ตามรอย “ปาจิต-อรพิม” บนเสนทางสายตํานาน ไทย-ลาว-เขมร
โดย ดร.รังสิมา กุลพัฒน นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ภาควิชาการจัดการมรดกทางสถาปตยกรรมกับการทองเทีย่ ว มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่มา: http://www.lek-prapai.org/watch.php?id=5018
*******************************************************************************************************
“ปาจิต-อรพิม” เปนนิทานเรื่องเลาแบบมุขปาฐะซึ่งเปนที่รูจักแพรหลายในทองถิ่นอีสาน
นํามาจากชาดกนอกนิบาตเรื่อง “ปาจิตตกุมารชาดก” ใน “ปญญาสชาดก” เนื้อเรื่องแบงเปนการเลา
แบบสอนศาสนาและเลาเปนแบบนิทานชาวบานผนวกการอธิบายชื่อบานนามเมือง “ปาจิต-อรพิม”
จึงมีความสําคัญตอการศึกษาความเปนมาของคนในทองถิ่นบริเวณอีสานใต ซึ่งใชอธิบายที่มาของ
ชื่อบานนามเมืองแถบปราสาทหินพิมายและสถานที่ในทองถิ่นไดอยางชัดเจน
เสนทางตามนิทานประจําถิ่นปาจิตอรพิมนี้ผูเขียนไดขอมูลการคนควาจากเอกสารดังนี้
เอกสาร “ปาจิตตกุมารกลอนอาน” ฉบับตัวเขียนในสมัยพระเจากรุงธนบุรี พ.ศ. ๒๓๑๖, ฉบับหลวง
บํารุงสุวรรณในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวสํานวนแตงคลายคลึงกับในสมัยกรุง
ธนบุรี, “ปาจิตต-อรพินท” ฉบับพิมพ พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยหลวงระงับประจันตคาม และนิทานธรรมเรื่อง
นางอรพิน ฉบับจารึกใบลาน วัดบานยาง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และการเลาเรื่องของ
ประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร รวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดบานยาง
ในจังหวัดมหาสารคามและวัดทุงศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ภูมิทัศนทางวัฒนธรรมและชาวบานเลาเรื่อง
กลาวไดวา ภูมิทัศน [Landscape] และวรรณกรรม [Literature] มีความสัมพันธใกลชิด
ในฐานะที่วรรณกรรมเปนบทบันทึกธรรมชาติ ภูมิศาสตรจากอดีตจนถึงปจจุบัน นอกจากนั้นยังเก็บ
ความทรงจําและประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ชื่อบานนามเมืองในเรื่องราวบอกเลาจากตํานาน
สะทอนใหเห็นภูมิทัศนทางวัฒนธรรม [Cultural Landscape] ที่มีความหมายตอคนในทองถิ่นเปน
รหัสแหงความทรงจําเรื่องราวและประเพณีในทองถิ่นเปนการแบงปนความทรงจําของคนในชุมชน

แผนดิน อีสานใตเปนสวนหนึ่งของที่ราบสูงโคราช มีเทือกเขาพนมดงรัก หรือเขาไมคาน
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
และการเลาเรื่องผนวกการอธิบายความเปนไปของสถานที่ปรากฏชัดเจนอยูในกลุมชาติ
พันธุลาว ซึ่งอาจารยศรีศักร วัลลิโภดม กลาวโดยอาจนํามาเปรีย บเทีย บกับ กลุมชาติพันธุลาวใน
บริเวณนี้ไดวา “สิ่งหนึ่งที่บรรดาคนลาวเผาตางๆ ในภาคกลางมีคลายคลึงกันก็คือ ความเชื่อในเรื่อง
ปญญาสชาดกซึ่งเชื่อถือกันมาแตเดิมอาจกลาวไดวาในที่ใดที่มีผูนําเอานิทานชาดกมาอธิบายประวัติ
ความเปนมาของชุมชนของตน รวมทั้งสถานที่สําคัญและสภาพภูมิศาสตรแวดลอมแลว ก็สามารถ
ทายไดเลยวาคนกลุมนั้นหรือชุมชนนั้นคือพวกคนลาวนั่นเอง” (ศรีศักร วัลลิโภดม, แองอารยธรรม
อีสาน, ๒๕๓๓ : ๒๗๖) และอาจารยศรีศักรยังไดตั้งขอสังเกตการตั้งถิ่นฐานปะปนกับคนทองถิ่น
ดั้งเดิมที่มีมากอน บางครั้งก็ตั้งบานเรือนในเมืองที่ถูกทิ้งรางไป ซึ่งในกรณีเรื่องปาจิต -อรพิมนี้เราได
เห็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมของคนกลุมลาวที่เขามาใหมและวัฒนธรรมทางภาษาของชาวเขมร
ที่เปนกลุมดั้งเดิม
ในหลายๆ ทองถิ่นของภาคอีสานมีการพบหลักฐานซึ่งอยูในสมัยอยุธยาตอนตน ทําให
แสดงให เ ห็ น การตั้ ง ถิ่ น ฐานและรั บ วั ฒ นธรรมร ว มสมั ย ของกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาและชาวอี ส าน
เชนเดียวกับที่พบเรื่องราวของปาจิต อรพิมใน โคลงทวาทศมาสในสมัยอยุธยาตอนหนึ่งวา
ปราจิตตเจียรเหนาหนอ
พระพิราไลยปลง
คืนสมสุดาจิน
กรรมแบงกรรมแกวแกว
โคลงทวาทศมาส

อรพินท
ชีพแลว
รสรวม กันนา
ชวยกรรม ฯ
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คนทางภาคกลางยกเรื่องปาจิตอรพิมไวในปญญาสชาดกในเรื่อง “ปาจิตตกุมารชาดก”
สวนคนลาวทางอีสานจารึกคําประพันธไวในรูปใบลานดวยตัวอักษรธรรมลาวเรีย กวา “นิท านคํา
กลอนเรื่องนางอรพิน” และพบวาการประพันธในเชิงสอนธรรมในรูปปญญาสชาดกไมมีบทวาดวย
การเลาเรื่องชื่อบานนามเมือง และรักษาขนบของชาดกเครงครัดกวาในนิทานกลอนอานเห็นไดชัด
จากโครงเรื่องที่ผูประพันธชาดกจะใหบทบาทผูฆาเปนของนางอรพิมแทนปาจิต อรพิม เปน ผูฆา
พรหมทัต พรานปา และสามเณรในขณะที่กลอนอาน ปาจิตเปนผูลงมือฆาพรหมทัตและพรานปา
ดังนั้นกลอนอานจึงเปนเรื่องของชาวบานซึ่งนาจะเปนคนลาวที่อยูกระจายตัวอยูในเขต
ตางๆ ของภาคอีสานเปนผูเลาเรื่องซึ่งมีการอธิบายเรื่องราวในทองถิ่นของตนในเขตพิมาย บุรีรัมย
และสุรินทร
ปาจิตกุมารกลอนอาน ฉบับกรุงธนบุรี หรือ ตํานานเมืองพิมาย นั้น เปนการบันทึกในสมุด
ไทย ราวป พ.ศ. ๒๓๑๐ ตอมากรมศิลปากรไดทําการปริวรรตและพิมพเผยแพร ในเนื้อความบันทึก
ถึงตํานานชื่อบานนามเมืองตางๆ ในบริเวณเมืองพิมายและใกลเคียง สอดคลองกับเรื่องเลาของคน
ในบริเวณนั้นจนมาถึงปจจุบันสันนิษฐานวา เรื่องปาจิต อรพิม ที่ปรากฏในฐานะตํานานเมืองพิมาย
เกิดจากการกวาดตอนผูคนเมืองพิมายครั้งใหญ ในสมัยที่กรมหมื่นเทพพิพิธตั้งตัวเปนกบฏตอพระ
เจากรุงธนบุรี ทําใหทางกรุงธนบุรีสงกองกําลังมาจับ กรมหมื่น เทพพิพิธและกวาดตอนชาวพิมาย
มายังกรุงธนบุรี
และจากหลัก ฐานเอกสารและเรื่องเลาของคนในทองถิ่น พิมายยังมีดวยกัน อีก หลาย
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
อยูจ ริง และเปน เมืองเกาที่มีชุมชนอยูอาศัย ตั้งแตอดีตจนปจ จุบัน ถึงแมจะถูก ทิ้งรางไปบางแต
กลับมามีผูคนอพยพมาอยูหนาแนนเหมือนเดิม เชน พิมายเมื่อมีการปลูกสรางบานเรือนทับสถานที่
ทางโบราณสถาน ทั้งชาวไทยและชาวลาว เชนภายในบริเวณปราสาทหินพิมายมีการสรางวัดถึงสี่วัด
แตขณะนี้ถูกรื้อทิ้งไปหมดแลว และชาวบานก็ปลูกบานเรือนทับโบราณสถานเชนบริเวณประตูเมือง
ดานทิศตะวันและบริเวณคูเมืองซึ่งไดถูกถมที่กลายเปนบานเรือนตลอดแนว
ชุมชนพิมายเปนชุมชนเกาแกกวาสามพันป มีผูคนอาศัยกอนที่อารยธรรมเขมรจะเขามา
แผขยายในบริเวณนี้ เมืองโบราณอยางเชนบานตําแย บานสัมฤทธิ์ ซึ่งเปนบริเวณบานนางอรพิม
มีการคนพบหมอและวัตถุโบราณยอนไปถึงยุคกอนประวัติศาสตรห ลักฐานธรรมจักรที่บานกงรถ
รวมสมัย กับ ยุคทวารวดี เมืองจัมบากหรือจัมปาสัก พิมาย พนมรุง เมืองต่ํา ปราสาทหิน นางรํา
และศาสนสถานที่บานนางออ ทั้งหมดนี้ลวนเปน สวนหนึ่งในการตั้งถิ่น ฐานเนื่องในวัฒนธรรม
ทวารวดีและเขมร

แผนที่ทางวัฒนธรรมแบบมีสวนรวม [Participatory Cultural Mapping]
เครื่องมือสรางเสนทางวัฒนธรรม [Cultural Routes]
แผนที่ ท างวั ฒ นธรรมเปรี ย บเสมื อ นอาวุ ธ ที่ ใ ช จั ด การกั บ การละเลยและอคติ ไ ด
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 เจาหนาที่องคก ารบริหารสวนอําเภอจํานวน ๓๐ คน ผูใหญบาน
จํานวน ๕ คน เจาหนาที่กรมศิลปากร ๑๕ คน สัมภาษณตัวแทนผูสูงอายุหมูบานที่บริเวณใกลนคร
ธม ประเทศกัมพูชา จํานวน ๖ หมูบาน เจาอาวาสและปราชญทองถิ่น ๒ หมูบานในบริเวณใกลวัดพู
จําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สรุปเนื้อหาของนิทานปาจิต-อรพิมไดวา
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เสนทางการเดินทางของปาจิต-อรพิม ที่เลาตอกันมาและเนื้อเรื่องที่ถูกบันทึกนั้น เปนการ
เดินดวยเทาเปนสวนใหญ ในบางครั้งใชพาหนะเปนสัตวเลี้ยงเชน ควาย ตอนที่นายพรานฆาปาจิต
และพานางอรพิมขี่ควายไปดวยกัน จากนั้นนางอรพิมจึงหยิบมีดที่นายพรานเหน็บที่บั้นเอวสังหาร
นายพรานเสีย สวนเกวียนนั้นเปนการเดินทางในขบวนขันหมากของปาจิต นอกจากทางบกแลวยังมี
การเดินทางดวยทางน้ํา เชน ในฉากที่สามเณรออกอุบายพาปาจิตและอรพิมขามน้ํา
การเลาเรื่องชื่อเมืองเชื่อมตอกัน ไปตามเมืองที่ใ กลๆ กัน ชื่อหมูบานที่มีเ พีย งแตคนใน
ทองถิ่นเทานั้นที่คุนเคย ไดถูกบันทึกไวอยางนอยสองรอยกวาปตามหลักฐานทางเอกสารและนาจะมี
อายุนานกวานั้นมากอนแลว
การรื้อฟน ชื่อเมืองเสมือนเปน การรื้อฟนความทรงจําใหกับ คนในทองถิ่น และเปน การ
แนะนําบานเมืองที่มีความสําคัญแตอดีตใหกับคนนอกทองถิ่นไดรูจักเมืองที่ถูกซอนและถูกละเลย
เปนการมองเมืองที่ผานสายตาดวยการไปเยือนสรางความหมายไดอยางดียิ่งดังตัวอยางการบรรยาย
เมืองพลับพลาและกงรถ ดังนี้
เห็นกงรถเรี่ยราดใหขลาดกลัว

ทุกคนตัวนึกสําคัญในสัญญา

วาที่นี้เห็นทีจะเปนเมือง

อรามเรืองคายคูดูนักหนา

ทั้งราบเลี่ยนรื่นดิบดีที่พลับพลา สําคัญวาเห็นจะเปนทองพระโรง
แตชื่อเมืองถามใครไมรูจัก

จะเรียกยากเลากันไมลืมหลง

ดวยเรือนรถเพพังยังแตกง

ทุกคนตรงชวนกันขนานนาม

จึงใหชื่อตามตรงวากงรถ..
วรรณกรรมสมัยธนบุรี เลม ๒ กรมศิลปากร, ๒๕๓๓
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การจัดการเสนทางวัฒนธรรม [Cultural Route Management]
ยูเนสโกไดใหคําจํากัดความเสนทางวัฒนธรรมในฐานะที่เสนทางเปนสวนหนึ่งของมรดก
วัฒนธรรมวา
“เปน การคมนาคมสื่อสารใดๆ ทั้งทางบก ทางน้ํา หรือทางอื่ น ๆ ซึ่งไมมี ขอจํากัดทาง
กายภาพ และมี ลั ก ษณะแตกต า งเฉพาะตั ว รวมทั้ ง มี ห น าที่ ท างประวั ติ ศ าสตร ใ นการส ง เสริ ม
วัตถุประสงค หรือมีความตั้งใจในการใชเสนทางนี้เปนพิเศษ ซึ่งตองมีเงื่อนไขวาจะตองเปนเสนทางที่
มีก ารเคลื่อนที่ของคนเชนเดีย วกัน กับ มีก ารแลกเปลี่ยนอยางตอเนื่อง มีมิติของสิ่งของ ความคิด
ความรูและคุณคา ระหวาง คน ชาติ ภูมิภาค ของทวีป ตางๆ ในชวงเวลาสําคัญ นั้น และยังตอง
สงเสริมความรุมรวยทางวัฒนธรรมทั้งสถานที่และเวลา เพื่อสะทอนใหเห็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่
จับตองไดและไมได สุดทายยังตองมีการผสมผสานระหวางความสัมพันธท างประวัติศาสตรและ
มรดกวัฒนธรรมที่เกี่ยวโยงกับสิ่งที่ยังมีอยูในปจจุบัน” [ICOMOS, 2008, The ICOMOS Charter on
Cultural Route]
การทําลายพรมแดนระหวางเชื้อชาติเ ปน แนวความคิดหลัก ประการหนึ่งของเสน ทาง
วัฒนธรรมในความหมายของ ICOMOS [สภานานาชาติวาดวยการดูแลอนุสรณสถานและแหลง
โบราณคดี, International Council on Monuments and Sites] เชนเดียวกันกับ The Council of
Europe ที่มีวัตถุประสงคในการสงเสริมเสนทางวัฒนธรรมเพื่อใหบรรลุความเปนเอกภาพอันยิ่งใหญ
ระหวางประเทศสมาชิกโดยคํานึงถึงอัตลัก ษณที่แตกตางกัน เพื่อที่จ ะรักษาวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลายเอาไว
จึงไมใ ชเรื่องใหมที่เ สนทางวัฒนธรรมเปรียบเสมือนเครื่องมื อที่สรางสันติภาพระหวาง
ดินแดนที่กําลังแบงแยกชัดเจนดวยเสนแบงทางการเมืองการปกครอง การเขาใจภูมิทัศนวัฒนธรรม
จึงเปนการทลายกําแพงอคติตอเพื่อนบานไดเปนอยางดี ในแตละรัฐ แตละประเทศจึงตองอํานวย
ความสะดวกและสงเสริมใหประชาชนไดเดินทางระหวางเมือง ภูมิภาค และประเทศอยางเต็มที่
ดังนั้นการจัดการเสนทางวัฒนธรรมโดยใชก ลยุทธเพื่อการทองเที่ยวจึงนาจะเปน สิ่งที่
สงเสริมชาวบานใหมีสวนรวมในการจัดการทองถิ่นตนเองโดยเปนผูเลาและผูดูแล
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เนื่องจากการทองเที่ยวจากวรรณกรรมทองถิ่น เปนการทองเที่ยวที่ผนวกประเภทของการ
ทองเที่ยวที่หลากหลายทั้งการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ไดเรียนรูตนไมที่ควรอนุรักษในตํานาน เรียนรู
เรื่องราวในมิติตางๆ ของสถาปตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุตางๆ ประเพณีทองถิ่นของชุมชน
หรือการทองเที่ยวเชิงภูมิศาสตร
การทองเที่ยวจากวรรณกรรม [Literature Tourism] “เปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเภทหนึ่งที่อิงแนวคิดทางมานุษยวิท ยา ซึ่งนักทองเที่ย วและผูมาเยือนตองคน ควา และสราง
ความหมายดานคานิยมของวัฒนธรรม กับตัวละครตางๆ ซึ่งไดกลายเปนสวนหนึ่งของตํานานในเชิง
วัฒนธรรมของสถานที่เหลานั้น” เรื่องราวจากมหากาพยที่ยิ่งใหญของโลกตะวันตก เชน ดิ อีเลียด
[The Iliad] และดิ โอดีสซี่ [The Odyssey] ก็ไดรับความนิยมจากนักวิชาการและนักเขียนในยุค
ศตวรรษที่ ๑๘ และ ๑๙ ในการทองเที่ยวตามรอยสถานที่จากมหากาพยเรื่องดังกลาว
การทองเที่ยวประเภทนี้นักทองเที่ยวหรือผูอานวรรณกรรมจึงทองเที่ยวไปตามตัวละครที่
อยูในจินตภาพของตน ทองเที่ยวตามความประทับใจ ในเรื่องราวและเหตุการณที่อยูในโลกแหงจินต
ภาพ ดังนั้นการจัดการทองเที่ยวตามวรรณกรรมจึงเปน การทองเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน และ
ประทับใจในเนื้อหาของเรื่องมากกวาการไปแสวงหาความจริง ถึงแมวาจะมีความจริงบางประการที่
แอบแฝงไว เชนที่ น. ณ ปากน้ํา กลาวไววา
“เรื่องนี้เตือนใจใหนึกถึงนิยายกรุงทรอย ในมหากาพยของโฮเมอร ซึ่งสมัยกอนใครตอใคร
เขาใจวาเปนแตเพียงนิยายสนุกๆ แตภายหลังนักโบราณคดีบางทานพบหลักฐานวา มีสาระความจริง
บางอยางแอบแฝงอยูในนิยายของโฮเมอร จึงไดไปทําการขุดคน ณ สถานที่อันเลาลือกันวา เปนกรุง
ทรอยก็พบความจริงวากรุงทรอยมีตัวตนอยูจริงๆ นิยายการรบพุงของกรุงทรอยไดเลาสืบปากกันมา
หลายชั่วอายุคนจนไปหลงเหลือแอบแฝงอยูใ นรูปนิยาย” [ปยะพร กัญชนะ, ๒๕๓๒ ปางบรรพ
ตํานานและนิทานประวัติศาสตรแหงสยามประเทศ. คํานํา โดย น. ณ ปากน้ํา สํานักพิมพเมือง
โบราณ, หนา ๘]
ตํานานเรื่องปาจิต-อรพิมก็ไมนาจะแตกตางกันเทาไรนักและมีบานเมืองรวมทั้งเรื่ องราว
นารูอีกมากมายที่รอใหคนไทยและผูสนใจเดินทางไปคนหาความหมาย
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เรื่องยอ
เสนทางปาจิต-อรพิม ที่ปรากฏในเขตอีสานใต
ปาจิต อรพิม เปนเรื่องราวของการพลัดพรากระหวางเจาชายจากเมืองพรหมพันธนคร
ที่ไดรับคําทํานายวาตองไปตามหาคูที่เมืองอื่น และโหรทํานายวาคูของตนจะอยูในทองของหญิงที่มี
กลดใหรมเงาอยูตลอดเวลา เจาชายปาจิตเดินทางไปพบนางบัวซึ่งกําลังตั้งครรภและกําลังดํานา โดย
มีรมเงาตามนางตลอดเวลาจึงไดขออาศัยชวยดูแลลูกที่เกิดมา คือนางอรพิม จึงเปนแหลงกําเนิดชื่อ
บานจารยตํารา บานสัมฤทธิ์เนื่องจากพบนางอรพิม บานตําแยเพราะไปเรียกหมอตําแยมาใหนางบัว
บานนางเหริญที่นางอรพิมหัดเดิน
เมื่อนางอรพิมอายุไดสิบ หกป เจาชายปาจิตจึงเดินทางไปยังบานเมืองของตนเพื่อนํา
ขันหมากมาสูขอนางอรพิม ระหวางทางกลับมาไดแวะพักที่บานพลับพลา ไดยินขาววาทาวพรหมทัต
ไดลักพานางอรพิมไปไวในวัง จึงขวางปาขันหมากที่นํามา ทิ้งเงินทองไวกลายเปนชื่อเมืองลําปลาย
มาศ เปดทองไปอยูที่ถ้ําเปดทอง ทุบเกวียนเหลือแตลอกลายเปนบานกงรถ แลวรีบไปหานางอรพิม
โดยปลอมเปนพี่ชาย
เมื่อนางอรพิมเห็นจึงเรียกวา พี่มา กลายเปนชื่อเมืองพิมายในปจจุบัน หลังสังหารกษัตริย
พรหมทัต ทั้งสองตางก็หลบหนีไปตามทาง และพบกับนายพรานซึ่งลอบฆาปาจิตและนางอรพิมก็ฆา
นายพรานเสีย นางอรพิมไดรากไมจากพระอินทรทําใหปาจิตฟน เดินทางจนมาพบสามเณรที่พานาง
อรพิมหลบหนีปาจิต นางจึงออกอุบายใหสามเณรขึ้นไปที่ตนมะเดื่อแลวเอาหนามสุมไฟ เณรตายไป
กลายเปนแมงหวี่ตอมผลมะเดื่อ
นางอรพิมปลอมเปนชาย ฝากอวัยวะที่แสดงความเปนหญิงของตนไวกับตนไมตางๆ เชน
หนาอกฝากไวกับตนงิ้วปา ฝากโยนีไวที่ตนมะกอกโคกหรือตนสําโรง เมื่อเดินทางไปเมืองจัมบากได
ชวยธิดาเจาเมืองและออกบวชจนกลายเปนสังฆราชา ตอมาสั่งใหคนวาดรูปเรื่องราวของตนและปา
จิต จนกระทั่งปาจิตมาพบและไดรองไหกับรูปภาพจนนางอรพิมรูวานี่คือสามีของนาง จากนั้น ก็
เดินทางกลับไปบานเมืองของปาจิตและกลับมาครองเมืองพิมายและไดสรางเมรุพรหมทัตเพื่อเปน
การไถบาปที่ไดฆาทาวพรหมทัต
บันทึกจากทองถิ่น : จดหมายขาวมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ ปที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑๐๑ (ม.ค.- มี.ค.๒๕๕๗)
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