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 รับหน�าตํานานนางธอรณี พุทธสักราชได� ๑๒๔๗ ตัว ปลีก%าเร�า เดือน ๑๑ แรม ๓ ฅํ่า พรํ่าว%าได�วันพุธ 

สุดยามแตรข้ึนสู%เที่ยงแล ท%านเหิย อาภิไชยภิกขุเน โชตกวระ พุทธสาสนา รับหน�าตํานานนางธอรณีต�นผูกเดียว

แล // 

 นโม ตสฺสตฺถุ ราชาธิราเช มหาเถสิ นเมฆวัตฺติ นคเร ลชกาเล มหาภูเต รตนคัพฺภาสิ นมาตัสฺสะ อัคคม

เหสิ ภิรัมมา มหาราชา มหารเถสิ สาธโว ดูรา สัปปุริสสะทังหลาย นิยายอันนี้ พระพุทธเจ�าอยู%ในคันธะกุฎี

ปรารภเซ่ิงทานปารมีห้ือเปนเหตุแล�ว เจ�าจิ่งเทสนายัง จันฺทปโชติชาดก ดวงวิเสสแก%นครเทพจัตตุปริสัตต�ทัง ๔ 

มีภิกขุปริสัตต�เปนเคล�าว%า ภิกขุเว ดูรา ภิกขุทังหลาย อาติเลกาเล ในกาละเม่ืองล%วงแล�ว นานนักวันนั้น 

มหาราช ยังมีพระตน ๑ ชื่อว%า เมฆวดี เสวยราชสมป;ตติเสพส�างเมืองม่ิงกว�างอณา ชื่อว%า เมฆวดี กับทังอัคค 

มเหสีตนแก%นเหง�า เทวีเจ�าชื่อว%า รัตนคัพภา เสวิยอณาเมืองม่ิงกว�างเจ�าอยู%ส�างม่ิงเมืองไทยลื้อ กวมไกลขงเขต

หล�ารือชา //  

มีเตชะอานุภาพพร�อมชุด%านด�าวชุมพู แสนหมู%ท�าวยอมเชยชม ทีนั้น พระอุตฺดมตนปราเสิฏ แม%นหน%อ

พระเจ�าเกิดดุสิตตา จวิตวา คันว%า คลาคลาดแคล�วตายแล�วจากสวัรค� พระตนแก�วจิ่งลงมาสู%วถาตนผ%านเผ�าตน

เป=นเจ�าเมฆวดี คณฺหิ ค็ถือเอาปฏิสนธิกําเนิดเกิดในท�องราชเทวีสรีหนุ%มเหน�าตนเปนเคล�า ชื่อว%า รัตนคัพภาวดี 

อันเปนราชเทวีผู�เคล�าเจ�าค็ทรงคัพภะเสี้ยงสิบเดือนบอรมวรแล�ว นางแว%นแก�วราชเทวีค็ลวดบังเกิดจิตใจมักใคร%

เหล�นสวนอุทธิญาณแล�วคัดแค�วในทรวงสรีทิพพดวงหนุ%มเหน�า จิ่งทูลจิ่มเจ�าธิราชราชาว%า เทว ข�าแด% สมเด็จ

พระจอมหัวเหิย เกศเกล�าขอแก%พระเจ�าฟBาจุ%งโผดกรูณา ข�าขอพรกับพระบาทจุ%งอานุญาตแท�ดีหลี ข�ามักใคร%ไพ

เหล�นสวนอุทธิญาณอันเปนสวนบุราณใหญ%กว�างใคร%อ�างเต็มใจขอ //  

ข�าอาสาช%างเหล�นเต�นแล ฟBอนเมามัวสุราหวานขมหลากกินแล รากไสเสี้ยงสานบ%าวสาวบานเปนบ�าฝูง

ลาหาชายชักบ�ายแขนเข�าสู%คุ%มไม� ฟูDจากันเหล�นทังวันเท%าฅํ่า ตาวันตกต่ําลับจอมผา เขาจากันยินม%วน บ%ด%วนว%า

จักมา ภาติกาเหิย ดูรา พี่อ�าย บัดน้ีพอเวลาแห%งเราเจ�าพี่กินเข�าแล�ว ซํ้าเรามาจากันแด%เทิอะ อถ ในกาละนั้น 

มนุสสา อันว%า ฅนทังหลายทุกหมู%ซะฟูDเม้ียนเภาแลง ส%วนว%า พระจอมแพงพี่น�องเข�าสู%ห�องหอไชฝูงเข�าไทยพวก

น�อย พวกข�าข�อยอยู%เป=นถ�าน ฝูงเข�าไทยเสพส�าง เขาค็หร�างเคร่ืองเสพส�างนนตรี ฝูงป;ตสลีทุกหมู%เซาะที่อยู%สาขา

สกุณานกเคล�าร�องตระเหว%าเอ้ินเอาขวัญเสี้ยงเนืองนันบ%ขาด พระบาทเจ�าเหิยนอนเด็กออนซอนคลาดแคล�ว 

พระหน%อแก�วขระษัตรี คือเทวีผู�เคล�าเลยเข�าสู%นิทรา ยามเวลาจักใกล�รุ%งเจ�าค็มุ%งคําฝ;นนิมิตอันแก%นกล�า ปุร //  



 

 

หล�ายิ่งหนักหนา ฝ;นว%ายังมีชายผู�นึง ดําดําสูงใหย%ตาเหลือกไชเหมือนฅน ทัดดอกดวงแดงสุบสอดในหู 

มือเล�าถํ้าด้ําดาบมันกระหนาบแล�วแล%นเข�ามาจับถือเอานางหน%อเหน�าชักเกศเกล�าชฎาแห%งพระราชเทวีกุมผุดตี

จ�อนจุจองข�วมหน�าผุดไพมา มันค็ขวักเอาตานันทะนาทไธ� ถือดาบไว�ได�ทังราเถิงแดนมัน ค็ตัดแขนนางจอมแพง

ยกข้ึน มันค็กุมปาดลิ้นคชไนย มันค็ขวักเอาหัวใจนางนาทน�อย พอเลือดยอดอยาดไหลลง มันค็ปลงนางงามละ

ไว� เข�าปDาไม�หนีไพ นางจอมใจฝ;นตื่นชื่นแล�ว นางแว%นแก�วลวดเมามัว ตกใจกลัวสายสั่น หัวใจไหวหวั่นไพมา 

นางจิ่งทูลบาทาธิราชเจ�า นางหน%อเหน�าเล%าแต%เคล�าคํามา นางรัตนะคัพภาไขบอกแจ�งนิมิตชุอัน ยังคําฝ;นเปน

อันหลาก ทูลท�าวตนผาดดาวบุรี ท�าวค็ได�ยินคําเทวีถวายแหตุห�อง ตามประเทสท�องแห%งความฝ;น ค็เอากันมา 

ปโกเปตวา จิ่งห้ือ //  

ไพทันรีบห้ือมากัน ฝูงเปนหมอทวายผู�เคล�า ปโรหิตเจ�าแก%นเคยทวาย พราหมณ�ทังหลายหันเหตุห�อง

ประเทสท�องแห%งความฝ;น ค็เอากันมาลงเลขตั้งเลขบักแขดจุฬามณีอันมี อัฏฐะเลขเคล�านวนึง พัดเข�าสู%ในพุ%มซํ้า

ทังสูน ๘ ด�าน นคลพานพัดพังอังคารจอรจับสุริเยศ เข�าสู%เขตอาเบาตามปุรานอาจานเจ�สกล%าวไว�ได�น้ําลวาดทัง

เมือง พระบุญเรืองเปนเจ�า จักได�พลัดพรากหน%อเหน�าราชเทวีเท%าว%า บ%พอเสพอินทรีพระบาทกับทังพระราชเจ�า

เทวีเถิง ๓ ปลีฅืนครอบเล�า ยังจักได�โชคอันประกอบเม่ือพายลูนเล�าแล มีคุณอันวิเสสต%างประเทสย%อมยอมือ ฝูง

สัตรูก�มขราบ ด�วยอานุภาพพระบาทเจ�าภาพอนาค็มีแล เม่ือพราหมณ�มนาอาจานทวายดั่งอ้ัน เม่ือน้ัน พระบาท

เจ�าเมฆวดีมีหัวใจคัดค่ังร�องไห�ดิ้นป;Iนไพมาย%านกลัวคัพภานางน�องแก�ว พระผู�ผ%านแผ�วจิ่งขวาดรู�แล�ว ด�วยอุบาย

ว%า ดูรา อามาตย� //  

ทังหลาย ตุมเห เจ�าทังหลาย จุ%งจักมาดาตกแต%งหร�างนาวา ส�างเปนยานไทยการฝูงช%างไม�ให�รีบได�ฟ;น

ยังเรือนอันเผือเทวีจักอยู%เฝBาปูDหมอทวายว%า เผือหมายพลัดพรากจากพระราชเทวี การใดดีสูแต%งหร�างอย%าช�า

โดยพลัน เม่ือนั้น นายนักการตกแต%งหร�างเรือใหย%กว�างนาวา ขอเชิญราชาพระบาทกับทังนางนาทไธ�เทวีแล กุม

มารหนุ%ม หน�อยกับข�าข�อยเชื้อชาติวงสาทังน้ัน อาปDาพวกอาชญาวังเถ�า จากว%านเคล�าโรงอามาตย� ทรงพรํ่า

พร�อมเข�าสู%ห�องนาวา อถ ในกาละนั้น บ%มีนาเลิยถึงพอยามใกล�เที่ยงฟDานเมียงเมามัวเสี้ยงสารธาเปนเวสาเมฆ

อันใหย%ตกเท%าท่ัวธอรณี อุธวิโค ปติตา ป;พพายวส ตตขันธะเกปมาเกสิ อุธิกา เปนน้ํานองลงสว%านเต็มชุด�านใช%

พอดี ถ�วมหอสรีปราสาท เลยกวาดลวาดลงพายบนชุนาที่นํ้ากว�าง ท%วมโรงช%าง //  

แล หรอยามเรือปุรานแจดเช%นต�นตาลเลิยรูปลวาดกวาดฅวดแม%นแท�คําทวาย ฅนทังหลายสิบหายตาย

ชุหน�า ทังช�างมล�ามากมวลมีฟองน้ําตีตําแตกคระยําคระย�อนคระอย%อนข้ึนท่ัวอากาศ ทีนั้น พระราชแก%นเหง�า

กับทังเจ�ารัตนะคัพภะค็เซาะไม�มามัดห้ือหม้ันแล�ว กับหน%อแก�วฅาดเทวี เม่ือน้ัน ฟองนํ้าตีตําทังเรือบ%ยั้ง สั่นไพ

มาป;Iนคว�างแม%น้ํากว�างสุดเช%นตาบ%พ�นได� ไกลยิ่งแท�ที่ทางไพ สุดวิไสรีบร�อน เปJยวน้ําต�องฟองคระย%อนคระ

เหยาะนาวา เปนภูผาทั่วน้ําทังลมซํ้าอุ�มถีบใส%หนีหันบ%ดี ราชเทวีร�องไห�กอดท�าวไธ�รํ่าเรรน ว%า ข�าแด% พระทสสะ

พละองการเจ�าพรากม�อนพระข�าหน�อยเยียะสันใดดี เทวีพลัดพรากแม%นํ้าร�ายหากกล้ําเวนนี้แลนา ส%วนว%า เปJยว



 

 

น้ําหลวงไหลตกต�องพระพี่น�องนาทตกวังวันนั้นแล ส%วนว%า เจ�าร�องร่ําไห�อยู%ว%อนวาง เม่ือนั้น พระภูบาลตนผาด

แผ�วลมนางแก�วยอดเท //  

วี ว%า นางเทวีเหิย เจ�าพี่อันนี้หากเป=นเวรแต%ก%อนกีกัมมา ทังสัตต�ตัวใดมีไทสาบ%หลอนหลีกได� เจ�าอย%า

ร�องไห�ยิ่งหนักหนาเช%นเทิอะ จุ%งตั้งไว�ยังสัตติปณีธารัตนะ ๓ สิ่ง พระแก�วยิ่ง ๓ ประการ อันนึง คือ สีลทาน

ได�ส�างค็หากเปนที่อ�างนาโถแลนา สิโยคาวีโยชใส%เทียนย%อมได�เกิดแต%ธัมมดาบ%ใช%มีแต%สองราพี่น�อง ย%อมได�ต�อง

ทุกข�ชุฅน วิบากตนมาต�องต%อหน�าหากเทียมทันกัมม�แต%พายหลังบ%เว�นได�เท่ียงแท�ดาตายแลนา อถ ในกาละเม่ือ

นั้น มหาเมโฆ ฟองอโสอันใหย%อุ�มถีบใส%เทวาเทพดาหันเปนป;Iนมุมเขินหันรําเรือไหลเมือเหนือแม%น้ํากว�าง ทีนั้น 

พระเจ�าช�างโพ�นออกด�วยดี ส%วนเทวีนางนาทไธ�ไหลล%องใต�ไพซ่ือล%วงเมืองไหลไพจอนจุจอดแล�ว นางแว%นแก�ว

ลวดออกได�ด�วยดี นางเมือสู%จันทป;พพะตคีรีมังเมกไม�มีบ%ไร�ภิมมากินคันธหอมรส //  

เล�า นางหน%อเหน�าอยู%ตนเดียวกลางดงเดียวเพื่อนเนิออยู%เถ่ือนช%างเอย็นวอย นางอยืนคอยเล็งหาจอม

เมืองเจืองเจ�าพระปKIนแก�ว บ%หันมาผ%อสุตตาลดลวาดฟองนํ้าฅาดใหย%คุงคา นางค็ทรงนํ้าตาสีอาบน้ําทุกเท%าฟBา

อยู%เรรน บ%รู�หนหลงหล�าอ�อมเอย็นวอย นางอยืนคอยเล็งหาจอมเมืองเจืองเจ�าเปนปDาล�อมอยู%ตนเดียว ทุกข�ขบ

เข้ียวทรงโสกไหม� รักบาทไธ�อาวรณ�อ%อนขวัญพระเจ�าช�าง ในปDากว�างหากฅนเดียวบ%มีไผเปนเพื่อนข�าง พระเจ�า

ช�างค็เที่ยงว%าจักตายกลางฟองแม%น้ําโพ�นบ%คืนมาแท�แลนา ส%วนพระราชเทวีโรทันตี ค็ร�องรํ้าไห�ในปDาไม�ไพรหนา

งานหลวงเรียกหาพระบาทท�าวว%า หา หา เทวดาแด%พระราชตนผ%านเหง�ามาละข�าน�อยเท�าตนเดียวแลนา นาง

พระยาทรงโสกคําทุกข�เกิดในใจเปนอันหลงใหลหลากพระบาทไธ�มาละข�าน�อยไว�กลางพระนางกลัวเกล�า

ร�องไห�โสบันสั่นไพมา นางลงจากจอมผามาพายลุ%มย%อมนั่งอยู%ตีนดอย //  

ค็มีแลนา อถ ในกาละเม่ือนั้น ส%วนว%า หินบัณฑุกัมพลศิลาบาท อันเปนทิพพอาสนาแห%งพระยาอินท�มี

อาการอันคะด�างม�างจากปกติอันอ%อนสุขมาน สักฺโก อันว%า อินทาตนวิเสสจิ่งทอดพระเนตตาร่ําเล็งดูจิ่งรู�ว%า 

หน%อพุทธังแก%นไธ�ทรงคัพภะไว�ในท�องนางอินทาจิ่งลงมาเลิศแล�ว พรรณนาหน%อแก�วกับทังราชเทวีจิ่งจักคํ้าชู

กสินปริกัมม�เนรมิตแล�ว ยังกู%แก�วชื่อป;ณณสาลาอิสิทณฑ�องอาจกับทังคุ%มดอกไม�ดวงบานงามเหมือนดั่งอุทธิยาน

ในฟากฟBา ส%วนแหล%งหล�าชื่อนันทะ มีในดตีนดอยอันใหย%สัพพะชุอันมีเคร่ืองรสีณีมีบ%ไร�ผ�า เปลือกไม�ไว�ทัง

ประการเขียนขีดแต�มหนังสือไว�ว%า อินทะมาตกแต%งแล�ว ริสสนาทุกเยื่องท�าวไธ�จิ่งคืนมาเมืองค็มีแลนา สาปK

รัตนะ คัพภาจรัตติ ส%วนดั่งนางแว%นแก�วรัตนะคัพภะเทวี ทิสวา เทียวไพมาห้ันแล�ว ยังกู%แก�วสาลางามพอตาเต็ม

แผ%น นางแว%นแก�วลวดบวชเปนรสี // 

ณี สาฆสิ ยามใกล�รุ%งนางนาทไธ�ค็ประสูติได�ลูกชายงามดี ชื่อว%า พระภูมินท�ตนเลิศแล�ว ปางก%อนแก�ว

มณีไชตนเปนหน%อพุทโธตนประเสิฏค็จิ่งจักเกิดมา ชื่อว%า จันทปโชตากุมมาร นางเล็งหันลูกตนงามชมชื่นปานดั่ง

ได�เงินหม่ืนคําแสน นางจอมแพงภูวนาทมาตุราช บ%ประมาทคอยขงขวายหาหัวมันแลลูกไม�มาเลี้ยงลูกแก�วแก%น

ไธ�เจ�าอ%อนน�อยกุมมารค็มีวันนั้นแลนา ส%วนว%ากุมมารเลิยลวดจําเริญวุฑฒิราชได� ๓ ขวบเข�าปลีปลายนางไพขง



 

 

ขวายบ%ขาดลูกไม�หาดหัวมันมาเลี้ยงจอมธันทุกวัน ยามชุฅํ่าเช�ามาแล�ว นางค็สั่งลูกแก�วแล�วลวดหนีไพห้ันแล 

ตถา ในกาละเม่ือนั้น เอโก ยักขะ เสนาโย ยังมียักขะเสนาผู� ๑ ใจบาปกล�ามันข้ึนฟBารอดถึงภูธรได�คําสอนธิราช 

ท�าวตนผ%านด�าวหากทูลทันเวสสุวัณณ�ผู�เปนเจ�าป;นเขตห้ือแก%มัน นิโคธาสาขาร%มกว�างเขตอณามันรักสาไม�ใหย%

สัตต�ฝูงใดได�หลงเข�าเถิงเขตยักข�เถ�าที่น้ัน เทียรย%อมเปน // 

อาหารของกินมันทุกเม่ือชะแล อถ ในกาละเม่ือน้ัน สาส%วนว%านางรสีณีตนนั้น คันว%ารุ%งแล�ว นางค็อุ�ม

เอาลูกแก�วเชิยชมดมผมคระหม%อมหน�าว%า ตาต ดูรา ลูกรักแก%แม%เหิย เจ�าจุ%งคอยอยู%ถ�าแม%ยามแลงเนิอแม%เนิอ 

ตาต ปKยบุตต�กา ดูรา เจ�าจันทปโชตา ลูกรักเหิย เจ�าแฝงติดแม%ค็ลําบากอิดอ%อนแท�ยิ่งนักหนา ค็มีแก%แม%แลนา 

คันว%า ฅํ่ามาแล�ว เจ�าจุ%งต�อนอ%อนรับกินนมคูแม%เนิอ ดูรา เจ�าปุตตาลูกรักแก%แม%เหิย คันว%าแม%ได�ลูกไม�แลค็เอามา

หาเจ�ายามแลงแล ดูรา เจ�าลูกรักแก%แม%เจ�าจุ%งอยู%เฝBาแก%สาลาเนิอ เจ�าแม%จักเข�าปDากว%าหาหัวมันแล ลูกไม�ใส%

จังหันเม่ือวันหน�าเช�า เจ�าจุ%งคอยอยู%ถ�าลูนหลังคูแม%เนิอ นางเทียรย%อมมีปกติอันสั่งลูกน�อยดั่งน้ีชุวันค็มีแล อชเม 

ในวันน้ี สิ่งเดียว คันว%านางสั่งแล�วยังลูกแก�วเกิดกับตน สั่งระวนคระครอบสั่งลูก // 

น�อยแล�ว ค็หนีไพค็มีแล อถ ในกาละเม่ือวันนั้น นางค็เข�าไพสู%ร%มไม�นิโครธต�น ๑ เปนอณาเขตแห%งยักข�

เผดเสนา ทิสวา มันหันนางเข�ามา คัณหิตวา ค็หยุบเอาแขนนางแย%งชักไว�นางเต�นตื่นไห�เมามัว นางย%านกลัวดิ้น

ดันร�องไห�สั่นไพมาว%า สามีข�าไหว�ปูDยักข�เปนเจ�าจุ%งกรูณาวางข�าหากขอชีวิตกับด�วยปูDเจ�า ลูกน�อยข�ายังมี มันจิ่ง

ได� ๓ ปลีบ%ทันรู�สังเท่ือ มันคองหันหน�าข�าปางน้ี นั่งอยู%ถ�ากินนมบ%มีไผจักมาชมตางแม% ขอแก%ปูDยักข�เจ�าจุ%งกรูณา

วางข�า ห้ือข้ึนเมือหาลูกหล�าดูดกินนมก%อนเทิอะ อถ ในกาละเม่ือนั้น พาหลา ยักข�ตัวใจกล�าบ%กรูณาสักอยาด 

มันค็กําราบว%า จักกิน ดูรา นางของกินคูอันรําชื่นช�อยมึงนางยาว%าแก%ลูกอ%อนมึงมีเทิอะ เม่ือนั้น นางรสีณีร�องไห�

หาลูกแก�วแก%นไธ�แลปล%อยไว�แก%สาลาว%า ตาต ดูรา เจ�าลูกน�อยแก%แม%นี้ ค็เที่ยงว%าจักตายเปนอาหารแก%ยักข�เถ�าบ%

หล�างว%า // 

จักได�หันหน�าเจ�าห้ือกินนมแลนา ตาต ดูรา สายใจเหิย เจ�าแม%เท่ียงจักไห�อยู%แก%สาลาบ%มีไผมาเปนดั่งคู

แม%อันผียักข�แก%หากนําไพกินนี้ชา จันทปโชตา เหิยหน%อไธ�แม%ปล%อยแลเจ�าไว�อยู%ดงเดียวตนเดียว บ%มีไผจักเทียว

ชมเจ�าแลมามเข�าห้ือกินบัวจาวจีนเจ�าข�อย ไผจักมาอุ�มเอาลูกน�อยแม%กินนมนี้ชา ดูรา เจ�าจันทปโชตาเหิย 

ลูกแก�วแม%ตายแล�ว เที่ยงบ%เปนฅนแลนา นางจอมเมืองร�องไห�บ%มีไผฅนใดท%าวทีท�องดีดาย ทีน้ัน ผียักข�หลวงซํ้า

เล็งด%ากําราบว%า คูกินแล�วมึงอย%าห%วงคองหันหน�าลูกกําพร�ามึงเที่ยงดาตายแลนา อถ ในกาละเม่ือน้ัน ตาวันลง

ตกต่ําเข�ายามฅํ่าออนซอน ส%วนว%า สายภูธรลูกน�อยแลห�อยอยู%สาลาเล็งหาสุตตาหาแม%มาดาคองมัคคาอยู%ถ�า คัน

ว%าหันหน�าแม%แล%นไพหา จับถานะนมชมดูดกินนมลูบไล�แม%มาดายังเล�ากว%ายื่นมือมาหาลูก // 

ได�แล�วยินดี ปุพเพ ในกาละเม่ือก%อน ตํทิวสํ ในวันน้ันเจ�าค็นั่งอยู%ถ�าคองหันหน�าแม%มาดาค�อยค�อยเจ�าค็

คอยทางหาแม%มาดา คองผ%อค็บ%หันหน�าแม%หน%อไธ�ไต%ทางมาเปนสันไดเด แม%คูไปแต%เช�าปางน้ีหากแลงมารอยว%า

แม%ไพหลงปDาง้ิวงากว%าตกไกลแล�ว อ้ันชะรือ  รู�ว%าแม%มาดาประสงค�หาลูกไม�แล%นตกไกลสุดวิไสมาบ%ทันรอดน้ีชา 



 

 

กุมารา ทีนั้น พ�นดั่งเจ�าราชกุมมารสายใจหน%อไธ�พลัดพรากหน�าแม%มาดา โรทันตา ร�องรํ่าไห�หาเรียกไธ�รสีณีว%า 

อัมม มหา ดูราแม%เปนเจ�า ตํวะ อันว%าแม%ค็หากพลัดพรากเจียรจากละเจ�าข�าไพไกลนี้ชา ปาโต ว%าแต%เช�าตราบ

ต%อเท%าสุริยะอัสสะดรลงต่ําเข�ายามฅํ่าออนซอนหวันพอนอนมาแล�ว นกค็บ%มาร�องบินสอดเสี้ยวแสวงหารัง 

เปนสังเด แม%ผู�ข�ามีต�นว%า ราชสีโหเสือปDาแรดช�างกว%าเกล�าจอนหลอนขบ // 

 เอาจอมนางคาบได�แม%ออกไธ�แล�วเล�า มรณานั้นชาแม%เหิย เปนการใดบาขระจวนมาเถิงข�า มาไห�ลูก

กําพร�าร�องรํ่าไห�คระนิงหาน้ีชา ทีนั้น หน%อกระษัตราตนแก%นกล�ากุมมารน�อยหนุ%มหน�าบ%กลัวสัง เจ�าจิ่งดาตัด

ดอกไม�อันอินทาแต%งไว�ผุดลูกได�ไพกว%าจระเดินปDาร�องเรียกว%า แม%มาดาเหิยอยู%แจ�วแจ�วแล�ว เล�าเอามืองุมง�าวไพ

ทังมืดผุดลุกล�มท%าวแล�วค%อยคลานไพเหลือวิไสเด็กน�อยละห�อยหากตนเดียวกลางคืนเทียวผะลาดล�มท�าวแล�ว 

ค%อยคลานไพเครือหนามหนาคัดพงค%อยคลานไพเลิยลวดเถิงอณาโขงเขตแห%งยักขเสนา นิโครธาต�นใหย%เปนท่ี

ใกล�แม%มาดาเจ�าค็ร�องเรียกหาแม%แห%งตนอยู%แจ�วๆ ทีน้ัน นางแว%นแก�วรสีณีตนเปนแม%เทวีได�ยินสัททะสําเนียง

เสียงแห%งลูกแก�วแก%นไธ�ไห�หาตนจะจ�องเสียงเกลี้ยงอ%อนเวหา เม่ือนั้น นางพระยาตนแม%ฟ;งดูแท�บ%สังกา อันน้ี

หล�าง // 

 เปนเสียงปุตตาแจ�งแท� นางจิ่งจักเอ้ินว%า เจ�าแม%อย%ามายักขเสนาเอาแม%ไหว�หนีบ%ได�หากควรตายแลนา 

แม%ค็เท่ียงว%าจักตายเสียจากลูกแก�วคลาดแคล�วมรณาวันน้ีแลนา แม%จักได�เปนอาหารแก%ยักข�เถ�ามันจักกินตาง

เข�าบ%ทันยามแล�ว ปุตตาเหิย ดูรา ลูกรักแม% แม%จักสั่งเจ�าไว�หากยังมีเมฆวดีเปนพ%อเจ�า ตนเหง�ากระษัตราปราบ

กล�าแก%นลุ%มฟBาถ�วนหน�าว%า ราชาเปนพระยาตนองอาจในราชธาณี มีชื่อว%า เมฆวดี เมืองม่ิงกว�างเจ�าอยู%ส�าง

ปารมีบุญยังมี จําชื่อไว� เม่ือหน�าได�เถิงถองเถ�าได�กินเมืองแทนพ%อเปนท�าวหน%อราชา บุญแม%ได�กะทํามาก%อกว�าง

ได�ส�างแต%ใดมาจุ%งรักสาจอมแพงหน%อเหน�าให�ลูกเจ�าได�ปราบชุมพูฝูงสัตรูอย%าเกิดใกล� จุ%งให�อยู%ทีฆาคูแม%แด%เทิอะ 

อถ ในกาละเม่ือน้ัน พระบุตตาลูกน�อยละห�อยอยู%ยามเดียวคันว%าได�ยินคําภตุสาแม%ตนหากบอกสั่งไว�ยิ่งนักหนา

เจ�าค็มีคําสิเนหารักแม%ออกไธ� // 

 เจ�าค็บ%อยู%ได�เลย ลวดเข�าไพหาแม%ที่ในแดนจับเอาปลายแขนจอมแพงหน%อไธ�มาร�องไห�ส%อแม%ว%า ข�าน�อย

อยากกินนมนางชมเอาลูกน�อยใส%เต�าตนนางค็ระวนใจต่ําน�อยว%า โอยหนอมาสังเวทด�วยลูกน�อยสิเนหาแม%น้ีเด 

นางกัญญากล%าวแล�ว ลูกแก�วแก%นภูมมินท�คันกินสองถานางนมแม%แล�ว จิ่งไหว�วอนจาว%า ยักขเสนาเหิยเจ�าฟBา 

ท%านจุ%งกินยังข�าน�อยน้ี มันหากควรชื่นช�อยรํามัน หากจุ%งวางปล%อยแม%ไว� ท%านจุ%งกินข�าน�อยนี้ หากอ%อนมัน ส%วน

ว%า ยักขเสนา สุวตา ได�ยินเสียงคําจาแห%งกุมมารน�อยขานตอบถ�อยว%าเวิยเวิย กุมมารเลิยมึงแก%นน�อยหน�อยจี

จาวค็บ%พอคูกินหลายกัดเดียวเค้ียวหล%มหว%างเข้ียวบ%ยินรํา คูบ%มีหางคําแม%มึงได� ท�องคูไหม�อยู%เจ็ดวันน้ีแล บัดน้ี

อาหารมาทันรอดใกล�คูจิ่งได�บ%วางปล%อยให�แก%ไผสังชา คันว%ามึงรักแม%มึงยิ่งแท� มึงยังอาจขวักเอาหัวใจมึงออกมา

แลกเอาแม%มึงไว� คูจิ่ง // 



 

 

 ให�ได�ยังนาง คูค็จิ่งวางเมือยังแม%แห%งท%านชะแล เท%าว%าให�ท%าเอาหัวใจแห%งท%านมาบัดเดียวน้ี รีบเร็วพลัน

นักหนา คูจักกินวันพรูกเช�าบ%มีคา ทีนั้น หน%อขระษัตราตนแก%นกล�าชมชื่นหน�าเล็งยินดี เพื่อว%าจักได�พ่ําเพ็งทาน

ปารมีอันยิ่งค็เที่ยงว%าจักได�ยังยอดแก�วแห%งสัพพัญOูตญาณอันยิ่ง เจ�าจิ่งอิทิฏฐานเอาดาบแก�วรีบเร็วพลันพระ

บุญทันตนผ%านแผ�ว คันว%า อทิฏฐานแล�วดาบทิพพ�แก�วเกศตกลงมาอยู%เหนือมือขวามาบ%ช�า เจ�าค็กําเอายังดาบ

กล�าชื่อ กัญเชยยะ ผาริตวา มาผ%ายังอกจกเอาหัวใจขวักออกยังหมากแควหัวใจมาวางทอดไว�เหนือมือปูDยักข�เถ�า

ด�วยคําว%า ปูDยักข�จุ%งเอาไพยังหมากหัวใจออกมาเลิศแล�ว เสมิอดั่งแก�วแก%นดวงดีท%านจุ%งจักกินบัดน้ีแล�ว จุ%งปล%อย

ยังแม%แก�วข�าน�อยอย%าช�า ห้ือแม%ข�าเมือสู%สาลารีบเทิอะ ทีนั้น เจ�าจักต้ังคําปรารถนาอันเลิศแล�ว เปนพระตนผ%าน

แผ�ว // 

 เลิศสงสารเพื่อหน%อสัตต�ทังหลายเข�าสู%นิพพานอันเลิศล้ําเจ�าจิ่งซํ้าสวาทคองบุญอันได�ส�างปราบแปร%

กว�างแก%เทพดาทังสอง กามา ๖ ชั้นฟBาน�อมพร�อมหน�าหมู%พระยาอินท�พระยาพรหมตนผ%านด�าว ทังเทพท�าว

เวสสุวัณณ�ตนแก%กล�า จิ่งน�อมหน�าสู%ยินดีกับทังนางธอรณีสรีภูวนาทตนจําจือไว�ยังนํ้าอยาดแล หมายทางกับทัง

นายจําพงสรีคุตตอามาตย�ท%านหากเปนอามาตย�รู�ชุอัน มากับทังเทวดาอยู%ผาเหวหาดถํ้าทุกย%านน้ํานทีทังมวร 

ทังไอสวรตนผ%านเผ�าตนเปนเจ�าแก%อสุราทังนาคานาคีนาคครุฑสุดหน�าอากาศพายบนพายลุ%มต%อเท%าอาวิจีพาย

บนมีอากัณณีถาภควาพรหมเปนท่ีแล�ว จุ%งอาอนุโมทนาอันประกอบแห%งข�าน�อยนาทอันปDาหมากหัวใจให�แก%

ยักข�แลกเอาแม%ไว� เพื่อว%าให�ได�สัพพัญOูแด%เทิอะ คันว%าเจ�าตั้งคําปรารถนา // 

 เท%านั้นแล พระตนแก�วค็จิ่งท%าวทั้งอยืนเหนือพื้นพระธอรณีแขนเขตหย�าตายต%อหน�าแม%มาดาปานดั่งคํา

หลอมหลอมเบ�าหน%อพระเจ�าทอดตนลงที่น้ัน พระจอมวงตนแม%ออกไธ�นางไห�สั่นทั้งตน นางนงวันลูกแล�ว ชม

เอาลูกแก�วอยู%ผาลมว%า ดูรา ลูกรักแม%เม่ือม�อนเม่ือก%อนเจ�าไห�อ�อนแม%กินนม แม%ค็ชมเชิยทุกวันฅํ่าเช�า บัดนี้ เจ�า

หากละแม%ไว� ม่ิงมรณาตายในดงดอนแก%หย�าปDาไม�ละแม%ไว�ร�องไห�อยู%ตนเดียว อยู%ไพรเขียวบ%มีผู�เปนเพื่อนข�าง 

แม%ค็หวังสุขต%อหน�าเจ�าเลิยเล�ามาตายนี้แล ปุตตาเหิย ดูรา ลูกรักแก%แม%ยามเม่ือแม%ไพปDาลูกไม�กว%าหามาแก�วปุต

ตาแล%นต�อนรับแม%อ�อนหน%องมือลง จําแม%ปลงลูกไม�ไว�บ%แว%เว�นสักวัน ในวันนี้พ�อยมรณาพ�นออกปDาลูกน�อย

หน�อยแม%ชายเดียว บ%เหลียวเลงหาแม%มาตายแก%ปDาในไพรยินทุกข�ใจแสนแพงค%า แม%เมือม�อน //  

 คําออนซอนเม่ือแล�ว ลูกแก�วพรากผาลาสรงเกสาอาบน้ํา แม%ค็กําอาบด�วยดี แม%ค็ขัดสีลูบหน�า แม%

กําพร�าใส%แล�ว จิ่งชวนนางสรีพระแม%แล%นเหล�นท%านํ้าเต�นไพมา บุสบัวบานตนหนุ%มหน�อยเจ�าค็อุ�มเอาลูกหน�อย

เมือสู%สาลากินผาลาลูกไม�ค%อยเซาะไซ�แบ%งไว� เม่ือยามนอนคําออนซอนหันหน�าแก�วยอดฟBาแม%ชายเดียวค็เหลียว

ตาเล็งแลผ%อ เหมือนดั่งลูกหน�อยหน%อหลับดีน้ีแลนา เม่ือน้ันนางจอมสรีจิ่งตั้งไว� นพนอบไหว�เทพดาขอจุ%งกรูณา

ในท่ีนี้ ข�าขอห้ือลูกหล�าน�อยแม%คืนมาแด%เทิอะ ขอเอย�าอย%าห้ือหอมแล�ว ลูกรักแก%แม%คืนมาแด%เทิอะ อถ ในกาละ

เม่ือนั้น นางค็วอนวางไหว�เทพดาแก%นไธ�หมู%มเหสีแล มีดั่งอ้ัน สกัสสะ อวจณํ ส%วนด่ังหินบัณฑุกัมพลศิลาบาท



 

 

อันเปนทิพพอาสนาแห%งพระยาอินท� มีอาจิณอันร�อนคะด�างม�างจากอันอ%อนปกกติ สักฺโก อันว%า อินทาตนเลิศ

แล�ว // 

 ตนวิเสสทอดพระเนตรโดยพลันค็จิ่งหันพระจอมธันตนผ%านเหง�าหน%อพระเจ�าตนคํา เปนอนิจจกัมม�หัน

ต%อหน�า อินทาเจ�าฟBาจิ่งลงมาพระอินทาตนเลิศแล�ว ถือค�อนแก�วกวัดแกว%งลงมาหยุบเอาเกสาเสนายักข�เถ�าเขาวิ

วาว%า ดูรา ยักขเสนาเหิย ผู�หยาบช�าใจกล�าบาป พาโล มึงมาข�าหน%อพุทโธตนเลิศแล�ว คือดั่งท%อนแก�วเลิศ

เมืองไทย มึงพ�อยข�าเอาหัวใจกินกว%าจับตนม%อนหน�อยม่ิงเมืองมอนตายปานขอนอยู%เหนือดินแกมหย�า คูจักข�า

ยักข�กล�าจากชีวังก%อนแล คูจักเอาค�อนคะนังตีหัวมึงห้ือแตกเปนเจ็ดเสี่ยงมึงค็เท่ียงบ%ได�ชีวิตเปนไพชา จุ%งดาเอา

หมากหัวใจกุมมารมาดั่งเก%ารีบเทิอะ ทีนั้น ยักข�เถ�ากล�าพาราใจฟ;IงฟBาวกลัวท%านท�าวพระอินทามันจิ่งขราบนพ

น�อมไหว�พระอยู%เกล�าพ�นตา ส%วนดั่งหมากหัวใจค%าท�าวยอดสร�อยฟBาแก%นอุดม ข�ายินขมกินบ%ได�ข�าค็เอาออกละ

ไว�อยู%ด�วยดี พระภูมินท�ตนพราดฟBา จุ%ง // 

 ไว�ชีวิตข�าขอขมาแด%เทิอะ ทีน้ัน พระอินสวรตนเอกอ�างจํายักข�หร�างรีบไวๆ เอาหัวคืนใส%แล�ว อยาทิพพ�

แก�วซํ้าใส%ด�วยดีหายโสมสรีหน�อยนึงแล�ว น้ําทิพพ�แก�วอาบสรงสรีลง อยาทิพพ�ซํ้าอาบตนน�อยนาทลูกคืนมาไหว�

บาทท�าวตนแม%ออกไธ�ลูกย%างได�ดีหลี สรีสวัสสดี ส%วนว%า นางเทวีตนแม%หน%อเหน�าหันลูกเต�าลุกคืนมาไหว�บาทา

ท�าวตนแม%ออกไธ� นางลวดได�ยังใจอันดีกับทังสรีลูกท�าวชื่นชมบานพระโพธิญาณตนแก%นกล�าอันเจ�าฟBาช%วยสม

พารยักข�วอนวางมันขราบไหว�นบบาทไธ�ขอสมมาเทวดาแหนแห%อ�อมวังแวดล�อมซะลอนลวดถวายพรรถทิพพ�

ชอร เหล�มใหย%อันลวดด�วยแก�วสิ่ง ๗ ประการนํ้าพระภูบาลข้ึนแล�ว สู%รถแก�วกับทังราชเทวีมาดา พระยาอินทาค็

เอานางแก�วเมือส%งรวดแล�วยิ่งนคอรเมืองม่ิงแก�วเมฆวดีราชธานีอันเปนที่อยู%แห%งพ%อตนในขณะบัดเดียวนั้นค็เมือ

รอดแล�วหอพระบาท // 

 ยอดแก�วสวัสสดี พระยาอินทาค็จิ่งสระเด็จหนีบ%อยู%คืนเมือสู%เทพตาวตึงสาอันเปนที่อยู%แห%งตนค็มีวันนั้น

แล อถ ในกาละเม่ือน้ัน ปKตุราชา อันว%าพระยาเมฆวดี ตนเปนพ%อหันลูกแก�วหน%อวงสากับทังราชเทวีค็มีใจชมชื่น

ย�าวว%า พระเท ดูราเจ�าเทวีเราพี่มีชีวิตค็หลอตายลําบากอันนึงค็ซ้ําได�พลัดพรากจากเจ�าราชเทวีพี่ค็คึดว%า เจ�าจม

ในนทีบ%พ�นได� พี่ค็ร�องไห�ร�อนโศกไหม�ยิ่งนักหนา พี่ค็เท%าว%าปารมีเปนท่ีเพิ่งไจ�ๆ พี่ค็ห้ือทานกะทําบุญบ%ขาด พี่ค็ 

อยาดน้ําส%งไพหาส�างสาลาขุดน้ําบ%อ ยังเล�าอุป;ฏฐากพระแก�วเจ�า ๓ ประการ พร%องค็ส�างวิหาร ๓ แห%ง ขอจุ%งห้ือ

บุญแบ%งไพคํ้าชูเจ�าพระแม%ทังสองบัดนี้ บุญมีบ%คลาดแคล�วบัดนี้ เจ�าได�มารอดเมืองแล�วดังคําปรารถนาควร

เสาะส�างห้ือราชสรีสมป;ตติแก%เจ�าราชบุตรตนปราเสิฏค็เพื่อว%าท�าวน�อยเกิดสองทีน้ีแล // 

 ทีน้ี ได�ชื่อว%าพระยาอินท�หากห้ือควรเราตั้งไว�เปนเจ�าแก%ประชาค็ควรแลนา คันว%าพระยามีคําจาดั่งน้ี

แล�ว พระตนแก�วจิ่งเรียกมายังเสนาผู�เหง�ากับทังปโรหิตผู�เปนเคล�าถือดอกไม�มาส%วยไหว�ป;ณณาการสัพพะส�างบ%

ไร�ยุท%างได�เททานเปนนิจจการบ%ขาด เดรดาดไพมา ยาจก วนิพก ฅนขอทุกแห%ง เจ�าค็แต%งไว�ยังสาลาทาน ๖ 

แห%งตามแพงพระโพธิสัตต� จวิตวา เจ�าค็ตั้งอยู%เสวิยราชสมป;ตติเปนพระยามีอายุได�ซาวเอ็ดบ%มล�างเจ�าค็หมาย 



 

 

ฆาวาสบ%ยินดี ออกหนีไพบวชเปนรสีอยู%ในปDาไม�ค็ลวดได�ยังญาณอภิญญาณ คันว%าถอยเสียยัขันธะทัง ๕ ค็ได�เมือ

เกิดเมืองฟBาชื่อว%าพรหมโลกค็มีแล สตฺถา พระสวัสสดาตนวิเสสจิ่งเทสนามายังจันทปโชตาชาดก อันล%วงแล�ว 

วัณณะนากับด�วยกันให�เปนขันธะอัน ๑ อันเดียวว%า ตถา เมฆวติราชา  // 

 สุทโธ ปริสุนโธ อโหสิ ดั่งนี้ เปนเคล�าว%า ดูรา ภิกขุทังหลาย ส%วนว%าพระยาเมฆวดี อันมีกาละปางนั้น 

บัดนี้แม%นสรีสุทโทธนะมหาราชา ธัมมชาดวรปKตตาในกาละบัดน้ีแล รัตนคัพภาเทวี ในกาละปางน้ัน คือนางสรี

มหามายาอันเปนวรมาดาในกาละบัดน้ีแล เสสาชนา อันว%าฅนฝูงเสสะหลอกว%านั้น ตถา ในกาละปางนั้น ค็หาก

แม%นพุทธบริษัทบัดนี้ทังมวรแล จันทโชตากุมมาร อันว%า เจ�าจันทปโชตากุมมารอันขวักเอาหมากหัวใจแลกเอา

แม%อันผียักข�ร�ายแก%กล�ากุมเอาในกาละปางน้ัน หากแม%องค�พระตถาคตะในกาละบัดนี้แล ตุมเห ภวันต สูท%านทัง

หลาย ปรารถนาเอาสุข ๓ ประการอันยังทวนเทียววัฏฏะสงสารอันเปนสุขล้ํายิ่งเมืองฅน คือว%า พระยาจักตน

ประเสิฏอันล้ําเลิศในสวัรค�มี // 

พระยาเปนเคล�าค็บ%เท%าสวัรค�เสี้ยวเนรพานเปนการอันได�ยากนัก บ�างหากแสวงหาจันทปโชตาชาตกํ 

อันว%ากรียา นิสํสาวณฺณนา จาแก�ไขยัง จันทปโชตชาดก อันอาจานเจ�ายกออกมาเทสนา นิฏฐิตํ ค็บังคมสมเร็จ

สระเด็จแล�วผ%านแผ�วแล�วบัวรมวรกาละควรเท%านี้ก%อนแล...สระเด็จแล�วแก%ข�าวันทิตย�ยามเที่ยง เดือน ๑๒ แรม 

๖ ฅํ่ายามเท่ียงวันเม็งทิตย�แล ได� ๑๒ นาฬิกา กับ ๑๕ นาที วันนั้นแล... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตํานานนางธอรณี 

 

 นโม ตสฺสตฺถุ ทีนี้จักกล%าวตํานานนางธอรณีก%อนแล ธรณี วุฑฺฒิสวัสฺสติ ปุจฺฉิ พิสฺสนุกัมมานิ ปถวิ ตรา

ลักขนันติ โภมหาชเน ดูรา ฅนทังหลายฝูงประโยชนะ ใคร%รู�อันร�ายอันดี ในมนุสสะอันนี้ จุ%งจักฟ;งยังโบราณกับ

อันชื่อว%า โลกวุฑฒิ อันน้ีเทิอะ พระยาพิสสนุกัมมา ใคร%ห้ือเปนประโยชนะแก%ฅนทังหลาย จิ่งถามป;ญหาเซ่ิงนาง

ธอรณีตนรักสาแผ%นดินทังมวร มักห้ือฅนทังหลายรู�ทุกข�สุขบ%เสมิอกัน ลางพร%องเปนดีมีสุขสมป;ตติเข�าของเงินฅํา

มากนัก ลางพร%องค็เปนทุกข�ไร�เข็ญใจมากนัก ลางพร%อง ค็มีเข�าของไว�พ�อยวินาศสิบหายไพ ลางพร%องค็บ%มีสัง

สักหน�อยบ%หม้ันบ%เท่ียง บางพร%องค็หาเข�าของบ%ได� ค็หาฅวามสุขบ%ได�นั้น เปนดั่งรือนั้นชา ว%าอ้ัน เม่ือน้ัน นาง

ธอรณีจิ่งกล%าวว%า ดูรา พระยาพิสสุกัมม� ฅําอันประโยชนะท%านมีสันใดชาแล ถามข�าว%าอ้ันชา ดูรา นางข�ามักใคร%

ห้ือเปนประโยชนะแก%ฅนทังหลาย จิ่งถามท%านแล ว%าอ้ัน นางธอรณี // 

 กล%าวว%า ท่ีอยู%ข�าบ%เสมิอกันแล พระยาพิสสนุกัมม�จิ่งถามว%า ดูรา นางธอรณี อันว%า อยู%เข�านั้นเปนดั่งรือ

แล เปนทุกข�นั้นชา ว%าอ้ัน นางธอรณีค็กล%าวว%า ดูรา พระยาพิสสุนุกัมม� ท%านจุ%งต้ังโสตาปราสาทหูดาฟ;งดูเทิอะ 

จําไว�ห้ือหม้ันแต%แผ%นดินที่บ�านท่ีเรือนค็ดี ที่คุ�มค็ดี ที่บ�านใดเมืองค็ดี เวียงใดค็ดี หลิ่งไพหนบุพพะคือวันออกนั้น

มีเข�าของแล� หลิ่งไพหนอาคไนยวันออกแจ%งใต�ไร�เข�าของบ%สมริทธี บ%หม้ันบ%เที่ยงแล หลิ่งไพหนทักขิณะหนใต�มัก

ช%างผิดเถียงกันแล หลิ่งไพหนหอรดีมักเสียของแลอยู%บ%หม้ันบ%เท่ียงแล หลิ่งไพหนปสิมวันตกแลหนพยับแล หนอิ

สานวันออกแจ%งเหนือมักเปนพยาธิแล ผีมาบีบเบียนอายุค็บ%ยืนบ%ทันเสี้ยงเขตอายุหนุ%ม บ%เปนไภยยะต%างๆนาๆ

แล หล่ิงไพหนอุตตระหนเหนือ สมริทธีอยู%มีลาภมากนักแล หลิ่งไพหนอาคไนยวันออกแจ%งใต�มักเปนพยาธิแล 

เลี้ยงสัตต�บ%แพ�แล บ�านใดมีน้ําหนองแลสระจอมปลวก หนปุพพะแล ซํ้าเข�ามาหาดีนักแล มีทังหนเหนือค็ดี

เหมือน // 

 กันสันเดียวน้ันแล บ�านใดเมืองใดเวียงใดมีสระถะพังวังโบกขรณีมีกลางแล สูงชุเบ้ืองชุปลายแล ฅนอยู%

แวดนั้นชื่อว%า มังคละตนแก�วแฅวนดีเหลือที่อ่ืน สมริทธีนักแล บ�านใดเมืองใดราบเพียงเปนดั่งหน�ากลองไชพาย

ใดบ%ต่ําบ%สูงเสมิอกันชุเบื้องชุพายน้ัน ๑ ชื่อว%า สรีมังคละอยู%ดีแล บ�านสวาดกลางส%งสัณฐานดั่งอองเต%าน้ัน ข้ีไร�

นัก บ%อ้ันค็แพ�จักขุโสตาบ%ดีอยู% จุมปลวกมีหนอาคไนยแล หนหอรดีอิสานในหนทิสสะอันน้ี บ%ดีแล ห้ือตั้งขันผ�า

ขาวผ�าแดงว%า เทียน ๔ คู% วัตถุเฟTUอง ขุดออกไพเสียในท่ีไกลเทิอะคันล้ําซาววาเข�ามาหาบ�านห้ือขุดเสีย คันล้ํา

เขตบ�านออกไพซาววาบ%เปนสังแล คันมีหนวันตกหนเหนือหนวันออกหนใต�หนพยับห้ือปูชาเข�าตอกดอกไม�



 

 

กล�วยอ�อยไว�ห้ือเปนสรี อย%าห้ือไผกะทําอันทรายเทิอะ อันว%าไม�ใหย%ค็สันเดียวแล ไม�ผักอีฮุมแล ไม�สําโรง เดื่อ

เกลี้ยง อย%าปลูกไว�ใกล�เรือนแล คันว%ารากมันดันพื้นเรือนได�จักสิบหายเรือนเม่ือนั้นแล ไม�แก�วไม�จุมปา // 

 ไม�ตาเสือ อย%าปลูกไว�ใกล�เรือน คันว%าใหย%มาเพียงเรือนรอมเข�าของบ%ข้ึนแล อันนึงมักเปนใหย%ภยะต%าง

ต%างนาๆ แล อันนึงไม�งิ้วไม�ทองอย%าปลูกไว�ใกล�บ�าน คันใหย%มาเพียงเรือนพ%อแม%เจ�าเรือนจักตายค็บ%ภัยะ จักเกิด

มีบ%อย%าชะแล อันนึงอย%าปลูกกล�วยไกล�เรือนบ%ดี มักเปนทุกข�เปนโทสะชะแล มักเปนถ�อยเปนคําแล ประการ ๑ 

บ�านใดเปนรูปสะเพาค็ดี เปนรูปพระจันจิ่งออกใหม%ค็ดี เปนรูปพระจันเพ็งค็ดี เปน ๔ แจ%งเสมิอกันแท�ค็ดี บ�าน

ฝูงน้ีอยู%ดีมีลาภแล อันบ%ดีนั้นเปน ๓ แจ%งบ�านนั้นมักผิดกัน บ�านใดสวดกลางเปนดั่งออกเต%าน้ัน ย%อมเปนไภยะ 

บ�านใดเปนถ�องเปนแถวไพเปนดั่งเรือนกาศน้ัน มักเปนพยาธิหาสุขบ%ได�แล ประการ ๑ จักแปลงบ�านใหม%ทีนั้น

ชา ติว%า แผ%นดินน้ีย%อมมีเทวดาแล ผีทังหลายหากอยู%ต�นไม�ต�นหย�าแล เครือเขาคู%แห%งคู%ที่แล ห้ือเปนสะตวง ๔ 

อันแล�ว อัน ๑ ใส%รูปช�าง อัน ๑ ใส%รูปมล�า อัน ๑ ใส%รูปฅนชาย อัน ๑ ใส%รูปฅนยิงแล�ว ใส%เข�า ๔ ป;Uนแล กล�วย

อ�อยหมากพลูแกงส�มแกงหวาน // 

 เข�าเปลือกเข�าสารแล อันละ ๔ พร�อมแล�ว เอาหินร�อยลูกห้ือเปนเงินแล เอาเข�าหม้ินสิบหัวเปนฅําพัน

แล�ว เอาน้ํา ๔ บ%อใส%ขันแล�ว เอาไพไว�ทํ่ากลางแล�ว ห้ือหาไม�คานทุงแปลงเขตบ�านไว� ๔ ด�านแล�ว อย%ารีบเผี้ยว

เทื่อแล กล%าวว%า ตูข�าทังหลายเปนฅนเจ�าฟBา เปนข�าเจ�าแผ%นดิน จิ่งเอากันมาอยู%มากินมาส�างมาแปลงเรือนที่น้ี 

ว%าอ้ัน ทีนี้ค็ตามอาชญาอานุญาตห้ือตูข�ามามากินท่ีนี้แล ตูข�าทังหลายค็มีเงินหม่ืนฅําพันแล�ว สัพพะโภชนะ

อาหารแกงส�มแกงหวานช�ามล�าข�ายิงข�าชายมาไถ%ชื่อ เอาที่สูเจ�าอันเผารุกขาต�นไม�ต�นหย�าลอมฅา ขอราธนาสู

เจ�าทังหลายจุ%งเอากันหนีไพห้ือพ�นตามเขตแดนเจ�าแผ%นดินแห%งตูข�าทังหลายเทิอะ ตูข�า จักตั้งปฏิญาณไว�มีสันน้ี 

ตูข�าทังหลายอยู%ท่ีนี้ ไพนานประหมาณพันปลีในเมืองฅน ตูข�าเปนเขตเปนขระหนาดแล ว%าอ้ันแล�ว เอาหินลูกนึง

น้ําหนักห้ือพอพันข้ึนบนฝ;งไว�ท่ํากลางใจบ�านเปนสักขีว%าอ้ัน คันว%าหินลูกน้ีเน%าเปนดินไพเม่ือใดจิ่งเปนพันปลีใน

เมืองฅนตูข�าแล // 

 หินลูกนี้แล บ%เน%าเปนดินไพเทื่อ สูเจ�าทังหลายอย%าพิกมา คันหินลูกน้ีเน%าไพแล�ว สูเจ�าทังหลายค%อยเอา

กันฅืนมาอยู%ที่เก%าสูเทิอะ คันหินลูกน้ีบ%เปนเผ�าบ%เปนแผ%นดินเมืองไพ สูอย%าฅืนมาเทื่อเทิอะ ว%าอ้ันแล�ว ค็เอาซะ

ตวงอันมีรูปช�างส%งหนเหนือ ซะตวงรูปม�าส%งหนใต� ซะตวงรูปฅนชายส%งหนวันออก ซะตวงรูปฅนยิงส%งหนวันตก 

ห้ือพ�นเขตซาววาแล�ว ค%อยเผี้ยวถางที่จักตั้งเรือนนั้น อย%าเผาไฟค%อยถางเอาเทิอะ ประการ ๑ ไม�ต�นเปนสรีนํา

ชาวบ�านห้ือไว� อย%าได�ฟ;นตัดเสียเปนสรีนําชาวบ�านชาวเรือนห้ือไว� คันบ%มีหามาปลูกไว�ที่หนสรีอยู%น้ันเทิอะ ว%า

อ้ันค็มีแล เม่ือน้ัน พระยาพิสสนุจิ่งถามว%า ดูรา นางธอรณีท่ีอยู%เขาค็บ%เสมิอแล�ว พ�อยบ%วุฑฒิหาข�าวของบ%ได�นั้น 

มีสองประการ อัน ๑ บ%เคิยทรงข�าวของบ%หม้ันเหตุหาอ้ันคําบ%ได�จิ่งบ%วุฑฒิแล อัน ๑ เขาริฟBองเอาข�าวของด�วย

อันบ%ชอบจิ่งบ%วุฑฒิแล // 



 

 

 บางพร%องค็แพ�ตนผู�เดียว ลางพร%องค็แพ�ทังเรือน ลางพร%องค็แพ�ทังบ�าน ลางพร%องค็แพ�ทังเมืองช%าง    

วินาสสิบหายทังบ�านทังเมืองอันเปนดีมีเข�าของแล�ว พ�อยถอยเถียวเสียวินาสสิบหายไพนั้น เขาถูกขึดอันใดอัน 

๑ บ%ชอบธัมมดาเขาจิ่งวินาสสิบหายแล เหตุเขาทังหลายบ%รู�จักอันขึด ๔ ประการนี้แล ผู�ใดได�ถูกต�องบ%ดีแล ลาง

พร%องค็แพ�ตัวผู�เดียว ลางพร%องต้ังฅําต%อพ%อแม% ครูบาอาจารย�ตนแล ค%าบาดค%าลางแล เอาเข�าลีบสูนเข�าเต%งมา

ขายกินฝูงน้ี ผู�ใดต�องคอแพ�ตัวมันผู�เดียวนั้นแล ดั่งขึด ๔ ประการน้ัน คือว%า ตนพระยาเจ�าเมืองได�อาชญาห้ือได�

กะทําค็ดี ตนพระยาได�กะทําค็ดี จักสังคหะบ%ได� แม%นว%า เสนาอามาตย�ครูบาอาจารย�จักสังคหะบ%ได�แล เหตุ

บ%เปนใหย%แก%รัฏฐะประชา เหตุตัวบ%แปลงน้ําแปลงดินบ%ได� เท%าควรขับพระยาหนีเสียเมืองแล�ว ห้ือพร�อมกันยก

เอาหน%อท�าวชาวพระยาราชบุตต�ตนเปนอุปราชาข้ึนเปนพระยาแล�ว จิ่งสังคหะจิ่งโพ�นชะแล คันว%าถ�วน ๗ วัน

แล�ว ค%อยไพนิมนต�เอาพระยาตน // 

 เกล�ามาแล�วจิ่งเว�นราชสมป;ตติพื้อเม่ือพายลูนจิ่งหายขึดดีหลีแล คันพระยาบ%รู�บ%ได�อานัติปลงห้ือกะทํา

นั้น หากดานอกขอกนิคมกินเท%าควรตนพระยาไพสังคหะอย%าห้ือผู�อ่ืนไพตาง คันบ�านนอกขอกนิคมท่ีไกลเมือง

นั้นควรพระยาหน%อท�าวราชบุตต�ตนจักแทนราชสมป;ตติจักมาพายหน�าไพตางพระยาค็ชอบถ�วนชะแล ห้ือกะทํา

ตามลักขณะเคล�านั้น มีเทียนเงินเทียนฅํา ๕ เหล�มดอกไม�ฅํา ๔ ดอก ไม�เงิน ๔ ดอกเงินพันฅําหอยเบี้ยหม่ืน

หมากหม่ืน ผ�าขาวผ�าแดงพอวา เข�าเปลือกหม่ืนเข�าสานพัน ประทิส ๔ ปาง พร�าว ๔ ลูก กล�วย ๔ หวี สาด ๔ 

ผืน นํ้าต�น ๔ หน%อกล�วยหน%ออ�อย ๔ หน%อ ลูกไม� ๔ อันดอกไม� ๔ จี๋ น้ําบ%อ ๔ บ%อ แกงส�มแกงหวานหมากพลู

เข�าตอกดอกไม� เข�า ๔ ก�อนใส%ซะตวงห้ัน อันน้ีรักขณะนอกหน%อฅํา คันว%าหน%อฅําห้ือมีเทียนเงิน ๔ คู%เทียนฅํา ๔ 

คู% คันเมืองน�อยเทียนเงินเทียนฅําแลอันแล ๒ คู% คันว%าคามณีบ�านหม่ืนเมืองแสนห้ือมีเทียนเหล�มบาทคู% ๑ เทียน

น�อย ๘ คู%ตามลักขณะเคล�าเงินพันฅําร�อยถ�านนึง เงิน ๓ ร�อยถ�านนึง เงิน ๒ ร�อยถ�านนึงแล ยามกะทําน้ันห้ือใส%

ราชวัตรทัณฑกัมม�ผู�กะทํา // 

 นั้นแล เขากะทําผิดเยื่องใดห้ือเขาขุดได�ถมเยื่องน้ัน จิ่งควรแล คันได�ตัดฟ;นห้ือปุดจิ่งได�ปลูกไม�แทนดั่ง

เก%าแล ขันตั้งนั้นห้ือผู�กะทําผิดนั้นตั้งเทิอะ ห้ือดาเคร่ือง ๔ แล�ว ห้ือเอาคาถาบทน้ี เสกน้ําห้ือเข�าต�น ๔ หน%วย

นั้น ๗ ที อม วรณี น ปถวี รสฺสะ สิทฺธิกมฺมํวิรู ฐิยานํ ขิพปXเทหิ บทนี้เสก ๗ ทีแล�ว ถอกตกแผ%นดินแล�ว ยามเม่ือ

หดร้ําห้ือว%าบทนี้ ยํ ยํ น สมามิ ตํ ตํ สมิชนฺตุ เมท สทา ตราบเถิงเสี้ยงน้ําต�นแล�ว ว%าแก%แม%ธอรณีว%า ธอรณีเจ�า

ขอมีห้ือหายยังอุปบาทกังวลอนทรายทังหลายฅวามสวัสดีจุ%งมีแก%ตูข�าทังหลายแด%เทิอะ ว%าอ้ันแล�วแล ดูรา 

พิสสนุกัมม� คันบ%แพ�ขึดเสียค็บ%วุฑฒิสักอันแล คันว%าแพ�ขึดเสียแล�ว จิ่งวุฑฒิแล อยู%ดีมีสุขชุอันแล เครื่องตั้งปูชา

กล�วยอ�อยลูกไม�หัวมันหมากพลูเข�าตอกดอกไม�แกงส�มแกงหวานใส%ซะตวงถวายปูชาเจ�าตนรักสาแผ%นดินพายลุ%ม

เทิอะ ห้ือขว้ําซะตวงเสียห้ันเทิอะ คันว%าบ%กะทําดั่งน้ี บ�านเมืองบ%วุฑฒิค็จักขรํ้าเขรือกเปนอุณหาการขร้ําเขรือก

พร�อมกับกันเปนโกลาหลต%างๆ แล อัน ๑ โอ // 



 

 

 ชารสแผ%นดิน ค็จักจมลงไพเสียหาโอชารสบ%ได�แล สัพพะพิชชะทังหลายค็บ%ดี บ%มีงอกออกบานงาม 

ส�มค็บ%หวานหาโอชารสบ%ได�ชะแล ดูรา พระยาพิสสนุกัมม� กะทําอันบ%ชอบธัมม�ค็เปนเหตุห้ือสิบหายแล ลูกค็บ%

ครบอยําพ%อแม%น�องบ%อยําพี่ เมียบ%อยําผัว ฝูงนี้บ%วุฑฒิสักฅนแล ดูรา พระยาพิสสนุกัมม� อันว%า ฅนทังหลายส�าง

ฆาวาสอยาวเรือน เอาไม�บ%เลือกค็บ%วุฑฒิแล อัน ๑ โลกหากตั้งไว�เปนปลีเดือนเปนวันยามบ%กับตามพ�อยบ%รู�ร�ายรู�

ดี เท%ามีแต%คําพาลแล กะทําบ%วุฑฒิแล ฅนทังหลายกะทําอันใดแล บ%พิจจารณาตัวบ%รู� ค็บ%ปุจฉาโจทนา ท%านผู�อ่ืน

ผู�มีประหยาห้ือรู�อันร�ายอันดีสักอันมันค็บ%วุฑฒิแล บ%ควรเอาแปลงเรือนอยู%นั้นไม�ฟBาผ%า ๑ ไม�ตายชันอัน ๑ ไม�

ปลายด�วน ๑ ไม�เครือเขาเขียวเก่ียว ๑ ไม�บ%ปUXาบ%ฟ;นมันหากท%าวผู�เดียว ๑ ไม�จมน้ําจมดิน ๑ ไม�แยงเงา ๑ ปUXาลง

งําเงา ๑ ไม�เปนน้ําออกกลางลํา ๑ ไม�มองง%าเสมิอกัน ๑ ไม�เกิดเหนือจอมปลวก ๑ ไม�แดนเมือง ๑ ไม�ทังหลาย

ฝูงน้ี อย%าเอา // 

 มาแปลงเรือนอยู%บ%ดี ย%อมสิบหายเม่ือพายลูนแล ไม�อันดีเปนมังคละนั้นเคล�าใหย%ปลายเถ้ียว เคล�าแล

ปลายเสมิอกัน ๑ ก�มเลิงดี ๑ ชื่อว%า สิงภรักดี เคล�าใหย%ปลายเถ้ียว ชื่อว%านาริกาสดี เคล�าปลายใหย%ชื่อว%า ทลิทดี 

เคล�าน�อยกลางใหย%ปลายน�อย ชื่อว%า ปุงสักกะเลิงมักเปนพยาธิแพ�ปายโฟกมักไภยะ มีอยางมักเปนไภยะบ%ดีแล 

อัน ๑ ไม�เหล�มเดียวมีค%า ๑ คู%กันบ%ดีแล ลักขณาไม�มีสันน้ี ฅนทังหลายบ%รู�ยังไภยะอุบาทว�ฝูงน้ีแล นับกะทําแม%น

ว%า ได�ไม�อันบ%ดีค็สิบหายย�อนไม�ย�อนเรือนค็แพ�ทังเรือน ลางพร%องค็แพ�ทังเมือง ถ�านพอวินาสสิบหายทังบ�านทัง

เมืองค็มีแล บ%ใช%อยู%ดีมีแล สิบหายบ%มีแล หากได�กะทําแล พ�อยสิบหายค็มีแล ดูรา พระยาพิสสนุกัมม� ทีนี้จัก

กล%าวยังโลกวิเนท อันใหย%ห้ือรู�แจ�งก%อนแล อันว%า ถมสมุทร� ขุดขระแส แปรทวาร ลานสรี มล�างตรีโอษ ปกคะ 

โดงกลางทุ%ง เก%าถมใหม%นึง ๗ ประการนี้ขึดใหย%แก%บ�านแพ�เมืองแล ผู�ใดบ%รู�ได�กะทําบ�านใด // 

 บ�านนั้นค็สิบหายแล กะทําเมืองใดเมืองนั้น ค็สิบหายแล ผู�ใดกะทําช%องใดมันบ%ใช%ว%าจักเยียะวันนี้ สิบ

หายวันพรูกบ%มีแล เยียะเดือนน้ีสิบหายเดือนหน�านั้นบ%มีแล จาด�วยอันขึดนี้ มันค็หากหลิ่งค�อยถอยเถียวไพด�วย

ปลีด�วยเดือนแล จิ่งสิบหายเม่ือพายลูนแล ดูรา พระยาพิสสนุกัมม� อันว%าถมสมุทร�นั้น คือว%าถมน้ําบ%อเก%าอัน

ท%านได�ส�างแปลงไว�น้ัน สระตระพังวังโบกขรณีไผบ%ส�างบ%แปลงหากมีแต%ธัมมดามานั้นถมเสียค็ดี ขุดขังเสียห้ือ

แห�งแปลงเปนไร%เปนนาแล ตั้งบ�านต้ังเรือนต้ังเวียงอันนี้ ชื่อว%าถมสมุทร�แล ขุดขระแสน้ัน คือว%าขุดนํ้าหน�อยพาย

เสียแฅวเก%านั้นแล แปรรูทวารนั้น ท%านมีแต%ธัมมดาพ�อยตึดเสียแปลงใหม%แล ปะตูบ�านปะตูเวียงปะตูโรงปะตูวัด

วาอารามฝูงนี้ ชื่อว%าแปรรูทวารแล ลานสรีน้ัน ได�ตัดไม�เสื้อบ�านฟ;นไม�เสื้อเมือง ไม�ดงอารักษ�ดงปDากําไม�ท่ีฅนยัง

ร%มอยู%พาดไม�ม่ิงไม�อันเปนสรีบ�านเมือง ไม�สรีมหาโพธิฝูงนี้ ชื่อว%า ลานสรีแล มล�างตรีโอษน้ัน คือว%า มล�างฅ�อน

เหล็กทั่งคีมแล ๓ ประการน้ี // 

 บ%ดีแล ลานฅ%าเสียเสี้ยงแล�ว เอาทุงมาแขวน ช่ือว%า ปกคะโดงกลางทุ%ง บ%ดีแล เก%าถมใหม%นั้น คือว%า     

ฅวากร้ัวบ�านร้ัวคุ�มรั้วเวียงแล แปลงปะตูใหม%ตึดปะตูเก%า แปลงทางใหม%ตึดทางเก%าฝูงนี้ ชื่อว%า เก%าถมใหม%บ%ดีแล 

ดังว%าฅ�อนทังคีมหลุไพนั้น ฅ�อนค็ควรแปลงฅ�อนดังเก%า ท่ังค็ควรแปลงทั่งดังเก%า คีมค็ควรแปลงคีมดังเก%า อย%า



 

 

แปลงเยื่องใหม%บ%ดีแล ฝูงกล%าวมานี้ขึดใหย%แล ดูรา พระยาพิสสนุกัมม� อันว%า ขึดน�อยมากมีสันน้ีแล คือว%า โลภ

เขตโลภแดนแลโลภเปงยอยแลเปงชังแล ขุนทองแดงเปงแปลงปอบเงินจ%ายกิน ๑ ข�าใช�ตัวกินแล เอาเปนเมียแล

เอาเมียน�อยเปนเมียหลวงเสีย เอาเมียหลวงเปนเมียน�อย ไต%ถ�อยเอาคติ ๕ ประการเปนประไจยปะมาทะดู     

แฅวนผู�เถ�าผู�แก%ค็มีแล บ%ใช%ว%าอยู%ดีบ%มีแล สิบหายแล อัน ๑ มองตําเข�าบ%พิกหัวไพทางเดียว อว%ายหัวตํากัน ชื่อ

ว%า ไภยะ ยํวิวาทะ มักผิดเถียงกันแล ดูรา พระยาพิสสนุกัมม� ฅนทังหลายบ%รู�ยังอุปบาททังหลายฝูงกล%าวมาน้ีแล 

ท%านจุ%งบอกแก%ฅนทังหลายอันอยู%ใน // 

 มนุสสโลกพุ�นเทิอะ ว%าอ้ันค็มีแล เม่ือพระยาพิสสนุกัมม�ค็รับเอาคํานางธอรณีน้ัน มาอานุญาตห้ือแต% 

ปถมกัปตั้งไว�นั้นแล เม่ือน้ัน พระยาพิสสนุ หนีไพสู%เกาะสมุทร�ที่ไกลเมืองตักกะสิลาปถมนคอรโลกโพ�นห้ันแล 

พระยาพิสสนุกัมม�ค็ไพแต�มเปนจารีตไว�ยังหินห้ันแล ยังมีพระรสีเจ�าตน ๑ ชื่อว%า สุเวรสี ได�เถิง ป;ญจอภิญญาณ

สมป;ตติค็ไพบิณฑิบาตค็เข�าไพในเมืองสิลาปถนคอรโลกเท%าชื่อว%า นคอร คือว%า ตักกะสิลามาสันเข�ายังเกาะส

มุทร�ท่ีนั้นค็หันยังจารีตอันพระยาพิสสนุกัมม�หากแต�มเอาไพสําแดงแก%ชาวเมืองตักกะสิลาจิ่งรู�จักได�รู�ได�หัน ปฏิ

สืบกันมาตราบต%อเท%ากาละบัดนี้แล กล%าวยังตํานานหนังสือนางธอรณีค็แล�วเท%านี้ก%อนแล คันว%าจักแปลงเรือน

ห้ือข้ึนท�าวทัง ๔ เสียก%อนแล ห้ือปูชาพระยานาคห้ือแปลงซะตวงอันนึง เคร่ือง ๘ ช%อขาว ๘ มีแกงส�มแกงหวาน 

๘ เข�าสุก ๘ แล เข�าตอกดอกไม�เทียนแลอันแล ๘ ใส%ซะตวงห้ันพร�อมแล�วห้ืออ%านคาถาอันน้ีว%า นาคนุ // 

  อนัญจะ อภินารฏYฐะ เหถะ ว%า ๓ ทีแล�ว คําอันใดดีค็ว%าเอาแถมเทิอะแล ห้ือเอาซะตวงส%งไพก�นทูเรือน

แล�ว ห้ือขว้ําซะตวงเสียเทิอะ กล%าวด�วยคําว%า ตํานานนางธอรณี ค็บังคมสมเร็จสระเด็จแล�วเท%านี้ก%อนแล สระ

เด็จแล�วแก%ข�าเดือน ๑๑ แรม ๓ ฅํ่า พร่ําว%าได�วันพุธยามแตรข้ึนสู%เที่ยงกับสิบนาฬิกากับ ๕๕ นาทีวันน้ันแล 

อาภิไชยภิกขุเขียนแล... 

  


