตัวตน ความไม่รู้ที่แฝงอยู่กับความเชื่อถือต่าง ๆ ภาวะขาดปัญญา
๒. สังขาร = เจตจ�ำนง คิดปรุงแต่งวิธีการ และการกระท�ำ  การแสดง
เจตนาออกเป็นการกระท�ำ
๓. วิญญาณ = การรู้ต่ออารมณ์ต่าง ๆ คือ เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้รส รู้
สัมผัสกาย รู้ต่ออารมณ์ที่มีในใจ
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๔. นามรูป = ความมีอยูข่ องรูปธรรมและนามธรรมในความรับรูข้ องบุคคล
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและจิตใจที่เจริญหรือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพจิต
๕. สฬาตนะ = ภาวะที่อายตนะที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่โดยสอดคล้องกับ
สถานการณ์นั้น ๆ
๖. ผัสสะ = การเชื่อมต่อความรู้กับโลกภายนอก การรับรู้อารมณ์หรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ
๗. เวทนา = ความรู้สึกสุขสบาย ถูกใจ หรือทุกข์ ไม่สบาย หรือเฉย ๆ ไม่
สุขไม่ทุกข์
๘. ตัณหา = ความอยากให้ตัวตนที่หลงว่ามีนั้นได้ เป็น หรือไม่เป็นต่าง ๆ
อยากได้ อยากเอา อยากเป็น
๙. อุปาทาน = ความยึดถือผูกตัวตนในความหลงผิดนั้นไว้กับสิ่งต่าง ๆ
ความยึดติดถือมั่นในเวทนาที่ชอบหรือชัง การเทิดค่าถือความส�ำคัญของภาวะและสิ่ง
ต่าง ๆ ในแนวทางที่เสริมหรือสนองตัณหาของตน
๑๐. ภพ = เจตจ�ำนงที่จะกระท�ำการเพื่อให้ได้มาและให้เป็นไปตามความยึด
มั่นถือมั่นนั้นแสดงออกเพื่อสนองตัณหาและอุปาทาน
๑๑. ชาติ = การเกิดความตระหนักในตัวตนว่าอยู่หรือไม่ได้อยู่ในภาวะชีวิต
นั้น ๆ มีหรือไม่ได้มี เป็นหรือไม่ได้เป็นอย่างนั้น ๆ
๑๒. ชรา-มรณะ = ความเสือ่ มโทรม และแตกดับ แห่งกระบวนการของชีวติ
นั้น
ค�ำสรุปของปฏิจสมุปบาทคือ กองทุกข์ทั้งปวงจึงเกิดมีด้วยอาการในองค์
ประกอบ ๑๒ ประการดังกล่าวข้างต้นนั่นเอง
เมื่อน�ำหลักปฏิจสมุปบาทมาพิจารณาตัวละครในเรื่องบทละครนอก พบว่า
ตัวละครประสบทุกข์ด้วยเหตุและปัจจัยที่สัมพันธ์กัน อีกทั้งทุกข์ท่ีตัวละครแต่ละตัว
ประสบยังเป็นเหตุและปัจจัยที่ขยายทุกข์ไปสู่ตัวละครตัวอื่นในเรื่องด้วย หากแต่การ
น�ำหลักปฏิจสมุปบาทไปใช้ในการวิเคราะห์นี้อาจไม่ได้น�ำไปใช้ครบทั้ง ๑๒ ประการ
ขึ้นอยู่กับลักษณะพฤติกรรมและเหตุปัจจัยพฤติกรรมที่มีลักษณะเด่นซึ่งสอดคล้องกับ
หลักปฏิจสมุปบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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เรื่อง สังข์ทอง
นางจันทา ผู้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ อันเนื่องมาจาก อวิชชา ความที่ไม่รับรู้
ความจริงตามที่เป็นจริง และหลงผิดว่าสิ่งที่ยึดถือนั้นมีตัวตน นางจันทาอิจฉาริษยาที่
ท้าวยศวิมลรักมเหสีจนั ท์เทวี และอิจฉาทีน่ างจะมีโอรสเป็นพระกุมารทีจ่ ะได้ครองเมือง
ต่อไป นางไม่ได้มตี ำ� แหน่งมเหสี นางไม่ยอมรับความจริงในข้อนี้ หลงผิดว่านางสามารถ
เปลีย่ นแปลงความจริงให้นางจันท์เทวีไม่มลี กู เป็นโอรสได้ และหลงผิดว่าต�ำแหน่งมเหสี
นั้นอาจเป็นของนางได้
อวิชชา จึงก่อให้เกิด ตัณหา คือต้องการก�ำจัดนางจันท์เทวีไปจากพระราชวัง
อยากได้ต�ำแหน่งมเหสี
ตัณหา จึงก่อให้เกิด อุปาทาน ยึดถือผูกใจกับความอิจฉาริษยานางจันท์เทวี
และพระโอรส
อุปาทาน จึงก่อให้เกิด เวทนา คือความรูส้ กึ เป็นทุกข์ ไม่สบายกายไม่สบายใจ
นางจันทานั้นมีแต่ความทุกข์กายทุกข์ใจในขณะที่มีจิตริษยา
เวทนา จึงก่อให้เกิด สังขาร และ ภพ คือคิดกระท�ำเพื่อให้ความทุกข์
หายไป แต่เป็นการกระท�ำทีม่ เี บือ้ งต้นมาจากอวิชชา การกระท�ำนัน้ จึงส่งผลให้เกิดทุกข์
สืบเนื่องและขยายตัวต่อไป
นางจันทาคิดอิจฉาริษยานางจันท์เทวีและพระโอรส เมื่อนางจันทาคลอดลูก
เป็นหอยสังข์นางจึงจ้างโหรให้ท�ำนายว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นกาลีจะท�ำให้บ้านเมือง
เดือดร้อน ต้องขับนางออกจากเมือง ต่อมาเมื่อนางไม่ได้ต�ำแหน่งมเหสีนางก็ท�ำเสน่ห์
ยุยงให้ท้าวยศวิมลถ่วงน�้ำพระสังข์
การกระท�ำของนางจันทาเป็นการกระท�ำที่มีอวิชชาครอบง�ำ  ท�ำให้ขาดสติ
พิจารณาไตร่ตรองว่าการกระท�ำของตนจะก่อความทุกข์แก่ใครบ้าง เป็นการกระท�ำที่
ขาดความเมตตาต่อผู้อื่นอย่างถึงที่สุด โดยเฉพาะคนที่ตนคิดท�ำร้ายนั้นเป็นเด็กที่ยัง
ไม่รู้ประสา การกระท�ำของนางท�ำให้ท้าวยศวิมลต้องพลัดพรากจากนางจันท์เทวีและ
พระโอรส ท�ำให้นางจันท์เทวีต้องพลัดพรากจากพระสังข์ และสุดท้ายการกระท�ำของ
นางก็ไม่อาจสร้างสุขให้แก่นางได้ นางต้องประสบทุกข์จากการกระท�ำของตนในที่สุด
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ตัณหาทีเ่ กิดจากอวิชชาของนางจันทานัน้ เป็นตัวคอยบังคับบัญชาพฤติกรรม
ทั้งหลายของนางจันทาให้เป็นไปตามอ�ำนาจของมัน หล่อหลอมบุคลิกภาพและมี
บทบาทส�ำคัญในการชี้ชะตากรรมของตน เป็นเหตุที่มาแห่งทุกข์ของนางจันทา และ
ขยายตัวออกไปสร้างความทุกข์แก่ผู้อื่น คือท้าวยศวิมล นางจันท์เทวี พระสังข์ ผู้ต้อง
รับทุกข์จากความยึดมั่นในสิ่งที่ไม่มีตัวตน และไม่มีอยู่จริง แต่ไปเข้าใจว่ามันมีอยู่จริง
ของนางจันทา
ท้าวสามนต์ ผู้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ อันเนื่องมาจาก อวิชชา ความไม่รับรู้
ความจริงตามที่เป็นจริง และหลงผิดว่าสิ่งที่ยึดถือนั้นมีตัวตน ท้าวสามนต์ยึดติดอยู่กับ
รูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามและดูดีของมนุษย์ เมื่อนางรจนาเลือกเจ้าเงาะที่รูปร่าง
อัปลักษณ์มาเป็นคู่จึงเกิดความอับอายจากความหลงผิดของตน
อวิชชา จึงก่อให้เกิด ตัณหา คือต้องการก�ำจัดเจ้าเงาะอันเป็นตัวแทน
ความอัปลักษณ์ให้พ้นไปจากชีวิตตน
ตัณหา จึงก่อให้เกิด อุปาทาน ยึดถือผูกใจกับความสวยงามของรูปลักษณ์
ของมนุษย์
อุปาทาน จึงก่อให้เกิด เวทนา คือความรูส้ กึ เป็นทุกข์ ไม่สบายกายไม่สบายใจ
ท้าวสามนต์รู้สึกอับอายที่มีลูกเขยรูปร่างอัปลักษณ์
เวทนา จึงก่อให้เกิด สังขาร และ ภพ คือคิดกระท�ำเพื่อให้ความทุกข์
หายไป แต่เป็นการกระท�ำทีม่ เี บือ้ งต้นมาจากอวิชชา การกระท�ำนัน้ จึงส่งผลให้เกิดทุกข์
สืบเนื่องและขยายตัวต่อไป
ท้าวสามนต์คิดก�ำจัดเจ้าเงาะในเบื้องต้นด้วยการให้ไปอยู่กระท่อมปลายนา
ท�ำให้นางรจนาได้รบั ความทุกข์กายทุกข์ใจในเบือ้ งต้น ต่อมาคิดแผนให้ลกู เขยทัง้ หมดไป
หาเนื้อหาปลา หากหาไม่ได้จะประหารชีวิต ท�ำให้นางรจนาทุกข์ใจด้วยความวิตกกังวล
ว่าเจ้าเงาะจะถูกประหาร ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวก็ไม่ได้ส�ำเร็จตามที่ตนต้องการ
เป็นการกระท�ำที่ขาดสติพิจารณาไตร่ตรองว่าได้ส่งผลให้ลูกสาวของตนคือนางรจนา
ต้องทุกข์ใจหรือไม่ เป็นการยึดทุกข์ของตนเองที่ต้องอับอายขายหน้าเป็นใหญ่กว่า
ทุกข์ของผู้อื่น
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เรื่อง คาวี
ท้าวสันนุราช ผู้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ อันเนื่องมาจาก อวิชชา ความที่ไม่รับรู้
ความจริงตามที่เป็นจริง และหลงผิดว่าสิ่งที่ยึดถือนั้นมีตัวตน ท้าวสันนุราชหลงรัก
นางจันท์สุดา โดยไม่ยอมรับความจริงว่าตนนั้นแก่มากแล้ว และนางจันท์สุดาก็มี
สามีแล้ว อีกทั้งนางไม่ได้รักท้าวสันนุราชเลย
อวิชชา จึงก่อให้เกิด ตัณหา คือต้องการได้ตัวนางมา ซึ่งจัดเป็น กามตัณหา
คือความอยากได้สิ่งส�ำหรับสนองความต้องการทางประสาททั้ง ๕
ตัณหา จึงก่อให้เกิด อุปาทาน ยึดถือผูกใจกับการรักนางและต้องการ
ได้ตัวนางจันท์สุดามา อุปาทาน จึงก่อให้เกิด เวทนา คือความรู้สึกเป็นทุกข์ ไม่
สบายกาย ไม่สบายใจทุกข์อยู่กับการผูกใจยึดติดอยู่กับการหลงรักนางจันท์สุดาและ
ไม่ยอมรับความจริงเกี่ยวกับจันท์สุดา
เวทนา จึงก่อให้เกิด สังขาร และ ภพ คือคิดกระท�ำเพื่อให้ความทุกข์
หายไป แต่เป็นการกระท�ำที่มีเบื้องต้นมาจากอวิชชา การกระท�ำนั้นจึงส่งผลให้เกิด
ทุกข์สืบเนื่องและขยายตัวต่อไป ท้าวสันนุราชให้ยายเฒ่าทัดประสาทไปวางแผนลวง
พานางจันท์สุดามา ยายเฒ่าวางแผนเผาพระขรรค์ของคาวีสามีนางจันท์สุดา จนคาวี
ตาย และพานางจันท์สดุ ามาให้ทา้ วสันนุราช ซึง่ ท�ำอย่างไรนางจันท์สดุ าก็ไม่มีใจให้และ
ไม่ยอมเป็นเมียง่าย ๆ ท้าวสันนุราชท�ำเสน่ห์ก็ไม่ได้ผล ในที่สุดก็ถูกหลวิชัยที่ปลอมตัว
เป็นดาบสหลอกให้ชุบตัวในกองไฟจนตาย การกระท�ำของท้าวสันนุราชที่มีอวิชชา
ตัณหา และอุปาทานเป็นตัวน�ำนอกจากขยายผลทุกข์ไปสู่คาวีและนางจันท์สุดาแล้ว
ทุกข์นั้นได้ย้อนกลับมาหาตนจนตายในที่สุด
ตัวละครที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้ว่ายเวียนอยู่ในวงจรปฏิจสมุปบาท อันมี
เหตุแห่งทุกข์จากเรื่องเดียวกันคือ อวิชชา หรือความหลงผิดจนเกิด ตัณหา อุปาทาน
อันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์จนเกิด สังขาร และภพ อันเป็นการกระท�ำที่ไม่ใช้สติและ
ปัญญาในการแก้ไขปัญหาแห่งทุกข์อย่างถูกต้องเหมาะสม ทุกข์ท่ีประสบจึงทบทวี
ทั้ ง แก่ ต นเอง และโยงใยไปสู ่ ชี วิ ต ผู ้ อื่ น จนเกิ ด เป็ น ทุ ก ข์ ขึ้ น ซึ่ ง เท่ า กั บ เป็ น กรรม
อันเกิดจากการกระท�ำที่มีต้นเหตุจากอวิชชา วงจรแห่งทุกข์จึงหมุนวนอยู่รอบ ๆ ชีวิต
ตัวละครเฉกเช่นเดียวกับมนุษย์
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จากในเรื่อง หากตัวละครเพียงแค่มีเมตตาต่อกัน ไม่หลงยึดติดกับสิ่งที่ไม่มี
อยู่จริง ใช้สติไตร่ตรองจนเกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่ถูกท�ำนองคลองธรรม
ทุกข์คงไม่เกิดหนุนวนเป็นวงจรอย่างไม่สิ้นสุดเป็นแน่ ดังนั้นเมื่ออธิบายเหตุแห่งทุกข์
ของตัวละครในบทละครนอกด้วยหลักปฏิจสมุปบาท ท�ำให้เราเห็นความทุกข์ในทุกชีวิต
ว่ามีเหตุปัจจัยเดียวกัน ในขณะเดียวกันหากไม่ต้องการทุกข์เช่นที่ตัวละครประสบ
จึงควรพิจารณาเหตุปัจจัยเหล่านั้นอย่างรู้เท่าทันเพื่อขจัดทุกข์ไปจากชีวิตด้วยหนทาง
ที่ถูกต้อง บทละครนอก ๒ เรื่องนี้ จึงมีคุณค่าในฐานะเป็นแนวทางหนึ่งในการชี้ทาง
ขจัดทุกข์แก่ชีวิตนั่นเอง

๓. หนทางพ้นทุกข์
หลักอริยสัจ ๔ ที่กล่าวถึง การดับทุกข์ไว้ในหลัก นิโรธ และมรรค ว่า
นิโรธ แปลว่า ความดับทุกข์ ได้แก่ ภาวะที่ก�ำจัดตัณหาได้
ไม่กระวนกระวายเบื่อหน่าย หวาดกลัว ไม่รู้สึกคับข้องหรือติดขัด
อย่างใด รู้สึกหลุดพ้นเป็นอิสระ ประสบความสุขสงบขั้นสูง หรือ
นิพพาน เปรียบเสมือนหายจากโรค
มรรค แปลว่า ทางที่น�ำไปสู่ความดับทุกข์ มรรคนี้มีองค์ ๘
ประการ ที่เรียกว่า ทางอันประเสริฐ หรือเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา
เพราะเป็นทางสายกลางเปรียบเสมือนเป็นยารักษาโรค
(พระเทพเวที : ๘๙๗)
บทละครนอก เรื่อง สังข์ทอง และคาวี มิได้น�ำเสนอหลักการดับทุกข์ที่ตรง
กับหลักอริยสัจ ๔ ที่ว่าด้วยนิโรธ และมรรค ดังที่ให้ความหมายไว้ข้างต้น เนื่องจาก
วรรณคดีเรื่องนี้น�ำเสนอเรื่องราวของมนุษย์ที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสาร ทางแห่งความ
ดับทุกข์ที่ผู้แต่งน�ำเสนอจึงมิใช่ทางไปสู่ความหลุดพ้นอันเป็นอิสระที่พุทธศาสนาได้
กล่าวไว้ แต่กวีได้น�ำหลักการนี้ไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับลักษณะการด�ำเนินชีวิต
ของตัวละคร ด้วยการให้ตวั ละครกระท�ำความดีตา่ ง ๆ เช่น ใช้ความอดมานะพยายาม
ใช้ความซื่อสัตย์ เป็นต้น เพื่อเอาชนะความทุกข์ และพ้นไปจากทุกข์ได้ในที่สุด
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๓.๑ การพ้นทุกข์ด้วยความมานะพยายาม
การที่ตัวละครต้องประสบทุกข์ท�ำให้พลัดพรากจากกันได้เปิดโอกาสให้
ตัวละครได้แสดงความมานะพยายามในการต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตเพื่อพิสูจน์
ความมุ่งมั่น และมั่นคงในจิตใจที่ไม่ย่อท้อต่อความทุกข์ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นความ
มุ่งมั่นที่จะกระท�ำดีเพื่อเอาชนะศัตรูด้วยหนทางสันติ การออกติดตามหานางอันเป็น
ที่รักให้ได้กลับมาครองคู่ ดังตัวอย่าง
เรื่อง คาวี
เมือ่ หลวิชยั ช่วยเหลือคาวีให้รอดพ้นจากความตายแล้ว ทัง้ สองก็เดินทางออก
ตามหานางจันท์สุดา ด้วยความมานะพยายาม และด้วยความมุ่งมั่นในรักที่คาวีมีต่อ
นางจันท์สุดา จนได้พบนาง และครองรักกันในที่สุด
ตัวอย่างเรื่องนี้แสดงให้เห็นความมั่นคงในความรักและความกล้าหาญที่จะ
เผชิญอุปสรรคเพื่อความส�ำเร็จในการติดตามหานางอันเป็นที่รัก ยังแสดงให้เห็นความ
เชื่อและศรัทธาในคุณธรรม ความดีงาม อันจะส่งผลให้ความดีงามนั้นตอบแทนมาสู่
ตนด้วย
ดังนั้น บทละครนอก เรื่อง คาวี นี้จึงน�ำเสนอหนทางการหลุดพ้นไปจากทุกข์
ด้วยการให้มนุษย์นนั้ ใช้ความมุง่ มัน่ ในสิง่ ทีต่ นจะท�ำ ใช้ความอดทนมานะพยายามเอาชนะ
อุปสรรคต่าง ๆ
๓.๒ การพ้นทุกข์ด้วยความซื่อสัตย์
ความซือ่ สัตย์เป็นคุณธรรมอันส�ำคัญประการหนึง่ ทีม่ นุษย์พงึ มีไว้สำ� หรับ
ตน ในบทละครนอก ตัวละครฝ่ายดีเป็นตัวละครที่มีคุณธรรมหลายประการคุณธรรม
ที่โดดเด่นและช่วยให้รอดพ้นอุปสรรคมาได้คือ คุณธรรมความซื่อสัตย์ ดังตัวอย่าง
เรื่อง คาวี
นางจันท์สุดา ถูกยายเฒ่าทัดประสาทพามาให้ท้าวสันนุราช ในขณะนั้นนาง
คิดว่าคาวีตายแล้ว แต่ด้วยความซื่อสัตย์ที่นางมีต่อสามีนางจึงไม่ยินยอมเป็นเมียท้าว
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สันนุราช และไม่ว่าท้าวสันนุราชจะกระท�ำด้วยวิธีใดก็ท�ำอันตรายนางไม่ได้ แม้แต่ให้
หมอมาท�ำเสน่ห์ นางก็ยงั ไม่หลงในมนต์เสน่หน์ นั่ เป็นเพราะความซือ่ สัตย์และมัน่ คงของ
นางทีม่ ตี อ่ คาวี และในทีส่ ดุ นางก็เอาชนะอุปสรรคจนพบคาวีและได้ครองรักกันในทีส่ ดุ
แนวทางหนึง่ ในการพ้นทุกข์ทบี่ ทละครนอก เรือ่ ง สังข์ทอง และคาวี ได้นำ� เสนอคือการ
มีคณ
ุ ธรรมความซือ่ สัตย์ ซึง่ เป็นคุณธรรมทีท่ ำ� ให้มนุษย์เป็นผูม้ คี วามดีความงามส�ำหรับ
ชีวิต และผลของความซื่อสัตย์จะท�ำให้เราได้รับผลตอบแทนที่ดีเช่นกัน
๓.๓ การพ้นทุกข์ด้วยการให้อภัย
ตัวละครฝ่ายดีในบทละครนอกนั้นเมื่อได้เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ มาได้
กรณีที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีก็มีการเฉลยความจริงในที่สุด จับศัตรูได้ แต่มักไม่ลงโทษศัตรู
ยกเว้นเรื่อง คาวี นอกนั้นตัวละครฝ่ายดีมักให้อภัยการท�ำผิดคิดร้ายของตัวละครฝ่าย
ร้ายที่เคยมีต่อตนไม่ว่าความผิดนั้นจะร้ายแรงเพียงใดก็ตาม ดังตัวอย่าง
เรื่ อ ง สั ง ข์ ท อง พระสั ง ข์ ไ ม่ โ กรธท้ า วยศวิ ม ลบิ ด าที่ ขั บ ไล่ ต นกั บ
นางจันท์เทวีแม่ของตนออกจากวัง
การให้อภัยจึงเป็นคุณธรรมที่ท�ำให้หลุดพ้นไปจากความอาฆาตพยาบาท
และไม่ท�ำให้วงจรทุกข์หมุนวนต่อไปอีกไม่จบไม่สิ้น เป็นหนทางดับทุกข์ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายสูงสุดในทางพุทธศาสนามากที่สุด

สรุป
การศึกษาเรื่องทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และทางพ้นทุกข์ตามแนวคิดพุทธศาสนา
ระดับโลกิยะบทละครนอก เรื่อง สังข์ทอง และคาวีได้น�ำเสนอทุกข์ ทั้งทุกข์กาย
ทุกข์ใจ และทุกข์กายที่เกิดพร้อมกับทุกข์ใจ ซึ่งมีเหตุแห่งทุกข์มาจากการที่ต้อง
พลัดพรากจากัน จากการกระท�ำของมนุษย์ ซึ่งวิเคราะห์ตามหลักปฏิจสมุปบาทพบว่า
มนุษย์ทก่ี อ่ ทุกข์แก่ผอู้ นื่ นัน้ เกิดจากอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน เป็นตัวน�ำให้เกิดเวทนา
สังขาร และภพ คือการคิดและกระท�ำการอันไม่ดีต่อผู้อื่น ตัวละครที่ก่อทุกข์แก่
ผู้อื่นนั้นเวียนว่ายอยู่ในวงจรแห่งทุกข์ทั้งก่อทุกข์แก่ตนเองและขยายขอบเขตของทุกข์
ไปยังผู้อื่นด้วย หนทางพ้นทุกข์ที่บทละครนอก เรื่อง สังข์ทอง และคาวี น�ำเสนอคือ
การพ้นทุกข์ด้วยความมานะพยายาม ด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยการให้อภัย
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จากการที่ผู้เขียนได้ท�ำวิจัยเรื่อง “ความโศกในปัญญาสชาดก : อารมณ์
สะเทือนใจกับการสอนคติธรรมทางพุทธศาสนา” ซึ่งมีข้อค้นพบว่า ปัญญาสชาดกใน
ฐานะเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาของไทยที่ด�ำรงความส�ำคัญมายาวนานเป็นหลักฐานที่
แสดงให้เห็นอัจฉริยภาพของกวีไทยที่ได้รังสรรค์นิทานพื้นบ้านอันมีเนื้อหาทางโลกให้
กลายเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาอันสื่อคติธรรมพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ผ่านกลวิธีทาง
วรรณศิลป์ของการสร้างอารมณ์โศกสะเทือนใจอย่างประณีตงดงาม ความโศกเป็น
ภาวะหนึ่งของการแสดงออกซึ่งความทุกข์ของมนุษย์ ยิ่งทุกข์มากก็ยิ่งเศร้าโศกมาก
ดังนั้น บทละครนอก เรื่องสังข์ทอง และคาวี ที่แม้จะเปลี่ยนรูปแบบจากวรรณคดี
ชาดกที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนคติธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นบทละครนอก ซึ่งมีจุด
มุ่งหมายเพื่อสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นส�ำคัญ แต่แนวคิดพุทธศาสนาเรื่อง
ทุกข์ ยังเป็นแนวคิดส�ำคัญของเรื่อง ซึ่งเป็นแนวคิดที่พยายามสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่า
ทุกข์คืออะไร เหตุแห่งทุกข์เกิดได้อย่างไร และได้น�ำเสนอวิธีขจัดทุกข์ไว้ด้วย
การน�ำเสนอเรื่องทุกข์มิได้มุ่งสร้างความหฤหรรษ์หรือเพลิดเพลินแก่ผู้อ่าน
โดยตรง แต่มงุ่ หมายให้มนุษย์เข้าใจในสัจธรรมหรือความจริงของชีวติ ซึง่ เป็นการสร้าง
ความหฤหรรษ์หรือเพลิดเพลินแก่ผอู้ า่ นโดยอ้อม ความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎี
โศกนาฏกรรมของอริสโตเติล ที่กล่าวว่า เมื่อมนุษย์รับรู้ทุกข์โศกของตัวละครก็เท่ากับ
มนุษย์ได้ช�ำระจิตของตน และรู้สึกตระหนักในหายนะแห่งชีวิต และรับรู้ในชะตากรรม
ทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งได้ไม่วา่ ตัวละครจะเป็นใครก็ตาม เรือ่ งราวโศกนาฏกรรมในวรรณคดี
จึงยกระดับจิตใจผู้ดูหรือผู้อ่านได้ ในที่นี้มิได้หมายความว่า ผู้อ่านมีความสุขในขณะที่
รับรู้เรื่องราวความทุกข์ของผู้อื่น แต่หมายถึง ผู้อ่านเห็นความทุกข์หรือการประสบ
เคราะห์กรรมของตัวละคร เมื่อผู้อ่านเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ตัวละครก�ำลังเผชิญ
แล้วสามารถตอบตนเองได้ว่า หากตัวละครใช้ความพยายามในการเอาชนะความทุกข์
โศกผู้อ่านจะชื่นชมในวีรกรรมนั้น และเกิดความศรัทธาต่อความกล้าหาญ แต่หากตัว
ละครยอมแพ้ต่อความทุกข์โศก ผู้อ่านจะเกิดความสลดสังเวชในเคราะห์กรรมของตัว
ละครและเรียนรูว้ า่ หากต้องการรอดพ้นจากเคราะห์กรรมทีเ่ ผชิญอยู่ ไม่ควรกระท�ำเช่น
ที่ตัวละครท�ำ  ประสบการณ์ที่ผู้เขียนสร้างให้แก่ผู้อ่านผ่านเรื่องราววรรณกรรม สร้าง
อารมณ์สะเทือนใจให้เกิดขึน้ และน�ำพาผูอ้ า่ นไปสูอ่ ารมณ์ทสี่ งู สุด แล้วเกิดการปลดปล่อย
ในที่สุด การปลดปล่อยนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้อ่านพาตัวเองออกไปจากเรื่อง ท�ำให้
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คลายการรับรู้จากเคราะห์กรรมของตัวละคร ความสงสารและความหวาดกลัวได้
ถูกช�ำระไป ผู้อ่านจึงรู้สึกว่าแม้จะถูกจับกุมเข้าไปอยู่ในตาข่ายแห่งความยุ่งเหยิงเพียง
ใด แต่สุดท้ายก็ยังมีการหลุดพ้นและเกิดความสงบอันสูงสุดเสมอ
การน�ำเสนอแนวคิดเรื่องทุกข์ในบทละครนอกนี้มิได้มุ่งหมายสร้างให้ผู้อ่าน
เกิดความทุกข์ตามไปด้วย แต่มงุ่ หมายให้ผอู้ า่ นเกิดความเข้าใจในทุกข์ และน�ำพาตนเอง
ไปให้พน้ จากทุกข์ได้อย่างหลากหลายวิธี ซึง่ บทละครนอกนัน้ ได้การสืบทอดแนวคิดพุทธ
ศาสนาเรื่องทุกข์มาจากวรรณคดีชาดกนั่นเอง
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