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สารบัญ

               หน้า

“พลายจำาเริญ (คชานุสรณ์)” พระปลัดเลี่ยม  อาสโย       ๙

“พลายจำาเริญ” อาจารย์นะมา โสภาพงษ์     ๑๒๑

“พลายจำาเริญ ช้างแสนรู้” ผู้ใช้นามปากกา “คนเมืองคอน”     ๑๕๙
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คำานำาเสนอ

 “พลายจำาเริญ ช้างแสนรู้ คู่บ้านคู่เมืองนครฯ” เป็นชื่อหนังสือ

รวบรวมเร่ืองราวท่ีกล่าวถึงพลายจำาเริญช้างสำาคัญของเมืองนครศรีธรรมราช

 ตามหลกัฐานกลา่วถงึพลายจำาเรญิวา่ เป็นชา้งทีม่ลัีกษณะต้องตาม

ตำาราคชลักษณ์ ช้างเนียม ซ่ึงเป็นช้างสงคราม อาจารย์นะมา โสภาพงษ์  

ได้บรรยายว่า “มีลักษณะเป็นมงคล ที่เป็นช้างสำาคัญ คือ มีกายดำานิล    

เล็บดำา ขนทวน และมีหางเป็นพวงยาวกวาดดิน” ในหนังสือ “พระสมุด

ตำาราแผนคชลักษณ์์” ได้อธิบายลักษณะของช้างเนียมไว้ว่า 

 รูปพระคชลักษณ์ช้างเนียม ๓ ประการ ๓ ช้าง ในนี้

 ทีนี้ช้างเนียม ๔๒ ตัว รูปพระคชลักษณ์ตัวนี้มีนามชื่อว่า มณีจักร

ราชาเนียมเอก มีพรรณลักษณะ สงสถานตนนั้นสั้นก็สั้นกว่าเนียมโท และ

งานั้นเป็นจาวมะพร้าว ยาวแต่สองนิ้วเข้ามาจนไพรปาก กล้าหาญนักทรง

เสด็จราชา ชนะศัตรูทุกทิศแล
 ทีนี้ช้างเนียมโท ๔๓ ตัว รูปพระคชลักษณ์ตัวนี้มีนามชื่อว่า                

มณีจักรราชาเนียมโท มีพรรณลักษณะสมบูรณ์ สงสถานตนน้ันสั้นก็สั้น

พร้อม สั้นกว่าเนียมตรี แลงาน้ันเป็นรูปไข่ยาวพ้นไพรปาก แต่ห้าน้ิวเข้ามาจน

สองน้ิว กล้าหาญนักทรงเสด็จราชามีชัยชนะมากแล

 ทีนี้ช้างเนียมตรี ๔๔ ตัวแล รูปพระคชลักษณ์ตัวนี้มีนามช่ือว่า                

มณีจักรราชาเนียมตรีเนียมเขม มีพรรณลักษณะสมบูรณ์ สงสถานตนนั้น

ส้ันก็สั้นพร้อมกว่าช้างทั้งปวง แลงานั้นเป็นรูปปลีกล้วย ยาวแต่หน้างวง 

เข้ามา ห้านิ้ว กล้าหาญนัก ทรงเสด็จราชา ชนะแก่ราชศัตรูทุกเมื่อแลถ้า   
งายาวพน้หนา้งวงออกไป ๒ นิว้ ออกไป ๔ นิว้ไซร ้มไิดช้ือ่วา่เป็นชา้งเนยีม

เลย
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 ห้องเก็บรักษาพิพิธภัณฑ์สำาคัญของบ้านเมืองที่ศาลากลางจังหวัด
นครศรธีรรมราช มเีกบ็รกัษางาชา้งไวห้ลายคู ่และมบีางคูส่อดคลอ้งกบัตำารา                

คชลักษณ์ช้างเนียม คือ งาช้างประกอบคู่กันแล้ว ปลายงาจะโค้งเข้าหากัน       

รีคล้ายรูปไข่  ในจำานวนเหล่านั้นว่ากันว่าเป็นงาของพลายจำาเริญอยู่ด้วย

 ประกอบกบัในปี พ.ศ.๒๕๖๐ นายจำาเรญิ ทพิญพงศ์ธาดา ไดย้า้ย

มาเปน็ผู้วา่ราชการจงัหวดันครศรธีรรมราชและเมือ่เขา้พกัทีจ่วนผูว้า่ราชการ

จังหวัด คณะผู้ต้อนรับได้จัดพวงมาลัยคล้องอนุสาวรีย์ช้างที่หน้าจวนด้วย     

ท่านสงสัยว่าทำาไมจะต้องคล้องพวงมาลัยช้างตัวนี้  เมื่อคณะผู้ต้อนรับแจ้ง

วา่ ชา้งนีช้ือ่พลายจำาเรญิเปน็ชา้งแสนรูส้ำาคญัคู่บ้านคู่เมอืงนครศรธีรรมราช       
ท่านจึงให้้ศึกษาเร่ืองนี้เพื่อความกระจ่าง และบันทึกเหตุการณ์คู่บ้าน                  

คู่เมืองด้วย
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พลายจำาเริญ (คชานุสรณ์)

โดยพระปลัดเล่ียม อาสโย (เล่ียม นาครภัฏ)

 พลายจำาเริญ เป็นช้างของตระกูล ณ นคร มีชีวิตอยู่ปลายรัชกาลที่ ๑ 
ถึงรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ท่านขุนอาเทศคดีคนเก่าแก่ของเมือง

นครศรีธรรมราช เล่าให้ฟังว่า ช้างเชือกนี้น่าจะถือกำาเนิดในใบบุญของเจ้าพระยา

นครศรีธรรมราช (พร้อม หรือ หนูพร้อม)  ตกจากท้องแม่เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๒ 
มอีายถุงึ พ.ศ.๒๔๐๔ เมือ่เอย่ชือ่ใครๆกร็ูว้า่เปน็ชา้งทีรู่ภ้าษามนษุย ์แสนรู ้ชาญ
ฉลาด เป็นยอดช้างของเมืองนครศรีธรรมราช

นายจำาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จัดทำาเมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

 ต่อมาได้บูรณะปรับแต่งอนุสาวรีย์ช้างหน้าจวนให้ดูดีมีสง่าน่าสนใจ

ยิ่งขึ้น และจัดทำาคำาบรรยายไว้ที่ฐานเพื่อการศึกษา
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 ศูนย์ศึกษาและสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์       
เมืิองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาเห็นว่า 

หลกัฐานและเอกสารทีก่ลา่วถงึพลายจำาเรญิมีมานานแตม่ไิดแ้พรห่ลาย ควร

ที่จะได้รวบรวมหลักฐานไว้ในที่เดียวกัน

 หนังสือเล่มน้ี เป็นการรวมฉบับงานเขียนท่ีกล่าวถึงพลายจำาเริญ      

ช้างสำาคัญของเมืองนครศรีธรรมราช ไว้ ๓ สำานวน คือ

 “พลายจำาเรญิ (คชานสุรณ)์” ของพระปลดัเลีย่ม อาสโย  เปน็งาน    

ร้อยกรอง พระปลัดเล่ียม เดิมช่ือเล่ียม นาครภัฏ เป็นคนมะม่วงสองต้น 

อำาเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช ได้อปุสมบทและสดุทา้ยจำาพรรษาท่ีวดั

เพชรจริก มีงานประพันธ์หลายเรื่องและแต่งบทหนังตะลุงให้นายหนัง              
หลายคณะ

 “พลายจำาเริญ” ของอาจารย์นะมา โสภาพงษ์ เป็นอาจารย์ศิลปะ 

โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ เปน็ผูร้ว่มคณะผูก้อ่ตัง้ “สารนครศรธีรรมราช” เมือ่

ปี พ.ศ.๒๕๑๔ มีผลงานภาพวาดเรื่องราวประวัติศาสตร์ ประเพณี และ

วฒันธรรม ปรากฎอยู่ในสถานท่ีสำาคญัและโดยเฉพาะอยา่งยิง่  ภาพปกของ

สารนครศรีธรรมราชมากมาย อาจารย์เขียนเชิงนิยาย ใช้ภาษาชวนอ่าน 

และได้เกร็ดความรู้อีกหลายประการ

 “พลายจำาเริญ ช้างแสนรู้” ของผู้ใช้นามปากกา “คนเมืองคอน” 
คือ นายดิเรก พรตตะเสน ข้าราชการแขวงการทางนครศรีธรรมราช                     

ผู้ รักการศึกษาเรื่องราวโดยเฉพาะประวัติชื่อบ้านนามเมืองและศิลป
วฒันธรรมทอ้งถิน่ ไดเ้รยีบเรยีงและเปน็วทิยากรเกีย่วกบัเรือ่งเหล่า่นีต้ลอด

มาจนไดร้บัเสนอชือ่เปน็ นักวฒันธรรมดเีดน่ ลกัษณะงานเขยีนเปน็เชงิสาระ

บันเทิงคดี อ่านได้เพลิดเพลินเหมือนกับกำาลังฟังผู้เขียนเล่าให้ฟัง
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 อย่างไรก็ตามเรื่องพลายจำาเริญทั้ง ๓ สำานวนนี้เป็นเพียงการ
รวบรวมเรือ่งมาไวด้้วยกนัเทา่นัน้ มิได้ขดัเกลาหรอืเปลีย่นอกัขรวธิใีหถ้กูตอ้ง

ตามปัจจุบันแต่ประการใด  อีกทั้งสำานวนภาษาและเวลาที่กล่าวถึงในเรื่อง

ทั้งสามนี้  มิได้ปรับให้เป็นปัจจุบัน  คงไว้ตามต้นฉบับเดิมทุกประการ

โครงการศึกษาและสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๒๕๖๑
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พลายจำ�เริญ
(คชานุสรณ์)

พระปลัดเลี่ยม อาสโย
ประพันธ์

พระสมุดตำาราแผนคชลักษณ์   ๓๗

ภาพช้างศุภลักษณ์หน้าต้น ที่ ๒๓-๒๘
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พลายจำาเริญ (คชานุสรณ์)
พระปลัดเลี่ยม อาสโย

บทนำา

 วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมที่แปลกไปจากวรรณ 

กรรมเร่ืองอืน่ๆ ทีค้่นพบ ความแปลกกค็อืผูแ้ต่งได้นำาเอาเร่ืองของช้างแสนรู้

ของเมืองนครศรีธรรมราชมาเขียนทำานองเล่าประวัติของช้างตั้งแต่เล็ก               

จนตาย โดยปกตแิล้วการผกูเรือ่งหรือการนำาเร่ืองในทำานองนีม้าเขยีนมน้ีอย

มาก อาจจะมีอยู่บ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็เขียนเป็นร้อยแก้วแทบทั้งสิ้น จึงนับได้

ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีลักษณะพิเศษเรื่องหนึ่ง

 เรื่องคชานุสรณ์หรือพลายจำาเริญมีพิมพ์เป็นร้อยแก้วในวารสาร

นครศรธีรรมราช ซึง่เป็นวารสารของจงัหวดันครศรธีรรมราชตดิต่อกนัหลาย

ฉบบั ผูเ้ขียนคอืคณุดเิรก พรตตะเสน ได้เขยีนเป็นทำานองเล่าเรือ่งและเกรด็

ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลายจำาเริญไว้อย่างละเอียด ดูเหมือนว่ามีผู้สนใจอ่าน

กันอย่างกว้างขวาง

 เร่ืองคชานุสรณ์ยังมีต้นฉบับท่ีผู้แต่งเขียนด้วยลายมือของตนเอง 

ซึ่งลูกหลานของท่านได้เก็บรักษาไว้มาจนถึงทุกวันนี้ ผู้แต่งเขียนลงใน

กระดาษ สีขาวรุ่นเก่ามีกระดาษสีนำ้าตาลทำาเป็นปกเพื่อให้คงทนแข็งแรง     

อกีทหีนึง่ เนือ้เรื่องยังมีครบบริบูรณ์ทุกประการ

ผู้แต่ง

 ผู้แต่ง คือพระปลัดเลี่ยม อาสโย กวีที่ฝีปากคมคายท่านหนึ่งของ

เมอืงนครศรธีรรมราช ผลงานทางร้อยกรองของท่านผูน้ีม้อียูห่ลายเรือ่ง เช่น        
โขนเสื้อเมือง ลิเกในวัง หาดทรายแก้ว พลายจำาเริญ ทิดปาน นิราศถูก-
วาตภัย เป็นต้น
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สมัยที่แต่ง
 เรื่องนี้คงแต่งขึ้นหลังจากปี พ.ศ.๒๔๗๙ ทั้งนี้เพราะในปีนี้เป็น    

ปีที่พลายจำาเริญล้มประมาณอายุของเรื่องนี้คงราว ๔๐ ปีเศษ

จุดมุ่งหมายของผู้แต่ง

 ผู้แต่งไม่ได้บอกจุดประสงค์ไว้ว่าแต่งเรื่องนี้ขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายใด   

แต่ถ้าสังเกตจากรายละเอียดของเรื่องก็พอจะคาดคะเนได้ว่าคงจะต้องการ

รวบรวมเรื่องราวของพลายจำาเริญไว้มิให้สูญหายประการหนึ่ง อีกประการ

หนึง่ก็คงจะมุง่ให้ผู้อ่านได้รบัความบนัเทิงใจและประการสดุท้ายก็คอืต้องการ

สอนเรื่องกรรมดังข้อความที่ปรากฏในตอนจบของเรื่องว่า

 เรื่องของสังขาร จะโทษโกรธปาน ใช่ที่จะปราศัย

ว่าโดยธรรมมา เวราซัดให้  สร้างกรรมทำาไว้         

จึงต้องใช้กรรม

 ช้างเคยฆ่าคน  จึงได้รับผล  เพราะตนกระทำา

ถูกช้างเถื่อนฆ่า   เวราชักนำา  ได้รับผลกรรม

ช้างทำาไว้ก่อน

 ผู้ฟังผู้อ่าน  ยลเยี่ยงคชสาร  เป็นอุทาหรณ์

กรรมยังตามติด  พึงคิดสังวรณ์  กรรมคอืตวัหนอน

เกิดไข่ในกาย

 รูปคือสังขาร  รับผัสสาหาร  หนาวเหน็บเจ็บไข้

ชั่วหนีดีทำา ควรบำาเพ็ญไว้  ใครจะรู้วันตาย 

ดุจพลายจำาเริญ
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ลักษณะการแต่ง
ก.ฉันทลักษณ์

 ผูแ้ต่งใช้คำาประพนัธ์ประเภทกาพย์ ๓ ชนดิมาใช้แต่ง คอื กาพย์ยานี 

๑๑ กาพย์ฉบัง ๑๖ และกาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ สำาหรับสุรางคนางค์            

ผู้แต่งเรียกว่า “ราบ” ฉันทลักษณ์ส่วนใหญ่ถูกต้องตามลักษณะบังคับ               

มีบ้างบางตอนที่ส่งสัมผัสผิดพลาด แต่ก็ไม่ผิดอย่างฉกรรจ์นัก

ข.การดำาเนินเรื่อง

 ผูแ้ต่งใช้กาพย์ยาน ี๑๑ บรรยายบทไหว้พระรัตนตรยัครูบาอาจารย์
ให้ช่วยช้ีแนะในการแต่งให้ปราศจากสรรพโรค และขอให้พระแม่ธรณี               

จงช่วยบันดาลให้ผู้แต่งปราศจากภัยทั้งปวง

  นะโมข้ายอไหว้   วระตรัยระตะนา
พระครูผู้เมธา    เจ้ามหาปถะพี
  อุปัฌาย์อาจาริเย  ไทเทวาในราษี
คุณาประดามี    ขอให้ข้าปรีดาเชาว์
  ปราณีนำาชี้แนะ   อาอีแอไอโอเอา
ฑีฆะสระเนาว์    ไม้โทตรีที่มีอยู่
  ลำานำาทำาสารา    ให้เมธาพอตาหู
ที่ใช้ไม้ไต่คู้    และบาลีคัมภีร์ไทย
  กอขอและนอโม   ที่เง่าโง่ประจำาใจ
ให้เบาฤทัยใน    สะพะโรคาอย่ามามี
  ..........................  ..............................
  ขอพระแม่ธระณี  ให้ข้านี้อยู่อาศัย
อย่ามีราคีภัย    เจริญชัยตลอดกาล
 ต่อจากนัน้ผูแ้ต่งกเ็ริม่เรือ่งพลายจำาเริญ โดยเริม่บรรยายต้ังแต่

พลายจำาเริญเกิดที่วัดโรงช้างว่า
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  เรื่องครูยุติไว้   อภิปรายลูกคชสาร
 จากครรภ์วันอังคาร   ต้นปีขาลเมษายน
  คลอดในฐานโบสถ์ร้าง  วัดโรงช้างกลางมณฑล
 มิใช่กระกูลพล    เชื้อชาติเนียมพระพุมบัว

 หลงัจากนัน้กเ็ล่าเรือ่งราวของพลายจำาเรญิอย่างละเอยีด จนพลาย
จำาเริญถูกช้างป่าแทงถึงแก่ความตาย เรื่องจบลงเพียงแค่นั้น ในตอนจบ            
ผู้แต่งกล่าวว่า
 “มัจจุโรโอหัง  มาขยี้ชีวัง  กำาลังเพลิดเพลิน
ไม่ถึงคราวจะม้วย  เหตุด้วยเผอิญ  ช้างป่ามาเผชิญ
ทับต่อมรณา
 ได้อยู่ดูโลก  เคล้าคลุกทุกข์โศก ร้อยปีกว่ากว่า
ชาวบ้านหญิงชาย  สดายคชา  ช้างสิ้นชีวา
พอศอสองพัน
 สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้า ปีฉลูระดูหนาว  เดอืนอ้ายวนัจนัทร์
นับว่าอวสานต์   นิทานคชวัน  สารัมสัมพันธ์
อภินันทนาเอย”

เนื้อเรื่องย่อ

 พลายจำาเริญ เกิดเมื่อปีขาล วันอังคาร เดือนห้า ในฐานโบสถ์ร้าง       
วัดโรงช้าง เป็นช้างเนียมมีลักษณะดีต้องตามตำาราคชลักษณ์ เจ้าเมือง

นครศรธีรรมราชในสมัยนัน้กลัวเกรงว่าพระเจ้าอยู่หวัแห่งกรงุรตันโกสนิทร์    
จะทรงโปรด จึงได้ให้คนถอนขนหางของลูกช้างให้เป็นหางช้างธรรมดาเพื่อ

จะได้ไม่ต้องส่งลูกช้างที่มีลักษณะดีไปยังกรุงเทพฯ หลังจากนั้นก็ได้มอบให้
ขุนทิพย์นำาไปเล้ียงท่ีบ้านฉลอง ขุนทิพย์ได้มอบลูกช้างให้นายจันทร์เป็น               

ผู้ฝึกหัด ครั้นลูกช้างโตขึ้นก็ให้ทำาพิธีทำาขวัญและให้ชื่อว่าพลายจำาเริญ                
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ต่อมาเมื่อขุนทิพย์มีลูกสาวก็ได้ให้ชื่อว่าจำารัส เพื่อให้คล้องจองกับชื่อ                 
พลายจำาเริญ

 วันหนึ่งขณะที่ขุนทิพย์นำาพลายจำาเริญไปเล่นนำ้าที่คลอง ขุนทิพย์      

ว่ายนำา้จนเหนือ่ยอ่อนจึงจมนำา้ลงไป เมือ่พลายจำาเรญิเหน็กไ็ด้ช่วยชวีติของ  
ขุนทิพย์เอาไว้ โดยใช้งาช้อนร่างของขุนทิพย์ตั้งเหนืองานำากลับไปบ้าน                

ทุกคนต่างก็สรรเสริญความสามารถของพลายจำาเริญโดยทั่วกัน

 ต่อมาเจ้าเมืองฯ ได้มีหนังสือมาถึงขุนทิพย์ให้นำาพลายจำาเริญไปให้

ท่านดู ขุนทิพย์พร้อมด้วยจำารัสบุตรีและนายจันทร์ควาญช้างก็นำาพลาย

จำาเรญิเดนิทางไปยงัเมอืงนคร ระหว่างทางพลายจำาเรญิได้พบช้างป่าดรุ้าย

จึงได้นำาทั้งสามไปไว้ที่ศาลา ส่วนตัวเองได้เข้าต่อสู้กับช้างป่า จนช้างป่าตัว

นั้นถึงแก่ความตาย ต่อจากนั้นก็เดินทางเข้าเฝ้าเจ้าเมืองนคร

 พลายจำาเรญิได้รบัอนญุาตจากเจ้าเมอืงนครฯ ให้ขุนทพิย์นำาไปเลีย้ง

ต่อไปอีก ครั้งถึงวันแห่พระในเดือนห้าขุนทิพย์ได้จัดให้มีการแห่พระขึ้นที่วัด

ถำ้า ในงานนี้ขุนทิพย์ได้นำาสุราที่ตัวเองดื่มกรอกให้พลายจำาเริญด้วย ทำาให้

พลายจำาเรญิเมา ครัน้ขนุทิพย์มเีรือ่งถกเถยีงกบันายเอยีงเกีย่วกบัเรือ่งเงนิ
จนถึงกับหยิบอาวุธจะทำาร้ายกัน พลายจำาเริญก็ได้ว่ิงมาหาขุนทิพย์ เมื่อ                 
ขนุทพิย์ออกขวางหน้าและร้องด่าพลายจำาเรญิซึง่กำาลงัเมาจงึได้แทงขนุทพิย์

ถึงแก่ความตาย แต่เมื่อพลายจำาเริญได้สติก็โหยไห้เป็นที่น่าเวทนายิ่งนัก
 หลกัจากขนุทพิย์ตายพลายจำาเรญิกม็าอยูก่บันายสมบุญทีท่่าศาลา    

อยู่ที่นี้ไม่นานพลายจำาเริญตกมันอาละวาดจนชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อน
ไปทั่ว เจ้าเมืองนครฯ ได้ให้คนนำาพังหงษ์แม่ของพลายจำาเริญมาล่อจึงจับ

พลายจำาเริญได้ เมื่อนายสมบุญตายพลายจำาเริญก็ตกไปอยู่กับควาญอินที่

ตำาบลเวยีงสระ ควาญอนิและนายถกให้พลายจำาเรญิทำางานอย่างหนกั และ
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ทรมานต่างๆ นานา จนในที่สุดเมื่อพลายจำาเริญอดทนไม่ได้จึงได้แทง              
นายอนิถงึแก่ความตายอกี หลกัจากนัน้พลายจำาเรญิก็ได้เทีย่วเกะกะระราน

ให้ชาวบ้านชาวเมืองและสัตว์เลี้ยงได้รับความเดือดร้อนทั่วไป ในที่สุดเจ้า

เมอืงนครฯ กใ็ห้คนออกมาจบัพลายจำาเรญิ แล้วมอบให้นายห้าวเป็นผูเ้ล้ียง

ดนูายห้าวเลีย้งดพูลายจำาเรญิอยูไ่ม่กีปี่กถ็กูพลายจำาเรญิแทงตายอกี เพราะ

ผิดสัญญาเรื่องเหล้ากับพลายจำาเริญ

 ในระหว่างนี้เองพลายจำาเริญได้ตกเป็นสมบัติของพระเสน่หามนตรี

บุตรเจ้าเมืองนครฯ พระเสน่หามนตรีได้มอบให้นายช่วยชาวบ้านลานสกา

เป็นผู้เลี้ยง ครั้งนายช่วยสิ้นชีวิตนายเนียมก็ได้เป็นผู้เลี้ยงพลายจำาเริญสืบ

ต่อมา นายเนียมเป็นควาญช้างผู้โชคร้ายอีกคนหนึ่งที่ถูกพลายจำาเริญ

ทรมานด้วยการปล่อยให้นั่งบนคออยู่ตลอดคืน เมื่อพลายจำาเริญเป็นอิสระ

ก็เที่ยวเกะกะระรานสร้างความเดือดร้อนขึ้นอีก ครั้นพลายจำาเริญถูกจับได้

กม็อบให้นายนากเป็นผูเ้ลีย้งดู หลงัจากนัน้พลายจำาเรญิกไ็ด้ก่อความเดอืน

ร้อนอีกหลายครั้ง ซ่ึงส่วนใหญ่มีต้นเหตุมาจากผู้เลี้ยงไม่ซื่อตรงต่อพลาย

จำาเริญก่อนเสมอ

 พลายจำาเริญล้มให้ปี พ.ศ.๒๔๗๙ เนื่องจากถูกช้างเถื่อนรุมแทง  

หากปลอกไม่ติดเท้าพลายจำาเริญคงจะมีชีวิตยืนยาวนานกว่านี้อีก

แนวคิดสำาคัญของเรื่องนี้

 วรรณกรรมท้องถ่ินเรือ่งนีเ้กีย่วข้องกบัหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา
คือแสดงให้เห็นกฎแห่งกรรม แม้จะเป็นการแสดงให้เห็นโดยสัตว์เดรัจฉาน

มาเป็นส่ือความคดิ แต่ก็นบัได้ว่าเป็นแนวความคดิทีแ่ยบคายมาก แนวความ

คดิอกีประการหนึง่ทีส่ำาคญักค็อื สิง่ใดกต็ามทีถ่อืว่าเป็นของคูบุ่ญบารมขีอง
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พระเจ้าอยูห่วักค็วรทีจ่ะถวายเป็นของหลวง เพราะไม่เช่นนัน้แล้วความวบิตัิ
มักจะเกิดข้ึนได้ แนวความคิดเช่นนี้เป็นความเชื่อของไทยเราที่สืบเนื่องมา

แต่โบราณจนกระท้ังถงึปัจจบุนัและแนวความคิดสำาคญัอกีประการหนึง่กค็อื

การทีม่นุษย์มีความรักความเมตตากรุณาต่อสัตว์อย่างจริงใจ ก็จะได้ความ

รกัความกตัญญูจากสัตว์อย่างจรงิใจเช่นเดยีวกนั  และในทำานองเดียวกนัการ

เบยีดเบยีนสัตว์ก็ย่อมจะได้สิ่งตอบแทนในทางตรงข้าม

ความงามความไพเราะของเรื่องคชานุสรณ์

 แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นวรรณกรรมซึ่งมีลักษณะผิดปกติแปลกไปจาก 

เร่ืองอื่นๆ กล่าวคือใช้สัตว์เดรัจฉานเป็นตัวเอกของเรื่อง แต่เรื่องนี้ก็เป็น

วรรณกรรมท้องถิ่นที่มีความไพเราะเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะได้กล่าวดังต่อไปนี้

 ประการแรกของการเลอืกสรรคำามาใช้ การเลอืกสรรคำามาใช้ในเรือ่ง

นี้จะพบว่า ผู้แต่งพยายามใช้คำาธรรมดาๆ ที่เข้าใจได้ง่าย แม้ว่ารูปและเสียง

ของคำาเหล่านี้จะไม่สง่าเป็นพิเศษแต่ก็เหมาะกับเน้ือหาและคำาประพันธ์ที่ใช้

อย่างดยีิง่ ขอให้สังเกตการใช้คำาในข้อความต่อไปนี้

 “ออกจากเสาเภา ข้ามห้วยผ่านเขา คลองเก่าท่าหลา

ลงล่องคลองพยิง   ขึ้นตลิ่งรีบมา   บรรดาช้างป่า

ดันรกตกมัน

 สวนทางขวางหน้า  สำาแดงศักดา   ลงงาเป็นควัน

ขุนทิพย์ตกใจ    เหงื่อไหลตัวสั่น  ร้องบอกอ้ายจัน

โห่กันไว้ก่อน

 จำาเริญแสนรู้   แลเห็นคู่สู้   ออกขวางทางผ่อน
ครั้นจะรับแรงงาน   เกรงควาญจะม้วยมรณ์ สับท้านสาวถอน
ทวนรอยถอยมา”
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หรือ
  “เจ้าพระยาตบมือผาง  แลเห็นช้างหัวคาคา

 นิยมชมคชา    ว่ามันหัดน่าอัศจรรย์

  บอกกูหน่อยสิวะ  มึงฝึกมากี่ร้อยวัน

 ดีใจจนตัวสั่น    ช้างเทยีบประทบัเข้ากบัเกย

  ชาววังนั่งตกจ้อง  ลืมขนของนั่งปากเผย

 คณุหญงิไม่นิง่เฉย    เรยีกนายหมวดมาตรวจตรา”

หรือ

  “ถึงวันพิธีปีใหม่  ต่างคนตั้งใจ

 จะไปแห่พระตามเคย

  ตกแต่งกายาน่าเชย  นำ้ามันประเปรย

 หวีหัวเฉิดฉิ้มพริ้มเพรา

  แม่ค้าหน้าตาเกลี้ยงเกลา ผุดผาดลาดเลา

 เชิงเชาว์เชื่องเช่นเป็นที

  บ้างถือธงแถบแพรสี  นำาเหล่าสัตรี

 แห่แหนเป็นขนัดถัดมา”
 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับภาษาถิ่นที่ใช้นอกจากจะเข้าใจได้ง่ายสำาหรับ                 

ผู ้สนใจภาษาถิ่นแล้ว ยังช่วยให้เกิดอารมณ์และมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ในท้องเรื่องได้อย่างดีอีกด้วย  เช่น  ตอนที่นายพรหมมองเป็น

นายนาคผู้พ่อซึ่งอยู่บนคอของพลายจำาเริญ

  “เห็นพ่อบนคอช้าง   นั่งขาถ่างนำ้าตาเล็ด
 แข้งขาหลุหละเหม็ด    ส่งรสกลิ่นออกหมินคาว
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  หญิงชายชาวประชา   ได้ทัศนาหวัวเราะฉาว
 นายพรหมยิ่งร้อนร้าว    ปล่อยช้างพังลึงลังดี

  ฉวยหอกออกยืนหัน   แล้ววิ่งดันขึ้นพฤกษี

 นายขาวหัวคิดมี    ขึ้นไปนั่งปลายมังคุด

  บ้างปีนขึ้นปลายตะโก   ตบมือโห่บนยอดสุด

 นายขาวคัดมังคุด    กินทั้งยางเคี้ยวคางเย”

 ประการท่ีสองของความไพเราะของเสียง ความไพเราะของ 

บทร้อยกรองแต่ละบทนั้นขึ้นอยู ่กับส่วนประกอบหลายประการเช่น  

สัมผัส ลีลา จังหวะ การเล่นคำา และการเลียนเสียงธรรมชาติ เป็นต้น แม้ว่า

วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องนี้อาจจะมีส่วนประกอบดังกล่าวแล้วไม่ครบ 

ทุกประการก็จริง แต่ก็มีส่วนประกอบบางประการอยู่อย่างเด่นชัด เช่น

 การสัมผัส การส่งสัมผัสช่วยให้เกิดความคล้องจองซึ่งเป็นแง่งาม

อย่างหนึ่ง โดยเฉพาะสัมผัสอักษรหรือสระซึ่งเป็นสัมผัสในจะช่วยได้มาก 

ลองพิจารณาตัวอย่างข้อความต่อไปนี้

  “ช้างเหมียเสียกำาลัง  หยองเท้าหลังล้มตะแคง

 ข้างพุงเลือดพุ่มแดง   ลุกขึ้นวิ่งราวลิงลม

  ช้างพลายไล่ตามหลัง   สวนอิพังพงตัวกลม

 แม่ค้าทิ้งถาดหนม    ว่าโวยวายขึ้นปลายปอ

  ที่ยังนั่งกินข้าว   ยินเสียงฉาววิ่งทุ่มห่อ

 สมเพชลุงเกดหมอ   กำาลังไล่ดวงชะตา

  พ่อหม้ายร้ายคู่รัก   เฝ้าไซ้ซักเกณฑ์ภรรยา

 พอเหลียวเห็นคชา    โดดข้ามหัวตาขรัวครู”
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หรือ
 “สองช้างต่างสู้  ต้านแรงต่างรู้   ทั้งสองคชไกร

ผลัดกันทิ่มแทง   ผ่อนแรงรุกไล่   ช้างป่างาไว

เลี้ยวไล่ได้ที 

 เข้าล่างแบกเศียร  จำาเริญหันเหียน  ขุนทิพย์ถอดสี

คิดว่าลูกตาย    นำ้าลายไม่มี   ไม่เป็นสมปดี

วิ่งสลัดพลัดบ่อ

 จำาเริญตัวฉลาด  งาจ้วงงวงฟาด  ถอดบาทโดดผรอ

เบี่ยงขวางาผัด   จุกอัดแดกคอ   แผลฤทธิ์บิดศอ

พาเหาะหอบปลิว

 สงสารช้างป่า   หัวขวิดติดงา   เท้าหน้าห้อยหิ้ว

สุดจะต้านแรงรับ   ล้มพับคอพลิ้ว   ปลดปลิดจิตปลิว

ม้วยดิ้นสิ้นปราณ”

 ลลีาจงัหวะ สลีาจงัหวะท่ีว่างามนัน้ขึน้อยูก่บัการใช้คำา ชนดิของคำา

ประพันธ์และเนื้อเรื่องที่สอดคล้องกัน สามสิ่งนี้จะชี้บ่งให้เสียงอ่อนเนิบ 

คึกคักและกระแทกกระทั้นหรือเร่งเร้า ลองเปรียบเทียบลีลาจังหวะของ

ข้อความต่อไปนี้
 “จำาเริญคชา  ครั้นได้สติมา    นำ้าตาช้างไหล
กลิ้งเกลือกเสือกตัว   ฟุบหัวถอนใจ   หมื่นเห็ดผู้ใหญ่
ปราสัยจักควาน”
หรือ
 “สำาหรับท่านขุน  เกิดในกองบุญ   ใครไม่ดูหมิ่น
ทรัพย์สินมั่นคง   เต็มทั้งแผ่นดิน   ไกลกันกับอิน
พูดง่ายได้สบาย



20
ช้างแสนรู้ คู่บ้านคู่เมืองนครฯ
พลายจำาเริญ

 ผมเป็นคนยาก   ต้องหาใส่ปาก   อดเช้ากินสาย
จะอยู่เปล่าไป    ไม่อะไรใช้จ่าย   ซึ่งคุณพิปราย

ใช่จะไม่เอาคำา”

หรือ

 “คชรินทร์ยินความ  ด่าว่าประจาน   หมดความเกรงกลวั

ฟัดงวงเสยงา    ถ่างขาสะบัดหัว  ถกรู้สึกกลัว

ผุดวิ่งทิ้งแซง”

หรือ

  “ช้างยืนฟัดงวงท้วงเหล้า  ยื่นคอรอคร่าว

 เห็นเจ้าของเรือนเชือนแช

  แผดร้องก้องเสียงเปรี้ยงแปร้   เสยงาชะแป

 นางเปียเมียพุ่มทุ่มรัง

  นายพุ่มแอบซุ่มรุกขัง   ยินเสียงช้างดัง

 ปีนขึ้นต้นแคแลไป

  คนรำางาแกว่งไกว   เห็นไม่ได้ไหว

 คชไกรลงงาผ่าเรือ”

 ประการที่สาม ความหมายอันลึกซึ้งกินใจ ความหมายอันลึกซ้ึง 

กินใจของบทร้อยกรองใดๆก็ตาม จะป็นสิ่งสร้างสรรค์อารมณ์หลายๆ 

ประการให้แก่ผู้อ่านผู้ฟัง เช่น ช่วยแนะนำาภาพในจิตให้แลเห็นและรู้สึกร่วม

ด้วยจนิตนาการ ความหมายอนัลกึซึง้กนิใจเกิดขึน้จากกลวธิกีารแต่งหลาย

ประการ เช่น การใช้อุปมาอุปไมย การพรรณนาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน  

การเสนอความคดิใหม่ การสะท้อนความรูส้กึและสร้างบรรยากาศ การกล่าว
เกินความจริงและการใช้สัญลักษณ์ เป็นต้น ในวรรณกรรมท้องถิ่น 
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เรื่องคชานสุรณ์มกีลวธิกีารแต่งบางประการดังทีก่ล่าวแล้ว แม้ว่าจะไม่ครบ               
ทุกประการแต่ก็เป็นองค์ประกอบท่ียืนยันได้อย่างชัดเจนว่า วรรณกรรม 

ท้องถื่นเรื่องนี้มีความหมายลึกซึ้ง กินใจผู ้อ ่านผู ้ฟ ังไม่แพ้เรื่องอื่นๆ  

ดังจะยกตัวอย่างประกอบดังต่อไปนี้
 การใช้อุปมาอุปไมย เป็นการกล่าวเปรียเทียบซึ่งช่วยให้เกิดความ
รู้สึกชัดเจนยิ่งกว่าธรรมดา  ลองสังเกตการกล่าวเปรียบเทียบต่อไปนี้
  “เจ้านายพูดกันยาก  ถึงมีปากเหมือนหอยเต่า
 ใคร่จะส่งไปนอกเขา   อยู่มณฑลไม่พ้นภัย”
หรือ
  “หมื่นเห็ดยิ้มพลางทางสรวล งาสองของสงวน
 ทำาไมเอาไปให้นาย
  เนื้อหนูเพิ่มช้างต่างฝ่าย  ลาภเราเขาได้
 หวังจักอนุกูลสูญเปล่า”
หรือ
 “เลี้ยงช้างไม่ใช่  กินขี้ช้างได้   ผมไม่เคืองคา 
นี้กินข้าวสาร    คาวหวานนานา  หมากพลูปูนยา 
ต้องหาไว้กิน” 
 การพรรณนาอย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน เป็นการพรรณนาจนผู้อ่าน
สามารถแลเหน็ภาพตามทีพ่รรณนาให้เหน็อย่างตรงไปตรงมา การบรรยายให้
เหน็นาฏการ และอื่นๆลองพิจารณาข้อความจากเรื่องคชานุสรณ์ต่อไปนี้
 การพรรณาอย่างตรงไปตรงมา
 “สมบุญถึงตาย  จำาเริญตกได้   กับควาญคนใหม่ 
ชื่ออินยินนาม    ข้ามเขาธงไป   ดุดื้อมือไว 

นิสัยร้ายแรง
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 อยู่บ้านนากะซะ  ตำาบลเวียงสระ  อำาเภอพระแสง
ชอบเล่นโปถั่ว    ต่อยหวัววัวแกง  ขัดข้องร่องแร่ง

เทือกเถาเถ้าแก่

 ควานตีนชื่อถก  ตัวเหมือนคางคก  มงคร่อหอแห

เพื่อนบ้านไม่ไขว่   นั่งไอครอแคร   จนตวันผาแป 

อัดควันกัญชา”

 การบรรยายให้เห็นนาฏกรรม

 “แต่สำาหรับผม   บุญไม่อบรม   เกิดขึ้นเป็นกรรม

พูดแล้วสองชาย   แก้สายโซ่ลำ่า   ขับช้างไปทำา

งานลากจากป่า

 ถกถือหอกตาม  แทงโลหิตซาม   ทั้งสี่บาทา

ช้างยืนตัวแข็ง    หมดแรงลากพา  อินขี่คอด่า

ขอรันสั่นรัว

 คชรินทร์ยินความ  ด่าว่าประจาน   หมดความเกรงกลวั

ฟัดงวงเสยงา     ถ่างขาสะบัดหัว  ถกรู้สึกกลัว

ผุดวิ่งทิ้งแซง

 อินตกใจนัก   หักด้ามขอหัก   ตกคว้างกลางแปลง

ช้างจับฉีกขา    เสยงาสองแทง  อุราผาแล่ง

ลุตลอดปอดโครง”

หรือ

 “จำาเริญตัวฉลาด  งาจ้วงงวงฟาด  ถอดบาทโดดผรอ

เบี่ยงขวางงาผัด   จุกอัดแดกคอ   แผลงริทธิ์บิดศอ
พาเหาะหอบปลิว
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 สงสารช้างป่า   หัวขวิดติดงา   เท้าหน้าห้อยหิ้ว
สุดจะต้านรับ   ล้มพับคอพลิ้ว   ปลดปลิดจิตปลิว

ม้วยดิ้นสิ้นปราณ”

 จะเห็นได้ว่าการศึกษาเรื่องนี้นั้นให้ประโยชน์แก่ผู้ศึกษานานัปการ   

ทเีดยีว แต่อย่างไรกต็ามเรือ่งนีจ้ะอำานวยประโยชน์ให้แก่ผูศ้กึษาอย่างจรงิจงั

กต่็อเม่ือผูศ้กึษาพยายามทำาความเข้าใจกบัเรือ่งนีอ้ย่างละเอยีดทะลปุรุโปร่ง 

มิใช่แต่ค้นหาความดีได้เพียงผิวเผินเท่านั้น

 ข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับคชานุสรณ์ ผู้แต่งคือพระเลี่ยม อาสโย กล่าว

ว่าพลายจำาเริญตกจากท้องแม่เมื่อ พ.ศ.๒๓๘๒ และปีที่ล้มคือ พ.ศ.

๒๔๗๙ ท่านขุนอาเทศคดีเล่าว่าปีเกิดน่าจะผิดพลาด ส่วนปีที่ล้มนั้น     

คุณหลวงคณิตฯ ได้กล่าวกับคุณดิเรกว่าผิดพลาดแน่นอน เพราะท่านจำาได้

ว่าพลายจำาเริญล้มก่อน พ.ศ.๒๕๗๕ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีใครยืนยัน

รายละเอียดได้ชัดแจ้ง ผู้สนใจอาจจะอ่านเรื่องพลายจำาเริญช้างแสนรู้ของ                    

“คนเมืองคอน” เพ่ิมเติมในสารนครศรีธรรมราช ฉบับเดือนสิงหาคม                   

พ.ศ.๒๕๑๔ ได้

       ศ.ชวน เพชรแก้ว
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พลายจำาเริญ
ยานี ๑๑

  นะโมข้ายอไหว้   วระตรัยระตะนา
 พระครูผู้เมธา    เจ้ามหาปถะพี
  อุปะฌาย์อาจาริเย  ไทยเทวาในราษี
 คุณาประดามี    ขอให้ข้าปรีชาเชาว์
  ปราณีนำาชี้แนะ   อาอีแอไอโอเอา
 ฑีฆะสระเนาว์    ไม้โทตรีที่มีอยู่
  ลำานำาทำาสารา   ให้เมธาพอตาหู
 ที่ใช้ไม้ไต่คู้    และบาลีคัมภีร์ไทย
  ก.ข.และนอโม   ที่เง่าโง่ประจำาใจ
 ให้เบาฤทัยใน    สะพะโรคาอย่ามามี
  อูชูอย่ารู้เศร้า   กิเลเหล่าปะลาหนี
 กรรมใดทำามิดี    อโหสิสละกำา
  กายใจและวาจี   กำามิดีอย่ากระทำา
 หินะอย่ายียำา    มาใส่ร้ายให้ราคี
  ที่ใดมีพาละ   แม้ทะว่าสุเมดี
 เดชะบารมี    ขอให้ไปไกลหูตา
  ที่ใดมีพระเจ้า   ประชาเหล่าถือศีลา
 แม้ว่าพะสุธา    จะแฉะฉำาไม่รำ่าไร
  ขอแม่พระธระณี  ให้ข้านี้อยู่อาศัย
 อย่ามีราคีภัย    จบ ก. ไก่จะว่ากลอน
  ลินลาศประกาศครู  มีมากขูขอตัดทอน 
 เทอดเทอญดำาเนินกลอน  เรื่องกุญชรเจ้าพระยา
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  จังหวัดนครศรีฯ  สิ้นชีวีสามปีกว่า
 เก็บรวบรวมเรื่องมา   ผูกเป็นกลอนไว้นอนอ่าน
  ทำาเล่นไม่เช่นเชาวน์  โปรดฟังเอาแต่นิทาน
 จืดเกลือเจือนำ้าตาล   เริ่มออกจอขอไปที
  เดิมเรื่องว่าคชา   ของเจ้าพระยานครศรีฯ
 เปนพังกิริณี    ทองดีควาญเลี้ยงนานมา
  ฝึกหัดให้กราบกราน  บำาเพ็ญทานตักบาตร์พระ
 ไม่ใช้งานโยธา    ไว้สำาหรับรับเจ้านาย
  ยกยศคชลักษณ์  ผู้พิทักษ์ก็ฉุยฉาย
 เบี้ยหวัดท่านจัดให้   งบสำารวจเป็นงวดปี
  ชื่อช้างนางพระยา  ยกยศถาสูงศักดิ์ศรี
 จากนั้นนางกิริณี   เริ่มทรงเชียงเคียงอุทร
  ท่านเห็นช้างตั้งครรภ์  นั่งนับวันด้วยอาวรณ์
 บังคับควาญกุญชร   ให้ระวังพังคชา
  ท้องแก่ตั้งแต่นี้   ทุกนาทีป้อนนำ้าหญ้า
 ออกลูกเป็นพังมา   ชีวิตมึงจะถึงตาย
  ฟังท่านควาญคชี  นึกถึงหนีไปทวาย
 เฉพาะให้เกิดพลาย   นี่แกว่าบ้าหรือดี
  กลบับ้านดับห่อผ้า  ปล่อยคชาแล้วเปิดหนี
 กล่าวฝ่ายนางกริิณ ี   ปวดท้องคลอดลอดเข้ามา
  อาศัยถานโบสถ์ร้าง  วัดโรงช้างได้เวลา
 คลอดลูกพลายโสภา   เมื่อปีขาลอังคารวัน
  เดือนห้าขึ้นเก้าคำ่า  ตวันตำ่าลับสัตตะพัน
 เฉพาะตรง ณ วัน   เถลิงศกยกนามปี
  พ.ศ.สองพันสาม  ร้อยแปดสองแห่งดิดถี
 เปนพลายผึ่งผายดี   เชื้อชาติเนียมกระพุมบัว
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  ดำานิลส่งกลิ่นหวน  เส้นขนทวนตลอดหัว
 พมุหางเหมอืนหางววั   เหน็ลูกช้างท่านครางฮือ
  เกรงจะรูถ้งึหพูระยา  ปิดปากหมายากหน่อยหรือ
 ปากชาวตลาดลือ   รู้ถึงเจ้าก็เท่าแต่
  ชาติเนียมกระพุมบัว  เจ้าอยู่หัวทรงโปรดแน่
 หากมีพระกระแสร์   จะแก้ไขฉันใดดี
  พลางคิดหาอุบาย  จำาแก้ถ่ายแต่เดิมที
 ต่อมากว่าๆปี    ให้ถอนหางลูกช้างเนียม
  เปลี่ยนร่างจากหางวัว  เปนหน้าจั่วรูปสามเหลี่ยม
 ท่านพระยายอว่าเยี่ยม   ตบโพกบัวหัวคาๆ
  แล้วให้ทามันเสือ  ที่ตรงเนื้อถอนโลมา
 พลางส่ังว่าเองอย่า   ไปโปรข่าวให้ฉาวดงั
  มงึได้ยินใครพูด   จบัเฆ่ียนตดูด้วยเชอืกหนัง
 รู้ถึงกระทรวงคลัง   กรมขุนหลวงมาท้วงเอา
  เจ้านายพูดกันยาก  ถึงมีปากเหมือนหอยเต่า
 ใครจะส่งไปนอกเขา   อยู่มณฑลไม่พ้นภัย
  ลูกช้างอย่างตัวนี้  มึงเห็นมีบ้างที่ไหน
 เปนชาตอิาชานยั   นอกสนามเพือ่นคร้ามกลวั
  ต่อสู้คู่ผจญ   ผัดงาชนตัวต่อตัว
 เล็กกว่าก็อย่ากลัว   ทั้งพังพลายวายชีวี
  ได้กลิ่นดิ้นกระแด่ว  ออกวิ่งแผล่วกระโดดหนี
 แม้นลงสรงวารี    กับปวงช้างต่างตระกูล
  กูได้ให้ทดลอง   พาลงคลองกับอ้ายพูน
 แล้วให้นำาพลายบูรณ์   ลงเหนือนำ้ารวมสามตัว
  ถึงท่าไม่กล้าลง   ยืนงันงงสบัดหัว
 ตีนยันกายสั่นรัว   ร้องเสียงหลงพงเข้าป่า
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  พังหงส์พาลงคลอง  ไม่คนองผ่านไปมา
 นอนล่างช้างมารดา   อยู่เพียงใต้ไม่ผ่านบน
  เหมือนจะรู้ว่าเป็นบาป  กลิ่นอายอาบตกสายชล
 ลอยกระแสร์ถูกแม่ตน   จึงนอนล่างช้างมารดา
  สิบแสนกูไม่ขาย  หาไหนได้ไม่วาสนา
 เกรงจะรู้ถึงหูพระยา   ลอบนำาข่าวทูลท้าวไทย
  จะให้นำาไปถวาย  กูเสียดายลูกคชไกร
 อ้ายเด็นมึงเห็นใคร   พอจะได้ฝากพลายทอง
  โต๊ะเด็นทูลกระซิบ  ว่าขุนทิพย์จากฉลอง
 พักอยู่บ้านตูทอง   เออสิวาไปหาตัว
  พอเห็นขุนทิพย์ถึง  ตบโต๊ะผึงมือเกาหัว
 ขุนพรั่นกายสั่นรัว   ถอนใจผรูตาดูทาง
  เจ้าพระยาเข้ามาใกล้  ขุนน้อมกายซี่โครงห่าง
 ท่านว่าอย่าครวญคราง   ใช่ว่ากูจะดุดัง
  หามึงมาปรึกษา   หรือผิดมาจึงสาหลัง
 กูได้ลูกคชรัง    เพิ่งคลอดมากว่าสามปี
  เปนเนียมกระพุมบัว  การดีชั่วค่อยพาที
 จะเลี้ยงไว้ที่นี่    เกรงรู้เรื่องถึงเมืองกรุง
  กูนึกเสียสดาย   คชาพลายเป็นสีสุง
 มึงนำาไปบำารุง    เปนมิ่งขวัญกันจังไร
  แต่ไม่ให้เป็นสิทธิ์  ใช้การกิจหาว่าไม่
 พรุ่งนี้พากันไป    สิบคำ่าหัสบดิ์สวัสดี
  ขุนทิพย์ยินดีแสน  ยิ้มปากแบนเหมือนจะปริ
 พลางทูลว่าพรุ่งนี้   ขอกราบลาพาคชวัน
  มึงมีใครไปเพื่อน  เกลือกช้างเถื่อนออกดุดัน
 เจ้าคุณอย่าหวาดหวั่น   แสงไปด้วยช่วยราวี
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  เออไปเปนสุขสวัสดิ์  ขุนน้อมหัตถ์กราบสามที
 ตัดว่ารุ่งราตรี    นำาคชามาบ้านตน
  แต่นั้นฝึกคชา   เล่นกีฬาได้เหมือนคน
 ตักบาตร์เดือนละสี่หน   อบรมบุญจนคุ้นเคย

ฉบัง ๑๖

  แต่นั้นขุนทิพย์ค่อยเสบย ดีใจกระไรเลย
 ด้วยช้างฝึกได้เหมือนใจ    
  วันหนึ่งสุริเยเวไล  ผัวเมียปราศรัย
 ปรึกษาปรองดองแก่กัน
  ว่าช้างเติบไวใหญ่วัน  ควรจักทำาขวัญ
 พาดโวงให้ชื่อคชา 
  ครั้นเสร็จซึ่งการปรึกษา  ขุนทิพย์บัญชา
 ข้าทาษหญิงชายฝ่ายตัว
  แล้วสั่งให้ปลูกโรงครัว   บอกกันไปทั่ว
 วงศาน้าพี่นี่นั้น     
  ครั้นเสร็จซึ่งการจัดสรรพ์ ตบแต่งของขวัญ
 บายศรีต้นกล้วยสามกอ
  สิบคำ่าเดือนหกปีเถาะ  ตรงกับ พ.ศ.
 สองพันสามร้อยแปดสิบห้า
  ราชครูจุดเทียนบูชา  แล้วว่าพรหมมา
 พระสงฆ์สาธยายอวยชัย
  หมอเฒ่านำาช้างเข้าไป  เชิญขวัญคชไกร
 สามจบครบถ้วนตามมี
  แล้วให้ช้างกินบายศรี  โดยความสวัสดี
 เสร็จแล้วชื่อพลายจำาเริญ
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  ยกโวงพาดประจำานำาเดิน มิได้ขัดเขิน
 นับว่าเสร็จการพิธี 
  ผัวเมียสุขเกษมเปรมปรีดิ์ จำาเริญคชี
 พ่วงพีเติบไวใหญ่วัน
  ขุนฝึกวิชาสารพัน  กีฬาสามัญ
 รำากระบี่ตีบองชกมวย
  ช้างเสยงาจ้วงงวงฉวย  ขุนนอนกินกล้วย
 ช้างม้วนงวงทุ้งพุงตึง    
  ฉวยขยอกออกกล้วยหนวยหนึ่ง  แล้วลงงาตรึง 
 กลวมอกขุนชกเต็มแรง  
  ช้างล้มทอดร่างกลางแปลง ทำาตายตัวแข็ง
 เล่นกันสนุกทุกคืน
  ขุนรักประดุจว่าจะกลืน  จากไปชั่วคืน
 ใจหวั่นนอนฝันเห็นตัว
  คชไกรอาลัยพันพัว  ทั้งรักทั้งกลัว
 จากกันวันเดียวเที่ยวตาม
  ชาวบ้านระบือลือนาม  เป็นที่เกรงขาม
 ตลอดฉลองคลองกลาย
  ใครไม่กล้าพูดหยาบคาย เกรงกลัวช้างพลาย
 จะเปนหญิงชายตามที
  หกเท็จแร่งด่าวาจี  ไพร่หรือผู้ดี
 ช้างพลายไม่ให้อภัย
  ไม่กล่าวหยาบช้าปราศรัย พูดแต่จริงใจ
 คชไกรก็ไม่ดุดัน
  หลังจากได้พระยาคชวัน นางกลับผู้ภรร-
 ระยาขุนก็คลอดบุตรี
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  ให้ชื่อจำารัสสาวศรี  เคล้าคล้องคชี
 เปนที่รักห่วงมารดร
  ฝ่ายว่าจำาเริญกุญชร  รักห่วงบังอร
 ดังร่วมอุทรท้องเดียว
  จำารัสรุ่นงามทรามเพรียว จำาเริญพาเที่ยว
 เณรจันทร์บุตรชายนายกระจ่าง
  มีความเสน่หาบ้านาง  เดินลัดตัดทาง
 เจอะจวนสรวลสาพาที    
  ศรีสวัสดิ์อย่าตัดไมตรี  หมากพลูยังมี
 ให้พี่ขอกินสักคำา
  พยายามตามเฝ้าเช้าคำ่า  บุญนักชักนำา
 ให้ได้มาประสบพบพาน
  อย่าสลัดตัดรักหักราน  จำารัสฟังสาร
 พูดเกี้ยวเสียวแสบหัวใจ
  ร้องดังไม่หวังอาลัย  จำาเริญคชไกร
 ยินน้องร้องแล่นรำางา
  เณรจันทร์สั่นรัวกลัวตะบะ วิ่งผลุดดุดหญ้า
 ทุ่มตัวหัวแตกแถกดี
  ถึงบ้านเปนไข้คล้ายผี  แทบสิ้นชีวี
 ผมหล่นจากฐานล้านแวว
  บ่าวๆ รุ่นหลังนั่งแกร่ว  ไม่กล้าก่งแร้ว
 เห็นนกนั่งถกคอมอง
  เป็นยอดสาวงามทรามคนอง ตลอดย่านบ้านฉลอง
 ไม่สันทัดเทียบเปรียบปุน
  เจ้าชู้นำ้าค้างต่างครุ่น  อยากบำาเพ็ญบุญ
 หากเกรงคชีพี่ชาย
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  ขุนทิพย์เป็นสุขสบาย  วันหนึ่งนำาพลาย
 เดินตรงไปสรงสาคริน    
  คลองนั้นลึกกว้างห่างถิ่น นำ้าใสไหลริน
 ชื่อว่าคลองเหลียนเตียนสบาย
  ครั้นถึงที่สะอาดหาดทราย ขุนทิพย์เยื้องกราย
 ช้างพลายก็ลงสาคร
  ขุนทิพย์อาบอยู่เพียงดอน ไม่กล้าบทจร
 ด้วยไม่ชำานาญนที
  จำาเริญสุขเกษมเปรมปรีดิ์ ล่องเล่นวารี
 ดำาผุดอุตลุดเวียนวง  
  พ่นนำ้าพุ่งราวเม็ดฝน  แหวกว่ายสายชล
 ดำาทนได้แทบครึ่งวัน
  ขุนทิพย์ชำาระกายัน  ล่องเล่นสาคะรัน
 นำ้าดันตกเชี่ยวเกลียวธาร
  ลอยตามสายชลลนลาน  หมดแรงต้านทาน
 ไม่นานก็จมนที
  จำาเริญผุดจากวารี  แลไปยังที่
 ไม่เห็นตาขุนบิดา
  คชไกรตกใจหนักหนา  ดำาด้นค้นหา
 ไปได้กึ่งเส้นพบพาน
  ช้างอุ้มขุนขึ้นจากธาร  เพียงจักสิ้นปราณ
 ริกๆ รัวๆ ตัวอ่อน
  จำาเริญซบหน้าอาวรณ์  จึงเอางวงช้อน
 ยกขึ้นใส่งาพาไป
  ถึงบ้านภรรยาข้าไท  ต่างเห็นตกใจ
 นึกว่าวายวางช้างแทง
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  พากันโศกเศร้ากันแสง  ด้วยไม่รู้แจ้ง
 ว่าเป็นเพื่อเหตุอะไร
  ช้างโซมลงหน้าบันได  ต่างวิ่งเข้าไป
 ยกศพลงจากคชา
  พรั่งพร้อมญาติวงศ์พงศา พิศดูกายา
 ทั้งกายไม่เห็นเหตุการณ์
  บ้างพูดกันว่าตกธาร  ยังไม่สิ้นปราณ
 รีบช่วยไม่ม้วยชีวี
  พลางยกขยอกวารี  นำ้าในไหลรี่
 ท้องแห้งมีแรงสูบลม
  ค่อยคลายได้สติอารมณ์ ซำ้านัดยาดม
 ชื่นชมลุกนั่งตั้งกาย
  หมื่นเห็ดวาทีภิปราย  ไต่ถามแยบคาย
 เหตุร้ายเกิดจากใดมา
  ขุนทิพย์กล่าวตอบวาจา เล่าเรื่องเดิมมา
 เหมือนแต่หนหลังฟังยิน
  วงศาได้ทราบระบิล  ว่าตกวาริน
 ใช่ช้างทำาโพยโบยรัน
  ต่างเห็นเป็นน่าอัศจรรย์  โฉ่ฉ่าวกล่าวขวัญ
 สรรเสริญจำาเริญกุญชโร
  ไม่ใครเลยเล่าเท่าโต  ทวดตาย่าโป
 ใครบ้างเห็นช้างช่วยคน
  ควาญตกนำ้าตายวายชนม์ นึกน่าฉงน
 ถึงคนก็ไม่ได้เหมือน
  ตายายชายหญิงทิ้งเรือน มากันกล่นเกลื่อน
 ยืนนั่งเต็มทั้งคามา
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  พ่อแม่คลอเคล้านำ้าตา  นางกลับภรรยา
 เข้ามาลูบหัวช้างพลาย
  ว่าโอ้พ่อคุณบุญหลาย  จักหาไหนได้
 รอบรู้ไปทุกสิ่งอัน
  แต่นี้เช้าเย็นเป็นวัน  อย่ารู้คลาดกัน
 ตราบเท่าชีวันบรรลัย
  แม้ว่าเกิดชาติใดๆ  ขอพบคชไกร
 ดังใจแม่ตั้งสัจจา
  ชาวบ้านชวนกันพรรณนา ขี้เกียจจะว่า
 ทุกคนเมตตาปรานี
  ว่าแต่ย่นย่อพอดี  เรื่องต่อไปนี้
 คชีช่วยทำาไร่นา

ราบ ๒๘
 ขุนทิพย์ทำาสวน  กว้างยาวเข้าประมวล ห้าสิบไร่กว่า
ขุนถางช้างจุด    ตอขุดด้วยงา  ใหม่เก่าเอามา   
ทิ้งสับทับลง   
 แลเตียนเสมือนวัด ใหญ่น้อยสารพัด มิได้หล้งหลง
เก็บเข้ากองใหญ่    เอาไฟสุมลง  แล้วปลูกถั่วคง  
ฟักแฟงแตงไทย
 ครั้นกลับคามา       ช้างยกใส่งา  ไม่เลือกน้อยใหญ่
นอกจากใช้อื่น     ทำาฟืนใส่ไฟ  แล้วช้างเที่ยวไป   
แสวงหาหญ้ากิน
 กล้วยอ้อยแตงกวา ของชาวชนา  ทั่วทั้งท้องถิ่น
ไม่ทำาอันตราย     ให้เปนราคิน  เลือกแต่หญ้ากิน  
ทุกคนเมตตา



34
ช้างแสนรู้ คู่บ้านคู่เมืองนครฯ
พลายจำาเริญ

 ด้วยตาขุนควาญ ไม่ทำาทรมาน  ผูกลำ่าคชา
บางวันคชไกร   เที่ยวไปกลางนา   แก้ควายวัวมา  
ปล่อยให้ชนกัน
 ตัวน้อยตัวใหญ่  สู้กันยุ่งไขว่  ฝุ่นฟุ้งเป็นควัน
ที่หมดแรงสู้   พลัดคูอาสัญ  บ้างเกรงคชวัน   
วิ่งดันหัวนา 
 เพื่อนยิกฟันท้าย ปลำ้าตีนขวายๆ  ขี้ไส้พุ่งฉา
ควายยิกฟันวัว    ปักหัวมรณา   จำาเริญเข้าป่า    
หลีกกายหายตัว
 เจ้าของวัวควาย ต่างคนวุ่นวาย  ชักควายยุงวัว
ที่ยังหมูกเปล่า     ยืนมือเกาหัว    บ้างตัดเชือกวัว   
พันน่องของเอง
 บ้างกลัวความตาย  ไม่กล้าเข้าใกล้  ยืนไพล่ศอกเขลง
เด็กตบมือโห่    ฉาวโฉ่ครื้นเครง    บ้างแค้นใจเอง   
คลุ้มคลั่งนั่งบ่น
 ใช่ช้างเจ้านาย  ยิงเสียให้ตาย  ให้หายสัปดน
ซุกซนไม่หยุด    นี้สุดขัดสน  หมื่นเห็ดหมื่นพล    
รวมปรึกษาการ
 พวกเราทุกคน  เสียทรัพย์อับจน เดือดร้อนรำาคาญ
ขาดโคคู่ไถ   ปีใหม่อดสาร  ควรไปหาท่าน       
ขุนทิพย์พิมล
 อย่าใช้คำาหยาบ  เรียนเรื่องให้ทราบ เพื่อเป็นลาภผล
ทันใดนายแสง     มาแจ้งยุบล  ว่าขุนพิมล       
ให้เชิญตัวไป
 พันแสงแจ้งเรื่อง ต่างคลายแค้นเคือง ชวนกันครรลัย
ถึงบ้านขึ้นเรือน      ขุนเตือนทองไฝ   ว่าแล้วฉวยไห     
ส่งให้คชวัน
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 ตั้งลงเหนืองา  จำาเริญรับพา  ออกจากคามัน
พอตะวันบ่ายโมง     ถึงโรงนำ้ากลั่น    ได้กลิ่นหมินควัน   
ปากสั่นรัวๆ
 พวกเจ๊กลูกจ้าง  เหลียวมาเห็นช้าง เข้ามาถึงตัว
ตื่นแตกแซกกัน     บ้างดันเข้าครัว     เถ้าแก่นั่งหวัว    
ฉวยหอกออกมา
 พอเปิดปากตู    เห็นช้างยืนอยู่  ผุดวิ่งราร่า
ช้างตั้งไหลง      แล้วพงเข้าหา      จีนรำ่าไฮ้ลา       
แถกผลาวเข้ามุ้ง
 นางแกวดภรรยา อายจิตปิดตา  โยนผ้าให้นุ่ง
พลางบอกสามี       คชีคุณลุง   ในบ้านลานทุ่ง      
ไม่ทำาไมใคร
 ยังจะมุดหัวนอน รีบนุ่งผ้าผ่อน  ออกมาเอาไห
ใส่เหล้าให้ช้าง       อย่าครางชักใบ    จีนว่าอย่าไขว่    
อั้วใจไม่ดี
 พูดเหมือนเป็นบ้า ให้เอาสุรา  บูชาคชี
เจ็ดชั่วปู่ย่า       ใครไม่พาที       อีหญิงอัปรีย์     
พูดได้ไม่อาย
 นางเมียตอบไป  ยังจะขืนปราศรัย เดียวใจฉิบหาย
กำาลังเถียงท้า     คชาฉัดทราย       รุนไหส่งให้      
จีนไม่รองรับ
 จำาเริญตัวฉลาด เห็นจีนหมิ่นประมาท เจรจาจองหอง
ฉัดเทฟัดทะ    เนียงสาโยนคลอง    เตาหูงเหล้าดอง 
แหลกลาญพ่านดี
 เจ๊กแกล้งลองใจ ตักนำ้าใส่ไห  ส่งให้คชี
ช้างแลเห็นไห      จีนใส่วารี  จดปลายงวงจี้     
จ้วงจิ้มชิมดู
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 รู้ว่านำ้าบ่อ  ฟัดงวงดังผรอ  ฉวยไหซัดผรู
ถูกจีนล้มกลิ้ง      บ้างวิ่งพลัดคู    ดันแดกแหกตู    
ล้มลุกคลุกทราย
 นางแกวดรู้ใจ   รีบออกมาไว  นั่งยกมือไหว้
ซึ่งทำาทุจริต   ขอชีวิตไว้  แต่นี้จนตาย         
จะไม่หลอกลวง
 ว่าแล้วรีบไป  ตักเหล้าครึ่งไห  เพราะใจยังห่วง
ส่งให้คชี   ช้างจี้ปลายงวง     ไม่เต็มไหตวง     
ช้างจ้วงงาแทง
 พวกเจ๊กตกใจ  รินให้เต็มไห  ไม่สู้ขัดแขง
ได้เงินไม่ได้   อย่าให้ช้างแทง     ช้างหมดระแวง    
รับเอาไหพา
 ออกจากกว้านเจ๊ก เหล่าพวกเด็กๆ  เห็นคชามา
เคยรู้นิสสัย   เข้าไปเมงงา   ล้อมหลงัล้อมหน้า   
คับคั่งพรั่งพรู
 ช้างเกรงทารก  จะทำาไหตก  แสร้งทำาท่าขู่
เท้าฉัดงวงตี   เด็กหนีพราวพรู     จำาเริญเดินจู่      
มุ่งมาคามัน
 ฝ่ายพวกคอเหล้า ฉวยพล้อรอคร่าว นั่งหาวปากสั่น
บ้างถูกนำ้าเปล่า      นั่งเมาครึ่งวัน     ที่ใจฉกรรจ์       
นั่งฉันแกงเปล่า
 เสือผลบ่นเอ็ด  คราวนี้แหละเสร็จ ท่านขุนต้มเรา
ไว้ใจคชา     ให้พาไหเปล่า     คร่าวกินนำ้าเมา     
กูกะว่าฟาว
 พบอะไรฉวยแดก ไหตกพลัดแตก  ขุนออกตัวฉาว
กลับบ้านดีกว่า      ป่วยเวลาคร่าว   ถึงได้ก็ฉาว         
กับเจ้าของโรง



37
ช้างแสนรู้ คู่บ้านคู่เมืองนครฯ
พลายจำาเริญ

 ฝ่ายตาหมื่นพล  ว่าเฮยตาผล  อย่าพูดโองโถง
ช้างรู้แยบคาย      เดียวจักตายโหง จำาเริญไม่โกง  
กูเคยทดลอง
 สองครั้งสามคราว เรื่องให้ซื้อเหล้า  กูกล้ารับรอง
ถึงไปไหเปล่า     ไม่เอาเงินทอง    ใช่แกล้งยกย่อง  
เต็มปุกทุกที
 ผลพูดตัดบท  ปั้นตั้งทั้งหมด  ใครอย่าอวดดี
สัตว์กินทางพร้าว  จะเล่าใครมี  ลวงเด็กสองปี  
ผลขี้เกียจฟัง
 หรือเห็นว่าผล  อัตคัดขัดสน  ยังดูกกับหนัง
ลวงเล่นบ้าๆ   ว่ามาอย่าหมัง    เสียเวลานั่ง      
ขุนฟังผลกล่าว
 เลือดฉีดขึ้นหน้า ระงับโทษา  จึงว่าอย่าฉาว
ของใครเสียหาย      เราไม่ให้ฟาว    อดใจรอคร่าว    
กินเหล้ากันก่อน
 เลกิพดูท่านขุน  เหน็ว่ามทุีน      กลิ้งเกลือกเสือกขอน
ค่อยเอาชาติหน้า       ผลลาไปก่อน     อ้ายจันเลือดร้อน                     
เจบ็แค้นแทนนาย
 ส่งหมัดวัดคาง  ถีบซำ้าตำ้าผาง  ผลล้มยักหาย
พอจะเสริมด้วยศอก     ผลออกหนีได้   โยนเยือ้งเรือ่งพลาย  
อุ้มไหเหล้ามา
 ถึงวงลงเท้า  นายพลับรับเหล้า จากงาคชา
รินปันกันกิน   จนลิ้นเป็นฝ้า  เมามายคล้ายบ้า   
ทั้งช้างทั้งคน
 เสร็จกินสิ้นการ  ขุนทิพย์กล่าวสาร กับท่านหมื่นพล
ให้เอาวัวควาย      แจกทั่วทุกคน  ถึงไม่วายชนม์     
ขาเฉเพการ 
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 เลือกตามพอใจ  ใครขาดคู่ไถ  เอาไปใช้งาน
ต่างคนรับพา    แล้วลากลับสถาน แต่นั้นชาวบ้าน   
เกรงกลัวกุญชร
 ระยะกาลนานมา ได้รับสารตรา  ของเจ้านคร
อยากดูคชา    ให้พารีบจร   ขุนทราบสุนทร   
รีบรัดจัดการ
 ฟักทองฟักเขียว ข้าวเจ้าข้าวเหนียว แตงไทยไข่ห่าน
นมคู่ปูกรอบ   ของชอบรับประทาน สั่งอ้ายจันควาญ   
ขึ้นหลังนั่งคอ
 ขุนทิพย์แต่งตัว  ห่มยันต์ตาขรัว  ทาผงดินสอ
จำารัสบุตรี    นุ่งสีดอกปอ    ทั้งสองลูกพ่อ       
ขึ้นหลังนั่งเรียง
 เหนอืสปัคบัรอง  ออกจากบ้านฉลอง สรุย์ิฉายบ่ายเบ่ียง
พักนอนเสาเภา       เพื่อนเก่าเคยเคียง พอรุ่งมุ่งเวียง  
วังท่านผ่านมา
 ออกจากเสาเภา ข้ามห้วยผ่านเขา คลองเก่าท่าหลา
ลงล่องคลองพยิง     ขึ้นตลิ่งรีบมา    บันดาลช้างป่า    
ดันรกตกมัน
 สวนทางขวางหน้า สำาแดงศักดา  ลงงาเป็นควัน
ขุนทิพย์ตกใจ     เหงื่อไหลตัวสั่น   ร้องบอกอ้ายจัน   
โห่กันไว้ก่อน
 จำาเริญแสนรู ้  แลเหน็คูสู่ ้  ออกขวางทางผ่อน
ครัน้จะรบัแรงราญ   เกรงควาญจะม้วยมรณ์ สับเท้าสาวถอน 
ทวนรอยถอยมา
 กลับหลังหวังช่วย ควาญให้รอดม้วย จากโภยช้างป่า
ใช่จะเกรงอานุภาพ  คู่ปราบที่มา  กระทั่งถึงศาลา   
คชาโซมลง
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 ขุนทิพย์จันควาญ รู้ระหัสเหตุการณ์ คชาประสงค์
ต่างคนผลุนผลัน      ชวนกันรีบลง     แล้วช่วยกันปลง    
โวงลงทันที
 จำาเริญตัวคนอง  ครั้นสองเจ้าของ ลงจากหลังขี่
ลุกแล่นกลับหลัง  หวังยุทธวิธี  กระทั่งยังที่      
ออกขวางช้างป่า
 ขุนทิพย์กับจัน  เป็นห่วงคชวัน  ชวนกันรีบมา
ส่งกำาลังใจ        อวยชัยภาวนา   ขึ้นปลายพฤกษา    
ด้วยความข้องใจ
 สองช้างต่างสู้  ต้านแรงต่างรู้  ทั้งสองคชไกร
ผลัดกันทิ่มแทง        ผ่อนแรงลุกไล่      ช้างป่างาไว      
เลี้ยงไล่ได้ที
 เข้าล่างแบกเศียร จำาเริญหันเหียน  ขุนทิพย์ขวัญหนี
คิดว่าลูกตาย   นำ้าลายไม่มี  ตกจากพฤกษี     
ขาเคล็ดเข็ดคอ
 จำาเริญตัวฉลาด เท้าหน่วงงวงฟาด ถอนบาทโดดผรอ
เบี่ยงขวางาผัด     จุกอัดแดกคอ    แผลงฤทธิ์บิดศอ   
พาห้อหอบปลิว
 สงสารช้างป่า  หัวขวิดติดงา  เท้าหน้าห้อยหิ้ว
สุดจะต้านแรงรับ      ล้มพับคอพลิ้ว    ปลดปลิดจิตปลิว   
ม้วยดิ้นสิ้นปราณ
 เสร็จปราบศรัตรู เดินกลับมาสู่  ร่มต้นไม้ส้าน
ขุนทิพย์อ้ายจัน       พากันชื่นบาน     ขุนวิ่งทยาน  
ฉุดงาว่าฮอ
 เปลื้องผ้าเช็ดเลือด พลางนึกดุเดือด  ช้างใครใดหนอ
ปล่อยมาเที่ยวป่า       นึกว่าหัวเราะ      เป็นกรรมจำาเพาะ  
เกณฑ์กึ่งถึงตาย
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 ผิดจากจำาเริญ  ตายทับยับเยิน  สิ้นทั้งบ่าวนาย
ทั่วทั้งเวียงไชย        ไม่ใครหาได้      แล้วสองบ่าวนาย    
มาสู่ช้างป่า
 เห็นล้มคอพับ  แผลงาผ่าตับ  รูหวอดลอดขา
ตัดว่าสองควาญ       ทำาการถอดงา  กลับสู่ศาลา      
เรียกหาบุตรี
 เสร็จอาบนำ้าช้าง พาดโวงเยื้องย่าง จวนตะวันบ่ายสี่
ถึงคลองท่าแพ     ผ่านกระแสนที    หยุดบ้านหมื่นศรี   
สำานักพักนอน
 ครั้นรุ่งกระชั้น  อุทัยไก่ขัน  พากันรีบผอน
ตะวันเอียงน้อยหนึ่ง  มาถึงนคร    ปลงช้างหยุดร้อน  
เข้าเฝ้าเจ้านาย

ยานี ๑๑
  ครานั้นพระยานคร  นั่งอิงหมอนเสมอกาย
 หน้าท้องพระโรงพราย   บ่ายพักตร์เห็นขุนทิพย์มา
  ถามว่าเป็นไฉน   ได้ช้างไปก็หายหน้า
 ยินข่าวเขาเล่ามา   ว่าคชามึงฝึกดี
  พามาด้วยหรือเปล่า  ไยไม่เอาเข้ามานี่
 ขุนทิพย์ทูลวาที    ว่าพามาอย่ากังวล
  วันนี้มาเหนื่อยนัก  ขอผ่อนพักกายสกนธ์
 วันรุ่งพระสุริยน    จึงจะพามากราบกราน
  เสร็จกิจสนทนา   ขุนทิพย์ลากลับสถาน
 พักผ่อนนอนสำาราญ   ครั้งรุ่งเช้ากินข้าวปลา
  ควาญคอนำาคชี   ลงนทีอาบธารา
 เสร็จสรรพรีบกลับมา   บรรทุกช้างย่างเข้าวัง
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  ถึงประตูผ่านผู้คน  ขุนพิมลลงจากหลัง
 บังคับคชรัง    ให้คลานมาหน้าพระโรงชยั
  หญิงชายได้ทัศนา  ต่างหรรษาชมคชไกร
 คลานได้ไม่เหนื่อยใจ   ระยะไกลเกือบเส้นกว่า
  เจ้าพระยาตบมือผาง  แลเห็นช้างหวัวคาๆ
 นิยมชมคชา    ว่ามันหัดน่าอัศจรรย์
  บอกกูหน่อยสิวะ  มึงฝึกมากี่ร้อยวัน
 ดีใจจนตัวสั่น    ช้างเทยีบประทบัเข้ากบัเกย
  ชาววังตั้งตาจ้อง  ลืมขนของนั่งปากเผย
 คณุหญงิไม่นิง่เฉย   เรยีกนายหมวดมาตรวจตรา
  ขนส่งลงบัญชี   พลางพาทีตำารวจขวา
 เร็วเรียกลูกน้องมา   ขึ้นยกงาหลังกุญชร
  ข้างละสี่คนหามหนัก  เข้าวางพักบนเบาะหมอน
 ผูกโยงไม่โคลงคลอน   สูงไม่หยอกสี่ศอกกึ่ง
  เจ้าพระยาเพ่งตาปรำา  เข้าลูบคลำาเอาจนถึง
 ส่งสีเหมือนขี้ผึ้ง    พลางพาทีว่านี่แน
  เองได้จากไหนมา  ยาวเป็นบ้าเกือบถึงแป
 ขุนทูลสิ้นกระแสร์   เล่าขยายให้นายฟัง
  คราวเมื่อตกนที   ช่วยชีวีไม่มรณัง
 ครั้งนี้รอดชีวัง    พรรณนาคุณของกุญชร
  เจ้าพระยานำ้าตาพราย  ฟังขยายเรื่องเก่าก่อน
 นึกเห็นเป็นนิวรณ์   เพิ่มความรักขึ้นหนักแรง
  พลางสั่งกับหมื่นพรหม  จัดขนมอ้อยกล้วยแตง
 ท่านยืนพื้นกำาแพง   ป้อนให้กินหมดสิ้นดี
  แล้วจัดของประทาน  ให้คนควาญคอคชี
 ตาขุนกับบุตรี    สิ่งต่างๆ จัดรางวัล
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  ขุนทิพย์ได้ประทาน  ของตระการทุกสิ่งสรรพ์
 กราบลาพาคชวัน   มาที่พักสำานักตน
  แต่ยังไม่ได้กลับ   ต้องยั้งยับฟังนุสนธ์
 ด้วยท้าวเจ้ามณฑล   จะผนวชบวชบุตรา
  คุณชื่นโอรสรัก   ไว้เป็นหลักกับศาสนา
 กำาหนดการบรรพชา   ปลายเดือนห้าต้นปีจอ
  จากนัน้พวกกรมเวร  ออกหมายเกณฑ์ไปเหนอืสอ
 ไม้หวายเอาให้พอ   อีกพลูหมากจงมากมี
  ท้าวนายนางฝ่ายใน  ต่างขวักไขว่จัดบายศรี
 นางมากับนางมี   รับหน้าที่หาใบตอง
  พนักงานพวกช่างไม้  ปรับเครื่องไว้สิบเก้าห้อง
 ราชวัตรฉัตรธงทอง   ต่างจัดสรรพ์ให้ทันการ

ราบ ๒๘
 ครั้นถึงเดือนหก  เจ้าพระยาวิตก  ถึงมงคลงาน
จะบวชโอรส   จึงกำาหนดการ   เก้าคำ่าศุกระวาร   
เป็นมหาฤกษ์วัน
 ชนชาวนครา  ทราบการบรรพชา ต่างรีบจัดสรรพ์
ชาวนอกชาวเหนือ    ล่องเรือตามกัน     นำาของกำานัล   
สารพันหมากพลู
 แสนสาวชาวที่  จัดกันอึงมี่  บายศรีหัวหมู
ครั้นถึงเวลา     โหราราชครู    นั่งล้อมพร้อมพรู    
ลั่นฆ้องสามลา
 แห่นาคเข้าโรง  ยิงปืนผางโผง  ชโยโห่ฉา
พระสงฆ์สาธยาย    พราหมณ์ถวายมงัคะลา นาคนั่งวันทา   
วงษาพร้อมมูล
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 พราหมณ์จุดแว่นเวียน ตามคัมภีร์เรียน  อวยชัยไพบูลย์
ส่งต่อกันมา   วงศาประยูร   ทำาตามเค้ามูล     
ไสยเวทย์โหรา
 ครบสามรอบถ้วน นำามาประมวล  โบกควนัเฉลมิหน้า
พราหมณ์รดนำ้าสังข์     ไหลหลั่งธารา  ลงเหนือเกศา    
เจ้านาคนักธรรม์
 พราหมณ์แรกโกนเกษ แล้วท่านบิตุเรศ  ญาตวิงศ์พงศ์พนัธุ์
พิณพาทย์ฆ้องกลอง  กึกก้องสนั่น  สามคืนสองวัน    
ทำาขวัญนาคใน
 ขึ้นสิบเอ็ดคำ่า  เกณฑ์แห่ประจำา  ธงทิวไสว
ราชวัตรฉัตร์ชั้น       กลดกั้นผ้าไตร     ตามยศผู้ใหญ่    
แตรสังข์วังเวง
 พราหมณ์ดีดบณัเฑาะว์ เสยีงใสไพเราะ         เพราเพราะหง่างเหง่ง
สองฝ่ายถนน     ผู้คนครื้นเครง        เล่นรำาทำาเพลง   
โฉงเฉงเฮฮา   
 ให้เคลื่อนขบวน  เดินออกนอกจวน ครื้นครั่นหรรษา
ท้องสูงหนึ่งคู่     หูใส่จินดา  สูงราวสามวา     
คนเข้าอยู่ใน
 เขาทำาโครงสาน  ประดิษฐ์พิศดาร  สานด้วยไม้ไผ่
มีคนถือธง   เดินตรงหน้าไป      เป็นของแต่ไหร   
ชาติไทยนิยม
 ขุนทิพย์แต่งช้าง ปกกระพองสองข้าง พาดสัประคับถม
ตาข่ายห้อยหน้า     ดิ้นระย้ากลอกกลม   ปักรูปเทพนม    
เก็จกนกปกกะพอง
 สองงาสอดใส่  ทองคำากำามะไล  สอดใส่งาสอง
กรอบราชาวดี      สวมสี่บาทรอง     ขุนขี่คอประคอง   
พาย่องยาตร์มา 
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 เทียบประทับเกย เจ้าพระยาเฉลย เชิญโอรสา
เจ้านาคคุณชื่น       นุ่งพื้นผกา       ม่วงขาวโสภา      
ขึ้นคชาชาญ
 มือถือพานทอง  ภายในใส่ซอง  หมากพลูตระการ
คนนั่งกั้นกลด      บดบังสุริย์ฉาน    ออกนอกทวาร    
รับขานชโย
 ตำารวจถอืหวาย  เกยีรตยิศขวาซ้าย เดนิฝ่ายละสองโหล
จตุสดมกรมนา      นำาว่าอิโหย้       สะละพาเฮโล 
แห่โห่ครื้นเครง
 พิณพาทย์ฆ้องกลอง มโหระทึกกึกก้อง เต้นรำาทำาเพลง
ยิงปืนร้อยนัด     พลุประทัดวังเวง ที่ไม่กลัวเกรง    
ทิ้งทดคชา
 จำาเริญเดินสลัด      ถูกเขาจุดประทัด ล้อมหลงัล้อมหน้า
คนเดินแซกแซง      ไม่แสดงกิริยา  ที่ใจกล้าๆ     
เมงงาคชี
 ลุงสงข้าหลวง  แขวนลูกเขือพวง กลวมหัวฤาษี 
ห่มจีวรพระ    ราร่าเสียดี  จับงวงคชี      
พาดบ่าพาเดิน    
 คนดูเป็นวง  บ้างว่าลุงสง  สัปดลจนเกิน
เล่นผิดท่าทาง      เดียวช้างจำาเริญ     แทงตับยับเยิน    
ฉิบหายวายชนม์
 จำาเริญคชา  คอยระวังบาทา  เมือ่จะตัง้หลงัถนน
ค่อยหลบค่อยเลียบ    เกรงจะเหยียบตีนคน   พวกค้านเหตุผล  
หายสนเท่ห์ใจ
 เดนิกบวนด่วนมา จากวงัเจ้าพระยา ถงึหน้าตลาดใหญ่
หมื่นพรหมนายเวร     ร้องกะเกณฑ์ไป   ให้พราหมณ์ผูใ้หญ่  
ว่าคำาตักมา
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 ฝ่ายพราหมณ์ผู้เฒ่า ร้องเห่คำากล่าว  น่าเศร้าอุรา
ว่าเจ้านาคเอย      พึงเสวยศาสนา    อย่าหวังเจตนา   
เคหาลูกเมีย
 คณะลูกรับ  ตอดปี่ตีกรับ  ลำาขับไม่เสีย
สาวๆ ชาววัง    ฟังใจอ่อนเพลีย    นำ้าตาไหลเรี่ย   
ระทวยงวยงง
 พลางรีบยุรยาตร์    ถึงวัดพระธาตุ  ดังใจประสงค์
เกณฑ์แห่แต่ละหมู่  หยุดอยู่เป็นวง    เชิญเจ้านาคลง    
จากหลังคชา
 ขึ้นสู่ที่พัก  หมื่นพรหมพิทักษ์ ให้ตำารวจขวา
ยิงปืนครื้นครั่น      เลื่อนลั่นสุธา      โห่ร้องสามลา     
แซ่เสียงฆ้องกลอง
 พระสงฆ์ฉันเพล ภายในบริเวณ  โดยชอบทำานอง
ผู้คนรับประทาน      คาวหวานข้าวของ แล้วให้เรียกร้อง   
พวกมวยเข้ามา
 คนหนึ่งชื่อคล้าย รูปร่างคมคาย  บ้านอยู่สงขลา
คนหนึ่งชื่อลิบ      ขุนทิพย์นำาพา     บ้านอยู่ไชยา     
เข้ามาบังคม
 สมเดจ็เจ้าพระยา ดูมวยสงขลา  หน้าตากลอกกลม
ฝ่ายมวยไชยา     พักตราขำาคม     พลางสัง่หมืน่พรหม   
ให้จัดที่ทาง
 องครักษ์พนักงาน รับเสวนาการ  ลาลุกเยื้องย่าง
ปักเสาขึงสาย      วงไว้รอบข้าง      กันคนกีดขวาง    
เข้าเสือกเชือกวง
 ที่หน้าพลับพลา  ใครเดินเกะกะ  ตำารวจหวดส่ง
ส่วนโรงปะรำา    แกล้งทำาบรรจง      ขึงเชือกกล้อมวง    
ปักธงคเชนทร์
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 เรียงแถวเก้าอี้  สำาหรับสตรี  ดูหมัดชัดเจน
แล้วนำามวยไทย        เข้าในบริเวณ     คนดูถกเขมร      
ยักคอต่อรอง
 แขกตีกลองชนะ สองเข้าปะทะ  สู้กันทั้งสอง
ลิบมวยไชยา     ทีท่าไวว่อง  ตีนเท้าศอกถอง    
คล้ายหยองทุกที
 คนดูรอบวง  ต่างร้องโห่ส่ง  ต่อห้าเอาสี่
ไม่แพ้ชนะกัน      ครบอันพอดี      ออกพักยังที่     
เก้าอี้เอาแรง
 มือนำ้าข้างละสอง ล้วนแต่แคล่วคล่อง เข้าแก้เข็ดแขง
ดูแผลสองมวย     คล้ายยังสวยแรง    นายลิบปากแหว่ง   
กลับแผลงเป็นรอง
 พักพอครบอัน  ลุกขึ้นชกกัน  เป็นยกที่สอง
นายลิบเข้าชิด   หมัดปิดศอกป้อง       คล้ายเหลยีวกวางทอง
ลอดถองหลังตึง
 ออกห่างพลางถีบ โดนเข้าตัวลีบ  ลิบปีบล้มผึง
หัวปักยักหงาย      นอกสายเชือกดึง คนโห่ดังอึง     
นับหนึ่งเกือบพัน
 เอยฟากรากออก นัยน์ตาเกลือกกลอก กลบหัวตัวสั่น
มือนำ้าเป่าหม่อม     ล้อมคร่อมเพื่อนกัน นอนสลบขบฟัน   
ช่วยกันวุ่นวาย
 คล้ายมาวันทา  สมเด็จเจ้าพระยา หน้าตาผึ่งผาย
ลิบเพื่อนช่วยหาม     เลือดซามทั้งกาย กึ่งเป็นเกือบตาย  
แพทย์ไม่รับรอง
 เจ้าพระยาพาที  ยอคล้ายว่าดี  ท่าทีไวว่อง
กูนึกไม่ถึง        เดิมมึงเป็นรอง   พลางสั่งลูกน้อง    
แจกของรางวัล
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 เงินสิบยำ่าไป  กับแพรหนังไก่  คนละผืนเท่ากัน
แล้วมีบัญชา    ให้พาคชวัน  ขุนบังคมคัล     
ลาลุกออกมา
 ยืนท่ามกลางวง แจ้งความจำานง  ของท่านเจ้าพระยา
พลางเรียกคชชี        มานี่ลูกมา    ช้างวิ่งทิ้งหญ้า    
เข้าผ่าหมู่คน
 ต่างตกใจตื่น  หกล้มทั้งยืน  ลงทับสับสน
หน้าเซียวเยี่ยวแตก  นอนแถกดิ้นรน     หญิงป่ายชายปน   
สาละวนยุ่งดี
 ท่านเจ้าพระยา  เสียงดังฉาวฉา  เลิกฝามู่ลี่
นึกว่าคชา   เข้ามาราวี  พอทราบคดี     
ตบโพกโบกมือ    
 จำาเริญคชวัน  ยืนชงงงงัน  ยืนตรันเท้าซื่อ
ขุนมาจูงหู   คนดูอึงอื้อ  เจ้าพระยาว่าอือ    
อ้ายนี้ดีจริง
 ผู้คนแออัด   น่าจะเหยียบฟัด  นี่มายืนนิ่ง
แม้เป็นช้างร้าย      ไม่ชายก็หญิง      ประจักษ์ตาจริง   
สมข่าวเล่ามา
 ฝ่ายตาขุนควาญ บังคับคชสาร  ให้คลานมาหา
ถึงโรงปะรำา   กระทำาวันทา  สมเด็จเจ้าพระยา    
เจ้าจอมหม่อมนาง
 ท่านคุณหญิงพลอย ให้ยกท่อนอ้อย  มาจากกระถาง
ส่งให้คชี          ลิ้นจี่ม่วงปราง  ให้จำาเริญช้าง     
กินเล่นเย็นใจ
 แล้วกลับออกมา ท่ามกลางประชา ขุนกล่าวปราศรัย
อุปโลกน์ตัวเอง       ไม่เกรงใจใคร     พี่น้องชาวไทย    
อภัยให้กัน
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 วันนี้เจ้านาย   ท่านบังคับใช้  ให้ตัวของฉัน
แสดงกีฬา   กับพระยาคชวัน เป็นจุดสำาคัญ     
ในวันแสดง
 พลาดท่าเสียที  ถึงสิ้นชีวี  เท่าที่แถลง
คนดูชูใจ       แต่ภัยร้ายแรง  เผลอนิดช้างแทง     
ท่านแจ้งใจดี
 ว่าแล้วแต่งตัว  ผูกประเจียดโพกหัว เศกขี้ผึ้งสี
ทำาอ่านอาคม       เป่าลมสามที  ย่างขึ้นงารี 
หักคอคชา
 ช้างล้มตัวทอด  หางขี้ขี้ฉอด  นอนทอดแข้งขา
จีนไทยไชโย   ขานโห่เฮฮา  ตะโพกโบกผ้า
ลอยเตลิดเหิดแล
 ที่มีร่มกาง  ชูเชิดเหิดคาง  ลมลอดทอดแห
ร่มแฉ็งขึ้นบน    โกรธคนคอยแล    บ้างโยนหมวกแพร  
ลมทูนสูญพลอย
 จบชุดจุดยา  พลางมึกสุรา  พอทาคอหอย
ช้างยื่นงวงขอ    หมดพล้อยืนคอย    ขุนสาธุพลอย   
ตรอกซำ้าควำ่าเท
 ฉากสองของสมัย ขุนสอดปิไส  ถึงบ่าตามคะเน
ปากร้องประกาศ      ว่าญาติทั้งเพ     ชุดนี้มีเล่ห์      
ชาติอร่อยคอยชม
 ว่าพลางทอดกาย คู้ตีนขวาซ้าย  มุดหัวตัวกลม
ปิไสบังมิด    ปิดไม่รั่วลม   ช้างแทงงาจม     
ขุนผลักปักดิน
 ช้างทำาสีหนาท  แผดเสียงเปรี้ยงปราด ดังจะกลืนกิน
ปากงับขยับกลืน       คนตื่นทั่วสิ้น  ขุนพลัดตกดิน    
ลอดท้องคเชนทร์
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 โดดผลุดยุดหาง  เวียนขวาพาช้าง ไปรอบบริเวณ
คนโห่อึงอล       ลอกก้นถกเขมร     ลืมกลัวนายเวร   
เฆี่ยนขูดตูดลาย
 เจ้าพระยาตาจ้อง ปากคาบยากล้อง พลัดหกตกหาย
สาวๆ ชาวชะแม่      แลลืมพระพาย      พัดผ้าห่มหาย     
นั่งถวายของเพล
 เสร็จการกีฬา  สมเด็จเจ้าพระยา บัญชากะเกณฑ์
ให้แห่นาคไป    เข้าในบริเวณ       พร้อมลกูหลานเหลน    
เวียนทักขิณา
 วิหารสามรอบ  ต้องตามความชอบ ประกาศศาสนา
นาคเข้าวิหาร      จัดการบรรพชา    เสร็จครองสิกขา    
ญาติกากลับไป
 คุณชื่นสามเณร  อยู่ในบริเวณ  วัดเสมาชัย
การฉลองของขวัญ  จัดสรรเสร็จไป     กล่าวฝ่ายคชไกร   
อยู่ในพารา

ฉบัง  ๑๖
  ล่วงวันระยะกาลต่อมา  เสร็จกิจบรรพชา
 ขุนลาท่านท้าวเจ้านาย
  ท่านพระยาพาทีพิปราย  ยกความชอบให้
 สรรเสริญกิติศักดิ์กุญชร
  ยอช้างยอควาญชาญกร สามารถฝึกสอน
 ทำาได้แคล่วคล่องว่องไว
  แต่เราไม่ใคร่จะไว้ใจ  เกรงจะเป็นภัย
 ต่อไปตาขุนควรระวัง
  ตอนสอดปิไสใบบัง  แล้วให้คชรัง
 ลงงาจ้วงกระโจมโถมแทง
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  ได้ดูกูนึกแสยง   หากเกิดพลาดแพลง
 นั่นคือตัวมัจจุโร
  เปนเหตุเภทภัยใหญ่โต  ควรยั้งมโน
 ฟังเราคิดดูจงดี
  พูดพลางทางสั่งขัณฑี  จัดผ้าแพรสี
 กับหีบหมากนากปนทอง
  ขุนรับโองการสารสนอง  คำาสอนพรสอง
 กับซองหีบหมากนากปน
  ควาญออกนอกพระโรงไพชยนต์   ลาพรรคพวกตน
 แล้วชวนกันรีบบทจร
  แก้ช้างเทียบเกยกุญชร  พ่อลูกผันผ่อน
 ขึ้นหลังพร้อมด้วยจันควาญ
  จากเมืองไม่เคืองรำาคาญ ปลอดเหตุเภทพาล
 ถึงบ้านหมดความกังวล
  ปลงช้างแล้วลงสรงชล  ขึ้นสู่เรือนตน
 ภรรยาข้าทาสหญิงชาย
  ปราศรัยไต่ถามความนาย ขุนทิพย์พิปราย
 เล่าเรื่องคราวสู้ช้างป่า
  ช้างร้ายวอดวายชีวา  เราถอดเอางา
 ไปถวายท่านเจ้ามณฑล
  ท่านให้หีบหมากนากปน ต่างทราบเหตุผล
 สรรเสริญเยินยอพอควร
  หมื่นเห็ดยิ้มพลางทางสรวล งาสองของสงวน
 ทำาไมเอาไปให้นาย
  มะพร้าวขายสวนควรหมาย ลาภเราเขาได้
 หวังจักอนุกูลสูญเปล่า
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  พูดพลางทางมึกนำ้าเมา  ขุนว่าอย่าเอา
 ฟางล่อมาจ่ออัคคี
  พลาดผิดค่อยคิดให้ดี  วันหน้ายังมี
 พาทีก็เสียเวลา
  พูดกันเรื่องนี้ดีกว่า  แห่พระเดือนห้า
 ปีนี้ให้ดีกว่าก่อน
  หยุดพักเราจักเล่นลคร  กับด้วยกุญชร
 เปนตายไว้ลายครั้งเดียว
  แม่กลับนั่งกรึกนึกเสียว  ขุกคิดเฉลี่ยว
 คำาขุนนึกเห็นเปนลาง
  หมื่นเห็ดกินเป็ดพุงกาง  หลับจนสว่าง
 รุ่งเช้ากินข้าวแล้วไป
  ครั้นถึงพิธีปีใหม่  เดือนห้าตรุษไทย
 วัดใดมีพระประธาน
  ศิษย์วัดต่างรีบจัดการ  ย่านอวดทางลาน
 เอามาผูกมัดรัดนม
  คาดพนักปักเสาเกลากลม ธงทองล่องลม
 ม่านแฉกแกวกกั้นบัญชร
  กล้วยอ้อยสล้างแลแก่อ่อน ช่วยกันถอดถอน
 ทั้งต้นทั้งลูกปลูกลง
  เพดานลาดแดงบรรจง  ราชวัตร์ฉัตรธง
 พัดโบกจามรทอนตะวัน
  ทุกสิ่งสารพัดจัดสรร  ถึงกำาหนดวัน
 แรมคำ่านำาพระขึ้นนม
  เครือ่งประโคมฆ้องระฆังดงัระงม ประดุจแห่เศียรพรหม
 ออกจากวิมานผ่านโพยม
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  ลากเลื่อนผ่านพื้นครื้นโครม พระยืนลอยโฉม
 เขาเล่นสนุกทุกปี
  ส่วนเมืองนครธานี  การแห่พระนี้
 มีทั่วแทบทุกตำาบล
  ในเขตอำาเภอสิชล  ขุนทิพย์พิมล
 เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
  ชักชวนพี่น้องหญิงชาย  ชาวบ้านไกลใกล้
 แห่พระวัดถำ้าอำาไพ
  ถึงวันพิธีปีใหม่   ต่างคนตั้งใจ
 จะไปแห่พระตามเคย
  ตกแต่งกายาน่าเชย  นำ้ามันประเปรย
 หวีหัวเฉิดฉิ้มพริ้มเพรา 
  แม่ค้าหน้าตาเกลี้ยงเกลา ผุดผาดลาดเลา
 เชิงเชาวน์เชื่องเช่นเป็นที
  ปากหวานขานเพราะเหมาะดี ปลูกโรงร้านรี
 ผัดหมี่เฉียวฉาวคาววอ
  ผู้ชายกรีดกรายเดินกรอ  พูดเกี้ยวเลี้ยวล่อ
 ผู้หญิงด่าทอครุนเครง
  เหล่าพวกขี้เมาโฉงเฉง  เล่นรำาทำาเพลง
 ครื้นเครงพระแห่แซ่มา

ยานี ๑๑
  ขุนทิพย์วันจะตาย  นอนฝันร้ายตื่นผวา
 จตุโภตในกายา    เป็นหนูริ่งวิ่งทยาน
  ขุนเห็นนึกฉงน   แต่เหตุผลไม่แจ้งฉาน
 สนใจจะไปงาน    รีบจัดแจงตกแต่งตัว
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  แม่กลับภรรยา   ตื่นนิทราก็เข้าครัว
 กำาลังทิ่มเครื่องมัว   เหลียวเห็นผัวหัวไม่มี
  ตกใจทิ้งสากเบือ  นำ้าตาเพรื่อถูกดีปลี
 ออกมากล่าวพาที   ว่าน้องนี้เห็นเป็นลาง
  เดินมาไม่มีหัว   เมียนึกกลัวไปรอบข้าง
 เล่าพลางนางร้องพลาง   กอดบาทาขุนสามี
  พูดกันไม่ทันเสร็จ  พ่อหมื่นเห็ดมาพอดี
 เตือนว่าอย่าช้าที   จวนตะวันไม่ทันเพล
  ขุนทิพย์ฟังวาจา  รีบนุ่งผ้าถกเขมร
 มือจับขอคเชนทร์   โจงกระเบนเคว็ดจ้อนมา
  ออกชานลงบันได  หักหมดไปถึงคั่นห้า
 ขุนทิพย์ตกสุธา    แขนแข้งขาเลอืดไหลทราม
  ภรรยาและข้าทาส  เห็นประหลาดต่างคนห้าม
 เกิดเข็ญเห็นไม่งาม   จงฟังความอย่าคลาไคล
  ทุกครั้งจรลี   ห่อนจะมีเหตุเภทภัย
 ครั้งนี้อัศจรรย์ใจ   หัวบันไดใช่พุกรา
  ห้าขั้นหักหมดดี   อย่าจรลีฟังเมียว่า
 พูดพลางทางโศกา   เช็ดนำ้าตาต่อหน้าคน
  ฟังเมียพูดห้ามปราม  นึกเกรงขามต่อเหตุผล
 กรรมเก่าบันดาลดล   ให้มืดมิดปิดหัวใจ
  พลางนั่งพูดปลอบเมีย  อย่าละเหี่ยโศกาลัย
 ทำาจิตให้ยุ่งไขว่    รัตนตรัยยิ่งกว่าอื่น
  กลับไปอุ่นแกงเป็ด  ขั้วให้เผ็ดกว่าแต่คืน
 ยินคนแห่เครงครื้น   รีบเยื้องย่างขึ้นช้างพลาย
  แม่กลับขึ้นเคหัง  ใจพลุ่งพลั่งแทบเป็นไข้
 อยู่เดี่ยวเปล่าเปลี่ยวกาย  เฝ้าคามาเคหาตน
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  จำาเริญเดินรำางา  ถึงนมพระแหวกหมู่คน
 เด็กๆ มาเกลื่อนกล่น   เข้ากุมกอดลอดงางวง
  ช้างไม่ทำาร้ายรัน  เดินแดกดันคนทั้งปวง
 หญิงชายใคร่ล่อลวง   บ้างส่งพวงต้มให้กิน
  ที่รู้จักนิสัย   คอยยกไหสุราริน
 ขุนทิพย์รับมากิน   แล้วกรอกให้พลายจำาเริญ
  หมื่นเห็ดขี่คอช้าง  รำาท่าทางหัวแดงเผิน
 ล้านเลี่ยนเตียนนานเนิ่น  เหมือนปรนไร่ไม่เส้นเดียว
  ยนท่มหวนสุรา   ดูดกัญชาลูกตาเขียว
 หัวร่อคอเป็นเกลียว   ฉุกคชาว่าเอา ๆ
  จำาเริญตัวเอกกะ  ฉวยเชือกพระชักเขย่า
 คชรังกำาลังเมา    กระชากชะพาตะบึง
  ธงทิวปลิวสบัด   คนจุดประทัดทุผางผึง
 เครื่องประโคมดังอื้ออึง   คนโห่ร้องกึกก้องมา
  เล่าเรื่องหญิงสัปดล  ชื่อป้าเงินคนล้าต้า
 นุ่งสอบครอบหัวม้า   เดินฉีกขาวาทาเว
  มือรำาทำาบทนาด  ตีก้นฉาดเต้นฉับเฉ
 ชาวประชาต่างฮาเฮ   อยากล้อเล่นไม่เว้นคน
  เด็กๆเอาอ้อยป้อน  อ้าปากร่อนซี่ฟันหล่น
 เลือดไหลพ่นใส่คน   บ้างหลีกตนกระแทกกัน
  ขี้เกียจพรรณนา  เก็บมาว่าไม่เป็นอัน
 ค่อยดูตอนชีวัน    ขุนทิพย์ม้วยด้วยคชี

ราบ ๒๘
 พระหยุดพักเที่ยง ต่างจัดของเลี้ยง กันตามหน้าที่
พระสงฆ์ฉันเสร็จ       ในเจ็ดนาที       บุรุษสตรี    
ต่างกินข้าวปลา
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 ฝ่ายข้างตาขุน  วันจักสิ้นบุญ  ลงจากคชา
เพื่อนเรียกเคียงข้าง     ปล่อยช้างแล้วมา     นั่งเลี้ยงสุรา   
ร่วมสามัคคี
 นายคงหัวปลา  ไม่หวังสุรา  เฉี่ยวหัวปลาจี
ตามใจกี่ตัว   ครุบหัวทุกที  ดิบสุกขลุกดี    
ใครติถูกด่า
 คราวจะเกิดอันตราย มีคนสองชาย  บ้านอยู่ท่าหลา
นายเอียงนายริด       เหน็บกริชหัวงา    พวกสามสิบห้า   
เดินมาเป็นราว
 มือถืออาวุธ     เครื่องรบครบชุด    หอกดาบแหลนหลาว
กระบองกระบี่         กริชกรีสั้นยาว  สองไทยใจกร้าว     
เดินเข้ามาก่อน
 ขุนนั่งกินเลี้ยง  เหลียวไปเห็นเอียง เพือ่นเคยร่วมนอน
เรียกเข้ามาหา      ด้วยความอาวรณ์ น้องเราบทจร   
มานี่กี่คน
 เอียงนั่งฟังความ คำาพี่ขุนถาม  ตอบไปบันดล
ฉันมาเดี๋ยวนี้      รวมสี่ห้าคน     เพื่อนเขาสัปดล    
ตกหล่นกันไป
 ได้ทราบคดี  ว่าพี่พักนี่  ยินดีเหลือใจ
แวะเข้ามาหา      หวังจะถามไถ่      เรื่องเงินทองไฝ    
น้องข้าคราก่อน
 พี่ได้เมตตา  เห็นดูน้องข้า  จัดสรรผันผ่อน
เงินพี่มีใช้         อย่าให้เดือดร้อน       น้องชายไข้จร   
เจ็บหนักพักเดียว
 ขุนทิพย์หัวเราะ  เงินอะไรกันหนอ มาขอแขบเคี่ยว
เสร็จไปเป็นนาน     ยังพาลมาเคลียว    ไม่เหลอืเหรยีญเดยีว  
ยังเกี่ยวมากวน
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 เอียงค้านคำากล่าว ใช้เงินสวนมะพร้าว เงินเข้าหุ้นส่วน
เงินหุ้นจีนฝั่น     รวมกันทั้งมวล     จีนขี้คร้านกวน    
หักส่วนหุ้นมา
 ส่วนใหญ่ส่วนน้อย แหลกๆ ย่อยๆ  รวมร้อยกว่าๆ
ไม่มากมายนัก       จีนหักให้มา       ตกได้น้องข้า     
เมตตาคนจน
 เงินพี่มีใช้  พอจะมีปันให้  มิใช่ขัดสน
ขุนทิพย์ฟังสาร        รำาคาญกมล      จึงตอบยุบล     
ว่าจนนำ้าใจ
 จีนฝั่นกับเรา  ทำาการรับเหมา  ถูกเขาปรับไหม
รายได้หุ้นส่วน      ขาดทุนหมดไป      ไม่ค้างเกินใคร    
เงินอะไรมาเอา
 หรือว่าเอียงน้อง กดรอยคอยช่อง ว่าพี่มึนเมา
ขู่ขวัญกันลอง   โชคคล่องได้เปล่า   หรอืจะแกล้งให้เรา    
ได้รับอับอาย
 ฟังขุนสุนทร  เอียงทำาเสียงอ่อน ช้าก่อนพ่อนาย
อะไรดุดัน   นึกขันใจหาย    คารมคมคาย     
ทบแทกแดกดัน
 เอียงไม่โง่พอ  เสือกหน้ามาขอ  ให้หมินขี้ฟัน
พอรู้ถูกผิด   ถ้าไม่ติดพัน    พี่ยาจาบัลย์    
คมสันเกินไป
 คนอย่างอ้ายเอียง ถึงไม่ชื่อเสียง  ไม่เคยแพ้ใคร
ถึงมียศศักดิ์     อย่าพักทำาใหญ่       ใครจะเกรงกลัวใคร     
เมื่อไม่ไยดี
 ขุนหมูขุนหมา  ขุนกินเคยปลา  พูดจาเหมือนผี
หน้าไก่ใจกา   สัจจาไม่มี  นึกว่าจะดี     
จึงมาหารือ
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 พูดพลางออกมา ผุดลุกเงื้อง่า  ชักอาวุธถือ
ฝ่ายพวกตาขุน       ชุลมุนอึงอื้อ       บ้างจับเครื่องมือ    
ฉวยกระหวัดซัดมา
 ฝ่ายพวกริดเอียง ครั้นได้ยินเสียง  รายล้อมหลังหน้า
แกว่งง้าวเข้าชิด        ไม่คิดชีวา     พุ่งฟาดศาสตรา   
หวังฆ่าแก่กัน
 แต่เอียงกับริด  มุ่งเอาชีวิต  ขุนทิพย์อาธรรม์
ศัตรูคู่เก่า       พุ่งเอาตัวสั่น  ขุนเรียกคชวัน    
ตามสัญญาไว้
 คชรินทร์นิลพัฒน์ ยืนกินย่านหนัด  เด็กๆป้อนให้
ยินเสียงบิดา     คชาจำาได้    ควบผรูหูผาย   
ออกขวางกลางแปลง
 ผู้ชายปายหญิง  พากันวุนวิ่ง  เกรงถูกช้างแทง
บ้างวิ่งพลัดคู      บ้างอยู่ใต้แชง      พระวิ่งวรแดง 
เข้าปนสีกา
 ฝ่ายคชาชาญ  ไม่พบขุนควาญ  วิ่งผ่านไปมา
เอียงวิ่งทุ่มกริช        ริดวิ่งทุ่มผ้า      ช ้างพลายไล ่หา    
พบตาขุนควาญ
 คชรังยั้งหยุด  หยองสี่เท้าทรุด  ขุนทิพย์ชื่นบาน
ย่างขึ้นหลังขี่       คชีพาควาญ      รุกไล่พวกพาล 
สองมิตรริดเอียง
 คชาอาละวาด  งาจ้วงงวงฟาด       โกญจนาทแผดเสยีง
ริดวิ่งขี้หด   เอียงถดตีนเพลียง      บุกคาผ่าเที่ยง    
เอยฟากรากเอ
 ขุนขับคชรัง  หลงทิศผิดหวัง  มากระทั่งริมทะเล
ไม่พบหลบหลัง      มายังบริเวณ์      โฆษณาด่าเป้ 
คลุมคลั่งนั่งบ่น
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 ครั้นสงบเหตุร้าย ชาวบ้านหญิงชาย ต่างโกลาหล
นำาพระกลับวัด       โดยสวัสดิมงคล    ขุนวันจะสิ้นชนม์   
ไม่กลับคามา
 ลงจากหลังช้าง  พูดภาษากลาง  ท่ามกลางประชา
เรากับคชี   จะเล่นกีฬา  จงอยู่รอท่า     
สักสามนาที
 หมื่นเห็ดปราศรัย ว่าเราหนักใจ  คิดให้จงดี
ค่อยกันวันหน้า       ใช่ว่าจะสิ้นปี      พลาดท่าเสียที    
เข้าขั้นอันตราย
 ขุนว่าอย่าหมอ  อะไรใจคอ  เป็นเหมียเสียได้
ว่าแล้วออกมา    ฉุดงาช้างพลาย     นอนขวางกลางทราย   
เรียกให้ช้างแทง
 คชรังฟังควาญ  ม้วนงวงจ้วงทะยาน รำางากวัดแกว่ง
ควบตะบึงถึงพ่อ     ยืนรอเท้าแข็ง      ไม่ยอมแสดง  
ทวนรอยถอยมา
 ขุนวิ่งไล่จับ  ฉุดคอขอสับ  เลือดซับหน้าตา
ช้างฟัดงวงผรอ       แย่งขอขุนพา  แสร้งทำาเดชา      
แทงต้นอินทนิน
 คัดง้างผางโผง  ทะลุปรุโปร่ง  เว้าโว่งแหวะวิ่น
ทั้งแก่นทั้งเปลือก      ลงเกลือกจมดิน เหล่าพวกทมิฬ   
สรวลเสเฮฮา
 กูกะว่าเปล่า  มาเถิดพวกเรา  กลับบ้านดีกว่า
ขืนทำาก็ตาย    พระได้กุศลา     ขุนยินคนด่า   
แค้นคับอับอาย
 ลุกขึ้นฉวยขอ  หมื่นเห็ดว่าพอ  กลับบ้านกันได้
คนเมาช้างเมา        ฟังเราภิปราย  ขุนถึงวันตาย   
ไม่ฟังวาที
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 สับหน้ากระซาก  ฉุดหูช้างลาก  ปากว่าด่ามี่ 
ช้างหมดเมตตา        ตะบะขันตี       ลืมคิดปิตุรี    
โดดตะพงลงงา
 ถูกกลางหว่างอก โลหิตติดตก  ราดเรี่ยสุธา    
สุดสิ้นชีวัง   คนดังฉาวฉ่า   หนุ่มแก่แม่ค้า    
หลีกตัวกลัวภัย
 จำาเริญคชา  ครั้นได้สติมา  นำ้าตาช้างไหล
หมื่นเห็ดอ้ายจัน      วิ่งมาทันใด  ต่างโศกาลัย  
การุณขุนควาญ
 จำารัสบุตรี  รู้ว่าบิตุรี  สิ้นชีพสังขาร
ร้องไห้รำ่ารัก      เพียงจักวายปราณ     ล้มลุกคลุกคลาน    
ซมซานแล่นมา
 ถึงที่เกิดเหตุ  แลเห็นปิตุเรศ  สิ้นชีพสังขาร์
โลหิตติดร่าง   นอนกลางสุธา     นางเดินเข้าหา     
ใครว่าก็ไม่ฟัง
 ถึงศพบิดา  เข้ากอดบาทา  นำ้าตาไหลถัง
โอ้ว่าเจ้าพระคุณ  เคยอุ่นอุรัง  ควรหรือมรณัง   
ไปทั้งชื่นตา
 น่าสงสารนัก  เศียรศอคอหัก  ยับย่อยรอยงา
นับแต่นี้ไป   ที่ไหนจะเห็นหน้า โพทองลูกอา    
หักแล้วจะพึ่งใคร
 ลูกยังเป็นสาว  หาไม่ผู้เฒ่า  หมดความผ่องใส
เหล่าพวกชายเพรียว   ก่อเกี้ยวกวนใจ     จะอยู่ไปไย   
ตายไปด้วยกัน
 พูดพลางรำ่าพลาง นำ้าตาโอบคาง  อกถ่วงทรวงตัน
รำ่าร้องก้องมี่     เข้าตีคชวัน     จงมาฆ่าฉัน     
ให้ม้วยมรณา
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 จำาเริญแสนรู้  สะท้อนใจผรู  เห็นดูกนิษฐา
ยกงวงลูบอก      ช้างตกนำ้าตา     ดังจะออกวาจา   
คชาทอดตัว
 กลิ้งเกลือกเสือกกาย นอนทับกับทราย ช้างไม่ยกหัว
ฝูงชนหญิงชาย      พลอยให้หมองมัว เศร้าใจไปทั่ว   
ทุกตัวชนา
 อาลัยผู้ตาย  สงสารช้างพลาย บุตรีธิดา
หมื่นเห็ดผู้เฒ่า      เดินเข้ามาหา  นึกเกรงคชา    
หนวยตาไม่วาง
 จันควาญคนรอง ยกปืนขึ้นจ้อง  หมายจะยิงช้าง
หมื่นเห็ดผู้เฒ่า       วิ่งเข้ากั้นกาง    ปากร้องว่าพลาง   
ใช่ช้างแกล้งทำา
 ขุนแกล้งหาเรื่อง มิได้หบเหื้อง  ซนซุกปลุกปลำ้า
เราได้ห้ามปราม       ขุนไม่ตามคำา     นับว่าเป็นกรรม   
อย่าทำาคชี
 ว่าพลางเข้ามา  ประคองธิดา  จำารัสสาวศรี
ออกไปไกลช้าง         พลางกล่าววาที  อย่ามัวโศกี 
รีบกลับคามา
 ช่วยกันจัดการ  นำาศพกลับบ้าน  แจ้งการมารดา
อย่ามัวกำาสรวล       ด้วยจวนเวลา  จำารัสฟังว่า     
ค่อยคลายโศกี
 จึงสั่งจันควาญ  ช่วยกันจัดการ  นำาศพปิตุรี
จันเดินเข้ามา        ถึงพระยาคชี  ช้างได้สมฤดี    
ยกผีใส่งา
 จันแย่งศพนาย  ช้างมิยอมให้  ออกเดินนำาหน้า
นำ้าตาโอบคาง       ยกย่างไคลคลา      ต่างพลอยโศกา   
ด้วยพระยาคชไกร
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 ชาวบ้านนอกนั้น นำาพระคลาผัน  กลับวัดทันใด
กล่าวฝ่ายคชา       ที่พาศพไป       ถึงเคหาใหญ่    
เทียบประทับชาน
 วางศพบิดา  ลงแล้วโศกา  นึกน่าสงสาร
ญาติกามาถึง     อื้ออึงทั้งบ้าน       แม่กลับรู้การ     
ลนลานออกมา

ฉบัง ๑๖
  ครั้นถึงเข้ากอดศพผัว  นางทุ่มทอดตัว
 ลงแล้วโศกเศร้าโสกา
  ซบเสือกเกลือกกลิ้งไปมา ร้องรำ่าพรรณนา
 ว่าโอ้พ่อผู้ผัวขวัญ
  ห้ามไว้มิได้ฟังกัน  มืดมนธ์โมหันธ์
 ดื้อดันจนถึงวันตาย
  แม้นไม่จรจรัลผันผาย  ไหนจักอันตราย
 ท้าทายพูดจาพาโล
  เอาแต่โมโหโทโส  อนิจจาพุทโธ
 ปากโหว่ลีดลิ้นปลิ้นตา 
  ยับย่อยล้วนแต่รอยงา  หวะแหว่งแข้งขา
 อุราเลือดทะลักปรักปรำา
  ไข้อื่นพอจะขืนฝืนบำา  บัดยาประจำา
 เช้าคำ่ามิให้อนาทร
  ครั้งนี้สุดที่จะผันผ่อน  ต้องงากุญชร
 ม้วนมรณ์ไม่เห็นจิตต์ใจ
  ก่อนๆพ่อพรากจากไป   กลับมาครั้งใด
 ลูกเมียข้าทาสหญิงชาย
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  ต่างได้รับสุขสบาย  ของแปลกแจกให้
 คนละเล็กละน้อยตามมี
  อนิจจากลับมาครานี้   เห็นแต่ซากผี
 ศพซากมาฝากลูกเมีย
  พ่อมาสลัดตัดเสีย  มรดกตกเรี่ย
 เงินทองเป็นของผู้อื่น
  จะมาทับถ่มข่มขืน  ข้าทาสแตกตื่น
 ประจบหลบลี้หนีตัว
  สารพัดบ้านช่องหมองมัว  ไม้รกปกรั้ว
 จะเป็นป่าร้างช้างนอน
  อนึ่งภาษีเบี้ยบ่อน   พ่อได้ถ่ายถอน 
 หรือยังอยู่เต็มทั้งปี
  เสมียนนายทะเบียนบัญชี  นั้นใช่พอดี 
 ได้ทีฉ้อโกงเงินตรา
  เขาจักริบราชอาชญา   นางรำ่าพรรณนา 
 ว่าโอ้คชาเนรคุณ
  ลำ่าเลี้ยงเพียงบุตรอุดหนุน  เป็นที่เคยคุ้น 
 ควรหรือฆ่าหมอหลอควาญ
  พ่อแม่รักใคร่ใครจะปาน  เช้าคำ่าสำาราญ
  ยิ่งกว่าข้าคนบนเรือน
  เลี้ยงช้างเหมือนสร้างโรคเรื้อน  อุบัติสัตว์เถื่อน 
 ไหนจักรู้รักชั่วดี
  สบช่องปองร้ายได้ที   เสมือนหนึ่งทรพี 
 ลองฤทธิ์ขวิดพ่อมรณา
  รำ่าพลงนางฟางนำ้าตา   เกลือกกลิ้งไปมา 
 จำารัสธิดาโศกี



63
ช้างแสนรู้ คู่บ้านคู่เมืองนครฯ
พลายจำาเริญ

  เข้ามากอดคอชนนี   ทุ่มทิ้งกายี
 ญาติกานำ้าพี่รำ่าไร
  ว่านักเห็นจักช้าไป   คลายโศกาลัย 
 ต่างคนตั้งใจจัดการ
  นำาศพชำาระชลธาร   เสร็จแล้วไม่นาน
 เข้าไม้แล้วนำาศพมา
  ขึ้นตั้งยังที่หอหน้า   ประดับประดา
 ติดดอกไม้ไหวใส่กระจัง
  นิมนต์พระสงฆ์มานั่ง   ให้ศีลสรณัง 
 แล้วสวดพระสังคิณี
  อภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีร์   ถ้วนสามราตรี
 เลี้ยงสงฆ์ตามมีครบครัน
  ฝ่ายว่าจำาเริญคชวัน   นับตั้งแต่นั้น
 มิได้เที่ยวไปในป่า
  คำ่าเช้าเฝ้าศพบิดา   นอนทับสุธา
 นำ้าหญ้ามิได้ใกล้กราย
  ชาวชนาประชาชนหญิงชาย  สงสารช้างพลาย 
 วุ่นวายการุญกุญชร
  บ้างเอานำ้าหญ้ามาป้อน  มันพลวกหยวกอ่อน 
 กุญชรไม่เป็นภักษา
  คำ่าเช้าเคล้าคลั่งนำ้าตา   ชูงวงฟัดงา 
 ชลนาไหลซาบอาบคาง
  ครั้นเขานำาศพลงล่าง   น่าสงสารช้าง
 เข้ามารับศพซบตน
  ขับไล่มิได้จรดล   ซบหัวเข้าชน 
 โลงท่านขุนควาญผู้ตาย
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พลายจำาเริญ

  ครั้งเขานำาศพผันผาย   จำาเริญซบกาย 
 ลงแล้วรับตั้งเหนืองา
  แม่กลับญาติวงศ์พงศา   ช่วยประคองคชา 
 จำาเริญก็พาศพเดิน
  วงศาเคียงงาจำาเริญ   มิได้ห่างเหิน 
 พระสงฆ์ประจำานำามา
  จำาเริญเดินเคล้านำ้าตา   กระทั่งถึงป่าช้า 
 วงศารายล้อมพร้อมมูล
  ยกศพตั้งเหนือกองกูณฑ์  ญาติกาประยูร 
 ต่างเข้าจ่อจุดอัคคี
  จำาเริญไม่เป็นสมปฤดี   โถมเข้าโจมตี 
 ไฟดับแล้วกลับทิ้งฟืน
  ชาวบ้านทำาการขัดขืน    ช่วยกันเข้ายืน    
 ล้อมไว้ขับไล่กุญชร
  แล้วเข้าสุมเพลิงเชิงตะกอน  ช้างตักสาคร
 เวียนวนมาพ่นหลายคราว
  ชาวบ้านหลีกตัวกลัวหนาว  วิ่งพรูกรูกราว 
 พรึกเพรื่อไม่เหลือคนเดียว
  ช้างพ่นนำ้าพุ่งเป็นเกลียว  ไฟดับฉับเฉียว
 บัดเดียวชำารุดทรุดซา
  เจ้าภาพท่านผู้มรณา   นึกแค้นคชา 
 อุราเร่าร้อนคือเพลิง
  ว่าแก่หมื่นเห็ดหัวเหลิง   ท่านผู้รู้เชิง 
 เช่นนี้จะคิดกลใด
  คชามาทำายุ่งไขว่   น่ารำาคาญใจ 
 ทำาไฉนจะได้เผาจี่
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พลายจำาเริญ

  ชักช้าเข้ายามราตรี   เวทนาซากผี 
 ทอดทิ้งเหนือพื้นสุธา
  เลือดเนื้อเป็นเหยื่อแร้งกา  ผู้คนนินทา
 ด่าว่าอัปยศอดอาย
  หมื่นเห็ดวาทีภิปราย   เหตุนี้ดีร้าย
 ข้าหมายถึงใจคชี
  ด้วยความจงรักภักดี  เป็นห่วงซากผี 
 นึกมาก็น่าเอ็นดู
  คชรังตั้งจิตกตัญญู   มิได้ล่วงรู้ 
 ชนบธรมเนียมของเรา
  ฉะนั้นมันจึงคิดเหมา   ครั้งเห็นเราเอา 
 ไฟเผาก็ยิ่งตกใจ
  สำาคัญว่าคนอยู่ใน   นั้นจะบรรลัย 
 ช้างจึงตกใจวุ่นวาย
  แม่อย่าพูดจาหยาบคาย  จงไปพิปราย 
 ให้พระยาคชรินทร์ยินยอม
  ค่อยกล่าวเฉลี่ยเกลี้ยกล่อม  ประโลมโนมน้อม 
 ดูทีจะสมเจตนา
  แม่กลับฟังคำาปรึกษา   ร้องเรียกคชา 
 มานี่ลูกมาจำาจำา
  จำาเริญเดินวนตักนำ้า   ครั้นได้ยินคำา 
 สำาเหนียกแม่เรียกรีบมา
  คลานดึงถึงท่านมารดา   ยกงวงพาดบ่า 
 แม่กลับจึงว่าทันใด
  ลูกเอยฟังแม่ปราศรัย   พ่อเจ้าตายไป 
 แม่ไม่ถือโทษโกรธแทน
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ช้างแสนรู้ คู่บ้านคู่เมืองนครฯ
พลายจำาเริญ

  บัดนี้ทำาตามแบบแผน   พ่ออย่าหวงแหน 
 ให้แม่ตั้งใจทำาบุญ
  แก้วตาอย่าทำาทารุณ   รับเอาส่วนบุญ 
 ให้แม่ได้สำาเร็จการ
  พ่ออย่าขืนขัดทัดทาน   ทำาลายที่ฐาน 
 กองกูณฑ์ให้สูญพิธี
  อย่าทำากรำากรากซากผี   ฟังแม่พาที 
 บุญเลิศไปเถิดพ่อไป
  คชรังฟังแม่ปราศรัย   ทวนรอยถอยไป 
 ถอนใจยกงวงพาดงา
  แม่กลับญาติวงศ์พงศา   ต่างคนเข้ามา
 ฟืนรุมแล้วสุมอัคคี
  จำาเริญไม่ทำายำายี   หักท่อนไม้รี  
 มาใส่ไฟรุมสุมลง
  เพลิงร้ายไหม้ศพผุยผง  ครั้นจวนอัสดง 
 ต่างกลับสู่เหย้าเรือนตน
  นิมนต์พระสงฆ์สวดมนต์  ครั้นรุ่งสุริยน  
 ดับธาตุตักบาตรให้ทาน
  นับว่าเป็นสำาเร็จการ   ฝ่าคชาชาญ 
 อยู่เฝ้าป่าช้าอาลัย
  ใครพาคชาไม่ได้   นำ้าหญ้าสิ่งใด 
 ไม่เป็นภักษาหากิน
  รูปร่างรูปากายิน   ผอมไผ่ไปสิ้น 
 ตั้งแต่โศกเศร้าเฝ้าเปรว
  ช้างยืนดินลุ่มถึงเอว   ลึกดังห้วงเหว 
 ไม่ใครกล้าไปกลำ้ากราย
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ช้างแสนรู้ คู่บ้านคู่เมืองนครฯ
พลายจำาเริญ

  ที่เผาช้างเอาฝุ่นทราย   เข้ามาประปราย 
 อยู่หลายทิวาราตรี
  ชาวบ้านรำาคาญพันทวี   ใครตายพาผี 
 เผาจี่ฝังค้างข้างเรือน
  ซากศพทบทับกลับเกลื่อน  อบกลิ่นหมินเอือน 
 ไปทั่วแทบทุกคามา
  ทราบข่าวไปถึงเจ้าพระยา  ท่านจึงจัดหา 
 คนเลี้ยงชื่อว่าสมบุญ
  แกไม่หยาบช้าทารุณ   นิสสัยใจบุญ 
 ผิดกับตาขุนควาญเก่า
  ขึ้นชื่อว่าของดองเมา   แกไม่ตะเหมา 
 ถือเอาแต่ความสัจจา
  ใจซื่อหมั่นถือศีลา   บ้านอยู่ท่าหลา 
 วัตถามีพอใช้จ่าย
  ได้ฟังท่านบังคับใช้   ให้รับช้างพลาย 
 จำาเริญมาไว้บ้านตน
  เป็นสุดที่จะขัดนุสนธิ์   ครั้นรุ่งสุริยน  
 สมบุญจากบ้านท่าหลา
  กระทั่งบ้านฉลองคามา  ตรงเข้าไปหา 
 แม่กลับขอรับคชี
  ต่างคนสนทนาพาที   กันแต่พอดี 
 แล้วรีบมายังคชา
  เห็นช้างนางเคล้านำ้าตา  คิดถึงภัสดา 
 ทั้งนึกเวทนาช้างพลาย
  ครวญพลางนางเดินเข้าใกล้  วาทีพิปราย 
 จำาเริญด้อมกายเข้ามา
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พลายจำาเริญ

  คุบหัวกราบกรานมารดา  คลั่งเคล้านำ้าตา 
 แม่กลับกอดงารำ่าไร
  แต่นี้จะจากแม่ไป   ตกค้างทางไกล 
 จนใจแม่แล้วลูกอา
  หาไหนได้เหมือนคชา   ทำาการอาสา 
 รอบรู้ไปทุกสิ่งอัน
  แต่นี้เช้าเย็นเป็นวัน   พลัดพรากจากกัน 
 นับวันไม่ประสบพบพาน
  บุญคุณคชไกรใครจะปาน  พ่อเจ้าตกธาร 
 ชูช่วยมาได้ไม่ตาย
  ซำ้าฆ่าช้างเถื่อนเพื่อนพลาย  รอดพ้นอันตราย 
 คุณนี้เหลือลับนับตวง
  แม่หวังทดแทนแสนห่วง  ทุกข์เข็ญเป็นบ่วง 
 ข้องจิตคิดอยู่ทุกวัน 
  หวังจักอุปถัมภ์ทำาขวัญ  เพื่อสนองกตัญ 
 ญูตอบความชอบคชี
  พอเกิดอันตรายราคี   เจ้าต้องจากที่ 
 ชนนีหมดหวังตั้งใจ
  บุญเลิศไปเถิดพ่อไป   อยู่ด้วยควานใหม่ 
 จงรักษาใจแก่กัน
  แก้วตาพ่ออย่าดุดัน   พลางลูกคชวัน 
 รำาพันพิไรไปมา
  ขอลัดตัดทอนกลอนว่า   สมบุญอำาลา 
 ขึ้นคอพลายดำาจำาเริญ
  แม่กลับนั่งกร๋อคอเหิน   แลจนจำาเริญ 
 ลับแล้วกลับสู่บ้านตน
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พลายจำาเริญ

  จำาเริญเดินนำ้าตาหล่น   ไม่อยากจรดล 
 เป็นห่วงถิ่นฐานมารดร
  สมบุญรู้ทีกุญชร   ปลอบจนใจอ่อน 
 ถึงบ้านเข้ายามราตรี

ยานี ๑๑
  ย้ายจากบ้านฉลองมา   อยู่ท่าหลาเป็นสุขี 
 นำ้าหญ้าสง่าดี     ค่อยพ่วงพีมีกำาลัง
  สมบุญปฏิบัติ    มิให้ขัดเคืองอุรัง 
 วาจาก็ระวัง     ไม่หลอแหลกล่าวแต่จริง
  วันพระละการงาน   ใครขอขานก็ยอมนิ่ง 
 ไม่เห็นแก่ทรัพย์สิ่ง    ให้กุญชรพักผ่อนแรง
  หกเท็จแต่ละข้อ   ทั้งด่าทอไม่กล้าแถลง 
 คนช้างต่างแสดง    รู้ใจกันแต่นั้นมา
  คราวหนึ่งเหตุบังเอิญ   พลายจำาเริญตกมันบ้า 
 แตกปลอกออกอยู่ป่า    แทงบ้านเรือนลงเปื้อนปน
  สมบุญรู้กิติศัพท์   จะตามจับก็ขัดสน 
 ร้องป่าวประชาชน    ให้คาดห้างหนีช้างพลาย
  แล้วจึงชวนนายบัว   ไม่นึกกลัวเรื่องเป็นตาย 
 ตามช้างทุ่งลายสาย    ถึงโคกปดเห็นคชรัง
  สมบุญแอบตอยาง   บัวขุนนางส่งเสียงดัง 
 คชามาปึงปัง     ตีงวงฟัดเท้าฉัดทราย
  บัววิ่งตดพรูดพราด   ย่านปดฟาดล้มยักหงาย 
 จมูกกึ่งไปครึ่งปลาย    ขี้แตกพ่านคะอ้านเอ
  ช้างถึงงวงดึงผิด   แถไปติดต้นพาเข 
 สมบุญหมุนตัวเกว    ซัดหอกคว้างถูกข้างพุง



70
ช้างแสนรู้ คู่บ้านคู่เมืองนครฯ
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  ร้องตวาดด้วยสำาเนียง   ช้างจำาเสียงกลับตัวผลุง 
 พาหอกแล่นออกทุ่ง   สมบุญมาฉุดคร่าบัว
  ลุกขึ้นขี้เต็มเบน   ไหลเลนเป้นเหม็นเจ็บหัว 
 เปื้อนเปรอะเขล่อะทั้งตัว   เหมอืนลกูววัหลวนเดยีวๆ
  ผุดวิ่งทิ้งสมบุญ   ดินเปนฝุ่นไม่แลเหลียว 
 ชายหญิงวิ่งกันเกรียว    แคละห่อผ้าคร่าแม่ยาย
  เบิบข้าวคำาสองคำา   ล้างถ้วยควำา่กลบัเป็นหงาย 
 แล้วชวนกันปีนป่าย    ขึ้นหอห้างกันช้างแทง
  บ้างที่มีลูกติด    ม้วนผ้าปิดปากลูกแข็ง 
 บ้างเหลี้ยมหลาวไว้แทง   อีกขยะเหยื่อใต้เสือมาย
  ที่คาดห้างไม่ทัน   นั่งรำาพันยกมือไหว้ 
 เดชะคุณตายาย    ในห้องหอครูหมอเมีย
  พระเณรทุกอาราม   ได้ทราบความหัวใจเสีย 
 วรบาตรทิ้งราดเรี่ย    ต้องอดข้าวทั้งเช้าเพล
  โบสถ์วัดแน่นยัดเยียด   ไม่รังเกียจประสกเถร 
 สีกาปนพระเณร    เกรงชีวิตจะปลิดปลง
  คชาเที่ยวระราน   เข้าในบ้านตาจันคง 
 แก่นักแทบจักหลง     อายุราวเก้าสิบปี
  แก่นักหอบหอแห   พอเหลียวแลเห็นคชี 
 ตกใจไม่สบปดี     ร้องอึงมี่เรียกเณรไช
  เร็วมาพากูกัน    แล่นจันหวันไปที่ไหน 
 หมดดีไม่มีใคร    พาแต่ตัวชาติชั่วแรง
  ทิ้งไว้ในช้างนีด    ลูกนอกรีดเศษคนแช่ง 
 เรียกๆ จนสิ้นแรง    เสียอารมณ์เป็นลมพลอย
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  ล้มพับลงดับจิต   แถกไปติดกองขี้ฝอย 
 ปากอ้าเขฬาย้อย    ขาดชีวาคาประตู
  ลูกหลานยินเสียงดัง   แล่นสึงลังเข้าไปดู 
 ตายดีครั้งนี้กู     พ่อเฒ่าคงผงเป็นเคย
  ไวๆ รีบไปช่วย    อย่าให้ม้วยเสียก่อนเหวย 
 หญิงชายต่างวายเวย    มาพร้อมหน้าประดากัน
  บ้างคาดคบไม้ไผ่   แล้วจุดไฟวิ่งเป็นควัน 
 พอเหลียวเห็นคชวัน    ล้มกลิ้งทูตนอนตูดแดง
  เรื่องช้างเล่นจันหวัน   ขี้เกียจกลั่นมาแถลง 
 ฟั่นเฝือเบื่อจะแต่ง    เก็บพาทีแต่นิทาน
  เรื่องนี้ที่ได้รู้    เมือ่ครัง้อยูว่ดัหน้าพระลาน 
 สมบุญนำาคชสาร     เมื่อหายคลั่งมายังวัด
  อุปัชฌาย์ของข้าพเจ้า   ให้แก่เล่าเรื่องประวัติ 
 คราวบ้านำ้ามันจัด    จำาเริญช้างทำาอย่างไร
  ลือกันว่าแทงคน   เสียปี่บ่นจริงหรือไม่ 
 เรายังสนเท่ห์ใจ    หรือใส่ร้ายให้คชี
  สมบุญนั่งขัดสมาธิ   กลางอาวาสเข้าได้ที่ 
 จับเริ่มแต่่เดิมที    สำาแดงข่าวคราวลงมัน
  แกเล่าเป็นเค้ากลอน   ว่ากุญชรนี้อัศจรรย์ 
 ถึงว่าบ้านำ้ามัน     ไม่ดุดันทำาร้ายใคร
  คนกลัวกันเสียเอง   ด้วยนึกเกรงว่าสัตว์ใหญ่ 
 เที่ยวหาที่อาศัย    ทิ้งเรือนร้างคาดห้างนอน
  แม้นร้ายเหมือนช้างอื่น  คนในพื้นภาคอุดร 
 คงถึงความม้วยมรณ์    ล้มตายบ้างเพราะช้างแทง
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  ซึ่งว่าตาคงตาย   คนทั้งหลายกลับมาแหลง 
 ใช่ว่าคชาแทง     แกลุกล้มเพราะลมตี
  ใส่ร้ายให้กับช้าง   คิดดูบ้างเรื่องปักษี 
 เช็ดปากแล้วจากที่    พูดกันมี่นึกน่ากลัว
  เช็ดปากว่าเจ็ดปาก   พูดถลากจนหลำาตัว
 เล่นลิ้นเสียชินตัว    พลิกชอเช็ดเป็นเจ็ดไป
  ร้ายอยู่คนหมู่มาก   เห็นคล่องปากก็เอาใหญ่ 
 ที่ไม่รู้อะไร     พลอยไถลไปตามกัน
  ที่จริงตาจันคง    ใช่ปลดปลงด้วยคชวัน 
 แต่ว่าเวลานั้น     ช้างมาพบก็สบที
  ลูกหลานของผู้ตาย   เห็นช้างพลายยืนช้างผี 
 นึกเหมาเอาคชี    ว่าลงงาตาคงตาย
  พูดปร๋อกันต่อไป   ที่พอใจก็กลับกลาย 
 ลือดังทั้งลายสาย    ว่าแทงตายสิบกว่าคน
  พูดเปล่าไม่เข้าเรื่อง   ให้พลอยเปลืองเวลาตน 
 พูดเหตุไม่สมผล    เพียงเรื่องราวเข้าระวาง
  แกเล่าว่าคชี    ครั้งเห็นผีจัันคงดาง 
 ยืนรอพอสว่าง     ล่วงเวลารุ่งราตรี
  ช้างนึกว่าคนหลับ   เดินถอยหลับออกจากที่ 
 แล้วไปตักวารี     มาประปรายเพื่อให้ตื่น
  ครั้นช้างไปตักนำ้า   ฝ่ายนางขำากับนายชื่น 
 ลอบแล่นมาบนพื้น    อีกชาวบ้านพล่านเข้ามา
  หวังจะลักเอาซากศพ   พาหลีกหลบหนีคชา 
 ทั้งจะแลบาดแผลงา    ว่าลึกกว้างเป็นอย่างไร
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  ครั้นมาพร้อมหน้ากัน   ต่างลุกลนค้นดูไป 
 ไม่เห็นมีอะไร     ก็เข้าใจว่าลมตี
  กำาลังนั่งปรึกษา   เห็นช้างมาวิ่งทุ่มผี 
 บางคนผ้าไม่มี     พวยเข้ารกนอนถกคอ
  บ้างวิ่งกลับคามา   ส่วนคชายืนเคลียคลอ 
 บ้างที่ห่วงผีพ่อ     แอบกองข้าวเฝ้าด้อมมอง
  ครั้นสิ้นแสงสุริยา   ช้างไปพาฟืนมากอง  
 ซุกไว้ใต้ถุนห้อง    แล้วหาไฟมาใส่ลง
  พระเพลิงก็ลามลุก   ติดไม้พุกเป็นแสงส่ง 
 ลูกหลานท่านตาคง    ตบอกผลุงวิ่งยุ่งดี
  ข้าวยังสามสี่เลียง   ก็หมดเกลี้ยงในคราวนี้ 
 จะเข้าช่วยอัคคี    เกรงคชียืนตาแวว
  ไฟค่อยซุดซาลง   ตาจันคงก็หมดแผว 
 โอ่งเนียงพลอยเกลี้ยงแวว   นับว่าแล้วเสร็จกันไป
  จบกันฑ์ของขันนำ้า    มึกแทบควำ่าเสโทไหล 
 ผู้ฟังยังติดใจ     เขี่ยหมากให้รับไม่ทัน
  บ้างว่าเจ้าพระคุณ   โปรดการุญขออีกกัณฑ์ 
 ตอนจับคชวัน     ฟังคารมเถิดสมภาร
  สมบุญทำาตากลอก   จึงร้องบอกว่ายังจ้าน 
 จะให้ต่อขอสักจาน    แก้คอแห้งมีแรงกล่าว
  ฟังท่านสมภารขอ   ต่างหัวเราะกันมี่ฉาว 
 บ้างว่าอย่าร้อนเร้า   ส้มกับเกลือเชื่อว่าพอ
  สมภารควานคชี   ไม่ทำาทีให้แค่นขอ
 ยิ้มแย้มกระแอมออ    จับเรื่องต่อตาจันคง
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  นับจากแต่นั้นมา   ได้สิบห้าทิวาตรง
 จำาเริญเที่ยวเดินดง    ยังเป็นบ้าไม่ซามัน
  ผู้คนต่างแตกตื่น   นั่งกลางคืนนอนกลางวัน 
 ถึงว่าไม่ดุดัน     ทำามักง่ายไม่ใช่เต่า
  เจ้าพระยาเฝ้าปรารภ   สั่งไปจบที่นอกเขา 
 หมอช้างแต่ปางเก่า    รู้วิธีดีีเวทย์มนต์
  ต่างรีบกันเข้ามา    ขันอาสาหมดทุกคน 
 ไปอำาเภอสิชล     หยุดพักบ้านควาญสมบุญ
  ลูกเมียเจ้าของบ้าน   ซ้อมแต่สารเป็นตัวถุน 
 เคยปลาแกงกับหนุน    ทั้งดิบสุกจุกไม่พอ
  คนแรกจับคชา    ยินเขาว่าชื่อทองหอ 
 คามันอยู่จันพอ     อายุย่างเข้ากลางคน
  หนวดยาวปกสะดือ   มีขอถือด้ามไม้พล 
 รู้เลศทางเวทย์มนต์    เรียกผีชินได้สิ้นเปรว
  ท่วงทีมีตะบะ    ลือกันว่าไม่ไหลเหลว 
 จับช้างเอากลางเลว    รำ่าปากอ้ากล้าพนัน
  จึงชวนสมบุญควาน   ไปทำาการจับคชวัน 
 เสาอ้อยสามท่อนกลั่น    แล้วตั้งขวางทางช้างเดิน
  จำาเริญเมามันมา   แทงพฤกษาหักยับเยิน 
 ถึงกลางระหว่างเนิน    ทางสามแพร่งแหล่งมรรคา
  เห็นอ้อยทองหอหมอ   ตั้งวางล่ออยากภักษา 
 ฉวยคาบสาบมันยา    ส่งเท้าฉัดกับปัฏฐะพี
  ทองหอถกคอจ้ง   ยืนดุมฉงโกรธตาจี้ 
 ใคร่จะวิ่งเข้าไปตี    แต่เกรงใจมันใหญ่กว่า 
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  แค้นนักหักหน้าหมอ   เคยเรียนต่ออาจารย์มา 
 พลายพังทุกครั้งครา    ถึงดื้อด้นไม่พ้นมือ
  ถ้าเป็นชาติเผือกเนียม   ทำาใหญ่เยี่ยมก็ไม่ถือ  
 นี่สัตว์กินผึ้งกือ    จะเล่นกูได้ดูดี
  ด่าพลางคิดมาพลาง   จำาต้องล้างให้เป็นผี 
 ถึงเรือนตั้งพิธี     ร้องเรียกผีพวกภูตพราย
  ผีตายไม้โลงใส่    ผีขาดใจเพราะกินควาย 
 ผียังไม่ทันตาย     หามลึงลังฝังทั้งเป็น
  รีบไปจุกคชา    ล้างชีวาให้กูเห็น  
 มันทำาระยำาเป็น     เจ็บไม่หน่อยฉัดอ้อยโยน
  กาศพลางจุดเทียนไชย   ไม้ขีดไฟพลัดลงโถน 
 เทียนล้มหักเอนโอน    ป้องมือฉุดจ่อจุดอื่น
  ทุปรัวะดังขั้วตอก   ฉวยได้ทอกกับดุ้นฟืน 
 ขวั้นไหม่ใส่ดินปืน    แล้วจุดลองทำานองเดียว
  วิปริตผิดสังเกต   ต่างเห็นเหตุนึกเสียวๆ 
 สมบุญขนลุกเกรียว    ออกหลีกหนีหาที่บัง
  ชาวบ้านที่มาดู    หลีกจากหมู่ไม่กล้านั่ง 
 จะกล่าวฝ่ายคชารัง    เดินตะบึงถึงคามา
  งาจ้วงฟัดงวงผรอ   ตาทองหอแถกติดฝา 
 ดันล่องช่องวิฬา   เชอืกพานโครงห้องโตงเตง
  นางนิ่มเมียสมบุญ   ฉวยได้หนุนวิ่งโทงเทง 
 สัญญาว่าลูกเอง    พาหนีช้างเดินคางยาน
  ทองหอหมอปีศาจ   ปลำา้เชอืกขาดลงนอนคลาน 
 ช้างเห็นคู่สังหาร    ก็ลงงาไม่ปรานี
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  เสร็จฆ่าคู่อาฆาต   แล้วถอนบาทออกจากที่ 
 พวกหมอที่ยังมี    ต่างหลกีกายเกรงวายชนม์
  คนหนึ่งชื่อนางฉ่าง   ดูท่าทางแกชอบกล 
 หัวใสเหมือนไฟลน    ดังปรนไร่ไม่เส้นเดียว
  แกมีช้างตัวต่อ    เชื่อพังหรอดูประเปรียว
 รู้ทางจับข้างเพรียว    เก่งฉกาจไม่พลาดแพลง
  ขันต่อเข้าขอสู้    ตื่นเช้าตรู่หวันแตกแสง 
 เสร็จการกินข้าวแกง    ขึ้นนั่งคออิหรอพัง
  ข้าวไข่ใส่หางตอง   ให้ลูกน้องถือตามหลัง 
 มุ่งตรงเข้าดงรัง    มาถึงที่คชีอยู่
  หยุดช้างกลางสนาม   มือล้วงย่ามหยิบมีดครู 
 ทำาเพียรตามความรู้    ลงจากคอพังหรอมา
  เหล้าขาวตั้งเส้นวัก   จุดเทียนปักแปดทิศา 
 โอมอ่านเวทคาถา    เศกข้าวก้อนป้อนช้างต่อ
  เอาด้ายดำาแดงขาว   ผูกคอเท้าอิพังหรอ 
 แก้ปลอกออกจากคอ    ยันต์ปกหัวตะกั่วดำา
  ช้างต่อวันจะตาย   ไม่ผึ่งผายเดินหัวปรำา 
 ประชาชนบ่นพึมพำา    ว่าตาฉ่างกับช้างต่อ
  กูว่ามะตี้เง็ง    นอนชกัเหง็เหมอืนทองหอ 
 จะพูดว่าขัดคอ     เดียวก็เห็นใครเป็นตาย
  ฝ่ายข้างช้างตัวต่อ   ออกเดินล่อจำาเริญพลาย 
 ฉัดดินจับกลิ่นอาย    แผดเสียงร้องก้องอรัญ
  คชรินทร์ได้ยินเหมีย   ที่อ่อนเพลียก็แข็งขัน 
 รำางามาเป็นควัน    พังหรอหันอยู่กลางแปลง
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  พลายดำาเกิดกำาหนัด   เข้าสัมผัสเอาเต็มแรง 
 เสยงาคัดขาแข็ง    งวงพาดหลงัด้วยขลงักาม
  อีพังไม่หวังพาด   ยั่วสวาทให้หลวงตาม 
 กุมงาพาพลายงาม    หวังเอาทีให้มีชัย
  ฉ่างควานอิพังหรอ   ยิ้มปากผร้อนำ้าลายไหล 
 จำาเริญเดินเคล้าไคล    งวงกว้านท้องคลำาของลบั
  พังหรอแอบตอไม้   กุมงาพลางเยื้องขยับ 
 ครั้นถึงที่แคบคับ    อิงตัวทับฉวยงาบิด
  จำาเริญไวทีท่า    หยองเท้าหน้าเข้าต่อติด 
 สองช้างต่างแผลงฤทธิ์    จำาเริญขวิดอีพังทรุด
  ช้างต่อถลำาหลุม   งวงที่กุมงาพลายหลุด   
 โถมแทงเต็มแรงรุด    เลือดไหลปุุดเข้าถึงตับ
  พังหรอมรณา    ขาดชีวาล้มลงทับ 
 ตกบ่อนอนคอพับ    ชีวิตดับโลหิตเลน
  ตาฉ่างหมอช้างเหมีย   ยืนหน้าเสียเหมือนลิงเสน 
 ชายหญิงวิ่งตีนเซน    นำ้ามูกเพรื่อเหงื่อเป็นมัน
  ตาฉ่างครั้นช้างตาย   เดินหน้าหายตีนมือสั่น 
 ใครว่าไม่จาบัลย์    ทิ้งบอกยนเปิดพ้นเลย
  ทราบข่าวถึงพระยา   จึงบัญชากับนายเฉย 
 พรุ่งนี้มึงกับเพย    เอาพังหงษ์ส่งให้ไป
  บางทีรู้ว่าแม่    กูเชื่อแน่ว่าจับได้ 
 นายเฉยไม่เลยใจ    รีบออกมาพาช้างพัง
  ไปส่งยังข้าพเจ้า   บอกว่าท้าวคุณรับสั่ง 
 ให้พาคชาพัง     เป็นมารดามาแต่ก่อน
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  ข้าพเจ้าเห็นคชี   มิได้มีสโมสร 
 ด้วยว่าพังกุญชร    ก็เกินแก่ชะแรกาย
  ทั้งเป็นช้างตัวเมีย   กำาลังเพลียแรงหาไม่ 
 เหมือนพามาให้ตาย   แต่ท่านใช้จะต้องทำา
  ปรึกษากับนายเฉย   จนล่วงเลยเข้ายามคำ่า  
 ชวนกันกินข้าวนำ้า    แล้วไสยาล่วงราตรี
  ครั้นรุ่งสุริยา    ตื่นล้างหน้าสูบบุหรี่
 รีบมาพาคชี     อีพังหงษ์ตรงเข้าไป
  ครั้นถึงที่แต่ก่อน   ปล่อยกุญชรไว้ชายไพร 
 เป็นตายก็ตามใจ    แล้วแอบอยู่ดูคชา
  จำาเริญบ้ามันคลั่ง   เห็นช้างพังตะพงมา 
 ไม่รู้ว่ามารดา      จะลงงาพังกุญชร
  พังหงษ์ฟัดงวงผรู   จำาเริญรู้ว่ามารดา 
 วิ่งสะดุดไม่หยุดหย่อน    หางชี้ฟ้าขี้ระนาว
  พังหงษ์ตะพงถึง   เอางวงดึงหางลูกบ่าว 
 ส่งปลอกให้ใส่เท้า     ติดโซ่ยาวสบายดี
  ข้าพเจ้ายินดียิ่ง   กระโดนวิ่งขึ้นหลังขี่  
 จบเรื่องจับคชี     เพียงเท่านี้ลงเอวัง

ราบ ๒๘
 พวกฟังนิทาน   กราบลาสมภาร  กราบสู่เคหัง
สมบุญพักบ้าน      หนังหวานท้ายวัง     ครั้งรุ่งสิริยัง    
เข้าเฝ้าเจ้านาย
 สมเด็จเจ้าพระยา  เห็นควาญคชา   ยื่นผ้าขาวให้  
ราคาแปดอัฐ       ปลวกกัดประปราย    จงเอาไปใช้      
กันลมห่มนอน
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 สมบุญรับผ้า   ขี้ไร้ให้มา   แล้วกราบลาผ่อน 
พ้นออกนอกวัง     ใคร่จะฝังใต้ขอน    ผ้าอ้อมเด็กอ่อน  
ริ้วร้ายไม่ปาน
 เข้าบ้านหวานหนัง  อายจิตต์ปิดบัง   บัดสีหนังหวาน
เก็บของขึ้นช้าง     ตั้งวางควรการ    แขบขับคชสาร   
กระทั่งคามา
 เลี้ยงช้างตามเคย  มิได้ละเลย   สุขสวัสดิ์วัฒนา 
เช้าคำ่าสำาราญ     เป็นช้านานมา    ช้างอยู่ท่าหลา    
สิบห้าปีปลาย
 ข่าวคราวร้ายดี  นอกจากพาที   ไม่มีอันตราย
สมบุญคนควาญ      รักปานลูกชาย    ชาวบ้านไกลใกล้   
ยำาเยงเกรงกลัว
 ตาสมบุญควาญ  ไม่แก่เกินการ   เนื้อนุ่มพุ่มพัว 
บังเกิดโรคา       เข้ามาเบียดตัว     พุงลั่นดันพรั่ว      
ขี้รั่วบวมพอง
 นางนิ่มภรรยา  ให้แพทย์ประกอบยา  ไม่กล้ารับรอง 
มีทรงกับทรุด     สิ้นสุดข้าวของ     สารพัดขัดข้อง    
ทวนทับกลับกลาย
 หมอนวดตรวจเส้น  คำ่าเช้าเคล้าเคล้น  มิได้เคลื่อนคลาย  
มีแต่โทรมทรุด     ลงทุกเพรางาย    บอกอาการตาย   
หัวเสือกเกลือกตา
 ที่รู้ญาณสูตร์   ประชุมกันพูด   มนต์พระสงฆ์มา 
สวดเป็นบังสุกุล      ยันทุนคาถา     คนไข้ไหว้พระ     
ลมปะทะสิ้นปราณ
 ญาติกาปรารภ   จัดงานการศพ   สวดมงคลบ้าน 
รุ่งเช้าดับธาตุ      ตักบาตรให้ทาน     นับว่าเสร็จการ    
ขึ้นข้อต่อไป
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 สมบุญถึงตาย   จำาเริญตกได้   กับควาญคนใหม่ 
ชื่ออินยินนาม      ข้ามเขาธงไป     ดุดื้อมือไว       
นิสัยร้ายแรง
 บ้านอยู่นากะซะ  ตำาบลเวียงสระ   อำาเภอพระแสง  
ชอบเล่นถั่วโป      ต่อยหัววัวแกง     ข้อข้องร่องแร่ง    
เทือกเถาเก่าแก่
 ดีปลีขี้หมิ้น   ถึงเวลากิน   คอยปล้นพ่อแม่ 
เพื่อนบ้านปลูกฝัง    เที่ยวนั่งคอยแล     ขีค้ร้านเหมอืนแพะ   
เมาแต่สุรา
 เมียดังรายมาย  เอาจอบกายๆ   แล้วปลูกขิงข่า
พริกตะไคร้ใส่ลง     แตงคงถั่วงา    นำ้าเต้าขี้พร้า     
รวมรุมหลุมเดียว
 คุ้ยหญ้ามาปก   รอเคร่าฝนตก   คงแตงแห้งเหี่ยว 
ไก่เขี่ยหมูดุด      เป็นผุดเป็นเกลียว    ฝนแล้งแห้งเหี่ยว    
แดดเผาเอาตาย
 เมียด่าประจาน  อ้ายปราณขี้คร้าน  เสียชาติเปนชาย
ทำาไหรไม่ถูก      ทำาลูกทำาได้      ใคร่จะใส่ยาตาย    
เสียให้มรณัง
 ควาญตีนชื่อเถื่อน ไม่มีบ้านเรือน   ตัวเป็นกุฎฐัง 
มงคร่อหอแห     เน่าแผลเรื้อรัง     ตุ้งกาไม่ตั้ง     
อัดควันกัญชา
 ส่วนอินกินเหล้า  เมาคำ่าเมาเช้า   ทุกวันอัตรา 
วันหนึ่งสองชาย     เหมาไม้ฝรั่งมา    จากคลองเคยีนซา   
อำาเภอลำาพูน
 ไม้เจ็ดพันยก   เงินสามพันหก   ร้อยบาทประมูล 
ชักลากจากป่า      มาคลองสินปูน     ทางร้อยเส้นศูนย์    
เศษเก้าสิบวา
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 การเหมาครั้งนั้น  หุ้นส่วนชวนกัน  มากแรงคชา
แต่ช้างนอกนี้     จักมิพรรณนา    เก็บแต่เรื่องว่า   
ประวัติจำาเริญ
 ลงงานลากไม้   ด้วยควาญใจร้าย  แขบใช้จนเกิน 
นำ้าหญ้าอาหาร     สองควาญละเมิน    ฟันสับยับเยิน   
เลือดซับนับรู
 เดินไม่ทันใจ   เถื่อนใช้หอกใหญ่  ถิ้มแทงตาหู 
ช้างร้องปากอ้า      นึกน่าเอ็นดู      ท่านขุนพิปูนรู้   
พูดจาห้ามปราม
 อย่าทำาหยาบช้า  รู้ถึงเจ้าพระยา   ดูท่าจะเกินความ 
ฟังเราพาที      คชีตัวงาม     ขึ้นชื่อลืมนาม    
ข่าวดังทั้งเมือง
 ครั้งอยู่ฉลอง   ขุนทิพย์ยกย่อง   ไม่ให้ขุ่นเคือง 
มาทำาขมขี่       เห็นมิเข้าเรื่อง     สำาหรับช้างเครื่อง   
ประดับรับนาย
 เอาใช้การงาน   ทุกข์ทนทรมาน  คชสารผอมผ่าย 
ทำาไม่ปรานี      คชีท่านตาย      จะเกิดวุ่นวาน    
เห็นไม่เข้าการ
 ถึงท่านไมว่า   จำาเริญคชา   รอบรู้กิจการ 
อย่าเล่นสกปรก   นรกจะกินกะบาล  ฝืนกฎคชสาร    
ช้างประหารบรรลัย
 อินควาญขานตอบ  ท่านขุนว่าชอบ   ทุกสิ่งจริงไป 
แต่สำาหรับผม      ปรารมภ์หัวใจ     ไม่มีอัฐไพ      
เลี้ยงบุตรภรรยา
 เลี้ยงช้างไม่ใช่   กินขี้ช้างได้   ผมไม่เคืองคา 
นี้กินข้าวสาร     คาวหวานนาๆ   หมากพลูปูนยา   
ต้องหาให้กิน
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 เฉพาะท่านขุน     เกิดในกองบุญ   ใครไม่ดูหมิ่น 
ทรัพย์สินมั่งคั่ง     เต็มทั้งแผ่นดิน   ไกลกับกับอิน     
พูดเล่นได้สบาย
 ผมเป็นคนยาก   ต้องหาใส่ปาก   อดเช้ากินสาย
จะอยู่เปล่าไป      ไม่ไหรใช้จ่าย     ซึ่งขุนพิิปราย     
ใช่จะไม่เอาคำา
 แต่สำาหรับผม    บุญไม่อบรม     เกดิเขญ็เปนกรรม
พูดแล้วสองขาย     แก้สายโซ่ลำ่า     ขับช้างไปทำา      
งานลากจากป่า
 เถื่อนถือหอกตาม     แทงโลหิตซาม   ทั้งสี่บาทา
ช้างยืนตัวแข็ง     หมดแรงลากพา    อินขี่คอด่า    
ขอรันสั่นรัว
 คชรินทร์ยินควาญ  ด่าว่าประจาน   หมดความรักกลัว
ฟัดงวงเสยงา      ถ่างขาสบัดหัว      เถื่อนเห็นฟ้ารั่ว
ผุดวิ่งทิ้งแซง
 อินตกใจนัก   ฟันด้ามขอหัก         ตกคว้างกลางแปลง
ช้างจับฉีกขา      เสยงาสองแทง      อุราผ่าแล่ง      
ลุตลอดปอดโครง
 เถื่อนเหลียวแลมา  เห็นช้างลงงา   เพื่อชายตายโหง
ตกใจตาขาว      วิ่งราวปลาโทง     ถึงที่พักโรง      
ล้มเสือกเกลือกคลาน
 ท่านขุนพิปูน   นายแก้วนายพูน  นั่งปรึกษาการ
เสียงดังกรากโกรง     หน้าโรงพื้นชาน    แลดูเป็นนาน    
เห็นควาญคชี
 มานอนทอดกาย  ปลำ้าตีนขวายๆ  อยู่ใต้ครกสี 
ต่างลุกออกมา      เงือดง่ากระบี่     มองดูรู้ดี      
ว่าเถื่อนเพื่อนกิน
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 ต่างนึกสงกา   เหตุไฉนวิ่งมา   ผ่อนผ้าขาดสิ้น 
หรือแล่นหลีกหลบ     พานพบพยัฆคิน     ไม่เห็นนายอิน   
เหตุผลกลใด
 หรือถูกคชา   แทงอินมรณา   นึกน่าสงสัย 
มานอนเกลือกแกลบ     เกือบแทบจะขาดใจ    ลำาเพ็งขบไข่      
มดลิ้นกินตา
 ต่างช่วยเหยอครก  เถื่อนเหิดคอถก  นึกว่าช้างคร่า 
แลเห็นท่านขุน     ค่อยอุ่นอุรา      ละอายไม่ผ้า     
โดดผลาวเข้าครัว
 ท่านขุนยิ้มพราย  แก้วพูนสองสหาย  ต่างปิดปากหวััว 
แล้วจึงซักถาม    เนื้อความส่วนตัว    เถื่อนค่อยคลายกลัว 
เล่าต้นตลอดปลาย
 ท่านขุนตอบความ  เราได้ห้ามปราม  ไม่ทันจะข้ามงาย 
อินทำาครั้งนี้       ป่นปี้กันหลาย     จำาเริญแสนร้าย    
เรารู้เรื่องดี
 อินตายได้เรื่อง   กว่าจะรู้ถึงเมือง  ช้างเที่ยววารี 
ไม่มึงก็กู       คอยดูพรุ่งนี้     กล่าวฝ่ายคชี     
บ้าเลือดเดือดดาล
 แทงอินสิ้นใจ  แล้วช้างเที่ยวไป      หาเพือ่นเถือ่นควาญ
ไปพบศัตรู   เข้าสู่ไพรสาณฑ์  จวนราตรีกาล
ถึงคลองท่าชี
 แลเห็นไม้ฝรั่ง   ซึ่งชักมาตั้ง   ริมฝั่งนที 
กองน้อยกองใหญ่      งัดไปจากที่      ไม้ตกวารี      
จมลงคงคา
 ฝ่ายคนเฝ้าไม้   ฝรั่งจ้างไว้   ให้อยู่รักษา 
ยินเสียงเปรี้ยงปร้าง    นึกว่าช้างป่า     แตกโขลงเที่ยวมา    
ต่างหาคบไฟ
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 จับหอกคนละอัน  วีไฟเป็นควัน   ช่วยกันยิกไล่ 
จำาเริญคชี       แสร้างทำาหนีไฟ     เลียบแม ่นำ้าไหล    
สองชายไล่มา
 ถึงที่แคบคับ    ช้างหันหน้ากลับ เข้ารับอาญา
คนทิ่มคบไฟ      คชไกรแย่งมา     ทิ้งลงคงคา      
สิ้นทั้งหอกยนต์
 นายแสงนายไหม  ถูกช้างดับไฟ   มืดไม่เห็นหน 
จะสู้ก็ไม่ดี       จะหนีก็ไม่พ้น     ถึงริมฝั่งชล     
พลาดพลกตกพลวม
 จรเข้น้อยใหญ่   ต่างตัวดีใจ   แย่งเนื้อไปอวม 
นายแสงแถกดี      นำ้าตีีเข้าซ่วม            ปลาแขยงแพงพวม   
ขึ้นตลิ่งวิ่งดม
 จำาเริญคชา   ออกเดินรำางา   มาทุ่งทิตย์พรหม 
แสดงหาหญ้านำ้า     ตามชอบอารมณ์   กินจนพุงกลม     
เที่ยวตามความสบาย
 เห็นช้างนายพูน  รวมทั้งขุนพิปูน  เจ็ดช้างผูกไว้ 
จำาเริญเข้าปลำ้า     ช้างลำาแตกพ่าย    สิ้นทั้งพังพลาย     
ไม่เหลือตัวเดียว
 พวกช้างเหล่านั้น  หลุดจากเครื่องพัน  วิ่งพรูกรูเกรียว 
เข้าสวนกวนผัก     ถอนหักเปนเกลียว    ลงนาป้าเนี่ยว    
ยืนเคี้ยวพุงแบน
 คชาเจ้ากล   ออกจากบ้านบน  เข้าไร่นาแทน 
รื้อคอกวัวควาย     ทลายรั้วแดน       แผดเสยีงเปรีย้งแปร๋น  
เข้าไล่ราวี
 กระบือเหมียผู้   เกรงกลัวศัตรู   ดีดติ้งวิ่งหนี 
บ้างเหยียบลูกตาย     แตกพ่ายหมดดี     จำาเริญคชี  
หลีกกายหายตัว
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ยานี ๑๑
  สุริโยโผล่ท้องฟ้า   บ้างตื่นตานั่งมัวซัว 
 ที่เพิ่งมีเมียผัว     นอนหมัดฟากไม่หยากตื่น
  ที่หวังต่อการงาน   ก็ลนลานไม่แข็งขืน 
 ล้างหน้าออกมายืน    อยากสูบยาหาตองชิง
  บ้างออกไปจุดไต้   เห็นวัวควายขาดวุ่นวิ่ง 
 ลึงลังไม่นั่งนิ่ง     โดดทยานลงชานเรือน
  เห็นวัวควายแตกคอก   ตะโกนบอกกับเพื่อนๆ 
 ต่างคนมากล่นเกลื่อน    เสียงโฉฉาววิ่งพราวพรู
  บ้างแล่นจับวัวควาย   เลยศูนย์หายไปทั้งคู่ 
 บ้างยิกจับลูกหมู    มาใส่เล้าผลุดเข้าป่า
  กำาลังเที่ยวแล่นหา   ยินชาวไร่ตะโกนด่า 
 ตัดหัวมัวนิทรา     ปล่อยวัวควายให้ผัดคง
  ชาวนาร้องด่าฉาว   ฉากหัวเจ้าช้างใครหลง 
 ผัดข้าวเหนียวจนผง    จะจับส่งไปอำาเภอ
  ตาแทนยังนอนหลับ   กรนผอดผับปากละเมอ 
 ควายกูอยู่นี้เหวอ    นอนในเคาะไม่เอาะกิน
  ทองห่อผู้ภรรยา   ตื่นลืมตาหูได้ยิน 
 ปลุกผัวมัวสุบิน    ยังนอนฝันหวันผาแป 
  เสียงใครตะโกนด่า   จงฉีกตายกขึ้นแล 
 อ้ายเฒ่าหอนเห่าแซ่    หรือว่าเสือเข้าเถือควาย 
  ตาแทนยินเมียปลุก   ถลึงลุกขึ้นบิดกาย 
 ฉวยผ้านุ่งแม่ยาย    คลุมหัวล้านผ่่านออกไป
  นายพูนนอนหนูนบอก   จนหัวหลอกเป็นเงาใส 
 แสงตวันดันปลายไทร    สอดส่องหน้าลืมตาตื่น
  ลุกขึ้นยืนบิดตัว   เหาบนหัวพลัดนับหมื่น 
 ขุนพิปูนลุกขึ้นยืน    ถามเรือ่งราวทราบข่าวการ
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  คราวนี้แหละฉิบหาย   กว่าจะได้จัดหมอควาญ 
 จำาเริญเข้าเล่นงาน    หมอทั้งตัวหัวการเมือง
  ช้างทำาไม่ใครเห็น   เพียงแต่เป็นรู้ราวเรื่อง 
 ขืนเข้าทูลเจ้าเมือง    พยานปลูกเดียวถูกบอง
  มิใช่แต่ที่นี้     ครั้งคชีอยู่ฉลอง 
 ซื้อเหล้าให้เจ้าของ    เป็นเอเย่นต์เซ็นสุรา
  อัฐไพมีหรือไม่    ช้างเอาได้ทุกครั้งครา 
 กงษียี่สิบกว่า     เลิกโรงร้างเพราะช้างเซ็น
  คราวนี้ประจักษ์ตา   ใช่เพียงว่าต่างได้เห็น 
 เที่ยวทำาระยะเป็น    ปล่อยวัวควายลงไร่นา
  แล้วกลับไปลับเงา   เราถูกปรับหรอยราสา 
 เสียทรัพย์อัปรา    อินก่อเหตุชาติเปรตแรง
  ขุนพิปูนผู้ประมุข   นัง่ปรบัทกุข์กบัชาวพะแสง 
 ยกเหตุข้ึนแสดง    กบัพวกพ้องเจ้าของควาย
  ช้างท่านใช่ช้างเรา   จะปรับเอากับใครได้ 
 ฟังคำาขุนบรรยาย   ยกเหตุอ้างต่างเห็นจริง
  เจ้าข้าวและเจ้าผัก   เห็นเสียหลักก็ยอมนิ่ง 
 ไม่ใครพูดท้วงติง    ต่างระงับดับความเคือง
  ช้างเล่นสัปดน    แต่ว่าคนนอนคางเหลือง 
 ว่านักก็ชักเปลือง    เวลากล่าวหาวเหานอน
  จับเรื่องแต่แทงควาญ   สิบวันวานอยู่ดงดอน  
 ตัดว่าเจ้านคร     จับผูกลำ่าบ้านกำานัน
  แล้วจัดคนคอควาญ   ใครไม่หาญจะบากบั่น 
 คนนี้แล้วคนนั้น    ทั่วตำาบลแต่วนเวียน
  ยังมีชายนอกรีต   ชื่อนายฉีดดำาเนื้อเนียน 
 ภรรยาชื่อปลาตะเพียน    ตั้งเคหาอยู่นาบอน
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  รู้ข่าวว่าเจ้าพระยา   ท่านจัดหาควาญกุญชร 
 แขงมือเข้าซื้อร้อน    รับคชาพาเอาไป
  ออกจากบ้านทุ่งหัน   รีบตะบันไม่หยุดไหน 
 ถึงบ้านคำ่าไรๆ     ลำ่าคชาป่าไสอ่อน
  ขึ้นเรือนนั่งนอกแหยะ   ลูกรำ่าแซ่เหมือนแมงชอน 
 เมียได้เครื่องอาภรณ์    หัวริกรี่ด้วยปรีดา
  เงินทองของพอใจ   ทุกคนไปย่อมปรารถนา 
 ผู้หญิงยิ่งศรัทธา    เห็นเงินผัวปลิ้นตัวนวน
  ฉีดรับเลี้ยงคชา   รวมเวลาสิบปีถ้วน 
 เหตุร้ายไม่ก่อกวน    ด้วยจริตผิดกับอิน
  เพื่อนบ้านก็นับหน้า   ใครไม่กล้าพูดดูหมิ่น 
 นับว่ามีอันจะกิน    พูดถึงทรัพย์แทบนับพัน
  คราวหนึ่งมรสุมฝน   นำ้าหลากล้นจมคามัน 
 ตรง พ.ศ.สองพัน    สี่หกสี่ปีมะโรง
  ทุ่งสงนำ้าท่วมตลาด   ในคฤหาสน์จมอ่างโอ่ง 
 บ้านเย็บเตาะทำาโพง    วิดนำ้าออกหัวศอกด่าง
  รามจันเทศพ่อค้า   ดับห่อผ้าพูดจ้างช้าง 
 ฉีดอยากได้สตางค์    รับบรรทุกจุกของลง
  แล้วพูดกับจำาเริญ   เหตุฉุกเฉินพาเทศส่ง 
 ถึงเมืองรื้อเครื่องลง    ไม่รับรองทุกของใคร
  คชรับฟังปฏิญาณ   ออกเดินทางผ่านนทีไหล 
 เทศนั่งเหมือนลูกไก่    ถูกเพื่ออุกหัวจุกซอง
  คชาพาตะบึง    คืนเดียวถึงเทศรื้อของ 
 เสร็จสรรพรับเงินทอง    ยี่สิบบาทแล้วยาตรา
  หยุดพักพระนางหงษ์   บ้านพ่อสงเกลอบิดา 
 รุ่งตะบึงถึงคลองหนา    ลงข้ามสาครินวน
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  นำ้าเชี่ยวกลิ้งเกลียวกลัด  วายุพัดกระพือชล 
 คชรินทร์ดิ้นกระวน    เลยตกนำ้าลอยตามเกลียว
  โวงสบัดพลิกพลัดพลาด  พานหน้าขาดตกชลเชี่ยว 
 คชรังรั้งงวงเกี่ยว    กมุกอดควาญผ่านขึน้ดอน
  ฉีดบอบนั่งหอบฮัก   คางสั่นกักเหนื่อยตัวอ่อน 
 โวงล่มจมสาคร    เงินสิบเก้าก็ผลาวไป
  ผ้าลายเทศให้เมีย   ก็ลอยเสียตามนำ้าไหล 
 ฉีดควาญรำาคาญใจ    นึกรันทดอดข้าวปลา
  ฝนซำ้าลงพรำ่าพรู   นั่งหัวคู้กางแผ่นฟ้า 
 คำ่าพลบพื้นนภา     มืดจี้ตาไม่เห็นทาง
  ขอพลัดไม่รู้มือ    นั่งคลำาดือเปลือกพุงบาง 
 คชสารชำานาญทาง    มาถึงร่อนราวก่อนไก่
  เทียบช้างกับศาลา   คลานลงมาเหมือนปูไต่ 
 ลืมลำ่าคชไกร     นอดคุกเข่าเมานำ้าลาย
  อ้าปากรากเกลี้ยงแผว      นอนท้องแหนวเหนือ่ยแทบตาย 
 คลำาพุงแล้วใจหาย    คิดถึงเงินที่หล่นคลอง
  จำาเริญเห็นคนหลับ    ออกเดินกลับหนีเจ้าของ 
 เข้าไร่ของนายทอง    ยันเอาอ้อยอร่อยใจ
  เต็มพุงพอรุ่งแสง   แล้วค่อยแฝงหลีกตัวไป 
 พ่อค้าสาจีนไทย         เปิดร้านโรงเสียงโกรงกราว
  พวกเจ๊กขายข้าวแกง   ติดไฟแดงแต่หัวเช้า 
 เตาข้าวก็หุงข้าว    เตานำ้าร้อนก็ป้อนฟืน
  ตาทองเจ้าของอ้อย   ตะวันลอยสะดุ้งตื่น 
 ล้างหน้าออกมายืน    ผันเห็นอ้อยยับย่อยดี
  มักง่ายลักไม่ขอ   กินหมดหนอชาติอัปรีย์ 
 เดินมาด่าอู้อี้     เหน็รอยช้างกว้างเกอืบวา
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  ช้างใครใหญ่เท่าหวัน   เข้ามาหยันเอาราสา 
 ตามรอยถึงศาลา    พบหัตถีกับชีเปลือย
  นอนคู้เหมือนหมูขูด   ยืนพิศููจน์จนลืมเหนื่อย 
 เปรตแท้นอนแก้เปลือย    นึกสงสัยไทยหรือลาว
  หมัดหูแยงรูดือ    ยุงบินฮือลืนตาขาว 
 ยกขึ้นเถิดอ้ายบ่าว           ช้างแตกปลอกออกแทงคน
  ฉีดนอนล้อนเหมือนแรด  ได้อุ่นแดดกำาลังกรน 
 ยินเสียงสำาเนียงคน    ลืมตากว้างเห็นช้างยัง
  ซึ่งลืมลำ่าคชี    เผลอสติไม่นึกหลัง 
 ได้ยินตาทองดัง    ขึ้นเสียงแขงแถลงการณ์
  อะไรคนแก่ๆ    ชอบอยู่แต่สมาทาน 
 ศีลาห้าประการ    นี้คารมไม่สมแก่
  ช้างลำ่าตลอดคืน   ลุงยังขืนพูดตอแหล 
 ตาทองฟังกระแสร์    เจ้าช้างรับจับถ้อยคำา
  ยังพูดโกหกได้    กุญชรพลายที่ไหนลำ่า 
 ฉีดฟังตาทองยำ้า    ร้อนฤทัยดังไฟลาม
  ไม่รับแก่จับติด    ขืนเบี่ยงบิดจะเกิดความ 
 นั่งหน้าเหมือนพระราม    เมื่อทศภักตร์ลักษีีดา
  น่าเกลียดช้างอัปรีย์   ซนสิ้นดีใคร่หักขา
  ไม่ทันจะปิดตา     เที่ยวค้นเหตุชาติเปรตแรง
  เจ้าทรัพย์มาปรับเอา   ยังหัวเข่ากับหน้าแข้ง 
 เทศให้ยี่สิบแบงก์    ลอยนำ้าฉาดไม่บาทเดียว
  แต่จะกินยังไม่มี   คิดให้ถี่แล้วน่าเสียว 
 นึกพลางทางพูดเคลียว   ดัดลมลิ้นปลิ้นตาทอง
  กรุณาเถิดน้าชาย   ค่าเสียหายที่เรียกร้อง 
 เงินมีอยู่ที่น้อง     บ้านร่อนในจะไปเอา
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  ตาทองร้องตุ๊กแก   ว่านั่นแน่จะเล่นเรา 
 ปลอกปลิ้นลิ้นนอกเขา    มิใช่เราเป็นเด็กอ่อน
  เถิดลองแลสักครั้ง   แม้จริงจังจะผันผ่อน 
 ถ้าแม้นพูดหลอกหลอน   จะจับส่งลงโทษทัณฑ์
  ว่าพลางทางตักเตือน   อย่าแชเชือนไปด้วยกัน 
 ฉีดนั่งเงยแลหวัน    ถ้าเหาะได้ใคร่จะบิน
  สุดจะผัดตัดสินใจ   แล้วลงไปลำ่าคชรินทร์ 
 เดินเชือนเหมือนไม่ดิน    สติลอยราวคอยโลง
  เข้าถึงตลาดใน    หยุดหายใจเกือบชั่วโมง 
 ผันไปแลในโรง     เห็นข้าวตากอยากพอดี
  จีนเฒ่าเจ้าของบ้าน   ฝันเห็นควาญพลายคชี 
 เรียกเข้ามากงษี    ฉีดได้ช่องย่องเข้ามา
  จีนยกสุราริน    เรียกให้กินโภชนา 
 ฉีดเยารางพัดผ้า   ปล่อยหัวตรงพงเข้าเปรว
  ฉวยเกียบตะพุ้ยข้าว   อ้าปากเคร่าเหมือนรูเหว 
 แกงร้อนช้อนจนเหลว    มึกตายืนราวกลืนกาง
  ปากเผยเงยดูดาว    ทุ่มถ้วยข้าวมือตบคาง 
 พุงซื่อดือเหมือนอ่าง   เดินไซไลราวไก่เภา
  เสร็จกินโภชนา   เถ้าแก่ว่าใช่ดูเบา 
 ลาล่วงกลับเนาะเขา    ด้วยคักชาอั้วต้องการ 
  ปูงอั้วลูเขาแตง   ขอจ้างแลงศักชสาง 
 ลีเงินค่าแลงงาง    เปงปะจังฉิกยั้งไป
  ฉีดรับนับใส่เป๋า   นั่งหน้าเศร้าด้วยอาลัย 
 ยื่นให้ตาชายไป    แล้วกลับมาหาคชี
  พาดโวงแล้วขึ้นคอ   พลางว่ารอสักราตรี 
 หาเงินใช้ค่าหนี้    เพราะละเมิดจึงเกิดการ
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  เจ้าอ้อยออกโจทย์จับ   ต้องถกูปรบัตามมาตรฐาน  
 เสร็จทุกปูนถึงบ้าน    เถ้าแก่อยู่เลี้ยงสุรา
  ไม่จริงดังพาที    ล้างชีวีให้มรณา 
 ตัดบทว่าคชา     รับปูนพาถึงคามัง
  ฉีดโซมคชาลง    รื้อปูนส่งจนหมดลัง 
 ฝ่ายว่าคชรัง     หมดของทุกลุกขึ้นยืน
  ฉีดเสร็จธุระเรื่อง   ขยับเยื้องขับช้างคืน 
 คชารำางาครื้น     หวังกินเหล้าเฝ้าประตู
  ฉีดคิดจะบิดราด   ใช้อำานาจตะคอกขู่ 
 คชไกรหยั่งใจรู้     ว่าควาญโกงหลอโวงลง
  ฉีดตกถึงสุธา    ช้างลงงาชีวิตปลง 
 ฉุดกระชากศพซากผง    นีดโวงหักทะลังทลุย
  ซัดศพเข้้าร้านโรง   ถูกอ่างโองแตกกระจุย 
 จีนไทยทั้งใหญ่นุ้ย    ต่างตื่นเต้นแล่นทุ่มเรือน
  แม่ค้านั่งร้านราย   ต่างโวยวายตะโกนเพื่อน 
 ฉุดคร่ากันสะเทือน    บ้างวางวิ่งทิ้งหาบคอน
  ชาวบ้านวิ่งพล่านพลุก   แล่นทุมปุกพุงปลาช่อน  
 จำาเริญออกเดินจร    ไม่มุ่งหมายทำาร้ายใคร
  ใครร้ายก็ร้ายตอบ  ใครดีได้รับอภัย 
 ชาวร่อนตอนนอกใน    นิยมกันแต่นั้นมา

ฉบัง ๑๖
  ตอนนี้กลับกล่าวเจ้าพระยา  แก่เกิดโรคา 
 ชีวาก็ดับศูนย์ไป
  ยังบุตรธิดาดวงใจ   พัศดุใดๆ 
 แบ่งบันเข้าทาษเรียงราย
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  จำาเริญตกได้บุตรชาย   ผู้สืบศักดิ์สาย 
 ชื่อพระยาเสน่หามนตรี
  ท่านได้ทราบว่าคชี   ว่าทำาราวี
 ร้าวรานแทงควาญมรณัง
  ชายหญิงทุ่มทิ้งเคหัง   จึงออกคำาสั่ง 
 ชาวชนตำาบลช้างกลาง
  สังกัดเขตอำาเภอฉวาง   ชื่อว่านายกระจ่าง 
 หมู่บ้านคามันจันดี
  ให้มาจับพระยาคชี   จ่างทราบวาที 
 โองการผ่านเกล้าเจ้านาย
  จึงรีบจัดแจงแต่งกาย   ผูกตะกรุดสามสาย 
 อีกงาช้างพลายนที
  ออกจากคามันจันดี   พอตวันบ่ายสี่ 
 ถึงร่อนหยุดนอนบ้านเกลอ
  ต่างพูดอ่อนคอออเออ   จ่างนำาเรื่องเสนอ 
 ว่ามาจับพระยากุญชโร
  เกลอชายฝ่ายเจ้าคาโม   เห็นของตอบโต้ 
 ตามประสาชอบพอคอเก่า
  จูพูดขอสมาว่าเรา   ใช่จะดูเบา 
 แต่เป็นทุกข์นักหนักใจ
  จำาเริญช้างเอกฉัตรชัย   สกุลสูงใหญ่ 
 สมบูรณ์สมบัติวัฒนา
  คราวตกมันที่ท่าศาลา   ประหารชีวา 
 ทองหอชาวเมืองเลื่องลือ
  จ่างฟังเพื่อนยาหารือ   เบือนคางครางหือ 
 เขาถือไสยวิทย์ผิดกัน



93
ช้างแสนรู้ คู่บ้านคู่เมืองนครฯ
พลายจำาเริญ

  เวทมนต์คาถาอาถรรพ์   ฤกษ์ยามสามชั้น  
 บ้างวันได้รับขับเคือง
  งาช้างนทีนี้กระเดื่อง   ครั้งตั้งบ้านเมือง 
 ตามกล่าวว่าท้าวอุเทน
  ขึ้นเฝ้าเจ้าจอมพระสุเมรุ  ขอปราบคเชนทร์ 
 ต่อองค์สมเด็จพระนารายณ์
  พระองค์ทรงประสิทธิ์พรให้  คชรังพังทลาย 
 อย่าได้ต่อต้านราญรอน
  คชีในสีทัันดร    ตลอดเขตโคจร 
 แห่งจักราษีสุริยัน
  จูพลอยเห็นจริงนิ่งอั้น   เสร็จปฤกษากัน 
 ต่างนิทรารมย์์สมคะเน
  ครั้นอรุณเคลื่อนคล้อยลอยเว  หาทันดันเม 
 โฆล่องส่องพื้นชมภู
  ไก่นกผกผันขันคู   นายจ่างนายจู 
 สองเกลอลืมเผยอตาตื่น
  นางมิตรติดไปใส่ฟืน   หุงข้าวขาวรื่น 
 อุ่นแกงนำ้าแห้งเป็นดัง
  เสร็จสรรพดับโตกตีนตั้ง  ยกออกมายัง 
 ระเบียงสองเรียงหน้ากิน
  อิ่มท้องสองแต่งกายิน   ออกจากฐานถิ่น 
 เดินมุ่งไปทุ่งนำ้าจาน
  ชาวร่อนยินข่าวล่าขาน  ต่างคนลนลาน 
 จีนไทยอยากไปดูดี
  ด้วยเขาพูดจาพาที   ว่าจ่างนั้นมี 
 งาช้างนำ้าสำาหรับตัว
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  ช้างบกได้กลิ่นดิ้นรัว   ยำาเยงเกรงกลัว 
 ตลอดสิ้นทั้งพังพลาย
  ต่างรู้ระแบบแยบคาย   ชวนกันผันผาย 
 กระทั้งยังที่กุญชโร
  เห็นช้างเตร็ดเตร่เอโก   จ่างจูผลูโผล่ 
 ออกหน้าฝ่าชนหญิงชาย
  กรกุมขอชับกับกาย  เรียกจำาเริญพลาย
 โดยทะนงชื่องาว่าดี
  จำาเริญเป็นช้างหัตถี    ไม่เกรงบารมี 
 โดดทะลวงดุดึกคึกมัน
  จ่างโจมจ้วงเจาะขอฟัน  จูใช้หอกยัน 
 ช้างรวบตัวส่งลงงา
  ทับดิ้นสุดสิ้นชีวา   จูวิ่งทิ้งผ้า 
 สะดุดตอขอนนอนแคง
  จีนไทยที่ใจกล้าแขง   ช่วยกันเข้าแย่ง 
 ตบมือโห่รับดับอึง
  ช้างเหหัวหันดันดึง   นายเถื่อนนายถึง 
 โถมเข้าฉุดกระชากลากจู
  หามวิ่งบุกนำ้าข้ามคู   ชายหญิงวิ่งพรู 
 เกรงช้างจะล้างชีวี
  จำาเริญเดินพรากจากที่   ไม่ทำายำ่ายี
 นอกจากศัตรูคู่ปอง 
  เข้าป่าตามประสาคะนอง  ชาวร่อนสยอง 
 ตลอดจีนไทยใจปลิว
  จูเดินกร่งกร๋อยคอพลิ้ว  เป็นลมตะคริว 
 เมียตามมาหามขึ้นเรือน
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  เรอรากครากครอกออกเดือน  พลอยถูกเพราะเพื่อน 
 เป็นไข้จ่ายเบี้ยเมียด่า
  กราวโขนโยนเรื่องใหม่ว่า  กล่าวพระเสน่หา 
 รู้ข่าวนั่งเศร้าเสียใจ
  หมอเวทย์ก็ม้วยบรรลัย  ดีงาคชไกร 
 ส่งไปก็สิ้นชีวัง
  ........................   เห็นสุดกำาลัง 
 สิ้นหวังทดลองของดี
  ต่อระยะกาลผ่านหลายราตรี  ตัดว่าคชี  
 จับได้สมดังเจตนา
  จัดคนพิทักษ์รักษา   อยู่บ้านลานสกา 
 หน้าตาแหลมหลอพอดู
  ชื่อช่วยท่าทีขี้ชู้    เพื่อนบ้านเรียกครู 
 แต่เสียอยู่หีดรีดเมีย
  จริตติดเขลาเบาเหีย    ตั้งหน้าบ้าเหมีย 
 ใครยอปลิ้นใช้ไม่อือ
  ไม่รู้อ่านฟังหนังสือ   อัฐเงินถึงมือ 
 หญิงมาปลิ้นขอพอใจ
  มอบให้จนไม่เหลือไหร   ตลอดคชไกร 
 ใครมาสอพลอขอแรง
  ถูกใจไกลใกล้ไม่แหลง   ขอกินข้าวแกง  
 ค่าแรงบูชาพระพาย
  วันหนึ่งสาวแก่แม่หม้าย  แต่งลิ้นปลิ้นใช้ 
 ขึ้นสะตอพลัดคอหักเลย
  ช่วยตายช้างไว้กับเฉย   บ้านอยู่ลุ่มเตย 
 ตำาบลหีนตกศกเดียว
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  ปลอมสตางค์ติดตะรางหน้าเชียว ท่านคิดเฉลียว 
 จำาเริญเดินท่องข้องใจ
  จัดการหาควาญคนใหม่  รับเลี้ยงคชไกร 
 ชื่อว่านายเนียมเอี่ยมโอ
  ชอบเที่ยวฉายฉุยคุยโว  อยู่บ้านกาโห 
 แขวงอำาเภอร่อนพิบูลย์
  เป็นเชลยท่านขุนอนุกูล  รับความอุดหนุน 
 ชั่วปู่ชั่วย่าตายาย
  ได้ทราบวาทีภิปราย   สุดจะขัดเจ้านาย 
 รับเอาคชาพาไป
  เช้าเที่ยวลำ่าเลี้ยงคชไกร  มาช้านานใน 
 จนรู้นิสสัยแก่กัน
  เนียมเช่นเชิงเล่นการพนัน  พาช้างบางวัน 
 เที่ยวโยนโปฉ้อพอกิน
  วันแพ้รวมรัดทรัพย์สิน   ขึ้นคอคชินทร์ 
 บาทเดียวไม่ใช้ให้ใคร
  เพื่อนเที่ยวด้วยกันพรั่นใจ  เหตุก่อเวรภัย 
 เกรงถูกลูกขวานกว้านคอ
  คราวหนึ่งเดือนสี่ปี่เถาะ  ตรงกับพ.ศ.
 สองพันสี่ร้อยหกสาม
  ท่านพระยาเสน่หาให้ตาม  เนียมรับทราบความ 
 พาช้างลำ่าพลายท้ายวัง
  ยกรื้อโวงลากจากหลัง   สารเหนียวสองถัง 
 สารถั่วพลูหมากมากมี
  ขึ้นหาท่านพระเสน่หามาตรี  ท่านว่ามะรืนนี้ 
 หายเหนื่อยแล้วนำาคชา



97
ช้างแสนรู้ คู่บ้านคู่เมืองนครฯ
พลายจำาเริญ

  เอาไปลากไม้ในป่า   จิกขาวเอามา 
 ยังบ้านศาลามีไชย
  ครั้งรุ่งเช้าตรู่สุริใส   เนียมบอกคชไกร 
 ตามเรื่องอย่าเคืองราคี
  ท่านสั่งจริงดังพาที   ไม้สองท่อนที่ 
 จิกขาวมาศาลามีชัย
  ไม้นอกจากนี้มิไขว่   พลางแก้คชไกร 
 จึงชวนนายบัวหัวการ
  เปนเพื่อนปลุกปลำ้าทำางาน  พาช้างจากบ้าน 
 ไปสู่สำานักพักกาย
  ช่วยกันผูกมัดรัดไม้   ขึ้นตังตั้งไว้ 
 เทียบช้างแล้วลากจากป่า
  งายเดียวสองเที่ยวช้างพา  ไม้ถึงศาลา 
 มีชัยเสร็จดังวาที
  สองควาญสำาราญหัทยี  เนียมขึ้นคอขี่ 
 หวังจะกลับพอท่านไปถึง 
  ท่านถามไปตามคำานึง   ยังไม่เหลี่ยมหนึ่ง 
 อยู่ที่บางเตยจงไป
  ชักมายังศาลามีชัย   ครบสามเหลี่ยมไม้ 
 จะได้กลับไปคามา
  เนียมควาญฟังท่านบัญชา  กลับช้างสู่ป่า 
 จำาเริญคชรัตน์ขัดใจ
  ไม่ตรงวาจาปราสรัย   ทวนรอยถอยไป 
 พอถึงทุ่งกว้างกลางดอน
  สำาแดงแผลงฤทธิ์กุญชร  ท้าวฉัดฟัดฟอน 
 ดังพลาดเชือกขาดเป็นจุล



98
ช้างแสนรู้ คู่บ้านคู่เมืองนครฯ
พลายจำาเริญ

  บัวทุ่มหอกทิ้งวิ่งดุน   โดนหัวหญ้าครุน 
 หกล้มหัวจมขี้ควาย
  เนียมนั่งตัวสั่นขวัญหาย  แม่ซื้อดับพาย 
 กาหลอมารอกลองตี
  นั่งกร่อนบนคอคชี    เสมือนนกอินทรี
 ค่อยเฉี่ยวปลาหนองจ้องบิน
  นายบัวนอนหัวคลุกดิน  ครั้นเห็นคชรินทร์ 
 ไปพ้นวิ่งตะบึงถึงเรือน
  หัวใจอาลัยถึงเพื่อน   ครั้นรุ่งตักเตือน 
 ให้เมียคดห่อช่อพาย
  รีบไปที่เกิดเหตุร้าย   แล้วขึ้นปลายไม้ 
 พร้อมด้วยเพื่อนชายห้าคน
  แลเห็นจำาเริญเดินวน   เนียมนั่งอยู่บน 
 คอคชบัวโฉโห่ดัง
  จำาเริญครั้นได้ยินฟัง   ลุกแล่นมายัง 
 แล้วโลดตะพงลงงา
  บัวอยู่ต้นไทรใบหนา   กิ่งก้านสาขา 
 แผ่ซ่านรึงรังทั้งก่อ
  หกนายมิได้ย่อท้อ   ยืนตบมือสอ 
 เนียมควานทะยานกิ่งไทร
  เพื่อนยุดฉุดคร่าขึ้นไป   คชาคว้าไขว่ 
 ชูงวงล้วงผิดติดปาง
  แทงไม้ม่วงโมงโผงผาง   ไม่เจตนาล้าง 
 ทวนกลับลับเข้าไสอ่อน
  นายเนียมรอดจากกุญชร  ชวนกันผันผ่อน  
 ลงทางพฤกษีหนีมา
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  ลุกแล่นดันดอดลอดป่า   บัววิ่งสามขา 
 ผ่อนผ้าหนามเหนี่ยวเกี่ยวพัน
  ออกทุ่งฝุ่นฟุ้งเป็นควัน   เนียมบัวตัวสั่น 
 ฉุดคร่าพากันวิ่งดุน
  หกล้มหัวขวิดติดฝุ่น   เนียมเพื่อนช่วยรุน 
 โพกแบนเหมือนแลนข้าโพลง
  ผ้าผ่อนล่อนหลุ้ยเลียนโล่ง  หกล้มโก้งโค้ง 
 ขาแข้งแดงเหมือนขาดทา
  ขึ้นถนนผู้คนถามหา   ไม่พูดไม่จา 
 เห็นบ่อแวะขอนำ้ากิน
  ฉวยไหตั้งกรกยกริน   มึกจนติดดิน 
 ขึ้นเรือนปากอ้าตาลาย
  นอนทอดมือตีนปีนป่าย  กล่าวฝ่ายช้างพลาย 
 ครั้นเนียมหลีกลี้หนีจร
  ช้างไม่ไล่หาอาวรณ์    เสมือนหนึ่งปลิดหนอน 
 ทิ้งลงไฟเผาเบาคอ
  ไม่ได้ผูกจิตติดต่อ   เดินออกจากกอ 
 ไม้ไทรเที่ยวไปตามสบาย
  ออกทุ่งเท้าสบัดฉัดทราย  แก้วัวปล่อยควาย 
 เล่นคนองตามประสาบ้ามัน
  ออกทุ่งบางเตยเลยดัน   เข้าไร่เจ๊ะสัน 
 ถอนมันฉุดดึงหนึ่งกอ
  แขกเฒ่าเจ้าไร่ไหว้ขอ   เห็นดูเถิดพ่อ 
 ขอไว้พอได้ทำาพัันธุ์
  คชรังได้ฟังเจ๊ะสัน   ออกจากไร่มัน 
 ถึงทุ่งหนองบ่อพอเย็น
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  งวงชะหญ้าสบัดฟัดเล่น  พอเหลือบไปเห็น 
 โคผู้ถึกลำ่าหนึ่งตัว
  ช้างเข้าฉุดชักหลักวัว   วัวรำ่าปลำ้าตัว 
 ความกลัวช้างร้องก้องแดน
  ช้างดึงเชือกฉ้อคอแหงน  พาออกนอกแดน 
 ตลอดสองคืนสามงาย
  นายขาวเจ้าของร้องไห้   คิดว่าผู้ร้าย
  ลอบลักเที่ยวชักเพื่อนตาม
  ครั้นรุ่งเช้าตรู่รู้ความ  แลเห็นพลายงาม 
 เที่ยวจูงเดินท่องร้องมอ
  นำ้าหญ้าไม่ปะพานคอ   พุงกลวงเหมือนบ่อ 
 ขาวคลอนำ้าตาอาลัย
  สงสารโคผู้คู่ไถ    จะม้วยบรรลัย 
 เพราะช้างทำาเหตุเปรตแรง
  ความโกรธใคร่จะโดดเข้าแย่ง  ช้างเศษคนแช่ง  
 ชาติลักอุบาทว์คาดไก่
  เดินรำ่าจนคำ่าไรๆ   ขึ้นนอนปลายไทร 
 ตั้งใจหวังจักลักวัว
  นอนทนยุงริ้นกินหัว   ไม่รู้สึกกลัว 
 บารมีผีสางภูตพราย
  ครั้งรุ่งรู้ข่าวเจ้านาย   จัดการจับได้ 
 แต่วัวตกบ่อมรณัง
  ขาวเดินหัวตุงพลุ่งพลั่ง  ส่วนว่าคชรัง 
 มอบให้นายนาคปากบุญ
  พูดจาก็น่าการุณ   พ่อคุณแม่คุณ 
 ล้วนแต่ผมฉานหวานเย็น
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  ไม่ใครให้ร้ายได้เข็ญ   เช้าคำ่าบำาเพ็ญ 
 ไม่ได้ร้อนรุกทุกข์ทน
  แกมีลูกชายหนึ่งคน   บ้านอยู่ตำาบล 
 ที่วังอำาภอทุ่งสง
  หลักฐานบ้านเรือนมั่นคง  นิสสัยใจตรง 
 อายุราวห้าสิบปี
  คราวหนึ่งจะไปธานี   จึงเทียบคชชี 
 บรรทุกสารถั่วหัวมัน
  แล้วขับคชาคลาผัน   เดินทางสองวัน 
 กระทั่งนครพารา
  ลำ่าช้างแล้วเข้าไปหา   ท่านแสนปรีดา 
 จึงว่าเออกูขอบใจ
  ต่อมาวันรุ่งอุทัย   ท่านพระยาปราศรัย 
 กับนากว่าเราจะขอแรง
  จำาเริญไปบ้านอ้ายแจ้ง   ทุกข้าวขาวแดง 
 สองเที่ยวแล้วกลับที่วัง
  นากควาญรับโองการสั่ง  รีบออกมายัง 
 ที่ผูกคชาพาที
  ว่าพระยาเสน่หามนตรี   ต้องการคชี 
 ให้ไปทุกข้าวบ้านเตียน
  ท่านสั่งสองหลังไม่เพี้ยน  แม้นว่าถ้าเปลี่ยน 
 คำาพูดแล้วอย่าปรานี
  คชรังได้ฟังคดี    จดจำาวาที 
 ยกงวงคำานับรับคำา
  นายนากแก้สายโซ่ลำ่า   พาดโวงประจำา 
 ขับช้างออกจากพารา
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  ตอนนี้ของลัดตัดว่า   เสร็จทุกข้าวปลา 
 ตามคำาสัญญาของท่าน
  นับว่าเปนสำาเร็จการ   นาคจะกลับถิ่นฐาน  
 พอมีคุณเสนาะเดาะมา
  บุตรชายฝ่ายพระเสน่หา  มึนเมาสุรา 
 มาถึงจึ่งว่าทันใด
  อ้ายนากอย่าด่วนกลับไป  คุณพ่อสั่งไว้ 
 ให้พาช้างไปท่าเรือ
  ทุกมะพร้าวแก่อ่อนผ่อนเจือ   พร้าวพันเหลือๆ 
 พรุ่งนี้ถึงนครตอนบ่าย

ยานี ๑๑
  นายนากดีดปากเผาะ   ยินคุณเสนาะพูดมักง่าย 
 มาถึงบังคับใช้     ให้พาช้างไปท่าเรือ
  เดิมพูดแต่เพียงข้าว   สองหลังกล่าวมิได้เหลือ 
 มาเพิ่มมะพร้าวเจือ    เป็นสามหลังไม่ยั่งยืน
  พูดสองแล้วแถมสาม   ไม่ทำาตามว่าขัดขืน 
 นำ้าลายถ่มแล้วกลืน    เถียงก็ยากปากเจ้านาย
  ช้างโกรธทำาโทษเรา   ใช่ว่าเขามาพลอยตาย 
 คิดพลางทางพิปราย    กับบุตรท้าวเจ้านคร
  ที่แท้พูดแต่ข้าว   ส่วนมะพร้าวไม่สุนทร 
 ครั้นเสร็จส่งข้าวฟ่อน    อ้างมะพร้าวแถมเข้ามา
  ถ้าแม้เปนช้างอื่น   พอแข้นขืนไม่ผัดผา 
 จำาเริญใช่ปูนา     ผิดสัญญาเคยเห็นเลย
  พูดแล้วกลับคืนคำา   มันก็ทำาเอาเฉยๆ 
 กรากเนียมไว้บางเตย    เพราะโป้ปดต่อคชา
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  คุณเสนาะครั้นได้ฟัง   ขึ้นเสียงดังว่าอ้ายบ้า 
 คนเฒ่าไม่เข้ายา    เกรงคชายิ่งกว่าคน
  พ่อกูไม่เขี้ยวงา   จึงขี้ข้าชอบเสือกสน 
 น่าจะเอาลงเฆี่ยนก้น    ให้ตดูลายด้วยหวายตะพวน
  จำาเริญช้างแสนรู้   ยืนปรับหูฟังสำานวน 
 สับปรับพูดทับทวน    ขยับหน่อยถอยออกมา
  ฉวยไม้หมายเฉพาะ   ซัดคุณเสนาะล้มถลา 
 นายนากนั่งปากอ้า    ช้างพาออกนอกทุ่งปรัง
  แย่งขอจากหมอควาญ  ซัดถูกวานขวานท้ายวัง 
 ลงคลองล่องขึ้นฝั่ง    หลอโวงฟัดกระจดักระจาย
  หญิงชายบ้านท้ายวัง   เห็นคชรังทำาวุ่นวาย 
 นึกว่าแทงควาญตาย    เสียงโฉ่ฉาวทั้งเฒ่าแก่
  บ้างปีนขึ้นกำาแพง   เหิดตะแคงป้องมือแล 
 บ้างยืนโก้งโค้งแช่    ลมเปิดถุงพุ่งขึ้นบน
  ฝ่ายพระยาเสน่หา   ทราบกิจจายิ่งร้อนรน 
 เรียกหาประชาชน    จับศาสตรามาทุ่งปรัง
  ถึงที่เกิดเหตุการณ์   ทราบว่าควาญไม่มรณัง 
 จึงชวนชาวชนัง     ออกเลยลามตามคชา
  ถึงถนนเขตรถไฟ   จะตามไปหมดเวลา 
 ชวนกันกลับคามา    คิดถึงนากถูกตรากตรำา
  อับปางช้างเที่ยวพา   อดข้าวปลาลมจะทำา 
 บ้างว่าไม่หลาบจำา    คชาทำาเนียมคราวซือ
  บ้างว่าพรุ่งนี้หนอ   เราคดห่อไปให้หรือ 
 บางคนบ่นว่าอือ    ขี้คร้านพาไปหาเปรว
  ฝ่ายพระเสน่หา   แค้นคชาทำาไหลเหลว 
 ขี้ร้ายชาติพลายเลว   ก่อทุกข์เข็ญไม่เว้นปี
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  อ้ายนากจะเปนตาย   ก็ยังไม่แจ้งคดี 
 เช้ารุ่งวันพรุ่งนี้    ต้องไปช่วยด้วยลูกปืน
  ตริแล้วก็นิทรา    ยินไก่กาสะดุ้งตื่น 
 อาทิตย์สถิตพื้น    ผ่านโลกล่วงส่งดวงแดง
  หญิงชายที่หมายจะไป   ดูคชไกรรีบจัดแจง 
 คดห่อใส่เตาะแห้ง    ผูกเชือกหิ้วเดินผิวลม
  ฝ่ายพระเสน่หา   พร้อมบตุราและนายพรหม  
 ออกทุ่งมุ่งตากลม    คุยกันฉาวเป็นราวเดิน
  ถามข่าวชาวแม่ค้า   เขาบอกว่าพลายจำาเริญ  
 เที่ยวพานายนากเดิน    ทุ่งโพธิ์เด็จไม่เท็จกล่าว
  ครั้นได้แจ้งคดี    รีบจรลีมาเปนราว 
 บัวนางย่างหลาวๆ    โดนขุนพัฒน์พลัดชายนา
  แจ้งล้านกับปานผร้อ   ต่างหัวเราะกันฉาวมา 
 ขึ้นถนนเห็นคชา    ยืนเล่นทรายในสายชล
  นายนากนั่งตากแดด   หัวแดงแจดเหมือนไก่ลน  
 กรำากรากตากแดดฝน    ขี่คอช้างนั่งห้างเปรว
  ท่านพระยานึกปรารมภ์  เรยีกนายพรหมว่าช่วยเรว็  
 ผ่อนผ้าไม่พันเอว    พรหมเห็นพ่อคลอนำ้าตา
  หนึ่งคืนกับสองงาย   กินพระพายน่าเวทนา 
 เด็กๆ โห่เฮฮา     หัวเราะลั่นสนั่นดัง
  จำาเริญได้ยินโห่   ก็วิ่งโผล่มาปึงปัง 
 ชายหญิงวิ่งเก้กัง    ช้างรำางามาเกรียวกราว
  ขุนพัฒน์พลัดลงคู   ผู้ใหญ่หมูวิ่งโพกขาว 
 พรหมหงอกทิ้งจอกเหล้า   ปล่อยผึดตูมทูมลงคลอง
  คุณเสนาะกับพรรคพวก ยืนแอบปลวกยกปืนจ้อง 
 จุดดำาตรงลำากล้อง    ครอบแก๊บกรกสับนกยิง
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  ช้างตะพงมาลงงา   เยี่ยวแตกซ่าผุดได้วิ่ง 
 ผ้าถุงขาดรุ่งริง่           หญ้าพานน่องพลดัคลองลาว
  แถกผรอเสือกกอเตย   ยืนปากเผยเด็กโห่ฉาว 
 นายพรหมยิ่งร้อนร้าว    สงสารพ่อทรมาน
  เป็นเหตุเพราะคุณเสนาะ  พลอยให้พ่ออดอาหาร 
 จึงไหว้วอนชาวบ้าน    ขอข้าวห่อผูกกอไม้
  นำ้ากินรินใส่บอก   แขวนปลายกอกพอเอาได้  
 ต้มพวงผูกถ่วงไว้    พลางดูช้างไม่วางตา
  แล้วลงจากพฤกษี   ฝ่ายคชีเดินตรงมา 
 ไม่กรายเข้าใกล้ป่า    เกรงนากควาญจะยานเอา
  นายนากนั่งปากอ้า   เอื้อมมือคว้าได้แต่เงา 
 คชรังยั้งเขย่า     ฉุดกระชากใส่ปากเอง
  ควาญคอขอเสียงแห้ง   เอื้อมมือแย่งจนลืมเกรง 
 ช้างปลดกินหมดเหมง    นัง่ปากโหว้งราวโพรงแลน
  นำ้าลายไหลวดๆ   พอเห็นหมดรำ่าปากแบน 
 ล้มสูกที่ผูกแขวน   เก็บกวาดกินหมดสิ้นดี
  ยังแต่ลูกส้มไฟ    คชไกรเล่นอัปรีย์ 
 ส่งให้ควานคนขี่ี    สงสารนากหยากเต็มทน
  เปลือกเยื่อไม่เหลือไหร   เก็บจุกใส่ไม่ตกหล่น 
 ด้วยอดสุดกดทน    ยันเอาเหม็ดเจ็ดแปดกลุ่ม
  ท้องลั่นขึ้นทันที   ตดฉูฉีเปนควันกลุ้ม 
 นายนากกดปากตุม    เกรงส้มไฟจะไหลตาม
  ช้างพาเดินฝ่าเที่ยง   แดดร้อยเปรีย้งนกึหยากนำา้  
 คอแห้งแขบแรงจาม    ทำาปากอ้าหน้าเหมือนจง
  คชไกรลงในคลอง   แกนั่งมองนำ้าตาผง 
 เห็นนำ้าใคร่จะลง    ไปมึกเองนึกเกรงใจ
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  ครั้นจะขอต่อคชี   ก็ไม่มีอะไรใส่ 
 นึกด้วยปัญญาไว    เปลื้องผ้าซัดลงนที
  แล้วทำาเป็นร้องรำ่า   ว่ากรรมๆ ไม่พอที่ 
 เผลอตัวมัวนิทรี    ลมพัดพาหอบผ้าปลิว
  ตกลงจมคงคา    ไม่มีผ้าปกปิดผิว  
 กรุณาอย่าฉุนฉิว    ส่งมาให้เถิดพลายงาม
  คชรังหยั่งใจรู้    ว่าตาครูต้องการนำ้า 
 ฉวยฟาดขาดติดหนาม    ส่งให้คนควาญบนคอ
  นากรีบรับขึ้นคลด   ผ้าขาดหมดพอชุ่มศอ 
 ส้มไฟไหลตามท่อ    ลงตามขาระมะนี
  เจ้าของนั่งท้องแหนว   พูดแผ่วๆ กับคชี 
 เมตตาอย่าราคี    เพราะของแสลงใช่แกล้งทำา
  ช้างตักวารีรด    เขลอขละหมดถึงปากถำ้า  
 นายนากนั่งตรากตรำา    เปียกตรับๆ อับเชิงกราน
  นายพรหมแทบเปนบ้า   เห็นบิดานึกสงสาร 
 น่าชังช้างจังฑาณ    ของขูตายให้ส้มไฟ
  ทำาพิษเอาบิดา    ชั่วโมงกว่านั่งขี้ไหล 
 ยืนร้องด้วยข้องใจ    จนเวลาเข้าราตรี
  กลับมาที่อาศัย   ให้ร้อนใจด้วยบิดุรี 
 ครั้งรุ่งพระสุริศรี    ท่านพระยาบัญชาการ
  แล้วจัดพังคชา    ให้บุตรานายนากควาญ
 จึงมีวาทีสาร     ว่าวันนี้รีบสีลา
  เราป่าวพวกชาวบ้าน   ไปรับการจับคชา 
 ว่าแล้วส่งหอกมา    พรหมรับพาด้วยดีใจ
  ออกมาหานายขาว    แต่หัวเช้าไม่รำ่าไร 
 ชาวบ้านพลุกพล่านไป    ต่างเดินออกนอกทุ่งปรัง
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  จะกล่าวชาวประชา   ทราบกิจจาอยากทัศนัง 
 แก่เฒ่าโฉฉาวดัง    ออกวางวิ่งทั้งหญิงชาย
  แม้ค้าก็พาของ    ไปตั้งกองเสนอขาย 
 เทศแคละหอตะพาย    ไม่เคร่าใครยันไปก่อน
  นายพรหมบตุรนากควาญ  รีบทยานพากุญชร 
 หวังจักช่วยบิดร    มากระทั่งวัดโพธิ์เสด็จ
  เห็นพ่อบนคอช้าง   นั่งขาถ่างนำ้าตาเล็ด 
 แข้งขาหลุหละเหม็ด    ส่งรสกลิ่นออกหมินคาว
  หญิงชายชาวประชา   ได้ทัศนาหวััวเราะฉาว 
 นายพรหมยิ่งร้อนร่าว    ปล่อยช้างพังลึงลังดี
  ฉวยหอกออกยืนหัน   แล้ววิ่งดันขึ้นพฤกษี 
 นายขาวหัวคิดดี    ขึ้นไปนั่งปลายมังคุด
  บ้างปีนขึ้นปลายตะโก   ตบมือโห่บนยอดสุด 
 นายขาวคัดมังคุด   กินทั้งยางเคี้ยวคางเย
  นายทองสองเมียผัว   ดันขึ้นครัวขี้คะเอ 
 บ้างเก็บกับข้าวเท    ใส่เตาะหมากไปฝากเมีย
  หมอเขียนขายยาลม   เชิญซื้อดมกันหัวเสีย 
 ร้อนๆ แก้อ่อนเพลีย    ส่งสตางค์มาเอายาไป
  เกตุหมอกับพ่อหม้าย   เข้านั่งใต้ร่มไทรใหญ่   
 ค้นคว้าตำาราไขว่    ลงกระดานคูณหารมัว
  แม่ค้าก็ปรุงเครื่อง  กลอกหนมเบือ้งไม่คดิกลวั  
 พวกเจ๊กหามชะถั่ว    ยิสงขายได้ราคา
  พวกที่มีสตางค์   ไปดูข้างอยากข้าวปลา 
 แวะเข้าร้านแม่ค้า    กินมันหวานสำาราญใจ
  ที่ไม่มีสตางค์   ยืนเกาคางนำ้าลายไหล   
 อยากข้าวแสนเศร้าใจ    แล่นไปกินดินปูนา
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  นายพรหมเที่ยวไหว้วอน  โปรดผันผ่อนอย่าฉาวฉ่า  
 เห็นดูได้กรุณา     สงสารพ่อจะมรณัง
  จำาเริญแล่นเลี้ยวไล่   จนมาใกล้คชาพัง 
 รำางามาปึงปัง     ตะลึงโลดกระโดดแทง
  ช้างเหมียเสียกำาลัง   หยองเท้าหลังล้มตะแคง  
 ช้างพุงเลือดพุ่งแดง    ลุกขึ้นวิ่งราวลิงลม
  ช้างพลายไล่ตามหลัง    ส่วนอิพังพงตัวกลม  
 แม่ค้าทิ้งถาดหนม    วิ่งปีนป่ายขึ้นปลายปอ
  บ้างยังนั่งกินข้าว   ยินเสียงฉาววิ่งทุ่มห่อ 
 สมเพทนายเกตุหมอ    กำาลังไล่ใซ้ชะตา
  พ่อหมายไร้คู่รัก   เฝ้าไข้ชักเกณฑ์ภรรยา 
 พอเหลีียวเห็นคชา    โดดข้ามหัวตาขรัวครู
  หมอเหตุฉวยได้ฝา   เป่าตำาราวิ่งรุมรู่ 
 ดุดขอนลงนอนคู้   ตำาราศาสตร์ศูนย์ฉาดดี
  นายพรหมผู้บุตรา   เคล้านำ้าตาแค้นคชี 
 ลงจากต้นพฤกษี   เดินหัวปรำาด้วยรำาคาญ
  ขาวนั่งปลายมังคุด   เห็นพรหมสุดจะสงสาร 
 ร้องเรียกบุตรนากควาญ   ขึ้นมายังปลายมังคุด
  ช่วยกันตบมือโห่   ดังฉาวโฉ่ไม่ยั้งหยุด 
 คชีจับพิรุธ     โลดตะพงมาลงงา
  มังคุดรากกระฉอน   ระเนนนอนห้อยสาขา 
 นายนากเอื้อมมือคว้า    ฉวยกิ่งยานผ่านขึ้นบน
  พรหมบุตรฉุดมือพ่อ   นายขาวคลอเข้าอีกคน 
 ช่วยลากนายนากพ้น    จากช้างพลายสบายดี
  เบื้องล่างล่อช้างพลาย   ให้แล่นไล่ออกจากที่ 
 คเชนทร์เผ่นราวี   ไม่ห่วงควาญทะยานตาม
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  ไล่หาประชาชน   ก็ออกพ้นจากอาราม 
 ส่วนว่าคนทั้งสาม    เห็นช้างไปเสียไกลตา
  ช่วยกันคลอนายนาก   ลงมาจากปลายพฤกษา 
 แล้วผูกกระดึงผ้า    หามหนีช้างวางเข้าเมือง
  เหล่าพวกดูคชา   จวนเวลาก็กลับเปลือง   
 พรหมพล่านรำาคาญเคือง   ขอบใจขาวราวจะกลืน
  รีบพาเข้ามาวัง   นายนากนั่งตาไม่ลืน 
 ปวดกระดูกดังถูกปืน    สองเขาเคล็ดเข็ดข้อเอ็น
  พรหมเข้านั่งเคล้าเส้น   นำ้ามันเคล้นทั้งเช้าเย็น 
 ค่อยสบายวายทุกข์เข็ญ   ประกอบยารักษาตน
  จะกล่าวชาวโพธิ์เสด็จ   ต่างขามเข็ดไปทุกคน 
 พากายเที่ยวซุกซน    คาดหอห้างนอนค้างคืน
  แม่หม้ายมีลูกอ่อน   พาลูกซ่อนใต้กองฟืน 
 เด็กๆ พวกรื่นๆ    ลากพ่อเฒ่าเข้าไร่มัน
  ลุงดำานั่งยนหมาก   ทิ่มกับสากจนหัวสั่น 
 พอเหลียวเห็นคชวัน    ทุ้งยนปรูดฉูดดึงดาว
  คลำาหาลูกตาเหลือก   พลัดลงเกลือกเด็กรำ่าฉาว 
 มาเสียต้าพ่อเฒ่า   อย่าห่วงยนตนจะตาย
  ที่เพิ่งมีเมียใหม่   ทิ้งเมียไปอุ้มแม่ยาย 
 พาตัวกลัวช้างพลาย    หลีกหนีช้างวางเข้าเมือง
  อาศัยในวัดวา    ชิงข้าวปลาเด็กกินเปลือง 
 ที่งอมแก่ผอมเหลือง    เด็กทิ้งไว้ให้เฝ้าเรือน
  สงสารนางหนูพวบ   พุงประจวบด้วยครบเดือน  
 เจ็บท้องนอนร้องเทือน    นายคงผัวขลุกขลั้วดี
  แล่นเข้าไปบีบท้อง   เป็นไรร้องจงบอกพี่ 
 หรือว่าเจ็บพุงขี้          เพราะเกรงช้างจงึครางครวญ
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  นางเมียร้องด่าอึง   คนทะลึ่งพูดให้กวน 
 เจ็บเกินเจ็บปวดมวน    ใช่จะเหมือนกันเมื่อไร
  อย่ามัวนั่งบีบครรภ์   หาป้าจันมาไวๆ 
 นายคงยิ่งตกใจ    ปากเป่าพุงวิ่งยุ่งดี
  แล่นเข้าไปบีบท้อง   แล้วมามองดูคชี 
 น่าเกลียดพุงอัปรีย์    ยิ่งเจ็บรุกกว่าทุกวัน
  ไม่รู้ที่จะชวนใคร   เป็นเพื่อนไปหาป้าจัน 
 ยินเมียครางเสียงสั่น   ปิดตาวิ่งทุ่มทิ้งพุง
  ถึงเรือนหมอตำาแย   หอบหอแหเรียกปากยุ่ง 
 ป้าจันตื่นสะดุ้ง     นึกว่าช้างมาง้างเรือน
  อุ้มหลานยานล่องแมว         ออกเดนิแซ่วตามแสงเดอืน  
 ยินคนดังบนเรือน    ค่อยหวานใจไคลเข้ามา
  ขึ้นไดขีดไฟวอ    ทักว่าออคงบินหลา 
 ยังหีดเดียวถูกด่า    สัปดนหลอกคนแก่
  มาดีหรือหนีช้าง   อย่าอำาพรางบอกให้แน่ 
 นายคงบอกกระแสร์    ว่าเมียฉันมันเจ็บพุง
  อย่าช้าเร็วป้าหมอ   จันว่ารอพอให้รุ่ง 
 นายคงไม่พูดยุ่ง    ยกใส่บ่าแบกมาเรือน
  ถึงนั่งคงตั้งราด   เงินสามบาทไม่พักเตือน  
 ตำาแยไม่แชเชือน    เร่งทารกให้ตกเร็ว
  รวบพุงทุ้งข้อศอก   พวกรำ่าก๊อกนึกถึงเปรว 
 ป้าจันเหยียบปั้นเอว    พอรุ่งรางสว่างมา
  จ้างเด็กใส่แลทาง   แม้นเห็นช้างมาบอกป้า 
 พลางนั่งอาราธนา    มือไหว้เวียนจุดเทียนตาม
  กาดครหูมอตำาแย   เชิญค้าแม่ออกให้งาม 
 นายคงนั่งต้มนำ้า    ส่วนป้าจันนั้นลายยา
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  กำาลังกวนโอสถ   เด็กมาปดว่าช้างมา 
 ป้าจันทุ่มถ้วยยา    ฉกเงินราดวิ่งพลาดได
  เยี่ยมแตกแถกเซ็็ดๆ   รำ่าเหมือนเป็ดเจ็บพุงไข่ 
 นายคงครุบรังไก่    ยกใส่บ่านึกว่าเมีย
  ไปถึงได้ครึ่งทาง   เห็นสอบฟางยืนหน้าเสีย  
 ฝ่ายข้างนางพวบเมีย    แถกติดล่องลูกกองเอ
  เอ้ระโห้ชาวโพธิ์เด็จ   เบ็ดเตล็ดยังถมเถ 
 จะเก็บมาทั้งเพ     ให้หมดเพลงก็เกรงภัย

ฉบับ ๑๖
  ฝ่ายพระเสน่หาอาลัย   ทุกข์ถึงคชไกร 
 จะได้ผู้ใดแทนตัว
  อ้ายนากก็ไม่ใกล้กลัว   ขี้ขึ้นอยู่หัว 
 แทบจะลอกคราบหลาบตาย
  อ้ายเนียมก็เกือบอันตราย  ครั้งอยู่ลายสาย 
 ทองห่อพังหรอขาดใจ
  อ้างจางก็ม้วยบรรลัย   อ้ายอินสิ้นใจ 
 ได้ใครเปนผู้ดูแล
  วานนี้เข้าไร่อ้ายแข   ที่บ้านทุ่งแย้ 
 แต่ไม่ได้ข่าวร้าวราน
  ความดีก็มีหลายประการ  ครั้นจักประหาร 
 ให้ม้วยก็นึกเสียสดาย
  ไม่ทำาให้ใครเสียหาย   นอกจากคิดร้าย 
 มันจึงทำาลายชีวี
  คิดยุ่งจนรุ่งราตรี   นึกได้ทันที 
 อ้ายหนูชาวบ้านขุนพัง
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  พักบ้านบัวนางข้างวัง   ลองดูสักครั้ง 
 คิดแล้วจึงสั่งหาตัว
  นายหนูพักอยู่บ้านบัว   นั่งเล่นโปถั่ว 
 ต่อมือขุนพัฒน์หมัดแทง
  ยินคนท่านพระยามาแจ้ง  รีบแจกเบี้ยแจง 
 ออกสองถูกขุนเต็มตู
  รวบเงินวิ่งโลดโดดผรู   ขุนเหิดคอดู 
 เอวเป็นตัวถอคอยาว
  นายหนูเข้าประตูทอดก้าว  มาถึงกราบท้าว 
 ท่านพระยายักคอยอยวน
  เล่าเรื่องคชีถี่ถ้วน   พูดแต่พอควร 
 หนูชวนเพื่อนชายนายแพ
  ถือไหใส่เหล้าเถ่่าแก่   ตรงไปทุ่งแย้ 
 เห็นช้างอยู่ในใสอ่อน
  เดินเหรงนึกเกรงกุญชร  แอบต้นขี้หนอน 
 ไม่ทำาลบหลู่ดูเบา
  ชูไหซึ่งใส่นำ้าเมา   พูดเสียงเบาๆ  
 มาเอานำ้าชุบพระอินทร์
  ใช่กล่าวกลับหลอกปลอกปลิ้น  พูดพลางทางริน 
 ช้างยินคำาหนูบูชา
  อยากเหล้าเดินเข้ามาหา  หนูรินสุรา 
 ใส่บอกตรอกใส่หมดเท
  ช้างเมานำ้ากลั่นหันเห   เดินหัวโซเซ 
 ชาวบ้านจีนไทยไชโย
  จูงงามาเทียบตอตะโก   คนตบมือโห่ 
 หนูขึ้นขี่คอดีใจ
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  นายแพตาแหเกรงภัย   ไม่กล้าเข้าใกล้ 
 ส่งขอสั่นทึกนึกเปรว
  หนูกลัวเตรียมตัวเร็ว ๆ  รั้งพัดรัดเอว 
 พูดกับกุญชรอ่อนคอ
  ไปเมืองอย่าเคืองเลยพ่อ  ทำาการติดต่อ 
 รับโวงแล้วกลับขุนพัง
  คชรินทร์ยินว่าน่าฟัง   ค่อยคลานหายคลั่ง 
 ใจอ่อนถอนเท้าเข้าเมือง
  ท่านออกเยี่ยมประตูรู้เรื่อง  เห็นพลายหายเคือง 
 ชมหนูบูชาผ้าไตร
  ชาวประชาสาธุอวยชัย   หนูโซมคชไกร 
 รับโวงแล้วกลับขุนพัง
  พูดแต่ย่นย่อพอฟัง   หนูเลี้ยงคชรัง 
 ระวังวาจาพาที
  ต่อมาราวห้าหกปี   เมื่อวันจะมี 
 เหตุร้ายมีชายหนึ่งมา
  ชื่อพุ่มพูดหรอยร้อยท่า   ชาติหกเหมือนหญ้า 
 พูดอะไรไม่ใครเชื่อคำา
  ถือขวดเหล้าห้างค่างดำา  มาเปนประจำา 
 สินจ้างขอช้างชักเรือ
  หนูฟังพุ่มถึกนึกเบือ   ไม่เชื่อกับเชื่อ 
 ถ้ารวมบวกเข้าเท่ากัน
  พุ่มสบถเสริมซำ้าคำามั่น  เรือถึงคามัน 
 เหล้าไหหนึ่งใส่ให้เต็ม
  หนูหลงลูกไม้ไล่เล็ม   ทั้งหวานทั้งเค็ม 
 เชื่อสนิทไม่คิดระแวง
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  รีบขึ้นคชาหน้าแดง   ถึงควนนางแร้ง 
 เห็นเรือใหญ่ยาวเก้าวา
  ช้างอื่นหากขืนแข้นพา   สองแรงคชา 
 จึงจะพารอดลากจากควน
  หนูไม่พึมพำาทำากระบวน  สองแรงต่างชวน 
 คัดเรือขึ้นตั้งรังรึง
  เชือกอวดนวดซักชักขึง    นวดเคล้นเส้นตึง  
 เสร็จแล้วมาวอนคชี
  บอกความตามพุ่มพาที   ช้างนึกปิติ 
 หวังได้กินเหล้าเข้าตัง
  ชักโดนแง่หินดินพัง   หลักตอรอรั้ง 
 รื้อรากลากทับยับเยิน
  ติดขัดงาคัดพาเดิน   พอตะวันตกเนิน 
 ถึงบ้านพุ่มปลิ้นลิ้นแมว
  มุ่งเอาเคหาตาแจ้ว   พุ่มวิ่งทิ้งแถว 
 หวังคิดบิดราดคาดไก่
  ช้างดึงเข้าถึงบันได   ไม่ยอมให้ใคร 
 แก้ตัวงาเสยเกยชาน
  นายหนูหยังรู้อาการ   พุ่มเอานำ้าตาล 
 ทาลิ้นปลิ้นเราตั้งแดง
  เห็นช้างยืนรอคอแขง   ไม่กล้าเข้าแย่ง 
 ออกเดินตามพุ่มทุ่มเรือ
  แอบต้นพฤกษาตาเสือ   เหือไหลในเสื้อ 
 ชวกเหืือย้อยไหลไคคาว
  ช้างยืนฟัดงวงท้วงเหล้า  ยื่นคอรอคร่าว 
 เห็นเจ้าของเรือนเชือนแช
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  แผดร้องก้องเสียงเปรี้ยงแปร้้  เสยงาชะแป 
 นางเปียเมียพุ่มทุ่มรัง
  นายพุ่มแอบซุ่มรุกขัง   ยินเสียงช้างดัง 
 ปีนขึ้นต้นแคแลไป
  คชารำางาแกว่งไกว   เห็นไม่ได้ไหร 
 คชไกรลงงาผ่าเรือ
  ร้าวรั่วหัวท้ายไม่เหลือ   งวงชะงาเถือ 
 ฉีกซัดเหย้าเรือนเปื้อนป่น
  ลายรังที่บังร่มฝน   ออกเดินเวียนวน 
 หาหนูพบพุ่มปลายแค
  โถมแรงแทงไม้ไว้แผล   หนูเหิดคอแล 
 วิ่งผรูดไม่พูดกับใคร
  เข้าวัดขุนพังตั้งใจ   เตรียมหาผ้าไตร 
 บวชตัวเพราะกลัวคชี
  ยอมกายจนวายชีวี   ไม่นึกสึกชี 
 เดียวนี้ชีวังยังอยู่ (พ.ศ.๒๔๙๗)
  สีกาเรียกว่าพระหนู   แก่ตัวหัวคู้ 
 อายุราวเจ็ดสิบปี 
  พิิปรายกล่าวฝ่ายคชี   ลงงาราวี 
 พฤกษีหับยับทับดิน
  พุ่มขาดชีวากากิน   สาบคาวเน่าหมิน 
 โทษปลิ้นช้างให้ชักเรือ
  อวดแรงแขงคู่สู้เสือ   สูญเรือนเสียเรือ 
 ตัวตายฉิบหายหมดดี
  พิิปรายกล่าวผ่ายคชี   หลีกพรากจากที่ 
 เที่ยวหาหญ้านำ้าตามสบาย
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  ชาวบ้านขุนพังทั้งหลาย  รู้นิสสัยพลาย 
 ต่างไม่พรั่นตัวกลัวภัย
  บูชาสุราเมรัย    วันละไหสองไห 
 คชไกรเมามัวหัวปรำา
  เมาเหล้าแต่เช้าชั่วคำ่า  เด็กเข้าลูบคลำา 
 ที่กล้าเหยียบงาขึ้นคอ
  จีนไทยสรรเสริญเยินยอ  ผลผักสักกอ 
 ไม่จ่อจับต้องของใคร
  กล้วยแตงเด็กแบ่งให้ไป  อีมรุ่งพุงใส 
 จีนไทยเมตตาปรานี
  ฝ่ายพระเสน่หามนตรี   รู้เรื่องคชี 
 ตรองตริครวญครำ่ารำาคาญ
  อยู่ไหนทำาฉาวร้าวฉาน  แทงหมอหลอควาญ 
 กึ่งพาลกึ่งปราชญ์ชาดิครู
  โกงมีดียังฟังอยู่   ใครร้ายมันรู้ 
 ใครสู้มันเสียบเปียบเดียว
  นึกมาให้น่าหวาดเสียว   ปลิดลิวนิ้วเดียว 
 ตามที่ข่าวดังฟังยิน
  ขุนพังลือทั้งทั่วถิ่น   เพราะถูกพุ่มปลิ้น 
 คชรินทร์จึงลงอาญา
  เดียวนี้ขาดผู้รักษา   หนูควาญคชา 
 ก็ละเพศบวชสวดมนต์
  ด้วยเกรงคชาพาตน   บำาเพ็ญกุศล
  หาผลทางเนกขัมมา
  ต่อไปได้ใครรักษา   นิ่งนึกตรึกตรา 
 ตัดว่าจัดได้คนดี
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  ชื่อปานอยู่บ้านโพรงหมี  สังกัดเลขที่ 
 หมู่สี่ตำาบลท้ายเภา
  นายปานอ่านคำาสำาเนา   เร็วรีบมาเอา 
 กุญชรไหว้วอนคชา
  จับได้สมความปรารถนา  จากขุนพังมา 
 ถึงบ้านโพรงหมีดีใจ

ราบ ๒๘
 ตอนสิ้นอวสาน  ช้างอยู่ด้วยปาน  ไม่นานเท่าไหร่
วันหนึ่งนำาช้าง      ไปวางป่าไผ่      ระยะทางไกล    
กว่าจะถึงครึ่งวัน
 อ่าวควนนกหว้า  สมบูรณ์นำ้าหญ้า  มากมายหลายพนัธุ์ 
ใกล้บ้านควนแดง    เขตแขวงต่อกัน    สตัว์ร้ายหลายหลัน่   
เสือสีห์หมีกวาง
 ปานปล่อยคชา   ใส่ปลอกเท้าหน้า  แล้วกลับต้นทาง 
พักบ้านควนแดง    นายแจ้งนายจ่าง   เหน็ปานรวยสตางค์  
ชวนเล่นไพ่พนัน
 ลงปี้ละสองบาท   ใครเบี้ยเจงขาด  ห้ามการติดพัน 
หกขาคู่สอง     เลือกซองตรงกัน   ปานลักไม่ทัน    
แพ้ฉาดชาติซวย
 ติดเพื่อนรุงรัง   นั่งเหมือนมุดสัง  ใครดังก็ไม่หวย 
ทั้งคำ่าทั้งเช้า      คอยคร่าวล้างถ้วย   เพือ่นเอาเปลอืกกล้วย    
กิดออกนอกวง
 หัวเราะคลักๆ   นอนเฝ้าสาดกัก  เพือ่นบอกอานสิงส์ 
จ่างด่าแจ้งดัง     นั่งฟังหมือนจง   จำาเริญเดินดง    
ตัวเดียวเที่ยวไป
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 มีลูกช้างเถื่อน   สองช้างพลัดเพื่อน  เดินผาป่าไผ่ 
ถึงควรนกหว้า    เห็นพระยาคชไกร   สองลูกช้างไพร   
จับกลุ่มรุมแทง
 จำาเริญคชา         ปลอกติดเท้าหน้า   ล้มขวางกลางแปลง  
ทับตอคอพับ   ปอดตับหวะแหว่ง  แก้มคอตอแทง   
ดับดิ้นสิ้นใจ
 ข่าวลือกระฉ่อน ช้างเจ้านคร  วายวางกลางไพร 
ไม่ถึงที่ม้วย     ตายด้วยปานไล   เพราะห่วงดูกไก่  
คชไกรจึงตาย
 อ้ายปานโพรงหมี  ใครๆ ก็รู้ดี   ยังขี้กับไส้ 
เบาเหาเบาเตง     นักเลงปอไพ่           ไหนจะเลีย้งช้างได้   
ใช้ไม่แลใคร
 จำาเริญคชา   ใช่ช้างธรรมดา   เปนมหามงคล 
มาบรรลัยลาญ     เพราะปานสัปดน    ล้มตายวายชนม์   
ทุกคนเศร้าใจ
 เรื่องของสังขาร  จะโทษโกรธปาน  ใช่ที่จะปราศรัย 
ว่าโดยธรรมา     เวราชัดให้      สร้างกรรมทำาไว้    
จึงต้องใช้กรรม
 ช้างเคยฆ่าคน   จึงได้รับผล   เพราะตนกระทำา 
ถูกช้างเถื่อนฆ่า     เวราชักนำา     ได้รับผลกรรม    
ช้างทำาไว้ก่อน
 ผู้ฟังผู้อ่าน     ยลเยี่ยงคชสาร  เป็นอุทาหรณ์  
กรรมยังตามติด     พึงคิดสังวรณ์     กรรมคอืตวัหนอน   
เกิดไข่ในกาย
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 รูปคือสังขาร   รับผัสสาหาร   หนาวเหน็บเจ็บไข้
ชั่วหนีดีทำา      ควรบำาเพ็ญไว้     ใครจะรู้วันตาย   
ดุจพลายจำาเริญ
 มัจจุโรโอหัง  มาขยี้ชีวัง  กำาลังเพลิดเพลิน
ไม่ถึงคราวจะม้วย    เหตุด้วยเผอิญ      ช้างป่ามาเผชิญ   
ทับตอมรณา
 ได้อยู่ดูโลก  เคล้าคลุกทุกข์โศก ร้ายปีกว่า ๆ
ชาวบ้านหญิงชาย  สดายคชา    ช้างสิ้นชีวา      
พ.ศ.สองพัน
 สีร้อยเจ็ดสิบเก้า ปีฉลูระดูหนาว        เดอืนอ้ายวนัจนัทร์
นับว่าอวสานต์       นิทานคชวัน    สารัมสัมพันธ์      
อภินันทนาเอย
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พลายจำ�เริญ

นะมา  โสภาพงษ์

ภาพ/เรื่อง

พระสมุดตำาราแผนคชลักษณ์   ๓๘

ภาพช้างศุภลักษณ์หน้าต้น ที่ ๒๙-๓๔
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พลายจำาเริญ

     นะมา โสภาพงษ์ : ภาพ/เรื่อง

 เย็นวันนั้นท้องฟ้ามืดครึ้ม และในเวลาต่อมาฝนก็ได้ตกลงมาอย่าง

หนกั เจดย์ียอดทองและวิหารหลวงในวดัโรงช้างซึง่เคยสุกใสเปล่งปล่ัง เมือ่

กระทบกบัแสงยามบ่ายอนัมดืมดิ เพราะสายฝนได้บดบังเสยีจนหมดสิน้ กลุม่

ต้นประดู่ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านร่มครึ้ม ก็ซวนเซไปกับสายลมที่แรงจัด พร้อมกับ

สลัดนำ้าฝนที่เกาะอยู่บนใบ ร่วงพรูลงสู่พื้นดิน ส่งเสียงดังซู่ซ่าคลุกเคล้ากับ
เสียงลมที่พัดกรรโชกอย่างแรง ฟ้าก็ส่งเสียงคำารามดังสนั่นสะท้อนก้องอยู่

กับก้อนเมฆฝนสีเทาแก่ สายฟ้าก็แลบเป็นสายพุ่งกระจายฉายแสงเจิดจ้า
ลงสู่พื้นดิน ครั้งแล้วครั้งเล่า จนพระอาทิตย์ลับจากยอดเขาหลวง
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 ทุกชีวิตเข้าหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัย แสงสว่างจากตะเกียงดินเผา 
รูปไข่เป็ด ซึง่บรรจไุว้ด้วยไขมันสัตว์เป็นเช้ือเพลงิ มไีส้ตะเกยีงทำาจากผ้าขีร้ิว้

ฟั่นเป็นเกลียวเล็ก ได้ถูกจุดขึ้นทุกบ้านทั่วย่านละแวกนั้น บ้างก็ยกตะเกียง

ไปแอบไว้ข้างฝา บางบ้านทีม่เีด็กเลก็ๆ ตวีงนัง่ล้อมตะเกยีงอยู่ กช่็วยกนัเอา

มือป้องลมเพ่ือป้องกันตะเกียงดับ เพราะถ้าตะเกียงดับลงแล้วจะเป็นเรื่อง

ยุ่งยากที่จะต้องตะบันไฟกันจนเมื่อยมือกว่าที่จะจุดขึ้นมาใหม่ได้

 คบเพลิง ๒ ดวง ส่องแสงสว่างจากผู้ถือ ๒ คน ที่วิ่งฝ่าสายฝน

จากตัวบ้านไปสู่โรงเรือนที่สร้างข้ึน มีขนาดสูงใหญ่ในวัดโรงช้างซึ่งเป็นวัด

ร้างโบราณ เจ้าพระยานครได้ทำาเป็นที่เลี้ยงช้างเพื่อไว้ใช้งาน ออกศึก และ

ต้อนรับเจ้านายที่ไปจากบางกอกถึง ๔๘ เชือก

 “ทองดี แกเข้าไปส่องไฟดูใกล้ๆ หน่อยสิ ข้าว่าอีพังหงส์มันออกลูก

แล้วแน่ๆเลย ” ตาคำาพูดด้วยความมั่นใจ

 “ข้าไม่กล้าเข้าไปดหูรอก ถงึแม้ข้าจะเป็นควาญคอยฝึกมนัให้หมอบ

คลาน กราบไหว้ และตักบาตรทุกเช้าก็ตาม” ควาญทองดีตอบด้วยเสียง

เรียบๆ

 ร่างดำาทะมึนใหญ่ยืนส่ายหวัไปมา ชีง้วงมาท่ีนายทองดผีูเ้ป็นควาญ 

บนพื้นดินใต้ท้องพังหงส์มีลูกช้างตัวน้อยเคลื่อนไหวอยู่

 “ข้าอยากรู้ว่าลูกของมันตัวผู้หรือตัวเมีย ตอนเช้าเราจะได้ขึ้นไป

กราบเรียนเจ้าพระยานครให้ท่านทราบ”ตาคำาพูดด้วยความกระวนกระวาย

อยากรู้

 “ข้าว่ารอไว้ให้สว่างก่อนดีกว่า ท่าทางมันหวงลูกของมันมาก” 

ควาญทองดีทัดทาน แล้วทั้งคู่ก็วิ่งฝ่าสายฝนกลับบ้าน แสงคบเพลิงทั้งดวง
ก็ดับวูบลง ทุกสิ่งเข้าสู่ความเงียบจนรุ่งเช้า
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 พงัหงส์ตกลกูออกมาเป็นช้างพลาย เจ้าพระยานครรกัและหวงแหน
มาก เพราะเจ้าพลายน้อยตัวนี้มีลักษณะเป็นมงคลที่เป็นช้างสงคราม คือมี

กายสดีำานลิ เล็บดำา ขนทวน และมีหางเป็นพวงยาวกวาดดนิ ช้างลกัษณะนี้ 

จะต้องนำาทูลเกล้าถวายพระมหากษัตริย์ขึ้นระวางเป็นช้างหลวง แต่

เจ้าพระยานครต้องการปกปิด ใครนำาความลับไปเปิดเผยจะถกูทวนหลงัด้วย

ลวดหนังและจำาตรวนโดยไม่ถอดถอน

 แม้จะปิดบงัซ่อนเร้นไว้อย่างไร ความลบักย็งัรัว่ไหลอยู่ด ีเจ้าพระยา

นครก็หวาดผวาต่อพระราชอาญาโทษฐานกบฏ จนเวลาล่วงมาได้ปีเศษ 

เจ้าพระยานครก็เริ่มทำาตามความคิดท่ีแยบคายทันที โดยให้ถอนขนหางที่

เป็นพวงของเจ้าพลาย ออกให้เหลือเป็นรูปก้างปลาเหมือนกับช้างทั่วไป 

แล้วเอานำ้ามันเสือทาตรงที่ถอนขนเพื่อไม่ให้ขนใหม่งอกออกมาอีก และได้

สั่งให้ขุนทิพย์พิมลจากแขวงสุชลมาพบ

 เมื่อขุนทิพย์พิมลรอนแรมมาถึง เจ้าพระยาก็สั่งกำาชับฝากฝังให้นำา     

ลูกพลายไปเลี้ยงทันที

 “ท่านขุน ถ้าใครถามให้กระจายข่าวว่า ลกูพลายนีเ้กดิจากช้างบ้าน

นีเ้อง แม่ของมนัชือ่พงันุย้ จงรกัมนัให้เหมอืนกบัท่ีข้ารกั และทกุส่ิงทกุอย่าง

ให้ถือเป็นความลับ”

 ขนุทพิย์พมิลรับคำา และพรากลูกพลายน้อยนัน้จากอกแม่ของมนัไป 

ขุนทิพย์พิมลเดินนำาเจ้าพลายน้อยบุกป่าลัดเลาะ มาตามทางเล็กๆ ขึ้นเขา

ลงห้วยจนถงึเขตสชุล สนกุสนานตลอดทางตามประสาคนรักสตัว์ ด้วยความ

ซุกซนขี้เล่นของลูกช้างนี้เองที่ทำาให้ขุนทิพย์พิมลรักและสงสารมันมาก

 “แม่พลอยเอ๋ย เราได้ทำาตามที่ท่านพระยานครท่านสั่งมาเรียบร้อย
แล้วนะ ฉันขอตั้งชื่อให้เจ้าลูกพลายน้อยว่า “จำาเริญ” เพื่อเป็นมงคลนาม
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กับมัน” ท่านขุนบอกกับแม่พลอยภรรยา ในวันแต่งการสมโภชรับขวัญอัน

เอิกเกริก โดยมีแขกเหรื่อมาร่วมงานกันเต็ม ทั้งลานบ้านอันกว้างใหญ่ของ

ท่านขุนทพิย์พิมล ประสบเหมาะกบัวนันัน้พลายจำาเรญิอายไุด้ ๓ ขวบพอดี

 เวลาล่วงเลยมา ๒ ปีเศษ ขุนทิพย์พิมลแสนจะยนิดทีีแ่ม่พลอยคลอด

บุตรหญิง มาคนหนึ่งและเป็นบุตรคนแรกเลยตั้งชื่อว่า “จำารัส” เพราะ

ต้องการให้คล้องจองกับชื่อช้าง “จำาเริญ” 

 เมื่อจำารัสเจริญวัยขึ้นมา ก็ได้เป็นเพื่อนกับพลายจำาเริญ ร่วมเล่น

กินนอนกันสนิทสนมรักใคร่เป็นพิเศษ จนมีคนกล่าวว่า คนและสัตว์คู่นี้รัก
กันเหมือนลูกแฝด พลายจำาเริญนั้นมีอิสระตั้งแต่เล็กจนโต ไม่เคยตกปลอก         

ผูกล่าม ไม่เคยทำาลายข้าวของใครๆ มันรู้จักเด็กทุกคน และชอบวิ่งไปเที่ยว
เล่นทุกๆ บ้านในละแวกนั้น มันชอบความอ่อนหวาน และจะแสดงอาการ

โกรธจัดเมื่อใครพูดโกหกกับมัน

 ในเวลากลางคืน พลายจำาเริญจะนอนอยู่หน้าบันไดบ้านขุนทิพย์
พิมล คอยเป็นยามเฝ้าบ้านให้เป็นประจำาตั้งแต่เล็กจนโต
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 ขุนทิพย์พิมลเป็นคนใจกว้างมีเพื่อนฝูงมาก ทุกเย็นที่ชานบ้านจะมี

เพื่อนหลากรุ่นมาร่วมตีวงดื่มเหล้าเป็นที่สำาราญกันทุกวันจนมืด ฝ่ายแม่

พลอยก็มีหน้าที่จัดหากับแกล้มรสจัดๆมาสมทบ

 “ข้าไม่อยากจะพูด แต่กับพวกเอ็งข้าจะพูดให้ฟัง ข้าโชคดีตั้งแต่ข้า

รับเจ้าพลายจำาเริญมาไว้ที่บ้าน” ท่านขุนพูดพลางยกขันใส่เหล้ากรอกเข้า

ปากครึง่ขัน “ข้าได้ช้าง ได้ลกูสาวและได้ทีด่นิเกอืบร้อยไร่ ต่อไปข้าจะฝึกเจ้า

พลายจำาเริญให้เล่นกายกรรมอีกคอยดู ” 

 ท่านขุนเริ่มหน้าแดงคุยโวกับพวกขี้เหล้าในวง

 ทันใดนั้นพ่อพลายจำาเริญก็ย่ืนงวงส่งเสียงฟิดๆ ทำาตาละห้อยวาง

บนตกัท่านขุน เป็นเชงิขอชมิหน่อยได้ไหม ขนุทพิย์พมิลจงึป้อนเหล้าให้ลอง 

แรกๆกเ็พยีงเลก็น้อย แต่พอนานวนัเข้า ทำาเอาทัง้คนทัง้เดรจัฉานเป็นนกัเลง
เหล้าคอทองแดงติดเหล้ากันงอมแงม ตกเย็นพ่อพลายจะมายืนรอกินเหล้า
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อยูห่น้าชานเรอืนทุกวนั วันไหนท่านขนุไม่ตัง้วงพ่อพลายจะไปขอเหล้ากนิที่
ร้านในตลาด โดยที่ท่านขุนได้สั่งไว้ให้กินก่อนจ่ายทีหลัง

 เย็นวนันั้นอากาศสดใส ดวงอาทติยก์ำาลงัจะลบัยอดเขาใหญ่ ซึง่อยู่    

ไม่ห่างจากบ้านท่านขนุทพิย์พมิลมากนกั แสงแดดยามเยน็ส่องลงมาทีล่าน  

หน้าบ้านท่านขุนเจิดจ้า สลับแสงด้วยร่มเงาไม้ใหญ่ทอดยาวบนพื้นดินเป็น

ช่วงๆ วันนี้ทั้งคนและช้างต่างกระชุ่มกระชวยด้วยฤทธิ์เหล้าที่หมดเกลี้ยง

ลงร่วม ๒ ไห วงเหล้าเริ่มคึกคักหลังจากที่นั่งสงบเสงี่ยมอยู่นาน

 “ไหนพ่ีขุนเคยบอกว่า จะเล่นกายกรรมกับช้าง แล้วเมือ่ไหร่จะแสดง

สักที ฉันอยากจะดู” หมื่นเห็ดพูดทวงสัญญาในวงเหล้า

 “ก็ได้ พวกแกคอยดูก็แล้วกัน” ท่านขุนพูดพลางลุกขึ้นจากวง เอา

ผ้าขาวม้าเช็ดหน้าแล้วพนัรอบสะเอวทบัผ้านุง่จนแน่น ก้าวลงจากชานเรอืน

ไปยงัพ่อพลายซึง่ยนืส่ายหวัขยบังวงรออยู ่ทีล่านบ้าน เด็กๆทีเ่ป็นเพือ่นกบั

พ่อพลาย เมื่อรู้ข่าวก็ชักชวนกันวิ่งมาล้อมวง มุงดูกันรอบลานบ้าน

 พ่อพลายวิ่งไปหาไม้ดุ้นใหญ่ขนาดกระชับงวง กวัดแกว่งวูบวาบวิ่ง

ตาเขียวเข้าหาพ่อขนุ ฝ่ายพ่อขนุเหลอืบไปเหน็ไม้ฟืนขนาดเหมาะมอืทีพ่งิอยู่

ใต้โคนไม้เลยหยบิมากระชบัแน่นทัง้สองมอื แล้วทัง้คูก่ว็ิง่เข้าประจนัหน้ากนั

แบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน ทันใดนั้นเองพ่อพลายก็ใช้ไม้ที่อยู่ในงวงฟาดไปที่

พ่อขุนอย่างแรง จนไม้ในมือทั้งคู่ของพ่อขุนหลุดกระเด็น

 ทางฝ่ายพ่อขุนก็ยืนหยัดสู้ไม่ถอย ท้ังเตะทั้งถีบ ฝ่ายพ่อพลายยก

แกว่งงวงป้องปัดพัลวัน พ่อขุนตัวเล็กและว่องไวกว่าช้างจึงรวบรวมพละ

กำาลงัเท่าท่ีมอียู ่พุง่เข้าพนัตชูกซ้ายขวา โดนงวงพ่อพลายเข้าอย่างจงั ฤทธิ์

หมดัทีพ่่อขนุต่อยช้างนัน้มนัมคีวามรูส้กึเหมอืนสะกดิ แต่ได้ผลพ่อพลายทรุด
ลงทันที พ่อขุนก็รีบนับเหมือนกรรมการมวย
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 การแสดงกระบี่กระบองและชกมวยจบลง ผู้ชมต่างชอบอกชอบใจ 
การเล่นสนุกระหว่างคนกับช้างครั้งนี้มาก ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆ

นานา เพราะไม่เคยเห็นกันมาก่อน

 และแล้วการแสดงฉากหวาดเสียวก็เริ่มขึ้น โดยพ่อพลายใช้เท้าเตะ

พ่อขนุจนเสยีหลกัล้มลงนอนหงายกลางดนิ แล้วกระโดดพุง่เข้าคร่อมก้มหวั

ลงเอางาแหลมทัง้คูแ่ทงพ่อขุนซ่ึงนอนหงายรับฝีงาอยู่เสยีงงาใหญ่และแหลม

ปักดินอย่างแรงจนมิดดินไปครึ่งงา เสียงโอยๆโหยหวนมากับการดิ้น

ทุรนทุรายของพ่อขุนอยู่ระหว่างงาท้ังคู่ พ่อพลายยังเอาตะพองเหนือโคน

งวงคลึงอก ท่านขุนซำ้าลงไปอีก ผู้ที่ดูอยู่ใจหายกันไปตามๆกัน เพราะไม่คิด
ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเช่นนั้น แล้วเจ้าพลายก็ถอนงาออกจากดินและ              

ใช้งวงตวัดร่างท่านขุนขึ้นไปอยู่บนคอ

 “สวัสดีครับ การแสดงจบลงแค่นี้” ท่านขุนพูดแล้วโค้งคำานับพร้อม

กับไสช้างไปอาบนำ้าคลอง 

 เมื่อการแสดงครั้งนั้นจบลง พ่อพลายก็กลายเป็นขวัญใจเด็กๆ ใน

ละแวกนัน้ทกุคน ตลอดทางทีเ่ดินไป เด็กๆจะพากนัมากอดงวง ดึงหาง เกาะ

เท้า บ้างก็คลานลอดไปมาใต้ท้อง แม้พลายจำาเริญจะรำาคาญแต่ไม่เคย

ขยับเขยื้อนให้เด็กได้รับอันตราย ชาวบ้านร้านถิ่นแถบบ้านฉลองเขตสุชล 

จึงรักใคร่พ่อพลายกันทั้งสิ้น

 ต่อมาอีกหลายปี ระยะที่พลายจำาเริญเป็นช้างหนุ่ม จำารัสก็เริ่มเป็น

สาว มีหนุ่มมาติดพันกันหลายคน หนึ่งในจำานวนนั้นมีหนุ่มชื่อ “จันทร์”    

บิดาชื่อจ่าง ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันมาติดพันด้วย
 วันหนึ่งหนุ่มจันทร์เดินไปหาหวาย พบกับจำารัสนั่งอยู่คนเดียวที่ริม

ห้วย จงึเป็นโอกาสเหมาะจงึเข้าไปจบัมอืถอืแขน สาวจำารสัตกใจกลวัจงึร้อง
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ขึน้ เป็นเวลาเดยีวกนักบัทีพ่ลายจำาเรญิเดนิหากนิอยูแ่ถวนัน้ เมือ่ได้ยนิเสยีง
ก็จำาได้ว่าเป็นเสียงของจำารัส จึงว่ิงบุกป่าสวบๆ มาที่เกิดเหตุ เมื่อเห็น

เหตุการณ์ก็พุ่งเข้าใส่หนุ่มจันทร์ทันที หนุ่มจันทร์ตกใจวิ่งอ้าวกลับบ้าน               
พ่อพลายวิ่งไล่ตามไปไกลโขจึงได้หยุด

 ด้วยความตกใจกลัวอย่างหนัก เป็นเหตุให้หนุ่มจันทร์ จับไข้นอน

หยอดข้าวต้มอยู่เป็นเดือน มีอาการปางตาย จากเหตุการณ์ครั้งน้ันเป็น             
บทเรียน ให้กับหนุ่มเจ้าชู้ยักษ์จนไม่กล้าเข้าใกล้จำารัสอีกเลย

 ขนุทพิย์พมิลกบัพลายจำาเรญิ มกัจะไปอาบนำา้ด้วยกนัเป็นประจำาใน

คลองเหลียน ซึ่งเป็นคลองที่ลึกมาก กระแสนำ้าเชี่ยวกราก ลำาคลองกว้าง 

บางตอนมีหาดทรายโผล่อยู่เหนือนำ้ากลางลำาคลอง ริมตลิ่งกอไผ่โน้มกิ่ง

คลองเหมือนคันเบ็ด

 ขณะที่ทั้งคู่อาบนำ้าอยู่อย่างเพลิดเพลินนั้น นำ้าเหนือหลากเป็นคลื่น

ยักษ์โถมเข้าใส่พ่อขุนจมวูบใต้นำ้า ก่อนที่จะหมดสติ พ่อขุนมีโอกาสโผล่ขึ้น

มาเหนือนำ้าอีกครั้ง

 “จำาเริญ......จำา” ท่านขุนตะโกนเรียกพ่อพลาย แล้วก็จมหายลงไป

ใต้นำ้าอีกครั้ง

 พลายจำาเริญรีบวิ่งมาตามเสียงเรียก แล้วมุดหัวอันใหญ่โตลงใต้นำ้า       

ใช้งวงกวาดจับตัวพ่อขุนที่ขาดสติขึ้นจากนำ้าจนได้

 พ่อพลายกระชบังวงช้อนร่างท่านขนุ ข้ึนจากคลองพากลบับ้าน ผ่าน
มาตามทางผู้คนก็แตกตื่นคิดว่า พลายจำาเริญคงทำาร้ายท่านขุนเข้าแล้ว              

ต่างก็พากันมาดู เมื่อถึงบ้านพ่อพลายก็ค่อยๆ วางร่างท่านขุนลงชานเรือน 
พร้อมกับเอาปลายงวงจุกปากแผดเสียงร้องขึ้น
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 แม่พลอยและจำารัสตกใจรีบว่ิงมาดูจึงรู้เรื่อง หลายคนช่วยปฐม 
พยาบาลจนท่านขุนฟ้ืนขึน้มา เป็นอนัว่าท่านขนุและพลายจำาเรญิยงัมโีอกาส

ได้ตั้งวงดื่มเหล้ากันอีกต่อไป

 ในวันที่ขุนทิพย์พิมลไปรับพลายจำาเริญมาจากพระยานครนั้น ท่าน

ได้มอบที่ดินให้ทำากินประมาณ ๑๐๐ ไร่ เพื่อเป็นกำาลังใจในการรับเลี้ยง

ช้างหลวงตัวโปรดของท่าน และเป็นการปิดปากไม่ให้ท่านขุนเปิดเผยความ

ลับที่ท่านปกปิดอยู่

 ห่างจากบ้านฉลองไปทางทิศตะวันตกไม่มากนัก เป็นที่ราบเชิงเขา
ใหญ่ ป่าไม้งอกงามอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิดท้ังเล็กใหญ่ ๒ เท้า                

๔ เท้า และสัตว์เลื้อยคลานมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย ไม่มีผู้ใดไปเบียดเบียน 

ในช่วงหน้าร้อนดอกไม้ป่าทั้งต้นยาง ยูง ตะเคียนทอง หลุมพอ หลังเขียว 

ชูช่อดอกบานสะพรั่งสลับสีกันหลากหลายท่ามกลางความเขียวขจีของ 
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แมกไม้บนเขาสูง เข็มป่าชูช่อดอกสีแดงเหลืองอยู่เรี่ยๆดิน ผีเสื้อนานาพันธุ์
และนกหลากสีตัวใหญ่ตัวน้อยก็โบยบินออกหากินส่งเสียงร้องทักทายกัน

เจื้อยแจ้วอย่างมีความสุข ท่ามกลางแสงแดดหลังฝนในยามเช้า

 ท่ามกลางป่าใหญ่นี ้มทีีว่่างบนเนนิเขา ซึง่เตม็ไปด้วยต้นไม้ใหญ่ยืน

ตายซาก เพราะไฟป่าเผาผลาญมาแล้วหลายปี ที่ดินตรงนี้เองที่เจ้าพระยา

นครได้มอบท่านขุนบุกเบิกทำามาหากิน พ่อขุนพยายามพลิกฟื้นแผ่นดินผืน

นีด้้วยความอดทน พลายจำาเรญิกเ็ป็นกำาลงัสำาคญัในการช่วยเหลอื ในท่ีสดุ

ก็กลายเป็นสวนผัก ผลไม้ และไร่ข้าว

 วันหน่ึงเวลาเท่ียง ท่านขุนและพลายจำาเริญหยุดจากการทำางาน  

ท่านขุนล้างมอืกนิข้าวห่อทีแ่ม่พลอยห่อให้มา เมือ่กนิอิม่กห็าโคนไม้เหมาะๆ 

นอนเอนหลังพักผ่อนใต้ร่มไม้สักครู่ก็หลับไป
 ทางฝ่ายพ่อพลายกอ็อกหากล้วยหมูสัง ต้นไผ่ ใบหญ้ากนิตามประสา
ช้าง พลายจำาเริญเดินกินเพลินจนออกสู่ทุ่งนา ซึ่งเต็มไปด้วยรวงข้าวสี
เหลืองทอง แนวป่าริมนาข้าว มีวัวควายหลายสิบตัว ถูกปักหลักผูกล่าม 
ไว้ให้กินหญ้าบนเนิน
 พลายจำาเรญิมองเหน็โอกาสเหมาะ เอางวงดงึหลักล่ามววัควายข้ึน
จากดนิจนหมดสิน้ ผลจากการซกุซนของเจ้าพลายทำาให้ววัควายน้อยใหญ่ 
บกุลงนาข้าวกนิกนัเรยีบเป็นแปลงๆ ส่วนววัควายหนุม่ต่างเจ้าของกนักไ็ด้
โอกาสเผชิญหน้าคิดบัญชีแค้นเก่า และหวังจะเป็นเจ้าทุ่งแต่ผู้เดียว ก็พุ่ง
ปราดเข้าชนกนัอตุลดุวุน่วายทัว่ทัง้ทุง่ โดยมเีจ้าพลายยืนซุม่แอบดูด้วยความ
สนุกสนานก่อนกลับไปช่วยท่านขุนทำาสวนต่อ
 เวลาล่วงมาถึงตอนเย็น หลังจากเสร็จจากการทำาสวน ท่านขุนก็
ขึ้นคอพ่อพลายกลับบ้านโดยไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นแม้แต่น้อย
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 เมื่อถึงบ้านได้ไม่นาน หมื่นเห็ดกับหม่ืนพลซึ่งเป็นผู ้ใหญ่บ้าน  
นำาขบวนผูเ้สยีหายร่วมสบิคนเข้าพบท่านขนุทพิย์พมิล ทกุคนมสีหีน้าโกรธจดั
 “ข้าวในนาพวกข้าไม่เสียดายหรอก เพราะปลูกดำาเอาใหม่ได้ แต่วัว
ควายล้มตายลงนี่ซิ ใครจะรับผิดชอบ” หมื่นพลชี้หน้าด้วยความโกรธ
 “ค่อยๆพูดค่อยๆจา กันก็ได้ใจเย็นๆเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ มีอะไรของ
ใครเสียหายเท่าไร บอกมา” ท่านขุนพูด
 “วัวของผมตายคู่หนึ่ง” ตาหวังลูกบ้านชี้แจง
 “ควายของผมหายไป ๑ ตัว” นายหมึกรายงานเพิ่มเติม
 “ทั้งวัวทั้งควายของข้ากับของหมื่นพลขาหัก ๔ ตัว แม่ควายแท้ง
ลูกตาย ๑ ตัว” หมื่นเห็ดชี้แจงความเสียหายด้วยอารมณ์ขุ่นมัว
 “ข้ายอมชดใช้ให้ทั้งหมด เพื่อความเข้าใจดีต่อกันข้าขอเลี้ยงพวก
เอ็งสักมื้อ” ท่านขุนตัดบท
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 จากนั้นงานเล้ียงก็เริ่มข้ึน ท่าขุนยกไหเหล้ามารินแจกรอบวงรอบ
แล้วรอบเล่า ไม่กีร่อบเหล้ากห็มดไห แต่ความต้องการของผูก้นิกยั็งไม่เพยีง
พอ ในฐานะที่ท่านขุนเป็นคนใหญ่คนโตในถิ่น กลัวจะเสียหน้า จึงสั่งให้เด็ก

ไปกว้านซื้อเหล้าในหมู่บ้านมาตุนไว้ กลัวเหล้าจะขาดลงกลางงาน

 “ท่านขุนครับ ผมไปหาหมดทุกร้านแล้ว ไม่มีเหล้าขาย เขาบอกว่า

วันนี้เป็นวันพระ” เด็กวิ่งหิ้วไหเปล่ามารายงานท่านขุน

 ท่านขนุเริม่มีอาการหงดุหงดิกลัวเสียหน้า ทนัทกีน็กึถงึพลายจำาเรญิ

ขึ้นได้ พอดีเหลือบไปเห็นพ่อพลายมุดหัวโผล่ออกมาจากป่าพอดี

 ท่ามกลางสายตาทุกคู่ ฉงนแต่ไม่กล้าปริปากพูด ท่านขุนรินเหล้าที่

เหลือกรอกปากพ่อพลายค่อนขัน แล้วหยิบเงินจำานวนหนึ่งใส่ลงไปใน 

ไหเปล่า ส่งให้พลายจำาเริญ

 “ไปซือ้ทีก่งสจีีนให้หน่อยเถอะลกูรบีไปรีบมาอย่าให้ตะวนัตกดินนะ” 

พ่อขุนสั่งกำาชับพ่อพลายพร้อมกับเอามือลูบงวงเชิงขอร้อง

 พ่อพลายใช้งวงจบัไหเหล้ากระชบัแน่น เดนิเหยาะย่างไปโรงต้มเหล้า

จีนที่สุชล

 ระยะทางจากบ้านฉลองไปโรงต้มเหล้าจีนที่สุชลนั้นก็ไกลโข พลาย

จำาเริญเดินโกยอ้าวไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น มุ่งหวังอยู่อย่างเดียว คือ รีบไปรีบ

กลับพร้อมกับเหล้าที่เต็มไห และให้ทันเวลาตามที่ท่านขุนสั่ง บุกป่าฝ่าห้วย

มาตามทางช้างลากไม้ ในระหว่างทางบางแหล่งก็ผ่านเข้าไปในหมู่บ้าน 

ทำาความแตกตื่นให้กับผู้คนในละแวกนั้นเป็นอันมาก

 “เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่จนอายุปูนนี้ไม่เคยพบไม่เคยเห็นช้าง

เที่ยวหาซื้อเหล้ากิน” ตาแก่วัย ๕๐ พูดเชิงปรารภกับเพื่อนบ้านที่ยืนจ้อง
ดูอยู่ใกล้ๆกัน
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 เด็กๆ พากันวิ่งมามุงดู บ้างก็วิ่งไล่ตามไปเป็นแถว บางคนก็ย่ืน
กล้วย อ้อยให้ช้าง

 “เอ้า  กินเสียก่อนแล้วค่อยไป”

 แต่พลายจำาเริญไม่สนใจแม้แต่น้อย คงเดินประคองไหอย่างเร่งรีบ

ต่อไป ถ้าตามปกตแิล้วพ่อพลายจะหยุดเล่นทักทายกบัเดก็ๆทกุคนเสยีก่อน 

เพราะมนัมนีสิยัรกัเดก็ แต่วนันีพ่้อพลายเดนิส่ายหัวเหมอืนจะบอกเดก็ๆว่า

 “ขอโทษที่..............วันนี้ธุระร้อน  ค่อยวันหลัง”

 สักครู่ใหญ่ๆ พลายจำาเริญก็เดินลัดเลาะมาเข้าเขตสุชล กลิ่นเหล้า

ฟุง้ตลบลอยมากบัลมทะเล พลายจำาเรญิเดนิตามกล่ินเหล้าไปจนถงึกงสีจนี

 กงสีต้มเหล้าสร้างเป็นโรงขนาดใหญ่ด้วยไม้ไผ่ ฝาไม้ขัดแตะมุงด้วย

จาก ใช้พืน้ดนิทีก่ระทุง้แน่นเป็นทีต่ัง้เตาต้มเหล้า ประตสูงูใหญ่ขนาดช้างลอด

ได้ แต่ไม่มีบาน ด้านหลังของกงสีติดกับแม่นำ้าสุชล

 ภายในกงสีกำาลังต้มเหล้ากันอย่างครึกโครม

 “ไอ้คุดกับไอ้คง เอ็งไปเอาฟืนโหมไฟในเตาหน่อย วันนี้ต้องเร่งมือ
ต้มให้หมด ถ้าเหลือนำ้าสาโทจะเปรี้ยวเสียก่อน” นายเพ้งเจ้าของร้องสั่ง           

ลูกน้อง ดังลั่นด้วยภาษาไทยสำาเนียงจีน
 “ไอ้เตง เอง็ไปเอานำา้เยน็ในโอ่งไปเปลีย่นนำา้ร้อนในกระทะ” นายเพ้ง

ยืนชี้นิ้วสั่งลูกน้องชาวจีนที่เดินทางมาจากเมืองจีนพร้อมกัน
 แสงไฟในโรงต้มเหล้าสว่างจ้า แต่แสงสว่างที่ประตูมืดวูบลง

 “ ไอ้หยา...........ตาย อั้วตายแน่” นายเพ้งร้องเสียงหลง หัวใจแทบ
หยุดเต้น เม่ือเหลือบไปเห็นพลายจำาเริญยืนควงไหเหล้าขวางประตูอยู่            
ทุกคนต่างวิ่งเข้าหาที่หลบภัยกันวุ่นวาย
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 “อแีกวด ช่วยด้วย ชัว่ปูย่่าตาทวดทีเ่มืองจีนอัว๊ไม่เคยเหน็ช้างมาขอ

ซื้อเหล้ากิน” จีนเพ้งร้องเรียกภรรยาชาวไทยให้ออกมาช่วยไล่พ่อพลาย

 นางแกวดเคยรู้กิตติศัพท์พ่อพลายมาก่อน แต่ไม่เคยเห็นตัวจริง             

จึงเดินเข้าไปหา

 “รอสักครู่เถอะ เดี๋ยวก็ได้เหล้าแน่ๆ” นางแกวดพูดปลอบพ่อพลาย

ด้วยคำาหวาน แล้วสั่งจีนเพ้งผู้เป็นสามีให้ตักเหล้าให้

 จีนเพ้งก็ค่อยๆคลานมาเอาไห ที่พ่อพลายเอาเท้าดันส่งมาให้ ปาก

ก็พรำ่าด่าด้วยภาษาดั้งเดิมที่ตนถนัด จนพลายจำาเริญแทบจะทนฟังไม่ได้

 “โผล๊ะ” เสียงไหที่พ่อพลายจับฟาดโดนหน้าแข้งนายเพ้ง ทั้งไหและ

หน้านายเพ้งแตกพร้อมกนั เพราะนายเพ้งเอาเงนิออกจากไหแล้วใส่นำา้แทน
เหล้าให้พ่อพลายโดยคิดจะต้มช้าง ร่างของนายเพ้งจึงหมอบติดดิน                    

นางแกวด เห็นเข้ากลัวจะเกิดเรื่องใหญ่ เลยหาเหล้าจริงส่งให้ทดแทน
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 พ่อพลายจึงรับไหเหล้าชูงวงเทินเหล้าเดินกลับบ้าน
 เวลายิง่ล่วงไป เหล้าเข้าปากไปมากๆ วงเหล้าบ้านท่านขนุทพิย์พมิล

ก็เข้าขั้นมึนเมาขาดสติ พูดวิพากษ์วิจารณ์กันหลายเรื่อง แต่เรื่องสุดท้ายก็

ลงที่พ่อพลาย

 “ได้กินนำ้าบ่อแทนเหล้าแน่ ใช้ใครไม่ได้ ไปใช้ช้างให้ซื้อเหล้า”  

หมื่นพลซึ่งนั่งสงบเสงี่ยมอยู่นานพูดกระเซ้าท่านขุน

 “ใช่ ป่านนี้มันคงจะไปเพลินกับหน่อไผ่ไม้อ่อนที่ไหนเข้าสักแห่งเป็น

แน่” ตาหวังสนับสนุน

 “ใช้สัตว์หน้าขนไปซื้อเหล้า ก็เหมือนกับคบเด็กสร้างบ้าน มันจะได้

อะไรมาคงจะหายหมดทั้งเงินทั้งไห” หมื่นเห็ดพูดประมาทพ่อพลาย โดยไม่

เกรงใจพ่อขุนที่เป็นเจ้าของ

 เสยีงพดูใส่ร้ายพ่อพลายดังกระหึม่ เมือ่เหล้าขาดมอืปากกว่็างเสยีง

ดังกระหึ่ม เมื่อเหล้าขาดมือปากก็ว่างเสียงก็ดังมากขึ้น

 แต่ทันใดนั้นทุกคนก็เงียบกริบ นั่งอ้าปากตาค้าง เมื่อเห็นพ่อพลาย

เทินไหเหล้าเต็มปรี่เดินเข้าประตูบ้าน มาวางลงกลางวง เมื่อทุกคนได้สติ 

เสียงก็กลับดังกระหึ่มขึ้นมาอีก แต่เป็นคำากล่าวสรรเสริญเยินยอพ่อพลาย

 หลังจากนัน้ทัง้คนทัง้ช้างกเ็มามาย จนคลานเหมอืนช้างกนัทัง้วงเหล้า

 หลายปีต่อมา ข่าวคราวความฉลาดแสนรู้ของพลายจำาเริญก็ลือ

กระฉ่อนไปท่ัว ความทราบถึงเจ้าพระยานครใคร่อยากจะพบเห็นช้างของ

ตน ในเวลานัน้ใครๆ กเ็ข้าใจว่าเป็นช้างของขนุทพิย์พมิลไปแล้ว ความกลวั

อาญาหลวง เรื่องปิดบังช้างก็หมดไป ประกอบกับคุณชื่นบุตรชายจะบวช

อีกด้วย
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 “เอาหนงัสอืนีไ้ปให้ขนุทพิย์พมิลทีเ่ขตสชุล แล้วบอกว่าข้าขอให้เขา
มาช่วยงานบวช และให้นำาพลายจำาเริญมาด้วย” เจ้าพระยานครสั่งนายจัน

ควาญช้างหลวงที่หมอบรับใช้อยู่

 ฝ่ายขุนทพิย์พมิล เมือ่ได้รับใบบอกจากเจ้าพระยานคร กร็บีตเีกราะ

เคาะไม้เรียกลูกบ้านมาประชุม เพื่อจัดหาข้าวของไปช่วยงานของเจ้านาย

ตามธรรมเนียม

 “หมู่บ้านเราขอท้ังข้าวเหนียวข้าวเจ้า ให้อีแกวดเมียไอ้ตุดเป็น

แม่งาน หมื่นพลจัดหาผักฟักแฟง แตงกวา หน่อไม้และหมากพลู หมื่นเห็ด

จัดช้างบรรทุกของไปล่วงหน้า ๓ เชือก ส่วนข้าจะตามไปในวันรุ่งขึ้น”    

ท่านขุนสั่งเตรียมการ

 วันเดินทางท่านขุนและจำารัสลูกสาวขึ้นนั่งบนสัปคับพ่อพลาย  

นายจันเป็นควาญนั่งคอ พ่อพลายเดินบุกป่าฝ่าดงลุมาถึงบ้านปากพะยิงก็

ประจันหน้ากับช้างเถื่อนโทนตัวสูงใหญ่งายาวยืนคร่อมทาง ชูคอแกว่งงวง

ร้องแผดเสยีงดงักมัปนาท เอางาแทงลมวดืวาดเป็นเชงิท้าทายอยู่เบ้ืองหน้า
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 คนทั้งสามบนหลังพลายจำาเริญต่างขวัญหนีดีฝ่อ แต่พลายจำาเริญ

แม้ใจอยากจะทานเข้าไปประลองฝีงา แต่นึกขึ้นได้ว่าผู้มีพระคุณอยู่บนหลัง

จะเดือดร้อน และข้างพะรุงพะรังจะเสียเปรียบ

 ทันใดนั้น พ่อพลายหันหลังกลับมาถึงศาลาพักคนเดินทาง ก็หมอบ

ให้คนท้ังสามลงอย่างเร่งรบี ควาญจนัถอดสปัคบัออกจนหมดสิน้เหมอืนกบั

รู้ใจช้าง แล้วพ่อพลายก็วิ่งตัวปลิวกลับไปหาผู้ท้าทายทันที การสัประยุทธ์

ระหว่างสองพลายก็ดังสะท้านสะเทือนไปทั้งดง

 พลายจำาเริญวิ่งเข้าชนอย่างแรงแต่ผิดทาง เจ้าพลายเถื่อนแบกได้

ล่างดนัพลายจำาเรญิถอยกรูด เมือ่เท้าหลงัดนัตัง้หลกัได้พลายเถือ่นกส็วนงา

อนัยาวแหลมพุง่เข้าแทงคอ แต่พลายจำาเรญิเบีย่งตวัหลบพร้อมกบัเอางวง
ฟาดเตม็แรง เป็นผลให้พลายเถือ่นเสยีหลกั และด้วยความไวพ่อพลายกส็วนงา
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อนัแหลมคมเข้าซอกขาหน้าของพลายเถือ่นจนมดิงา พลายเถือ่นโทนแผด
เสียงร้องแปร้นๆ ด้วยความเจบ็ปวด ร่างกล็อยขึน้ตามแรงทีพ่ลายจำาเรญิ

งดั เมือ่โดนสลัดอกีครัง้พลายเถือ่นกฟ็บุหมอบลงและสิน้ใจจมกองเลอืด

 “ลูกเอ๋ย เจ้ามีบุญคุณกับพ่อมาหลายครั้งหลายครา ที่ได้ช่วยชีวิต

พ่อให้รอดพ้นจากความตายมาได้” ท่านขุนพูดพลางลูบงวงพ่อพลายแล้ว

พาไปอาบนำ้าชำาระเลือดพลายเถื่อนที่ติดตามตัว
 “ควาญจัน อย่าลืมตัดเอางาพลายเถื่อนใส่หลังช้างไปด้วย”                 

ขุนทิพย์สั่งควาญจัน

 “ต้องเอาไปแน่ งางามเหลือเกิน” ควาญจันตอบพลางเอาขวานไป

แซะงาพลายเถื่อน

 จากเหตกุารณ์ครัง้นัน้ ทำาให้การเดนิทางของขนุทพิย์พมิลต้องล่าช้าลง 

ต้องไปนอนพกัแรมทีท่่าแพคนืหนึง่ รุง่เช้าจงึได้เดินทางต่อเข้าเมอืง ขนุทพิย์ปลด

ช้างหยดุพกับ้านญาตซิึง่สามช้างทีบ่รรทกุของล่วงหน้าพกัรออยู่ก่อนแล้ว
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 เช้าวันรุง่ขึน้ ขนุทพิย์พิมลกน็ำาพลายจำาเรญิเข้าหาเจ้าพระยานครที่
ในคุ้ม ทันทีที่เห็นพลายจำาเริญฟุบหมอบ แล้วค่อยๆ คลานไปชูงวงขึ้นไหว้

เจ้าพระยานคร ที่นั่งเอกเขนกพิงหมอนขวานอยู่ในศาลาเบื้องหน้ายังผลให้

เจ้าพระยานครปลาบปลื้มเป็นยิ่งนัก

 “ของขวัญของฝากจากพลายจำาเริญครับใต้เท้า”

 ขุนทิพย์พิมลรายงาน พร้อมกับควาญจันและควาญช้างทั้งสาม  

ช่วยกนั หามเอางาพลายเถือ่นยาวสีศ่อกกึง่คูน่ัน้มาให้ เจ้าพระยานครพอใจ

เป็นอันมาก สั่งให้นำาผ้าแพรไหม เงินทอง มาประทานตอบแทนอย่าง

มากมายทั่วทุกคน

 วันคืนผ่านไปตามลำาดับ ลุล่วงถึงวันสมโภชนาคอันยิ่งใหญ่ 

ระดับเมือง งานได้จัดขึ้นสามวันสามคืน ผู้คนทั่วแขวงเมือง เมื่อรู้ข่าวก็นำา

ผลหมากรากไม้มาร่วมงานบุญกันล้นหลามเต็มโรงครัว มหรสพ มโหรี  

ตลอดจนการละเล่นพืน้เมอืง กช่็วยเพิม่บรรยากาศของงานให้ครึกครืน้ยิง่ข้ึน

 ในวนัทีส่ามของงาน ท่านขนุทพิย์พมิลกจ็ดัการแสดงพเิศษระหว่าง

ช้างกับคน เป็นการสมโภชเจ้านาคในครั้งนี้ด้วย ผู้คนรู้ข่าวก็ทยอยกันมาตี

วงล้อมมุงดูอย่างเนืองแน่น มโนราห์ช่ือดังกำาลังแสดงอยู่แต่หน้าโรงคนดู

โหรงเหรง ท่านขุนส่งไหเหล้าให้พ่อพลายด่ืมชูกำาลังก่อนค่อนไหแล้วตาม

ด้วยอ้อย ๓ มัด ใหญ่ๆ เป็นกับแกล้ม เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพ่อพลาย

และท่านขุนก็ออกมายืนกลางวง

 “ต่อไปนีท่้านทัง้หลายจะได้ชมการแสดงชดุหนมุานหกัคอช้างเอราวณั” 

ท่านขุนประกาศแล้ว กระโดดข้ึนเหยียบงาทำาท่าหักคอช้าง ฝ่ายพ่อพลาย

เมือ่โดนหกัคอกม็อีาการคออ่อนคอพบัล้มลงตแีปลง เท้าทัง้สีช่ีฟ้้าพร้อมกบั
เบ่งอาหารเก่าออกมาเป็นของแถม
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 เมือ่จบการแสดงชดุแรก ทัง้คนท้ังช้างกห็นัหน้าเข้าหาไหเหล้ากรอก
เข้าปากกันคนละอึกพักผ่อนพอหายเหนื่อย ชุดที่สองก็เปิดการแสดงทันที

 ขุนทพิย์เอาแขนสอดใส่ปิไสท่ีสานด้วยหวายทัง้ลำาแล้วแช่ด้วยนำา้มัน

ยาง เป็นรูปโล่ขนาดโตพอที่จะกำาบังตัวตนได้ ปากก็ร้องตะโกนท้าทาย 

พ่อพลายให้เข้ามาแทงแสดงฝีงากับตน

 “แปร้น......แปร้น.......” พลายจำาเริญโมโหตาเขียว เอางวงจุกปาก

ร้องลั่นพลางขยับเท้า โผนทะยานพุ่งเข้าแทงพ่อขุน พ่อขุนก็เบี่ยงตัวหลบ

ลอดไปใต้ท้อง ไปโผล่ออกทางด้านหาง ทำาให้งาพ่อพลายปักลงดนิอย่างแรง

จนดินกระเทือน ปิไสพ่อขุนลอยคว้างไปในอากาศ ทันใดนั้นเองพ่อขุน 

จับหางพ่อพลายได้ทำาทีเป็นเหวี่ยงช้างทิ้ง พ่อพลายก็หมุนเป็นวงกลม 

เมื่อโดนจับหางเหวี่ยงหลายรอบ นานเข้าพ่อขุนก็ปล่อยมือพ่อพลาย 

ก็กระเด็นไปหมอบควำ่าหน้าตาเหลือก

 คนดูกระโดดโลดเต้นตบมือกันกึกก้องแสดงความพอใจ รวมถึง

เจ้าพระยานครที่นั่งชมการแสดงมาตั้งแต่ต้นนั้นอีกด้วย

 “ฉันขอร้องให้พ่อขุนเลิกดื่มเหล้า และเลิกเล่นท้าทายให้ช้างแทง

เสียที มันเสี่ยงมาก ใจสัตว์มันไม่เหมือนใจคน พลาดพลั้งจะจบชีวิตลง

เปล่าๆ” เจ้าพระยาเตือนพ่อขุนหลังเลิกการแสดง

 “ครับ......ใต้เท้า” พ่อขุนรับคำาโดยไม่ค่อยเต็มใจนัก

 เช้าวันบวชนาค พ่อพลายได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามรองรับ        

เจ้านาคอยู่บนหลังอย่างระมัดระวัง ช้างหลวงหลายสิบเชือกเข้าขบวนเดิน
ตามหลังพ่อพลายไปยังวัดพระบรมธาตุ อันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง             
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจท่านขุนทิพย์พิมลก็ลาเจ้าพระยานครกลับ
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 หลังจากกลับมาอยู่ท่ีสุชลได้ไม่นาน พลายจำาเริญมีโอกาสนำาท่าน
เจ้าคณุรตันธชัมนุวีดัท่าโพธิ ์ซ่ึงได้รบันมินต์มาทำาธรุกิจทีส่ชุลเพือ่กลบัไปยงั

วัดท่าโพธิ์ในตัวเมืองอีกครั้งหนึ่ง

 “นายทอง ช่วยเป็นควาญพลายจำาเริญนำาท่านเจ้าคุณไปส่งที่วัด 
ท่าโพธิ์แทนข้าหน่อย งานครั้งนี้ไม่มีค่าจ้างรางวัล เพราะเป็นการบุญ”                  

คุณทิพย์พิมลสั่งควาญทองพร้อมกับบอกพ่อพลายให้ไปส่งท่านเจ้าคุณให้

ปลอดภัย

 ควาญทองได้นำาท่านเจ้าคุณไปส่งถึงวัดท่าโพธิ์ และได้นอนพักค้าง

แรมที่วัดหนึ่งคืน รุ่งข้ึนควาญทองก็ผูกสัปคับเตรียมตัวกลับตอนเช้ามืด    

พอสว่างก็ขึ้นไปกราบลาท่านเจ้าคุณบนกุฏิ

 “นายทองจะกลับวันนี้หรือ เดินทางระวังตัวหน่อย นี่รางวัลนำาฉัน

กลับมาวัดได้อย่างปลอดภัย” ท่านเจ้าคุณพูดเตือนสติควาญทองและมอบ

เงินให้ ๕ เหรียญ

 ควาญทองรบัมาใส่ย่ามด้วยความยนิด ีกราบลาถอยคลานมาจะลง

บันไดแต่ต้องหยุดชงัก เพราะพลายจำาเริญมายืนยื่นคอพาดงวงขวางบันได

กุฏิอยู่ด้วยท่าทางโกรธจัด ควาญทองรู้ว่าจะต้องเป็นเรื่องเงิน ๕ เหรียญนี้

แน่นอน แต่คิดอีกทีทำาใจดีสู้ช้างค่อยๆคลานลอดงวงลงมา แต่พ่อพลาย 

เอางวงดันไว้ และทำาท่าจะเอางาปักอกควาญทองให้ได้

 ท่านเจ้าคณุเหน็เหตกุารณ์แล้วท่านเข้าใจตลอด จงึลกุขึน้มาประจนั

หน้ากับพ่อพลาย

 “ฉันเข้าใจดี ที่พ่อพลายอุทิศแรงกายช่วยการกุศลโดยไม่คิดค่าจ้าง 
เงินที่ให้ไป ๕ เหรียญนั้น ไม่ใช่ค่าจ้างแต่เป็นค่าข้าวค่านำ้าเวลากลับ”                

ท่านเจ้าคุณพูดจนพ่อพลายหมอบลงและส่ายหัวเป็นเชิงไม่ขอรับเงิน  
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ควาญทองเหน็ได้ทกีรี็บว่ิงลงมา แต่พลายจำาเริญลกุขึน้เอางวงมาขวางไว้อกี
 ในที่สุดควาญทองต้องคืนเงิน พลายจำาเริญจึงยอมให้ขึ้นคอ                   

ขี่กลับบ้าน

 ตะวนัเริม่คล้อยลง สองชวีติกเ็ดนิลดัทุง่เข้าป่าทบึเขตเสาเภาต่อกบั

สระแก้ว ผ่านคลองกลายขึ้นฝั่งตรงกันข้าม พลายจำาเริญทำาเสียงฟืดฟาด

แล้วหยุดนิ่งอยู่พักใหญ่ แม้ควาญทองจะไสสักท่าไรก็ไม่ยอมเดิน ตาเจ้า

พลายเหลอืบดซู้ายดูขวาไปเจอไม้ดุ้นขนาดเขือ่งพอเหมาะกบังวงได้อนัหนึง่ 

พ่อพลายเอางวงพันกระชับแน่น เดินฟาดซ้ายทีขวาทีมาตลอดทาง

 กลิน่สาปฉนุอย่างแรงกโ็ชยเข้าจมกูควาญทอง เป็นสัญญาณเตือน
ว่ามัจจุราชกำาลังจะมาเยือน ควาญทองนั่งบ่นพึมพำาๆ คนเดียวอยู่บน            

หลังช้าง พลางกระโจนจากสัปคับมาอยู่ที่คอช้าง

 “พุทธัง......ธัมมัง.......สังฆัง.......พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วยเถิด” 
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 เสียงท่องบ่นสั่นเครือ มือกำาตะขอกระชับแน่นจนเหงื่อโชกฝ่ามือ   
พ่อพลายก้าวย่างเดนิช้าๆ เข้าช่องทางแคบๆ ในป่าทบึ เมือ่เล้ียวโค้งควาญ

ทองก็เสียววูบตัวชา เพราะสิ่งที่พึมพำาไม่อยากพบก็โผล่ร่างมาให้เห็น

 เสือลายพาดกลอนตัวโตขนาดเท่าแม่ม้าแกลบ ซึ่งเคยพิชิตคนและ

ววัควายมานกัต่อนกั มนัยืนจ้องควาญทองทีน่ั่งขาสัน่บนคอช้างอย่างตาไม่

กระพริบ แยกเขี้ยวคำารามยืนขวางหน้าอยู่ พ่อพลายหยุดนิ่งแล้ว ถอยหลัง

สองก้าวคล้ายลองเชิงเสือ

 ชั่วพริบตา เจ้าลายพาดกลอนก็กระโจนเข้าใส่อย่างสุดแรง โดยมุ่ง

หวงัตะปบควาญทองบนคอช้างซึง่กำาลงัเอาตะขอหวดส่งเดชป้องกนัตวั คร้ัง

นี้รอดตัวไปหวุดหวิดเพราะเสือกัดผิด เจ้าเสือร้ายเมื่อพลาดหวังไป แล้วก็

กลบัลงมาหมอบต้ังหลกัใหม่ เมือ่ได้จงัหวะกก็ระโจนพุง่ขึน้ตะปบอกีครัง้แรง

กว่าเดิม จุดหมายคือคอควาญทอง ขณะนั้นเป็นช่วงจังหวะที่พลายจำาเริญ

หันหัวเข้าสู้และหวดด้วยไม้ในงวงที่เดินแกว่งมาอย่างแรง โดนคอเสือร้าย

ลอยกระเด็นไปกระทบต้นตะเคียนใหญ่ที่ข้างทางจนเปลือกบิ่น ร่างเจ้า 

เสือร้ายก็ครูดลงมาโคนต้นนอนชักตาตั้งตีแปลง ฝุ่นฟุ้งตลบจบชีวิตลงด้วย

พลังช้าง ควาญทองก็รอดจากการเป็นอาหารเสืออย่างหวุดหวิด

 ควาญทองซึ่งเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ ไม่ลืมที่จะชำาแหละหนัง

และหัวของเจ้าลายพาดกลอนใส่หลังพ่อพลายไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย

 ครั้นลุล่วงมาถึงเดือน ๑๑  แรม ๑ คำ่า ชาวหมู่บ้านฉลองได้จัดให้

มงีานเทศกาลแห่พระอนัยิง่ใหญ่ขึน้ ท่านขนุได้ออกประกาศให้ทกุวดัชกัลาก

พนมพระไปร่วมสมโภชกันที่บ้านทุ่งใหญ่

 ในวนัแห่พระ ท่านขุนต่ืนมาล้างหน้า เตรียมตัวต้ังแต่ตอนเช้ามดื อกีา
บนิร้อง กา กา ผ่านไป แต่บังเอิญถ่ายมลูลงใส่ขันนำา้ล้างหน้าทีท่่านขุนถอือยู่



145
ช้างแสนรู้ คู่บ้านคู่เมืองนครฯ
พลายจำาเริญ

 “อีกาบ้า........ท่ีทั้งโลกไม่ข้ี เสือกมาข้ีใส่ขัน” ท่านขุนโมโหด่าแล้ว
ขว้างอีกาด้วยขัน

 “พ่ีขุน พี่หยุดก่อน พี่อย่าไปเลยงานนี้ ฉันมองเห็นพ่ีไม่มีหัว”               
แม่พลอยภรรยาทัดทาน

 “พ่อขุนเร็วๆหน่อย พนมพระมากันแล้ว” เสียงหมื่นเห็ดมายืนร้อง

เร่งเตือนพ่อขุนอยู่โวกเวก จนพ่อขุนหมดความสนใจที่ภรรยาห้ามปราม             
จึงรีบวิ่งคว้าตะขอลงบันไดไป

 “โผล๊ะ.....โครม....” เสียงบันไดบ้านหักกราวรูดตั้งแต่ขั้นแรกจน 

ขั้นสุดท้าย ท่านขุนลงไปนอนจุกอยู่บนพ้ืน แม่พลอยรีบวิ่งลงมาประคอง 

แลห้ามปรามอีก นำ้าตาก็พลันไหลนองหน้าแม่พลอยเมื่อนึกถึงลางสังหรณ์

ซำ้าซ้อนกันถึงสามครั้งสามครา แต่ท่านขุนไม่รับฟัง หันมาปลอบภรรยา 

สองสามคำา แล้วกระโจนข้ึนหลังพ่อพลายโดยมีหมื่นเห็ดนั่งคอไปยังวัดถำ้า

ใกล้บ้าน พลายจำาเริญเอางวงจับปลายเชือกลากพนมพระวัดถำ้าร่วมกับ 

ชาวบ้าน มุ่งสู่บ้านทุ่งใหญ่ก่อนเพล

 หลังเพลพระฉันเสร็จ  อุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมบุญ ก็เปิดวงเลี้ยง

กันอย่างครึกครื้น

 “เอาหน่อย.....พ่ีขุน.... ไม่เช่นนั้นไม่ใช่คนใหญ่จริง” ตาพลับแค่น 

ให้ท่านขุนดื่มเหล้าด้วยคำาพูดอ้อแอ้ลิ้นเต็มปากด้วยฤทธิ์เมา

 “ขอบใจ ฉันไม่กิน เพราะจะเป็นการทวนคำาสาบานที่ให้ไว้กับ

เจ้าพระยานครว่า ถ้าฉันกินเหล้าอีก ขอให้ตายด้วยคมงาปลายงวงของ 

พ่อพลาย” ท่านขุนตอบปฏิเสธตาพลับ
 “นดิเดยีวน่า........ไม่ผดิสัญญาหรอก  ท่านเจ้าพระยานครกไ็ม่เหน็”      

ตาพลับรุกเร้าพลางยื่นขันเหล้าให้ท่านขุน
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 “เสียคนแต่อย่าให้เสียเพื่อน” ตาพลับขยับปรัชญาขี้เหล้าจนเรียก
เสียงเฮฮาได้ครื้นเครงกันทั้งวง

 พ่อขนุเกดิความละอายเพือ่นฝงูและกลวัจะเสยีเชงิชาย ประกอบกับ

กล่ินเหล้ายังหอมหวานในหัวใจ พ่อขุนจึงรับมาซดเสียเกลี้ยงขัน แถมยัง

เรียกพ่อพลายทีว่ิง่เล่นอยูก่บัเดก็ให้มาล้ิมรสเสยีค่อนไห ทัง้คูก่นิจนเมาแปล้

สมกับที่หยุดกินกันมานาน เมาแทบคลานและลืมคำาสาบานจนหมดสิ้น

 “พ่อแม่พ่ีน้องท้ังหลาย ข้ากบัพ่อพลายจะแสดงกายกรรมเย้ยมฤตยู

ให้ชมเป็นขวญัตา” พ่อขุนลกุขึน้ประกาศตะโกนก้องด้วยร่างท่ีโงนเงนไปมา

ด้วยฤทธิ์เหล้า

 “พีขุ่นเมามากแล้วกลบัไปนอนเสยีเถอะ อยากแสดงกค่็อยแสดงกนั

วันหน้าเมื่อฤกษ์งามยามดี” หมื่นเห็ดพูดปรามกลัวจะเกิดอันตราย เพราะ

เห็นว่าทั้งคนทั้งสัตว์เมามายขาดสติเสียแล้ว

 “เข้ามาลองฝีงากบัอกข้าหน่อยซ ิอกคนกบัอกช้างไหนจะแน่กว่ากนั” 

ท่านขนุนอนหงายแผละบนดนิ ปากกต็ะโกนเรยีกพลายจำาเรญิให้ว่ิงมาลงฝีงา

 ฝ่ายพ่อพลายฤทธิเ์หล้าแล่นอยู่เตม็ทกุเส้นเลอืด เมือ่ได้ยินเสยีงเรยีก

ก็ม้วนงวงจุกปากแผดร้องอย่างคึกคะนองพุ่งควบตะบึงเข้าแทง พองาเข้า

ใกล้ตัวพ่อขุนก็ชะงักไม่ลงฝีงาเดินหันหลังกลับ ท่านขุนเรียกอีก พลาย

จำาเริญก็ทำาอย่างเดิมอีกหลายครั้งหลายครา

 “ท่านขนุหลอกเด็ก....ๆ.....ๆ” พวกคนดูสตเิลอะเลือนฮาป่าไล่ ท่าน

ขนุโกรธจดั ลกุข้ึนเอาตะขอสบัเข้าท่ีตาพ่อพลายเลอืดแดงฉาน พลายจำาเรญิ

เดือดดาลแต่ยอมทน

 “ไอ้ช้างระยำา.......” ท่านขุนหลุดปากด่า พลายจำาเรญิจงึหนัหน้าเข้า
สูแ้ต่ไพล่ไปแทงต้นอนิทนลิใหญ่ใกล้ตวัซำา้แล้วซำา้อกี เป็นการระบายความโกรธ 
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ที่ท่านขุนด่าและลงตะขอซำ้าใส่อย่างไม่มีเหตุผล จนต้นบิ่นและเอนลงด้วย

แรงงา เมือ่สดุทนสญัชาตญาณป่ากเ็ข้ามาแทนทีว่ิง่เสอืกงาเอางวงเขีย่เบาๆ 

ให้หลีกทาง แต่ร่างท่านขุนลอยเคว้งคว้างตกกระแทกพื้นอย่างแรง

 จากเหตกุารณ์ครัง้นัน้  ขนุทพิย์พมิลต้องนอนรักษาตัวอยู่นาน และ

เสียชีวิตลงในที่สุดเพราะเหล้าเป็นเหตุ ยังความเสียใจให้กับแม่พลอยและ

จำารัสเป็นอย่างยิ่ง

 พลายจำาเริญเมื่อรู้ว่าการกระทำาของตนผิด จึงวิ่งเตลิดเข้าป่าเป็น

ช้างหัวเสียอยู่แถวท่าศาลา ข่าวลือปากต่อปากขยายความออกยืดยาวถึง

ความเลวร้ายของพลายจำาเริญว่าฆ่าคนนั้นแทงคนนี้ ข่าวท้ังหมดไปถึงหู

เจ้าพระยานครซ่ึงทกุข์ร้อนกว่าใครหมด ท่านจึงให้ป่าวประกาศจะให้รางวลั
อย่างงามกับผู้ที่จับพลายจำาเริญได้
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 คนแรกควาญทองห่ออยูบ้่านจนัพอ  เขตฉวาง ผู้ชำานาญในการจบั
ช้างกต้็องจบชีวติลงกลางวงสายสญิจน์ โดนพลายจำาเรญิฟาดตกเรอืนตาย

 คนที่สองชื่อควาญฉ่าง ลงทุนเอาช้างพังหรอตัวงามของตนเข้าล่อ 

แต่ถูกพลายจำาเริญแทงตาย

 ครั้งท่ีสาม เจ้าพระยานครใช้ให้นำาพังหงส์ซึ่งแก่ปลดระวางแล้ว      

ไปล่อพ่อพลายที่ชายป่าซึ่งท่องเที่ยวอยู่ พลายจำาเริญเดินมาพบก็กระโจน

เข้าแทง แต่พังหงส์เบ่ียงตัวหลบใช้งวงฟาดหน้าพ่อพลาย พังหงส์ร้อง     
แผดเสียงกึกก้อง พ่อพลายจำาได้ว่าเป็นเสียงแม่จึงวิ่งหนีต่อ แต่ช้าไป                   

พังหงส์ยื่นงวงคว้าขาหลังเอาไว้แน่น ในที่สุดพลายจำาเริญก็สงบนิ่งยอมให้

ควาญสมบุญจับได้โดยดี

 พลายจำาเริญได้รับการอารักขาดูแลจากควาญสมบุญ ผู้มีใจเมตตา
สัตว์อยูห่ลายปี จนกระทัง่ควาญสมบญุเสยีชวีติ พลายจำาเรญิกต็กไปอยู่กับ
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ควาญช่วยทีบ้่านลานสกาได้สามปี ควาญช่วยก็ตกต้นมงัคดุตาย แล้วพลาย
จำาเรญิกต็กไปอยูก่บัเฉยทีบ้่านหนิตกได้ปีเดยีว ควาญเฉยกต็ดิคกุฐานปลอม

แปลงเงินตรา ต่อมาก็ตกไปอยู่กับควาญเนียมบ้านกาโห่ ร่อนพิบูลย์

 ครั้งนั้นพระเสนหามนตรี ได้เรียกให้นำาพลายจำาเริญเข้าเมือง  
เพ่ือชักลากไม้เหลี่ยมสองท่อนจากบ้านป่าจิกขาวไปยังบ้านคูพาย มอบให้
นายบวัเป็นแม่งาน เมือ่พลายจำาเรญิชกัลากมาให้แล้วเสร็จกเ็ตรียมตัวกลับ
ร่อนพิบูลย์

 “ไปชักลากไม้ที่ป ่าบางเตยต่ออีกสามท่อน เย็นค่อยกลับ”               
พระเสนหามนตรีสั่งกำาชับ

 “ครับท่าน ผมบอกพ่อพลายแล้วว่าชักลากสองท่อน ท่านสั่งให้ชัก

ลากเพิม่เตมิอกี ผมกเ็ป็นคนโกหกเท่านัน้เอง อย่าทำาเลยครบั” ควาญเนยีม

พูดขอร้องท่านเสนหามนตรี 
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 “คนเป็นสัตว์ประเสริฐแล้ว ไม่จำาเป็นต้องไปรักษาสัจจะกับสัตว์” 
ท่านเสนหามนตรีตวาดด้วยความโกรธ และเดินกลับคุ้ม โดยไม่ฟังควาญ

เนียมทัดทานอีกต่อไป 

 ควาญเนียมปลอบพลายจำาเริญให้ทำาตามคำาสั่ง แต่พลายจำาเริญ

ก้าวๆ หยุดๆ 

 เป็นเวลาเดยีวกบัคณุเสนาะบตุรชายท่านเสนหามนตรี เดินเมามาย

ผ่านมา มีนายขาวยอดนักเลงโตเป็นสมุนคู่ใจ
 “ท่านพ่อสั่งว่าลากไม้เสร็จแล้วไปท่าเรือ ขนมะพร้าวอีกสองพันให้
เสรจ็ก่อนพลบจงึจะกลับได้” คณุเสนาะเมามายพดูเอะอะวางโตเพิม่เตมิคำา
สั่งพ่อ
 “ท่านชายสั่งก็ให้รีบๆ ไปทำาเสียดีๆ ขืนขัดคำาสั่งเดี๋ยวก็ตายทั้งคน
ทั้งช้าง” นายขาวพูดเสริมเป็นการประจบเจ้านาย
 “.....ฉาด.....” เสยีงไม้ดุน้ใหญ่ฟาดลงบนอกคณุเสนาะ มนัเป็นฝีงวง
ของพ่อพลายที่เหวี่ยงไป คุณเสนาะล้มชักตาตั้ง พลายจำาเริญย่างสามขุม

เข้าใส่ซำ้าอีก ควาญเนียมสับตะขอลงบนตะพองแล้วดึงไว้ พลายจำาเริญจึง

หยุดแต่หูชันหางชี้สี่ขาถ่างจังก้าฟาดงวงฟืดฟาดด้วยความโกรธ

 นายขาวนักเลงโตวิ่งหนีเอาตัวรอดทิ้งนาย โดยคิดว่าตายดาบหน้า

คงจะช้ากว่าช้างเหยียบตาย พลายจำาเริญเสือกงวงขึ้นไปแย่งตะขอจากมือ

ควาญเนียมซัดใส่นายขาวทันที 

 “ฉึก” เสียงตะขอปักที่ก้นนายขาว เสียงร้องดังลั่นบ้าน แต่ยังคง 

วิ่งต่อไปโดยมีตะขอห้อยเป็นหางไปด้วย

 ท่านเสนหามนตรไีด้ทราบข่าวกโ็กรธจดัวิง่ไปคว้าปืนยาวลงมาจาก
คุม้ หวังประหารพลายจำาเรญิเสยีให้หายแค้นทีม่าทำากบัลกูหวัแก้วหวัแหวน
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ของตน แม้ภรรยาจะห้ามปรามเท่าไรก็ไม่ฟัง
 ฝ่ายพลายจำาเริญเมื่อทำาการสั่งสอนกับคนที่ไม่มีสัจจะลงไปแล้ว              

กห็มอบลงให้ควาญอนิลงจากคอรีบวิง่เผ่นเข้าป่า เหมอืนจะรูว่้าภยักำาลงัจะ

มาถึงหากโอ้เอ้รออยู่ ท่านเสนหามนตรีพร้อมด้วยสมุนนับสิบคนออกตาม

ล่าตีป่าจนมืดคำ่าก็ไม่พบ เมื่อคลายโกรธแล้วจึงกลับคุ้ม

 ท่านเสนหามนตรีจึงสั่งให้ควาญอิน เป็นชาวเวียงสระสุราษฎร์ธานี 

มาช่วยจับเป็นแทนการจับตาย เมื่อจับได้แล้วก็เนรเทศพลายจำาเริญ ให้ไป

อยูท่ีเ่วียงสระกบัควาญอินผูโ้หดเหีย้ม โดยมคีวาญเถือ่นยอดนกัปล้น ทีย้่าย

ถิ่นเข้ามาหลบอาศัยอยู่กับควาญอินเป็นผู้ช่วย

 สองควาญจอมโหด ไม่มคีวามเมตตาปรานต่ีอสัตว์เลย หวัใจเต็มไป

ด้วยความโลภในค่าจ้างชักลากไม้ พลายจำาเริญต้องทำางานหนักตลอดทั้ง

วนัโดยไม่ได้พกัผ่อน อาหารกไ็ด้กนิแต่น้อย ประกอบกบัอายุเจ้าพลายกม็าก

แล้ว ฝรั่งนายจ้างก็เร่งให้รีบชักลากไม้จากเคียนซามารวมหมอนไว้ที่คลอง

สนิปูน เป็นระยะไกลมากจากป่าลกึ เพือ่รอการล่องแพต่อไปยงัโรงเลือ่ยฝรัง่

ที่ปากคลองอีกต่อหนึ่ง
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 เป็นเวลานานวันที่พ่อพลายไม่ได้กินอาหารอิ่มท้อง ความเมตตา
ปรานจีากสองควาญกไ็ม่มีเลย กำาลงัวงัชากถ็ดถอยลง ฝรัง่กเ็ร่งรดังานเพ่ือ

ที่จะให้ได้ไม้จำานวนมากพอที่จะป้อนโรงเลื่อยไม่ให้ขาดมือ ในวันหนึ่งๆ                    
ไม่ควาญอินก็ควาญเถื่อนผลัดเปลี่ยนกันนั่งรอคอย เอาตะขอโขกสับอย่าง

เหี้ยมโหด จนหน้าตาพ่อพลายแตกยับเยิน เลือดหยดเข้าตา

 วนันัน้ตอนสาย ควาญอนินัง่คอไสพ่อพลายให้งัดซงุลงคลองสนิปนู

ยามนำ้าเหนือหลาก ควาญเถื่อนคอยเอาหอกเหล็กแหลมท่ิมแทงเท้าหลัง

เป็นการกระตุ้นให้พ่อพลายเร่งงาน พลายจำาเริญเริ่มมีอาการหงุดหงิด  

หัวก็ต้องระวังตะขอ เท้าก้ต้องระวังหอก งานที่ทำาอยู่ก็หนักและเหนื่อย  

เมื่อความอดกลั้นมาถึงขีดสุดก็ระเบิดขึ้น

 “ตูม” เสียงร่างควาญเถื่อนตกนำ้า โดยฝีมือพ่อพลายที่เอี้ยวตัวไป

รวบทั้งคนทั้งหอกโยนลงคลองลึก ควาญเถื่อนโผล่ขึ้นมาจากนำ้าได้             

กต็ะเกยีกตะกายข้ึนฝ่ังตรงข้าม ความตกใจกลวัหมดแรงนอนตะแคงนำา้เตม็

พุงรอดตายไป

 ส่วนควาญอินที่ขี่คออยู ่ตกใจจนฉี่ราด จะกระโดดหนีก็ไม่ทัน  

เป็นจังหวะเดียวกันกับพลายจำาเริญก้มลงสะบัดหัวอย่างแรง ควาญอิน 

ก็ควำ่าหน้าร่วงลงทางปลายงวงลงกระแทกกับขอนไม้ที่ลอยอยู่ในนำ้า

 พ่อพลายงัดซุงใหญ่กลิ้งลงทับปิดบัญชีแค้น

 เมื่อสิ้นควาญอิน พ่อพลายจำาเริญก็เท่ียวท่องเป็นช้างป่าอยู่แถบ

สุราษฎร์ธานีพักหนึ่ง ควาญนากจากเมืองนครก็ไปตามจับมาได้และได้นำา

มาเลี้ยงในคุ้ม แต่ไม่นานนักจะมีมนุษย์ผู้ไม่รู้จิตใจสัตว์ พูดสับปลับหลอกใช้

งานจนเกินแรงอยู่เสมอ ทำาให้ควาญนากผู้มีเมตตาต่อสัตว์ต้องได้รับความ
เดือดร้อนแทน อยู่ก็หลายครั้งหลายครา
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 วันนั้นตอนเท่ียง หลังจากควาญนาก นำาพ่อพลายไปบรรทุกข้าว

จากทุง่ปรงัมาเกบ็ไว้ทีฉ่างหลวง เสรจ็ตามคำาสัง่ของเจ้าพระยานครกลุเชษฐ์

แล้ว คำาสั่งใหม่ให้ไปชักลากไม้ที่ลานสกาให้ท่านปลัดปานอีก ควาญนากรู้

ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ช่ัวอึดใจพลายจำาเริญออกวิ่งตะบึงออกทุ่งปรังโพธิ์เสด็จ 

มีควาญนากนั่งอยู่บนคอ พลายจำาเริญตระเวนพาควาญนากเวียนทุ่งอยู่

สามวันสามคืน เคราะห์ยังดีที่ชาวบ้านที่รู้ข่าว นำาข้าวห่อและกระบอกใส่นำ้า

แขวนไว้บนกิง่ไม้ตามทางทีพ่ลายจำาเริญว่ิงผ่านไป เพ่ือให้ควาญนากฉกฉวย

มากินประทังชีวิต

 ลูกหลานควาญนากวิ่งขึ้นไปโห่ร้องพลายจำาเริญบนต้นโพธิ์ไทรต้น

ใหญ่ดงัลัน่ พลายจำาเรญิกร็บีวิง่เข้าไปหาหมายเดด็ชพีคนพวกนัน้ให้ได้ ขณะ
ที่วิ่งลอดเข้าไปใต้ร่มไม้ ควาญนากเห็นเป็นโอกาสทองรวบรวมพลังเท่าที่มี

อยู่เหนี่ยวกิ่งขึ้นเกาะบนคาคบไม้ รอดตายไปอย่างหวุดหวิด 
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 พลายจำาเริญก็เป็นช้างขาดควาญอีกครั้งหนึ่ง มันเดินป่าเที่ยวสวน
จนชาวบ้านเดอืดร้อนและหวาดกลวัในกติตศิพัท์ทีเ่ล่าลอืกนัว่าเป็นช้างผีสงิ 

แต่ควาญหนูบ้านขุนพังไม่กลัว เขาใช้วิธีจับช้างแนวแปลก โดยเดินหิ้วไห

เหล้าเข้าไปหาพ่อพลายสองไหในบริเวณบ้านทุ่งแย้

 “พ่อพลายคนดี ฉันนำาเหล้ามาให้พ่อพลายดื่มแก้หิวสองไห มากิน    

เสยีซิ” ควาญหนพููดอ้อนวอนด้วยคำาหวาน วางไหตัง้ไว้แล้วเดินเลีย่งไปแอบ

ดอูยูท่ีจ่อมปลวก พ่อพลายกท็อดย่างเข้าไปหา ควาญหนเูหน็ได้ทกีร็นิเหล้า

ส่งให้จนเกลี้ยงไห ชั่วครู่ก็ข้ึนข่ีคอนำามาบ้านขุนพัง ทั้งคู่รักใคร่ถ้อยทีถ้อย

อาศัย อภัยซึ่งกันและกันมาโดยตลอด

 “พี่หนู.........  พี่หนูอยู่หรือเปล่า”  นายพุ่มเพื่อนบ้านมายืนเกาะรั้ว

เรียกในตอนเช้าตรู่

 “มีธุระอะไร........เข้ามากินนำ้ากินท่าก่อนซิ” ควาญหนูร้องเชิญ

 “ฉนัจะขอแรงพ่อพลายหน่อยพรุง่นี ้ช่วยชกัลากเรอืโกลนทีฉ่นัขดุไว้
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บนเขาลงมาไว้ทีบ้่านให้ทเีถอะ” นายพุม่ขอร้อง “ลำาไม่ใหญ่ไม่โตซกีเท่าไร
หรอก กว้างสามศอกยาวเก้าวาเท่านัน้เอง บอกพ่อพลายด้วยว่าเสรจ็งาน

แล้วฉันให้เหล้า ๑ ไห ถ้าฉันโกหกขอให้ฉันตายด้วยปลายงาพ่อพลาย”  

นายพุ่มเอาคำาสาบานเป็นประกัน เช้าขึ้นพรานหนูก็นำาพ่อพลายไปลากเรือ

ตามนัด

 ควาญหนูรู้จักนิสัยนายพุ่มดี ว่าเป็นคนโกหกปลิ้นปล้อน ครั้นไม่

รับคำาก็กลัวจะเสียเพื่อน

 แม้รับคำาแล้วก็กลัวความเสียหายจะตามมา ควาญหนูนั่งคิดบนคอ

ช้าง ขณะทีพ่ลายจำาเรญิกำาลงัลากเรอืโกลนลงจากภูเขา มนีายพุม่เดนิตาม

มาห่างๆ

 เมื่อใกล้จะถึงที่หมาย นายพุ่มก็หายหน้าไป ซ่ึงเป็นสันดานของ 

นายพุ่มที่ชอบเบี้ยวโดยไม่ยอมเสียเหล้าเลี้ยงช้าง

 “ไอ้พุ่ม.......ไอ้พุม่โว้ย ลากมาถงึท่ีแล้ว ไหนล่ะเหล้าตามสญัญาของ

พ่อพลาย” ควาญหนูร้องตะโกนทวงสัญญา พร้อมกับปลดเชือกที่ผูกช้าง

กับเรือออก

 “ลากมาถงึทีแ่ล้ว ไม่ได้เหล้ากล็ากกลบัไปซโิว้ย” นายพุ่มตอบยยีวน

กวนงาช้างยิ่งนัก

 “พูดให้สวยซน้ิองพุ่ม กบัฉนัไม่เป็นไรหรอก แต่ถ้าโกหกกบัพ่อพลาย

แล้วฉันไม่รับรองความปลอดภัยนะ” ควาญหนูเตือนสติซำ้า

 ชัว่พรบิตา พลายจำาเรญิร้องแปร๋นขึน้มาด้วยความโกรธ วิง่รีเ่ข้าหา

เอางาแทงเรือโกลนเสียป่นปี้ จนเรือโกลนแตกและหักลงอย่างยับเยิน  

พลายจำาเริญม้วนงวงจับหัวเรือที่หักฟาดใส่นายพุ่มที่กำาลังวิ่งหนียมบาล  
ลงบัญชีตายให้นายพุ่มอีกราย
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 สองสามวันต่อมา ควาญหนกูห็นเีข้าพึง่ศาสนาและส้ินบุญไปพร้อม

กับผ้าเหลือง

 พลายจำาเริญก็เที่ยวท่องไปโดยไม่มีควาญ แต่ไม่เคยทำาร้ายใครอีก

จนเป็นที่รักของทุกคนในบ้านขุนพัง เด็กๆ รู้ว่าอะไรที่ช้างชอบก็หามาให ้

พ่อพลายกินอย่างมีความสุขตามประสาช้างแก่

 ควาญปานรับอาสาเจ้าพระยานครกุลเชษฐ์ ซึ่งเป็นเจ้าพระยานคร    

คนที ่๓ ในช่วงชีวติของพลายจำาเรญิ นำาไปเลีย้งทีท้่ายสำาเภา ด้วยความกลวั

ว่าช้างจะอาละวาด ชาวบ้านก็นำาไปตกปลอกผูกล่ามไว้ในป่าอ่าวเขาแดง 

ส่วนตัวควาญปานเองได้เดินทางไปเล่นการพนันที่บ ้านเพื่อนอย่าง

เพลิดเพลิน ทอดทิ้งพลายจำาเริญเอาไว้ให้อดข้าวอดนำ้าร่วมสิบวัน
 มานกึขึน้ได้กต็อนทีแ่พ้จนเงนิเกลีย้งกระเป๋าแล้ว รบีวิง่จากวงพนนั

ไปดูช้าง แต่ภาพที่นายปานเห็นนั้นเป็นช้างเถื่อนถึกสองเชือกเข้ารุมล้อม
แทงพลายจำาเริญครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างเมามัน พลายจำาเริญหมดทางสู้
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เพราะแก่มากแล้ว ทีเ่ท้ากถ็กูตรงึไว้ด้วยปลอกล่ามโซ่ไว้เหนียวแน่น ประกอบ

กับถูกปล่อยให้อดอาหารมานานวันแล้วด้วย

 ในที่สุด พลายจำาเริญก็หมอบลงล้มตายจากโลกนี้ไป

 งาพลายจำาเริญคู่นั้นปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ศาลากลางจังหวัด

นครศรีธรรมราช
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พลายจำ�เริญ
ช้างแสนรู้

คนเมืองคอน

(ดิเรก  พรตตะเสน)

พระสมุดตำาราแผนคชลักษณ์   ๓๙

ภาพช้างศุภลักษณ์หน้าต้น ที่ ๒-๓
หน้าปลายที่ ๑-๒

หน้าปลายที่ ๕๘-๕๙                                         
เริ่มลงพิมพ์ในสารนครศรีธรรมราช

ฉบับ กรกฎาคม ๒๕๑๔
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พลายจำาเริญช้างแสนรู้      

        โดย  “คนเมืองคอน”

 เร่ืองของสัตว์แสนรู ้ ผมเชื่อว่าเท่าที่คุณเคยได้อ่านหรือได้ยิน                

ได้ฟัง คงจะเป็นเรื่อง...ขอโทษ หมาเสียแหละมาก คุณเคยเห็นด้วยซำ้า                                 

จากภาพยนตร์หลายเรื่อง เพราะหมาเป็นสัตว์เฝ้าบ้าน มีความใกล้ชิดกับ

มนุษย์มากที่สุด แต่สัตว์อีกชนิหนึ่งคือช้าง ซึ่งยังมีสัญชาตญาณป่าอยู่มาก             

ถึงคุณจะเคยเห็นมันแสดงความแสนรู้จากชีวิตจริงๆ ของมันหรือจาก

ภาพยนตร์ กไ็ม่เป็นเรือ่งแปลกและน่าสนใจอะไรนัก เพราะนัน่เป็นเรือ่งการ

ฝึกให้ทำาซำ้าซากจนเกิดความเคยชินไม่ใช่เรื่องของการรู้เองเป็นเองโดย

บญัชาของสมองอนัประเสรฐิเกอืบเท่าเทยีมมนษุย์ หรอืถ้าคณุเคยรู้ด้วยการ

อ่านมาบ้าง คุณก็รู้มัวๆ และรู้ส่วนน้อย ทั้งมักจะเป็นเรื่องช้างของมหา

กษัตรย์ิซ่ึงเป็นช้างมบีรรดาศกัดิส์งูส่งกว่ามนษุย์อย่างคณุอย่างผม มคีวาม

สำาคัญต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ สำาหรับเรื่องช้างพลายช่ือจำาเริญตาม

หัวเรื่องที่ผมจะเขียนเล่าคุณต่อไปนี้เป็นเรื่องช้างของสามัญชน ที่มี

บรรดาศักดิ์เท่ากับช้างในประวัติศาสตร์ และไม่มีความสำาคัญถึงกับ

ประวัติศาสตร์จะต้องจารึก ทว่าความแสนรู้อย่างวิเศษของมันกลับจารึก

แน่นอยู่ในความทรงจำาของคน

 ช้างตัวนี้เป็นช้างของตระกูล ณ นคร เป็นช้างที่มีชีวิตจริงๆ อยู่ที่

จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างปี พ.ศ.๒๓๘๒ ถึง พ.ศ.๒๔๗๙  

เป็นช้างที่ถึงจะพูดเองไม่ได้ก็รู้ภาษาที่มนุษย์พูด มีสมองอันเต็มไปด้วยพลัง

ความคิดฉลาดเฉลียวเท่ามนุษย์ บางสิ่งบางอย่างก็เกินมนุษย์ กลายเป็น
ความวิเศษปานๆ เทวดาเสียด้วยซำ้า
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 เรือ่งของพลายจำาเรญิ  ผมได้ยนิท่านผู้เฒ่าผู้แก่หลายท่าน เล่าต่อๆ 
กนัมาแบบนทิานตัง้แต่ผมยังเป็นเด็ก ตวัผมสมยันัน้ เมือ่แว่วใครเขาเล่าเร่ือง

พลายจำาเริญเป็นต้องตีวงเข้าไปฟังกับเขาด้วยเสมอ แต่ฟังด้วยความรู้สึก

สนกุอย่างเดยีวพอล่วงมาในสมยัผมเป็นผู้ใหญ่ประสปีระสาอะไรต่ออะไรมาก

เข้าก็ชักทึ่งในความแสนรู้อันมหัศจรรย์ของมัน แต่ก็ไม่เคยคิดสนใจที่จะ

รวบรวมเรื่องราวของมันเขียนเพราะเป็นเรื่องที่จับต้นชนปลายไม่ถูก   

เรียงลำาดับก่อนหลังไม่ได้ ประกอบกับเร่ืองของพลายจำาเริญชักจะเลือนๆ 

ไปกบัความทรงจำาของชาวเมอืง เนือ่งจากท่านผูเ้ฒ่าซึง่มชีวีติอยู่ปลายชวีติ

พลายจำาเริญล้มหายตายจากไปจนเหลือน้อยเต็มที ส่วนน้อยที่เหลือ  

เมือ่มาพบกบัการดำาเนนิชวีติชนดิทีต้่องขมวดหน้าเข้าหากนัเหมือนโกรธกนั

มาสกัสบิปีในยุคคอมมวินสิต์ วุน่วายหรอืยคุดาวเทยีวแทรกดาวราศขีองคน 

ซำ้ามีหมามีลิงข้ึนไปช่วยกุมลัคน์ มันชวนตื่นเต้นมหัศจรรย์กว่ายุคเก่าๆ  

ของท่านผู้เฒ่า..... ซึ่งเป็นแต่เพียงยุคพระรามยกพลลิงรบทศกรรฐ์...  

จะมีดาวเทียม ก็เป็นดาวเทียมสัปตฤกษ์ที่ พระราชฤษีวิศวามิตร สร้างให้

ท้าวศังกุ ชนชั้นจัณฑาล ผู้อยากขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นแต่เทวดาไม่ยอม ให้ร่วม

สวรรค์ดาวที่พระราชฤษีวิศวามิตรสร้างนี้ ไม่มีอิทธิพลต่อชะตาราศีมนุษย์

เหมือนดาวเทียมสมัยนี้ ท่านผู ้เฒ่าเลยนึกกระดากและเกิดปมด้อย  

กลายเป็นคนไม่ชอบเล่าอะไรๆ ในยุคของท่านให้คนในรุ ่นปัจจุบันฟัง  

เมื่อท่านผู้เฒ่าไม่เล่าให้คนยุคนี้ ซึ่งมีสมรรถภาพและมีเครื่องช่วยความจำา

อย่างวิเศษช่วยกันจดจำานานเข้าก็เลือนไป

 วันหนึ่ง คุณประวัติ ทองธวัช ผู้เป็นทั้งเจ้านายและพี่ชายที่เคารพ

ยิ่งของผม ปัจจุบันประจำาเขตการทางสงขลา ได้เล่าเรื่องราวของ 
พลายจำาเริญบางตอนให้ฟังอีก พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผม ค้นหาเรื่องราวของ
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พลายจำาเริญซ่ึงมเียอะแยะมาเขยีนเล่ากนัฟัง ถงึกระนัน้ตอนนัน้ ความตัง้ใจ
ทีผ่มจะเขียนกย็งัไม่แรงกล้านกัเพยีงแต่สนใจขึน้มาอกีหน่อยหนึง่เผอญิวนั

หนึ่งพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณเทพปัญญากวีเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส

ปัจจุบัน สมัยท่านมีสมณศักดิ์พระราชปัญญาภรณ์สำานักวัดพระนครที่

นครศรธีรรมราช  ท่านได้เล่าเรือ่ง พลายจำาเริญบางตอนให้ฟังอกี และแนะนำา

ให้ผมได้รู้จักกับพระปลัดเลี่ยม อาสโย อายุ ๗๒ พรรษา สำานักวัดเพชร

จริก และโดยสงฆ์พรรษาอาวุโส องค์นี้ผมได้ทราบว่าท่านรวบรวมเรื่องราว

ของพลายจำาเรญิ เขยีนขึน้ เป็นคำากลอนภายใต้ ชือ่เรือ่ง คชานสุรณ์ ตพีมิพ์

จำาหน่ายเก็บปัจจัยซ่อมกุฏิวัดพระเพรง เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ ครั้งหนึ่งแล้ว

ท่านสนับสนุนให้ผมเขียนเป็นร้อยแก้ว ขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งและบอกว่าเท่าที่

ท่านรวบรวมเขียนเป็นกลอนนั้นต้องจำากัดคำา เรื่องราว จนไม่กระจ่างแจ้ง

เท่าที่ควรและยังตกหล่นอีกมาก ท่ีมีปรากฏก็รู้สึกว่าจะมีผิดพลาด ขอให้

สอบค้นให้ด ีแล้วให้ยมืหนงัสอื “คชานสุรณ์” ของท่านซึง่กลายเป็นหนังสอื

หายาก เนื่องจากการพิมพ์นั้นจำากัดเพียง ๕๐๐ เล่มเท่านั้นมาเล่มหนึ่ง

 มาตอนนี้ ความตั้งใจของผมท่ีจะเขียนเรื่องราวของพลายจำาเริญ

แรงกล้าข้ึนมาเตม็ทีแ่ล้ว ผมจงึหาโอกาสต่างกรรมต่างวาระกนัไปกราบเท้า

พระเดชพระคุณพระรัตนธัชมุนีสมัยยังมีสมณศักด์ิ พระศรีธรรมประสาธน์ 

เจ้าคณะธรรมยุติกะ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำานักวัดพระบรมธาตุ  

คณุหลวงคณติบรรณสาร ท่านขนุอาเทศคด ีนายน่วม นายดาษ ชยัชำานาญ 

และขุนฉลาดฉลองเขต ผู้สงูด้วยคณุวฒุแิละวยัวฒิุ ซึง่อายวุยัหนุม่ของท่าน

เหล่านี้ อยู่ในระยะปลายชีวิตของพลายจำาเริญ เฉพาะอย่างยิ่งคุณหลวง
คณิตบรรณสาร พลายจำาเริญ เป็นช้างของบรรพบุรุษของท่านแท้ๆ             

ท่านได้รับการบอกเล่าต่อๆ กันมาบ้าง ประสบพบเห็นเองบ้างสดๆ ร้อนๆ                 
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ในสมยัทีพ่ลายจำาเรญิยงัมีชวีติอยู ่ประกอบกบัท่านเหล่านีม้ใีจหนกัแน่นพอ 
ถงึจะพบอะไรแปลกๆในยคุนี ้สมองของท่านกย็งัไม่เลอะเลอืน เรือ่งราวจาก

ปากของท่านจึงเป็นที่เชื่อถือได้

 จากปากคำาของท่านผู้เฒ่าที่ออกนามมานี้เองแหละครับ อาศัย

หนังสือคชานุสรณ์ของท่านปลัดเล่ียม อาสโย เป็นหลักผมจึงได้เรื่องราว

ของพลายจำาเริญมาเล่าสู่กันฟัง อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของพลายจำาเริญ

ทีผ่มจะเล่านีบ้างตอนในหนงัสอืคชานสุรณ์ไม่ม ีและบางตอนทีม่ใีนคชานสุรณ์

ก็ไม่ตรงกับที่ผมได้รับฟังมา ดังนั้นที่ไม่มี...ผมก็เพิ่มเข้าไป ที่แตกต่างกัน...

เห็นว่าสนุกและน่าจะเป็นไปได้ทั้งสองทางก็เล่าไว้เป็นสองแง่เลย

 ยังมีที่สงสัยว่าจะคลาดเคลื่อน ซึ่งผมจะขอบอกกล่าวไว้เพื่อท่าน             

ผู้สนใจช่วยผมค้นและคิด ปีเกิด ปีตายของพลายจำาเริญ

 ตามหนังสือคชานุสรณ์ พลายจำาเริญตกท้องแม่ พ.ศ.๒๓๘๒   

ถ้าเป็นจริงตามนัน้กต็รงกบัสมัยของเจ้าพระยานครศรธีรรมราช (น้อยกลาง) 

เป็นผู้สำาเร็จราชการเมืองนครศรีธรรมราช ท่านผู้นี้มีอายุมาถึงสมัยต้น

รัชกาลที่ ๔ คือถึงแก่กรรม พ.ศ.๒๔๐๔ ในการว่าราชการเมือง

นครศรีธรรมราช ระยะนี้ หลวงฤทธิ์นายเวร นามเดิม น้อยเล็ก ซึ่งต่อมาได้

เลื่อนบรรดาศักด์ิเป ็น พระเสนหามนตรี น ้องชายของเจ ้าพระยา

นครศรีธรรมราช (น้อยกลาง) นั้นเอง เป็นปลัดเมือง (สมเด็จฯ กรมพระยา

ดำารงเดชานุภาพ อธิบายไว้ในจดหมายเหตุหลวงอุดมสมบัติว่า ตำาแหน่ง
ราชการในเมืองนครศรีธรรมราช ที่เป็นรองจากผู้สำาเร็จราชการมีอยู ่                    

๒ ตำาแหน่ง คือ ผู้ช่วยว่าราชการกับปลัดเมือง พระยาเสนหามาตรี  
(น้อยเล็ก) จะเป็นปลัดเมืองหรือผู้ช่วยว่าราชการ ไม่มีที่ใดระบุไว้)
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 ตามที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า เจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีชีวิต
ราชการในตำาหน่งว่าราชการเมอืงนครศรธีรรมราชอยูร่าวตอนกลางรชัสมยั 

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลที ่๓ (ครองราชย์สมบติัตัง้แต่ 

พ.ศ.๒๓๖๗-๒๓๙๔) คาบต่อต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ (พ.ศ.๒๓๙๔-๒๔๑๑) ค้านกับความทรงจำา               

ของบรรดาท่านผู้เฒ่าที่ผมได้ออกนามมาแล้วตอนต้น ซึ่งยืนยันเป็นเสียง
เดียวกันว่าพลายจำาเริญถือกำาเนิดในใบบุญของพระยานครศรีธรรมราช             

คนต่อมา คอื พระยานครศรธีรรมราช (พร้อมหรือหนพูร้อม) บุตรเจ้าพระยา

นครศรธีรรมราช (น้อยกลาง) ซึง่สบืตำาแหน่งราชการเมอืงนครศรธีรรมราช

ต่อจากบิดา มาจนถงึรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 

รัชกาลที่ ๕ ท่านพระยานครศรีธรรมราช (พร้อม) ผู้นี้มีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึง 

พ.ศ.๒๔๓๙ หรือ ร.ศ.๑๑๕ อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าให้ยกเลิกการปกครองหัวเมืองแบบเก่า 

จัดการปกครองหัวเมืองใหม่เป็นมณฑล ทรงแต่งตั้งเจ้าพระยายมราช  

(ปั้น สุขุม) เป็นข้าหลวงเทศามณฑลนครศรีธรรมราช เป็นคนแรก พระยา

นครศรีธรรมราช (พร้อม) ซึง่จางวางกำากบัราชการ จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ปี พ.ศ.๒๔๔๑ ในหลวงรัชกาลที่ ๕ เสด็จนครศรีธรรมราช โปรดเกล้าฯ 
ให้เลื่อนพระยานครศรีธรรมราช (พร้อม) เป็นเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี               
ตั้งนายเอียด บุตรเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พร้อม) เป็นพระเสนหมนตรี 

ต่อมาได้เลื่อนเป็น พระยานครกุลเชษฐ์
 บรรดาศักดิ์พระยา หรือเจ้าพระยานครศรีธรรมราช กับพระหรือ

พระยาเสนหามนตรีนี้ เป็นบรรดาศักด์ิตกทอดกันมาเหมือนมรดกนาน 

หนักหนา และท่านผู้มีบรรดาศักดิ์เหล่านี้ทุกคน มีตำาแหน่งเป็นใหญ่เป็นโต
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ในการว่าราชการเมืองนครศรีธรรมราชทั้งสิ้น ถ้าจะนับก็สืบเนื่องมาตั้งแต่             
สมยัพระบาทสมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบรุมีาจนถงึเปล่ียนระเบียบการปกครอง

แบบประเทศราชเป็นมณฑลในรัชกาลที่ ๕ กระทั่งมาคลายความสำาคัญ            
ลงทีหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบบรัฐธรรมนูญ ท่านผู้เป็น

ใหญ่เป็นโตในการว่าราชการเมืองนครฯเหล่านี้ ชาวนครศรีธรรมราชเรียก

เจ้าพระยานครเป็นที่เคยปาก ไม่ว่าเจ้าพระยานครฯจะได้เลื่อนบรรดาศักดิ์

ขึ้นไปในนามใดอีกหรือไม่ก็ตามและบรรดาศักดิ์ พระเสนหามนตรีก็เช่น

เดยีวกนัสำาหรบับรรดาศกัดิห์ลงันีย่้อเรยีก “ท่านหนามตร”ี ฟังประหลาดไป

เลยเทียวแหละครับ
 พระเสนหามนตรีซึ่งได้เลื่อนเป็นพระยานครกุลเชษฐ์นี้เองครับ               

เป็นเจ้าของพลายจำาเริญคนสุดท้ายและท่านผู้นี้ก็คือ บิดาของคุณหลวง

คณิตบรรณสาร ซึ่งผมได้กล่าวนามมาแล้วตอนต้น คุณหลวงคณิตฯ บอก

ผมว่าเมือ่ท่านอาย ุ๑๐ ขวบ พลายจำาเรญิพอจะรุน่หนุม่อายุวยัรุ่นของช้าง

ตกราว ๓๐-๔๐ ปี เดี๋ยวนี้คุณหลวงคณิตฯ อายุ ๗๙ ปี ถ้าคำานวณตาม
นั้น ท่ีว่าพลายจำาเริญ เกิด พ.ศ. ๒๓๘๒ ก็นับว่าตกทอดกันมา ๓               

ชั่วอายุคน อายุพลายจำาเริญย่อมจะมากกว่า ๔๐ ปีเป็นแน่ จึงสงสัยว่าจะ
ไม่ถูกต้อง แต่เมื่อคิดอีกที ผมก็สับสนไม่กล้าที่จะยืนยันอะไรทั้งนั้น เพราะ

อาจเป็นไปได้เหมือนกันว่า พลายจำาเริญจะถือกำาเนิดใน พ.ศ.๒๓๘๒  
จริง (ปีดังกล่าวนี้เป็นสมัยเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อยกลาง)  

ก่อนเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีกำาเนิด ๓ ปี) ขณะนั้นยังเป็นช้างเล็กใช้งาน 
ไม่ได้ มาเติบโตเต็มที่ใช้งานได้ และมีพฤติการณ์แปลกๆ จนเป็นที่รู้จัก 

กันขึ้น ในสมัยเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (พระยานครฯ พร้อม) กระมัง  

เพราะอายุของช้างนานตั้ง ๑๒๐-๑๕๐ ปี
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 สำาหรับปีตายของหนังสือคชานุสรณ์ว่า พ.ศ.๒๔๗๙ นั้นผิดแน่
เพราะคณุหลวงคณิตฯ ถงึจะจำาไม่แน่นอนกยื็นยันว่า พลายจำาเรญิตายก่อน

ประเทศเราเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบบรัฐธรรมนูญ คือ พ.ศ.

๒๔๗๕ แต่…..ก็เถอะครับ เราอย่างคำานึงถึงกันเลย ด้วยว่าพลายจำาเริญ

ไม่มีความสำาคัญถึงกับจะต้องค้นหาศักราชอันถูกต้องจนไว้เป็นประวัติ 

ศาสตร์ เพราะถ้าจำาให้เป็นประวตัศิาสตร์กไ็ม่รูจ้ะไปหาทีไ่หนเสยีแล้วในเวลา

นี้ ไม่มีใครจำาได้หรือจดไว้ที่ไหนจึงขอเรามาเอากันแต่เพียงว่าพ่อพลายเป็น

ยอดช้างแสนรู้ของตระกูล “ณ นคร” ตกทอดกันมาก็แล้วกัน เจ้าของเป็น

ใคร บรรดาศกัดิใ์ด กล้็วนถกูเรยีกว่าเจ้าพระยานครฯ มลีกูหรอืน้องเป็นท่าน

หนามตรีทั้งสิ้น

 ก่อนจำาเริ่มเรื่องผมขอกราบขอบพระคุณท่านที่ผมได้ออกนามตอน

ต้นไว้ ณ โอกาสนี้ ส่วนดีอันพอจะหาได้จากการเขียนนี้ โปรดรับเอาไป

ทั้งหมดเทอญ สำาหรับส่วนที่ไม่ดี ผมขอรับไว้เองรับรองไม่ตกหล่น
กระจัดกระจายไปถึงผู ้ใดเป็นอันขาด ส่วนที่อยู ่กลางๆ กับดีและไม่มี               

ขอวิญญาณพ่อพลาย (มหา) จำาเริญจงรับไว้เป็นเครื่องสักการะและรับรู้ว่า
อย่างน้อยเรื่องของพ่อพลายไม่เพียงเล่ากันปากเปล่า บัดนี้มันกลายเป็น

ลายลักษณ์อักษรขึ้นแล้ว ขอวิญญาณพ่อพลายจงสถิตสุคติภาพและ        
จงบนัดาลให้นามของพ่อพลายกบันาม “คนเมืองคอน” ผูค้้นคว้าหามาเขยีน 

จงขลังพอที่คุณผู้อ่าน..........จะไม่ลืมไปนานเท่านาน
 ผมกำาลังเริ่มเรื่องอยู่แล้ว ณ บัดนี้

 เมืองไทย สมัยที่รถยนต์ รถจักรยานตลอดจนเครื่องจักรกลทุ่นแรง

อีกหลายชนิดยังไม่มีแพร่หลายเข้ามา ช้างย่อมเป็นประโยชน์ทั้งในด้านรบ

ทัพจับศึก พาหนะ และใช้ลากเข็นของหนักมากที่สุด คนโบราณผู้มีอัน             
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จะกนิ จงึมกัจะขวนขวายหาช้างไว้เป็นกรรมสิทธิเ์สมอมากน้อยตามแต่กำาลงั
ฐานะ ผู้ที่มีโอกาสมีช้างได้มาก และเลี้ยงช้างได้ดีกว่าใครๆ ก็น่าจะได้แก่  

เจ้าขนุมลูนาย สมยัสมบรูณาญาสทิธริาช ยิง่สำาหรับจงัหวดันครศรธีรรมราช        

ซึง่ขณะยงัเป็นหวัเมืองประเทศราชขึน้ต่อกรงุเทพฯ อำานาจทกุๆ อย่างเป็น

สทิธิข์องเจ้าเมอืงอย่างอสิระ เพยีงแต่ปีหนึง่หนหนึง่ต้องส่งเงินทองส่ิงของ

เข้าไปแสดงความจงรกัภกัดีต่อเมอืงหลวงให้จงได้เท่านัน้ สมยันัน้ประมาณ

ต้นรชักาลที ่๑ กล่าวกนัว่า หลวงนายสทิธิเ์จ้านครมช้ีางทีเ่ลีย้งไว้เป็นสทิธิ์

ส่วนตัวถงึ ๔๘ เชอืก และนอกจากนัน้ ชาวเมอืง (คอน) นครศรธีรรมราช

โดยท่ัวไป กน็ยิมเลีย้งช้างไว้ใช้งานแทบทกุละแวกบ้าน ซึง่เมือ่ถงึคราวมงีาน

หลวง เช่น งานสงคราม หรือชักลากไม้สร้างสาธารณสถาน ตลอดจน 

เข้าขบวนแห่แหนในพธิกีารนกัขตัฤกษ์รืน่เรงิ รบัเสดจ็พระมหากษตัรย์ิ หรอื

เจ้านายผูสู้งศกัดิ ์กเ็กณฑ์กนัเข้ามาอย่างพร้อมเพรยีงคบัคัง่ 
 จากช้างจำานวน ๔๘ ตัวของเจ้านคร หลวงสิทธิ์นายเวรนี่เอง              
ได้ตกทอดเป็นมรดกต่อๆ กนัมาจนถงึเจ้าพระยาสธุรรมนตร ี (พร้อม) หรอื   

ที่ชาวเมืองนครรู้จักกันในนามเจ้าพระยานคร ซ่ึงในฐานะผมเป็นคนเมือง 

(คอน) นครคนหนึง่กจ็ะขอเรยีกเจ้าพระยานครง่ายๆ ตามเสยีงข้างมากไป            
จนตลอดเร่ือง..........

 ในจำานวนช้างหลายๆ เชอืกท่ีเจ้าพระยานครมอียูส่มยันัน้ มช้ีางพงั
ตัวหนึ่งชื่อว่าพังหงส์ ถูกฝึกไว้สำาหรับต้อนรับเจ้านายที่จะมาจากบางกอก

โดยเฉพาะ นอกจากฝึกให้เดินเรียบสำาหรับขี่สบายแล้ว แม่พังตัวนั้นยังถูก
ฝึกให้หมอบคลานกราบไหว้ และตักบาตร อย่างชำ่าชองด้วย แม่พังไม่ดุ 

เฉลียวฉลาดและว่านอนสอนง่าย จึงเป็นที่สนิทเสน่หาของท่านเจ้าพระยา

ยิ่งนัก นายทองดี ผู้เป็นควาญขุนเลี้ยงแม่พังในขณะนั้น ก็พลอยเป็นท่ี
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โปรดปรานไปด้วย พังหงส์ถูกเลี้ยงอย่างทนุถนอม ไม่ถูกใช้งานอย่างหนัก
อย่างใดทั้งสิ้น

 ต่อมาพังหงส์มีท้อง และเม่ือได้ฤกษ์งามยามดีซึ่งพระปลัดเล่ียม               

อาสโยอุตส่าห์ไปค้นมาได้ว่า ตรงกับปีขาล วันอังคารเดือน ๕ ขึ้น ๙ คำ่า                  

วันนั้นเป็นวันเถลิงศก เปลี่ยนศักราชเป็น พ.ศ.๒๓๘๒ เพลาตะวันลับ

เหลี่ยมเขาพอดิบพอดี พังหงส์ตกลูกช้างออกมาเชือกหนึ่ง เป็นเพศพลาย 

ณ วดั............ชือ่อะไรไม่รู ้ขณะนัน้เป็นวดัร้างเจ้าพระยานครใช้เป็นโรงเลีย้ง

ช้าง เลยได้นามว่าวดัโรงช้างแต่นัน้มา ขณะนีเ้ป็นบ้านพกัศกึษาธกิารจงัหวัด

 ลูกช้างพลายอันตกจากนางพังหงส์ตัวนี้ ตามตำารากำาหนดให้เรียก

ช้างเป็นเชอืก แต่ผมเฝ้ามองมานานนกัหนาแล้วยงัมองไม่เหน็ช้างมลีกัษณะ

เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเชือก จึงขอเรียกตัวให้ถูกตามที่ตาเห็น ทั้งนี้หา

เถียงตาของคนโบราณไม่ โปรดอย่างถือสาหาความตามผมเลยนะครับ 

กล่าวกนัว่าได้ลกัษณะมงคลหลายประการเป็นต้นว่า สกีายเป็นสดีำานลิ เลบ็

ดำา เส้นขนทวน  หางยาวกวาดดนิ และเฉพาะปลายหาง.......... โดยธรรมชาติ

ทั่วไปของช้างขนหางย่อมงอกเรียงกันเป็นปีกคล้ายก้างปลา แต่ขนหางลูก

ช้างตัวนี้งอกโดยรอบเป็นพุ่มเหมือนหางวัว ตรงกับลักษณะในตำาราช้างที่

เรียกว่าช้างเนียม หางบัวอันมีคุณวิเศษในการออกศึกสงคราม ช้างที่ได้

ลักษณะดงักล่าวนี ้ในสมยันัน้จะต้องถกูนำาขึน้ทลูเกล้าถวายพระมหากษัตรย์ิ

ขึน้ระวางเป็นช้างหลวง แต่เจ้าพระยารกัและหวงแหนลกูช้างตวันีเ้ป็นพเิศษ 

จึงได้ปกปิดกำาเนิดของลูกพลายไว้อย่างกวดขัน มีผู้รู้เห็นเฉพาะคนในคุ้ม

สำานักไม่กี่คน ทั้งลูกช้างแม่ช้างถูกนำาไปเลี้ยงไว้มิดชิดในคุ้ม บริวารข้าทาส
ถูกนำาไปเลี้ยงไว้มิดชิดในคุ้ม บริวารข้าทาสถูกกำาชับมิให้พูดกันไปเป็นที่          

เอิกเริก หากความลับรั่วไหลถึงบุคคลภายนอก สอบได้เป็นสัตย์ว่าไปจาก  
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ผู้ใด ผู้นั้นจะต้องถูกทวนหลังด้วยหวายแช่นำ้าเยี่ยวและจำาตรวน ไม่มีการ
ถอดถอน ถงึกระนัน้ ท่านเจ้าพระยากห็วาดสะดุง้ต่อพระราชอาชญาอนัอาจ

จะมมีาจากการเบยีดบงัลูกช้างพลายมงคลลักษณะตวันัน้ตลอดมา จนเวลา

ล่วงไปราวปีเศษ ท่านเจ้าพระยาก็เกิดความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะ 

ลูกพลายตัวนั้นขึ้นอย่างแยบคาย และเริ่มทำาตามความคิดทันที คือให้ถอน

ขนหางลูกพลายตัวนั้น เหลือไว้เพียงหรอมแหรมเป็นรูปก้างปลาให้เหมือน

ช้างสามัญทั่วไป และเอานำ้ามันเสือทาตรงที่ถอนขนออก นำ้ามันเสือนี้  

กล่าวกันว่า มีคุณสมบัติระงับมิให้ขนใหม่งอกออกมาอีกศักดิ์สิทธิ์นัก  

เมือ่ทกุสิง่ทกุอย่างเรยีบร้อยเป็นทีแ่น่ใจแล้ว พงัหงส์และลกูน้อยซ่ึงถกูจำากดั

เขตอยู่แต่ในคุ้มก็ถูกปลดปล่อยออกมาชมโลกนอกคุ้มได้บ้าง

 เป็นธรรมเนียมเสียเหลือเกินไม่ว่าสิ่งไม่มีชีวิต หรือมีชีวิต และไม่ว่า

คนหรือสัตว์ แต่ไหนแต่ไรมา ถ้าถูกยกย่องขึ้นเป็นของที่อย่างดีวิเศษแล้ว 

ย่อมมอีภนิหิารปรากฏเสมอ แม้พยายามมดิเม้นปิดบงั พฤตกิารณ์สองสาม

อย่างของลูกพลาย ก็ทำาให้มีคนเห็นเป็นมหัศจรรย์บอกเล่าแผ่กระจายไป       
จนได้ เป็นต้นว่าลูกพลายมีกลิ่นกายเหมือนกลิ่นสาบเสือ เป็นตะบะข่มสัตว์             

ทกุชนดิให้เกรงกลวั แม้แต่สตัว์ช้างด้วยกนั แม้จะใหญ่โตโอฬารกว่า ในยาม
ทีม่ลีกูพลายรวมกลุม่อยูด้่วย จะต้องแสดงอาการคารวะเกรงกลวัลกูพลาย 

ยกย่องพนิอบพเิทาลกูพลายราวกบัเป็นจ่าฝงู การอาบนำา้ในแม่นำา้ลำาคลอง 
ซึ่งปกติไม่มีธรรมเนียมแบบแผนสำาหรับสัตว์ แต่สำาหรับสัตว์อย่างลูกพลาย 

เว้นแต่พงัหงส์ผูม้ารดา ไม่มช้ีางตัวใดกล้าอาบนำา้เหนอืนำา้หรอืแม้เคยีงเสมอ
ลูกพลายเป็นอันขาด ทุกช้างจะลงอาบใต้ลูกพลายสิ้น เจ้าพระยานครเห็น

เรื่องอื้อฉาวขึ้นทุกที เกรงว่าไม่แต่ลูกพลายจะตกไปเป็นของหลวง 

อย่างเดยีว ตวัท่านเองจะต้องถกูโทษฐานกบฏด้วย จงึได้เรยีกขนุทพิย์พมิล           
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จากแขวงสุชล ซึ่งเดี๋ยวนี้เรียก สิชลมาพบ
 บคุคลผูม้บีรรดาศกัดิข์นุทพิย์พมิลนี ้จะตำาแหน่งราชการตำาแหน่งใด 

ผมถามท่านผูเ้ฒ่าหลายท่านไม่มีใครสามารถบอกได้ สนันิฐานตามลกัษณะ

การปกครองสมยัก่อนยกฐานะเมอืงนครขึน้เป็นมณฑล อนัแบ่งออกไปเป็น

จังหวัด อำาเภอ ตำาบล หมู่บ้านมาจนเด๋ียวนี้ ขุนทิพย์พิมลก็น่าจะเป็น 

นายแขวงสุชลขึ้นตรงต่อเมืองนคร และปรากฏว่า ขุนทิพย์พิมลก็มีอำานาจ

บังคับบัญชาคนในเมืองสุชลสมัยนั้น เทียบเท่านายอำาเภอสมัยนี้จริง  

บ้านของขนุทพิย์พมิลอยู่ท่ีบ้านเหนอืในหมู่ ๒ ของตำาบลฉลองเดีย๋วนี ้แล้ว

ก็ยังมีหมื่นเห็ด สร้อยไม่ปรากฏ หมื่นพล สร้อยไม่ปรากฏอีกเป็นผู้ช่วยใน

หน้าที่ราชการ ความจริงลูกหลานปลายตระกูลของท่านทั้งสาม ปัจจุบันมี

ชีวิตอยู่มากมาย แต่เป็นที่เสียดายที่เมื่อถูกถาม ก็ไม่สามารถบอกตำาแหน่ง

ราชการและระบุบรรดาศักดิ์อันมีเกียรติของบรรพบุรุษได้

 เมื่อขุนทิพย์พิมลรอนแรมมาถึง ท่านเจ้าคุณนครก็ได้ฝากฝัง 

ลกูพลายกบัขนุทพิย์พมิลให้นำาไปเลีย้งไว้ทีส่ชิล โดยกำาชบัให้ขนุทพิย์ดำาเนนิ

อุบายกระจายข่าวว่า ลูกพลายเป็นช้างเกิดที่สิชล เพื่อกลบเกลื่อนกิติศัพท์
ที่เล่าลือกันเสีย ด้วยเหตุนี้เอง บางท่านจึงว่า ลูกพลายเกิดจากช้างบ้าน             
ชื่อพังนุ้ย ของนายมงคล นางหมู อ้างที่เกิดเสียด้วยว่า เกิดในบริเวณบ้าน

ของท่านขุนฉลาดฉลองเขต หมู่ที่ ๒ บ้านเหนือ ตำาบลฉลอง อำาเภอสิชล 
ท่านขุนฉลาดฉลองเขตอดีตเป็นกำานันตำาบลฉลอง เดี๋ยวนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ 

แต่งอมเตม็ทแีล้ว การทีค่นส่วนมากเข้าใจกนัเช่นนัน้ นบัว่าขนุทิพย์ฯ ดำาเนนิ
อุบายได้ผลสมประสงค์ท่านเจ้าพระยาผู้เป็นนาย

 ลูกพลายตัวนั้นเป็นที่ต้องชะตาขนุทพิย์มากเหน็ปบุกร็กัปับ และเมือ่

ขนุทพิย์พาลกูพลายไปถงึสิชล กเ็ป็นท่ีต้องชะตาภรรยาขนุทพิย์ฯ เข้าอกีด้วย 
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จึงพร้อมใจกันแต่งการสมโภชรับขวัญเป็นการเอิกเกริก แล้วขนานมงคล
นามให้ว่า “จำาเริญ” ขณะนั้นพลายจำาเริญได้อายุสามขวบพอดิบพอดี

 ขุนทิพย์ฯ กับภรรยา ตั้งแต่แต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยากันมาก็
หลายปียังหามีลูกไม่ จึงทุ่มเทความรักให้กับลูกพลาย ฟูมฟักรักอย่าง             

ทนุถนอม ประหนึ่งบุตรจากสายเลือดออกปากเรียกลูก แทนตัวเองว่าพ่อ 

แม่ทุกคำาไป เช้าคำ่าผักหญ้าอาหารสามีภรรยาเทินมาขุนให้ไม่อดอยาก               
ลกูพลายจงึอยูเ่ยน็เป็นสขุกบัมนษุย์ผูใ้ห้ความรกัมนัไม่ผดิพ่อแม่ผูใ้ห้กำาเนดิ

แต่นั้นมา

 ประมาณ ๒ ปีเศษต่อมา แม่พลอยภรรยาขุนทิพย์ฯ ก็คลอดบุตร

หญิงคนหนึ่ง คชานุสรณ์ของพระปลัดเลี่ยมว่า ภรรยาขุนทิพย์ช่ือกลับ  

แต่เท่าที่สืบเรื่องราวจากท่านผู้สูงอายุ ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ที่บ้านเหนือ ตำาบล

ฉลอง อำาเภอสิชลหลายท่าน ได้ความว่าชื่อพลอยแน่ (ที่ชื่อกลับนั้นเป็นชื่อ

พี่สาวของขุนทิพย์) การได้บุตรถึงแม้ว่าจะผิดหวังอยู่บ้าง เพราะเป็นหญิง 

ผดิจากท่ีได้ตัง้มโนปณธิานไว้ ขนุทิพย์และแม่พลอยกส็ดุแสนจะยนิด ีพ่อแม่

พร้อมใจกันขนานนามให้ว่า “จำารัส” อันเป็นมงคลนามท่ีคล้องจองกับ 

“จำาเรญิ” ซึง่แม้จะเป็นเพยีงสตัว์ตวัหนึง่กจ็รงิ แต่ถกูฟมูฟักรักษามาประดุจ

บุตรคนหัวปีมีศักดิ์เท่ากับพี่แม่หนูจำารัสนั่นเทียว แม่หนูจำารัสนี้เอง พอสอน

เดนิได้กเ็ป็นเพือ่นร่วมกนิร่วมเล่นร่วมหวักบัลกูพลายมคีวามสนทิสนมมจีติ

ผกูพนักับลกูพลายเป็นพิเศษ คนสตัว์คูน่ีต่้างมิตรจติมติรใจรกัใคร่ซึง่กนัและ

กนัประดจุพ่ีน้องคลานตามหลงักนัมาจรงิๆ ข้างฝ่ายขนุทพิย์ฯ กบัแม่พลอย

นั้นเล่า แม้จะมีบุตรเป็นคนแล้วคนหนึ่ง ก็ยังไม่คลายความสนิทเสน่หา 
พ่อพลาย ซึง่เป็นสัตว์ลงเลยแม้แต่น้อย สองผวัเมยีเลีย้งพลายจำาเรญิเหมอืนคน 

กล่าวกันว่าหากขุนทิพย์สามารถนำาพ่อพลายจำาเริญขึ้นเรือนได้คงจะนำาขึ้น
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นอนบนเรอืนด้วยแน่ แต่พ่อพลายเป็นช้างจงึสดุวสิยั ท่านขนุปล่อยพ่อพลาย
อย่างอิสระ  ตั้งแต่เล็กจนโต ไม่เคยตกปลอกคอ  ผูกล่าม พ่อพลายไปไหน

มาไหนได้ตามเสรี ฉะนั้น นอกจากป่าทุกป่าอันพ่อพลายท่องเที่ยวไป

ทำาความคุน้เคยโดยสญัชาตญิาณป่าชกันำา สวนทุกสวน นาทกุทุง่พ่อพลาย

ก็เจนจบทะลุปรุโปร่งหมด โดยพ่อพลายไม่เคยหักทิ้งผลอาสินที่มนุษย์

หวงแหนให้เสียหาย ยามพ่อพลายนึกสนุก พ่อพลายก็เที่ยวได้เล่นซุกซน

เกรยีวกราวกบัเดก็ตลอดหวับ้านท้ายบ้าน พ่อพลายจงึรู้จกัเด็กทกุคนต้ังแต่

ตัวกะเป๊ียกจนถงึตวัโตเกอืบจะนุ่งผ้าเป็น พ่อพลายรูแ้ห่งบ้าน..........และเข้า

เยี่ยมเยียนได้ทุกหัวบันไดบ้าน ตลอดทั้งละแวก ปกติพลายจำาเริญ ไม่ดุดัน 

เป็นแต่ซุกซนขี้เล่น มีสมองอันเฉลียวฉลาดเหมือนคน  เป็นมิตรและดีตอบ

ต่อทุกคนท่ีพูดคำาอ่อนหวาน ไม่โกหกตอแหลหยิ่งหยาบสามหาวด่าพ่อ      
ล่อแม่ เพราะพ่อพลายฟังถ้อยคำาภาษามนุษย์แปลความหมายได้ทุกคำา                 
ทุ่งทั้งละแวกบ้านเหนือจึงรักและเกรงใจพ่อพลายทุกคน ไม่กล้าพูดหยาบ  

ไม่กล้าด่า ทั้งตัวพ่อพลาย น้องพ่อพลาย และพ่อขุนทิพย์ แม่พลอยของพ่อ

พลาย ไม่กล้าโกหกพดูพล่อยกบัพ่อพลาย เป็นอันขาด ไม่ว่ากรณใีดๆ เพราะ

พลายจำาเรญิจะเกเรดดุนักบัทุกคนทีเ่กะกะก้าวร้าวกบัพ่อพลายกบัน้องจำารสั 

กับขุนทิพย์แม่พลอย ไม่ว่าการก้าวร้าวนั้นจะเป็นด่าอย่างหยาบคาย หรือ

ใช้พละกำาลังรุกรานข่มเหง และแม้แต่การนินทาว่าร้ายลับหลัง กล่าวกันว่า 

พลายจำาเริญเหมือนมีเทวดาสิงสู่อยู่ประจำาตัว มีหูทิพย์ตาทิพย์ ไม่ว่า 

พ่อพลายอยู ่ใกล้ไกลแค่ไหน ขาดคำานินทาไม่ถึงชั่วเคี้ยวหมากแหลก  

พลายจำาเรญิต้องถงึ ถ้าอยูใ่นทีท่ีพ่่อพลายสามารถจะเข้าถงึตวัได้ พ่อพลาย

จะเอางวงฟาดส่ังสอนเพียงเบาะๆ แต่เบาะๆ ของช้าง มนุษย์ก็มีอันเป็น
ล้มลุกคลุกคลานเป็นที่เข็ดหลาบไปล่ะ แต่ถ้าผูน้นิทาอยูบ่นบ้าน กเ็ป็นอนัว่า
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บ้านหลังนัน้ต้องพงัทลาย แต่กยั็งไม่เคยปรากฏว่า ในระยะตัง้แต่พ่อพลาย
ตัวน้อยๆ จนเตบิโตงอกงาอายรุาว ๒๐ ปี พ่อพลายเคยทำาอันตรายใคร 

ถงึตาย

 ชีวิตประจำาวันของพ่อพลายซำ้าซากอยู่ดังนี้จนเติบใหญ่ใช้งานได้                     

พ่อพลายกท็ำางานให้มนษุย์อย่างขยนัขันแขง็ มติรของพ่อพลายคนออกปาก

ไหว้วานใช้สอยพ่อพลายได้เสมอ แต่ต้องพูดกันด้วยคำาหวาน และเมื่อตก

ปากสัญญาไว้กับพ่อพลายอย่างใดแล้ว  ต้องทำาตามสัญญาให้ถูกต้องครบ

ถ้วน ถ้าบิดพลิ้วพาโลเป็นเกิดเรื่อง

 กลางคืนทุกคืน พลายจำาเริญจะนอนแทบบันไดบ้านของขุนทิพย์  

ซึ่งเท่ากับพ่อพลายเป็นยามเฝ้าบ้านอยู่ในตัว ไม่ปรากฏมีขโมยใดกล้ามา 

กลำ้ากราย อาหารการกินนับมาระยะพ่อพลายเติบโต พ่อพลายมักจะเข้าป่า

หากินเอง ถ้าขี้เกียจเข้าป่าก็เที่ยวได้และเล็มหญ้าตามในสวนของชาวบ้าน

แถวนัน้ทัว่ๆไป ไม่จำากดัว่าของใคร แต่กไ็ม่เคยลแุก่โอวาททีขุ่นทพิย์เคยสอน

สั่งกำาชับมิให้ทำาลายผลหมากรากไม้ของผู้ใด และเมื่ออิ่มหนำาสำาราญพ่อ

พลายก็จะเที่ยวเล่นสนุกกับเด็กๆ เข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ เด็กกุมงวงยุด

หางตามหลังเกรียวกราว ถึงหน้าบ้านใคร พ่อพลายก็จะทำางวงอ่อนชูขึ้น

ไหว้วอนขอกล้วยอ้อยเขาขบเคี้ยวเป็นที่สำาราญ ไม่มีบ้านใดปฏิเสธ ทุกคน

ชอบพอรักใคร่พ่อพลายเป็นอย่างดี

 พลายจำาเริญมีความสัมพันธ์กับครอบครัวขุนทิพย์ฯ อย่างลำ้าลึก 

กบัตวัขนุทพิย์เองรกัใคร่กนัเป็นพเิศษ เนือ่งจากปกตขินุทพิย์เป็นคนคอสรุา 

ตกเย็นขุนทิพย์เป็นต้องก๊งเสมอ ที่สำาราญกับสุราอาหารของขุนทิพย์ก็คือ

ชานบ้าน และเพราะขุนทิพย์เป็นคอเหล้านี่เอง พลายจำาเริญจึงกลายเป็น
ช้างคอเหล้าไปด้วยมันเริ่มตั้งแต่พลายจำาเริญยังไม่โตเต็มที่
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๒..............
 ........พลายจำาเริญจึงกลายเป็นช้างคอเหล้าไปด้วยมันเริ่มตั้งแต่

พลายจำาเริญยังไม่โตเต็มที่ มีความสูงเพียงหลังเสมอกับชานบ้าน ยามขุน

ทิพย์ฯ กินเหล้า พ่อพลายมักจะยืนยื่นคอพาดชานบ้าน ทำาตาละห้อยมอง

ขุนทิพย์เป็นทีว่าขอลองหน่อยได้ไหม แล้วก็ถอนหายใจฟูดฟาดทางปลาย

งวงอยู่เป็นนิจ ขุนทิพย์จึงป้อนเหล้าให้ลอง แรกๆ ก็เล็กน้อย ครั้นปฏิบัติ

กนัเข้าทกุๆ วนั ทัง้คนท้ังเดียรจัฉานกเ็ป็นนกัเลงเหล้าคอทองแดง ติดเหล้า

กันงอมแงม ตกเย็นต้องก๊งกันทุกวันไป ตกมาระยะนี้ ขุนทิพย์จะไปกิจธุระ

หรือรำ่าสุราอาหาร ณ ท่ีใดพลายจำาเริญจะคอยติดตามเป็นลูกพ่วงไปด้วย

เสมอและเมือ่ขุนทพิย์ได้รบัเลีย้ง พ่อพลายกจ็ะได้รบัเล้ียงจนถงึเมามายด้วย

กันทุกคราวไป จากเหตุนี้เอง กลายเป็นว่าพ่อพลายชอบเหล้า ในยามที่

พลายจำาเริญเข้าบ้านโน้น ออกบ้านนี้ไปตามลำาพัง เจอวงเหล้าเข้า ณ ที่ใด 

หากใครไม่ส่งให้สักก๊งสองก๊ง พ่อพลายจะไม่ยอมไปไหนต่อไปเป็นอันขาด 

บางครั้งถึงเวลาหิวเหล้าเข้าจริงๆ พ่อพลายจะไปยืนทำาคอกะดุ๊บๆ อยู่หน้า

ร้านขายเหล้าก็มี  ซึ่งเจ้าของร้านก็เคยให้เสมอ เป็นราคาค่างวดเท่าไรค่อย

คดิเอาจากขุนทพิย์ แต่โดยปกตเิมือ่จวนได้เวลาก๊งพลายจำาเรญิจะมายนืรอ

ขนุทพิย์อยูต่รงลานหน้าชานบ้าน แล้วขนุทพิย์ฯ จะเอาเงนิใส่ไหส่งให้พลาย

จำาเรญิไปซ้ือเหล้า ซึง่พ่อพลายผูช้าญฉลาดจะทำาหน้าทีผู่ไ้ปซือ้เหล้ากลบัมา
ด้วยความสำาเร็จเรียบร้อยเสมอมนุษย์ทีเดียว บางครั้งก็ดีกว่าเสียอีก             

ซึ่งจะได้เล่าในตอนต่อไป
 บางครั้ง บางวัน หลังจากเหล้าแล่นเส้นเป็นที่สบายแล้ว ทั้งช้าง

ทัง้คนกเ็ล่นหยอกเอนิเป็นทีส่นกุสนานซึง่กนัและกนั แต่เป็นทีเ่สยีวไส้สยอง

ความรู้สึกของผู้ที่ไปพบเห็น เพราะมีวิธีเล่นแผลงๆ ต่างๆ กันเช่น.......
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 ปลายงวงพ่อพลายจะจบัไม้ท่อนมหึมาท่อนหนึง่กระชบัแกว่งวดืวาด
ในท่าต.ี......ท่ากระทุง้ตามชัน้เชงิของเพลงกระบ่ีกระบอง ฝ่ายพ่อขุนสองมอื

จับกระบองเหมาะมืออีกอันหนึ่งมั่นจู ่โจมเข้าต่องวง นี่เรียกว่าตีกระบี่

กระบอง บางทีก็ใช้มือเปล่าเข้าชกต่อยเตะถีบ ส่วนพ่อพลายก็ใช้งวงเปล่า

เข้าต่อกร ยามเมือ่พ่อพลายถกูหมดัจังๆ ของขนุทพิย์ ซึง่สำาหรบัความรูส้กึ

ของช้างกเ็หมนืเพยีงถกูเกาสะกดิแต่พลายจำาเรญิจะทรดุฮวบลงนอนให้นบั 

นี่คือการชกกับช้าง การละเล่นระหว่างคนกับสัตว์ในลักษณะนี้มีเป็นประจำา

ตลอดมาเป็นสิบๆ ปี จนกระทั่งงาพ่อพลายงอกยาวกว่าศอกก็ยังต่อสู้กัน

อยู่ไม่ลดละ เป็นที่แตกต่ืนงงงันของชาวบ้านใกล้ไกลเป็นอย่างยิ่ง ระยะนี้

การเล่นเป็นทีเ่สยีวไส้ยิง่ขึน้ เช่น บางครัง้ขนุทพิย์ฯ นอนหงายลงบนพืน้ดนิ

ให้พ่อพลายแทงประลองฝีงา ซึง่พ่อพลายก็เพยีงเอางาสองข้างกดคร่อมอก

ขุนทิพย์ งาซ้ายขวาปักลงในดินระหว่างช่องรักแร้ ตัวขุนทิพย์จะทำาด้ิน 

กระแด่ว จะตายมิตายแหล่อยู่บนพื้นทราย ตะพองเหนือโคนงวงของพ่อ

พลายจะคลึงอกพ่อขุนเบาๆ บางครั้งก็เหนี่ยวปลายงาโหนตัวขึ้นข้อนี้ล้วน

เป็นที่หวาดเสียวท้ังสิ้น เพราะโดยสามัญสำานึกของคนทั่วๆ ไป ช้างก็คือ

เดียรัจฉาน มีสมองที่เชื่อถือไม่ได้ พูดไม่ได้เหมือนสัตว์ทั้งหลาย และสัตว์

ช้างก็อ้วนสูงใหญ่จำ้ามำ่าเป็นพิเศษเสียด้วย จึงไม่มีใครเชื่อว่าพ่อพลายจะ

คลุกคลีอยู่ด้วยมนุษย์ด้วยความเข้าใจกันดีตลอดไป ไม่มีใครเชื่อว่ามนุษย์ 

มีสมองสร้างสรรค์ พูดกันรู้เรื่อง ก็ยังเชื่อกันไม่ได้ไม่ใช่หรือคุณ เมียรักกอด

นอนทุกคืนด้วยซำ้ายังทรยศ การละเล่นของพลายจำาเริญกับขุนทิพย์จึงเป็น

ที่หวาดเสียวแตกตื่นอยู่ประเด็นนี้เอง

 แต่..............ความจรงิทีเ่กดิขึน้ ตรงกนัข้ามกบัความเข้าใจของมนษุย์
หมด พลายจำาเริญจึงเป็นทีอั่ศจรรย์ เพราะการละเล่นทีห่วาดเสยีวทำาเช่นนี้ 
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มนีานเท่านานตลอดอายุของขนุทพิย์ฯ ไม่เคยปรากฏอะไรขึน้ พลายจำาเรญิ
รอบรูเ้หมอืนมนษุย์ทีฉ่ลาด รูภ้าษาทีม่นษุย์ใช้พดู รูจ้กัเคารพเชือ่ฟังขนุทพิย์ 

ใครดีๆ ตอบโดนเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆ ไม่ว่าพ่อหนูแม่หนูจะลากงวงดึง

หาง เกาะเท้า คลานลอดไปมาใต้ท้องถึงจะรำาคาญ ก็ไม่เคยขยับเขยื้อนให้

เกิดอันตรายกับพ่อหนูแม่หนูผู้ไม่เดียงสาเหล่าน้ันเลย ชาวบ้านแถบบ้าน

ฉลองสิชล จึงรักใคร่พอใจพลายจำาเริญทั้งสิ้น

 ในระยะทีพ่่อพลายเริม่จะแตกพาน จำารสัย่างสูว่ยัสาว รปูร่างกำาดดั

สวยงามเป็นที่ต้องตาชาย มีหนุ่มๆ จำานวนมากติดพัน มีเรื่องเล่าว่าครั้ง

หนึ่ง หนุ่มชื่อจันทร์ บิดาช่ือจ่างเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันซ่ึงเฝ้าปฏิพัทธ

สาวจำารัสอยู่นานแล้ว วันหนึ่งได้พบสาวจำารัสอยู่คนเดียวที่ชายไร่แห่งหนึ่ง 

โอกาสงามยามปลอดเช่นนัน้หาไม่ค่อยได้บ่อยนกั หนุม่จนัทร์จงึเริม่เปิดฉาก 

เกีย้วพาราส ีโดยไม่มกีารโหมโรงทำาเพลง มกีารจบัมอืถอืแขนกนัชลุมนุ สาว

จำารัสไม่ยินยอมออมใจจึงร้องเอะอะขึ้น บังเอิญพลายจำาเริญอยู่ไม่ไกลนัก 

ได้ยินเสียงจำาได้จึงบุกป่าสวบๆ มาที่เกิดเหตุ เมื่อเห็นเหตุการณ์ก็พุ่งเข้าใส่

ทันที หนุ่มจันทร์ตกใจจนตาเหลือกวิ่งอ้าวกลับบ้านโดยความคิดว่าตายกับ

วิ่งดีกว่าตายกับช้าง...........พ่อพลายควบตามไปไกลโขจึงได้หยุด...............

ด้วยความตกใจกลัวสดุขดีหนุม่จนัทร์ถงึปางตาย เพราะหนุม่จนัทร์จบัไข้เสยี

เวลารกัษาอยูต่ัง้เดอืนกว่า แต่นัน้มา ไม่มีหนุ่มใดกล้าเกาะแกะแทะโลมสาว

จำารัสอีกเลย เป็นกิจประจำาวันทีเดียวที่ท่านขนุทพิย์กบัพลายจำาเรญิไปอาบ

นำา้ด้วยกนัในคลองเหลียน (ปากคลองเหลียน เรียกคลองท่าธน) ซึ่งสมัยนั้น

ยังเป็นคลองที่ลึกมา กระแสนำ้าเชี่ยวกรากแต่บางตอนก็มีหาดผุดตื้นเขิน   

เย็นวันหนึ่งขุนทิพย์ฯ กับพ่อพลายไปอาบนำ้าด้วยกันเช่นเคย พลายจำาเริญ
เพลินดำามุดผุดโผนอยู่ทางเหนือนำ้าซึ่งเป็นที่ลึก ขุนทิพย์จุ่มอยู่แค่อกที่หาด
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ตอนหนึ่งใต้ลงมาหน่อย ด้วยเหตุที่นำ้าเช่ียว ท่านขุนเป็นคนไม่ชำานาญนำ้า           
ก็พลาดลื่นถลาลงลึกไปแล้วจมวูบลงใต้นำ้าและสำาลัก พร้อมกับกระแสนำ้า

เชีย่วกพ็ดัพาขนุทพิย์ลอยละลิว่........ก่อนทีจ่ะหมดสต ิท่านขนุมโีอกาสทะล่ึง

ขึน้เหนอืนำา้ตะโกนออกชือ่พลายจำาเรญิได้คำาหน่ึง เสยีงนัน้เอง เรยีกให้พลาย

จำาเริญหนัขวับมา เม่ือไม่เหน็ร่างพ่อขนุของมนักเ็ดาเหตทุีเ่กดิกบัพ่อขนุของ

มันได้ทันทีก็ถลาบุกนำ้าตะลุยมา พ่อพลายมุดหัวอันใหญ่โตลงใต้นำ้า ใช้งวง

กวาดควานและจับตัวพ่อขุนทิพย์ฯ ยกขึ้นพ้นจากวังนำ้าลึกได้ ไกลจากหาด

ที่อาบนำ้าเดิมประมาณเส้นเศษ ขณะนั้นพ่อขุนหมดสติแล้ว พลายจำาเริญ

กระชบังวงกมุร่างขนุทพิย์ฯ ไว้ มนั...ยกช.ู...พาเดินไปบ้าน ระหว่างทางผ่าน

บ้านและผ่านฝูงคนหลายบ้านหลายคน ต่างแตกตื่นโกลาหลบอกกันต่อไป

โดยเข้าใจว่า พลายจำาเริญทำาอะไรขุนทิพย์ฯ เข้าให้แล้ว แต่เมื่อต่างติดตาม

มายังบ้านขุนทิพย์ ก็พบภาพอันประทับใจ พ่อพลายจำาเริญบรรจงวางร่าง

อันไร้สติของขุนทิพย์ฯลงบนชานเรือน ขณะนั้น ลูกเมียของขุนทิพย์อยู่ใน

ครัวหลังบ้าน พ่อพลายจึงม้วนงวงจุกปากแล้วแผดร้อง สาวจำารัสกับแม่

พลอยจึงแจ้นออกมาจากในครัว ชาวบ้านใกล้เคียงรายรอบอยู่ริมรั้วห่างๆ

 แวบหนึ่งที่สองแม่ลูกเห็นร่างอันไร้สติของขุนทิพย์ซึ่งทอดเหยียด

ยาวอยู่บนชานเรือน แม่พลอย สาวจำารัสเข้าใจว่า..............พลายจำาเริญ

ทรยศ แต่เม่ือเข้าใกล้...............สังเกตเห็นร่างอันเปียกปอนของพ่อพลาย

และขุนทิพย์ เห็นนำ้าไหลออกจากปากและจมูกของขุนทิพย์ ก็พลันเข้าใจ  

แม่ลูกช่วยกันปฐมพยาบาล และเรียกเพื่อนบ้านที่ตามมุงเข้ามาช่วยเหลือ 

จนพ่อขุนพลิกฟื้น............เมื่อได้ทราบเรื่องละเอียดจากพ่อขุน ทุกคนก็

ซาบซ้ึงในพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงรักภักดี..........ความกตัญญูรู้คุณ
ของพ่อพลาย..............เจ้าสัตว์หน้าขนซึ่งไม่มีใครเคยไว้ใจ นางพลอยเอง
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นำ้าตาไหลด้วยความเต็มตื้นเข ้าไปกอดงวง... . . . . . . . . . . .จูบพ่อพลาย  
แล้วประกาศต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอร่วมเผ่าพงศ์วงวานกันทุกชาติ เล่ากันว่า 

พ่อพลายซึ่งเงียบงันอยู่ตลอดเวลาที่คนกุลีกุจอช่วยชีวิต พ่อขุนของมันก็

นำ้าตาไหลด้วยความปีติยินดีเมื่อเห็นพ่อขุนของมันลุกขึ้นนั่งพูดได้ และเห็น

มนุษย์เหล่านั้นเข้าอกเข้าใจมันดีขึ้น เป็นอันว่า......ขุนทิพย์กับพลายจำาเริญ

ยังมีโอกาสถองเหล้าด้วยกันในโลกกว้างอีกต่อไป

 ปีนัน้เอง ขุนทพิย์ได้บกุเบกิท่ีดินแปลงหนึง่ เนือ้ทีป่ระมาณ ๑๐๐ไร่ 

การหกัล้างถางป่าตดั โค่น ต้นไม้ ใหญ่น้อย ในทีด่นิ ร้อยไร่นัน้พลายจำาเรญิ

เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำาคัญ.......ขุนทิพย์ฯ โก่นถางตัดโค่น พลายจำาเริญได้

ช่วยแซะขุดตอ แล้วอุ้มขึ้นมากองสุมไว้เพื่อพ่อขุนของมันจะได้จุดเผา ส่วน

ที่ต้องการก็ขนต่อไปยังบ้าน ทำาฟืนบ้าง ทำาอื่นๆ บ้าง เพียงสามเดือนเศษ 

ที่ดินร้อยไร่ก็เตียนลิบ พ่อขุนปลูกข้าว พืชผักล้มลุกและผลไม้หลายอย่าง 

เมือ่มผีลขึน้มา การประกอบอาหารทกุมือ้ในบ้านขนุทพิย์.........ถ้าเกดิความ

จำาเป็น จะต้องได้นัน่ได้นีจ้ากในสวน เช่น ฟักแฟงแตงกวามาประกอบอาหาร 

ออกปากพ่อพลายคำาเดียว พ่อพลายกจ็ะไปเกบ็มาให้ตามจำานวนทีต้่องการ 

โดยต้นหรือกอพืชผกัเหล่านัน้มิได้หกั หรอืรือ้ถอนแม้แต่น้อย

 ตอนเทีย่งของวนัหน่ึง พ่อพลายบกุเข้าไปในทุง่นาอนักว้างใหญ่ของ
ตำาบลนั้น พบว่าควายหลายสิบตัว เป็นของหลายเจ้าของในเขตตำาบล                 
ถกูปักหลกัล่ามให้กนิหญ้าอยู่กลางทุง่ เวลานัน้ปลอดคน พ่อพลายเกดิความ

คิดซุกซนถอดหลักวัวควายเหล่านั้นปล่อยหมด 
 ฤดนูัน้เป็นฤดขู้าวสกุเกบ็เกีย่วกนับ้างแล้วแต่ยังไม่ทัว่ถงึ บางแปลง

กำาลังเหลืองรอการเก็บเกี่ยวไม่กี่วันข้างหน้าบรรดาวัวและควายกำาลังสาว

หนุม่ เหลอืจะทนเคีย้วซงัในบรเิวณทีถ่กูจำากดัอยูแ่ล้ว  เมือ่มอีสิระกด็าหน้า
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กันเข้าไปในแปลงข้าว บุกเข้าแทะเล็มเรียบไปทั้งทุ่ง ควายหนุ่ม วัวหนุ่ม 
บางตัวไม่ถูกเส้นกัน ก็รำาเขาเข้าปะทะกัน แสนจะอุตลุตวุ่นวาย เป็นที่สนุก

แก่พ่อพลายอย่างยิง่ ทีเ่ตลดิเข้าป่าไปกม็มีากมาย กม็สีองสามตัวทีบ่าดเจบ็

สาหัสเจ็บแขม่วอยู่ก็หลาย ที่พาแผลเหวอะหวะหลบไปหาเจ้าของที่คอก     

ก็มีอีก พ่อพลายยืนเฝ้ามองเหตุการณ์เหล่านั้นจนพอแก่ความสนุกแล้วก็

หลบหายเข้าป่าไป

 ความเสียหายยับเยินของวัวควายไร่นา บรรดาเจ้าของโกรธแค้น

เดอืดดาลยิง่นัก ได้พากนัเข้าร้องเรยีนต่อหมืน่เหด็กำานนั และหมืน่พล ผูใ้หญ่

บ้านท้องที่เกิดเหตุ ขอให้ช่วยพาเข้าเจรจากับท่านนายแขวงพ่อขุนทิพย์     

ช้างของพ่อขนุผูท้รงอำานาจทำาเอายบัเยนิเช่นนี ้ข้าวไม่สูก้ระไร ปลกูดำาทำาเอา 

ใหม่ได้ แต่ววัควายทีจ่ะไถจะคราดกวาดพลกิแผ่นดนินะซ ิบางรายตายหมด

หมดทั้งคู่ บางรายเหลือตัวเดียว ที่จะตายมิตายแหล่ก็หลาย พ่อขุนจะโปรด

ว่ากระไร..........จำาจะต้องว่ากล่าวกันให้รู้แจ้ง 

 คร้ันแล้ว..................หม่ืนเห็ดหม่ืนพลรวมสองหมื่น ก็นำาราษฎร

เจ้าของวัวควายเกือบย่ีสิบเข้าพบหนึ่งขุนในตอนบ่ายวันนั้นเอง ซึ่งพ่อขุน 

กต้็อนรบัด้วยอธัยาศัยไมตรอีนัดยีิง่ พ่อขนุได้ขอโทษขอโพยและรับใช้ให้หมด

ทัง้ข้าวทัง้ววัและควาย ถ้อยทีถ้อยตกลงกนัด้วยดี แล้วต่อจากนัน้กเ็ปิดการ

เลี้ยงดูกันอย่างมโหฬาร

 เป็นธรรมดาของการเลี้ยง............จะขาดเหล้าหาได้ไม่ สมัยนั้นชาว

บ้านยังต้มเหล้ากินและขายกันโดยเสรี มีทุกละแวกบ้าน วันนั้นเหล้าแต่ละ

กงสีถูกกวาดมาหมดก็คะเนว่ายังไม่พอ ในฐานะเจ้าของบ้านที่ดี ประกอบ

กบัเป็นคนใหญ่คนโต..........จำาเป็นต้องหาจากทีใ่ดทีห่นึง่สำารองไว้อย่าให้ขาด
ลงกลางคัน แต่เมื่อคนที่พ่อขุนใช้ให้ไปเที่ยวหาทั่วละแวกใกล้ๆ กลับมา  
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บอกว่า...............เหล้าไม่มี พ่อขุนก็นึกเดือดร้อน การเลี้ยงก็เริ่มขึ้นแล้ว 
เหล้าเท่าทีม่กีจ็ะรบัไปได้ไม่นาน จะหาเหล้าเพิม่เตมิได้................คงเหลือจาก

กงสีสุดท้ายซึ่งอยู่ไกลถึงริมทะเล กล่าวกันว่าคือตลาดสิชลเดี๋ยวนี้

 จากบ้านฉลองลงไปตลาดสิชล คนเดินไปกลับต้องใช้เวลาไม่น้อย

กว่า ๕ ชั่วโมง เวลานั้นสิชลยังเป็นป่า บริษัทราตรุษเบซินตินของฝรั่งยังไม่

ไปต้ังทำาเหมืองแร่ที่เขาใหญ่ การคมนาคมแบบรถใช้รางเหมือนเด๋ียวนี้               

ยงัไม่มจีงึย่อมจะไม่ทนักนิในวนันัน้เฉพาะการเลีย้งในวนันัน้กเ็ป็นการเลีย้ง

เพ่ือกลบเกลื่อนเอาใจ ถ้าขาดตกบกพร่องเป็นไม่ดีแน่ ขุนทิพย์จึงนึกถึง

พลายจำาเริญขึ้นมาทันที ถ้าใช้พ่อพลายคงจะได้การ เวลาจะต้องร่นเข้ามา

ไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง ตะวันยังสูงโข ทั้งไปทั้งกลับพอพลบคำ่า พ่อพลาย

คงจะกลับถึง ถ้าเผอิญเหล้าจะขาดมือ ก็คงขาดไม่มากนัก

 ทันทีที่กระแสจิตนึกไปถึง พ่อพลายซึ่งซุ่มกินหญ้าอยู่ในป่าก็บ่าย

หน้ากลับมาบ้าน.................

 ท่ามกลายสายตาอันฉงนฉงายแต่ไม่กล้าปริปากพูดของคนร่วม 

๒๐ พ่อขุนรินเหล้ากรอกปากให้พ่อพลายสองจอกซ้อน หยิบเงินจำานวน

พอกับค่าเหล้า ใส่ลงในไหเทปริมาณบรรจุราวสองแกลลอนส่งให้พ่อพลาย

แล้วสั่งให้รีบมุ่งไปซื้อเหล้ายังกงสีจีนบ้านริมทะเล ได้แล้วให้รีบกลับก่อน

ตะวนัตกดนิ พ่อพลายกใ็ช้งวงจบัไหเทกระชบัชขูึน้ ออกเหยาะย่างบ่ายหน้า

ไปเตาเหล้าจีน.............บ้านริมทะเลอย่างเร่งรีบ

 จนีเจ้าของกงสต้ีมเหล้า...................ไม่ปรากฏชือ่ แต่ภรรยาเป็นไทย

ชือ่แกวด มลีกูมอืเป็นจนีหลายคน เมือ่พลายจำาเรญิไปถงึ กำาลงัต้มกลัน่กนั

อย่างครกึโครม ไฟลกุโหมเข้าเตาลกุโพลง กลิน่แอลกอฮอล์ตระหลบอบอวล 
คนทกุคนในกงสี อนัมลีกัษณะเป็นโรงใหญ่ใช้ธรณแีท้เป็นพืน้กัน้ด้วยเปลอืกไม้ 
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ประตูกว้าง ช้างลอดเข้าไปได้ทั้งตัว หลังคามุงด้วยจาก ท้ายโรงติดคลอง
สิชล.....หลังนั้นทุกคนมีกิจเต็มไม้เต็มมือ จึงไม่มีใครเห็นพลายจำาเริญซึ่งมา

ยืนยื่นงวงแกว่งไหเหล้าตรงประตู........เงียบเชียบปราศจากสุ้มเสียง  

พ่อพลายยืนควง ไหเหล้าครู่หนึ่ง เห็นยังไมมีใครหันมาสนใจด้วย จึงพัง

ประตเูข้าไปอย่างวสิาสะ ความสว่างภายในโรงสซีึง่กระจาย ลอดเข้ามาทาง

ช่องประตูวูบหนึ่ง แล้วมืดลงเป็นที่ผิดสังเกตนั้นแหละ จีนสามีนางแกวดจึง

ได้เหลียวมาเห็น ทันที อาแป๊ะก็ร้องขึ้นด้วยความตกใจ......... ........ครั้นแล้ว

ทุกคนก็วิ่งหลบกันวุ่นวาย

 พ่อพลายตั้งไหปุบลงบนพื้น แล้วออกมาอุดประตูไว้ ม้วนงวงจุก
ปากและส่งเสียงแปร้นเบาๆ ออกมาจากลำาคอคล้ายกับจะบอกว่า อ๊ัวมา                  

ซือ้เหล้าโว้ย รีบตักตวงให้เร็วหน่อย พ่อขุนกำาลังรอ ทางก็ไกลจะได้รีบกลับ

ให้ทันเวลา

 ฝ่ายนางแกวดเป็นคนไทย ทั้งเคยได้ยินพฤติการณ์ของพ่อพลาย

จำาเรญิมาหลายเรือ่ง รวมทัง้พฤตกิารณ์ทีพ่่อพลายเทีย่วซือ้เหล้าและทีน่าง

แกวด ไม่ลืมก็คือ การพูดจากับพ่อพลาย นางแกวดได้รับคำาบอกเล่ามาว่า 

ต้องพูดด้วยถ้อยคำาอ่อนหวาน โกหกไม่ได้ นางแกวดไม่เคยรู้จักพบเห็นรูป

พรรณสณัฐานของพลายจำาเริญมาก่อน แต่กยั็งมสีตพิอจะนึกต้นเค้าเหตุถกู 

นางจงึร้องบอกสามใีห้ตวงตกัเหล้าให้ แต่เจ๊กสามนีาง ชัว่ปูย่่าตาทวด ตลอด

จนเกิดมามีชีวิตอยู่ทั้งในเมืองจีนและเมืองไทย ไม่เคยเห็นเดียรัจฉานเที่ยว

หิ้วไหหาซื้อเหล้าประดุจคน ความกลัวบวกกับความไม่เคยเชื่อถือ เจ๊กสามี

ของนางแกวดกต็ะเพดิไล่ ขณะนัน้ท้ังเจ๊กสามนีางแกวด และเจ๊กลกูจ้างต่าง
ถือหงอกง้าวหลาวแหลนอยู่ในเมือ เตรียมรับมือพร้อมแล้ว แต่ก็ไม่มีใคร

ขยับเขยื้อนนอกจากยืนเรียงแถวส่งเสียงโล้งเล้ง และแล้วก็หงายหลัง   
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เมือ่พลายจำาเรญิย่างสามขนุเข้ามา.....พลายจำาเรญิเอางวงแตะไหรนุเข้าไป
ให้และใช้เท้าเตะทรายฟุง้ตระหลบ เป็นการเตอืนให้ทำาตามคำานางแกวดเสยี

โดยเรว็ แต่ถงึพ่อพลายจะพยายามแสดงกิรยิาบอกใบ้อย่างไรพวกเจ๊กเหล่า

นั้นก็ไม่พยายามเข้าใจ มิหนำาบางครั้งพ่นผรุสวาทประมาทหมิ่นพ่อพลาย

ด้วยภาษาดั้งเดิมของตนสุดที่พ่อพลายจะทนฟังจึงเริ่มอาละวาดเบาะๆ  

เป็นการขู่ขวัญ โดยเตะโอ่งนำ้าส่าแตกวินาศสองสามใบ ไหเก็บเหล้าต้มแล้ว 

เตาต้ม กะทะ พ่อพลายใช้งวงกวาดลงคลอง ในขณะที่ทุกคนกำาลังวิ่งวุ่น  

เจ๊กสามนีางแกวด ได้คดิถงึถ้อยคำาภรรยารบีเทนำา้เปล่าขงัแช่อยู่ในไหเทเกบ็

เหล้าใบหนึง่ใส่ลงในไหของพ่อพลายเสอืกไปให้ แต่พ่อพลายจิม้ปลายงวงดู

ก็รู้ว่าไม่ใช่เหล้า ฉวยไหได้ก็ฟาดโครมเข้าให้ท่ีหน้าแง่เจ๊ก ลูกจ้างคนหนึ่ง

หน้าแตกไหแตก...... เรื่องไม่ทันลุกลามนางแกวดถลัน เข้าขวาง ยกมือไหว้

พ่อพลายพลางกล่าวขอโทษ ขอชวิีตให้สามแีละลูกจ้างของนางด้วยถ้อยคำา

อันอ่อนหวาน กิริยานอบน้อม พ่อพลายจึงยอมนิ่ง ครั้นแล้วนางแกวด  

ก็ตะลีตะลานเลือกไหของนางเองใบหนึ่งขนาดพอเท่ากัน ตักตวงเหล้าแท้ๆ 

จากไหเทใบใหญ่ใส่ลงให้พ่อพลาย แต่ปริมาณของเหล้ามีเพียงครึ่งหนึ่ง    

พ่อพลายจึงแสดงกิริยาฮึดฮัดขยับงวงเหวี่ยงงาจะเล่นงานอีกทีนั่นแหละ 

เหล้าไหนั้นถึงถูกเพิ่มลงเต็มปรี่ เมื่อทุกส่ิงทุกอย่างได้สมปรารถนาแล้ว     

พ่อพลายก็คว้าไหเทินกลับบ้าน

 กติศิพัท์ว่า....................พ่อพลายสามารถเทีย่วหาซือ้เหล้าได้เหมอืน

คน กลุม่คนร่วม ๒๐ ทีช่มุนมุอยู่ท่ีบ้านขนุทิพย์ฯ บ่ายวนันัน้..............ทีเ่คย

เหน็กบัตามเีพยีงสองสามคน นอกนัน้เคยได้ยนิแต่คำาบอกเล่า จงึมสู้ิเชือ่ถอื 

นับต้ังแต่พ่อพลายรับไหเหล้าอันมีเงินบรรจุอยู่ภายในไปจากขุนทิพย์ฯ     
ออกเดินลับไปแล้ว ก็วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงประมาทมิเชื่อถือตลอดเวลา  
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ด้วยนึกถึงวิสัยของช้างที่ถูกใช้งานเดี่ยวไม่มีควาญคุม มักโอ้เอ้ พบหน่อไม้ 
ไม้อ่อน ย่อมหยิบทึ้งดึงป้อนปากไปตลอดทาง ตามวิสัยสัตว์ที่ไม่มีความคิด 

ไหนจะต้องตกแตกเสียเป็นแน่แท้ เวลายิ่งล่วงไปเหล้าถูกประเคนเข้ามา

เร่ือยๆ เสยีงคนนัน้ว่าอย่างนี ้คนนีว่้าอย่างนัน้ กก็ระหึม่ขึน้เหมอืนตลาดสด 

ยิ่งพอตะวันพลบเหล้าขาดมือลง ก็ถึงเวลาจะต้องรอเพิ่มเติมจากพลาย

จำาเริญก็ยิ่งเอะอะใหญ่

 แต่ทันที ทุกคนเงียบกริบ...............ปากอ้าตาค้าง เมื่อเห็นพ่อพลาย

เทนิไหเหล้าเข้าประตบู้านมา และเมือ่พ่อพลายยืน่ไหอันเต็มปร่ีด้วยเหล้าขึน้

มาบนชานเรือน เสียงก็กระหึ่มขึ้นอีกด้วยคำาสรรเสริญอย่างอัศจรรย์ใจ  

จากนั้น...............ทั้งคนทั้งช้างก็เมากันอย่างสนุกสนาน

 ยนืยนักนัว่า..................การให้พลายจำาเรญิไปซือ้เหล้า ยามขนุทพิย์

มีเงินก็หยอดเงินให้ไปในไห แต่ถ้าไม่มีเงิน ก็ส่งไหเปล่าให้ พ่อพลายจะต้อง

กลับมาด้วยเหล้าเต็มไหเสมอ

 หลายปีต่อมา พลายจำาเริญเติบใหญ่สมบูรณ์ขึ้น ข่าวความฉลาด

แสนรู้ของพ่อพลายนานัปการ ลือกระฉ่อนเข้ามาถึงเมืองนครศรีธรรมราช 

ความทราบถึงเจ้าพระยานครก็เกิดความรู้สึกใคร่จะพบเห็นพลายจำาเริญ 

เวลานั้นใครๆ ก็พากันเข้าใจว่าพลายจำาเริญเป็นช้างของขุนทิพย์พิมลไป

แล้ว ความกงัวลกลวัเกรงในข้อทีพ่ลายจำาเรญิจะถกูขึน้ระวางเป็นช้างหลวง

หมดไป ประกอบกับปีน้ันครบปีบวชของคุณช่ืนบุตรชายท่านเจ้าคุณ จึงมี

ใบบอกไปถงึขนุทพิย์พมิล ขอให้มาช่วยงานบวชและพาพลายจำาเริญมาด้วย

 ฝ่ายขนุทพิย์พมิล เมือ่ได้รบัใบบอกจากเจ้าพระยานคร กจ็ดัการวาน

แรงเพือ่นบ้านซ้อมข้าวเหนยีวข้าวเจ้า จดัหาพชืผกัชนิดเกบ็ไว้ได้นานจำาพวก
ฟักต่างๆ หน่อไม้ และหมากพูล เท่าที่หาได้จนพอแก่การเพื่อนำาไปใส ่
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งานบวชของมูลนายตามธรรมเนียม ข้าวของต่างๆ เหล่านั้น ขุนทิพย์ฯ 
จัดบรรทุกช้างใส่หลังช้างให้ล่วงหน้ามาก่อนวันหนึ่ง ตนเองพร้อมด้วยสาว

จำารัสบุตรี ขึ้น นั่ง สัปคับ หลัง พ่อพลาย............นายจันเป็นควาญนั่งคอ 

ออกติดตามมาในวันรุ่งขึ้น ภูมิประเทศระหว่างทางสัญจรจากบ้านฉลอง

ผ่านท่าศาลามายังเมืองนครสมัยนั้นเป็นป่าทึบ ยังไม่มีบ้านคนตั้งอยู่เป็น

ระยะเหมือนสมัยนี้ ตลอดระยะทางจึงเต็มไปด้วยสิงห์สาราสัตว์นานาชนิด 

การเดนิทางต้องกำาหนดระยะทางให้พอดกีบัเวลามใิห้มดืคำา่ลงก่อนถงึทีพ่กั  

ขนุทพิย์ฯเดนิทางครัง้นัน้หยดุพกันอนทีเ่สาเภาคนืหนึง่ จากเสาเภากมุ่็งลดั

ตัดป่ามาพักที่ท่าแพ การเดินทางในวันที่ ๒ นี้เอง พอผ่านคลองปากพะยิง

มาได้หน่อยหนึ่งก็ประจันกับช้างเถื่อนโทนเชือกหนึ่งเข้าอย่างจัง ช้างเถื่อน

โทนตวันัน้กำายำาสูงใหญ่ทดัเทยีมพลายจำาเรญิ แต่งายาวและใหญ่กว่าพลาย

จำาเริญมาก

 เจ้าพลายเถื่อนเม่ือเห็นพลายจำาเริญเหยาะย่างวางสง่าก็ถ่างขา

คร่อมทาง เงยคอชูงวง แผดร้องโกญจนาทท้าทายพลางเสือกงาแทงลม

ซ้ายทีขวาทีอย่างลำาพอง

๓........

 สามมนษุย์บนหลังพลายจำาเริญแทบร่วงผล็อยลงมาด้วยความตกใจ
ชวนขวัญบิน แต่พ่อพลายผู้ชาญฉลาดกลับรู้สึกทะยานใจใคร่จะเผ่นเข้า

ประสานงา ถงึกระนัน้กยั็งมีสตพิอทีจ่ะนกึถึงความพะรงุพะรงัทีม่นษุย์ตกแต่ง
ให้ อันเป็นทางให้เกิดความเสียเปรียบ มิหนำาชีวิตผู้มีคุณขุนเลี้ยงซึ่งอยู่บน

หลังจะพลอยย่อยยบัดับด้ินลงด้วย พ่อพลายจงึค่อยๆ ถอยหลงัอย่างระวงั

ระแวงเชิง เมื่อลับโค้งป่า ไม่เห็นพลายเถื่อนโทนติดตามมาก็หันหน้ากลับ 
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เหยาะว่ิงมาถึงที่โล่งแห่งหนึ่ง ซึ่งมีศาลาหลังหนึ่งปลูกไว้เป็นที่พักคน                
เดนิทาง พ่อพลายกห็มอบอย่างรบีร้อน เหมอืนจะรูใ้จกนัทัง้มนษุย์และสตัว์  

สามมนษุย์รบีลงจากหลงั แล้วแก้สปัคบัรดัทึบออกจนหมดสิน้ ในทนัททีีห่มด

ความรงุรงั หมดห่วง หมดกงัวลพ่อพลายกก็ลบัหลงัหนัแล่นอ้าวมาประจญั

หน้ากับพลายเถื่อนโทนผู้ท้าทาย จากนัน้การสปัระยุทธิร์ะหว่างสองพลาย            

กเ็ริม่ขึน้สะท้านสะเทือนไปท้ังดง

 ด้วยความรักและเป็นห่วงพลายจำาเรญิ ขนุทพิย์พมิลและควาญจนั

ละให้สาวจำารัสเฝ้าศาลาอยู่คนเดียว ท้ังสองย้อนตามหลังพลายจำาเริญมา  

เมื่อเห็นสองช้างประจัญหน้าประสานงากัน สองชายก็ปีนป่ายต้นไม้ยึดคา

คบเป็นที่นั่งด้วยหัวใจที่เต้นตุ้มๆต้อมๆ

 การประจัญบานกันด้วยฝีงาท้ังสองช้าง เริ่มแรกพลายจำาเริญเสีย

เชงิ พลายเถือ่นโทนแบกได้ล่างดนัพลายจำาเรญิจนหวัแหงนและถอยกรดู....

แต่ปลายแหลมของงาอันยาวเฟื้อยของพลายเถื่อนโทนลอดใต้คอพลาย

จำาเรญิโผล่พ้นไปทางด้านตรงกนัข้ามกลายเป็นทีพ่กัรบัคอของพลายจำาเรญิ 

หาได้ระคายผิวพลายจำาเริญแม้แต่รอยขูดสักหน่อยหนึ่งไม่ และพ่อพลาย 

ผู้ชาญฉลาดก็แก้ตก เท้าหลังสองเท้ากดพื้นดินกระชับ เท้าหน้าซึ่งถูกแบก

จนลอยฉับเข้าที่เท้าพลายเถื่อนโทนพร้อมกับงวงฟาดลงเต็มแรง ยังผลให้

พลายเถื่อนโทนชะงัก จังหวะนั้นเอง พลายจำาเริญก็สะบัดหลุด และด้วย

ความรวดเรว็.......พ่อพลายก้มหวัสอดงาเข้าซอกขาพลายเถือ่นโทน แล้วงัด

ขึ้นเต็มแรง สองงาอันแหลมคมของพ่อพลายก็ทิ่มเข้าไปในซอกขาหน้าของ

พลายเถื่อนโทนเต็มด้วยความยาวของมัน.....ส่วนหน้าของพลายเถื่อนโทน

เผยอลอยขึน้ตามแรงงดั ปากของมนัแผดร้องแปร้นด้วยความเจบ็ปวด และ
เมื่อพลายจำาเริญสะบัดอีกครั้งหนึ่ง พลายเถื่อนโทนก็ฟุบลงสิ้นใจ.....
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 การพิชิตพลายเถื่อนโทนของพลายจำาเริญเท่ากับช่วยชีวิตสาม
มนุษย์ให้รอดพ้นจากความตายด้วย สำาหรับขุนทิพย์ฯนับเป็นครั้งที่สอง  

ท่านขนุลบูงวงลบูงา ปากกพ็รำา่ยกบญุยกคณุ พลางจงูลงอาบนำา้ชำาระเลอืด

ทีก่ระเซ็นตดิอยูต่ามห ูตามตระพอง.......งวงและขนจนสะอาดหมดจด จากนัน้ 

ก็ออกเดินทางกันต่อไม่ลืมที่จะตัดแซะงาอันยาวใหญ่ ของพลายเถื่อนโทน

ใส่หลงัพลายจำาเรญิไปด้วย ท้ังหมดหยุดพกันอนบ้านหมืน่ศรทีีท่่าแพคนืหนึง่  

เช้าวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางเข้าเมืองนครศรีธรรมราช ไม่ทันเพลก็ถึง

 ขนุทพิย์ฯ ปลงช้างหยุดพกัท่ีบ้านญาตคินหนึง่ซ่ึง สามช้างทีบ่รรทกุ

ของล่วงหน้ามาพักรออยู่แล้ว ในวันนั้น ตัวเองแต่ผู้เดียวเข้าพบเจ้าพระยา

นคร การพบปะสนทนาในวันนั้นเป็นเรื่องช้างเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งขุนทิพย์ฯ  

ก็เล่าให้ฟังไม่บิดบัง ยังความปีติยินดีให้กับท่านเจ้าของช้างอันแท้จริงเป็น

อย่างยิ่ง.............

 เช้าวันรุ่งข้ึน ขุนทิพย์ก็พาพลายจำาเริญเข้าเฝ้าเจ้าพระยาในคุ้ม   

พ่อพลายผูแ้สนฉลาดเหน็ว่า เจ้าพระยาผูเ้อกเขนกองิหมอนขวานท่าทางสง่า

อย่างคนมบีญุหนกัศกัด์ิใหญ่ มบีริวารห้อมล้อมขนัดอยูใ่นศาลาโถงเบือ้งหน้า

มนันัน้คอืเจ้านายใหญ่ของมนั พ่อพลายฟบุหมอบตัง้แต่ระยะทางไกล ๑ เส้น 

แล้วค่อยๆ คลานเขยิบไปจนถงึศาลา แล้วชงูวงขึน้ไหว้ ยงัความปีตโิสมนสั

ให้แก่ท่านผูม้กีรรมสิทธิ ์ในตัวพลายจำาเริญย่ิงนัก และยงัมคีวามนิยมชมชอบ
ของผู้ที่อยู่ในที่นั้นทั่วกัน ครั้นหายจากความตลึงเพราะความอัศจรรย์ใจ              

ต่างกซ็บุซิบสรรเสริญบญุท่านเจ้าของอุดมมงคลคชอนัหาได้ยากยิง่
 ก่อนจะถึงฤกษ์เข้าสู่พิธีบวชในโบสถ์ เจ้าพระยาได้จัดให้มีการเล่น

พื้นเมืองต่างๆ ขึ้นหน้าปะรำา เช่นการชกมวยไทย ตีกระบี่กระบอง ชักเย่อ 

แย้ลงรูฯลฯ ตามความนิยมของคนสมัยนั้น การได้เป็นไปอย่างสนุกสนาน
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เอิกเกริก ในระหว่านั้น........เหล้าได้ขาดมือลงจะหาซื้อรอบๆ วัดพระบรม
ธาตกุไ็ม่มขีาย จะมกีแ็ต่ร้านจนีร้านหนึง่แถวๆ หน้าวัดสวนป่านอันเรยีกกนั

ว่าหน้าเสื้อเมืองเวลานี้ สมัยนั้นรถยนต์ รถสามล้อ ตลอดจนรถม้า อันจะ

ใช้ในการรวดเรว็ยงัไม่ม ีจะใช้คนวิง่ไปวิง่มากไ็ม่รวดเรว็ทนัการ ประกอบกบั

ท่านเจ้าพระยาต้องการจะเห็นความสามารถของพลายจำาเริญ ซึ่งขุนทิพย์

เล่าอวดอ้างไว้ว่า สามารถจะใช้ไปมาซื้อเหล้าได้เป็นที่เรียบร้อยเหมือนคน

ด้วย พลายจำาเริญซึ่งมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองคอนไม่กี่เพลาก็ถูกใช้ให้ทำาการนี้  

พ่อพลายก็รุดไปโดยมิชักช้า จีนเจ้าของร้านท่ีหน้าเสื้อเมืองผงะตาเหลือก

ด้วยความตกใจเมื่อเห็นพลายจำาเริญมายืนชะโงกงำ้างวงกุมไหเทซึ่งมีเสียง

เงนิดงักรกุกรกิชรู่อนอยูห่น้าร้าน แต่คนในเมอืงคอนทกุชาตทิกุภาษาในเวลา

นั้นกำาลังทึ่งในกิตติศัพท์ความแสนรู้ผิดช้างของพลายจำาเริญซ่ึงกล่าวขวัญ

ต่อๆ กนัมา เฉพาะจนีเจ้าของร้านเหล้าได้เหน็พลายจำาเริญถกูตกแต่งเครือ่ง

ทรงพาพ่อนาคมาผ่านหน้าร้านไปหยกๆ และกลับมาทั้งเครื่องทรงยังถูก

ตกแต่งอยู่ครบครันจึงมีสติพอที่จะระงับความตื่นกลัวไว้ได้ พยายามขืนใจ

ให้กล้า หยิบไหเทซึ่งพ่อพลายตั้งไว้ให้ซื้อช่วยเทเอาเงินไว้แล้วตวงตักเหล้า

ใส่จนเต็มตั้งให้พ่อพลายตามที่เดิม พลางถอยไปยืนตาปริบๆ อยู่ที่ก้นร้าน 

พ่อพลายม้วนงวงโอบไหเทเข้าให้กระชับ ยกพาออกจากที่นั่นมุ่งกลับวัด

พระบรมธาตุอย่างรบีด่วน และเมือ่ล่วงเข้าประต.ู....คนในวดักโ็ห่ร้องต้อนรบั

กันอย่างอึงคะนึง เพราะเห็นพ่อพลายกลับมาพร้อมไหเทซึ่งบรรจุเหล้าเต็ม

ปรี่ พลายจำาเริญส่งไหให้ขุนทิพย์รับไปแล้วก็ผละไปขบเคี้ยวทางมะพร้าว

กล้วยอ้อย ซ่ึงมคีนทอดให้เป็นทีส่ำาราญอยู่ทางหนึง่การละเล่นต่างๆ ดำาเนนิ

ต่อมาประมาณชั่วหนึ่งนาฬิกาก็จบรายการ ต่อจากนั้นก็ถึงรายการพิเศษ
ของพลายจำาเริญกับขุนทิพย์พิมล
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 ขุนทิพย์ฯ เดินผึ่งผายออกมากลางวงพลางตะโกนเรียกพ่อพลาย
ซึง่ขณะนัน้ถกูปล่อยให้ขบเคีย้วทางมะพร้าวและกล้วยอ้อยเป็นทีเ่พลดิเพลนิ

อยู่ทางหนึ่ง เมื่อพ่อพลายได้ยินเสียงอันคุ้นหูของขุนทิพย์ร้องเรียก ก็แผด

เสยีงรบัพลางเหยาะย่างจะฝ่าฝงูคนเข้าไปหาขนุทพิย์ แต่ผูค้นซึง่รมุล้อมลาน

การละเล่นอยูน่ัน้พากนัหวดีว้ายแตกตืน่เป็นโกลาหล ด้วยสำาคญัว่าพ่อพลาย

จะแผลงฤทธิ์อาละวาด ถึงกับพ่อพลายต้องหยุดชะงักทำาตาปริบอยู่กับที่  

พลายจำาเริญยืนโบกงวง สะบัดหูแกว่งหางรอจนฝูงคนผ่อนคลายความตื่น

กลวัลงแล้วจงึออกเดนิเข้าไปหาขนุทพิย์ฯ กลางลานปะรำาและหลงัจากเคีย้ว

อ้อยที่ท่านเจ้าคุณส่งให้สองสามท่อนแล้ว การเล่นระหว่างคนกับช้างก็เริ่ม

ขึ้น ท่ามกลางความตื่นเต้นอัศจรรย์ใจของคนดูทั้งนั้น

 หนแรก............ท่านขนุสมมตุติวัเองเป็นหนมุาน สมมตุพิลายจำาเรญิ

เป็นช้างเอราวัณ หนุมานตัวกล้ากระโดดแผล็วขึ้นเหยียบงาทำาท่าหักคอ

เอราวัณ ข้างฝ่ายพ่อพลายจำาเริญซ่ึงรู้ช้ันเชิงกันอยู่แล้วทำาฮึดฮัดสะบัดคอ

เบาๆ สองสามครั้งแล้วแกล้งทำาคอพับล้มตึงลงตีแปลงเท้าชี้หางชี้ เท่านั้น

ยังไม่พอ เบ่งอาหารเก่าออกมาเสียด้วย...............จบชุดแรก ทั้งคนทั้งช้าง

ล่อไอ้นำา้พรรณอย่างว่าคนละอกึสองอกึจนหมดไปครึง่ไห จงึได้เริม่ชดุทีส่อง

 ขุนทพิย์ฯสอดใส่ปีไส (ปีไสคอืโล่กลมเรานีเ่อง จกัสานด้วยหวายทัง้

ลำาแช่นำ้ามันยาง ใหญ่พอท่ีจะบังตัวคนนั่งได้มิดชิดทั้งตัว) เข้ากระชับแขน 

เข่าคู้ลงยันพื้นยกปีไสขึ้นบัง พลางร้องท้าให้พลายจำาเริญแทงแสดงฝีงา 

.........พ่อพลายก็แผดเสียงกระทำาสีหนาทโผนเข้าแทง พ่อขุนใช้โล่หวายปัด

ปลายงาพ่อพลายจนเบี่ยงลงปักดินจึกใหญ่ พ่อพลายผู้แสนรู้ถอนงาจาก

พืน้ดนิแล้วกใ็ช้งวงคว้าทัง้ปีไสทัง้พ่อขนุชขูึน้บนฟ้า แต่พ่อขนุกแ็สนสามารถ 
ลอบขึ้นจากพื้นดินไม่ถึงชั่วตัวคนก็หลุดหล่นตุบลงมาคงเหลือแต่ปีไสชูร่อน
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อยูบ่นปลายงวงของพ่อพลาย ตวัพ่อขนุผลบุเข้าใต้ท้องพ่อพลายไปโผล่ออก
ข้างท้าย สองเท้าพ่อขนุตัง้หลกัมัน่ สองมือพ่อขุนยุดหางพ่อพลายกระเถิบ

หมุนวนเป็นวงกลมโดยเท้าของพ่อขุนมิได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว แสดงว่า

พ่อขุนแข็งแรงสามารถประลองกำาลงักบัช้างได้ คนดนูบัพนักระโดดโลดเต้น

ตบมือไชโยโห่ร้องผสมกับเสียงแปร๋นแปร๋นของพ่อพลายกึกก้องกัมปนาท

เหมือนฟ้าจะถล่มแผ่นดินจะทะลายเป็นกำาไรชีวิตอันควรชื่นชมยินดีของคน

เหล่านั้นเพราะหลายชั่วชีวิตตั้งแต่ปู ่ย่าตาทวด ไม่เคยพบเห็นเกมกีฬา

ระหว่างคนกับสัตว์อันประหลาดมหัศจรรย์เช่นนี้เลย

 หมดชุดการเล่นพอได้เวลาเจ้านาคก็เข้าโบสถ์ ขบวนแห่จึงสะพรึบ

พร้อมอกีคร้ังหนึง่กระทำาทักษณิารอบ วหิารหลวงสามรอบแล้วเชญิพ่อนาค

เข้าสู่พิธีบรรพชาในวิหารหลวง
 เสร็จจากบวชแล้ว ขุนทิพย์ สาวจำารัส ควาญจัน พลายจำาเริญ            
และควาญประจำาคอช้างอีกสามคนก็กราบลาท่านเจ้าพระยากลับคืนบ้าน

ฉลอง คนทั้งหกได้รางวัลจากเจ้าพระยาเพิ่มเติมอีกเป็นอันมาก และก่อน

จะจากกัน ท่านเจ้าพระยานครได้ตักเตือนชุนทิพย์ด้วยความห่วงใยขอให้

เลิกการเล่นกับพ่อพลาย ในวิธีท้าให้แทงอันเป็นการเสี่ยงอันตรายนั้นเสีย 

สัตว์............ไว้ใจนักไม่ได้ ใจสัตว์ไม่เหมือนใจคน พลาดพลั้งจะจบถึงชีวิต

เสียเปล่าๆ ซ่ึงขุนทพิย์กร็บัคำาแต่เป็นการรบัคำาทีไ่ม่หนกัแน่นอะไรนกั เพราะ

พอกลับมาถึงบ้านไม่นาน ขุนทิพย์ก็ลืม ในที่สุดก็จบชีวิตลงด้วยฝีงาของ

พลายจำาเรญิ..........ดงัทีเ่จ้าพระยานคร ได้ออกปากห้ามปราม..........นัน้เอง

 ก่อนที่จะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ขุนทิพย์จบชีวิตลงด้วยพลายจำาเริญ     

จะขอเล่าแทรกให้เหน็ถงึอปุนสิยัใจคออนัประเสรฐิเลศิกว่าคนของพ่อพลาย
ให้ฟังสักตอนหนึ่งก่อน
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 ครั้งหนึ่ง...............หลังจากกลับจากเมืองนครศรีธรรมราชแล้ว
ประมาณครึ่งเดือน พลายจำาเริญได้มีโอกาส นำาท่านเจ้าคุณรัตนธัชมุน ี 

วัดท่าโพธิ์ ซึ่งได้รับนิมนต์ไปสิชลด้วยกิจศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งยังสืบไม่

ได้ความ กลบัมายงัเมอืงนคร ควาญกำากบัพลายจำาเรญิคร้ังนัน้คอื ควาญจนั

ซึ่งเคยมานครพร้อมขุนทิพย์ฯ ครั้งหนึ่งแล้วนั้นเอง การนำาพระเดชพระคุณ

ท่านเจ้าคุณรัตนธัชมุนี มาส่งยังเมืองนคร ครั้งนั้นเป็นการบุญ ไม่ได้ตกลง 

เป็นว่าจ้างกันด้วยเงินทอง เมื่อมาถึงวัดท่าโพธิ์แล้วก็พักนอนที่นั้นคืนหนึ่ง 

รุง่ขึน้ควาญจนัจดัแจงผูกสปัคบัเตรยีมกลบัสชิลครบครนั แล้วกป็ล่อยพลาย

จำาเรญิไว้ตามลำาพงัทีใ่ต้ต้นมะขามใหญ่ ตนเองข้ึนไปกราบลาพระเดชพระคณุ

ท่านเจ้าคณุบนกฏิุ ท่านเจ้าคณุได้ให้เงนิเป็นรางวัลแก่ควาญจนั ๕ เหรยีญ 

(บาท) ซึ่งควาญจันก็รับเงินนั้นด้วยความยินดี สอดใส่เงินไว้ในย่ามแล้ว

คลานถอยออกมาหันหลังกลับลงบันได แต่แล้วก็ตะลึงจังงังเพราะขณะนั้น 

พลายจำาเริญมายืนย่ืนคำ้าหัวบันไดกุฏิอยู่ด้วยท่าทางทะมึงตึง ควาญจัน

นึกถึงเงิน ๕ เหรียญที่นอนอยู่ก้นย่ามแล้วให้ใจสั่นหนาวๆ ร้อนๆ แต่ยัง

เข้าใจว่าพลายจำาเริญไม่รู้ไม่เห็น จึงทำาใจดีสู้ช้าง ค่อยๆ ก้าวเข้าไปจะลง

บันได แต่พลายจำาเริญก็หายอมหลีกไม่ กลับส่ายงาทำาท่าจะปักอกควาญ

จันเสียให้ได้ ท่านเจ้าคุณเห็นเหตุการณ์แล้ว ท่านเข้าใจโดยตลอด ท่านจึง

ลกุออกมาประจญัหน้ากบัพ่อพลาย แล้วพดูกบัพ่อพลายว่า ท่านเข้าใจดแีล้ว 

พ่อพลายตั้งใจอุทิศแรงเพื่อเอากุศลโดยไม่คิดค่าจ้าง ซ่ึงกุศลผลบุญจะส่ง

พ่อพลายไปสู่สุคตภิพในชาตหิน้า ท่ีให้เงนิไปห้าเหรยีญไม่ใช่ตอบแทนเป็นค่า

จ้างให้สำาหรบัใช้จ่ายเป็นค่าข้าวค่านำา้ระหว่างทางกลบัเท่านัน้ขอให้รบัไปเถดิ 

ขณะที่ท่านเจ้าคุณพูด พลายจำาเริญทรุดหมอบลงแทบตีนบันได งวงชูร่อน
ในท่าเคารพนบไหว้ แต่เมือ่ท่านเจ้าคณุพดูขาดคำาลง พลายจำาเริญกส่็ายหวั
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เป็นเชิงบอกว่ารับไม่ได้ และคงจะไม่มีใครสนใจเข้าใจอาการบอกใบ้ของมัน  
พอควาญจันขยับจะก้าวลงบันได พ่อพลายก็พรวดพราดลุกขึ้นยื่นคอคำ้า

บันไดไว้อีก ในท่ีสุดควาญจันต้องคืนเงินแก่ท่านเจ้าคุณไปอย่างเสียดาย 

พลายจำาเริญจึงยอมถอยและหมอบให้ควาญจันขึ้นหลังโดยดุษดี  ขากลับ

สิชลเที่ยวนั้น ควาญจันพบเหตุการณ์น่าหวาดเสียวเข้าอีกครั้งหนึ่งมันเป็น

เหตุการณ์คับขันพอๆ กับเผชิญช้างเถื่อนคราวไปนครฯ กับขุนทิพย์ฯ  

จักกระเหลนจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียกลางดง

 ป่าทบึระหว่างเสาเภากบัหนิ และสระแก้ว ควาญจนัทราบข่าวตัง้แต่

ขามาแล้วว่า มีเสือลายพาดกลอนขนาดแม่ม้าแกลบอาละวาดอยู่ตัวหนึ่ง 

ขามานั้นมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณรัตนธัชมุนีนั่งมาด้วย ควาญจันจึง

อุน่ใจ ด้วยนกึเอาคณุธรรมของสมณะเป็นทีพึ่ง่ การเดนิทางขามานัน้กค็ลาด

แคล้วปลอดภัยทกุประการไม่วีแ่ววแม้แต่กลิน่สาบ แต่ขากลบัพอข้ามคลอง

กลายไปอกีฟากหนึง่ พลายจำาเรญิกท็ำางวงฟดูฟาดและสอดส่ายหาไม้เหมาะ

งวงได้อันหนึ่ง มันเป็นไม้สะแกที่ลิดตาแล้วยังสดๆ โดยประมาณสองฝ่ามือ

คนโอบ ยาวประมาณวาเศษกุมกระชับไว้กับงวงฟัดผลุงๆ ไปตลอดทาง

 เป็นทีรู้่กนัระหว่างผูคุ้น้เคยว่า การท่องป่ากบัพลายจำาเรญิ ทกุคราว

ที่ผ่านเข้าในถิ่นที่พ่อพลายรู้โดยสัญชาตญาณสัตว์ว่ามีเสืออาศัย พ่อพลาย

เป็นต้องกุมไว้ขนาดฟัดทีเดียวเสือตายติดงวงไปด้วยเสมอ จากฝั่งคลอง

กลายได้ไม่กี่มากน้อย กลิ่นสาบอย่างแรงกล้าก็โชยฉุนเข้าจมูกควาญจัน  

ใจของแกหายวาบ ลุกย่งโย่จากสัปคับลงมานั่งคอมือกุมขอกระชับจนด้าม

ของมนัช้ืนด้วยเหงือ่จากฝ่ามือ เดนิทางเป็นช่องเลก็พอตวัช้าง สองข้างทาง    

รกทึบ ตอนบน ต้นไม้และเถาวัลย์แผ่กิ่งก้านโอบเข้ามา บางตอนคนนั่งบน
สัปคับหลังช้างต้องหลบลอดเป็นพัลวัน ชัยภูมิเป็นที่คับแคบคับขันต่อ
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อนัตรายจากเสอืสางเป็นอย่างยิง่ ควาญจนัใจระทึก สองขาของแกหนบีคอ
พ่อพลายมั่น ตาระมัดระวังสอดส่าย ปากเจริญคุณพระพุทธพระธรรม 

พระสงฆ์มาตลอด ทุกก้าวย่างของพ่อพลายซึ่งทอดเดินอย่างเชื่องช้า

ระมัดระวัง งวงกุมไม้ฟัดสวบซ้ายที ขวาทีอยู่เรื่อยๆ

 ครั้นแล้ว พอเลี้ยวโค้งทางตอนหนึ่ง สิ่งที่ควาญจันงึมงำาไม่ขอพบ 

ก็ปรากฏออกมาให้เห็นเจ้าเสือร้าย..............รูปร่างสูงใหญ่ ซึ่งเคยพิชิต

คน........วัวควายมาเสียนักต่อนักพองขนจังก้า........หางห้อยปัดพื้นไปมา  

ตาอันมีอำานาจจ้องเขม็งมายังคนทีน่ัง่บนคอช้าง เขีย้วของมนัแยก ปากของ

มนัคำาราม ยนืขวางทางอยู่ในระยะเพียงช่วงกระโดดทีเดียวถึง สองเข่าของ

ควาญจันซึ่งซุกอยู่ในซอกหูของพลายจำาเริญสั่นพั่บๆ ขึ้นมาทันที

 พลายจำาเริญชงัก แล้วถอยหลังช้าๆ อย่างมีชั้นเชิง บริเวณนั้น

เผอิญเป็นลานกว้างและเตียนโล่ง ต้นยางหนุ่มขนาดเด็กโอบแผ่กิ่งก้านบัง

คร้ึม เป็นชัยภูมิเหมาะสำาหรับการต่อสู้ระหว่างเสือกับช้างเป็นอย่างยิ่ง  

พลายจำาเริญถอยหลังไปได้เพียงสองสามก้าว เสือลายพาดกลอนก็ฟุบ

หมอบ.........และในพริบตามันก็กระโจนเข้าใส่อย่างสุดแรง มุ่งตรงท่ีตาจัน

บนคอช้าง

 ฝ่ายตาจนั ถึงแม้ใจของแกจะเตลดิเปิดเปิงออกจากตวัไปถงึไหนต่อ

ไหน แต่กย็งัอตุส่าห์ควงขอช้างกนัตวัเควีย้วคว้าว แต่......เปล่า.......เสอืร้าย

หาสามารถกระโจนเข้าถึงตาจันไม่ พ่อพลายผู้ชาญฉลาดยกไม้ขึ้นฟาดกัน

ไว้ เผอญิถกูกลางตวัเจ้าเสอืร้ายกระเดน็หวอืออกไปทางซ้าย และทนัททีีม่นั

ต้ังหลกัได้กก็ระโดดแผลว็เข้ามาอกีคร้ังหนึง่ ซึง่เป็นจงัหวะงาม งวงพ่อพลาย

ชูไม้สังแกขึ้นสุดและฟาดตุบลงมา พลาดกะโหลกศีรษะเจ้าลายพาดกลอน
หวุดหวิด แต่ก็ถูกต้นคออย่างถนัดถนี่ การกระทบระหว่างไม้ขนาดเหมาะ
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งวงกับคอต่อของเสือ ด้วยความแรงอย่างสุดแรงของสัตว์ใหญ่คือช้าง                 
ยังผลให้เจ้าเสือร้ายกระเด็นหวือออกไปกระแด่วตีแปลง ฝุ่นเดือนแปดฟุ้ง

ตระหลบ แต่เจ้าเสอืนัน้กท็นทายาดมนัผลดุลกุผลุดล้มอยู่หลายหน แต่เสียง

ทีเ่คยคำารามชวนขนหวัลกุกลบัดงัครืดคราดอยู่ในลำาคอ โอกาสงาม.......เปิด

ให้.........พลายจำาเริญก็ย่างสามขุมเข้าใส่เจ้าเสือร้ายโดยไม่รั้งรอ เมื่อได้

จงัหวะ ตนีหน้าอนัมหมึากย็กข้ึนกระทบืโครมลงไปตรงหัวของมันพอดบิพอดี

๔..........

 ขมองของเจ้าลายพาดกลอนก็แตก เลือดสาดทะลัก หางกระดุก 

กระดกิ อกีสองสามครัง้กห็ยดุนิง่ เจ้าลายพาดกลอนขนาดแม่ม้าซึง่ก่อกวน

คนและสัตว์เล้ียงแถวนั้นให้นอนไม่หลับ หวาดผวาอยู่ร่วมเดือนแล้วก็เป็น

อันสิ้นช่ือ ก่อนท่ีจะเดินทางกันต่อไป ตาจันซ่ึงเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ 

ชำาแหละหนงัและตดัศรีษะเจ้าลายพาดกลอนใส่หลงัพ่อพลายไปเป็นทีร่ะลกึ

ด้วย การเดินทางต่อจากนั้น..................ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก................

 ดงัได้เคยกล่าวแล้ว ขุนทิพย์พิมลมตีำาแหน่งราชการเป็นถงึนายแขวง

เมืองสิชล เทียบเท่านายอำาเภอสมัยนั้น จึงเป็นใหญ่กว่าคนทั้งปวง                      
ลเุทศกาลแห่พระปีนัน้ ขนุทพิย์ได้ออกหมายประกาศให้ทกุวดัทีม่กีารแห่พระ 

ชักไปรวมชุมนุมกันที่ทุ่งใหญ่ ตัวขุนทิพย์เองได้ชักชวนพรรคพวกชายหญิง
ใกล้ไกลแห่พระวัดถำา้ อันเป็นละแวกบ้านภรรยาน้อยขนุทพิย์คนหนึง่ ซึง่เพิง่

ได้เสียกันประมาณสองสามเดือน ก่อนไปเมืองนครฯ ผมพยายามสอบชื่อ
ไม่พบว่าชื่อใด

 คนเราถึงวันตาย โบราณว่าย่อมมีลางให้เห็นปรากฏ ลางวันตาย

ของขุนทิพย์ฯ เท่าที่บอกเล่ากันมามีหลายอย่าง...................
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 คืนวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันแห่พระ ขุนทิพย์สนิทนิทราอยู่กับแม่พลอย
ภรรยาหลวงที่บ้านฉลอง ตลอดคืนขุนทิพย์ฯนอนสดุ้งผวาด้วยฝันร้าย  

ตอนเช้าตรู.่.................เมือ่ลกุออกจากห้องนอน เจตภตูขิองท่านขนุกแ็สดง

ให้เห็นเป็นหนูวิ่งตัดหน้า............แต่ท่านขุนมิได้เฉลียวใจคิด กระวีกระวาด

ล้างหน้าอาบนำา้แล้วจดัแจงแต่งตวั.............มุง่แต่จะไปแห่พระวดัถำา้ เวลานัน้

ค่อนข้างสายมากแล้ว ขุนทิพย์จึงรีบร้อนอย่างน้อยๆ ก็ขอให้ทันพระหยุด

เพลทีทุ่ง่ใหญ่ ลางร้ายกย็งัปรากฏต่อไปอกี แม่พลอยกำาลงัวุน่วายจดัสำารบั

กับข้าวอยู่ในครัว แลเห็นสามีเดินออกจากห้องนอนไม่มีศีรษะก็เสียววูบใน

หัวใจ รีบละงานในครัวออกมาห้ามปรามพลางเล่าเหตุลางให้ฟัง.................

พอดีขณะนั้นหม่ืนเห็ดมาร้องเร่งเตือนพ่อขุนโหวกเหวกอยู่หน้าบันไดเรือน 

พ่อขุนเลยหมดความสนใจลางสังหรณ์ที่ภรรยาเล่า ถกเขมรหยักรั้งฉวย

ขอช้างก้าวลงจากเรอืนโดยไม่รรีอ พอก้าวฉบัเหยยีบขัน้บนัไดขัน้แรก ทัง้ๆ 

ที่บันไดยังมั่นคงแข็งแรง ก็มีอันให้หักกราวรูดลงไปตั้งแต่ชั้นบนถึงล่างสุด

หมดทั้งห้าขั้น ท่านขุนลงไปนอนจุกอัดอยู่ที่พื้นดิน ศอก.....เข่าถลอกปอก

เปิด...............นัน่กเ็ป็นลางอกี แม่พลอยภรรยาถลาลงไปประคอง พลางพรำา่

กล่าวห้ามปรามมิให้ท่านขุนฯไป เอาเหตุลางสามประการขึ้นมาเป็นข้ออ้าง 

นำา้ตาแม่พลอยหยดลงอาบหน้า รูส้กึหวัน่รันทดในเหตลุางอนันางเชือ่แน่ว่า

จะต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่สามีนาง มิฉะนั้นจะไม่มีลางสังหรณ์ให้เห็นถึง

สามครั้งสามหน แต่........อย่างว่าแหละครับ คนเราถึงวันตายก็ต้องไปตาย

จนได้ ขนุทพิย์หาฟังความไม่ ปลอบเมยีสองสามคำาแล้วกระโจนขึน้หลงัพ่อ

พลายหม่ืนเห็ดข้ึนน่ังคอ รีบรุดมาทันขบวนแห่พระเมื่อจวนจะถึงท่าใหญ่   

อยู่แล้ว พอถึงก็ถูกรุมล้อมด้วยเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้าง ทักทายเฮฮาที่คอสุราก็
ส่งไหขึ้นไปให้ขุนทิพย์ ส่งผ่านยังหมื่นเห็ด แล้วก็พลายจำาเริญหลายๆ ครั้ง 
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และจากหลายๆ คน มนุษย์สองนายบนหลังกับพ่อพลายตัวเอ้ก็สะเงาะ    
สะแงะ ท่ามกลางเสยีงประโคมตุม้เหม้ง...............ตุม้เหม้ง เสยีงประทดัปึงปัง 

และเสียงโห่ร้องอึงคะนึง หมื่นเห็ดยุพ่อพลายให้จับเชือกพระลากตะบึงมา

ถึงทุ่งใหญ่ก่อนเพลเล็กน้อย

 หลงัเพล...................อบุาสกอบุาสกิากเ็ปิดการเล้ียงตัวเองกนัอย่าง

ครึกครื้น ขุนทิพย์ปล่อยพลายจำาเริญไว้กับเด็กทางหนึ่ง ตัวเองล้อมวงกิน

เหล้ากับเพ่ือนๆ นานๆ จะเรียกพ่อพลายมาดูดเสียอึกหนึ่ง กล่าวกันว่า  

วันนั้นทั้งคนทั้งช้างเมาแปร้

 ในวันนั้นมีพวกท่าศาลาพวกหนึ่งมาในงานชักพระนั้นด้วย จำานวน

ประมาณสามสิบคนเศษ หัวหน้าชื่อริดคนหนึ่ง เวียงคนหนึ่ง ต่างถืออาวุธ

ครบมือเร่เข้ามาล้อมวงเหล้ากับกลุ่มขุนทิพย์ด้วย มีเรื่องเล่าว่านายริดกับ

นายเวยีงขุ่นเคอืงมพิอใจขนุทพิย์เรือ่งเงนิๆ ทองๆ มาก่อนแล้ว ล้อมวงกนั

ไม่ได้นานก็เกิดพูดผิดหู...................ทำาผิดเส้นกันขึ้น ต่างก็ลุกฮือเข้า

ตะลุมบอนกันอุตลุต นายริดกับนายเวียงมุ่งจะเอาชีวิตพ่อขุนเสียให้ได้  

แต่ขณะที่ชุลมุนอยู่นั้น พ่อขุนผู้เจนจัดการรักษาตัวรอดเรียกพลายจำาเริญ

ขึ้นเต็มเสียง พ่อพลายได้ยินก็ควบตะบึงเข้ามากลางวงทันที คู่ต่อสู้แตก

กระจาย พอพบหน้าพ่อขุน พลายจำาเริญก็ทรุดหมอบให้พ่อขุนขึ้นคอ  

ซึ่งเมื่อพ่อขุนขึ้นคอพลายจำาเริญได้แล้ว ก็ไสพ่อพลายไล่เล่นงานนายริด 

นายเวียงกับพวกเตลิดหนีไปหมด

 เมื่อเหตุร้ายสงบได้เวลาชักพระกลับวัด ผู้คนที่มาเที่ยวงานนี้ก็พา

กนัทยอยกลบัตามพระ ฝ่ายพ่อขนุกบัพ่อพลายเสรจ็ศกึกอ้็อยอิง่รำา่สรุาเพิม่

เติมกันเป็นการใหญ่ ครั้นเมามายเต็มที่แล้วก็ตะโกนประกาศกับผู้คนทั้งนั้น
ว่า ตนกับพ่อพลายจะแสดงกีฬาเย้ยมฤตยูให้ชมเป็นขวัญตา ขออุบาสก
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อบุาสกิาคอยดอูย่าเพิง่กลบั คนเหล่านัน้กห็ยดุยัง้อยู ่หมืน่เหด็เหน็ว่า เวลา
นั้นทั้งคนทั้งช้างเมามายไม่ได้สติ................เกรงจะเกิดพลาดพลั้งอันตราย 

เพราะหมืน่เหด็มคีวามรูส้กึเตอืนตวัเองอยูเ่สมอว่า...........คนมสีญัชาตญาณ

เป็นคน มีสติของความเป็นคน เมื่อเมาเหล้าเข้าแล้ว  สิ่งที่ไม่เคยทำายังกล้า

ทำา ไฉนสัตว์..........ซึ่งมีสัญชาตญาณความเป็นสัตว์อย่างพลายจำาเริญ 

...........ว่ากันว่า........มีสติของความเป็นคนกำากับอยู่.........ด้วยเป็นพิเศษ

นั้น.........ก็เถอะ  ยามเมามายอาจจะลืมสัญชาตญาณความเป็นคนปล่อย

สตขิองความเป็นสัตว์ออกมาแทนกไ็ด้...........ใครจะรู ้หมืน่เหด็พยายามห้าม

ปรามให้ระงบัการแสดงเย้ยมฤตยไูว้ อยากแสดง......ค่อยแสดงกนัในวนัข้าง

หน้าเมื่อสบฤกษ์งามยามดี แต่ขุนทิพย์ฯไม่ฟังเสียง แม้ที่รับคำาไว้กับท่าน

เจ้าพระยานคร ขุนทพิย์ฯ กล็มืสิน้ นอนหงายแผละลงกบัพืน้ดนิ แล้วตะโกน

เรียกพลายจำาเริญให้ลงฝีงา

 ฝ่ายพ่อพลายผู้มีแอลกอฮอล์วิ่งพล่านอยู่ท่ัวสายเลือด เมื่อได้ยิน

เสียงเรียกก็ม้วนงวงจุกปาก แผดร้องอย่างคึกคะนอง แล้วควบตะบึงมา  

แต่พอถงึตวัขนุทพิย์กช็งกัแล้วหนักลบั ขนุทพิย์กเ็รยีกอีก เมือ่พลายจำาเรญิ

โผนเข้ามาถึงก็ชงักถอยหลังเสียอีก ทำาอยู่ดังนั้น...หลายคร้ังหลายหน 

............พลายจำาเรญิไม่ยอมลงฝีงา ขนุทิพย์ฯเดือดดาลขดัใจยิง่นกัลกุขึน้ได้

ควงขอสบัผลวัะเข้าให้ทีห่างตาและตระพองพ่อพลายหลายท ีพ่อพลายคงจะ

โกรธขึ้นมาบ้าง แต่ทำาได้เพียงแย่งขอจากมือขุนทิพย์โยนไปไกล และ
เนื่องจากพ่อขุนเป็นผู้มีพระคุณ ขุนเล้ียงมันมาแต่น้อยตราบเติบใหญ่                   

สุดทีมั่นจะทำาอย่างหนึง่อย่างใดต่อขนุทิพย์ฯ ตอบแทนกนักบัความฉนุโกรธ
ทีก่ำาลงัพลุง่วบูวาบข้ึนมาพร้อมพิษแอลกอฮอล์และความเจบ็ปวด แต่เพือ่ที่

จะระบายมันออกมาเสียบ้าง มิฉะนั้นจะอัดใจตาย พ่อพลายจึงหันเข้าหา  
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ต้นอินทนิลต้นหนึ่ง งวง....ฟาดกิ่งหักยับเยิน....สองงาทิ่มแทงลำาต้นทะลุ
ปรุโปร่งด้วยพลังอันมหาศาลของความเดือดดาล

 ขณะนัน้.......พวกคนดู ซึง่ล้วนแต่สตเิลอะเลอืนด้วยฤทธิข์องนำา้เมา 

ต่างส่งเสียงฮาป่าพ่อขุนที่คะนองก็ตะโกนว่า พ่อขุนหลอกเด็ก ถ้าช้างแทง

จริงก็ถึงตายไม่มีปัญหา นำ้าหน้าอย่างขุนทิพย์ฯ สูงด้วยลาภ ตำาแหน่งและ

ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือจะมากล้าตาย ยอมเอาร่างเป็นฝักสวมงาช้าง

 เลือดขึ้นหน้าขุนทิพย์ ผสมกับสุราอันแรงฤทธิ์ ทำาให้ขุนทิพย์ฯ ขาด

ความยับยั้งมิไยที่หม่ืนเห็ดกับสมัครพรรคที่หวังดีต่อขุนทิพย์ฯ หลายต่อ

หลายคนจะทักท้วงห้ามปรามจนเสียงหลง สองหูขุนทิพย์ฯ อื้ออึงหาได้ยิน

ไม่ ท่านขุนวิง่ไปหยบิขอท่ีพลายจำาเรญิแย่งโยนไปมาถอืไว้ในมอือกีวาระหนึง่ 

กระชบัขอม่ันมอืตรงเข้าไปสบัตระบองกระชากพลายจำาเรญิจนหน้าเบนจาก

การสัประยุทธ์ต้นอินทนิล ช้างพลายจำาเริญก็ยังด้ือดัน สะบัดหลุดกลับไป

ระบายความขุ่นแค้นเจ็บปวดกับต้นอินทนิลใหม่ ท่านขุนก็สับด้วยขออีก..

แล้วกระชาก ครั้งแล้วครั้งเล่าถ่ียิบ...........ไม่ปรานีปราศรัยด้วยความโมโห 

จนบรเิวณตระพอง ซอกห ูงวงและต้นคอ พลายจำาเรญิเป็นร้ิวรอยแดงฉาน

ด้วยเลือดแต่พ่อพลายยังทนได้...........เพราะนั่นคือขุนทิพย์ฯ ผู้มีพระคุณ

ใหญ่หลวงไม่ผิดผู้ให้กำาเนิด...........ม้วนงา............. เสือกสองงาเข้าแทงต้น

อินทนิลจนต้นแตกยับแทบจะพับโค่น แม้มันจะเจ็บปวดสาหัสก็พยายาม

อดทน............ทำาเป็นไม่แยแสต่อขุนทิพย์ที่กระหนำ่ามันครั้งแล้วครั้งเล่าด้วย

ขอเหล็ก ซ่ึงขุนทิพย์ไม่เคยลุแก่โทษะ และอำานาจทำา..........มันมาก่อนเลย 

ท่าทีเฉยเมยของพลายจำาเริญ แทนที่จะทำาให้ขุนทิพย์รู้สึกเมตตา เพลามือ

กลับทำาความขัดอกขัดใจให้ขุนทิพย์ย่ิงข้ึน ขุนทิพย์คิดเตลิดไปว่า พลาย
จำาเริญซึ่งเคยเคารพเช่ือฟัง อยู่ในโอวาทกลับดื้อดันไม่ฟังคำา ซำ้าทำาท่า
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จองหอง เหมือนเย้ยหยันหลู่อำานาจ ความเดือดดาลของขุนทิพย์ฯ จึงพลุ่ง
ขึน้สดุขดีหลดุปากด่าพลายจำาเรญิออกมาคำาหนึง่ ทนัทนีัน้เอง พลายจำาเรญิ

ก็หันสู้ สองงาของพ่อพลายเสียบฉึกเข้ายอดอกพ่อขุน ทรุดฮวบลงขาดใจ 

ผู้คนก็อื้ออึงขึ้นเป็นที่โกลาหล

 เม่ือร่างของผู้มีพระคุณล้มผล็อยลงเลือดอาบร่างแดงฉานตำาตา 

พลายจำาเริญก็ได้สติ แต่ก็สุดที่จะแก้ไขประการใดทั้งสิ้น พ่อพลายได้แต่ยืน

จังงังคร่อมร่างขุนทิพย์ผู้มีพระคุณ นำ้าตาไหลพราก หมื่นเห็ดกับควาญจัน

วิง่วุน่ จะเข้าไปดศูพขนุทพิย์ฯกไ็ม่กล้าเข้า สำาหรบัควาญจนั......ขณะนัน้ถอื

คาบศิลาอยู่ในมือ ตัดสินใจยกปืนขึ้นประทับ หมายซอกขาหน้าพลาย

จำาเริญ.....ต้ังใจจะปลิดชีวิตเสีย แต่หมื่นเห็ดได้ห้ามปรามไว้ เพราะตาม
เหตุการณ์.............พลายจำาเริญไม่ใช่ผู้ผิด ขุนทิพย์ฯ เซ้าซี้หาเรื่องเอง               

จะฆ่าพลายจำาเริญเสียนั้นเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง

 ขณะนั้น.......สาวจำารัสบุตรีขุนทิพย์ฯ ซ่ึงมาลากพระในวันนั้นด้วย

แต่รวมพวกกันมากับเพื่อนสาวรุ่นๆ วัยเดียวกันและได้กลับไปแล้วพร้อม

ขบวนพระประมาณครึง่ทางมคีนโจษไปถงึ........รูเ้รือ่งเข้ากต็กใจ จำารสัรบีรดุ

กลับมายังท่ีเกิดเหตุทันที พอเห็นร่างอาบเลือดของพ่อขุนนอนเหยียดยาว

อยู่แทบโคนต้นอินทนิลก็เข้าใจเหตุการณ์ตลอด ผวาเข้ากอดศพพ่อรำ่าไห้

แทบขาดใจ พอได้สติก็หวนคิดแค้นพลายจำาเริญ นางหันขวับไปตบดีพลาย

จำาเริญ ปากก็ตัดพ้อรำาพันทั้งรักทั้งแค้น ขอให้พลายจำาเริญฆ่านางให้ตาย

ตามไปด้วยเถิด จำาเริญช้างแสนรู้..............ซบตัวลงทอดหัวระทดระทวยกับ

พื้นทราย...........นำ้าตาพราก นิ่งให้สาวจำารัสใช้สองมือน้อยๆ ทุบตีและ
บรภิาษตามอารมณ์แค้นของนาง...........ภาพนัน้........ทำาให้ทกุคนทีม่องเห็น

สลดใจไปตามๆ กัน
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 พฤติการณ์ที่ขุนทิพย์เสียชีวิตด้วยฝีงาพลายจำาเริญมีเล่าแตกออก
ไปสองเสียง............อีกเสียงหนึ่งว่า เมื่อขุนทิพย์รับจะปฏิบัติตามคำาขอร้อง

ของเจ้าพระยานคร ก็เก็บมาคำานึงอยู่มิวาย และเข้าใจตัวเองดีว่า ตราบใด

ที่ยังกินเหล้า ตราบนั้นตนคงจะขาดสติยับยั้งลงสักวันหนึ่ง...........เมื่อกลับ

ถงึสชิลแล้วมนิานกช็วนพลายจำาเรญิเลกิเหล้า เฉพาะขนุทพิย์ฯ.......สาบาน

ต่อหน้าพลายจำาเริญว่า จะไม่ขอแตะต้องมันอีกต่อไป หากแตะต้องขอให้

ตายด้วยฝีงาพ่อพลาย และแล้ว...ทั้งช้างทั้งคนก็อดเหล้ากันมาได้ประมาณ

สองสามเดือน........จนถึงงานแห่พระ ขุนทิพย์ฯทนคะย้ันคะยอเพื่อนฝูงไม่

ไหวก็ดื่มเหล้าเข้าไปอีก แต่ไม่ลืมที่จะให้พลายจำาเริญดื่มด้วย แรกๆ ก็ตั้งใจ

ว่าเสียเพื่อนไม่ได้จะขอเพียงจิบๆ เอา แต่คนคอเหล้า.......เมื่อตึงหน้าก็มัก

ลืมความต้ังใจ ปรากฏว่าลงท้ายท้ังคนทั้งช้าง เมามายไม่ได้สติสมประดี

ตลอดวัน หลังจากขบวนแห่พระเคลื่อนกลับวัด พวกคอเหล้าที่ยังเหลือยู่ที่

ทุ่งใหญ่ยังร่วมวงสนุกเฮฮากันอยู่อีกมาก ได้รบเร้าให้พ่อขุนแสดงผาดโผน

กับช้าง แต่ก็มีหลายคนท่ีเจตนาดีต่อขุนทิพย์ห้ามปรามเพราะคนก็เมาช้าง   

กเ็มา เกรงจะไดอ้นัตราย การเล่นลงนอนหงายใชช้า้งแทงแบบทีเ่คยเล่นจงึ

ระงบั แต่ตอนนัน้พลายจำาเรญิคกึคะนองด้วยฤทธิแ์อลกอฮอล์เตม็ทเีสยีแล้ว 

ใกล้ๆ นั้นอินทนิลใหญ่ยืนต้นทะมึนอยู่ต้นหนึ่ง กิ่งก้านสาขาแผ่ปกคลุม  

กิ่งตำ่าที่สุดสูงกว่าหลังช้างไม่เกินศอก ทั้งๆ ที่พ่อขุนนั่งสะเงาะสะแงะอยู่บน

คอ พ่อพลายกระโจนเข้าทิ่มแทงอินทนิลต้นนั้นเพื่อจะแก้ความคันของสอง

งาซึ่งยิบยับข้ึนทุกทีเพราะแรงกระตุ้นของแอลกอฮอล์กับแรงโห่สนับสนุน

ของคนคอเหล้า ดงัได้กล่าวแล้ว กิง่ตำา่ท่ีสดุของอนิทนลิสงูกว่าหลงัพ่อพลาย

ไม่เกินศอก ทุกคราวที่พ่อพลายบุกและถอย พ่อขุนต้องก้มหลบพัลวัน 
หลายๆ ครั้งเข้าก็ต้องพลาด ประกอบฤทธิ์เหล้าทำาให้พ่อขุนนั่งทรงตัวไม่
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ไหวอยู่แล้ว ฉะนั้น............ในคราวถอยคราวหนึ่ง อินทนิลกิ่งหนึ่งจึงปะทะ
ท้ายทอยขุนทิพย์คะมำาตกจากคอช้าง แวบหนึ่งที่ร่างทะมึนผ่านสายตาอัน

สะลึมสะลอืของพ่อพลาย ไม่ทนัรูจ้กัว่าอะไรเป็นอะไร พ่อพลายกแ็ว้งตกัเอา

ด้วยงา เสียบทะลุยอกอกพ่อขุนถึงดับดิ้น เหตุการณ์ต่อจากนั้นก็มาสอด

คล้องกับที่เล่าตอนต้น แต่ตอนที่จำารัสเข้าไปเอาศพแตกแขนงออกไปอีก  

ศพขุนทิพย์ฯ ถูกพากลับบ้านโดยคน ฝ่ายพ่อพลายเมื่อให้ศพสาวจำารัสไป

แล้ว ก็กระเจิงเข้าป่าเตลิดไปอาละวาดยู่แถวท่าศาลา
 ส่วนเรื่องที่สืบเนื่องมาจากเสียงแรกนั้น......เมื่อทุกคนได้สติ                

ก็จัดแจงทำาแคร่สำาหรับจะหามศพขุนทิพย์ฯ กลับบ้าน แต่พลายจำาเริญไม่

ยอมให้ใครเข้าใกล้ เมือ่รู้ความประสงค์จากถ้อยคำาทีม่นษุย์ปรกึษาหารอืกนั

จะจัดการกับศพ พ่อพลายก็ใช้งวงอุ้มศพขุนทิพย์ฯเสียเอง แล้วพาดุ่มออก

จากที่นั่นมุ่งไปบ้านฉลอง เมื่อถึงบ้านก็บรรจงวางศพขุนทิพย์ฯ ลงบนชาน

เรือน แล้วตัวเองถอยออกมายืนนำ้าตาไหลอยู่ริมรั้วบ้าน กว่าเหล่ามนุษย์ที่

อยูท่างบ้านไม่ได้ไปเหน็เหตกุารณ์จะรูเ้รือ่งละเอยีดและปลงตกให้ความเหน็

อกเห็นใจพ่อพลาย พ่อพลายก็ถูกด่าป่นปี้หาว่าเนรคุณ ซึ่งถ้าเป็นในยาม

ปกติ พ่อพลายจะไม่ให้อภัยเป็นอันขาด แต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาหยกๆ นั้น

พ่อพลายรูต้วัว่าพ่อพลายมีส่วนผดิด้วยเป็นอย่างมาก ตลอดเวลาพ่อพลาย

จึงนิ่งสงบ นำ้าตาเท่านั้น.....ไหลรินออกมาไม่ขาดสาย นั้นคือ.....ความเศร้า

โศกเสียใจของพ่อพลายซึ่งแสดง ออกมาให้เห็น บรรดาผู้คนที่มาในงานศพ

ขุนทิพย์ฯเมื่อประสบภาพเช่นนั้นเข้า ต่างก็อภัยพ่อพลายสิ้น กลับเมตตา

สงสารเหมือนเช่นเดิม  หลายคนได้ทอดหญ้าทอดนำ้าให้พ่อพลาย แต่ตลอด
งานศพ.....สามวันสามคืน พลายจำาเริญไม่แตะต้องหญ้านำ้าเลย.............
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 วันเคลื่อนศพขุนทิพย์ไปป่าช้า ครั้นได้เวลายกโลงศพลงจากเรือน 
พลายจำาเริญเอาตระพองยันตรึงโลงไว้แค่กลางบันไดนั้นเอง ไม่ยอมให้

เคลื่อนลงสู ่ลานบ้าน..........เล่นอิหลักอิเหลื่อกันอยู ่นานกว่าจะเจรจา

อ้อนวอนพลายจำาเริญขอเคลื่อนศพขุนทิพย์ลงมาพักไว้กลางลานบ้านได้

สำาเรจ็ และการเคลือ่นศพจากบ้านสูป่่าช้าวดัเขาน้อยในเวลาต่อมา พ่อพลาย

ก็ไม่ยอมให้ผู้ใดเข้าแบกหาม แต่อุปสรรคตอนนี้หมดไปด้วยความคิดของ

หมืน่เหด็กล่าวคอืยกศพขึน้ตัง้เทินไว้เหนอืงาของพลายจำาเรญิ ให้พ่อพลาย

พาไปป่าช้าเสียเอง

 ที่วัดเขาน้อย หลักจากเสร็จการสวดบังสุกุลตามพิธีศาสนาแล้ว              

เจ้าภาพก็เคลื่อนศพขึ้นเชิงตะกอนเพื่อเผาจริง แต่กว่าจะนำาขึ้นเชิงตะกอน

ได้สำาเร็จต้องอ้อนวอนชี้แจงพ่อพลายกันอีกพักใหญ่ และเมื่อถึงวาระจุดไฟ

เผาพ่อพลายก็ทำาพิษอีก เล่นเอาอลม่าน ธรรมชาติของไฟพลายจำาเริญรู้

สภาพดีว่าเร่าร้อน มีความเจ็บปวด และสามารถเผาทำาลายทุกอย่างให้เป็น

เถ้าถ่านในชั่วพริบตา ร่างพ่อขุนของมันที่ว่าตาย และถูกจัดให้นอนสงบนิ่ง

อยู่ภายในโลงไม้นั้น.....ถ้าถูกไฟเข้าย่อมจะเจ็บปวด นอกจากนั้นมันยังหวัง

ว่า หากไม่ถูกเผาให้เป็นเถ้าถ่านเสีย สักวันหนึ่ง............พ่อขุนของมันคงจะ

ลุกขึ้นมาเล่นหัวกับมันอีก พอมันเห็นมนุษย์ตัวเล็กๆ จุดไฟให้ลุกโพลงมัน

จึงวิ่งไปเอางวงอมนำ้าจากหนองใกล้ๆ มาพ่นใส่ ครั้งแล้วครั้งเล่ามันวิ่งวุ่น 

ไม่มีใครกล้าเข้าขัดขวาง จนทั้งโลงศพและฟืนสำาหรับเผาเปียกปอน..........

ไฟดับ เจ้าภาพ แขกเหรื่อ พระสงฆ์องค์เจ้า แสนจะอึดอัดขัดใจ การกระทำา

ทัง้หมดของพลายจำาเรญิ เป็นการกระทำาซึง่เกดิจากความจงรกัภกัด ีความ

กตัญญูรู้คุณ อันแม้แต่มนุษย์ก็มีได้ยาก...........อย่างไรก็ตาม ศพท่านขุน
ทพิย์ฯจำาเป็นจะต้องเผาจรงิกนัให้ได้ตามประเพณ ีการแก้อปุสรรคทกุคราว
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สำาเร็จลงด้วยดีเสมอด้วยการชี้แจงอ้อนวอนพ่อพลาย ฉนั้น ก่อนที่จะโหม
ไฟเผาซากขุนทิพย์ให้ได้ ก็ต้องใช้การอ้อนวอนชี้แจงกันอีก

 พลายจำาเริญเป็นช้างที่มหัศจรรย์มาก ชาวบ้านสมัยนั้น เชื่อกันว่า 

พลายจำาเริญเป็นช้างเทวดาลงมาถือกำาเนิดหรืออีกนัยหนึ่งถือว่าเป็นช้างมี

เทวดาประจำาตวั หทูพิย์ตาทพิย์ ฉลาดรอบรูเ้หมอืนคน การกระทำาทกุอย่าง

ของพลายจำาเริญนอกจากทำาเพราะความเคยชินจากการถูกฝึกแล้ว  

ยงักระทำาได้เองโดยจดจำาสิง่ท่ีมันพบเหน็เพยีงครัง้เดยีว และนอกจากนัน้ยงั

กระทำาตามสามญัสำานกึทีรู่เ้องเป็นเองโดยพลงัสมองของมนัอกีด้วย ไม่ชอบ

การบีบบังคับ ไม่ชอบถูกดุด่าด้วยคำาหยาบ มีอะไรชี้แจงกันเข้าใจได้ด้วย

ภาษามนุษย์ ยอมรับฟังเหตุผลชนิดที่ไม่มีการเสียเปรียบทุกอย่าง ดูเหมือน

จะดีกว่าคนบางคนด้วยซำ้า จะออกปากไหว้วานให้ทำาอะไร ก็ต้องบอกกล่าว

ด้วยมธรุสวาจา ตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อม....ขอให้ทำานัน้ทำานี ้และจะให้

อะไรต้องให้ โกหกมดเท็จกันไม่ได้ นับว่ามันสมองของพลายจำาเริญ มีพลัง

ความจำา พลังความคิดเป็นพิเศษเทียมทันคนคนหนึ่งทีเดียว

 ครัน้นัน้............แม่พลอยเรยีกพลายจำาเรญิเข้ามาหา ซึง่มันกเ็ข้ามา

ยนืนิง่อยูต่รงหน้าแม่พลอยโดยไม่ขดัขนื และแม่พลอยเป็นผูห้นึง่ทีม่นัรกัและ

เคารพทัดเทียมกับขุนทิพย์ ผู้ที่ให้ความรัก เมตตาเลี้ยงดูมันมาอย่างทนุ

ถนอมต้ังแต่เยาว์......นอกจากขุนทิพย์ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อบังเกิดเกล้า 
...........ก็แม่พลอยนี้เองที่เปรียบได้เหมือนแม่ อีกคนหนึ่งคือจำารัส                 

ซึ่งเป็นเพ่ือนเล่นคลุกคลีใกล้ชิดกันมาแต่เล็กจนรุ่นสาว ไม่ผิดอะไรกับน้อง

ทีค่ลานตามกนัออกมาจากอุทรเดยีวกนั ผูห้ญงิสองคนนีเ้ท่านัน้ทีพ่่อพลาย
ให้ขึ้นนั่งบนหลัง และ......เชื่อฟัง
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 พลายจำาเริญยกงวงขึ้นพาดบ่าแม่พลอย นำ้าตาไหลเป็นทางจาก   
สองเบ้าตา...........

 ครั้นแล้ว...........แม่พลอยก็เอ้ือนเอ่ยเจรจาอย่างอ่อนหวาน............

แม่พลอยพูดถึงการตาย ซึ่งตายเหมือนกันทั้งสัตว์ทั้งคน ตายแล้วร่างกาย

กต้็องเป่ือยเน่า ตามประเพณขีองคน.........ตายแล้วต้องเผา ทำาลายร่างเสยี

ให้เป็นเถ้าถ่านเพ่ือวิญญาณจะได้ไปผดุไปเกดิไม่ต้องห่วงกงัวล แม่พลอยชีแ้จง

ให้พ่อพลาย ฟังต่อไปว่าคนตายแล้วถูกไฟไม่เจ็บไม่ปวด ขอให้พ่อพลายจง

รับกุศลผลบุญ ยินยอมให้เผาเสียเถิดเพื่อชาติหน้าได้พบกันใหม่ในชาติภูมิ

เดียวกัน นางพูดพลางมือก็ลูบไล้งวงอันสากของมันอยู่ไปมา
 ผลของการเจรจา ปรากฏว่าพ่อพลายเข้าใจ และยินยอมให้เผา                

มิหนำาขณะไฟเร่ิมลุกพลายจำาเริญยังหาท่อนไม้มาสุมทับร่วมเผาด้วย 

พฤติการณ์ของพลายจำาเริญครั้งนั้นตราตรึงความรู้สึกของคนอยู่นานเท่า

นาน บัดนี้พลายจำาเริญตายไปแล้ว คนที่มีชีวิตอยู่ระหว่างเหตุการณ์ตอนนี้

ก็ล้มหายตายจากกันไปหมด มีเหลืออยู่บ้างก็ล้วน เป็นผู ้อยู ่ระหว่าง

เหตกุารณ์ป้ันปลาย ซึง่ได้รบัคำาบอกเล่าต่อๆ กนัมา และจดจำาไว้ด้วยความ

ซาบซึ้งใจ

 การศพของขนุทพิย์พิมลเสรจ็สิน้ลงด้วยพธิดีบัธาตแุละเกบ็อฐิัในเช้า

วนัรุง่ข้ึน เสรจ็แล้วเหล่ามนษุย์ก็จากป่าช้าไปแต่พลายจำาเรญิเดยีรจัฉานไม่

ยอมจาก ยดึเอาป่าช้าเป็นสำานกัอาศยัไปเลย ตัง้แต่นัน้มา ทีเ่ผาซากท่านขนุ 
พลายจำาเริญเอาฝุ่นและโคลนตมมาถมแล้วถมเล่าจนสูงเป็นจอมปลวก               

ตัวพ่อพลายเดินวนเวียนเป็นยามเฝ้าอยู่ในป่าช้านั้น เล่ากันว่าทางเดินวน
เวียนของพลายจำาเริญลุ่มลึกจนถึงสะเอว ในฤดูฝนมีสภาพไม่ผิดกับคูนำ้า 

พลายจำาเริญมั่วสุมอยู่ในป่าช้าวัดเขาน้อย หญ้านำ้าไม่อินังขังขอบ มิไยใคร
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จะชักพา พลายจำาเริญก็ไม่ยอมออก ป่าช้ากลายเป็นป่าช้าง นานๆ จะโผล่
ออกมาเยี่ยมแม่พลอยของมันที่บ้านสักครั้ง ระยะนั้นร่างกายของพ่อพลาย
ซูบผอมลงถนัดตา

๕......
 วิสัยคน.......ปากยาว กว่าปากกา มีอะไรนิดก็ขยายออกไปกว้าง
ขวางพลิกึพลิัน่ จงึก่อให้เกดิข่าวเล่าลอืทบัถมพ่อพลายเสยีๆ หายๆ แต่คดิ
อีกที......ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่หรือครับ ยิ่งสัตว์พูดไม่ได้ ไม่มีทางพิสูจน์
ตัวเองบางครั้งก็สร้างเสริมโกหกกันต่อหน้าต่อตาเจ้าตัวสัตว์ผู้เป็นข่าวตัว
นัน้ทเีดยีว ทัง้นี ้ผมมไิด้หมายถงึพลายจำาเรญิหรอกครบั เพราะสำาหรบัพลาย
จำาเริญโกหกกันต่อหน้าเป็นต้องเกมแน่ๆ
 ระหว่างพลายจำาเริญตกมัน ท่องไพรและท่องบ้านอยู่แถวอำาเภอ
ท่าศาลา มีแต่ข่าวอกุศลว่าพลายจำาเริญฆ่าคนน้ัน แทงคนนี้ถึงตายแพร่
สะบดัไปถงึหเูจ้าพระยานคร ก่อให้เกดิความวติกกงัวลทกุข์ร้อนแก่ท่านเป็น
อย่างยิ่ง ท่านจึงป่าวประกาศบรรดาขุนควาญ....หมอควาญ ผู้ชำานาญ
เจนจบ เวทย์ไสยคณุช้างให้มาขนัอาสาจบัพลายจำาเรญิไปทัว่หมด ตัง้รางวลั
ไว้ให้อย่างงาม.......
 คร้ันแล้ว........ผู้ขันอาสาก็ถูกเจ้าพระยานครส่งทยอยกันมาพบ
ควาญสมบุญ
 คนแรก.....วัยกลางคน ไว้หนวด ปล่อยเคราเป็นคางแพะยาวถึง
สะดอื ท่วงทมีตีะบะเดชะชือ่ทองห่อ............ เป็นคนบ้านจนัพอ อำาเภอฉวาง 
มีขอทำาด้วยตาปูโลงศพ ด้ามไม้พล ลงเลขยันต์เศกคาถาอาคม ซึ่งอาจารย์
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาช้างแก่ทองห่อ เป็นผู้ประกอบวิชาให้ ตัวควาญทอง
ห่อเองก็ใช่ย่อยเสียเมื่อไหร่ เล่าเรียนเวทย์มนต์คาถา สำาหรับพิชิตช้างจาก
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อาจารย์เป็นที่เจนจบ กล่าวกันว่า สามารถเรียกผีมาใช้ได้ทุกป่าช้าเสียด้วย 
ตามประวัติควาญทองห่อเคยพิชิตช้างมาเสียนักต่อนัก ไม่เคยถูกช้างพิชิต

มาก่อนเลย แน่หละ...........ถ้าทองห่อถูกช้างใดพิชิตเสียก่อน ทองห่อคงไม่

มามีช่ือในสาระบบผู ้ถูกพลายจำาเริญพิชิตกับเขาด้วยคนหนึ่งเป็นแน่  

ความเก่งกาจของควาญทองห่อกล่าวกันว่า เคยจับข้างเถื่อนขี่มาแล้วโดย

ไม่ต้องทำาคอก เขาตะครุบเอากลางแปลงด้วยมือเปล่าๆ งั้นแหละครับ  

ท่านเจ้าพระยานครจึงส่งมาพบกับควาญสมบุญเป็นอันดับ ๑

 พิธีการครั้งแรกของควาญทองห่อก็คือหาอ้อยมาสามท่อน ลงเลข

ยันต์แล้วเศกคาถาอาคม เสร็จสรรพตามพิธีที่ปรมาจารย์ประสิทธิ์ประสาท

ให้แล้วกช็วนควาญสมบญุรดุไปทางสามแพร่งแห่งหนึง่ ซึง่เป็นทางทีพ่ลาย

จำาเริญมักจะเดินผ่าน ตั้งอ้อยขวางทางล่อตาไว้แล้วชวนกันขึ้นไปแอบอยู่

บนต้นไม้สูง ไม่นานพ่อพลายก็เหยาะย่างผ่านมาทางนั้นสมตามความคาด

หมาย แต่เมือ่พลายจำาเรญิเจอท่อนอ้อยเข้า แทนทีจ่ะจบัป้อนเข้าปากอย่าง

ตะกรุมตะกราม พลายจำาเริญกลับใช้เท้ากระทืบแหลกละเอียด การกระทำา

ของพลายจำาเริญ........ซึ่งราวกับจะท้ายทายลองดีทำาให้ควาญทองห่อ

อับอายขายหน้าควาญสมบุญเป็นย่ิงนัก เพราะได้อวดคุณวิเศษของตัวไว้

เสียพอแรง และแล้วก็พาลโกรธพลายจำาเริญแสนสาหัส เพราะในสายตา

ของควาญทองห่อ...........เห็นว่า พลายจำาเริญก็เป็นช้างธรรมดาตัวหนึ่ง  

หาใช่ช้างอุดมด้วยมงคลคชลักษณะตามข่าวเล่าลือกันไม่อันวิชาอาคมเท่า

ทีร่ำา่เรยีนสำาเรจ็มาเคยใช้ได้ผลถงึช้างจะบ้าคล่ังดแุสนด ุทองห่อพชิติเสยีทกุ

ช้าง การกระทำาของพลายจำาเริญเท่ากับฉีกหน้าหมอตลอดจนครูหมอช้าง

เสียยับเยิน อกุศลจิตก็บังเกิดขึ้นกับทองห่อ เมื่อพลายจำาเริญผ่านพ้นไป
ลิบลับแล้ว ก็ชวนควาญสมบุญลงจากต้นไม้รุดกลับบ้าน
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 เวลาของตอนบ่ายวันนั้น ทองห่อใช้หมดไปด้วยการเตรียมพิธี                
เขาหา  ดอกไม้ หาธปู หาขีผึ้ง้มาฟ่ันเทยีน หาด้วยดิบ ทำาสายสญิจน์ ข้าวสาร 

และอืน่ๆ ทีจ่ำาเป็นสำาหรบัพธิกีารเรยีกผตีามตำารบัปรมาจารย์เคยสัง่สอนไว้

พรักพร้อม ความคิดของควาญทองห่อก็คือ จะใช้อำานาจคุณไสยเรียกผีให้

มาฆ่าพลายจำาเริญเสีย

 ตกคำา่..............ได้ฤกษ์ ควาญทองห่อกเ็ริม่พธิกีาร เขาขงึสายสญิจน์

เป็นวงกลม มีปริมณฑลภายในวงกว้างขวางพอสมควร สำาหรบัตัง้แท่นวาง

เครื่องบัดพลีบวงสรวง ตั้งขันนำ้ามนต์ ตลอดจนดอกไม้ธูปเทียน เมื่อตรวจ

สอบทกุสิง่ทกุอย่างเรยีบร้อยแล้วก็จดุธปูเทยีน ชกัมดีครซูึง่เหนบ็เอวอยูเ่ป็น

ประจำาปักลงไปในโถข้าวสาร ต่อจากนัน้ ทองห่อก็เรยีกทกุคนเข้ามานัง่รวม

อยู่ในวงสายสิญจน์  กำาชับให้อยู่ในความสงบ มิให้เกิดสุ้มเสียง ครั้นแล้วก็

เร่ิมพึมพำาประกาศสรรเสริญคุณเทวดา ครูบาอาจารย์ และโอมอ่านมหา

มนต์เรยีกผีอนัศกัดิส์ทิธิ.์..........แต่.......พอว่าไปได้สกัครึง่บท ทัง้ๆ ทีส่งดัลม

ก็มีอันเป็นให้เทียน......ดับ ต้องยกขึ้นตั้งและจุดใหม่ แต่เผอิญกล่องไม้ขีด

กระเดน็ตกกระโถน บ้วนนำา้หมากอกีต้องเรยีกหาไม้ขดีกล่องใหม่มาจดุ และ

เมือ่จดุเทยีนลกุสว่างแล้วกม็อีนัเกดิปะทเุปรยีะประเหมอืนเจยีวนำา้มนัหมใูน

กะทะให้ร้อนแล้ว หยดนำ้าลงไป เป็นที่ผิดสังเกตอีกครั้ง กระนั้นควาญทอง

ห่อกไ็ม่ละความพยายาม แกขวัน้เทยีนขึน้ใหม่อกีเล่มหนึง่ในเดีย๋วนัน้ เสรจ็

แล้วก็จุดขึ้น..แต่.......ผลของมันคงเดิม เป็นการวิปริตผิดเคย ควาญสมบุญ

สงัหรณ์วบูข้ึนในหัวใจทนัท ีแน่หละ เพราะควาญสมบญุรูแ้ท้แน่อยู่กบัใจว่า 

พลายจำาเริญหูทิพย์ตาทิพย์ มีความหยั่งรู้ประดุจเทวดา ใครนินทาคิดร้าย

ที่ไหน พลายจำาเริญต้องถึงตัวทันทีทันควันเสมอ สมบุญคิดได้ดังนั้นก็ไถล
ลุกออกจากวงสายสญิจน์ไปนัง่ชดิประตเูข้าในเรอืน....ห่างจากทองห่อไกลลบิ
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ผู้มาดูพิธีหกเจ็ดคนซึ่งนั่งอยู่ในวงล้อมสายสิญจน์ด้วยกันก็ดูเหมือนจะรู้
สังหรณ์เหมือนควาญสมบุญ พากันลุกตามควาญสมบุญไปหมด ปล่อยให้

ทองห่อปลำ้าปลุกกับเทียนเพื่อมิให้ปะทุง่วนอยู่ในวงล้อมสายสิญจน์กลาง

ชานเรือนคนเดียว

 จริงดังควาญสมบุญสังหรณ์ พลายจำาเริญเหยาะย่างมาอย่าง

เงียบเชียบ ทุกคนเพิ่งจะหันเห็นเมื่อพลายจำาเริญเอางวงฟาดตูมลงบน

สัมภาระพิธกีารในวงล้อมของสายสญิจน์ซึง่กองแผ่อยูบ่นชานเรอืนในระยะ

ทีพ่ลายจำาเรญิยืน่งวงถงึ สมัภาระพิธกีารกระจดักระจายแต่ขณะนัน้ยงัเป็น

เสีย้ววนิาทแีห่งความเคราะห์ดีของทองห่ออยู่ เพราะนัง่ลกึเข้าไปหน่อยหนึง่

จึงพ้นรัศมีงวงของพลายจำาเริญ ชีวิตของทองห่อยังไม่สิ้นสุดลงตรงนั้น 

สำาหรับคนอื่นๆ จากความสังหรณ์ชั่ววูบสำานึก.........ต่างเตรียมพร้อมอยู่

แล้วอย่างระมัดระวัง ฉะนั้นในทันทีที่พลายจำาเริญใช้งวงฟาดกองพิธีการ  

กระจดักระจาย ทกุคนนอกจากทองห่อกผ็ลบุเข้าในเรอืนอย่างพร้อมเพรยีง 
ซำ้าปิดประตูเสียด้วย ส่วนทองห่อกำาลังลืมตัว เพราะจิตใจมุ่งอยู่กับพิธี              

เมือ่รูว่้ามอีะไรอย่างหนึง่ฟาดลงมาตมูเบ้อเร้อ อะไรต่อมอิะไรทีจ่ดัวางสำาหรบั

พิธีต่อหน้า กระเด็นหวือคนละทางสองทางพร้อมกับชานเรือนไหวเยือกขึ้น 

จึงผงะและเมื่อเห็นว่าสิ่งท่ีฟาดลงมาเป็นอะไร........เจ้าของสิ่งนั้นกำาลังยื่น

ศีรษะงำ้าขึ้นมา........งาอันยาวใหญ่เสียดสีชานเรือนดังเสียดลึกเข้าไปใน

หัวใจ.......ทองห่อจึงได้สติเผ่นผลุง กระโดดไปยังอีกฟากหนึ่ง....กระโจนอีก

ทีจากชานเรือนสู่พื้นดิน เผอิญสายสิญจน์อันประกอบขึ้นด้วยด้ายดิบเส้น

เล็กๆ หลายๆ เส้นทบกันขนาดโตเท่านิ้วก้อยพานพันข้อเท้าควาญทองห่อ

ดึงไว้ การกระโจนของทองห่อจึงแทนที่จะเอาเท้าลงอย่างคนธรรมดา กลับ
เอาหัวลงเป็นผิดธรรมดาไป ชานเรือนควาญสมบุญถูกสร้างตามแบบ                 
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บ้านป่าสูงพอดู สามารถแขวนทองห่อห้อยหัวไกวอยู่ ได้หลายนาทีกว่า             
การดิ้นของทองห่อจะทำาให้สายสิญจน์ขาดลงไปกองกับพื้นด้วยความ

ขดัยอก และกว่าจะลกุขึน้ได้พลายจำาเรญิกว็กอ้อมถงึตวัเสยีแล้ว...........ไม่มี

หนทางสำาหรบัจะหนต่ีอไปอกีได้ ควาญทองห่อแผดร้องขึน้อย่างโหยหวนใน

ขณะที่งาใหญ่ยาวของพลายจำาเริญปักดิ่งเข้าไปในทรวงอก ชะตาชีวิตของ

ทองห่อสิ้นสุดลง ณ ตรงนั้นเอง ทองห่อผู้ไม่เคยถูกช้างใดพิชิต ก็มาขึ้น            

สาระบบผู้ถูกพลายจำาเริญพิชิตด้วยประการฉะนี้.................

 การที่หมอควาญมีช่ือต้องดับด้ินสิ้นช่ือลงด้วยฝีงาพลายจำาเริญ

เนื่องจากความมีหูทิพย์ตาทิพย์เป็นท่ีอัศจรรย์เช่นนั้น ก่อให้เกิดความเข็ด

ขยาดขลาดกลัวแก่บรรดาควาญช้างท่ีขันอาสามาตับพลายจำาเริญทั่วหน้า  

ควาญอาสาที่ถูกส่งทะยอยมารอแสดงฝีเมืออยู่ที่บ้านควาญสมบุญต่างก็

อำาลาบ่ายหน้ากลับนิวาสสถานเดิมกันหมด คงเหลืออยู่คนเดียวชื่อฉ่าง  

เป็นคนท้องถิ่นใดไม่ปรากฏ ควาญฉ่างมีช้างพังอยู่ตัวหนึ่งขื่อพังหรอ  

อันพังหรอตัวนี้ นอกจากถูกฝึกไว้ใช้งานเหมือนช้างบ้านทั่วไปแล้วควาญ

ฉ่างยังฝึกเป็นช้างต่อช้างเถื่อนชำานิชำานาญด้วย ผู้ต้ังคอกจับช้างแถบถิ่น

ใกล้ไกล ต่างชิงกันประมูลจ้างแกให้พาพังหรอไปประจำา ด้วยราคาสูง

ลิบ............เพื่อมิให้เสียเที่ยวเปล่า ไหนๆ ก็ขันอาสามาแล้ว ทั้งแกก็รู้สึกอุ่น

ใจอยู่อย่างหนึ่งคือ ไม่ต้องเอาตัวเองซ่ึงเป็นเพียงมนุษย์ตัวเล็กๆเข้าเสี่ยง 

ส่งแต่พงัหรอนางช้างชำานาญเชิง สูงใหญ่ชดช้อยเข้าไปเป็นคูสู่ ้ อนัตราย.........

ถ้าจะเกิดก็คงไม่พ้องพานมาถึงแก เหตุนี้ควาญฉ่างจึงหยุดอยู่เพื่อจะจับ

พลายจำาเริญในอันดับต่อมา

 ถงึวนักำาหนด ควาญฉ่างกข็ึน้คอพงัหรอเฉิดฉายเข้าป่าสูยั่งทีท่ีเ่คย
พบพลายจำาเริญ ท่องเที่ยวเป็นประจำา เมื่อพบชัยภูมิเหมาะแห่งหนึ่งก็ล้วง
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ย่ามหยิบมีดหมอขึ้นมาจบเหนือศีรษะ อ่านอาคมแล้วลงจากคอนางพัง  
ตัง้เหล้าและข้าวเส้นสกัตกัแตนเทพยดาอารกัษ์เจ้าทีเ่จ้าทางตลอดผป่ีาโขมด

ไพรพร้อมท้ังจดุธปูเทยีนปักสกัการะแปดทศิทาง จากนัน้กป็ลดโซ่คอนางพงั

ออกเสีย แล้วเศกก้อนข้าวป้อน เศกด้ายแดงผูกข้อเท้าให้แตะยันต์ให้บนหัว 

เป็นอันเสร็จสรรพตามตำารับที่รำ่าเรียนมาแล้วปล่อยไป ตนเองกับควาญ

สมบุญเลือกได้ทำาเลเหมาะแห่งหนึ่งซุ่มสงบคอยทีอยู่

 นางพงัหรอช้างต่อตวังามของควาญฉ่างกท็อดบาทสะเทิน้เล็ดลอด

ไปตามสุมทุมพุ่มไม้ วกไปวนมาประดุจนางงามชมสวน นานๆ จะแผดร้อง

อย่างสบายอารมณ์เสียสักครั้งหนึ่ง..............

 ฝ่ายพลายจำาเรญิ............อยู่ไม่ไกลจากท่ีนัน้นกั พอได้กลิน่สาบสาว

ก็หางชี้หูผึ่ง รู้สึกคึกคักกระปร้ีกระเปร่า พ่อพลายบุกตามกลิ่นเข้ามาทันที 

และก็ไม่ต้องใช้เวลานานนัก พอนางแผดร้องครั้งหนึ่ง.............พลายจำาเริญ

ก็รุดถึงตัว พ่อพลายกำาลังมีความรู้สึกแดดาลรู้แล้ว โดยไม่มีการเคล้าเคลีย

ทามสวาทกันก่อนตามธรรมเนียม พลายจำาเริญเข้ารัดรึงสัมผัสโดยไม่รั้งรอ 

แต่แม่พงัหายอมหลงใหลไฝ่ตามไม่ แกล้งทำาสะเทิน้หมนุไปม้วนมา ย่ัวให้พ่อ

พลายงุ่นง่าน ความมัวเมาหน้ามืดในเรื่องเพศ สัตว์ก็ไม่ต่างอะไรกับคน  

ยิง่ยัว่กเ็หมอืนยิง่ยุ พ่อพลายประชดิจบัโน่นดึงน่ีให้วุน่ไป นางพงัชำานาญเชงิ

กท็ำาสะบดัสะบิง้ถอยฉากเข้าหาช่องแคบระหว่างเนนิดินอันเป็นทีค่บัขนัแห่ง

หนึ่ง พลายจำาเริญเพลินเคล้าเคลียหลงตามเข้าไปด้วยความลืมตัว แต่แล้ว

ก็ฉุกคิดเมื่อรู้สึกว่านางพังอิงตัวเบียดพ่อพลายแนบไว้กับเนินดินอันสูงชัน 

งวงคว้าสองงาของพ่อช้างพลายกดกระชบัเหมอืนจะทุม่เทกำาลงัทัง้หมดมา

ทีป่ลายงวง เป็นทีผ่ดิสงัเกต พลายจำาเรญิสำานกึถึงความพยายามของมนษุย์
ที่เฝ้าต้อนจับตัวมันมาหลายคร้ังหลายครา นางพังโสภาตัวนี้มีสาบมนุษย์
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กรุน่อยูท่ัว่...........ชะรอยจะเป็นนางนกต่อของมนษุย์แต่งมาล่อเสยีละกระมงั
 โดยสัญชาตญาณแห่งการเอาตวัรอดพ่อพลายผูช้าญฉลาดทรดุเข่า

หน้าลง ปลายงากย็งัไม่หลดุจากการเกาะกมุอันมัน่คงของนางพงั ในทีแ่คบ

ระหว่างเนนิดนิอนัช้างสองตวัเบยีดแทรกกนัแทบ ไม่ได้นัน้มหีลมุลกึพอจตุนี

ช้างอยู่หลุมหนึ่ง พลายจำาเริญพยายามดันนางพังถอยไปหาหลุมนั้น ทีละ

นดิๆ เผอญิเท้าหลงัของแม่พงัหรอตกฮวบลงไปในหลมุนัน้ งวงทีก่ระชบังา

พ่อพลายก็คลายออกด้วยความตกใจทันที พ่อพลายก็เสือกงาซึ่งทั้งใหญ่

และยาวเข้าใต้ท้องนางพัง แล้วงัดข้ึนสุดแรงโดยไม่นึกปรานีว่าพังเป็น 

ผู้หญิง.........ประเภทอ่อนแอทีเดียวเท่านั้น งาอันแหลมคมก็กระซวกหัวใจ

น้อยๆ ของพังหรอแหลกละเอียด ล้มลงดับด้ินสิน้ใจ เสร็จสงัหารเพศอ่อนแอ

แล้ว พ่อพลายไม่ยอมหยุดปลงอนิจจัง หันหลังโกยเข้าป่าไป

 เป็นอันว่า....ควาญฉ่างสูญเสียนางพังหรือคู ่ชีวิตไปโดยไม่ได้

ประโยชน์อะไรตอบแทนในแบบเรือหายพายลอย เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่

ที่สุดในชีวิตของควาญฉ่าง ความเสียใจทำาให้แกพูดอะไรไม่ออก เดินคอตก

ออกจากที่นั้น มุ่งไปบ้านของแกโดยไม่หยุดแวะเวียนที่ไหนอีก

 ฝ่ายเจ้าพระยานคร เมือ่ทราบข่าวว่าควาญช้างทีส่่งไปปราบจำาเริญ

กลับเสียทีถูกพลายจำาเริญปราบลงตามๆ กัน ก็เกิดทุกข์ร้อน แต่แล้วก็

เหมือนเทวดาดลใจ เจ้าพระยาคิดได้ถึงพังหงส์ผู้ให้กำาเนิดพลายจำาเริญ  

ซึ่งปลดชราปล่อยป่าไว้ตามสบายหลายปีแล้ว เคยปรากฏว่า พลายจำาเริญ

กลัวเกรงพังหงส์มาตั้งแต่เป็นช้างเยาว์วัย เจ้าคุณเคยสังเกตเมื่อสองช้าง

แม่ลูกลงอาบนำ้าในคลอง พลายจำาเริญไม่กล้าล่วงเกินแม้การขึ้นอาบ 

เหนือนำ้า ถึงจะแยกไปนานแต่สัตว์อย่างช้างก็มีความจำาแม่น ดีร้ายพลาย
จำาเริญรู้ว่าแม่ พังหงส์อาจจับพลายจำาเริญตรึงปลอกล่ามโซ่ได้สำาเร็จ  
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ท่านเจ้าพระยาจึงสั่งให้ส่งพังหงส์ไปให้พลายสมบุญดำาเนินการ
 ด้วยสรีรรูปอันซูบโซ เนื้อหนังหย่อนยานยิ่งกว่าแพรย่นอย่างดีของ

พังชรา ไม่ได้ก่อให้เกิดความหวังขึ้นในใจควาญสมบุญเลยแม้แต่น้อย   

ตรงกันข้าม ควาญสมบุญกลับวิตกว่าพังหงส์จะตายด้วยฝีงาของพลาย

จำาเริญเสียเปล่าอีกตัวหน่ึง แต่ท่านเจ้าของตกปากอนุญาตและสั่งการมา

ด้วยความมั่นใจ ทั้งจะหวังพึ่งความสามารถใครก็ไม่มีอีกแล้ว จึงสมควร 

จะลอง ดังนั้น.........เช้าวันหนึ่ง ควาญสมบุญจึงนำาพังหงส์ไปปล่อยล่อไว้ที่

พ่อพลาย เคยท่องเที่ยว ณ ชายป่าแห่งหนึ่ง
 ฝ่ายพลายจำาเริญ....พอได้กลิ่นสาบก็รุกตามกลิ่นมาอีกเช่นเคย                

เมือ่โผล่ชายป่าออกมา เหน็นางพงัชราผงาดกด่ิ็งเข้าใส่โดยไม่รัง้รอ คร้ันเข้า

ถงึตวั.........พงัหงส์เบีย่งหลบ เอางวงฟาดตบเข้าแสกหน้าเจ้าลกูชายพลาง

แผดเสียงโกญจนาทกึกก้อง เสียงนั้นทำาให้พลายจำาเริญชะงักและเมื่อได้

พินจิใกล้ๆ พลายจำาเรญิกพ็ลนัจำาได้ว่า ทีแ่ท้พงัชราผูก้ำาแหงตวันีคื้อแม่ของ

มัน............ก็ตกใจ หันกลับจะหนี แต่พังหงส์ถึงแม้ชราก็ยังว่องไวอยู่.........

ยื่นงวงคว้าหางเจ้าลูกชายได้ก็ยึดไว้แน่นไม่ยอมปล่อย ความเมามันของ

พลายจำาเริญเข้าสู่ระยะปลายแล้วความรุนแรงคลายลง ประกอบกับด้วย

ความตกใจกลัวนางแม่ ในที่สุดพลายจำาเริญก็สงบนิ่งยอมให้ควาญสมบุญ

ตกปลอกและล่ามโซ่ อย่างไรกต็าม พงัหงส์ต้องเป็นพีเ่ลีย้งปลอบโยนอยูอ่กี

หลายวัน พ่อพลายจึงละอารมณ์พยศสิ้นเชิง

 รวมเวลาทั้งหมดที่พลายจำาเริญอยู่ในความอารักขาของควาญ

สมบุญ ๑๕ ปี เศษ ต่อมาควาญสมบุญถึงแก่ความตาย พลายจำาเริญจึง

ตกอยูใ่นการเล้ียงดขูองนายอนิ บ้านนากะซะ ตำาบลเวยีงสระ อำาเภอพระแสง  
แดนต่อแดนตำาบลพิปูน อำาเภอฉวาง
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 ควาญอินเป็นคนไม่ประกอบอาชีพอะไรจริงจังเป็นหลักฐาน ใจคอ
ดรุ้ายเหีย้มโหดเป็นนกัเลงเหล้า นกัการพนนั นกัปล้นและลกัเลก็ขโมยน้อย

สารพัด ควาญอินมีเพื่อนคู่หูอยู่ ชื่อเถื่อน เป็นคนซัดเซพเนจรจากไหนมา

ไม่มีใครรู้ พักพิงอาศัยอยู่ในบ้านควาญอินนั้นเอง

 รบัพลายจำาเรญิมาไว้ได้ไม่กีว่นั สองชายกน็ำาพลายจำาเรญิไปชกัลาก

ไม้ของฝรั่งจากป่าแนวคลองเคียนซามาลงคลองสินปุน ระยะทาง ๔ กิโล 

เมตรเศษ เพื่อจะล่องต่อไปยังโรงเลื่อยซึ่งตั้งอยู่ปากคลอง การชักลากไม้

ครั้งนั้น สองควาญได้เคี่ยวเข็ญใช้งานพลายจำาเริญอย่างขนาดหนักตลอด

วนั และวันแล้ววนัเล่าตดิต่อกนัเกอืบครึง่เดอืน โดยไม่ปรานใีห้เวลาพกัผ่อน

แก่พ่อพลาย ไม่อาทรให้หญ้าให้นำ้า เนื่องจากละโมบจะให้ได้จำานวนไม้มาก 

ซึง่จะได้ค่าจ้างมากขึน้ วันสองวนัแรกพลายจำาเรญิอดทนได้ เพราะโดยปกติ

พลายจำาเริญเป็นช้างสูงใหญ่มีกำาลังมากผิดช้างอื่นทั่วไปอยู่แล้ว แต่ครั้น

หลายๆ วันเข้า พ่อพลายถูกใช้งานหนักติดพันมิได้เว้น หญ้านำ้ามิได้กิน 

อิ่มหนำา หลับนอนพักผ่อนเต็มอิ่ม ถึงช้าง...........ก็สุดจะทนไหว เพราะมันก็

สัตว์มีชีวิตมีหัวใจเหมือนสัตว์ทั้งหลาย กำาลังวังชาจึงลดน้อยถอยลงเป็น

ลำาดบั ฝ่ายฝรัง่เจ้าของไม้กเ็ร่งรดังาน เพือ่ให้ได้ไม้ป้อนโรงเลือ่ยมใิห้ขาดมอื

ได้  เปิดโอกาสให้ผู้มีช้างนำาช้างไปชักลากไม่จำากัดจำานวน คิดค่าจ้างให้เป็น

จำานวนปริมาตรเมตร ใครทำาสถิติได้เท่าไรทำาเอา ผู้มีช้างหลายตัวก็ชักจะมี

ภาษสีงู สองชายผูม้ช้ีางของคนอืน่มาเลีย้งเพยีงตวัเดียวคดิละโมบจะทำาสถติิ

ให้ได้เท่าเพือ่น จงึนอกจากเคีย่วเขญ็รบีให้มากเทีย่วขึน้แล้วยงัเลอืกไม้แต่ละ

ท่อนใหญ่โตมโหฬารผูกให้พลายจำาเริญชักลากอีกด้วย วันหลังๆ ซุงขนาด

ธรรมดาพลายจำาเรญิแสนอ่อนเปลีย้เพลยีแรงชกัลากไม่ไหวอยู่แล้ว ยิง่เป็น
ไม้ทีช้่างธรรมดาทัว่ไปไม่สามารถจะเขย้ือน พ่อพลายกแ็ย่หนกั...ชกัๆ หยุดๆ 
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ลดความประเปรยีวรวดเร็วลงเหน็ทันตา แต่แทนทีส่องควาญจะนกึถงึสาเหตุ  
ให้ความเมตตาแก่สัตว์ ควาญอินควาญเถื่อนกลับเริ่มแสดงความทารุณ   

ไม่อินก็เถื่อนผลัดเปลี่ยนกันนั่งคอถือขอลงขอโขกสับอย่างเหี้ยมโหด  

หน้าตาพ่อพลายแตกพังยับเยิน และไม่อินก็เถื่อนอีกเหมือนกัน ผลัดกันลง

เดนิตามหลงัมือถอืหอกทิม่เท้าหลงัพลายจำาเรญิกระตุน้ให้เดินเนือ้หนงัมงัสา

บริเวณท้าหลังทั้งสองของพ่อพลายมีสภาพไม่แตกต่างกับส่วนหน้าเลย  

ปากทั้งสองของควาญก็ช่วยกันเอ็ดตะโรบังคับให้พลายจำาเริญออกแรงชัก

ลากไม้ ยังดีอยู่น้อยหนึ่งควาญอินควาญเถื่อนยังไม่ถึงกับด่าออกมาด้วย

ภาษาหยาบๆ คายๆ ทั้งสองควาญผลัดเปลี่ยนกันกระทำาทารุณอย่าง

เหี้ยมโหดทุกวันยิ่งหลายวันเข้า

๖.....

 การจบัพลายจำาเรญิของนายกระจ่างไม่มพีธิกีารอย่างใด นายกระจ่าง

เดินโทงๆ เข้าไปประจันหน้ากับพลายจำาเริญเอาดื้อๆ งาช้างนำ้าของนาย 

กระจ่างจะแท้หรือเทียมไม่รู้ได้ รู้แต่ว่า งาช้างนำ้าอันที่ติดตัวนายกระจ่างอยู่

นัน้ หาได้ยัง้หรอืข่มพ่อพลายจำาเริญให้ตกอยูใ่นอำานาจได้ไม่ เมือ่ประจนัหน้า

กัน พ่อพลายก็พุ่งเข้าใส่โดยมิรั้งรอ แต่นายกระจ่างก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่ใน

หมูค่วาญช้างทัง้หลาย หลบหลกีวถิงีาและงวงของพลายจำาเรญิอย่างว่องไว 

มือซ้ายชูงาช้างนำ้าอันกระจิหริด มือขวาถือขอช้างสู้อย่างยิบตา ส่วนนายจู 

สองมือจับด้ามหอกทิ่มแทงช่วยเกลอเป็นพลันวัน แต่คน....ตัวนิดเดียว ถึง

จะสองแรงแข็งขันหรอืจะสูช้้างซึง่โตกว่าเทยีบกันไม่ได้ ในไม่ช้านาย กระจ่าง

ก็เพลี่ยงพลั้งเสียทีเป็นผีเฝ้าทุ่งนำ้าจาน นายจู เคราะห์ยังดีผียังคุ้มเพราะ 
ขี้เกียจปั้นใหม่.........ถึงกระนั้นก็ต้องล้มหมอนนอนเสื่อให้เมียนวดหยอดนำ้า
ป้อนข้าวอยู่หลายวัน
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 ผมได้ออกตัวไว้แล้วตัง้แต่ประเดิมเริม่เรือ่ง แต่กข็อบอกซำา้อกีสกัครัง้
หนึ่งสำาหรับผู้อ่านท่ีมาจับอ่านเอาตอนกลางๆ ประวัติอันมหัศจรรย์ของ

พลายจำาเริญเท่าท่ีผมเขียนเล่าให้คุณอ่านอยู่น้ี ไม่มีใครจดไว้เป็นหลักฐาน  

ผมรวบรวมมาจากการบอกเล่าของท่านผู้สูงอายุหลายท่าน บางท่านก็เป็น

หนุ่ม บางท่านก็เป็นเด็กอยู่ในสมัยปลายชีวิตของพลายจำาเริญ ซึ่งบางตอน

ท่านผู้บอกเล่าประสบการณ์มาเอง บางตอนก็รับการบอกเล่าต่อๆ กันมา

อีกทีหนึ่ง เฉพาะอย่างยิ่ง เหตุการณ์ต้นชีวิตพลายจำาเริญ เพราะใครเลยจะ

อายุเท่าช้างหรือยิ่งกว่าช้างมาจนถึงเดี๋ยวนี้ ฉะนั้น บางตอนก็ตรงกัน 

หลายๆ ท่านรับฟังว่าเป็นจริง บางตอนก็แตกต่างกันออกไปตามกระแส   

ผมประมวลมาเฟ้นอกีทหีนึง่ ถ้าเหตกุารณ์ไม่คล้ายคลงึกนัจนเกอืบจะซำา้กนั

ผมก็เก็บมาเล่า ที่คล้ายคลึงจนเกือบจะซำ้ากันก็ตัดทิ้งไปเลย และเมื่อมาถึง

ตอนนี้  ประวัติพลายจำาเริญก็ลางเลือนเต็มที  ที่ลางเลือน น่าจะเป็นเพราะ

พลายจำาเรญิไม่ก่อเหตกุารณ์อะไรขึน้ให้เป็นทีต่ืน่เต้นสนใจละกระมงัครบั....... 

 ประวัติต่อมาหลังจากควาญกระจ่างนำาชีวิตไปทิ้งเสียที่ทุ่งนำ้าจาน

เพื่อให้ผีปั้นใหม่แล้ว ใครจะเป็นผู้จับพลายจำาเริญได้โดยวิธีใดมีใครจดจำาได้ 

คงมีแต่เสียงเล่าลือว่า พลายจำาเริญได้ทำาลายชีวิตควาญช้างเสียอีกหลาย

คน...........ซึง่ผล............คอืการตายของควาญเหล่านัน้เนือ่งมาจากเหตุสอง

เหตุ คือ ควาญผู้ตายตกปากไม่เป็นสัตย์กับพ่อพลายประการหนึ่ง และด่า

พ่อพลายอีกประการหนึ่งทั้งสิ้น.................

 ผูข้นุเลีย้งพลายจำาเรญิต่อมาเท่าทีป่รากฏชือ่ คอืควาญช่วย คนบ้าน

ลานสกา พลายจำาเริญอยู่กับควาญช่วยได้สองสามปี ควาญช่วยก็ประสบ

อบุตัเิหตตุกต้นไม้ตาย จากควาญช่วย พลายจำาเรญิตกมาอยูก่บัควาญเฉย 
บ้านลุ่มตก ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ อยู่ได้ปีเดียว ควายเฉยก็ติดตะรางฐาน
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ปลอมแปลงเงินตรา คนรับเลี้ยงพลายจำาเริญต่อจากควาญเฉย คือ ควาญ
เนยีมบ้านกาโห่ อำาเภอเดียวกบัควาญเฉยนัน้เอง และในสมยัควาญเนยีม..... 

พลายจำาเริญก่อเหตุอีกครั้งหนึ่ง

 ครั้งนั้น พระเสนหามนตรีหรือท่านหนามตรี ได้เรียกพลายจำาเริญ

เข้ามายังเมืองนครศรีธรรมราชเพ่ือใช้ชักลากไม้ เมื่อควาญเนียมพาพลาย

จำาเริญมาถึงและได้พักอยู่วันหนึ่งแล้วท่านหนานตรีก็ได้ ให้นายบัวซึ่งเป็น

หัวหน้างานของท่านนำาไปชักลากไม้เหลี่ยมสองท่อนที่ป่าจิกขาวมายังบ้าน

คูพาย ต.ศาลามีชัย (ตรงที่เป็นโรงพยาบาลจังหวัดนครฯ เดี๋ยวนี้ เดิมเป็น

ที่ดินของพระเสนหามนตรี ได้รับมรดกจากเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีบิดา)  
ป่าจิกขาวอยู่ทางตะวันออก ตำาบลศาลามีชัยห่างบ้านคูพายประมาณ                

๖-๗ ก.ม. ควาญเนียมได้ซักถาม.....จนเป็นที่แน่ใจว่า งานสำาหรับพลาย

จำาเริญจะต้องทำาครั้งนั้น คงมีเพียงชักไม้สองท่อนจากป่าจิกขาวเท่านั้น                
นอกนัน้ไม่เกีย่ว เพราะช้างอืน่กถ็กูระดมมาหลายเชอืก ควาญเนยีมจงึพลัง้

ปากบอกพลายจำาเรญิและแล้วพลายจำาเรญิกช็กัลากไม่สองท่อนนัน้จากป่า

จิกขาวถึงศาลามีชัย สองเที่ยวแล้วเสร็จในงายเช้านั้นเอง หลังจากนั้นพัก

ผ่อนอยูค่รู่หนึง่ ควาญเนยีมกจ็ดัแจงขึน้คอพ่อพลายหวงัจะกลบับ้าน เผอญิ

คราวเคราะห์ของควาญเนียม ท่านหนามตรีสั่งงานตอนเช้าแล้วยังนึกห่วง

งาน ท่านได้ออกจากคุ้มในเมืองมายังบ้านคูพายเพื่อจะตรวจตราดูแลให้

เรียบร้อย และเพื่อที่จะได้เร่ง........ให้ได้ไม้มาพอการเร็วๆ เนื่องจากท่านมี

ความประสงค์จะปลูกบ้านพักขึน้ในทีด่นิบ้านคพูายให้แล้วเสรจ็ทนัปีนัน้ เมือ่

ท่านมาถึงบ้านคูพายควาญเนียมกำาลังไสพลายจำาเริญออกเดินทางพอดี 

ท่านหนามตรีเห็นความแข็งแรงของพลายจำาเริญ ท่ีสามารถชักไม้เหลี่ยม 
ซึ่งท่านกะว่า ระยะทาง ๖-๗ ก.ม.พลายจำาเริญคงจะชักได้งายหนึ่งก็เพียง
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สักเหลี่ยมหนึ่งนั้น ร่นมาเป็นสองเหลี่ยมในงายเดียว ก็คิดละโมบไม่ยอมให้
ควาญเนียมพาพลายจำาเริญกลับ สั่งให้ควาญเนียมกับนายบัวใช้งานงาย

เย็นไปชักอีกเหล่ียมท่ีป่าบางเตย ระยะทางจากศาลามีชัยไปก็ราว ๖-๗ 

ก.ม. พอๆ กับป่าจิกขาว ที่แท้ป่าบางเตย เป็นป่าต่อเนื่องกับป่าจิกขาว

 ควาญเนียมได้คัดค้นคำาส่ังของท่านหนามตรีอย่างแข็งขัน ยกเอา 

ข้อเท็จจริงที่พลายจำาเริญได้ฆ่าควาญและก่อความวุ ่นวายมาแล้ว  
เพราะกลับกลอกกับมันหลายครั้งหลายคราวขึ้นอ้าง อย่างคราวนี้ทีแรก                

บอกว่า ไม้สองท่อน ตนได้พลัง้ปากบอกพลายจำาเรญิไปแล้วกลบัมาเพิม่อกี

เป็นสาม เป็นการโกหกกันสดๆ ร้อนๆ หากขึ้นบังคับพลายจำาเริญเป็นเกิด

เรื่องแน่ๆ พลาดท่าตนเองจะถึงตาย แต่คำาคัดค้านทั้งนั้นของควาญเนียม

ไม่เกิดผล ท่านหนามตรีกลับโกรธปึงปัง เพราะท่านคิดเห็นว่า คนอัน

ประเสริฐหรือจำาต้องรักษาสัตย์กับสัตว์ ท่านข้ึนเสียงขู่ควาญเนียมเสียซำ้า 

เมือ่สำาทบัอกีครัง้หนึง่ ท่านหนามตรกีห็นุหนักลบัคุม้ในเมอืงเสยี ไม่ยอมฟัง

เสียงควาญเนียมอีกต่อไป

 เมื่อคำาสั่งของมูลนายปึงปังออกมาอย่างเฉียบขาดเช่นนั้น ควาญ

เนียมก็สุดจะขัดขืน ทั้งๆ ที่แสนจะหวั่นใจ ควาญเนียมซึ่งขณะนั้นยังนั่งอยู่

บนคอก็โน้มตัวตบตระพองพลายจำาเริญแล้วปลอบว่า ไปเถิดพ่อพลายเจ้า

นายท่านสั่ง ขัดไม่ได้ดอก ว่าแล้วก็ไล่พลายจำาเริญให้ออกเดิน แต่พลาย

จำาเริญก็ก้าวๆ หยุดๆ หันรีหันขวางไม่ค่อยจะยอมไป พ่อพลายไม่อยากจะ

ทำาอะไรให้เกิดข้ึนรุนแรง เพราะได้ยินอยู่กับหูว่า ความสับปลับกลับกลอก

ไม่ได้เกิดจากควาญของตน
 ฝ่ายนายบัว เมื่อเห็นอาการของพลายจำาเริญก็พูดขู่ขึ้นอย่างคน

คะนองปากว่า อย่าดื้อเลยพ่อพลายจำาเริญ ถ้าขืนดื้อ ท่านคงขายพ่อพลาย
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ให้กับเทศ............(หมายถึง แขกอินเดียวที่เข้ามาขายผ้าในเมืองไทย                 
คนเมือง (คอน) นครศรีธรรมราช เรียก “เทศ” ติดปากมาจนเดี๋ยวนี้)                   

เสียแน่ ท่านว่าพ่อพลายจำาเริญมักด้ือเอาแต่ใจ ไม่ฟังคำาใครฆ่าคนเสียก็   

นักต่อนัก ท่านเกือบจะขายเสียหลายหนแล้วน่ะ พ่อพลายเอ๊ย.................

 ขาดคำานายบัว............พลายจำาเรญิก็ออกเดนิลิว่...............แต่พอตก    

ทุง่กว้าง........พ่อพลายก็แผลงฤทธิต่์อต้านความโกหกพกลมของมนษุย์ทนัที  

กล่าวคือแทนที่จะมุ่งไปป่าบางเตย กลับควบเป็นม้า.....บ่ายหน้าไปคนละ

ทศิทาง ควาญเนยีมผูเ้อ้เต้อยูบ่นคอหวัโยกหวัคลอนจะตกมติกแหล่พยายาม
ทรงตัวอยู่ด้วยวิธีหนีบขาเขม็งกับซอกคอของพ่อพลาย อกสั่นขวัญบิน              

ไม่เป็นสมประดี คำ่าครวญอยู่ในใจว่า............วันนี้ถึงวันตายของตนแน่แล้ว 

ส่วนนายบัวยืนจังงังตกตลึงตาค้าง......... เมื่อพลายจำาเริญควบเริดไปได้ 

สักสองสามเส้นก็ชลอฝีเท้า หันกลับมามองนายบัวเห็นยืนปักหลักเด่นอยู่

กลางทุ่ง ก็ย่างสามขุมกลับมา ถึงตอนนี้ นายบัวต้องใส่ตีนหมาวิ่งหนีตีน

ช้างหัวซุกหัวซุนกลับบ้าน ท้ิงให้ควาญเนียมนั่งหนีบขาทนทุกข์ทรมานอยู่

บนคอพลายจำาเริญตลอดบ่ายวันนั้น และนั่งหาวชมดาวชมเดือนในคืนนั้น

ทั้งคืนโดยคิดไม่ตกว่าจะเอาตัวรอดได้สถานใด

 ตลอดคืน.......... นายบัวกระสับกระส่าย นอนไม่หลับด้วยนึกเป็น

ห่วงควาญเนียม เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นนายบัวจัดให้คนไปบอกหนามตรีในเมือง

แล้วก็ชวนเพื่อนแถบนั้นอีกราว ๔-๕ คน จัดข้าวห่อช่อปั้นออกติดตาม

พลายจำาเริญ เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือควาญเนียมมิได้นิ่งนอนใจ นายบัว

รีบรดุไปพลางตำาหนท่ิานหนามตรไีปพลางว่าไม่ควรอตุรดึิงดนัให้เป็นทีเ่ดือด

ร้อนตามๆ กัน พลาดท่าเสียก็จะเสียคนดีไปคนหนึ่งเปล่าๆ



218
ช้างแสนรู้ คู่บ้านคู่เมืองนครฯ
พลายจำาเริญ

 คืนนั้นทั้งคืน พลายจำาเริญพาควาญเนียมท่องอยู่ในทุ่งกว้างแห่ง
นัน้เอง หาได้เตลิดไปข้างไหนไม่ นายบวักบัพวกจงึแอบๆ บงัๆ ไปยงัต้นไทร

ใหญ่ริมป่าต้นหนึ่ง ทั้งหมดปีนป่ายไปยังต้นไทรต้นนั้น เพื่อยึดเป็นชัยภูมิสู้

รบปรบมือกบัพลายจำาเรญิ  เมือ่เหน็ว่าสงูได้ระยะอนัปลอดภัยดแีล้ว  กช็วน

กนัตบมอืโห่ร้องกนัอึกทึกให้ได้ยินไปถงึพลายจำาเรญิ ซึง่พาควาญเนยีมอาบ

แสงแดดยามเช้าอยู ่ กลางทุง่ลบิๆ และกไ็ด้ผลเมือ่พ่อพลายสำาเหนยีกเสียง

โห่ร้องอื้ออึงก็ควบเข้าใส่ทันที แต่พ่อพลายก็สุดสามารถที่จะได้ตัวมนุษย์

ทะเล้นสี่ห้าคนบนคาคบไทร พ่อพลายจึงได้แต่เพียงทิ่มแทงต้นไทรด้วยสอง

งาอยู่ปึงปัง ไทรต้นนั้นจะใหญ่โตโอฬารก็สะเทือนเยือกไปทั้งต้น ทุกคราวที่

ถูกกระแทกด้วยแรงมหาศาล ในจังหวะที่กำาลังชุลมุนวุ่นวายอยู่นั้นเอง  
ควาญเนียมผู้จ้องโอกาสอยู่ทุกขณะก็กระโดด......ขึ้นจับกิ่งไทรกิ่งหนึ่ง            
ซึ่งเผอิญยื่นลำ้าออกมาเหนือศีรษะตะลีตะลานกะดุกตัวขึ้นไปตามแบบ

ยิมนาสติก ซ่ึงสมัยนั้น......คงยังไม่ได้มาสอนให้เป็นที่แพร่หลายเป็นแน่               
จงึน่าจะเป็นว่าท่ากระดกตวัเท่านัน้ของควาญเนยีม ควาญเนยีมสอนตวัเอง

ตามคำาสั่งการของสัญชาตญาณหนีภัย....อารามรีบจะได้ขึ้นไปให้พ้นจาก

ปลายงวงของพลายจำาเริญซ่ึงขณะนั้นชูร่อนสอดส่ายขึ้นมา ควาญเนียม

คว้าผดิคว้าถกูจกักระเหลนจะตกลงไปหลายครัง้ เพือ่นๆ บนปลายไทรต้อง

ช่วยกันจับตันหิ้วขึ้นไป เป็นที่ทุกลักทุเลและหอบฮักตามกัน

 ฝ่ายพลายจำาเริญผู้ชาญฉลาด รู้แท้แน่แก่ใจอยู่ว่า เหตุที่เกิดหาใช่

ความผิดของควาญเนียมไม่ ที่ควาญเนียมเสือกไสตนออกมาให้....ลากไม้

อีกเหลี่ยมหนึ่งนั้น เพราะถูกนายบังคับ ท้ังควาญเนียมก็มิได้ตั้งใจจะเป็น
ศัตรูกับตัว  จึงไม่ติดใจที่จะยำ่ายีให้ถึงตาย เมื่อเห็นมนุษย์ผู้กลายเป็นเทวดา

จำาเป็นบนยอดไทรเงียบ........... ก็ผละออกไปจากที่นั่น
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 รุกขเทวดาบนปลายไม้ทั้ง ๖ คน เมื่อเห็นพลายจำาเริญพาร่างลับ
หายเข้าป่าไปแล้วจึงลงจากต้นไทรรีบรุดกลับบ้านโดยไม่ประหยัดเรี่ยวแรง

 พลายจำาเรญิถกูปล่อยเป็นเจ้าทุง่แห่งน้ันอยูห่ลายวนั พ่อพลายท่อง

เที่ยวอย่างสุขกายสบายใจ แต่ก็ไม่ปรากฏว่าทำาอะไรใครเลย นอกจาก 

วัว ควาย หากเจอล่ามไว้กลางทุ่ง พ่อพลายเป็นต้องแก้ให้ท่องเที่ยวเป็น

อิสระเหมือนตนหมดทุกตัว ไม่ก็ต้องให้ชนกันเป็นที่ครึกครื้น

 ครั้งหน่ึง ......พลายจำาเริญผ่านทางไร่มันสำาปะหลังแปลงหนึ่งแถว

ริมป่าเตย เจ้าของไร่เป็นอิสลามชราชื่อเจ๊ะสัน ต้นมันในไร่กำาลังชูยอดอ่อน

สล้างเป็นที่น่ารับประทานย่ิงนัก พ่อพลายมิได้รอช้ารีบเหยาะย่างเข้าไป

จัดการทันที พอเพลินๆ ไปได้สักกอสองกอ เจ๊ะสันเจ้าของเห็นเข้าก็ตะเพิด

เอะอะโวยวาย พลายจำาเริญหันขวับทำาตาขุ่น ชันหูและม้วนงวงจุกปาก 

กิริยาเอาจริงเอาจังของพลายจำาเริญในรูปนั้นทำาให้เจ๊ะสันตกใจจนหมดสติ  

ทรดุพบัเพยีบลงกบัพืน้ดนิ สองมอืพนมแต้เป็นฝักถัว่ ปากกพ็รำา่วอนขอชวีติ 

ภาพนัน้......ทำาความพอใจให้กบัพลายจำาเรญิ กริยาของมนัเปล่ียนเป็นปกติ

ทันที หันกลับไปใส่ใจกับการหักยอดมันป้อนเข้าปากต่อไป เจ๊ะสันได้แต่นั่ง

พับเพียบมองตาปริบๆ ไม่กล้าพูดและไม่กล้าขยับเขย้ือน เพราะพอ  

กระดกุกระดกิทไีร พลายจำาเรญิต้องชำาเลอืงมองทกุคร้ัง ในทีสุ่ด........กอมนั

ในเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ก็ถูกพลายจำาเริญกลืนหายไปในท้องประมาณสาม

ในสี่ เจ๊ะสันจึงทนอีกไม่ไหว...เปล่าหรอก...เจ๊ะสันไม่กล้าต่อต้านอย่างวาง

อำานาจประการใดมิได้ ด้วยรักตัวกลัวตาย บอกกับความเสียดายมันทำาให้

เจ๊ะสันร้องไห้ มือทั้งสองคงพนมไม่ลด ปากเอ่ยวอนพ่อพลายเสียงเครือว่า 

ต้นมันก็เหลือไม่กี่กอแล้ว เอ็นดูคนเฒ่าคนแก่ไร้ญาติขาดทรัพย์ โปรดเหลือ
ไว้ให้ทำาพันธุ์ทำามาหากินต่อไปหน่อยเถิด
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 พ่อพลายชอบความนิ่มนวลอ่อนหวาน เกลียดการโกหกพกลม
สับปลับกลับกลอก เกลียดผรุสวาทด่าทอหยาบๆ คายๆ อย่างนายผู้ทรง

อำานาจจนเข้ากระดูกดำาก็ละไว้ให้เจ๊ะสันตามขอ เมื่อได้ยินคำาวอนอันน่า

สงสารเห็นใจ  พลายจำาเริญผละออกจากที่นั่นไปอย่างดุษณี

 ต่อมาอีกวันหนึ่ง.....พระปลอดสำานักวัดมังคุด (ที่ตั้งโรงเรียน

ประชาบาลวัดพระบรมธาตุเดี๋ยวนี้ สมัยพลายจำาเริญยังเป็นวัดท่ีมีสงฆ์

พำานัก) กลับจากสวดบ้านใครคนหนึ่งท่ีบ้านปากนคร เดินมาตามเส้นทาง

ริมคลองป่าเหล้าพร้อมเด็กชายลูกศิษย์ประมาณ ๑๐ ขวบอีกคนหนึ่ง   

พอถึงริ้วนาตอนกลาง ท่านก็ต้องวิ่งจนจีวรปลิว...ตามศิษย์ซึ่งเปิดอกตั้งไป

ก่อนแล้วข้างหน้า ทั้งนี้เพราะ......ขณะนั้นพลายจำาเริญกำาลังสีสีข้างอยู่กับ

ต้นมะพร้าวต้นหนึ่งกลางทุ่งไม่ไกลจากเส้นทางริมคลองนัก จากที่พลาย

จำาเริญอยู.่....มองไปทางรมิคลอง เหน็สเีหลอืงแห่งจวีรของพระปลอดเพยีง

รำาไรเนือ่งจากมดีงกกสงูและหนาขวางอยูร่ะหว่างกลางพลายจำาเรญิเหน็วบั

แวมดังนั้นก็ออกกวดสะกัดทำาให้พระปลอดกับศิษย์ต้องวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต

แต่ในทางทีเ่ป็นเส้นตรงเช่นนัน้ คนหรอืจะหนพ้ีนช้าง ฉะนัน้ เมือ่พ้นแนวป่า

สาคูออกมาก็เจอพลายจำาเริญขวางหน้าอยู่แล้ว....ศิษย์ตัวโปรดกระโดดตูม

ลงคลอง  ส่วนตวัท่านชะงกัตรงึเท้าอยูเ่พยีงชายป่าสาคนูัน้เอง แม้จะเหนือ่ย

หอบเตม็ท ี ท่านกย็งัมีสตพิอท่ีจะสำารวมจติปลงได้ว่า สงัขารเป็นสิง่ไม่เทีย่ง 

ถ้าบญุท่านจะได้ครองผ้ากาสาวพตัรใฝ่หานพิพานหมดเพียงแค่นีก้ข็อให้จบ

ส้ินกันลงเสียที ชาติหน้าจะได้เพียง.....ใหม่ต่อไป พระปลอดพยายามสงบ

ระงบัจติจนเป็นปกตดีิแล้ว ท่านกยื็นน่ิงอยู่กบัที ่มองพลายจำาเรญิซึง่สะเทิน้

ย่างเข้ามาอย่างเยือกเย็น แต่แล้วท่านก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความ....
มหัศจรรย์ใจ เพราะแทนที่พลายจำาเริญจะใช้สองงาปักอกท่าน เมื่อเข้ามา
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ได้ระยะ พลายจำาเริญกลับหมอบลงแล้วชูงวงขึ้นอภิวันท์สมภารท่านอย่าง
นอบน้อม เสร็จแล้วก็ลุกขึ้นกลับไปยังทิศทางที่พ่อพลายวิ่งจากมา

 และ.............อีกครั้งหนึ่งในหลายวันเหล่านั้น พลายจำาเริญเหยาะ

ย่างชมนา...ทุ่งนาถงึทุ่งหนองบ่อ  เจอววัถกึลำา่สนัถกูปักหลกัล่ามโดดเดีย่ว

อยู่กลางทุ่ง ก็เข้าปลดหลักจูงเข้าป่าหายเงียบไป

 เจ้าของวัวตัวนั้นมีนามว่าขาว ตอนเย็นวันนั้นนายขาวได้ออกมา  

กลางทุง่เพือ่ต้อนววัเข้าคอก เหน็ววัหายไปจากทีล่่ามก็เข้าใจว่าคนร้ายลกั    

นายขาว จึงชวนเพื่อนออกแกะรอยตามเป็นการใหญ่ แต่ก็ไม่พบจนแล้ว   

จนรอด กระทัง้สามสีว่นัต่อมา นายขาวกต้็องตกตลงึเพราะแทนทีจ่ะเป็นว่า 

วัวของตนตัวนั้นคนลักตามท่ีเข้าใจกลับเป็นช้างลัก เพราะนายขาวได้พบ  

วัวถึกของตนถูกพลายจำาเริญจูงท่องทุ่งบางเตยอยู่อย่างสง่าผ่าเผย แต่วัว

ถกึคูไ่ถของนายขาวกระปรกกระเปลีย้เตม็ทแีล้ว เนือ่งจากพลายจำาเรญิพา

เดนิไม่หยดุ ไม่ยอมให้กนิหญ้ากนินำา้อยูต่ัง้หลายวนั เจ้าววัถกึร้อง...จนไม่มี

เสยีงจะร้อง เมือ่นายขาวเหน็ววัของตนทำาท่าจะตายแหล่มติายแหล่เช่นนัน้ 

ก็ฉุนโกรธพลายจำาเริญผู้ก่อเหตุ นึกด่าพ่อล่อแม่พลายจำาเริญโขมงโฉงเฉง

อยู ่ในใจ นายขาวพยายามแอบแฝงติดตามพลายจำาเริญอยู ่หลายวัน 

เพื่อหาโอกาสฉกวัวคู ่ไถของตนกลับ แต่ก็หมดหวัง หลายๆ วันเข้า  

นายขาวก็ต้องกลับมานอนทอดอาลัยอยู่กับบ้านด้วยความเหนื่อยอ่อน   

ต่อมาอีกสองสามวันก็รู้ข่าวว่า วัวถึกของตนตายเสียแล้ว

 ควาญเลี้ยงพลายจำาเริญคนต่อมาชื่อนาก อายุประมาณ ๕๐ ปี  

นายนาก เป็นคนมีอันจะกิน มีบ้านเรือกสวนไร่นา มีทรัพย์เป็นหลักฐาน 

อยู่ที่ ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง มีลูกชายโตเป็นหนุ่มแล้ว ชื่อ พรหม
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 ควาญนากเป็นคนธรรมะ ธรรโม ใจบุญ นิสัยซื่อตรง วาจาสุภาพ
อ่อนหวาน เป็นทีรั่กของคนทัง้ตำาบล  การแตกเปลีย่วของพลายจำาเรญิครัง้

นั้น.....ไม่ได้อาละวาดทำาร้ายใครแต่ก็ตะบึงตะบันไม่ยอมให้ใครจับอยู่หลาย

วนั  กล่าวกนัว่า ท่านหนามตรต้ีองออกไปพบพลายจำาเรญิด้วยตนเอง และ

ให้คำามัน่สญัญาว่า ในชัว่ชวีติของท่านจะไม่ยอมขายพลายจำาเรญิให้ใครเป็น

อันขาด นั่นแหละ พลายจำาเริญจึงยอมไปกับควาญนาก

 พลายจำาเริญอยู่กับควาญนากเป็นปกติอยู่เป็นเวลา ๔ ปีเศษ               
วันหนึ่งควาญนากได้นำาพลายจำาเริญไปเยี่ยมท่านผู้เป็นเจ้าของที่ในเมือง

นครศรีธรรมราช และแล้วพลายจำาเรญิกก่็อเหตขุึน้อกีครัง้หนึง่ เพราะความ

โกหก สับปลับของมนุษย์อีกเช่นเคย

 วนัรุง่ข้ึนของวนัทีค่วาญนากนำาพลายจำาเรญิมาถงึ พระเสนหามนตรี

ซึง่ได้เลือ่นบรรดาศักดิเ์ป็นพระยานครกลุเชษฐ์แล้ว แต่ท่านยังเป็นหนามตรี

ของควาญนาก ได้บัญชาให้ควาญนากนำาพลายจำาเริญไปบรรทุกข้าวสาร

จากบ้านนายแจ้ง ซึ่งตั้งนิวาสถานอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ห่างจากตัวเมืองไป

ทางตะวนัตกประมาณ ๘ ก.ม. เรียกว่าบ้านเตยีน พระยานครกลุเชษฐ์บอก

นายนากเป็นขอแรงพลายจำาเริญเพียงสองเที่ยวเท่านั้นและคำาของท่าน

พระยานครกลุเชษฐ์กถ็กูถ่ายทอดเข้าหพูลายจำาเรญิด้วยควาญนากเหมอืน

เคยมา  เพราะการใช้งานพลายจำาเรญินัน้ถอืเป็นธรรมเนยีมของควาญทีจ่ะ

ต้องเล่าแจ้งกำาหนดกฎการกนัให้รูก่้อนด้วยมธรุสวาจาเสมอ  มฉิะนัน้พลาย

จำาเริญจะแสดงกิริยาดื้อดึง และเกเรงาน ซึ่งไม่มีเทวดาหน้าไหนจะปราม

หยุด การลำาเลียงข้าวสารสองเที่ยวในวันนั้น พ่อพลายทำาด้วยความเต็มใจ 
และเสร็จสิ้นในกลางงายเย็น ทันทีที่เสร็จงาน ควาญนากก็เตรียมการนำา

พลายจำาเริญกลับบ้านของตนที่อำาเภอทุ่งสง แต่แล้วไม่ทันที่ควาญนากจะ
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นำาพลายจำาเริญออกพ้นประตูท้ายคุ้ม  เหตุอันทำาให้เกิดผลก็เริ่ม........
 คุณเสนาะ บุตรชายคนโตของพระยานครกุลเชษฐ์เมามายมาจาก

ไหนกไ็ม่รู ้ สะเงาะสะแงะสวนประตทู้ายคุ้มเข้ามาสองคนกบันายชาวนกัเลง

โตบอดี้การ์ดมือขวาของคุณเสนาะ ซึ่งมีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณท้ายคุ้ม

นั้นเอง คุณเสนาะเห็นควาญนากนั่งคอพ่อพลายเหยาะย่างวางสง่าจะออก

ประตูคุ้มมาก็ร้องบอกให้นายนากหยุดยั้งอยู่ก่อน อ้างคำาสั่งท่านพ่อว่า 

นายนากจะพาพลายจำาเริญกลับทุ่งสงยังไม่ได้ ให้นำาพลายจำาเริญไปท่าเรือ 

ลำาเลียงมะพร้าวพันกว่าลูกเข้ามายังคุ้มให้เสร็จก่อนพรุ่งนี้ตอนบ่าย

 การโกหกสับปลับหลอกใช้งานพ่อพลายย่อมเป็นไปได้ ไม่ว่ามนุษย์

อินทร์พรหมหรือเทวดาผีห่าตัวไหน พูดกับพ่อพลายเป็นคำาตอบไว้อย่างไร

ต้องถอืปฏบิติัตรงคำานัน้ โดยเคร่งครดั จะนกึหมิน่ว่าสตัว์ไม่เดยีงสา ตระบดั

สัตย์เอาง่ายๆ เป็นต้องได้ดูดี กิตติศัพท์ที่พ่อพลายทำาทัณฑ์ทรมานควาญ 

ผูข้นุเลีย้งสาหสัสากรรจ์กแ็จ่มแจ้งแก่ควาญนากแล้วสิน้ เมือ่ได้ยินคณุเสนาะ

สั่งการเช่นนั้น ควาญนากก็อกสั่นขวัญแขวนคัดค้านเสียงแข็ง ขั้นแรก

ออกปากให้บรรทุกข้าวสารสองเที่ยว ก็ต้องสองเที่ยวเท่านั้น สำาหรับช้าง

อื่นพอจะสั่งเพิ่มเป็น สี่ห้าเท่ียวได้อยู่หรอก แต่พ่อพลายถ้าเพิ่มงานให้ทำา

มากกว่าที่ออกปากออก จะต้องเกิดเหตุเหมือนที่เคยเกิดเหตุให้ประจักษ์มา

แล้วแน่นอนเทยีวแหละ ตามใจมนษุย์มากนกัถกูเคีย่วเขญ็โดนแล้วเมือ่คราว

ควาญอินควาญเถื่อน จากนั้นมาพ่อพลายไม่ยอมลงหัวให้ใครเคี่ยวเข็ญไว้

อีกเป็นอันขาด

 ฝ่ายคุณเสนาะหาฟังความไม่ กลับขึ้นเสียงเอะอะ พูดเป็นเชิงหมิ่น

ศกัดิศ์รพ่ีอพลายอย่างสิน้ด ีคณุเสนาะไม่เชือ่นำา้หน้าสตัว์หน้าขนอย่างพลาย
จำาเริญ ว่าจะเลิศกว่าคน แต่นายนากก็คงต้ังหน้าตั้งตาคัดค้านขัดขืนอยู่
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นั่นเองจนคุณเสนาะโมโหโกรธาสุดขีด พาลจะจับตัวนายนากลงมาถลกก้น
หวายตามสิทธิอำานาจของเจ้านายสมัยนั้นซึ่งมีอยู่เต็มเปี่ยม และก็เป็น

ธรรมดา นายว่าข้ีข้าพลอย นายขาวผู้ติดสอยห้อยตามเป็นเกือกรองบาท   

คุณเสนาะอยู่ตลอดเวลาก็เต้นผางพลอยพยักตามนายไปด้วย โดนเข้าไม้

นั้น.....ควาญนากก็หน้าหงอ

 อย่างไรก็ตาม......พลายจำาเริญผู้พูดภาษามนุษย์ไม่ได้ แต่ฟังมนุษย์

พูดกันรู้ภาษาหาได้ยอมหงอด้วยไม่ เพียงถ้อยคำาสองบ่าวนายก็สุดแสน

ระคายหเูต็มทแีล้ว ย่ิงเหน็การออกงิว้แสดงอำานาจเข้าด้วย ความอดทนของ

พลายจำาเริญก็ถึงที่สุด พลายจำาเริญเหลือบซ้ายแลขวาเห็นไม้ท่อนหนึ่ง

เหมาะก็เสือกงวงจับขว้างหวือใส่คุณเสนาะเต็มแรงช้าง ไม้ท่อนไม่ใหญ่ไม่
เล็กท่อนนั้นหมุนติ้วเอาด้านขวางปะทะอกคุณเสนาะตึงถนัด คุณเสนาะ            

ซึ่งบอบบางอยู่แล้วก็มีอันเป็นหน้ามืดล้มลงชักดิ้นชักงออยู่ตรงนั้นเอง  

เพียงเท่านั้นยังไม่พอ  พลายจำาเริญย่างสามขุนเข้าใส่อีก................

 ในฉบัพลนัทนัททีีพ่ลายจำาเรญิสานเหตใุห้มผีลขึน้ควาญนากนัง่อยู่

บนคอถงึกบัตกตะลงึไปเป็นครู ่ มารูส้กึตวัได้สตเิมือ่พลายจำาเรญิโขยกเข้าหา

ร่างคณุเสนาะซ่ึงยงันอนเหยยีดยาวอยูบ่นพืน้ดนิ ขอในมอืควาญนากจงึถกู

กดฉับเข้าเหนือตระพองดึงไว้  พลายจำาเริญหยุดชะงัก แต่หูชันและหางจุก

ท้อง สี่ขาถ่างจังก้างวงฟาดลมวืดวาดแสดงกริยาฮึดฮัด อันที่จริงพลาย

จำาเริญหาได้มีเจตนาจะซำ้าเติมคุณเสนาะไม่ สองตาอันขุ่นเขียวมิได้ชำาเลือง

ดูร่างคุณเสนาะเลย แต่จ้องจับอยู่ที่นายขาวซึ่งกำาลังเดินเร็วๆ เอาหลังไป 

นายขาวรู้สึกเป็นห่วงคุณเสนาะก็ห่วง  ครั้นนึกถึงชีวิตตัวเองก็ห่วงเหมือน
กัน  ในขณะที่กำาลังเดินถอยหลังลังเลว่าจะเปิดดีหรือไม่เปิดดี  สายตาของ

นายขาวกป็ระสบตาอนัเขยีวขุน่ของพลายจำาเรญิเข้าอย่างจงั ฉบัพลนั.........
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นายขาวกส็ลดัความเป็นห่วงอะไรอ่ืนหมด หนัหลงักลบัพาตวัเองวิง่เอาหน้า
ไปออกจากทีน่ัน่เตม็ฝีเท้า และในทนัทนีัน้เหมอืนกนั พลายจำาเรญิเสือกงวง

ขึ้นจับขอซึ่งควาญนากกดเบาๆ อยู่เหนือตระพอง กระชากหลุดจากมือ

ควาญนากซดัตมูหมายร่างนายขาว ผู้กำาลงัควบปเุลงปุเลง ขอช้างเจ้ากรรม

แหวกอากาศวดืวาดจำาเพาะได้จงัหวะ  มันหมนุเอาปลายเหลก็อนัแหลมคม

สับจึกเข้าตรงเนื้อตะโพกอันนุ่มนิ่มของนายขาวพอดี เลือดทะลักนายขาว

ทรุดลงกับพ้ืน ขอช้างติดกระชับตะโพกแน่น เกือกทองรองบาทของ 

คุณเสนาะผืนความเจ็บปวดทรงตัวขึ้นใหม่ พยายามดึงขอช้างให้หลุด 

กไ็ม่หลดุ เมือ่เหลยีวกลบัมาดูพลายจำาเรญิ เหน็ควบตวักลมพุง่มายงัตน  ก็

โผวิ่งอีกพาขอช้างห้อยเป็นหาง ลืมความเจ็บปวดไปชั่วคราว.................

 ต่อจากนั้น...พลายจำาเริญก็พาควาญนากโท่งออกทุ่งปรัง ผ่านทุ่ง

คลองลาว เตลิดเข้าป่าโพธิ์เสด็จ มะม่วงสองต้นในลักษณาการเดียวกับกับ

ที่เคยพาควาญเนียมท่องทุ่งหยามและป่าบางเตยเมื่อไม่นานมานั้น

 ฝ่ายพระยานครกลุเชษฐ์ เมือ่ทราบเร่ืองกจ็ดัคนให้ไปตามนายพรหม  

บตุรชายนายนากทีบ้่านทีว่งั อำาเภอทุง่สง ปล่อยให้คณุหญงิประคบประหงม

คุณเสนาะอยู่ตามลำาพัง ตัวเองเรียกบ่าวไพร่จำานวนหนึ่งติดตามพลาย

จำาเริญออกไปทางทุ่งปรังด้วยความร้อนใจเป็นห่วงนายนาก ในใจนึกชิงชัง

นายเสนาะผู้บุตรเป็นกำาลัง ที่แอบอ้างเอาชื่อไปก่อเหตุ สำาหรับท่านพระยา

นครกุลเชษฐ์  เคยพบเห็นคราวนายเนียมมาครั้งหนึ่งแล้ว ตั้งแต่นั้นท่านไม่

เคย.....ที่จะเคี่ยวเข็ญพลายจำาเริญให้เกินเลยไปจากที่ตกปาก
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๗.....
 วันนั้น.....เย็นมากแล้ว ไม่ทันจะได้พบนายนากเวลาก็มืดคำ่าลงเสีย

ก่อน แต่ก็เบาใจลงหน่อยหนึ่งเม่ือสอบถามได้ความจากคนรายทางที่เดิน

สวนทางเข้าเมือง ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นพลายจำาเริญพา 

นายนากทะเร่อทะร่าอยู่แถวริมป่าโพธิ์เสด็จ พระยานครกุลเชษฐ์ประสบ

ความล้มเหลวในการติดตามช่วยเหลือควาญนากในวันนั้น ทำาให้ท่าน 

สิน้ความอาลยัใยดพีลายจำาเรญิลงถนดัใจถงึกบัลัน่ปากว่า จะใช้กระสนุปืน

จับตายพลายจำาเริญเพื่อให้เป็นการสิ้นสุดกันเสียที

 วันรุ่งข้ึน............พระยานครกลุเชษฐ์กช็วนบ่าวไพร่ออกทุง่โพธิเ์สดจ็

อีกครั้งหนึ่ง ทุ่งโพธิ์เสด็จ  ทุ่งมะม่วงสองต้นที่กล่าวนี้ อยู่ทางตะวันตกของ

ทางรถไฟและทุ่งนาปรัง-ทุ่งคลองลาวอยู่ทางตะวันออกทางรถไฟ ถ้าไม่มี

ทางรถไฟข้ันกเ็ป็นทุง่ตดิต่อกนันัน้เอง ในวันดังกล่าวนี ้บางท่านจดไว้ว่าตรง

กับเดือน ๗ แรม ๕ คำ่า ปีมะแม หรือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๖๔ สภาพ

ของท้องทุง่และทวิป่าดงักล่าว ในสมยันัน้ไม่แตกต่างกบัสมยันีเ้ท่าไรนัก ผดิ

กันแต่ว่าสมัยนี้มีบ้านคนมากมายแล้ว สมัยนั้นบ้านคนห่างประปรายเต็มที
 ในวันนั้น พระยานครกุลเชษฐ์กับพวกตามจนพบพลายจำาเริญ                
แต่ไม่มีช่องทางที่จะช่วยเหลือควาญนากได้ประการใดเลย จึงประสบกับ

ความล้มเหลวอีกวันหนึ่ง แต่พระยานครฯ ก็ได้ป่าวประกาศชาวบ้านที่อยู่
ริมทุ่งทั้งสี่นั้น ให้ช่วยจัดข้าวห่อ ขนมนมเนยตามมีตามได้ พร้อมกระบอก

ไม้ไผ่ใส่นำ้าแขวนไว้ตามต้นไม่ในแนวทางที่พลายจำาเริญอาจจะพานายนาก
ผ่านลอด ปรากฏว่าวันรุ่งข้ึนนั้นนายนากประสบโอกาสคว้าข้าวห่อและนำ้า

จากต้นไม้ประทังชีวิตไปได้วันหนึ่ง ทั้งๆ ที่พลายจำาเริญใช้ความระมัดระวัง

แล้วอย่างเต็มที่ ที่พลายจำาเริญไม่ยอมเข้าใกล้ต้นไม้ พลายจำาเริญมิได้
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ประสงค์มิให้ควาญนากอดข้าวอดนำ้า แต่เพ่ือป้องกันมิให้ควาญนาก 
สบโอกาสเหนี่ยวกิ่งไม้หลบหนีสำาเร็จมากกว่า

 วันรุ่งขึ้นนั้น พระยานครกุลเชษฐ์ได้ชวนบ่าวไพร่ออกไปอีก แต่ก็

ประสบความล้มเหลวอกีตามเคย ในเวลานัน้กติศิพัท์พลายจำาเรญิทำาทณัฑ์

ทรมานควาญนากแพร่หลายไปทั่วบ้านท่ัวเมืองแล้ว ประชาชนชาวเมือง 

ชายหญิง ทั้งหนุ่มสาว เฒ่าชะแรแก่ชรา เจ๊กจามพราหมณ์เทศต่างแตกตื่น

กันไปดูเต็มทุ่งจำานวนเป็นพันๆ คน ประหนึ่งมีงานมหกรรมใหญ่ ฝ่ายนัก

ฉวยโอกาสก็ทำาขนมออกไปวางขาย บางขณะพลายจำาเริญเฉียดฉายเข้า

มากต้็อง...ทิง้หม้อรามชามไหหลบเอาตวัรอด พอพ่อพลายผ่านพ้นไปกก็ลบั

กันมาอีก เป็นที่สนุกครื้นเครงย่ิงนักแต่ก็ปรากฏว่า ไม่มีใครเป็นอันตราย 

นับว่าแปลกอยู่......เล่ากันว่า พลายจำาเริญพาควาญนากท่องทุ่งลอดป่าอยู่

ตั้งเจ็ดแปดวัน ผู้คนก็ยิ่งแตกตื่นมาเพิ่มมากเข้าทุกวันเป็นความสนุกสนาน

ครึกครื้นมาก แต่สำาหรับนายนากผู้จำาเป็นต้องอยู่บนคอช้าง ไม่รู้สึกสนุก

ด้วยเลย  มันเหมือนกับอยู่ในนรกโดยแท้

 สองสามวันแรก............ถึงพลายจำาเริญไม่ยอมเข้าใกล้ต้นไม้   

นายนากยังจะพอสบโอกาสคว้าข้าวห่อหรือกระบอกนำ้าที่ถูกแขวนไว้ตาม

ปลายยื่นของต้นไม่บรรเทาความหิวได้บ้าง แต่ในระยะหลังๆ พลายจำาเริญ

รู้....ไม่ยอมเฉียดกรายต้นไม่ที่มีข้าวห่อ มีขนมหรือกระบอกนำ้าแขวนไว้  

ถ้าจำาเป็นจะต้องผ่าน พ่อพลายจะเอางวงฟาดหลุดหล่นจนหมดเสียก่อน  

ไม่เปิดโอกาสให้นายนากได้หยบิฉวยรบัประทาน ยามเทีย่งแดดเปรีย้งทกุวัน 

พ่อพลายจะพานายนากลงคลอง ดูดนำ้าจากปลายงวงพ่นขึ้นไปอาบนำ้าให้  

เพื่อนายนากจะได้คลายร้อน แต่ถึงพลายจำาเริญจะเอื้อเฟื้ออย่างไรก็ไม่ใช่
ของสนกุสำาหรับนายนาก  เรีย่วแรงของนายนากลดหย่อนลงทกุทอีดข้าว.....
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ไม่เท่าไรหรอก เจ็ดแปดวัน มนุษย์พอทนได้................ถ้าไม่ต้องออกแรง
ทำางานหนัก แต่อดนำ้านั่นซิคงไม่ไหวทั้งไม่มีโอกาสได้หลับได้นอนถึงสี่ห้าวัน

แล้ว นายนากจงึหววิใจ เกอืบจะสิน้สตติกจากหลงัพ่อพลายเสยีกห็ลายคร้ัง

ความหิวโหยอ่อนเพลียรุมเร้านายนากจนเกือบจะเป็นบ้าในท่ีสุด............. 

นายนากก็ลงทุน พูดอ้อนวอน พ่อพลายอย่างส้ินอายในวันหนึ่ง วอนขอ

ข้าวขอนำา้กนิ ทพีลายจำาเรญิจะสงสารควาญของตนขึน้มาบ้าง จงึพาควาญ

นากรดุเข้าใต้ต้นไม้  แต่หาได้พาไปหาข้าวห่อทีแ่ขวนไว้ระเกะระกะไม่ พลาย

จำาเริญพาควาญของตนไปหาต้นมะไฟต้นหน่ึงซ่ึงกำาลงัออกลกูสกุเหลอืงเป็น

พวงยั้วเยี้ยเต็มต้น นายนากไม่มีอะไรตกท้องมาหลายวันแล้ว ถึงจะเป็น

เพยีงมะไฟ นายนากกรู้็ได้ รูส้กึเหมอืนได้ตายแล้วเกดิใหม่ คว้าได้เคีย้วกลืนๆ 

พลายจำาเริญก็หยุดนิ่ง ปล่อยให้นายนากกินได้กินเอาตามสบาย จนเวลา

ผ่านไปเกือบชั่วโมง ไม่ทันที่พลายจำาเริญจะได้ละออกจากต้นของมัน มะไฟ

ในท้องนายนากกท็ำาพษิ นายนากพยายามสะกดกัน้ต้านทานอย่างสดุเหวีย่ง

จนหน้านิ่วคิ้วขมวดก็ต้านทานไม่ได้ จะลงดินหรือพลายจำาเริญก็ไม่ยอม 

อาหารเก่าซ่ึงรวบรวมเป็นกากอยู่นานถึงเจ็ดแปดวันก็เล็ดลอดออกมาบน

หลงัพ่อพลายนัน้เอง มะไฟยาถ่ายขนานเอกขบัถ่ายออกมาครัง้แล้วครัง้เล่า

จนหมดไส้หมดพุง เลอะเทอะไปทั้งคนทั้งช้าง สิ่งกลิ่นตระหลบไปถึงปลาย

งวงพ่อพลายด้วย วันเกิดเหตุสำาคัญ พ่อพลายจำาเริญพานายนากลงแช่

คลอง งวงพ่อพลายทำาหน้าที่ดูดนำ้าขึ้นมาสาดล้างไม่ขาดระยะ แต่ถึงจะขัด

สอีย่างไร โสร่งเก่าๆ ทีน่ายนากนุง่อยูต่วัเดยีวตวันัน้ นายนากจำาต้องเปลือ้ง

โยนคลองไป นายนากบนคอพ่อพลายขณะนัน้ไม่ผดิอะไรกบัชเีปลอืยในเรือ่ง

พระอภัยมณี ผิดกันแต่ชีเปลือยในเรื่องพระอภัยมณีขี่ม ้านิลมังกร  
แต่นายนากเปลือยขี่ช้างพลายจำาเริญ นายนากแก้ผ้าขาวม้าที่โพกศีรษะลง
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มาจะนุง่แทน  ขณะนัน้ในคอของนายนากมแีต่นำา้ลายเหนยีวลำาคอร้อนผ่าว 
และรูส้กึว่าลิน้พองจนคับปาก  เนือ่งจากนำา้ท่าไม่ได้หยอดคอมาหลายเพลา

แล้ว นำา้ใสอนัไหลรนิอยู่ในคลองต่อหน้าต่อตากระตุ้นความกระหาย ให้พลุง่

ขึ้นมาอย่างรุนแรงจนหน้ามืดตาลาย และแล้วความคิดที่จะได้กินนำ้าก็ผลุด

แวบขึ้นในสมองอันมึนชาควาญนาก นายนากตัดสินใจยอมเสี่ยงกับการที่

จะต้องยอมทนเป็นชีเปลือย แกล้งทำาผ้าขาวม้าผืนนั้นตกลงในคลอง  

แล้วเอ่ยปากวอนพ่อพลายให้ช่วยหยิบส่งให้ด้วยถ้อยคำาอนัอ่อนหวานตามเคย 

พลายจำาเริญซึ่งชอบคำาหวานก็หยิบส่งให้โดยดี นายนากดีใจแทบจะเป็นบ้า 

ควาญนากได้อาศัยนำ้าท่ีชุ ่มอยู่ในผ้าขาวม้าผืนนั้นเองกลั้วคอชุ่มชื่นขึ้น  

และใช้ผ้าขาวม้าผืนนั้นปกปิดสภาพความเป็นชีเปลือยแทนโสร่งที่ต้องถอด

โยนทิ้งไป

 ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติในภาวะจำายอมระหว่างพลายจำาเรญิกบัควาญนาก

อยูใ่นสายตาพระยานครกลุเชษฐ์กบัพวกตลอดเวลา ถ้าไม่เพราะนายพรหม

เป็นบตุรชายนายนาก  ซ่ึงขณะนัน้เดินทางจากทีว่งัมาสมทบตดิตามหาทาง

ช่วยพ่อด้วยแล้วทกัท้วงขอร้องไว้...............ด้วยเกรงจะพลาดไม้พลาดมอืไป

ถกูเอาพ่อเข้า..............ท่านพระยานครฯเกอืบตดัสนิใจยงิพลายจำาเรญิทัง้ๆ

ทีค่วาญนากยงัอยูบ่นคอวนัละหลายหน วันเวลาอันล่วงมาด้วยความล้มเหลว 

วันแล้ววันเล่า จนมาถึงวันคำารบแปด นายนากอ่อนกำาลังลงถึงขั้น  

ไม่สามารถฝืนนั่งทรงตัวอยู่ได้อีก นายนากระทดระทวยถึงกับฟุบลงกับคอ

พ่อพลาย หายใจระรวยจะตกมิตกแหล่

 แต่ชะตาของนายนากยังไม่ถึงฆาต วันเทวดาโปรดวันนั้น พระยา

นครกุลเชษฐ์ได้ป่าวประกาศเรียกสมัครพรรคพวกและเกณฑ์บ่าวไพร่มา
พร้อมกนัเป็นอนัมาก เพือ่ช่วยกนัล่อจบัพลายจำาเรญิให้ได้ เพราะหากช้าไป



230
ช้างแสนรู้ คู่บ้านคู่เมืองนครฯ
พลายจำาเริญ

เพียงวันเดียว นายนากต้องตาย หากจำาเป็นต้องใช้อาวุธปืนก็จะใช้เป็นที่
เด็ดขาดกันเสียในที วันนั้นฝ่ายประชาชนผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการจับช้าง                

แต่มาดูมาค้าขายก็มากมายอีกเช่นเคย

 การจบัพลายจำาเรญิในวนันัน้ ครัง้แรกใช้นางช้างพงัมาล่อ แต่พลาย

จำาเริญไม่เล่นด้วย ซำ้าลงงาแทงนางพังวิ่งเริดไปพร้อมแผลสาหัสหลายแผล

 ขณะนั้นนายขาว (คนละคนกับท่ีพลายจำาเริญเขว้ียงเอาด้วยขอ) 

กับนายพรหมบุตรควาญนากอยู่บนยอดมังคุดริมวัดโพธิ์เสด็จ เห็นพลาย

จำาเริญไล่นางพังผ่านมาก็ตบมือ........ร้องล่อให้พลายจำาเริญโมโหโกรธา   

ละจากนางพงัมุง่เข้ามาเล่นงานตนเพือ่เปิดโอกาสให้ควาญนากได้เหนีย่วกิง่

มงัคุดหลบทกุข์หลบร้อนจากคอพลายจำาเรญิเสยีทหีรือไม่นายพรหมกบันาย

ขาวจะสบช่องทางจับดึงขึ้นมาเสีย ซึ่งก็ได้ผลพลายจำาเริญหยุดชะงักการ

ติดตามนางพงั.......เฉลยีวถึงประวตัศิาสตร์ว่าจะซำา้รอย หนัรหีนัขวางอยู่ครู่

หนึ่งก็พุ่งเข้าเล่นงานต้นมังคุด และโอกาสนั้นเอง แม้จะอ่อนเปลี้ยเพลีย

แรง.....สัญชาติญาณเอาตัวรอดก็ยังมีพลังอยู่ ควาญนากพยายามระดม

กำาลังจากทกุส่วนของร่างกายมารวมกนั ณ จดุๆเดยีว  คือทีมื่อ....หมบัเข้า

ท่ีก่ิงมังคุดเกร็งข้อหลุดจากคอพลายจำาเริญข้ึนไปเบื้องบนนายขาวกับนาย

พรหมช่วยกันฉุดคนมือ จนขึ้นไปถึงระยะปลอดภัยยังผลให้พลายจำาเริญ

โกรธแค้นสาหสั พ่อพลายจำาเรญิโกรธแค้นสาหสั  พ่อพลายแซะงัดและขย่ม

ต้นมังคุดจนเอนล้ม........ฝ่ายประชาชนดูเมื่อเห็นพลายจำาเริญแซะโคน....

ขย่มและลงงาแทงต้นมังคุดอุตลุด จวนเจียนที่ต้นมังคุดอันมีสามชีวิตกอด

ลำาต้นอกสั่นขวัญหาย......บนยอดสุด......เกือบจะล้มฟาดลงเต็มทีแล้วช่วย

กนัตบมอืโห่ร้องทีม่ปืีนกย็งิปืนขึน้ฟ้าปึงปังพลายจำาเริญจงึผละจากทีน่ัน่ หนั
รีหันขวางเห็นมนุษย์ตัวเล็กๆ ล้อมรายเรียงมืดฟ้ามัวดินก็เดินลับเข้าป่าไป



231
ช้างแสนรู้ คู่บ้านคู่เมืองนครฯ
พลายจำาเริญ

 เหตุที่พลายจำาเริญยอมละจากต้นมังคุด......มีผู ้เล่าในทำานอง
อภินิหารแปลกไปอีกอย่างหนึ่งว่า ขณะที่พลายจำาเริญใช้งาแซะโคนและ..

ศรีษะอนัใหญ่โตขย่มลำาต้นมงัคดุเอนลงจวนถงึพืน้อยูร่อมร่อนัน้ มจีนีแก่คน

หนึ่งนุ่งกางเกงขาก๊วยใส่เสื้อกุยเฮงสีกรมท่าทั้งชุดศีรษะสวมหมวกสาน    

ปิดด้วยไม้ไผ่ ซึง่บ้านเราเรยีกเป้ียว จนีผูน้ีไ้ม่มใีครเคยรูจ้กั หรือเคยเหน็หน้า

มาก่อน เดินกะเร่อกะร่าเข้าไปหาพลายจำาเริญเหมือนกับคนตาบอด  

เกือบจะชนเอาหลายทีทีเดียว พลายจำาเริญจึงละจากต้นมังคุดเผ่นเข้า 

เล่นงานจีนคนนั้น จีนแก่อุทาน ไอ้ย่าอย่างเต็มเสียงออกได้วิ่งเข้าป่า  

พลายจำาเริญควบตามกระชั้นชิดลับหายเข้าป่าไปทั้งช้างทั้งคน ปรากฏต่อ

มาว่า ไม่มีใครรู้ว่าจีนแก่คนนั้นถูกพลายจำาเริญแทงตายหรือหายไปไหน  

ทั้งก่อนมาปรากฏตัวและภายหลังพลายจำาเริญไล่เตลิดเข้าป่าไปแล้ว ไมมี

ใครพบทีไ่หนอีกเลยต่างโจษและวจิารณ์กนัว่า เทวดาแปลงกายมาช่วยนาย 

นายพรหมและนายขาวให้รอดตาย ฟังไว้ก็สนุกดี.............

 ควาญนากรอดชวีติมาได้ด้วยความสะบกัสะบอมเตม็ท ีต้องนอนพกั

ฟื้นอยู่กับบ้านแรมเดือน ฝ่ายพลายจำาเริญก็ท่องเที่ยวตุหรัดตะเหร่เข้าสวน

คนนัน้  เข้าไร่คนนีท้ำาความเดอืดร้อนให้ชาวบ้านแถบถิน่น้ันอยูห่ลายวนั เข้า

บ้านใคร...ถ้าเจ้าของบ้านซ่อนตัวสงบเงียบ พลายจำาเริญก็จะผ่านพ้นไป  

หากเอะอะตะเพดิขึน้พลายจำาเรญิกจ็ะพังบ้านยบัเยนิ แต่ก็ไม่เคยทำาอนัตราย

คน วัวควายกี่คอกๆ ถ้าพ่อพลายผ่านไปพบ พ่อพลายก็จะพังคอกตะเพิด

ออกเที่ยวเพ่นพ่านไปท่ัว บางทีก็ต้อนให้ชนกันเป็นที่สนุกสนานครื้นเครง 

ครัง้หนึง่นายเนตร ซึง่เป็นคนในตระกลู ณ นครคนหนึง่บ้านอยู่ข้างวดัมะม่วง

สองต้น ตัดไม้ขนาดใหญ่ปักรั้วขัดแตะอย่างแข็งแรง แกทำาอยู่สองสามวันก็
แล้วเสร็จ ในวันสุดท้ายขณะท่ีกำาลังติดประตูร้ัว เพ่ือนบ้านคนหนึ่งมาทัก
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อย่างสพัยอกว่า นายเนตรทำารัว้แขง็แรงจรงิ นายเนตรกว่็ากนัไว้เสยีหน่อย
ดี พลายจำาเริญกำาลังอาละวาดอยู่ จับพลัดจับผลูเข้าบ้านหักกล้วยหักอ้อย

ป่นปี้ เวลาที่คนทั้งสองโต้ตอบกันนั้น ไม่ปรากฏว่าพลายจำาเริญอยู่ใกล้ๆ 
แถวนั้น แต่พอตกตอนคำ่า ดึกสงัดพลายจำาเริญก็มาทึ้งถอนร้ัวจนหมด               

มหินำาซำา้ยงัขนขึน้ไปสมุอดัประตทูีเ่ปิดออกมายงัชานนอกหน้าเรอืนเสยีแน่น

เปรียะ เช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนบ้านต้องมาช่วยขนออก นายเนตร เมียและลูกจึง

ออกจากเรือนทางประตูด้านหน้าได้

 พลายจำาเริญท่องเที่ยวอยู่เช่นนั้น จนกระทั้งถูกควาญมือดีจับได้

ด้วยวิธีแยบยล ควาญคนนั้นชื่อหนู เป็นชาวบ้านตำาบลขุนพัง อำาเภอ

ร่อนพิบูลย์

 ความจริงพลายจำาเริญน่าจะชะตาถึงฆาต หากควาญหนูไม่มาหา

พระยานครกุลเชษฐ์ด้วยกิจธุระอย่างใดอย่างหนึ่งในระยะนั้น พระยานคร

กลุเชษฐ์กำาลงัโกรธกริว้พลายจำาเรญิเป็นการใหญ่  เพราะข่าวพ่อพลายเข้า
หักสวนคนน้ันพังบ้านคนน้ีถูกร้องเรียนทยอยกันเข้ามาไม่เว้นแต่ละวัน               

มปีระหลาดอยูท่ีเ่ดยีวทีพ่่อพลายไม่ทำาอนัตราย เว้นแต่ผูท้ีต้ั่งตนเป็นศตัรูกบั
พ่อพลายจริงๆ กำาลังนึกหักความอาลัยเสียดาย ทบทวนชั่งนำ้าหนักความ

ดคีวามช่ัว เตรยีมจะสัง่การให้ตำารวจตดิตามไปประหารเสยีด้วยพระราม ๖ 
อยู่แล้วควาญหนูก็โผล่เข้ามา เม่ือควาญหนทูราบความคดิของพระยานคร

กลุเชษฐ์กข็อผดัประวิงไว้ ตนเองรบัอาสาไปทำาการจบัพ่อพลายในวนัน้ันเอง
 ควาญหนูออกไปหาพลายจำาเริญพร้อมด้วยเหล้าสองไหเต็มๆ  

ควาญหนูออกปากชวนนายแพบ่าวในคุ้มพระยานครกุลเชษฐ์ออกไปเป็น

เพ่ือนด้วยคนหนึ่ง ทั้งคู่พบพลายจำาเริญท่ีป่าใสวัดทุ่งแย้ร้างซึ่งอยู่ระหว่าง
ทุง่โพธิเ์สดจ็กบัทุง่มะม่วงสองต้นกเ็ข้าแอบจอมปลวก  ยกไหเหล้าขึน้ต้ังบน
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เนินปลวกแห่งนั้นแล้วร้องเรียกพลายจำาเริญให้มากินเหล้า
 ฝ่ายพ่อพลาย.............ครั้งแรก เห็นสองมนุษย์ลัดเลาะเข้ามานึกว่า

เป็นศัตรูมารบกวนเพื่อเอาชนะตนอีก แต่เมื่อได้ยินเรียกให้กินเหล้า..... 

นำ้าเสียงบอกความเป็นมิตรก็เมียงมอง......ด้วยความรู้สึกทำานองมิตรจิตร

มิตรใจเช่นเดียวกัน  ควาญหนูเห็นดังนั้นก็ดีใจ  รินเหล้าจากไหใส่กระบอก

ไม้ไผ่กรอกให้ในปากพลายจำาเริญทีเดียว ตนเองก็จิบไปบ้าง กว่าเหล้าจะ

หมดสองไห พลายจำาเริญก็เมาโงนเงน ควาญหนูก็ตึงหน้า นำ้าใจกล้าหาญ

ขึ้น หันมาเอาขอจากตาแพโจนขึ้นเนินจอมปลวก ขึ้นคอพลายจำาเริญทันที  

พลางปลอบด้วยคำาหวานและชกัชวนให้ไปอยูบ้่านขนุพังกบัตน พลายจำาเริญ

ซึ่งชอบคำาหวานอยู่แล้วก็ไม่ขัดขืน พร้อมรับคำาตกลงด้วยดี ครั้นแล้วช้าง

และคนทั้งสองบ่ายหน้าไปบ้านขุนพังแต่เพลานั้น

 พลายจำาเริญสุขกายสบายใจด้วยถ้อยทีถ้อยอาศัยกับควาญหนูมา

ได้นานกว่าห้าปี โดยไม่มีเหตุเภทภัย เพราะควาญหนูระมัดระวังคำาหยาบ

และโกหกมดเท็จอยู่เสมอ วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อพุ่มมาหาควาญหนู    

นายพุ่มผูน้ีต้ั้งบ้านเรอืนอยู่คนละตำาบลกบัควาญหน ู แต่เป็นคนรูจ้กัชอบพอ

กนัมาก่อน นายพุ่มวอนขอแรงพลายจำาเรญิให้ช่วยชกัเรอืซ่ึงตดัโกลนไว้บน
เขาสูงแห่งหนึ่งลงมายังนำ้า ปากซึ่งยังไม่ได้เปิดของเรือโกลนลำานั้นกว้าง            

สามศอก และยาวถงึเก้าวา ไม่มเีรีย่วแรงช้างตวัใดชกัไหวด้วยลำาพงัตวัเดยีว  

เสร็จสรรพแล้วนายพุ่มตกปากสัญญาเป็นมั่นเหมาะจะให้เหล้าเลี้ยงพ่อ

พลายไหหนึ่งเต็มๆ

 นายหนรููน้สิยันายพุม่ดี เป็นคนปลิน้ปล้อนตลบตะแลง  โกหกมดเทจ็  
อย่างส้ินคนที่ไม่รับคำาเพราะเกรงจะเกิดเรื่อง นายพุ่มหลอกคนอย่างเขา   

ไม่เป็นไร พอจะข่มใจให้กนัได้ และเคยอภยัมาแล้วทกุครัง้ แต่ถ้าโกหกพลาย
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จำาเริญเข้า ไม่แต่นายพุ่มจะไม่ตายดี ตัวควาญหนูเองจะพลอยวิบัติด้วย  
ไม่มีวันที่พลายจำาเริญจะอภัยเป็นอันขาด ควาญหนูไม่เคยเชื่อนำ้าหน้าคน

อย่างนายพุ่มจึงไม่ยอมตกลงง่ายๆ แต่การเจรจาขอแรงพลายจำาเริญวัน

นัน้ นายพุม่หอบเหล้าโรงอย่างดมีาด้วยไหหนึง่ เจรจากนัไปพลางตอกเหล้า

กันไปพลาง ในที่สุดเมื่อเหล้าตึงๆ หน้า ปัญหาที่ทุ่มเถียงกันในเรื่องจะควร

เชือ่คำามัน่สญัญาของพุม่ร้องได้แค่ไหนอย่างไรกห็มดนำา้หนกั นายพุ่มขอร้อง

สองสามครั้ง ควาญหนูก็ตอบตกลง สัญญาของนายพุ่มก็คือ ถ้าเขาโกหก 

ขอให้ตนตายกับงาพลายจำาเริญเถิด

 วนัรุง่ขึน้ อนัเป็นวนักำาหนดชกัเรอืลำานัน้  ควาญหนจูดัแจงแต่งช้าง

เข้าแต่เช้ามดื ไม่ลมืถ่ายทอดคำาตกลงของนายพุม่ให้พลายจำาเรญิได้รบัรูด้้วย  

ควาญหนแูวะรับนายพุ่มทีบ่า้นแลว้บ่ายหน้าสู่ยงัที่หมาย การชักลากเรอืใน 

วันนั้น พลายจำาเริญทำาให้อย่างเต็มใจ ซึ่งมันงัด เข็น ชักลากเรือลำามหึมา

ลำานั้นมาถึงบ้านนายพุ่มโดยเรียบร้อย แต่ก็เล่นเอาคำ่า และเหน็ดเหนื่อย

นำ้าลายฟูมปาก

 เมือ่ทกุอย่างเสรจ็สิน้ พลายจำาเรญิกเ็สอืกพดัหวัเข้าทีช่านเรอืนนาย

พุ่มแล้วทำาตาปริบๆ เป็นเชิงทวงเหล้าตามสัญญาไว้ กำาลังเหน็ดเหนื่อย

เมือ่ยล้า  ไม่ว่าคนว่าสตัว์ไอ้พรรณอย่างว่าเสยีสักกรุป๊ก่อนจะแช่มชืน่ดพิีลกึ

เทียวละ  แต่เวลานั้น........นายพุ่มหามีตัวไม่  ขั้นแรกเดินมาหลังขนวนลาก

เรือโกลนมากับควาญหนู เผลอประเดี๋ยว นายพุ่มหลบไปไหนแล้ว........ 

นายพุม่ หลบเข้าบ้านเพ่ือนคนหนึง่ก่อนถงึบ้านนายพุม่ไม่เกนิเส้น ทัง้นีเ้ป็น

สันดานของนายพุ่มซึ่งอดที่จะคิดบิดตะกูดเล่นไม่ซื่อกับพลายจำาเริญไม่ได้ 

นายพุ่มมีเจตนาจะไม่ให้เหล้าพลายจำาเริญตามสัญญานั้นเอง จึงแอบเสีย
ระหว่างทาง นายพุม่ยงัไม่รูจ้กัพลายจำาเรญิดพีอ  กติิศัพท์ทีเ่ล่าลือเป็นเรือ่ง
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เหลือเช่ือสำาหรับนายพุ ่ม ลากมาถึงที่แล้ว ไม่ได้เหล้าก็ลากกลับไป 
เสียซี...............

 ส่วนพลายจำาเริญ..........ต้ังหัวคอยบนชานเรือนอยู่เช่นนั้นนานเท่า

นาน เมื่อเห็นทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเงียบกริบ....ไม่มีอะไรเคลื่อนไหว ให้เห็น

ว่าจะได้เหล้า........เวลาล่วงไปเป็นครึง่ชัว่โมงแล้ว.......กข็ดัใจ แผดเสยีงร้อง

แปร๋น ข้ึนด้วยความโกรธ ความรู้สึกของพลายจำาเริญคงจะมีว่าขึ้นชื่อว่า

มนุษย์แล้วคบกันไม่ได้ พลายจำาเริญลงโทษมนุษย์จำาพวกนี้ก็มากต่อมาก

แล้วยงัไม่เป็นทีเ่ขด็หลาบ นายพุม่ซมิาโกหกอีกคน ทนัทพ่ีอพลายลงงาแทง

เรือโกลนลำานั้นจนยับเยินยังมิหนำาใจ พลายจำาเริญรื้อบ้านนายพุ่มลงเสีย

อีกราบเป็นหน้ากลอง ลูกเมียนายพุ่มหนีลงบันไดหลังเปิดเข้าป่าไม่คิดชีวิต

 ก่อนหน้าพลายจำาเริญจะอาละวาด ใจของควาญหนูตุ้มๆ ต้อมๆ 

อยูแ่ล้วเมือ่เหน็ท่าไม่ค่อยจะดขีองพลายจำาเรญิ นกึเจบ็ใจตนเองทนัทไีม่ควร

ตกปากลงคำารบัพลายจำาเรญิมาชกัเรอืโกลนให้นายพุม่ และนกึสาปแช่งนาย

พุ่มท่ีไม่เคยพูดจริงเป็นที่เช่ือถือได้สักครั้งตั้งแต่คบกันมา ย่ิงคอยยิ่งไม่มี

วี่แววนายพุ่มจะกลับมาบ้าน ขณะที่กระสับกระส่ายคอยแลซ้ายแลขวาหา

นายพุ่มก็พลันขวัญบิน เมื่อพลายจำาเริญแผดร้องและเริ่มใช้งาทิ่มแทงเรือ

โกลน  นายหนใูส่ตนีหมาออกจากท่ีนัน่แว่บเข้าไปอาศยัอยู่กบัพระวดัขนุพงั

ซึ่งไกลออกไปจาก ที่นั่น ๒ เส้น

 และในขณะฉุกละหุกนายพุ่มขึ้นไปบนปลายแคเล็กๆ ต้นหนึ่งใช้

สายตาฝ่าความขมัวของเวลาใกล้พลบ มองพลายจำาเริญประทุษร้ายเรือ

โกลนและบ้านเรอืนของตนอยู่ด้วยความเสยีดายและใจเต้นระทกึ  นกึตำาหนิ

ความผดิพลาดของตวั ไม่ควรโกหกพกลมกบัพลายจำาเรญิเลย เสยีน้อยเสยี
ยาก เสียมากเสียง่ายด้วยประการฉะนี้ แต่ถึงจะกลับใจก็แก้ไขไม่ได้แล้ว    



236
ช้างแสนรู้ คู่บ้านคู่เมืองนครฯ
พลายจำาเริญ

ทกุส่ิงทกุอย่างสายเสยีแล้ว ถงึแม้นายพุม่จะนกึตำาหนแิละเสยีใจตนเอง.........
นายพุ่มก็หาได้นึกถึงไม่ว่า ตนสบถไว้เป็นฉกรรจ์อย่างไร นายพุ่มซุ่มเงียบ

อยู่บนปลายแค ไม่วิตกห่วงใยลูกเมียซึ่งเตลิดเปิดเปิงเข้าป่าไปจะหลบซ่อน

กันอยู่ที่ไหนอย่างไร จนทุกสิ่งทุกอย่างจมอยู่ในความมืดสนิท บรรยากาศ

เหมือนกับจะหมดเหตุร้าย แต่นายพุ่มก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะลงจากยอดแค  

ครูห่นึง่ ต่อมานายพุม่สะดุ้งสดุตวั พลายจำาเรญิย่องเงยีบเข้ามาใต้ต้นแคอย่าง

ล่องหน จู่ๆ ส่งเสียงแปร๋นขึ้นและแล้วแคเล็กต้นนั้นก็โงนเงนด้วยแรงอัน

มหาศาลของพลายจำาเรญิ ไม่นานนัก นายพุม่ชอบโกหกแม้กระทัง่สัตว์ก้อง

ขึ้นอย่างโหยหวน เสียดความวิเวกกระจายไปทั่ว นั่นคือยมบาลรับนายพุ่ม

เข้าทะเบียนตายไว้เรียบร้อยอีกคนหนึ่งแล้ว........

 สองสามวันต่อมา ควาญหนูก็เข้าถือเพศสมณะ และปรากฏว่า       

พระหนูสิน้บุญไปพร้อมผ้าเหลอืง เมือ่ พ.ศ.๒๔๗๙ ภายหลงัพลายจำาเรญิ

ตายหลายปี

 หลังจากพิชิตนายพุ่มและควาญหนู หนีเข้าพึ่งผ้าเหลืองเสียแล้ว

พลายจำาเรญิท่องเทีย่วคลกุคลอียูก่บัมนษุย์ชาวบ้านขนุพงัเป็นสขุอยูห่ลาย

เดือน เมื่อมนุษย์มีเมตตาจิตต่อช้าง ข้างก็เมตตาตอบ ในระยะนั้นพลาย

จำาเริญไม่ได้เข้าหักล้างเรือกสวนไร่นาใคร ไม่ทำาอันตรายใคร เด็กๆ  

ก็สามารถเข้าคลุกคลีกอดขาดึงงวงได้อย่างสนิทสนม เป็นที่ชอบพอของ 

ชาวบ้านขุนพังทั่วทุกครัวเรือน

 ควาญคนต่อมาของพลายจำาเริญคือนายปาน บ้านพังหมี ตำาบล

ท้ายสำาเภา  อำาเภอเมืองนคร พลายจำาเริญอยู่กับควาญปานได้ ๔ ปี ก็ต้อง

จบชีวิตลงด้วยอาการอันน่าทุเรศ
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 เหตุที่พลายจำาเริญจะถึงกาลอวสานแห่งชีวิต เล่ากันว่า วันหนึ่ง
ควาญปานได้นำาพลายจำาเรญิไปตกปลอกตรงึกลางไว้ทีป่่าไฝ่ในอ่าวเขาควน

นกหว้าแล้วกลับมาเพลินไพ่ตองพนันอยู่ท่ีบ้านเพื่อนคนหน่ึงที่ควนแดง   

ไกลจากควนนกหว้าประมาณทางเดิน ๔๐ นาที ตามปกติช้างที่ตกปลอก

ควาญจะต้องออกไปดูทุกๆ เช้า แต่พลายจำาเริญถูกนายปานทอดทิ้งไว้ตั้ง

สิบกว่าวัน มานึกได้เมื่อแพ้เกลี้ยงกระเป๋าแล้ว เมื่อนายปานบุกป่าเข้าไปดู

กพ็บแต่ร่างอนัชีวติไม่แล้วของพลายจำาเรญินอนเหวอะหวะด้วยแผลฉกรรจ์

หลายสบิแผล รอบๆ ร่างพลายจำาเรญิมรีอยลุม่ลกึของตนีช้าง ซึง่ไม่ใช่ของ

พลายจำาเรญิเกลือ่นกลาด ได้เค้าตามทางสนันฐิานว่า ช้างเถือ่นไม่น้อยกว่า

สองตัวรุมกันพิฆาตพ่อพลาย แม้ว่าพ่อพลายจะข้ึนชื่อลือชาว่า ทรงพละ

กำาลงัและชัน้เชงิของการต่อสูเ้ยีย่มยอด แต่เมือ่เท้าถกูตรงึไว้ด้วยปลอกและ

ถูกรุมถึงสองแรงก็สุดวิสัยที่จะสู้ได้  พ่อพลายจึงต้องสิ้นชื่อ

 เมือ่ข่าวการตายและสาเหตแุห่งการตายของพลายจำาเรญิแพร่สะพดั

ประชาชนชาวนครศรีธรรมราชสาปแช่งควาญปานทั้งสิบทิศ เพราะพลาย

จำาเริญเป็นที่รักของคนทั่วไป ถึงพลายจำาเริญจะดุดัน ฆ่าคนมาเสียนักต่อ

นกั  ตคินทีพ่ลายจำาเรญิฆ่าด้วยแต่เศษคน  พลายจำาเรญิไม่เคยทำาอนัตราย

ผู้ที่ไม่เป็นศัตรูเลย.....................
 ผมได้เรื่องราวของพลายจำาเริญมาเขียนเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้              
เมื่ออ่านกันแล้วเห็นว่าผิดพลาด  หรือยังมีพฤติการณ์อื่นๆ เพิ่มเติมโดยมี

หลักฐานพอสมควร กรุณาจดหมายตรงถึงผมที่ ๑๔๓/๑ ถนนหลัง
พระบรมธาต ุนครศรธีรรมราช จะขอบคณุมาก เพือ่ผมจะได้รวบรวมไว้แก้ไข

ขัดเกลาให้ถูกต้องต่อไป
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