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“ปาจิต-อรพิม” เปนนิทานเร่ืองเลาแบบมุขปาฐะซึ่งเปนที่รูจักแพรหลายในทองถิ่นอีสาน 
นํามาจากชาดกนอกนิบาตเร่ือง “ปาจิตตกุมารชาดก” ใน “ปญญาสชาดก” เนื้อเร่ืองแบงเปนการเลา
แบบสอนศาสนาและเลาเปนแบบนิทานชาวบานผนวกการอธิบายชื่อบานนามเมือง “ปาจิต-อรพิม” 
จึงมีความสําคัญตอการศึกษาความเปนมาของคนในทองถิ่นบริเวณอีสานใต ซึ่งใชอธิบายที่มาของ
ชื่อบานนามเมืองแถบปราสาทหินพิมายและสถานที่ในทองถิ่นไดอยางชัดเจน 

                เสนทางตามนิทานประจําถิ่นปาจิตอรพิมนี้ผูเขียนไดขอมูลการคนควาจากเอกสารดังนี้ 
เอกสาร “ปาจิตตกุมารกลอนอาน” ฉบับตัวเขียนในสมัยพระเจากรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๖, ฉบับหลวง
บํารุงสุวรรณในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวสํานวนแตงคลายคลึงกับในสมัยกรุง
ธนบุรี, “ปาจิตต-อรพินท” ฉบับพิมพ พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยหลวงระงับประจันตคาม และนิทานธรรมเร่ือง
นางอรพิน ฉบับจารึกใบลาน วัดบานยาง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และการเลาเร่ืองของ
ประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร รวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดบานยาง
ในจังหวัดมหาสารคามและวัดทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ภูมิทัศนทางวัฒนธรรมและชาวบานเลาเร่ือง            

                กลาวไดวา ภูมิทัศน [Landscape] และวรรณกรรม [Literature] มีความสัมพันธใกลชิด
ในฐานะที่วรรณกรรมเปนบทบันทึกธรรมชาติ ภูมิศาสตรจากอดีตจนถึงปจจุบัน นอกจากนั้นยังเก็บ
ความทรงจําและประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ชื่อบานนามเมืองในเร่ืองราวบอกเลาจากตํานาน
สะทอนใหเห็นภูมิทัศนทางวัฒนธรรม [Cultural Landscape] ที่มีความหมายตอคนในทองถิ่นเปน
รหัสแหงความทรงจําเร่ืองราวและประเพณีในทองถิ่นเปนการแบงปนความทรงจําของคนในชุมชน  



๒ 

 

                แผนดินอีสานใตเปนสวนหนึ่งของที่ราบสูงโคราช มีเทือกเขาพนมดงรักหรือเขาไมคาน 
พาดผานเปนแนวยาวจากดงพญาเย็นเขาใหญผานเทือกเขาบรรทัด แดนลาว แนบชิดกับภูคาวซึ่ง
เปนที่ตั้งของวัดพูในเขตจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เทือกเขาพนมดงรักเปน
กําแพงธรรมชาติที่กั้นระหวางไทยและเขมร เปนแหลงกําเนิดแมน้ําสายสําคัญ เชน แมน้ํามูล ทําให
เกิดลําน้ําสาขามากมาย เชน ลํามาศ ลําจักราช ซึ่งไหลผานแหลงอารยธรรมที่สําคัญในบริเวณนี้ มี
ภูเขาไฟที่ดับแลวหลายลูกซึ่งคนโบราณไดใชประโยชนจากกายภาพของธรรมชาติผนวกกับความเชื่อ
ทางศาสนากอสรางสถาปตยกรรมทางศาสนาสําคัญๆในบริเวณนี้ ความอุดมสมบูรณจากความคด
เคี้ยวของแมน้ําและลําน้ําสาขากอใหเกิดดินตะกอนเหมาะแกการเพาะปลูก จึงทําใหคนกลุมชาติ
พันธุตางๆ เชน ลาว เขมร สวยหรือกูย จีน ฯลฯเขามาตั้งถิ่นฐาน เกิดการอพยพยายถิ่นตั้งแตโบราณ
จนถึงปจจุบัน 
                และการเลาเร่ืองผนวกการอธิบายความเปนไปของสถานที่ปรากฏชัดเจนอยูในกลุมชาติ
พันธุลาว ซึ่งอาจารยศรีศักร วัลลิโภดม กลาวโดยอาจนํามาเปรียบเทียบกับกลุมชาติพันธุลาวใน
บริเวณนี้ไดวา “ส่ิงหนึ่งที่บรรดาคนลาวเผาตางๆ ในภาคกลางมีคลายคลึงกันก็คือ ความเชื่อในเร่ือง
ปญญาสชาดกซึ่งเชื่อถือกันมาแตเดิมอาจกลาวไดวาในที่ใดที่มีผูนําเอานิทานชาดกมาอธิบายประวัติ
ความเปนมาของชุมชนของตน รวมทั้งสถานที่สําคัญและสภาพภูมิศาสตรแวดลอมแลว ก็สามารถ
ทายไดเลยวาคนกลุมนั้นหรือชุมชนนั้นคือพวกคนลาวนั่นเอง” (ศรีศักร วัลลิโภดม, แองอารยธรรม
อีสาน, ๒๕๓๓ : ๒๗๖)  และอาจารยศรีศักรยังไดตั้งขอสังเกตการตั้งถิ่นฐานปะปนกับคนทองถิ่น
ดั้งเดิมที่มีมากอน บางคร้ังก็ตั้งบานเรือนในเมืองที่ถูกทิ้งรางไป ซึ่งในกรณีเร่ืองปาจิต-อรพิมนี้เราได
เห็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมของคนกลุมลาวที่เขามาใหมและวัฒนธรรมทางภาษาของชาวเขมร
ที่เปนกลุมดั้งเดิม 
                ในหลายๆ ทองถิ่นของภาคอีสานมีการพบหลักฐานซึ่งอยูในสมัยอยุธยาตอนตนทําให
แสดงให เห็นการตั้งถิ่นฐานและรับวัฒนธรรมรวมสมัยของกรุงศรีอยุธยาและชาวอีสาน  
เชนเดียวกับที่พบเร่ืองราวของปาจิต อรพิมใน โคลงทวาทศมาสในสมัยอยุธยาตอนหนึ่งวา 

ปราจิตตเจียรเหนาหนอ  อรพินท 
พระพิราไลยปลง   ชีพแลว 
คืนสมสุดาจิน    รสรวม กันนา 
กรรมแบงกรรมแกวแกว   ชวยกรรม ฯ 

          โคลงทวาทศมาส 
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                คนทางภาคกลางยกเร่ืองปาจิตอรพิมไวในปญญาสชาดกในเร่ือง “ปาจิตตกุมารชาดก” 
สวนคนลาวทางอีสานจารึกคําประพันธไวในรูปใบลานดวยตัวอักษรธรรมลาวเรียกวา “นิทานคํา
กลอนเร่ืองนางอรพิน” และพบวาการประพันธในเชิงสอนธรรมในรูปปญญาสชาดกไมมีบทวาดวย
การเลาเร่ืองชื่อบานนามเมือง และรักษาขนบของชาดกเครงครัดกวาในนิทานกลอนอานเห็นไดชัด
จากโครงเร่ืองที่ผูประพันธชาดกจะใหบทบาทผูฆาเปนของนางอรพิมแทนปาจิต อรพิมเปนผูฆา
พรหมทัต พรานปา และสามเณรในขณะที่กลอนอาน ปาจิตเปนผูลงมือฆาพรหมทัตและพรานปา  

                ดังนั้นกลอนอานจึงเปนเร่ืองของชาวบานซึ่งนาจะเปนคนลาวที่อยูกระจายตัวอยูในเขต
ตางๆ ของภาคอีสานเปนผูเลาเร่ืองซึ่งมีการอธิบายเร่ืองราวในทองถิ่นของตนในเขตพิมาย บุรีรัมย 
และสุรินทร  

                ปาจิตกุมารกลอนอาน ฉบับกรุงธนบุรี หรือ ตํานานเมืองพิมาย นั้น เปนการบันทึกในสมุด
ไทย ราวป พ.ศ. ๒๓๑๐ ตอมากรมศิลปากรไดทําการปริวรรตและพิมพเผยแพร ในเนื้อความบันทึก
ถึงตํานานชื่อบานนามเมืองตางๆ ในบริเวณเมืองพิมายและใกลเคียง สอดคลองกับเร่ืองเลาของคน
ในบริเวณนั้นจนมาถึงปจจุบันสันนิษฐานวา เร่ืองปาจิต อรพิม ที่ปรากฏในฐานะตํานานเมืองพิมาย
เกิดจากการกวาดตอนผูคนเมืองพิมายคร้ังใหญ ในสมัยที่กรมหม่ืนเทพพิพิธตั้งตัวเปนกบฏตอพระ
เจากรุงธนบุรี ทําใหทางกรุงธนบุรีสงกองกําลังมาจับกรมหม่ืนเทพพิพิธและกวาดตอนชาวพิมาย
มายังกรุงธนบุรี  

                และจากหลักฐานเอกสารและเร่ืองเลาของคนในทองถิ่นพิมายยังมีดวยกันอีกหลาย
สํานวน ทั้งที่เกี่ยวของกับตํานานชื่อบานนามเมืองของคนแถบเมืองพิมายและเมืองที่เกี่ยวของกับ
ฉบับของคนแถบพนมรุงเมืองต่ําและสุรินทร ซึ่งเปนการเลาชื่อบานนามเมืองซึ่งสอดคลองกับภาษา
เขมรที่ใชตั้งชื่อบานนามเมืองในบริเวณนั้น และยังมีความแตกตางในตําแหนงที่ตั้งบานของปาจิต
และอรพิม ในตํานานของคนพิมายบอกวาบานนางอรพิมอยูที่บานสัมฤทธิ์ สวนวังของปาจิตอยูที่
นครธม แตทางฝงบุรีรัมยบอกวาอยูที่เมืองต่ําจากการเนรมิตของปาจิต มีพระราชวังอยูที่ปราสาทหิน
พนมรุง การทิ้งขันหมากของปาจิตในที่ตางๆ ทางบุรีรัมยก็มีชื่อบาน เชน ถ้ําเปดทองซึ่งอยูที่อําเภอปะ
คํา สวนบานตาจรูค เปนที่ปาจิตทิ้งขันหมากที่เปนหมูบริเวณนี้เนื่องจากคําวา จรูค เปนภาษาเขมร
แปลวา หมู ฯลฯ 
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                ภาพซอนทางประวัติศาสตรและโบราณคดีก็คือ สถานที่และเมืองที่กลาวถึงในตํานานมี
อยูจริง และเปนเมืองเกาที่มีชุมชนอยูอาศัยตั้งแตอดีตจนปจจุบัน ถึงแมจะถูกทิ้งรางไปบางแต
กลับมามีผูคนอพยพมาอยูหนาแนนเหมือนเดิม เชน พิมายเม่ือมีการปลูกสรางบานเรือนทับสถานที่
ทางโบราณสถาน ทั้งชาวไทยและชาวลาว เชนภายในบริเวณปราสาทหินพิมายมีการสรางวัดถึงส่ีวัด 
แตขณะนี้ถูกร้ือทิ้งไปหมดแลว และชาวบานก็ปลูกบานเรือนทับโบราณสถานเชนบริเวณประตูเมือง
ดานทิศตะวันและบริเวณคูเมืองซึ่งไดถูกถมที่กลายเปนบานเรือนตลอดแนว 
              ชุมชนพิมายเปนชุมชนเกาแกกวาสามพันป มีผูคนอาศัยกอนที่อารยธรรมเขมรจะเขามา
แผขยายในบริเวณนี้ เมืองโบราณอยางเชนบานตําแย บานสัมฤทธิ์ ซึ่งเปนบริเวณบานนางอรพิม              
มีการคนพบหมอและวัตถุโบราณยอนไปถึงยุคกอนประวัติศาสตรหลักฐานธรรมจักรที่บานกงรถ              
รวมสมัยกับยุคทวารวดี เมืองจัมบากหรือจัมปาสัก พิมาย พนมรุง เมืองต่ํา ปราสาทหินนางรํา
และศาสนสถานที่บานนางออ ทั้งหมดนี้ลวนเปนสวนหนึ่งในการตั้งถิ่นฐานเนื่องในวัฒนธรรม            
ทวารวดีและเขมร 

 

แผนท่ีทางวัฒนธรรมแบบมีสวนรวม  [Participatory  Cultural Mapping] 
เคร่ืองมือสรางเสนทางวัฒนธรรม [Cultural Routes] 

                แผนที่ทางวัฒนธรรมเปรียบเสมือนอาวุธที่ ใชจัดการกับการละเลยและอคติได 
นอกจากนั้นยังมีคุณคาตอการแบงปนประวัติศาสตรและการยอนรอยประวัติศาสตร เราสามารถใช
แผนที่ทางวัฒนธรรมชวยใหคนคนพบรากเหงาและความหมายที่มีตอตนเองและคนในทองถิ่นได
อยางดี ซึ่งเปรียบเสมือนนักภูมิศาสตรในบานเมืองของตนเองที่สามารถอธิบายสภาพแวดลอมและ
วัฒนธรรมความเปนมาจากชื่อสถานที่ตางๆ 
                จากการศึกษาเอกสาร สังเกต และสัมภาษณเจาอาวาส ๑๐ รูป ตัวแทนผูสูงอายุทั้ง ๑๕ 
ตําบลในอําเภอพิมาย การทํากิจกรรมแผนที่วัฒนธรรมกับเยาวชนที่โรงเรียนพิมายพิทยาคมจํานวน 
๒๕๐ คน และตัวแทนประชาชนจากอําเภอเฉลิมพระเกียรติและอําเภอประโคนชัยจํานวน ๙ หมูบาน 
๔๕ คน ปราชญทองถิ่น ๑๐ คน เจาหนาที่องคการบริหารสวนอําเภอจํานวน ๓๐ คน ผูใหญบาน
จํานวน ๕ คน เจาหนาที่กรมศิลปากร ๑๕ คน  สัมภาษณตัวแทนผูสูงอายุหมูบานที่บริเวณใกลนคร
ธม ประเทศกัมพูชา จํานวน ๖ หมูบาน เจาอาวาสและปราชญทองถิ่น ๒ หมูบานในบริเวณใกลวัดพู 
จําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สรุปเนื้อหาของนิทานปาจติ-อรพิมไดวา 
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                เสนทางการเดินทางของปาจิต-อรพิม ที่เลาตอกันมาและเนื้อเร่ืองที่ถูกบันทึกนั้น เปนการ
เดินดวยเทาเปนสวนใหญ ในบางคร้ังใชพาหนะเปนสัตวเล้ียงเชน ควาย ตอนที่นายพรานฆาปาจิต
และพานางอรพิมข่ีควายไปดวยกัน จากนั้นนางอรพิมจึงหยิบมีดที่นายพรานเหน็บที่บั้นเอวสังหาร
นายพรานเสีย สวนเกวียนนั้นเปนการเดินทางในขบวนขันหมากของปาจิต นอกจากทางบกแลวยังมี
การเดินทางดวยทางน้ํา เชน ในฉากที่สามเณรออกอุบายพาปาจิตและอรพิมขามน้ํา 

                การเลาเร่ืองชื่อเมืองเชื่อมตอกันไปตามเมืองที่ใกลๆกันชื่อหมูบานที่มีเพียงแตคนใน
ทองถิ่นเทานั้นที่คุนเคย ไดถูกบันทึกไวอยางนอยสองรอยกวาปตามหลักฐานทางเอกสารและนาจะมี
อายุนานกวานั้นมากอนแลว 

                การร้ือฟนชื่อเมืองเสมือนเปนการร้ือฟนความทรงจําใหกับคนในทองถิ่น และเปนการ
แนะนําบานเมืองที่มีความสําคัญแตอดีตใหกับคนนอกทองถิ่นไดรูจักเมืองที่ถูกซอนและถูกละเลย 
เปนการมองเมืองที่ผานสายตาดวยการไปเยือนสรางความหมายไดอยางดียิ่งดังตัวอยางการบรรยาย
เมืองพลับพลาและกงรถ ดังนี ้

เห็นกงรถเร่ียราดใหขลาดกลัว ทุกคนตัวนึกสําคัญในสัญญา 
วาที่นี้เห็นทีจะเปนเมือง  อรามเรืองคายคูดูนักหนา 
ทั้งราบเล่ียนร่ืนดิบดีที่พลับพลา สําคัญวาเห็นจะเปนทองพระโรง 
แตชื่อเมืองถามใครไมรูจัก จะเรียกยากเลากันไมลืมหลง 
ดวยเรือนรถเพพังยังแตกง  ทุกคนตรงชวนกันขนานนาม 
จึงใหชื่อตามตรงวากงรถ.. 

วรรณกรรมสมัยธนบุรี เลม ๒ กรมศิลปากร, ๒๕๓๓ 
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การจัดการเสนทางวัฒนธรรม  [Cultural Route Management] 

                ยูเนสโกไดใหคําจํากัดความเสนทางวัฒนธรรมในฐานะที่เสนทางเปนสวนหนึ่งของมรดก
วัฒนธรรมวา 

                “เปนการคมนาคมส่ือสารใดๆ ทั้งทางบก ทางน้ํา หรือทางอ่ืนๆ ซึ่งไมมีขอจํากัดทาง
กายภาพ และมีลักษณะแตกตางเฉพาะตัวรวมทั้งมีหนาที่ทางประวัติศาสตรในการสงเสริม
วัตถุประสงค หรือมีความตั้งใจในการใชเสนทางนี้เปนพิเศษ ซึ่งตองมีเงื่อนไขวาจะตองเปนเสนทางที่
มีการเคล่ือนที่ของคนเชนเดียวกันกับมีการแลกเปล่ียนอยางตอเนื่อง มีมิติของส่ิงของ ความคิด 
ความรูและคุณคา ระหวาง คน ชาติ ภูมิภาค  ของทวีปตางๆ ในชวงเวลาสําคัญนั้น และยังตอง
สงเสริมความรุมรวยทางวัฒนธรรมทั้งสถานที่และเวลา เพื่อสะทอนใหเห็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับตองไดและไมได สุดทายยังตองมีการผสมผสานระหวางความสัมพันธทางประวัติศาสตรและ
มรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวโยงกับส่ิงที่ยังมีอยูในปจจุบัน” [ICOMOS, 2008, The ICOMOS Charter on 
Cultural Route]  

                การทําลายพรมแดนระหวางเชื้อชาติเปนแนวความคิดหลักประการหนึ่งของเสนทาง
วัฒนธรรมในความหมายของ ICOMOS [สภานานาชาติวาดวยการดูแลอนุสรณสถานและแหลง
โบราณคดี, International Council on Monuments and Sites] เชนเดียวกันกับ The Council of 
Europe ที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมเสนทางวัฒนธรรมเพื่อใหบรรลุความเปนเอกภาพอันยิ่งใหญ
ระหวางประเทศสมาชิกโดยคํานึงถึงอัตลักษณที่แตกตางกัน เพื่อที่จะรักษาวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลายเอาไว   

                จึงไมใชเร่ืองใหมที่เสนทางวัฒนธรรมเปรียบเสมือนเคร่ืองมือที่สรางสันติภาพระหวาง
ดินแดนที่กําลังแบงแยกชัดเจนดวยเสนแบงทางการเมืองการปกครอง การเขาใจภูมิทัศนวัฒนธรรม
จึงเปนการทลายกําแพงอคติตอเพื่อนบานไดเปนอยางดี ในแตละรัฐแตละประเทศจึงตองอํานวย
ความสะดวกและสงเสริมใหประชาชนไดเดินทางระหวางเมือง ภูมิภาค และประเทศอยางเต็มที่   

                ดังนั้นการจัดการเสนทางวัฒนธรรมโดยใชกลยุทธเพื่อการทองเที่ยวจึงนาจะเปนส่ิงที่
สงเสริมชาวบานใหมีสวนรวมในการจัดการทองถิ่นตนเองโดยเปนผูเลาและผูดูแล  
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                เนื่องจากการทองเที่ยวจากวรรณกรรมทองถิ่น เปนการทองเที่ยวที่ผนวกประเภทของการ
ทองเที่ยวที่หลากหลายทั้งการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ไดเรียนรูตนไมที่ควรอนุรักษในตํานาน เรียนรู
เร่ืองราวในมิติตางๆ ของสถาปตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุตางๆ ประเพณีทองถิ่นของชุมชน 
หรือการทองเที่ยวเชิงภูมิศาสตร 

                การทองเที่ยวจากวรรณกรรม [Literature Tourism] “เปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเภทหนึ่งที่อิงแนวคิดทางมานุษยวิทยา ซึ่งนักทองเที่ยวและผูมาเยือนตองคนควา และสราง
ความหมายดานคานิยมของวัฒนธรรม กับตัวละครตางๆ ซึ่งไดกลายเปนสวนหนึ่งของตํานานในเชิง
วัฒนธรรมของสถานที่เหลานั้น” เร่ืองราวจากมหากาพยที่ยิ่งใหญของโลกตะวันตก เชน ดิ อีเลียด 
[The Iliad] และดิ โอดีสซี่ [The Odyssey]  ก็ไดรับความนิยมจากนักวิชาการและนักเขียนในยุค
ศตวรรษที่ ๑๘ และ ๑๙ ในการทองเที่ยวตามรอยสถานที่จากมหากาพยเร่ืองดังกลาว 

                การทองเที่ยวประเภทนี้นักทองเที่ยวหรือผูอานวรรณกรรมจึงทองเที่ยวไปตามตัวละครที่
อยูในจินตภาพของตน ทองเที่ยวตามความประทับใจ ในเร่ืองราวและเหตุการณที่อยูในโลกแหงจินต
ภาพ ดังนั้นการจัดการทองเที่ยวตามวรรณกรรมจึงเปนการทองเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน และ
ประทับใจในเนื้อหาของเร่ืองมากกวาการไปแสวงหาความจริง ถึงแมวาจะมีความจริงบางประการที่
แอบแฝงไว  เชนที่ น. ณ ปากน้ํา กลาวไววา 

                “เร่ืองนี้เตือนใจใหนึกถึงนิยายกรุงทรอย ในมหากาพยของโฮเมอร ซึ่งสมัยกอนใครตอใคร
เขาใจวาเปนแตเพียงนิยายสนุกๆ แตภายหลังนักโบราณคดีบางทานพบหลักฐานวา มีสาระความจริง
บางอยางแอบแฝงอยูในนิยายของโฮเมอร จึงไดไปทําการขุดคน ณ สถานที่อันเลาลือกันวา เปนกรุง
ทรอยก็พบความจริงวากรุงทรอยมีตัวตนอยูจริงๆ นิยายการรบพุงของกรุงทรอยไดเลาสืบปากกันมา
หลายชั่วอายุคนจนไปหลงเหลือแอบแฝงอยูในรูปนิยาย” [ปยะพร กัญชนะ, ๒๕๓๒ ปางบรรพ 

ตํานานและนิทานประวัติศาสตรแหงสยามประเทศ. คํานํา โดย น. ณ ปากน้ํา  สํานักพิมพเมือง
โบราณ, หนา ๘] 

                ตํานานเร่ืองปาจิต-อรพิมก็ไมนาจะแตกตางกันเทาไรนักและมีบานเมืองรวมทั้งเร่ืองราว
นารูอีกมากมายที่รอใหคนไทยและผูสนใจเดินทางไปคนหาความหมาย    
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เร่ืองยอ 
เสนทางปาจิต-อรพิม ท่ีปรากฏในเขตอีสานใต 

                ปาจิต อรพิม เปนเร่ืองราวของการพลัดพรากระหวางเจาชายจากเมืองพรหมพันธนคร               
ที่ไดรับคําทํานายวาตองไปตามหาคูที่เมืองอ่ืน และโหรทํานายวาคูของตนจะอยูในทองของหญิงที่มี
กลดใหรมเงาอยูตลอดเวลา เจาชายปาจิตเดินทางไปพบนางบัวซึ่งกําลังตั้งครรภและกําลังดํานา โดย
มีรมเงาตามนางตลอดเวลาจึงไดขออาศัยชวยดูแลลูกที่เกิดมา คือนางอรพิม จึงเปนแหลงกําเนิดชื่อ
บานจารยตํารา บานสัมฤทธิ์เนื่องจากพบนางอรพิม บานตําแยเพราะไปเรียกหมอตําแยมาใหนางบัว 
บานนางเหริญที่นางอรพิมหัดเดิน  

                เม่ือนางอรพิมอายุไดสิบหกป เจาชายปาจิตจึงเดินทางไปยังบานเมืองของตนเพื่อนํา
ขันหมากมาสูขอนางอรพิม ระหวางทางกลับมาไดแวะพักที่บานพลับพลา ไดยินขาววาทาวพรหมทัต
ไดลักพานางอรพิมไปไวในวัง จึงขวางปาขันหมากที่นํามา ทิ้งเงินทองไวกลายเปนชื่อเมืองลําปลาย
มาศ เปดทองไปอยูที่ถ้ําเปดทอง ทุบเกวียนเหลือแตลอกลายเปนบานกงรถ แลวรีบไปหานางอรพิม
โดยปลอมเปนพี่ชาย  

                เม่ือนางอรพิมเห็นจึงเรียกวา พี่มา กลายเปนชื่อเมืองพิมายในปจจุบัน หลังสังหารกษัตริย
พรหมทัต ทั้งสองตางก็หลบหนีไปตามทาง และพบกับนายพรานซึ่งลอบฆาปาจิตและนางอรพิมก็ฆา
นายพรานเสีย นางอรพิมไดรากไมจากพระอินทรทําใหปาจิตฟน เดินทางจนมาพบสามเณรที่พานาง
อรพิมหลบหนีปาจิต นางจึงออกอุบายใหสามเณรข้ึนไปที่ตนมะเดื่อแลวเอาหนามสุมไฟ เณรตายไป
กลายเปนแมงหว่ีตอมผลมะเดื่อ  

                นางอรพิมปลอมเปนชาย ฝากอวัยวะที่แสดงความเปนหญิงของตนไวกับตนไมตางๆ เชน 
หนาอกฝากไวกับตนงิ้วปา ฝากโยนีไวที่ตนมะกอกโคกหรือตนสําโรง เม่ือเดินทางไปเมืองจัมบากได
ชวยธิดาเจาเมืองและออกบวชจนกลายเปนสังฆราชา ตอมาส่ังใหคนวาดรูปเร่ืองราวของตนและปา
จิต จนกระทั่งปาจิตมาพบและไดรองไหกับรูปภาพจนนางอรพิมรูวานี่คือสามีของนาง จากนั้นก็
เดินทางกลับไปบานเมืองของปาจิตและกลับมาครองเมืองพิมายและไดสรางเมรุพรหมทัตเพื่อเปน
การไถบาปที่ไดฆาทาวพรหมทัต 

บันทึกจากทองถ่ิน : จดหมายขาวมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ ปที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑๐๑ (ม.ค.- มี.ค.๒๕๕๗) 


