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 ใบรับหน�าปทุมมกุมมารแล ปทุมมกุมมารต�นผูกเดียวแล ท�านเหิย // 

 นโมตัส!สัต!ถุ มสาหิตวํ มหาราชติ อินฺทสัตฺถา เชตวัณฺเณวิหรันฺเต อารัพฺภะ กเถสิ สาธโว ดูรา สัปปุริส

สะทังหลาย อันมาอยายกันแวดล�อมตั้งหน�าน�อมฟ-งธัมม�ประกอบด�วยกัมม�อันยิ่งโสมนัสชื่นชมบานหัวใจหวาน

ตื่นต�องซ่ึงแต�ห�องหอรทัยอันมาพร�อมกันในวิหารไหย�จุ�งตั้งหน�าไพฟ-งยังปทุมมชาดกอันปราเสิฏในกําเลิสไขรส

ในเม่ือสมเด็จตนวิเสสยานะเพสพิจจารณาการเมืองยังธอรมานพระค็โผดสงสารหลายหมู�ตั้งหน�าอยู�เชตวัน

อันเปนอารามแห�งนายอนาถบิณฑิกัสสะมหาเสฏฐีมีสัทธาใจกว�างท�านแต�งสร�างเปนทานแก�สัพพัญ;ุตัญญาณ

เปนเคล�าแล สาวกเจ�าอยู�ทรงธัมม�ค็มีแล อรัพภะกเถสิ พระค็ปรารภเซ่ิงภิกขุตน ๑ อันชื่นด�วยสัทธารักสายังพ�อ

แม�ห้ือเปนเหตุแก�ธัมม�เทสนาพระค็กล�าวเปนคาถาว�า มสาหิตวํ มหาราชดั่งนี้เปนเคล�าพระพุทธเจ�าตนปราบ

เหง�าแลโลกาปงกรูณาแก�ป-ณณสัตต�ไจ�ๆ กล�าวยังชาติปทุมมชาดกพระค็ยกออกว�าดั่งนี้ พระค็กล�าวเซ่ิงเทสนา

ว�า ในกาละเม่ือก�อนยังมีเจ�าภิกขุตน ๑ บ�ผ�อนด�วยสัทธามีใจกรูณาพ�อแม� ใจกว�างเปน // 

 กตัญ;ูมีมูทูรู�รอดตรัสแจ�งจอดกตเวทานรักสาสีลทุกฅํ่าเช�า รักสาพ�อแม�เปนเจ�าชุวันฅืนผ�าผืนค�าแพง

ใหย�แต�งไว�ถ�ามาดาโภชนะพร�อมคูเจ�าแต�งไว�ชุอันๆ เจ�าค็ปฏิบัติไพชุวันไจ�ๆ บ�ห้ือพ�อแม�ได�เคืองใจคุมบาตมาแปง

เปนปุ?นเหลือกว�านั้นจิ่งสันแลนา ตั้งแต�น้ีไพพายหน�าภิกขุด�าติเตียนมหาเถรเจ�าตนนี้บ�ชอบปองเลี้ยวลอบหลวง

หลายเท�าขงขวายมาเลี้ยงฅนคระหัสถ� อยู�เที่ยงบ�ขาดเพียรสักวันเจ�าค็ไพชุวันบ�ยั้งควรเร�าเอายังเจ�าภิกขุตนนี้เล�า

เอาไพไหว�พระพุทธเจ�าตนปราบเหง�าแล เราก�าชอบแก�เราแล  ว�าอ้ัน เม่ือนั้นคันว�าเจ�าภิกขุทังหลายกล�าวอุบาย

ว�าดั่งนี้แล�ว เขาค็รีบแส�วแขนชักไพแฅวนกันบ�อยู�รีบชักเข�าไพสู�พระมุณีจาคํามีหลายสิ่งเซ่ิงเจ�าตนยิ่งนัก สัตถา 

ว�าข�าแด�พระพุทธเจ�าตนวิเสสภิกขุตนนี้กะทําผิดบ�ดีปฏิบัติอิตถีอยู�ไจ�ๆ ด่ังผู�ข�าได�ไพหัน ไหว�สาตามบอกเหตุเซ่ิง

เจ�าตนวิเสสองค�ฅําบัดนี้แลนา เม่ือนั้นพระสัตถาตนประเสิฏตนล้ําเลิศองค�ฅําได�ยินคําเจ�าภิกขุมาเล�ากล�าว ว�า

เจ�าภิกขุ // 

 ตนน้ีบ�ดี พระมุณีค็ตรัสแจ�งจอดคระนิงรอดประหยาฅวามพระค็ถามว�าดั่งน้ี ภิกขุเว ดูราภิกขุทังหลาย 

อันเอานิยายบอกว�าเจ�าตนน้ีส็อกกAอกบ�ดีเลี้ยงอิตถีอยู�เที่ยงบอกห้ือเสี้ยงอย�าเขงขามอย�าห้ือมีฅามอยุดอย�อน 

บอกตามแต�ก�อนไขมาห้ือพระสัตถาได�รู�กล�าวแจ�งอันมีเปนดั่งได�ยินมานี้ท�านกล�าวชื่อป-นคูว�าท�านไพคุมบาตไพบ�

ขาดสักวันคุมมาเลี้ยงฅนคระหัสถ�อยู�เที่ยงตามเชียงสายทุกวันท�านหากปฏิบัติตามแท�อ้ันชะรือ อามะภันเต ข�า

แก�เจ�ากูตนเปนครูแก�โลกพ�นจากโทสสงสารภิกขุตนนั้นค็บอกมือวาดตั้งเกล�าไหว�พระเจ�าทุรสานว�า ข�าแด� 



 

 

พระทสพลตนวิเสสเหตุอันนี้หากมีเที่ยงแท�บ�คลาดด�วยภิกขุตนน้ีหากมากล�าวแก�พระเจ�าตั้งแต�เคล�ามาดั่งพระ

สัตถาได�แจ�งเที่ยงรู�เสี้ยงชุประการน้ีแล เม่ือน้ัน พระพุทธเจ�าตนปราบเหง�าโลกาท�านมีประหยาจับเพสรู�ด�วยเหตุ

ถ�องตรัสว�าบัดนี้นา ท�านเลี้ยงฅนคระหัตถ�ได�ฝูงอ่ืนอันมาลื่นมาเคิยอ้ันชะรือ รู�ว�าเปนพ�อแม�ท�านจุ�งกล�าวแก�ป-น

มา ตทา ในกาละเม่ือน้ันเล�าเจ�าภิกขุตนน้ันท�านอยู�หันทุรสาน ยอมือวานใส�เกล�า ว�าข�าแด� พระพุทธเจ�าตน

ปราบ // 

 เหง�าโลกาข�าปฏิบัติมาหลายเผ�าเชื้อคําเคล�าไหว�วาข�าปฏิบัติมาบ�พรากเขานั้นหากมีคุณมันเปนคุณ

เหลือแหล�เขาน้ันหากเปนพ�อแม�แห�งข�า หากควรอยําข�าจักบอกตามคําห้ือแจ�งกล�าวห้ือรู�แห�งคํามีข�าแลนา โป

ราณกะ เม่ือนั้น พระพุทธเจ�ากล�าวห�ามตามคําอันหลางคํามีต�นว�า ภิกขุเว ดูราภิกขุทังหลาย นิยายอันนี้องอาจ

อย�าประหมาทร�ายราบอย�าขระหนาบราวีหากเปนปาเวณีมาแต�ก�อนหากกะทําปฏิบัติแท�บ�ผ�อนมีเพียรบ�เปน

บาปแก�มหาเถรอย�านับตอบป-จฉาว�าภิกขุตนนี้นาบ�ประกอบบ�ชอบด�วยวิไนยกาละเม่ือพ�นไพเมินนานมากดับไพ

หากเมินนานป-ณฑิตจารผู�ประเสิฏเทียรย�อมมีใจกว�างเกิดกรูณารักสายังพ�อแม�บําเริญแท�ดีหลีชีวิตมีแหม�นบ�ไว� 

ขวักออกได�ตายตางในกลางดงแหล�งไหล�แก�ป?าไม�เฟDอยหนาเทวดายอคุณมากเจ�าฟEาหากลงมาวันน้ันแลนา ว�า

อ้ัน ตนแก�วสัพพัญ;ูตนเปนครูแก�โลกกล�าวแก�โทสมหาเถร คันว�าเจ�าเทสนาเม้ียนแล�วค็ลวดหับกระอูบแก�วบ�

เจียรจาเพื่อห้ือเปนคุรุภาสาองอาจ ยามน้ันเจ�าภิกขุตนสะหลาดด�วยโวหารจิ่งนมัสสการขราบไหว� // 

 ยังพระบาทไธ�ทุรสานว�า ข�าแด�พระพุทธเจ�าตนเปนเจ�าแก�โลกา อันว�าตํานานอันนี้นาแต�ก�อนบ�รู�ห�อน

ยินมา ผู�ข�าขอราธนาพระเจ�าจุ�งนําเอามายังเคล�าอติเตธัมมาไขคําบอกแจ�งห้ือรู�แห�งเคล�าคํามาแด�เทิอะ ว�าอ้ัน 

ยามนั้น สัตถาสัพพัญ;ูตนเปนครูเลิศแล�วนั่งแท�นแก�วเทสนาธัมม�กล�าวตามคําอันตนได�ส�างในชั่วกว�างพายหลัง

เม่ือยังเทียวสงสารบ�ขาดในมนุสสชาติเมืองฅนเจ�าค็ได�ยินภิกขุตนองอาจอันสะหลาดด�วยโวหารมานมัสการ 

ขราบไหว�ราธนาไจ�ๆ ขอธัมม�ยามน้ันพระองค�ฅําจักกล�าวห้ือรู�พายหลังตามอันมีห้ือแจ�งกล�าวแห�งชาติอันบัวริ

สุทท�แก�มหาสารีบุตต�เปนเคล�าตราบต�อเท�าป-ณณสัตต�ใคร�ตรัสจิ่งมาไหว�พระบาทไธ�จิ่งเทสนาว�า อติเต กาเล 

ภิกขุเว ดูราภิกขุทังหลายนิยายอันนี้นาองอาจจักห้ือแจ�งชาติพายหลังจุ�งฟ-งเนิอ เจ�าภิกขุตนสะหลาดคูอันเปน

นักปราชญ�จักเทสนาไขกรียาบอกเหตุเซ่ิงเจ�าตนวิเสสองค�ครานอันมานมัสการขราบไหว�ห้ือพระบาทไธ�ได�เทสนา

ในกาละนั้นาเม่ือก�อนล�วงข�ามผ�อนเมินนานยามนั้นยังมีพระภูบาลตน ๑ องอาจหากเปนเชื้อชาติกระสัตถา ชื่อ

ว�าพระยาอนังคราช เชื้อนักปราชญ�สีล // 

 ไสมีหมู�เสนาไพแวดล�อมนางนาทอ�อมเปนบริวารโยธารามหลายหม่ืนฅนคืนเคล�าไหลมาซว�ายป-ณณา

การของฝากทุกด�าวหากนันเนืองริพลบ�น�อยเตชะพระยอดส�อยรือชา ในเมืองอนังคราชาธิราชมีนามชาติชื่อว�าสุ

เมกขรา มีสรีโสภายิ่งแย�มหากแต�มป-นมาสาริรารูปเจ�านางหนุ�มเหน�าสมเสลียวหางตาเขียวองอาจยอค้ิววาด    

พิมทองตาไหลคัวะแค�วอะแหลวเนื้อปุนชมลําคอกลมใสส�อยแก�วรอบร�อยสังวาลตนนางงามเสมิอหล�อเบ�านมทัง 

๒ เต�าอุรัฏฐะอุป-ญจะรามีแอวกลมเรียงราบตามสุภาพว�าอิตถีรักขณะป-กปGHนตราแวดไว�รูปบ�เส�างามใสนางนงวัย



 

 

ผิวอ�อนซะซ�อนหน�าปุนรักตีนผมชักแรบเก้ียงซะแรมค้ิวขียวใสชายใดหันใคร�ได�นางนาทไธ�สุเมกขราเรรนหาไจ�ๆ 

ร�องรํ่าไห�ปาขวัญมีใจผันชุผู� มักใคร�ชมรูปไธ�นางเมืองสรีบุญเรืองเหิยหนุ�มเหน�าได�เปนเจ�าเทวีสมนางดีแปงปอด

งามยิ่งยอดเหลือฅนเหมือนนางบนแหล�งหล�าอยาดแต�ฟEาลงมาสมนางน้ันนาเลิสล้ํารอดชุกล้ํากายางามพอตาผิว

ส�องค้ิวคล�อมพองสอบองามพอตาชุผู�ใฝ?เปนชู�ชุมชายโสมนางงามหมายตาโลกงามช�อยโชติรุ�งเรืองไร // 

 รัสสมีใสบัวริยาดเหมือนนางฟEาอยาดลงมาน้ันแลนา ตทา ในกาละเม่ือน้ันหน�อพุทธาตนบุญมากค็จุตติ

ฟEาตุสิตาลงมาเอาปฏิสนธิกล้ําเดือนในท�องแม�บุญเจ�าแก�เนืองนองเจ�าค็สระเด็จจากห�องประเทสท�องตาวติงสา

มาเกิดในท�องมาดาสรีพิมพาเหิยผู�ประเสิฏงามล้ําเลิสพ�อตาตนชื่อว�าสุเมกราแล ส�วนว�ากระกูลท�าวพระยา

ในอณาชุด�าวทุกเทสท�าวมาชุในดงชุมพูทีปรู�ข�าวรีบยินดีป-ณณาการมีแสนส่ําเมืองน�อยพร่ําทุรสานค็ด�วยเตชะ

สมพารยสซะราบตนปราบแก�แดนดินเตชะสีลบุญมากเจ�าปราบแพ�โลกา เม่ือน้ันนาหน�อพุทธายังมีในท�องแม�

บุญเจ�าแปร�ทั่วอาณาแลนา ตทา ในกาละนั้นเล�าท�าวหนุ�มเหน�ามหากระสัตต�เกิดมาถัดอนังคราชลุ�มฟEาอาจเอง

องค�หากเปนน�องพระจอมวงส�เปนพงสาบ�คราดเกิดในโขงปราสาทชั้นเชื้อชาติพระกระสัตตรา ชื่อว�าพระยากุสส

ราช ปรากฏอาจลือชาในรฐาเทสท�องประเทสห�องกุตรนคอรหลายเมืองซ�อยโขงเขตมีด�าวประเทสแฅว�นไกลเขา

ได�ยินเสียงข�าวสมนางท�าวทั่วอาณาสุเมกขรางามยิ่งใต�ฟEาสิ่งบุญผานไผจักแทก // 

 เทียมนางบ�ได�รูปหน�อไธ�งามสมนางนงครานฟากฟEา รูปนางหน�อหล�าไผบ�เทียมทัน ท�าวนั้นบ�หันเท�าใด

ยินเสียงข�าวร�อนผะผ�าวเปนควันยินใคร�หันอยู�ไจ�ๆ ตัณหาไหม�ทังทรงคึดเถิงทิพพดวงดอกไม�คึดใคร�ได�ร่ําเรรนแล

นา โสราชา อันว�าพระยากุตตราชตนนั้นอยู�ห้ันคระนิงใจเถิงใจเทิงคึดจอดรํ้าเพิงเถิงรอดยังนางท�าวยอดเทวีคึด

ใคร�หันแม�สรีหน�อไธ�คึดใคร�ได�รีบเร็วพลันเรียกหาเสนาพลันผู�สะหลาดห้ือไพป?าวอามาตย�และโยธาจตุโลกเสนา

แสนส่ําห้ือมาพร�อมพร่ําวันเดียวห้ือขับเข้ียวเจียรจากคาพรากด�าวนคอรเสนาวอนระร่ืนทุกด�าวอ่ืนนานา เขา

ไหลมาเท�าอยู�ไหลหลู�เข�ามาหาฝูงโยธาหมู�น้ันใจเปGกป-นปานผีใจบ�ดีสักผู� ข่ีมล�าพุกกําพร�าแล�นไพมาโยธา ลาง

พร�องค็ถือแพงเหล�าชอมหลังเสียงมล�าดังห้ือแห�นเสียงช�างแส�นซะโค�นเสียงหมู�เกวียนดังซะซ�าวมาชุด�าวบด

บนฅนหลายพันหลายหม่ืนสน่ันครืนเต็มเมืองเสนาเรืองทังหลายบางพร�องตีพาดค�องกลองวงเคร่ืองนนตรีต�างๆ

โยธาทังหลายลางพร�องข้ีมล�าแก�วพอกหัวเขียวแล�นสับเสี้ยวบ�น�อย ลองพร�องทือว�อมด�ายหมวกแดงเข�าเฝDอแฝง

กันไพมาบ�น�อยโยธาทังหลายลางพร�องข้ีมล�าดาวไส�ฟูยหอกส�อยจามรีหอกยองมีคันด�านบ�อาจอ�างคณนาโยธา

ลางพร�องข้ีช�างพวงฅําฅนหานหลายหมู� // 

 มาสะสู�สะส�นมาระรดระราดมาสู�ท�าวอาจภูมินทร�ปานแผ�นดินจักเกลื่อนปานดอยถํ้าเถ่ือนจักพัง

มาฅะซ่ังฅะซาดบ�ขาดติดกันมาทังวันบ�ยั้งหมู�เสิก็ค่ังเปนฟองริพลนองสะอาดค�องกลองพาดเภรีตนท�าวราชราชา

เปนดั่งอากาสก�องเมือสายฟEาร�องลมฝนท�าวค็ห้ือเสนาตนผู�รู�ที่ข้ึนข่ีมล�านําพลเขาค็ง�วนกันไพบ�อย�อนเปนสาย

เต็มเดือนจิ่งรอดตั้งทัพจอดตีนเวียงตุงไชยเรืองสะอาดค�องกลองพาดเภรีหอเรือนอันดีแปงใหม�กลองไชยเป

นฅํากลองวงกําตีต�อย ปIHแตรน�อยกับเต็ม เพะพินเพ็งดังเสียงสว�างฝูงช�างหากซะนาน ลางพร�องค็มีซึงแลเป?าปIHยิ่ง



 

 

ซอแลคลิวเปนนิยายขับช�างส�องหน�าท�าวราชอยู�ฟ-งเสียงเนืองนันม่ีก�องทั่วห�องพารานสีฝูงเสนาดีค็ตีกลองหลวง

ทะท�วนอยู�เหล�นม�วนตามสุข อันว�าริพลเสิก็ปางใหย�พระบาทไธ�องการท�าวค็ห้ือเอาข�าวสารไพป?าวร�องเอ้ินกล�าว

แก�พระยาตนปราบพาราเมืองม่ิงเจ�าตนยสยิ่งอนังคราช ผิว�าจักสู�คําหวานสุภาพบานเมืองราบสวัสสดีค็จุ�งเอา

สาวสรีมาฝาก ผิว�าหากสูกลัวเก�ากับริพลตั้งต�อขออยู�เมินนานผิว�าจักดาตั้งอยู�เราค็จักเข�าสู�ประจนเอาชะแล อถ

ราชา ส�วนว�าพระยาอนังคราชาจอมราชหูฟ-งยังข�าวสารอันกล�าวท�าวค็บ�ห�าวใจหวานพระองการใจอ�อนว�ากลัว

ไพร�ฟEาผ�อนสิบหายเววนตายมวรมาก // 

 ควรอยู�ตามสุภาพคองธัมม�ชอบแล ว�าอ้ันแล�ว เม่ือน้ัน ริพลแก�วเสนาจตุนิกาย ๔ หมู�พร�อมสะพู�

เนืองนันมาไหว�สาพระจอมธันอนังคราชนบน�อมบาทธุรสานว�า ข�าแด�พระภูบาลอยู�เกล�าบัดนี้ข�าเสิก็เข�ามาเมือง

ผู�ข�ายินเคืองใจมากพระเจ�าฟEาอย�าคึดยากด�วยริพรองพระอย�าหม�นหมองใจเหง�าอยู�ไว�ตูข�าอามาตย�ไธ�หากจัก

อาสาบ�อาจจักคณนานับได�ถวายชีวิตห้ือแก�พระจอมเมืองเสนาเนืองนันน�อมไหว�พระเจืองเจ�าภิทุรสานอนังคราช

ท�าวตนอาจราชาค็กล�าวว�า ข�าแด� พระราชเปนเจ�าตนนั่งเกล�าบนหัวอันว�าโยธาหมู�นี้ขอพระเจ�าฟEาอย�าขีใจโยธา

เรามีหลายหม่ืนขอพระเจ�าชื่นชมบานอย�าผานใจโสกไหม�ไว�ตูข�าเสนาริพลหานบ�น�อยขอพระยอดส�อยจุ�งดาฟ-ง

ยังกําลังตูข�าย�ายทัพถ�ายุทธกํากับด�วยเสนาผู�ใจดําท�าวกล�าอันพรองข�าพระเจ�าฟEาเพื่อนางหน�อหล�าสุเมกขราขอ

พระราชาอย�าคึดยากอยากพรากจากคาทวงอย�ากลัวเมืองหลวงใหย�หยุงอย�ากลัวเมืองแตกฟุEงสิบหาย ตัญจะ 

ข�าแด�สมเด็จธัมมิกราชธิราชขออัญเชิญพระเจ�าฟEาอยู�สําราญในท่ํากลางปราสาทแท�นแก�วราชหอฅําท�านเทิอะ 

เท�าผ�อเล็งดูตูข�าแห�งพระเจ�าฟEาจักอาจอาสาขับกันมาชุผู�เสิก็อันน้ันแฅว�นสุขใจหวานจักหร�างคุชชสาร // 

 ตั้งต�อผายช�างล�อชุชนพลหลายราบไว� ข�าพระบาทเจ�าจักผาบธอรณีชะแลหนา อถะราชา ส�วนว�าพระ

ยาอนังคราชท�าวตนองอาจราชาได�ยินเสนาอวดอ�างว�าจักชนต�อช�างยอพลมากวนเกล�าริพลเราตั้งต�อเจ�าตนหน�อ

กรูณณาพระราชาจักห�ามเพื่อบ�ขามคําจาจิ่งกล�าวเปนคาถาว�า นาหํ สูท�านทังหลายมวรหมู�อย�าว�าจักสู�กวนเกล�า

จุ�งห้ือตามคําไขข�าวเราจักเอ้ินกล�าวปนยินอย�าข้ึนเหลือคูท�าวราชอย�าอาจห�าวว�าจักยอพลต�อช�าง อย�าว�าจัก

มล�างกวนเกล�ากลัวเปนบาปแก�เราพายหน�ากลัวกัมม�เวรควรเสถียรอยู�ถ�าเอยี่ยวว�าหมู�ไพร�ฟEาสิบหายกองกันตาย

ล�มม�วยมากบาปอันนั้นค็จักมาตอบครอบตนเราคอยดูเราก�อนเทิอะ หิ ด�วยมีแท�แล เราห�ามแก�สูท�านทังหลาย

จุ�งฟ-งเตชะท�านเรามีมากเตชะสีลหากสุดใจเรานี้บ�ใช�ฅนใจบาปเราอยู�สุภาพคองธัมม�เราจํานําสอนสั่งห้ือพลฝ-Hง

สงสารพลมาน ๕ ส่ิงกะทําบุญยิ่งนานา เราบ�มีโกธาเคืองขาบเบียนไผ บ�กะทําสีลไหม�ใส�โทสห้ือท�านลวดสิบหาย

ด�วยอุบายบิดเบียนเรามีสัจจะหม้ันเท่ียงสูอย�าได�เถียงสัตรูจุ�งฟ-งคําคูเปนท�าวอย�ารีบหาวว�าจักกวนเกล�าสูท�านทัง

หลายจุ�งฟ-งคําเราก�อนเทิอะ เอวํ ราชา ส�วนว�าพระยาตนองอาจชื่อว�าอนัง // 

 คราชภูบาลตนใจหวานบ�น�อยกล�าวถ่ีถ�อยหลวงหลายกล�าวคําผายองอาจท�าวค็ห�ามอามาตย�แห�งตนว�า

ดั่งน้ีแล�ว อามาตย�แก�วแก�ฅนเขาค็บ�ฟ-งคําตนสักอยาดเขาค็นบน�อมบาทดาลงว�าจักประจนไจ�ๆ ว�าเราอย�าไว�เมิน

นานเราอย�าฟ-งคําพระภูบาลกล�าวห�าม อย�าห้ือข�าเสิก็หยามดูแฅวนชาวเรายังแสนโกฏบ�ไร�โหนดโยธาห้ือขับกัน



 

 

มาชุด�าวนันซะซ�าวท่ัวธอรณีกลองไชยตีทะท�วนเสียงสะหน่ันร�วนเนืองนันเสียงฟ-นกันบ�ขาดแล�นสะสนสะสวาด

หรอกดาบฟาดจนกันคระมอกคันหร�างครางใส�ล�อต�างน้ําไพคระมอกในบอกใหย�ใส�ลูกนักได� ๗ พันคระมอกขัน

อานหม่ืนฅนคืนเคล�าหลวงหลายมาเปนสายแค�นค่ังทุกที่หลั่งไหลมาเปนมหาโยธาอันมากยกย�ายยาตราไพฅน 

หลามไหลเปนหมู�ไพสะสู�สะสนไพเยียระรสระราดเปนดั่งฟEาจักอยาดลงมาปานดั่งมหาเมฆหนาหนึดท�องฟEามืด

บดฝนปานตนอินทาองอาจปานดั่งเขาสิเนโรราชคันธอรปานดั่งดอยจักเกล่ือนปานดั่งถํ้าเถ่ือนจักพังปานแผ�นดิน

จักล�นเสียงสน่ันเนืองนันเสนาคันหมู�เจ�าเขาพร�อมกันใจเดียวพากันเข้ียวพรํ่าพร�อมหมู�ย�อมจาตุรงคโยธาปงแวด

ข�างช�างค็ว�าช�างจักชนฅนค็ว�าฅนจักแล�นมล�าแก�วหนีแห�นไพมามล�าอาชาไนยไวแว�นข้ีมล�าแก�วขับไพรสค็ // 

 ว�าจักไกวกวัดแกว�งซะซ�าวสนั่นทั่วด�าวอิทถี ฝูงนายตีนถือหรอก ลางพร�องถือหน�าไม�พอกปDนผา ลาง

พร�องถือผาลากับดาบ ลางพร�องถือสีนาทโยธาอาจสงครามเขาไหลมาออกจากนคอรพรากเวียงไชยปะตูไขกว�าง

ลวดตั้งทัพชุชนแห�งพลเสิก็ท�านแล ปุสันเต ส�วนว�าเสนาแลอามาตย�แห�งพระยาอนังคราชท�าวตนอาจภูบาลค็ว�า

แฅว�นหาญเหลือขระหนาดอาจอาสาเขานั้นนาอาจสร�างบ�มีผู�เปนเจ�าช�างน้ําเขาขับกันชนต�อหน�าถีบช�างกล�าใส�

ไพในกลางเสิก็ปางใหย�ห้ือริพลไขว�กวนเกล�าริพลเข�าขอบข�ายทุกเบ้ืองอยายแวดวังโยธาหลังแวดล�อมตกแต�ง

พร�อมกันแต�งเสนาแห�งอนังคราชท�าวตนอาจภูมินทร�เขายินหาญหาดห�าวหาญดังกล�าวแท� ดีหลี เท�ามีผู�เปนเจ�า

ช�างขับริพลเข�าอยินหลังโอยทุกขังแท�หนอเขานั้นค็ฟ-Hงเล็งเชิงชายหนฅืนฅนเปนผืนตายท�าวค�านเสิก็ไย�ไหลเข�า

มาข�าเสิก็ดาเอาได�เลิ่ยไล�ไต�ทังวันเลิ่ยเติมทันไจ�ๆ เขาค็ลวดได�พ�ายท�าวแห�งเพิ่นไล�เลิ่ยเข�ามาเมืองเม่ือนั้นแลนา 

อถะราชา เม่ือน้ัน ส�วนว�าอนังคราชาท�าวตนอาจทรงพลรู�ว�าเสนาตนพ�ายค�านเสิก็ใหย�อ�างทังทรวงท�าวหันบ�ดีค็

ลวดฟ-Hงท�าวหลั่งเข�าไพสู�ลวงในไพสู�จอมใจน�องนาทผู�สะหลาดชือ สุ // 

 เมกขราอันเปนอัคคราชายายอดแย�มเปนท่ีแอ�มใจหอรทัยว�าแม�จุ�งมีใจตื่นต�องจุ�งอยู�ในห�องสวัสสดีแม�

จุ�งจําเริญสรีไสส�องจุ�งรักสาลูกในท�องแห�งนางด�วยคองธัมม�เทิอะ บัดนี้วิบากกัมม�มาไฅว�แล�ว พี่จักได�สั่งน�องแก�ว

ไว�รางรามชมสรีอุดมเฝGยน�องแก�วนางน�องนาทจุ�งอยู�เสวิยราชสวัสสดีดับด�วยญาติกานางเทิอะ บัดนี้วิบากกัมม�

มาต�องพี่จักได�พรากน�องไพไกลพี่บ�หวังจักได�ฅืนครอบบ�จักได�หอบน�องนางชม สรีอุดมเหิยเจ�าพี่วันน้ีพี่จักได�ละ

น�องอยู�พ�อยตนเดียววันน้ีพี่จักได�ละมณเทียรแลปราสาทแก�วงามเลิสแล�วยิ่งเวียงยนวันนี้พี่จักได�ละไว�ช�างมล�าคู�

โยธานางจุ�งอยู�รัฏฐะเมืองม่ิงมีนางแก�วยิ่งอุดมวันนี้พี่จักได�ละนางนาทสนมแฝงใฝ? วันน้ีจักได�ละนางนาทไธ�แม�

เทวีพี่บ�หวังร�วมรสสรีเสียแล�ว วันนี้พี่จักส�งเทวีหน�อแก�วพี่จักได�คาแค�วไคคาคอยอยู�เทิอะเนิอสุเมกขราเหิยหน�อ

หล�าวันนี้พี่เที่ยงจักอว�ายหน�าไพไกลค�อยอยู�เทิอะเนิอ คอยใจเหิยหนุ�มหน�อยพี่จักได�อยู�ดอยดงป?ากว�างจักได�

เสพส�างปารมี พี่จักไพบวชเปนระสีอยู�ในคีรีดอยใหย�แทบป?าไม�หิมมพานต� พี่จักได�ไพเปนเพื่อนกวางฟานหลาย 

// 

 ส่ํา พี่ค็จักได�ไพอยู�ป?าพรํ่าพ�อยตน พี่ค็จักได�ไพจระเดินดงเขียวหาหัวมันแลลูกไม�เอามาไว�สันตางเข�าต�ม

ใบเหม�าใส�ไว�เหนือตองค็หากเปนคองระสีมาแต�เช�นเคล�าทุกฅํ่าเช�าไหว�เปIยวไฟเขากะทําไพแต�ก�อนแท�บ�ผ�อนเสีย



 

 

คา พี่จักไพอยู�ดงหนาย�านกว�าง พี่จักไพอยู�เถ่ือนช�างปองเสพส�างกะทําเพียรแลนา แม�จุ�งอยู�เสถียรในรัฏฐาเมือง

ม่ิงห้ืออายุยืนยาวห้ือมีเน้ือพอนขาวเหมือนต�าง มีอายุส�างทีฆาอย�ารีบชะราถอยเถ�า อย�ารีบเข�าสู�มรณาวันน้ีนา

ทุกข�มากวิบากอันใดหากจงห้ือราทัง ๒ ฅนได�จากห�องห้ือราพี่น�องได�พรากเสียกันอกเปนฅวันค�เพื่อเจ�าทุกข�ร�อน

เร�ายิ่งไฟรนพี่น้ีบ�หวังจักเปนฅนยืนยาวได�เพราะว�าจักได�พลัดพรากแม�หน�อไธ�นงครานสรีบัวบานเฝGยยอด      

ส�อยนางค�อยอยู�ส�างเมืองราเทิอะ เมกขราเหิย กําพร�าคอยอยู�เทิอะเนิอน�องหล�าส�อนฟEาสมเสลียวชีวิตพี่ผู�เดียว

หายากบ�ควรห้ือเพิ่นข�าขาดตนตายแลนา จุ�งอยู�กับด�วยญาติกานางแก�วนางอยู�แล�วสวัสสดีเทิอะนางเหิย ตํ สุต

วา ปรัมมธิดาเทพท�าวลือทั่วด�าวนาๆ ชื่อว�าสุเมกขรายิ่งแย�มอันอยู�แอ�มแฝงตนนางได�ยินคําตนเปนผัวมากล�าว

อกนางร�อนผะผ�าวนักหนาค็นํ้าตาตกบ�น�อยเปนทุกข�ด�วยท�าว // 

 วาดช�อยกลางโรงแทบในโขงปราสาทนางแก�วสุเมกขราค็นํ้าตาไหลซะซ่ังเปนทุกข�ด�วยอันท�าวมาสั่งขอ

ห้ือเปนทุกข�ด�วยผัวสรีจักพรากข�าวยินเปนทุกข�ด�วยอันจักเปนแม�ร�างผัวพรากข�างคาไพนางนงไวยตนน�องค็มี

โสกต�องโสกาเวทนาร�องไห�มือเช็ดน้ําตาบุญกรูราใช�น�อยค็ไห�อยู�ซะซ�อยปุนผานเช�นแลนา นางนงครานค็บ�อาจ

จักอยู�ได�ร�อนวู�ไหม�ปานไฟยินเปนทุกข�ปานใจจักขาดนางนบน�อมบาททุรสานยอมือวางใส�เกล�านางค็ยอเอาตีน

พระเจ�ามาต�างไว�บนหัวนางค็เปนทุกข�มัวเมาแสบไหม�เยียร�องไห�ค็เยียเจียรจาว�า ข�าแด�เทพมาดาเหิยเปนเจ�า

ตนเปนเหง�าแก�โลกาท�านจักดาอว�ายหน�าดามาส�งข�าแล�วจักหนีไพพระจอมใจยอดส�อยสังบ�เอาข�าน�อยไพตาม

ดั่งรือ พระองค�งามพ�อยมาละข�าไว�ห้ือเปนกําพร�าอยู�ฅิงเดียวนี้ชาสมเสลียวเลิสหล�านางส�อยฟEาจิ่งน�อมหน�า

กล�าวคาถาว�า อชรา ข�าแด�พระราชาธิราชตนองอาจทรงนามข�าดามาอยู�ตามพระเจ�านางเท่ียงเท�าทีฆาตั้งแต�

อายุได�สิบ ๕ ข�าได�มาเปนเมียพระเจ�าฟEาเมืองขวางบัดนี้พระเจ�าจักเทียวทางไพเล�าข�าจักไพตามพระเจ�าฟEาทุก

แดนดิน คันว�าข�าบ�ได�หันพระนรินท�ตนเลิสแล�วแหม�นตายไพค็แฅว�นประเสิฏกว�าอันเปนฅนอันจักอยู�ใน // 

 มณเทียรปราสาทเสถียรราชเวียงไชยตนข�าจักแปงกองไฟหลวงไว�ข�านาทไธ�จักปล�าวตก คันว�าไฟลุก

เปนเปIยวปะป-งข�าค็จักเข�าน่ังอยู�ห้ือไฟไหม�ตายไพค็แฅวนประเสิฏล้ําเลิสกว�าอันเปนตนสืบอันเปนฅนพายหน�า

ขอพระเจ�าฟEาอย�าละข�าสุเมกขราขอกรูณาผายแผ�ขอจุ�งเอาตัวแห�งข�าสุเมกขราอันเปนเมียกําพร�าแห�งพระราช

เจ�าไพตามแด�เทิอะ ข�าแด�พระราชเจ�าตนปราบเหง�าตนเปนเจ�าธอรณีอันว�าห�วยอันใดบ�มีนํ้าแห�งขาดเขินซายฅน

ทังหลายค็ว�าห�วยอันนั้นบ�ดี เมืองอันใดบ�มีขุนเสวิยราชเพิ่นค็ว�าเมืองอันน้ันคลาดจากสรีสมป-ตติหลายสิ่ง ยิงใดบ�

มีผัวนางน้ันนาพรากข�าฅนค็ว�ายิงน้ันใจสวกช�าผัวชังอันนั้นแล มีสันใดฅนทังหลายค็หากยังเล�าไว�หากมาได�แก�ข�า

สันเดียวข�าขอพระสมเสลียวยอดส�อยอย�าละข�าน�อยเรือนรามจุ�งเอาไพตามแด�เทิอะ ตํ สุตวา พระยาอนังค

ราชาธิราชได�ยินนางนาทท�าวเทวีมีคําดีอ�อนอ�อยวอนเซ่ิงพระยอดส�อยขอไพท�าวมีใจรักยิ่งรักขอนขิงเสมิอ ตา

เจ�าค็ปงกรูณาอานุญาตห้ือนางท�าวยอดไพชอมเทียวทางลอมกันก�าวไพอยู�ป?าไม�ดงหนาเจ�าค็มีวาจาสอนสั่งว�า

ห้ือแม�สรีโสภารารสเครื่องงามปลดทังเสื้อผ�าชุอัน ยามน้ันเจ�า // 



 

 

 ค็ปลดทังปGHนจันทน�แลต�างแก�วนางค็ปลดทังสะเองคราดแฅ�วแลสองนมรสทังเคร่ืองประดับผมแสนสิ่ง

เสื้อผ�าม่ิงชุอัน นางค็มีใจรักท�าวม่ิงรักผัวขิงเทียมไพสรีนงไวยยสยิ่งนางท�าวสิ่งแสนสรีสมบัติมีละไว�เปล�าเจ�านุ�ง

เครื่องรายเกล�าดาไพเอาเพสเปนดั่งแม�ค�าเทียวทางไกลเจ�าหนีไพกับด�วยเหตุเยียแต�งหน�าเผียบเจ�าเมืองเพื่อบ�

ห้ือข�าวสารเรื่องสะอยาดเจ�าค็ค�อยคลาดออกจากพรากเวียงไพเท�ามีแต�คา ๒ สรีนงไวยเพื่อนพ�อง ๒ เจ�าพี่น�อง

กระสัตตราเอากันลีลาจากห�องตั้งหน�าสู�ประเทสท�องในเถ่ือนถ�องหิมมพานต�เม่ือนั้นแลนา เตสํ เม่ือนั้น ๒ กระ

สัตตราพี่น�องเจียรจากห�องรัฏฐาพรากคาปราสาทไพอยู�กลางอาวาสดงไพร ๒ กระสัตตราค�อยไพค�อยถ�าก�ม

หน�าสู�หนทางพื้นตีนบางเจ็บเม่ิย เหตุเจ�าบ�เคิยเทียวย่ําดินหินแหร�ทุกข�แท�กล้ํายินผานท�าวเคิยมียัวยานหามส�ง

เสพเทียวย�างแอ�วโรงทอง เคิยมีเกิบฅํารองรับบาท ท�าวเคิยนั่งเหนือแท�นแก�วราชอาสนาแล ท�าวบ�เคิยแผ�ผ�วน

แอ�วล�า ท�านบ�เคิยแอ�วกว�าหากินยินอินดู ๒ ท�าวปIนข้ึนหาดห�วยดอยเลิก็ผาชัน ลางทีท�าวค็จักพลาดท�าวฟะ

เฟDHองฟ?าวซะเลลง ลางทีท�านผันเกาะปลายหย�า ลางทีท�าวเปนดั่งจักได�ข้ึนฟEาดอยสูง ลางทีท�าวค็จูง // 

 ลางทีท�าวค็จ�องเดินดันช�องเครือหวายเจ็บเลือดผายหนามยาดเนื้อหนังขาดเปนรอยทุกข�กอยใจหน�อ

หล�าหนามยาดบาทาย่ําหินผาแตกทุกข�แลกร�อนเจ็บในทุกข�เหลือใจเท�าฟEาโอยหนอปุนอินดู ๒ หน�อหล�า       

เปนกําพร�าพรากเมืองไพแท�หนอ โอยหนอปุนกรูณาใช�น�อยปุนอินดูพระยอดส�อยเอากันค�อยเทียวทางไพพ�นตา

เมืองมากไพแท�หาดเอยนวอยเล�าแล เต มัคคา ๒ กระสัตตราพี่น�องเจียรจากห�องพาราเทียวมัคคาเทสท�องไพสู�

ห�องดงไพรเสียงฅ�าวไกลยาวย�านกว�างยินเปนทุกข�ด�วย ๒ เจ�าท�านท�าวเจียรจากด�าวสงัดยินเปนทุกข�ด�วยมหา

กระสัตตรา ๒ เจ�าทุกข�ร�อนตรอมใจซํ้าวิบากมาลอมแถมไหม�เจ�าค็ไพรอดแม�น้ําอัน ๑ ใหย�ไหลขวางไขว�หนทาง

ในกลางดงป?ากว�างเปนทุกข�ด�วยทาทางดงไพรทุกข�เหลือใจหลายส่ําเปนด�วย ๒ กําพร�าหว�ายหน�าพรากเมืองไพ

แลนา ตัตถะ คันตวา คันว�าพระราชไพรอดแล�วท�าวค็ห้ือน�องแก�วนั่งเซาแรงท�าวค็ไพแสวงหายังไม�ซางเหล�มใหย�

ท�าวค็ไพฟ-นเอาได�นํามาแต�งแปงเปนแพตราพ�วงหม้ันในที่นั้นตนเดียวพระสมเสลียวแต�งแล�วท�าวค็เรียกหาน�อง

แก�วเทวีผู�ชื่อว�าสุเมกขราข้ึนข่ีแพร�วมทีเดียวเนิอ เอียงองแพน้ันบ�อาจจักทรงยัง ๒ พระองค�ยอดท�าวยุบยาบดา 

// 

 จม ท�าวอุดมค็ฟ-Hงหว�ายหน�าหลังแปงแพไพเอาไม�มาแถมเล�าแอมเหล�มเก�าแปงดี ท�าวค็ซํ้าเรียกเอานาง

เทวีข้ึนข่ีซ�อนร�วมที่เก�าสันเดียวท�าวลวดสัตเสี้ยวเอากันก�าวพรากทีคาไพ ๒ เจ�าค็ชวนกันไพยะย�องบ�รู�ที่ทางดีเถิง

กลางนทีอิดมากรอยวิบากท�าว ๒ ตนบาปมาจนถูกต�องพระพี่น�องทัง ๒ จักปองดังรือ บ�ได�ค็ลวดตกน้ําแม�วังใส 

๒ เจ�าค็ซ้ําไหลวันนั้นแลเด เตสะ ทิวสํ ส�วนว�าบาปกัมม�ท�าวมาสยองตอบ ๒ เจ�าค็มาพลัดพรากจากเสียกันกัมม�

พายหลังมาแต�งต�างฅนค็ต�างตกแห�งตกท�องแห�งคงคาวิบากหนามาเหนงหนีบฟองนํ้าถีบไพมาจักกะทําดั่งรือบ�

ได�ต�างฅนค็ต�างร�องไห�จะไจ�เวทนาหากันเล�าแล โสปGโข ส�วนว�าสุเมกขรานางนาทกับท�าวอนังคราชชุตนชุกิตตินา

ผายแผ�ชุฅนจักกลิ้งเกลือกเล็งหากันชุฅนชุมันผายผ�อหากันยามนั้นสัณฐานอนังคราชตนวิเสสมีด�วยเหตุ

โพธิญาณอันอยู�ในสันดานท�องแม�ค็บ�ตกท่ีร�ายแก�กลางฟองลมพัดไพตามคองไววาด ๒ ท�าวราชเทวีไพด�วยดีด�วย



 

 

ง�ายค็ไพรอดอยายเบื้องหน�านางหน�อฟEาคนบุญแลนา เต ราชบุตต�ตนเผือผายค็อว�ายหน�าพ�นด�วยสวัสสดีแลนา 

อิโตจะ // 

 ถายะ ตั้งแรกแต�น้ัน ไพพายหน�านางหน�อฟEาสุเมกขราสีโสภานาทน�องพ�นจากห�องฅวามตายนางค็บ�สิบ

หายพ�นก�อนนางค็บ�คึดถ�อนเล็งหันยังท�าวขวัญอนังคราชภูธอรอันยังอยู�กลางฟองกลิ้งเกลือกไพมาในคงคาลิ่วลี่

ตกท�องท่ีกลางฟองจักริพรองบ�ได�เท�าจมฟูจมฟูนางอินดูค็ร�องไห�โสกไหม�เรรนตีอกตกร�อนราบน้ําตาอาบหน�า

ยาม ๑ ค็สะหยิบไพมาสานสั่นเปนดั่งปDนพิสป-นป-กตาแลนา อโห วัตตะ สุเมกขรา นาทน�องทุกข�ถูกต�องตรัสยิน

อินดูมหากระสัตต�บ�แล�วท�าวผู�ผ�านแผ�วทรงธัมม� โอยหนอ บาปกัมม�อันใดมาทันถูกต�องห้ือท�าวพรากห�องเรรน

บาปอันใดมาแลนา ห้ือท�าวได�จมแม�นํ้าบัดนี้ซํ้าห้ือได�พลัดพรากจากเสียกันจักมีอันใดแลมาผันออกได�จักมีอัน

ใดเปนที่เพิ่งแก�ท�าวไธ�พ�นออกได�เปนฅนนี้ชาเท�ามีแต�คูสุเมกขรานี้จาผายผ�อควรคูคึดต�ออทิฏฐานเสียงบุญสม 

พารแห�งคูแม�นบน�อมแผ�ขอถวายเซ่ิงเทวดาทังหลายแหล�งหล�าถวายสัจจะต�อหน�าบ�เขงขามค็กล�าวคํางาม

องอาจนบน�อมเกล�าสะหวาดเปนคาถาว�า สุณันตุ โภนฺเต เทวตาโย ข�าแด�เทวดาทังหลายมวรหมู�อันอยู�ด�าว    

เขตอณาข�าน�อยชื่อสุเมกขราได�มาเปนอัคชายาเทียมท�านท�าวเจียรจากด�าวเมืองมาข�าเปนภริยาพระ // 

 บาทแห�งท�าวอนังคราชเม่ือข�ามาบําเริญอุป-ฏฐากทุกฅํ่าเช�าหากบัวรบัติตามคองวัฏปฏิบัติถ�วนถ่ีเอาเปน

เจ�าท่ีเทียมใจผิว�าสัจจะข�าบ�ไหวมีแม�นข�าบ�ล�ายแก�นสัจจะแม�นแท�ดั่งอ้ัน สจฺเจ อันว�า สัจจะฝูงน้ีหากมีเที่ยงด�วย

ดั่งข�าน�อยเที่ยงทุรสานแลสมพารแห�งข�าอันว�ามหาคงคาจุ�งคะด�างไพบัดเดียวเสมิอดั่งแผ�นธอรณีเทียวท�องได�ข�า

จักไพซะไซ�รีบเร็วพลันข�าไพเอาพระจอมขวัญออกพ�นจากพรากพายนอกคงคาขอหมู�เทวดาเล็งหันแด�พอโผด

ข�าน�อยสุเมกขราขออินทาผายแผ�ห้ือผัวข�าได�พ�นจากนํ้าบัดเดียวนี้เทิอะ ตัสสมิง ขเณ ในขณะบัดน้ันบ�เมินนาน

ด�วยเตชะท�านผายโผดน้ําค็ลวดร�อนแก�สัจจะนางในกลางโขงป?ากว�างน้ําค็ลวดคะด�างบัดเดียวใจเสียวพลันช�วยบ�

ห้ือถ�อยสมพานมีใจบานชมชื่นโสมนัสยินดีเปนดั่งมีเจตนาต�างๆต�อมน้ําประกอบด�วยมูทูยังสุเมกขราผายแผ�น้ํา

กว�างคงคาบ�ไหลเพื่อสีสใสบอกกล�าวพร�อมกับด�วยนางท�าวแม�อทิฏฐานค็มีแลนา สาทิวสํ ส�วนว�านางนาทไธ�สุ

เมกขรานํ้าคงคาค็คะด�างใจค�อยสว�างชมบานโสมนัสชมชื่นใจต�องตื่นยินดีปGติชื่นย�าวเพราะจักได�หันหน�าท�าวท่ี

เทียมองค�นางค็ปลงใจแล�นไพมาฟ-Hงฟ?าวนางค็ // 

 ไพหอบเอาพระบาทเท�าจอมหัวว�าข�าแด�พระบัวบานเฝGยอยู�เกล�า เม่ือข�าพระเจ�าสุเมกขรายังปุพพิกตา

บ�ขาดเจ�าอย�าว�าจักได�วินาทไว�ข�าพระบาทไธ�จักตายตางปรัมมบุญขวางจุ�งสระเด็จออกพ�นพายนอกคงคาแด�

เทิอะ ตทา ในกาละเม่ือน้ันสมเด็จอนังคราชาค็มีโสมนัสชมชื่นปGติตื้นยินดีกับด�วยสรีนางนาทเจ�าค็เอาท�าวอนัง

คราชพ�นจากน้ําคงคาว�าสุเมกขราเฝGยงามแงรู�ว�าบุญเจ�ามีหากค�อยได�แต�สมสะหยองบ�เคิยห้ือราทัง ๒ เจียรจาก

บ�เคิยห้ือราได�พลัดพรากเสียกันพี่ยินอัสสจันไจ�ๆ พี่ได�ชีวิตค็เพื่อเจ�าสิเนหาพี่ยินอัสสจันใจนักหนาบ�แล�ว 

ด�วยอทิฏฐานหน�อแก�วกล�าวคํางามบุญมาตามขว้ําเขรือกย�าวเยือกยินดีปGติชมชื่นใจต�องตื้นสบายสายอุดมฝGย 

เทสไธ�ชีวิตพี่ได�ค็เพื่อบุญนางสรีสมพารแผ�กว�างนักแทบข�างพี่ค็จักมีสุขพ�นจากทุกข�ท่ียากค็เพื่อบุญเจ�าหากพานํา



 

 

ชะแล เตอุพโภ ส�วนว�า ๒ กระสัตตราเอากันลีลาเจียรจากออกพ�นพรากอนทรายรํางับหายไพเพื่อนางผายผ�อ ๒ 

เจ�าหว�ายหน�าต�อหิมมพานต�ไพตามผานโสกไหม� ๒ หน�อไธ�ค็ซ้ํา // 

 เอากันไพเทียวทางไพวันนั้นแล ตัสมิง ขเณ ในขณะบัดนั้นบ�เมินนานบัลลังค�การแท�นแก�วทรงอยู�แล�ว

อินทาสุชาดาเทียมนางคูเสวิยสุขอยู�ต�างๆ ส�วนว�าท�าวอินทาธิราชรู�แจ�งอาจตรัสตรองท�าวค็รู�ว�ามหากระสัตต� ๒ 

เจ�าไต�ทางมาสู�มาอยู�ป?าเปนชี ท�าวอินทาธิราชตนองอาจด�วยประหยาไวอันจักใช�วิสสุกัมม�เทวบุตต�ลงมาลุ�มฟEา

ท�าวตนหนุ�มหนาอินทาค็แต�งว�าสันนี้บอกกล�าวชี้ทุกอันว�า ตาตะ ดูรา วิสสุกัมม�เทวบุตต�ตนสะหลาดท�านจุ�งไพสู�

มนุสสชาติเมืองฅนบัดนี้ท�าว ๒ ตนวิเสสจักมาสู�ด�าวเขตหิมมพานต�ท�านจุ�งลงไพเนรมิตไว�ยังสาลากลางดงหนา ๒ 

ที่ไว�ห้ือ ๒ เจ�าพี่น�องอยู�ปรารมภ� ท�านจุ�งเนรมิตยังจมขมพร�อมคู� ห้ือเปนท่ีอยู�เม่ือวัน เนรมิตยังน้ําสันแลนํ้าอาบ

มีท่ีใกล�ข�างโรงไฟห้ือเปนที่อาไสรทุกฅํ่าเช�า ท�านจุ�งเนรมิตยังที่ระสีเจ�าอยู�ทรงธัมม�ทังหมากคําแลไม�เท�า ท�านจุ�ง

เนรมิตยังคระเช�าอันเปนเครื่องเจ�าระสีแลเคร่ืองบริขารมีหลายประการดูยิ่งพร�อมแล�วจิ่งข้ึนปรังคปราสาทแท�น

แก�วราชเมืองเราเพ�เทิอะ ตํ สุตวา โสตัตถะ วิสสุกัมม�เทวบุตต�ได�ยินแล�วยังคําตนแก�วอินทาปราไสรสอนสั่งเจ�าค็

บอรบัติดั่งคําสอนตาม // 

 พอรคําถ่ีถ�อยแห�งพระยอดส�อยอินทาค็สระเด็จลงมาจากแล�วเจ�าสระเด็จพรากชั้นฟEาแก�วตาวติงสาลง

มาตามคําสั่งเจ�าเนรมิตไว�ยังสาลาในดงหนา ๒ ท่ี ใจเจ�าคล่ีชมบานมีทังบริขารแลบริวารเคร่ืองบวชเจ�าค็ลวด

แต�งบัวรมวรแล�วดั่งตนแก�วส�งลงมาเจ�าค็แต�งหนังสือตราใส�ชื่อแต�มไว�ใบลานอินทาครานกล�าวไว�ว�าท�าวตนใดใจ

ใฝ?มักใคร�ได�ชมเชิยบวชเปนโสรมเสพส�างในป?ากว�างเปนชีจุ�งเอากันเข�าเครื่องฝูงน้ีบวชแล�วเปนระสีแก�วสวัสสดี

กลางคีรีเสพส�างในป?ากว�างเขาเขียวเพ�เทิอะ ว�าอ้ันแล�วตนแก�วเจ�าค็สระเด็จข้ึนเมือสู�ที่อยู�ชั้นฟEาแก�วตาวติง

สาสวัรค�เทวโลก อถราชา เม่ือนั้นพระยาอนังคราชกับทังนางนาทน�อยสุเมกขราค็ค�อยเอากันยาตราไพตามทาง

อันองอาจใจปอดเจ�าค็ดาไพตามรอดห�องสาลาในดงหนาแก�วหน�อเจ�าคูค็อยู�สบายเม่ือนั้นแลนา อถะราชา เม่ือ

นั้นมหากระสัตตรา ๒ เจ�าท�าวค็เข�าไพสู�สาลาท�าวค็ไพหันหนังสืออันวิสสุกัมม�เทวบุตต�ใส�บอกชื่อไว�หลวงหลาย

เจ�าใจผายอ�านได�รู�ไว�ชุอันมี ๒ สรีพี่น�องจิ่งแส�งหนังสือท�านค็รู�ว�าขุนอินทาเทสไธ�มาแต�งไว�ห้ือแก�ตนท�าวไขปะตู

โขงเข�าดูทุก // 

 เยื่องเจ�าค็หันเครื่องระสีของบอรโภคมีทุกสิ่ง ๒ เจ�าค็ยิ่งชมบานท�าวองครานตนประเสิฏค็ลาลดเยื่อง

ปลดยังเครื่องท�าวราชาอันตนได�ทรงมานั้นแล�วกวาณจีวรตนแก�วเจ�าแล นางหน�อเหน�าสุเมกขรา ๒ กระสัต

ตราค็นุ�งผ�าเปลือกไม�สอดเกิบกีบได�เมิยมายนุ�งหนังเสือลายพรักพร�อยพาดบ�าห�อยดูเพิงมากแลนา อถะราชา 

ท�าวผู�ชฎาเกล�าเกศเล็งดูเพสสมงามเคร่ืองบริขารตามบ�เส�า กตวา ท�าวค็ถือไม�เท�าเทียวท�องเข�าสู�สาลาเคร่ือง

บริโภคามีพร�อมเทียวจมขมไพมาเล�าเหมือนดั่งระสีเก�าเมินนานนั้นแล อโห สุกขํ ท�าวค็นําเอามายังอุททาน

คาถาถ่ีถ�อยบารมีสุกขํพระยอดส�อยไขบทในวงกลดแก�วกู�ท�าวอยู�ส�างสมพารกะทําพรหมวิหารอยู�เท่ียงตราบ

พอเสี้ยงชีวิตตายไพเม่ือนั้นแลนา ตโต ส�วนว�านางสุเมกขราตนวิเสสค็ทรงเพสเปนระสีณีขอคันรีเก่ียวลูกไม�ขอด



 

 

เกล�าไว�เปนชฎานุ�งหนังเสือลายถ่ีใบไม�คลี่ร�องนอนนางค็ขอพอรเซ่ิงเจ�าผัวขอดเกล�าเปนชีกล�าวคําดีขราบไหว�นบ

บาทไธ�ทุรสานว�าข�าแด�พระองค�ครานตนใบบานผัวข�าพระเจ�ายอดอุดมเจ�าจุ�งส�างการโสรมสักสวาดเจ�าจุ�งอยู�ใน

อาวาสท�าวตนอาจสร�างบารมีข�าระสีณีบาทไธ� // 

 หากจักอุป-ฏฐากชุอันข�าจักไพอุป-ฏฐากพระจอมธัมม�น�อมเกล�า ข�าจักอุป-ฏฐากจอมหัวผัวแห�งข�าบ�ห้ือ

เจ�าฟEาได�เคืองใจสังแลนา นางสุเมกขราว�าอ้ันแล�ว ตํ สุตวา ส�วนว�าท�าวหน�อแก�วระสีได�ยินคําเทวีนาทไธ�มาบวช

ได�เปนชีเปนระสีมาอยู�ป?ามีคําว�าขอพอรเซ่ิงพระภูธอรจอมราชท�าวค็วาดถ�อยจาดีพระระสีขานตอบว�า สาธุ

ครอบใจนักแลนางเหิย สาปGโข จําเริญแต�กาละน้ันไพพายหน�านางหน�อหล�าระสีณีค็ปฏิบัติไพบ�เส�าทุกฅํ่าเช�า

แลงงายกวาดเผี้ยวชุแห�งทุกแจ�งโรงไฟนางค็ปฏิบัติไพกุมเถ�านางหนุ�มเหน�าระสีณีคองวัฏบ�ขาดนางท�าวราชอุดม

ปฏิบัติยังอาสรมบทกะทําหมดใสดีงามชอบนางค็กวาดเผี้ยวจมขมแลโรงน้ํารอดชุกล้ําแต�งไว�เสี้ยงชุอันมีทังไม�สี

ฟ-นแลน้ําซ�วยหน�านางค็แต�งไว�ถ�าชุวันทังน้ําสันแลนํ้าอาบนางตักติ้วหาบนํ้ามาไว�แล�วนางแก�วสุเมกขราค็สั่ง

อําลาขราบไหว�นบบาทไธ�ผัวตนไพหาหัวมันลูกไม�นางเซาะไซ�ได�ค็เอามาถวายพระสมสายเลิสแล�วนางแก�วค็

สันลูนแลนา เอวํ ราชา ส�วนว�ามหากระสัตตราได�มาเปนระสีใหม�เจ�าค็คอยเอากันอยู�ในแก�วกู�อาสรม ท�าวค็

กะทําพรหมจริยากัมม�สีลส�างพระเจ�าช�างอยู�สบายโสกทุกข�มีหายแล�ว ๒ หน�อ // 

 แก�วผัวเมียบ�มีพยาธิโสกเส�าหน�อพระเจ�าจอมเมืองเคืองใจมาอยู�ป?าเถ่ือนนกเปนเพื่อนเอาใจกว�างฟาน

ไพเปนคู�แรดช�างอยู�กลางดงมีกาลงล�าเหล�นเน้ือตีนเต�นตามกันสัตต�เนืองนันเปนหมู�เหล�นกันอยู�ดูงามฝูงนกตาม

เปนเพื่อนบินเหล�นเรือนไพมากลางดงหนาเถ่ือนถ�องนกร่ําร�องปุนฟ-Hงเข�ามาอยายอยั่งกันอยู�ตัวพู�เพื่อนตัวเมีย

ร�องเสียงเซ่ียม่ีก�องฝูงใจท�าวอยู�ห�องหิมมพานต� ๒ ตนครานเสพส�างได�ยินเสียงช�างร�องพระนาไร�ยามเม่ือตาวัน

ตกต่ําฅํ่าอ�อยช�อยยามแลงฝูงใจพระเพิงแพงอยู�ห�องวอนใจพระพี่น�องอยู�ห�องคีรีสกุณีแฝงต�องสกุณารํ่าร�องเสียง

ป-Hนก�องในไพรขับเสียงใสหวานในเสี้ยงอ�อนนกแอ�นร�องไพมานกนานาเถ่ือนถ�องบินเลียบร�องห�องสาลาหลาย

ภาสาต�างๆ เขาร�องเสียงช�างวอนหัวใจพระภูธอรโสกเส�า แม�นว�าทุกข�เท�าฟEาค็หากชมชื่นหนาหายไพอยู�กลาง

ไพรสุขมาก ลูกไม�หากพอสันในดงหนาป?าไม� ปางเม่ือท�าวไธ�เปนสรมค็มีด�วยนิยมดังกล�าวมานี้แล ตโต ปถายะ 

ตั้งแรกแต�กาละนั้นไพพายหน�า ส�วนว�าพระเจ�าฟEาอนังคราชาท�าวค็เกิดมีอาพาธลําบากพยาธิร�ายขนาดหนัก

หนาท�าวค็อดเวทนาบ�ได�ท�าวไธ�ค็จุตติ // 

 ตายไพพรากพระจอมพระจอยละนางนาทน�อยอยู�กลางดงปงปGดตนตายกว�านางแก�วกําพร�าอยู�ตน

เดียวเล�าแล ส�วนว�าสุเมกขรานางนาทสรีองอาจเทวีหันท�างระสีมรนาทตัดจิตขาดเหิยหายปลงจิตตายไพแล�ว

นางหน�อแก�วสุเมกขราค็มีคําโสกไหม�ร�องรํ่าไห�เรรนด�วยอันผัวตนตายกว�าหว�ายหน�าสู�เมืองผีนางค็มีอกตนสาย

สั่นร�องไห�ป-นไพหมายตีนแทนทุกข�นักแค�นแหน�นใจนางค็ตายลืมไพม�วยม่ิงหน�อยนึงจิ่งฅืนมาน�งค็ไหว�วันทารูป

เจ�าท�าวหน�อเหน�าอนังคราชานางค็กิตตนาปางก�อนทุกข�บ�ผ�อนทํามาว�า ๒ ราน้ีนาพรากเสียเมืองค็ทุกข�ยากราพี่

น�องบ�พรากเสียกันตกคงคาค็ผันเอาได�ดั่งรือ ท�าวไธ�จักได�ฅืนมานี้ชา บัดนี้ด่ังรือมาคระสันตายจากห้ือข�าเปน



 

 

ทุกข�ลําบากชอบหานี้ชา โอยหนอ ดั่งรือข�าแล จักอยู�ได�กลางป?าไม�สาลา ส�วนว�านางสุเมกขราค็เวทนาอยู�เถ่ือน

นางบ�มีเพื่อนพอ ๒ นางหมองใจร�องไห�ซะไซ�นํ้าตาไหลนางสายใจหน�อหล�าไห�หาพระเจ�าฟEาผัวตนสรีนงคราน

เหิยเจ�าข�อยหน�อพระข�าค�อยใจดั่งรือ เจ�าพ�อยมาละนางตายไว�อยู�ดงไพรด่ังรือ บ�เอาข�าน�อยภมอรข�อยไพตามน้ี

ชาดั่งรือ เจ�าข�อยดอมข�าน�อยอยู�เจ�าเปนคู�ฅืนมาเทิอะ โอยหนอ // 

 บัดนี้ดั่งรือ เจ�าพ�อยมาละข�าน�อยอยู�ตนเดียวในดงเขียวเถ่ือนห�วยในป?ากล�วยดงตนข�าบ�ใช�จักได�หันเจ�า

ท�าวหนุ�มเหน�าเล�า ๒ ทีชะแลนา โอยหนอ พระเจ�าฟEาก�มหน�าพรากตายไพพ�อยมาละเมียสายใจไว�เปนกําพร�า

น้ําตาบ�ขาดอยาดไหลตกยินเปนทุกขะหนาดเพื่ออนังคราชเจ�าผัวขวัญเมือเมืองสวัรค�เสียข�าละเมียไว�เปนกํา 

พร�าผานผัวนี้ไว�เยียดังรือ พระเจ�าพ�อยมาละข�าไว�แก�กลางดง บัดนี้พ�อยมาละข�าไว�กลางดงป?ากว�าง ข�ายังหวัง

เมือเสพส�างประเทสเมืองหลังข�าหวังฅืนฅอบยังเมืองเก�าด�วยชอบเสวิยสุข โอยทุกขังแท�หนอ ข�ายังหวังสุขย�อน

สมพารข�ายังหวังชมบานพายหน�า โอยหนอ ปางนี้บ�หล�างจักได�หันหน�าตายพรากข�าคาไพบัดนี้พ�อยมาละข�าไว�

ห้ือเปนกําพร�าตายพรากหน�าเสีนกันแม�นว�าคึดอยู�ทังวันแฝงใฝ?คึดอยู�ได�เสียดายแลนา บัดน้ีเจ�าพ�อยมาตายเสีย

ข�าพระเจ�าพรากเมือม�อนข�าจักซํ้าวิงวอนแถมเล�าร�ายกว�าเก�าแสนทีแลนา ดังว�าอยู�ในบุรีเมืองใหย�กว�างข�าจัก 

หร�างใส�ลิงลายปราสาทเทียมยอดขิดลายสอดทุกพายประดับตีนชายองอาจเหลื้อมยะยาบผิวฅําเหลื้อมมีวันนะ

ต�างๆเขียวขาวด�างดําแดง ข�าจักหร�างปรา // 

 สาทฅําปะยอดรูปกอดเก้ียวพรอกกันรูปหลายอันต�างๆ แต�มแล�ว สว�างหันงามฅนหลายไหลเปนหมู�มา

พร�อมคูหลวงหลายปราสาทอยายทองเทือกข�าเลิก็ซากเจ�าส�งสะการอัน�ปนผัวองครานแห�งข�าบ�ห้ือเสียไผจักกาง

สัตรแลใส�คระคราดเหลื้อมยัวะยาดผิวแดงข�าจักแปลงกองหลัวแอมใหย�ข�าจักเอาเจ�าใส�เผาเสีย ข�าจักแต�มรูป

เทวดาแอ�นฟEอนเอยาะแอย�งอย�อนหากัน ข�าจักแต�มรูปมณีวันแกมดอกทุกสรอกลายจีนมลังตีนแอมยอดแต�ม

พร�อมนานา นนตรีดาส�งเสพค�องกลองเหล้ียมกลองไชยกางสัตรไพยะยวาบหร�างปราสาทบุญขวางข�าจักห้ือ    

เปนมหาปางองค�ใหย�ใต�ฟEาย�อมยิงชาย บัดนี้เจ�ามาตายเสียในเถ่ือนฟEาดงเขียวข�าอยู�บ�คู�มีเทียมใจจักมีไผมาให�

ท�าวราช จักมีไผมาอุ�มท�าวราชเพิงเพา ไผจักมาช�วยข�าเอาเจ�าอาบนํ้า บัดน้ีไผซํ้าจักมาช�วยข�าเล�าอุ�มพระเจ�าสระ

ไสร บัดนี้ไผจักมาช�วยข�าอุ�มห�อ บัดน้ีจักมีไผมาช�วยข�าข้ึนไม�ก�อกองหลัวหลาย บัดน้ีพระเจ�าพ�อยมาตายเสียข�า

ห้ือเปนกําพร�าอยู�พายหลังนี้ชาหนอเยียดังรือ ข�าแลจักอยู�ได�ใจท�าวขาดเปนผีข�านี้ดั่งรือแล จักมีบุญสืบส�างอยู�

ป?ากว�างยิงเดียวน้ีชา นางค็เวทนาร�องไห�นพบาทไธ�เจียรจาค็เยียไห� // 

 จะไจ�รํ่าคําผานว�าพระองค�ครานเหิยจอมราช บัดนี้เจ�าพ�อยมาดับจิตขาดตายเสียนี้ชาหนอ เอโก เท�า

ตนเดียวบ�มีเพื่อนเปนคู�อยู�ในเถ่ือนเทียมทันวันนี้พระจอมขวัญเจ�าช�างตายพรากข�างไพไกลเสียข�าแท�แลหนอ 

บัดนี้พระบัวบานได�เสวิยราชท�าวค�อยคลาดมรณาไพบัดนี้ไผจักมาสอนสั่ง จักมีไผมาตรัสคําสลังสังกาผู�ใดแลจัก

มีประหยาอันสะหลาดเชื้อนักปราชญ�สีลใส ไผแลจักมาห้ือหนีไกลจากบาปการร�ายผิดธัมม� ไผแลจักมานําไพ

ทางชอบห้ือประกอบด�วยคองดีน้ีชา อนังคราชาสมเด็จท�าวอนังคราชเชื้อนักปราชญ�บุญเรืองแต�คาพรากเสีย



 

 

เมืองมาเล�าค็เท�าแต�คาข�าน�อยมาตามคงคางามแงค็เท�าแต�ข�าน�อยอทิฏฐานตนเดียวเทียวทางมากลางเถ่ือน

ข�าน�อยย�อมเปนเพื่อนเทียมเงาอยู�กลางเขาเถ่ือนกว�างข�าค็เปนเพื่อนพระเจ�าช�างอยู�เสพส�างภาวนาแลนา ข�าแด�

พระบุญเรืองเหิยเจ�าฟEาบาปอันใดมาสะหยองตอบห้ือได�พลัดยอดท�าวสิเนหายังสมเด็จพระราชาตนประเสิฏเปน

ผัวแก�วเกิดกับตนน้ีชาหนอ ข�าแด�ธัมมิกราชจอมเกสเกล�าเท�าแต�ข�าน�อยตนเดียวอยู�กลางดงเขียวขอบห�วยแก�ป?า

กล�วยเครือหนามเปนผานกําพร�าเปนทุกข�ด�วยผัวแห�งข�าตายไพชะแลเด // 

 เอวํ สุเมกขราเยียเจียรจาค็เยียไห�จะไจ�รํ่าเล็งหายังท�าวอนังคราชาบ�แล�ว ยินเสียดายผัวแก�วที่เทียมหัว

นางค็จิ่งจักไพก�อกองหลัวสูงใหย�นางค็จิ่งจักเอาท�าวข้ึนใส�ส�งสะการยังพระภูบาลเสียแล�ว นางแก�วจิ่งจักข้ึนมาสู�

สาลาแห�งตนด่ังเก�าเล�าแล ต มัตถํ ภิกขุเว ดูราภิกขุทังหลายนิยายอันนี้นาองอาจเจ�าสะหลาดด�วยทรงธัมม�มี

ประหยาจําเลิก็แลบรู�แจ�งเจตพิจจารณาอันว�าท�าวพระยาตนวิเสสนามเพสท�าวกระสัตตราตนชื่อว�าอนังคราชา

มีอกาธาพยาธิลําบากแท�นักหนาลวดมล�างป-ญจขันธะตายกว�าละนางแก�วกําพร�าเมียขวัญละนางนงครานไว�เสีย

เปล�านางนั้นเท�าตนเดียวอยู�ในไพรเขียวกลางป?ายินเปนทุกข�เท�าฟEาเรรนนางค็น�อมหัวตนนพเกล�านางค็ไหว�พระ

เจ�ากับดินผัดทะสีล (ทักษิณาวรรต, การเวียนขวา) ๓ รอบไหว�นพน�อบวันทานางค็ข�มสมมาไจ�ๆ ถวายดอกไม�

ปูชานางจุ�งเผาสรีระรูปเจ�านางค็น่ังอยู�เฝEาดังไฟเปIยวถ่ังไพชุกล้ําไฟไหม�ซํ้าเปนกระจวนนางค็ตระหม�อนอยืน   

เอยียดยางค็เหมียดไว�ด�วยดีนางระสีณีหน�อแก�ว คันว�านางเหมียดไว�แล�วค็จิ่งเข�าไพสู�ในแก�วกู�สาลาเม่ือนั้นแลเด 

ตัสสมิง ขเณ ทิวเส ในวันนั้นนาบ�มี // 

 คาดอันว�าร�มกัมม�ชะวาดหากเปนบัวราณค็เกิดมาในป-ณฑาลเทสท�องในเขตห�องนงครานผู�ประเสิฏล้ํา

เลิสใสสุดเหลือมนุสสชาติท�าวองอาจด�วยประหยานางค็ประสูติได�บุตตาผู� ๑ ในท่ีกลางสาลาสรีโสภาล้ําเลิส

ประเสิฏกว�าโลกโลกาแลนา ตํ ทิสวา นางค็หันลูกตนเกิดมาแล�วนางแก�วราชเทวีค็ยินอัสสจันใจค�อยๆ ว�าลูก

น�อยเปนหน�อพุทธาตนใหย�นางค็จิ่งเบิกใส�สรีใส�ห้ือใส�ชื่อเจ�าหน�อไธ�องค�ครานชื่อว�าปทุมมกุมมารกับเหตุลูกท�าว

ตนวิเสสสุดใจแล สา ส�วนอนังคชายาเลิสแล�ว หันลูกแก�วเกิดกับองค�นางค็ทรงทุกข�โสกเส�านางเล็งเยียหันหน�า

ลูกค็เยียเจียรจาว�า ตาตะ ดูรา เจ�าลูกรักสายใจแม�เหิยเปนกําพร�าดังว�าเจ�าเจ�าแม�ได�เกิดแต�เวียงหลวงใหย�กลาง

ในท�าทางนคอรช�างมล�าซ�อนหลายส่ํา เงินฅําพรํ่าหลวงหลายสรีสายใจเหิยเจ�าแม�แสนสวยท�องแทนเมืองยาม

เม่ือแม�ยังเสวิยรัฏฐะเรืองเม่ือก�อนแม�บ�ร�ายผ�าผ�อนมีแต�ก�อนหลวงหลายญาติหลายคืนเคล�าเขาจักมารับเอาเจ�า

ประดับองค�อะพอรสนสูบสอดแก�เจ�ายอดหล�ากลอยใจรัสมีใสบ�เส�าเขาจักมารับลูกเต�าแม�จิ่งมาเอามีทัง // 

 ผ�ากระเช�างามผ�านแผ�ว ผ�ากระใสงามเลิสแล�วอุดมอุทุมมลาเบาปานนุ�นอุ�นจิตใจกับผ�ากาสีใสเลิสล้ํามา

ห้ือเจ�ากําพร�าแม�องค�เดียวกับทังคนธีฅําผิวสว�างกับทังนํ้าอ�างแก�วใสมาแล�วแลไตรฅําเขาค็จักไพเอานํ้ามาอาบ

เจ�าอย�าห้ือมีเนื้อเส�าเปนเวาเขาค็จักมาขัดสีเรารูปแห�งเจ�าลูกหน�อเหน�าหมดใสเข�าค็จักกะทําไพบ�ผ�อนเหมือนดั่ง

แต�ก�อนพายหลังมาเขาค็จักประดับประดายังสรีระรูปเจ�า เขาค็จักเข�าเคร่ืองพร�อมนาๆ บุปผามาลาบานแบ�ง  

ส�อยดอกไม�ร�อยเปนแถวห�อยแผวแอวองอาจงามพลชาติเหลือฅนประดับตนรูปเจ�ารูปหน�อเหน�าบุตตาอิทถียา



 

 

ประดับแล�ว นางนาทแก�วค็นํามาถวายเขาทังหลายค็จักมาอบรมเจ�าเขาค็จักมาอยู�เฝEาเอาใจกับด�วยสายนงไวย

เจ�าแม�ชะแลนา อิทัมปG บัดนี้บ�หันสรีสายใจพ�อเจ�าท�าวหนุ�มเหน�าภูบาลตนใจหวานธิราชเปนทุกขะหนาดขับ

เข้ียวแต�ตนเดียวคูแม�ต�องทุกข�แต�ผานใจปานไฟรนลุกวาบไหม�ถูกนางนาทไธ�แม�สะหยบท�าว ๒ ที่น้ีแลหนา เอวํ 

วตฺวา ราชเทวีค็ร�องไห�อยู�ซะซ�อยนางค็อุ�มเอาลูกน�อยอยู�สระสรงชําระองค�ลูกแล�วนางค็ห้ือลูกแก�วดูดกิน // 

 นมเม่ือน้ันแลนา ตโต ปถายะ ตั้งแรกแต�นั้นไพพายหน�า ส�วนว�านางแก�กําพร�าสุเมกขราค็คอยรักสาเจ�า

เลี้ยงลูกเต�าองเดียวในดงเขียวผายแผ�แม�ค็เข�าป?าไม�แก�หิมมพานต�แสวงหามันบ�ขาดนางค็บ�มีพยาธิสักอัน ๒ แม�

ลูกค็เอากันอยู�ห้ันแล มหาสัตโต ส�วนว�ามหาสัตต�เจ�าท�าวหนุ�มเหน�าตนประเสิฏอันเกิดกลางดงไพรป?ากว�างเจ�าค็

ย�างเทียวแอ�วไพมาเจ�าค็ถามเซ่ิงแม�แห�งตนว�า ข�าแด�สรีพิมพาเฝGย เจ�าแม�แต�ข�าน�อยเกิดมาพ�อยบ�หันยังบิตตา

แหงข�าบัดนี้ค็เท�าหันแต�แม�แห�งข�าเปนกําพร�าอยู�ตนเดียวทุกฅํ่าเช�า ส�วนว�าพ�อเปนเจ�าสังบ�หันมานี้ชาหนอแต�

ก�อนพ�อข�าผ�อนหายไพหนีไพไหนเสียข�าอันเปนลูกกําพร�าตนเดียวน้ีชาแม�เหิย เม่ือนั้นแม�พระเจ�าตนวิเสสชื่อ

เมกขราจักกิตตนากล�าวแก�ลูกกล�าวห้ือถูกคํามีว�า ตาตะ ดูรา เจ�าลูกรักสายใจแม�เหิย พ�อบ�เคิยผายแผ�ห้ือแก�เจ�า

ตนลูกได�หันยังจอมขวัญแห�งข�าลูกหล�าแม�ตนเดียวน้ีแลนา สายอุดมเหิย เจ�าแม�จักเล�าแต�เคล�าคํามาห้ือบุตตาได�

รู�แล เจ�าลูกเต�าจุ�งตรองตรัสว�าจอมกระสัตต� // 

 เหิยไวยแว�นฟEา ส�วนว�าพ�อเจ�าหล�าค็หากตายไพแล�ว ตายเสียลูกแก�วกว�าเอยนวอยเจ�นตนพ�อยเหิยสรี

สายใจพ�อเจ�าตนปราบเหง�าพาราตนมีประหยาองอาจชื่ออนังคราชเปนท�าวอาจทรงพลอยู�เมืองฅนสืบส�าง     

ยสท�าวกว�างท่ัวแดนดินลือว�าพระภูมินท�เรืองโรจน� ๓ ร�อยโกฏิคณนา เม่ือนั้นยังมีพระยาตน ๑ องอาจมีนาม

ชาติว�ากุตตราชราชาค็หร�างริพลมารบพ�อพระเจ�ากระสัตตรามหานคราชแตกฟุEงเมืองใหย�หยุ�งวอดวําวายพ�อ

พระสมสายจิ่งพามาอยู�ป?าเถ่ือนทุกล�นเลื่อนดีหลีจิ่งบวชเปนชีระสีเสพส�างในป?ากว�างภาวนาพ�อเจ�าค็มีอาพาธา

ต�างๆ หนักหนาแม�ค็บ�ช�างจักเอยาอยาเหตุว�ายังกลางป?าไม�ดงหนาพ�อเจ�าค็ลวดมรณาตายกว�าละแม�ไว�ห้ือ      

เปนกําพร�าพลัดพรากหน�าแม�ตายไพแม�จิ่งได�ตระหนอมใจโสกไหม�แม�ค็แปลงกองไฟอันใหย�ค็เอาพ�อเจ�าข้ึนใส�

เผาเสียแลนา ลูกเหิย บุสสะบัวบานเฝGย พระแม�คําอันนี้ค็มีแล�วแต�พายหลังมาแล เจ�าลูกรักแก�แม�เหิย ตํ สตวา 

มหาสัตโต ส�วนว�ามหาสัตต�เจ�าได�ยินแม�เปนเจ�าเล�าเจียรจาด�วยอันมาตาไขกล�าวเจ�าได�รู�ข�าวพายหลังว�า // 

 พระบิตตาตายกว�าตายเสียเจ�าหน�อฟEาตนเดียวว�าอ้ัน ยามนั้นเจ�าค็นํ้าตาตกทุกข�คัดอกผะผ�าวร�องไห�

กล�าวคําผานว�า อโห โอยหนอ คูเกิดมาปางน้ีค็บ�มีพ�อทุกข�ล�นตอเหลือใจ คูเกิดมาในดงไพรกลางป?าเปน

กําพร�าค็ตายไพทุกข�เหลือใจฅะฅ�อยเปนทุกข�อันข�าบ�ได�หันหน�าพ�อเปนทุกข�แท�หนอเหลือแรงบาปสังมาแปลง

ห้ือพรากห้ือข�าได�เปนทุกข�ลําบากอยู�ลูนหลังนี้ชาหนอ โอย ทุกขํ แท�แลหนอ บัดนี้พ�อมาละยังราแม�ลูกไว�แก�ดง

พงป?าหย�าพ�อเปนเจ�ามาราละเผือข�าแม�ลูกนี้ไว�ห้ือเปนกําพร�าอยู�ลูนหลังโอยทุกขํแท�แลหนอ อันว�า ราแม�ลูกน้ี

ทุกข�แล�วซํ้าทุกข�แถมผานทุกข�ตามบัวราณกะทําการมีมาก ๒ ราแม�ลูกน้ีเปนทุกข�ลําบากเหลือกว�าเพื่อนทัง

หลายเปนทุกขTอยู�ในกลางดงไพรป?ากว�างอยู�ป?าช�างดงเขียว บัดนี้หันแต�แม�ข�าผู�เดียวบ�มีเพื่อนอยู�ในกลางเถ่ือนดง



 

 

หนาแสวงหาหัวมันแลลูกไม�เอามาเลี้ยงเจ�าหน�อไธ�บุตตาแม�แลนา ตัสสมิง ขเณ ในขณะบัดน้ัน มหากระสัตตรา

ตนลูกค็คึดถูกในใจบ�ควรห้ือแม�คูได�ไพทุกข�ยากอย�าห้ือแม�คูได�ลําบากเคืองใจด�วยอันไพหาหัวมันแลลูกไม�ไพซะ

ไซ�ดั่งชุวันบ�ควรห้ือแม�คูไพดั่งป?าไม�หงตนหิวหอดบ�ควร // 

 ห้ือแม�คูไพเซาะสอดภูผาครุมหนามหนาแลห�วยเหวหลิ่งช�วยปาชันดอยดงตนพระยากทุกข�ลําบากหิว

แรงเจ�าจอมแพงลูกน�อยฅะฅ�อยคึดอยู�ในใจดั่งนี้แล�ว ตนแก�วค็จารจากับด�วนราชมาดาตนแม�ว�าดั่งน้ี อัมมเมยหํ 

ข�าแด�พระราชมาดาเปนเจ�าตั้งแรกแต�วันน้ีไพเม่ือหน�าขอแม�แก�วกําพร�าอย�าได�เคืองใจเทิอะ ว�าอ้ันแล�วตนแก�วค็

ยอมือข้ึนไหว�แม�แก�วแก�นไธ�แห�งตนว�า อัมมเมยหํ ข�าแด�แม�เทวีสรีหนุ�มเหน�าขอแม�เปนเจ�าจุ�งอยู�เฝEาสวัสสดีในสี

แก�วกู�อันเปนที่อยู�แห�งตนเทิอะ แม�เหิย ข�าหากจักไพจระเดินหายังผาลาลูกไม�ตามแต�ได�นํามาสันยังมูละมันแล

หัวชวากผลากับหมากอัมพาหลายสิ่งหมากม�วงยิ่งรสหอมอันมีกลางลอมป?าไม�ข�าบาทไธ�จักไพ แม�จอมใจจุ�งอยู�

ในแก�วกู�สาลาข�าจักไพเอามาหลายส่ําทังหมากกล่ําแลหมากขระตุมสุกเปนชุมหน�วยใหย�ทังแตงไร�แลสีดาหมา

กระจับถาหลายหลากทังมันอ�อนชวากแลมันมือเสือ มันเครือแลมันแกบเครือแลบร�อยหมากไม�ส�อยเปนพวงใน

ดงหลวงมีมาก ข�าลูกน�อยหากจักค�อยไพหาขงขวายมาห้ือได�ยังหมากไม�แม�แก�นไธ� // 

 อย�าผานใจอวนอ�อนข�าจักกะทําแท�บ�ผ�อนชุวัน ข�าจักไพเอามาห้ือแม�ได�สันทุกฅํ่าเช�าแม�เปนเจ�าอย�าได�

เคืองใจแม�มาดาอย�าได�ไพลําบากไว�ข�าอันเปนลูกกําพร�าหากจักไพเอามาทุกฅํ่าเช�าห้ือแม�เปนเจ�าได�กินชะแลแม�

เฝGย ตํ สุตวา สุเมกขราหน�อเหน�าได�ยินลูกเต�าเจ�าปทุมมกุมมารกล�าวคําหวานถ่ีถ�อยนางค็มีนํ้าตาย�อยตกลงนาง

จิ่งกล�าวเซ่ิงพระจอมวงลูกน�อยหน�อยหน�อจาวจี อันว�าป?าคีรีใหย�กว�างมีทังแรดช�างแลกวางทรายมีมากทังค�าง

เถ�าแลนางณี ฝูงสัตต�มีหลายส่ิงวูยวอกวิ่งเปGบปาวเฟDอยเจ�าบ�ใช�จักเคิยดั่งแม� สัตต�ร�ายแปร�เต็มดงไพรบางบินไพ

วะวู�ปุนกลัวหัวใจเจ�าค็จักสั่นยะยั่นขวัญหนีบ�ดีไพแลเจ�าลูกรักแม�เหิย ดั่งรือเจ�าจักไพเดินดันแก�เครือหวายทุกข�

เหลือหลายเจ็บบาท หนามเก่ียวยาดเจ็บพองบาทตีนถองเลือดย�อยหนามเสียบร�อยเปนรอยทุกข�กลอยใจเจ็บ

แสบ หนทางชอมแฅวบผาฅมบาดตีนจมเจ็บไหม�เจ�าหน�อไธ�แม�อย�าว�าจักไพเทิอะเนิอ ว�าอ้ันแล�ว คันว�านางห�าม

ลูกแก�วตนสันนี้แล�วนางหน�อแก�วสุเมกขราอันเปนมาดาแห�งเจ�านางหน�อเหน�าค็จับยับเอา // 

 ยังเสียมคันเหลากับไม�แหม�นเทียมสัวะกับกระเช�าหากพาไพในดงไพรเถ่ือนถ�องไต�ตามช�องทางเทียว

รอดเขาเขียวขอบห�วยดอยเถ่ือนช�วยปุนกลัวนางค็มัวเมาหาลูกไม�เซาะไซ�ได�แล�ว ค็เอามาเล้ียงบุตตาหน�อเหน�า

ตนชื่อว�าเจ�าปทุมมกุมมารวันนั้นแลนา มหาสัตโต ส�วนว�ามหาสัตต�เจ�าท�าวหน�อเหน�าภูบาลหัวใจหวานคึดรอด

จะไจ�จอดในใจว�าบัดนี้แม�คูเปนสันใดในเถ่ือนบ�มีเพื่อนเทียมตนหลอนมีอนทรายอันใดแด�ค็บ�รู�ที่แม�คูไพคูจักผา

ไสรไต�เต�าเข�าป?าไม�ทวยหาไพตามแม�มาดาเปนเจ�าในป?าเส�าดงตัน คันคูหันแม�แล�วค็จักคลาดแคล�วฅนมานอนใน

สาลาอยู�ถ�าคอยทางแม�จักมา แม�มาดากําพร�ายามเม่ือจักไพป?าแม�ค็สั่งลูกข�าพระเจ�าค็คระนิงใจดั่งนี้แล�ว ตน

แก�วค็ไพตามเถิงกาละยามเม่ือแม�จักมารอดเจ�าค็เดินสอดมาหาเครือหว�ายหน�าผายตนหาฅืนมาก�อนอยู�ถ�ามาดา



 

 

อยู�สาลายั้งถ�าหันหน�าแม�ถ�อยทางเหมือนดั่งตามแต�ก�อนตั้งสติอยู�บ�ผ�อนสั่นดี คันเจ�าหันแม�เทวีออกมาค็ตรีแล�น

ต�อนจาอะอ�อนอ�อนไห�เจียรจาอ�อนแอ�ไห�อ�อนแม�กินนมแม�ค็ชมจอมขวัญแล�วจูบแก�มอยู�ยว�ายแย�มเจียร // 

 จา ๒ พระกระสัตตราแม�ลูกค็ชวนกันเข�าไพสู�สาลานางค็ปลงถงพาไว�แล�ววัดเอาลูกแก�วแม�มาชมป-นกิน

นมอุ�มหอบปากต�านตอบปุจฉากับมาดา ๒ เจ�าปากต�านเล�าเจียรจากินผลากับลูกไม�แม�แก�วแก�นไธ�จิ่งกินก�อนมี

คําสอนปEอนลูกว�าอันนี้ราจักไว�กินวันพรูกยามงานกินเทิอะนายสายอุดมแม�เหิย เจ�าหล�าแม�กําพร�าจิ่งกินลูน ฅํ่า

มาแล�วจุ�งนอนหลับกว�านางแก�วกําพร�ากอดลูกหล�าตนนอนค็มีในกาละเม่ือก�อนบ�ผ�อนเมินนานค็มีวันน้ันแล 

ปุณณะ ทิวเส ในวันลูนน้ันแล รุ�งเช�าแม�พระเจ�าสุเมกขราค็คระนิงหายังหัวมันแลลูกไม�นางค็สั่งลูกแก�วแก�นไธ�

แห�งตนว�าสรีอุดมเหิยเจ�าหล�าแม�จักไพหาหมากไม�แก�กลางดงเจ�าอย�าประสงแอ�วเหล�นเนื้อคาบเค�นเอาไพกินชา

เจ�าแม�ป?าไม�หากมีเสือแลเจ�าแม�เหิยว�าอ้ันแล�ว นางหน�อแก�วระสีณี ค็พรากสาลาหนีกว�าเข�าป?าไม�กลางดงพระ

แสวงหาหัวมันแลลูกไม�ได�แล�วค็เทียวมาสู�สาลายามฅํ่าตาวันจักดาตกต่ําลับดอยไกลวอยๆ นานรอดนางค็คึดเถิง

ยอดท�าวจอมใจฅวามเขนใจมีในไพรเปนเหตุท�องฟEาเทสบดบนโกลาหลเกิดก�อง // 

 สายฟEาร�องลมฝน สายฟEาล�นยาวแมบเสียงแผกแผ�ดงผายสายฝนมาทั่วหลังไม�คนคานหักลงในกลางดง

บดมืดฅํ่าชะชืดบ�หันหนทางนางสุเมกขราผู�แม�ค็กลัวแต�ไภยะหลวงหลายค็รีบย�ายตีนไพสู�ครุ�มไม�หมู�หนามหนา

ตามอาชญาแห�งตนห้ันแล ตัสสมิง วมฺปGกํ ยามน้ันยังมีจอมปลวกอัน ๑ ใหย�เปนที่ใฝ?ฝูงงูเขาอยู�รูกลวงใหย�สอด

ละไล�สนกันหางเก่ียวผันเกาะกอดสอดเสี้ยวไพมาเขาค็ไสรอยู�ห้ันในท่ีนั้นหลวงหลายยังมีงูร�ายตัว ๑ ใหย�มีพิษใช�

สามานเลิก็พังพานคับค�ายมีพิษผายนักแก�ได�ยินเสียงท�าวแม�มาแว�อยู�ห้ันอาไสรมันบ�มีใจกรูณาเท�าโกธาเคืองโขด

มันใส�ใจว�านางท�าวแม�กะทําโทสแก�มันงูค็ขระสันเคียดมากมันค็ออกพรากจากรูมา มันค็ผู�พิษใส�ตาผะผ�าวนาง

ท�าวแม�ค็แผ�ตนท�าวทังอยืนนางท�าวนอนเหนือผืนแผ�นหล�าปุนอินดูส�อยยอดฟEาสุเมกขราเช�นหนอ สา อตะโน 

ส�วนว�านางเท�าสุเมกขราค็เวทนาลําบากนางค็บ�คึดยากด�วยตนตัวนางค็เท�าคึดเถิงพระจอมหัวลูกเต�าทุกโสกเส�า

เวทนายังราชบุตตาไจ�ๆ นางหน�อไธ�ค็เวทนามีอาพาธาเจ็บปวดงูร�านโสกขบเจ็บยินเม่ือยเหน็ดแสบไหม� นางค็

ร�องไห�แหบเสียงเซ้ีย // 

 ว�า อัชชะ ในวันน้ีเปนเคราะห�เสียลําบากงูพิษหากขบผายคูค็เที่ยงจักตายเสียลูกเต�าวันนี้ คูค็เท่ียงว�า

จักขว้ําหน�าเล�าเปนผีปางนี้แม�บ�หล�างจักได�หันบุสสบัวสรีลูกเต�า ปางน้ีแม�บ�หล�างว�าจักได�หันหน�าลูกเล�าพอ ๒ 

ชะแล หนอโอยหนอ ยินอินดูปทุมมกุมมารสรีบัวทองแว�นฟEาพระหน�อหล�าเปนกําพร�าพ�อค็บ�ได�หันหน�า บัดน้ี

วิบากยังมาผันบ�เสี้ยงเท�ายังแต�คาแม�ผู�เดียวผู�เลี้ยงค็ซํ้าเสี้ยงชีวิตเล�าตายไพแลนา ยินอินดูปทุมมกุมมารบุตตา

ครานงามแงวันนี้ลูกคูเปนกําพร�าอยู�กลางดงอินดูปทุมมกุมมารทรงทุกข�ยากวันน้ีเจ�าค็จักได�ก้ันอยากแลงงายชะ

แล หนอโอย อินดูปทุมมกุมมารกลอยใจลูกน�อยแม�เจ�าจักออกมาแลอยู�คอยทางเหมือนดั่งตามแต�ก�อนแม�เมือ

รอดสาลา คันว�าแม�มาวางคระเช�าแล�วลูกแก�วแม�ย�อมมาหากินแลนา ยินอินดูปทุมมกุมมารลูกเต�าค็จักนอนอยู�



 

 

เหนือดินดายพลัดแม�บัดนี้เจ�าลูกรักได�อ�อนแอ�หาไผนาหนอชุวันเจ�าลูกรักสายใจหันแม�ไพไกลมาแล�นต�อนไห�

อ�อนกินนม ยินอินดูปทุมมกุมมารอุดมหน�อไธ�ไผแลจักมาตัดไม�ไว�ห้ือเจ�าเปนหลัว ไผแลจักมาห้ือ // 

 หัวมันแลลูกไม�เอามาไว�ห้ือแก�วแก�นไธ�หลายหลาก ไผแลจักอุป-ฏฐากเจ�ากะทําวัตร ไผแลจักมาขัดสีไคล

ยามเจ�าอาบน้ําทุกเม่ือ ไผแลจักมาอุ�นเน้ือเจ�าเม่ือยามนอน ไผแลจักมาซ�อนห�มผ�าห้ือลูกกําพร�าสายใจแห�งข�า 

อินดูปทุมมกุมมารหน�อหล�าสมเสลียว อินดูปทุมมกุมมารลูกชายเดียวตนสะหลาดวันนี้แม�จักได�ละอาวาสเสีย

เป?าเอยนวอยโอยกลอยใจเหิยเจ�าแม�วันนี้เจ�าจักแลอยู�คอยทางบ�หันคูนางเมือรอดเจ�าจักร�องไห�หอดหิวตายชะ

แลหนอ อินดูปทุมมกุมมารหนุ�มหน�อยหน�าชื่นช�อยสอบอวันนี้นออาสรมบดเอยนวอยวิ่งเปนทุกข�ยิ่งนักหนา อิน

ดูปทุมมกุมมารเปนกําพร�าลูกหล�าแม�ตนเดียวอยู�ในดงเขียวป?าไม�กว�างเปนเพื่อนช�างเสือหมีอยู�เปนเพื่อนราชสี

สิงห�ใหย�กลางป?าไม�ดงดอย อินดูปทุมมกุมมารกลอยใจลูกน�อยแม�อยู�ป?าไม�แก�กวางทรายเจ�าบ�มีสหายเปนคู�เจ�า

อยู�ตนเดียวในดงเขียวป?าไม� อินดูปทุมมกุมมารลูกน�อยแม�เข็ญใจนางเรรนร�องไห�ยินเปนทุกข�ด�วยลูกแก�วแก�นไธ�

แม�เหลืออกนางค็น้ําตาตกแถวถ่ังนางค็ร�องไห�สั่งเจ�าปทุมมกุมมารด�วยประการดั่งนี้ไจ�ๆ ซํ้ายินเปนทุกข�ด�วยพิษงู

แสบใจเจ็บใจทุกข�อันนี้ค็มาได�แก�คู // 

 ตนเดียวฝูงฅนเทียวในโลกค็เที่ยงได�ต�องทุกข�โสกเสมิอกัน เท�ายินเปนทุกข�ด�วยอันบ�ได�หันหน�าลูก

น�อยหน�าชื่นช�อยปทุมมกุมมารค็ซ้ําทุกข�เต็มผานแถมเล�าทุกข�กว�าเก�าหลายทีแลนา อิทํ ทุกขํ อันว�าทุกข�อันน้ีนา

สายสั่นเปนดั่งปDนพิษป-Hนป-กตาแลนา บุตตัสสะ ขอเทพดาผายผ�อห้ือข�าได�หันหน�าลูกแก�วหน�อสายใจทุกข�คลา

ไคลหายแด�ลูกน�อยแม�จุ�งอยู�สวัสสดีเทิอะ เทพดาเจ�าทังหลายเฝGย อัชชะ ในวันนี้ อันว�า ฅวามตายค็มีในป?าพิษ

งูค็ซ้ําล�าเต็มตนเล�าแล เอวํ ราชา นางราชเทวีค็ร�องไห�เวทนาหายังราชบุตตาแค�นค่ังพิษงูร�ายค็ซํ้าถ่ังลืมสรมบ�มี

ลมดังขาดนางท�าวแม�ลวดมรณาตายไพเสียแท�แลนา ยินอินดูนางสุเมกขราหน�อฟEาตายพรากหน�าลูกตนไพละ

สายใจหน�อหล�าไว�ห้ือเปนกําพร�าอยู�ลูนหลัง โอย ทุกขํ แท�แลหนอ นางสุเมกขราตายไพแล�วละลูกแก�วกว�าเอยน

วอยตายไพพ�อยบ�ถ�าละลูกแก�วกําพร�าขว้ําหน�าบ�อาลัยเล�าแลหนอ ตทา ในกาละน้ัน มหาสัตโต ส�วนว�ามหาสัตต�

เจ�าท�าวหน�อเหน�าปทุมมกุมมารค็มีคําผานนักแก�ว�าวันนี้แม�คูเปนสังแล นางมาเปนเหตุสันใดชา ในป?าไม�แม�คูล�า

แสวงหายังหัว // 

 มันแลลูกไม�มาบ�ได�เปนลางอันชะรือ รู�ว�าเปนสันใดในแม�ข�าบ�หันมานี้ชา บัดน้ีตาวันตกต่ําค�อยอ�อยซ�อย

ยินวอนนกนอนคอนจับก่ิงร�องสายสิ่งเนืองนันเขาพากันร�องเรียกจับค�าไม�ที่ใกล�ริมกันร�องขานขันยามเม่ือตาวัน

เที่ยงเสียงบิดเบียงไพมารอยว�ามีอนทรายอันใดมาบังเกิดแม�แห�งข�าผู�ประเสิฐผู�บังเกิดแห�งข�าบุตตา ชื่อว�าสุเมกข

ราแท�แลคา หทฺทยํ เจ�าค็คระนิงใจว�าดั่งนี้แล�ว ท�าวหน�อแก�วตนปราบโลกาเจ�าค็พรากจากสาลาไพเล�าเซาะหา

แม�เปนเจ�ามาดาในดงหนาทุกที่เอยนสงัดซ่ีกลางทางเจ�าไพตามรอยบาทาตีนนางท�าวแม�แต�ก�อนเคิยไพในกลาง

ดงไพรเถ่ือนช�างทุกท�าทางแลดอยดงเหมือนดั่งลูกราชหงส�พลัดแม�ทุกข�นักแท�เหลือใจบินไพมาสอดเสี้ยวบินแอ�ว

เก่ียวแสวงหาในดงหนาป?าไม�แอ�วหาแก�วแก�นไธ�แม�แห�งตนวันนั้นแล มหาสัตโต ส�วนว�ามหาสัตต�เจ�าท�าวหน�อ



 

 

เหน�าปทุมมกุมมารเจ�าค็มีคําผานโสกไหม�เจ�าหน�อไธ�เยียแล�นไพหาเจ�าค็บ�ได�ยินเสียงมาดาสักบาทเจ�าค็ได�ยิน

เสียงมาดาธิราชสักคําเจ�าค็แล�นซะเลซะลํากลัวตาวันตกต่ํามัวมืดฅํ่าบ�หันหนทาง เจ�าค็เรรนครางร�องไห�ร�องหา

แม� //  

 ออกไธ�นางเมือง ว�าแม�นางเมืองเหิย แม�นางเฝGยเปนเจ�าบัดน้ีแม�มาดาละลูกเต�าเสียกลางไพรรอยว�าแม�

บ�อาลัยด�วยข�าอันปนลูกกําพร�าจอมเมืองพระบุญเรืองธิราชเจ�านาทน�อยกุมมารเจ�ายินผานร�องไห�จะไจ�น้ําตา

ตกเปนทุกข�คัดอกบ�แล�ว ตนแก�วกล�าวคาถาว�า อัมม คาถํ ข�าแด�พระมาดาเปนเจ�าเฝGย ข�าลุกแต�จระเดินหายัง

มาดาแก�นไธ�บัดนี้แม�เปนเจ�าไพอยู�เสียที่ทางใดนี้หนอขอแม�สรีสายใจแห�งข�าออกมาหาลูกกําพร�าสักคําแด�เทิอะ 

แม�เหิย รู�ว�าแม�ไพทางอิดเห่ือบ�ดีใจลงไพสีไคลแลอาบน้ํา รู�ว�าแม�คูยังอยู�เถ่ือนถํ้าคูหา รู�ว�าแม�คูแสวงหายังมูลละ

ผลาบ�ผ�อนเหมือนดั่งแต�ก�อนฅืนหลังน้ีชา รู�ว�าแม�คูพรากดงหนามาแล�ว นางแก�วแม�เทียวทางมารอดสาลาร�ม

กว�างท�าทางดงดอนแม�คูหลอนลําบากอิดพักหากหลับนอนแทบป?าขอนเอยียดไว�นางแก�วแก�นไธ�หลับไพกลางดง

ไพรบ�ติ่นหลับบ�ชื่นลืมมาอ้ันชะรือ รู�ว�าแม�คูไพอยู�แก�หินผาเทียวไพมาพลาดกลิ้งเหวหาดชิงตกดอยอ้ันชะรือ 

บัดนี้แม�คูไพกลางดงไพรผับป?าแสวงแอ�วล�าผับดงงูเหลือมจงไล�ข�าค้ันคาบคว�าไพกินอ้ันชะรือ รู�ว�าแม�คูไพลงไพ

กินนํ้ายังท�าปลาไหย�ล�ามาหันก้ันอาหาร // 

 อยากชิ้นเนื้อกุมกอดเฟDอแม�ไพกินอ้ันชะรือ ปลาทังหลายอยู�ในน้ํางูเงือกซํ้ามังกอรปลาบึกจอรอยู�วังเลิก็

ตัวใหย�ปลาเลิมใฝ?กินฅน ปลากวนสนแอ�วล�าคันคาบคว�าตกวังทังปลาคังหนังผิวสอทังปลาเตAาะแลปลานางตัว

กล�าปลาใหย�พร�อมนานาหันมาดาลงมาอาบน้ําคาบได�แล�วเอาไพกินอ้ันชะรือ หมู�เสือสิงแอ�วล�าคว�าเอาไพกินอ้ัน

ชะรือ บัดน้ีแม�คูไพกลางไพรป?ากว�างทุกเทสทางคีรีราชสีดันช�องเสือโคร�งฝูงเติมทันเสือเหลืองผันหันไล�ข�าค้ัน

คาบคว�าไพกินชะรือ รู�ว�านกหัสสดีลิงค�บินอากาสซูดยาดพาไพตกแดนไกลบ�หันซาก ลูกน�อยแม�หากเดินหานี้แล

นา แม�เหิย โอยหนอเปนสันใดชาหนอ ข�าเซาะผ�อหาแม�ค็บ�หันไหนแม�สายใจออกท�าวไพสู�ด�านด�าวแดนใดน้ีชา 

ข�าไพหาทุกรูผาเถ่ือนถํ้าทุกท�าแม�น้ําแลลอมฅา ข�าค็ร�องเรียกหาไจ�ๆ กลางป?าไม�หลายที แม�ข�ามีทางใดชาบ�รู�ท่ี

สงัดช่ีบ�ได�ยินเสียงขาน รู�ว�าแม�ไพหิมมพานต�ป?าไม�แม�ข�าบาทไธ�บ�มีมาหาบ�ได�ตายไพแท�อ้ันชา บัดนี้แม�พ�อยมาละ

ข�าน�อยอยู�กลางไพร บัดน้ีแม�มาละลูกสายใจตายกว�าแม�มาละลูกกําพร�าไว�เสียลูนหลังน้ีชา ข�าบุตตาแหนมตายค็

แฅวนประเสิฏ // 

 ล้ําเลิสกว�าอันเปนกําพร�า แม�พรากหน�าตายไพน้ีแลหนอ มีพ�อผู�เดียวค็บ�ได�หันหน�ายังแต�ค�าแม�แห�งข�าผู�

เดียวมาอยู�ดงเขียวเถ่ือนถ�อง ๒ แม�ลูกชวนกันมาอยู�ห�องดงหนาทุกข�หาบิตตาบ�แล�ว บัดนี้มาดาแก�วแม�ซํ้ามาละ

ข�าไว�แล�วตายไพน้ีชา เม่ือน้ัน เจ�าปทุมมกุมมารค็มีคําผานโสกไหม�ในกลางป?าไม�ดงไพรเจ�าค็จระเดินหาแม�สาย

ใจไจ�ๆ ไห�หาแม�ไห�อะแอ�ปุนวอนเช�นหนอ เอวํ มหาสัตโต ส�วนว�ามหาสัตต�เจ�าท�าวหน�อเหน�าปทุมมกุมมารร่ําคํา

ผานถ่ีถ�อยเจ�านาทน�อยอยู�กลางดงตีอกตนร�องไห�จะไจ�รํ่าเรรนหายังมาดาแก�นไธ�ในป?าไม�หิมมพานต�ค็มีโดย

ประการดังกล�าวมานี้แล อนุโกเมนะ เจ�าปทุมมกุมมารมีใจผานรักแม�ไห�อ�อนแอ�ไพหายังมาดาเปนเจ�าเข�าป?าไม�



 

 

ตนเดียวเทียวตามรอยดั่งช�องอันนางท�าวท�องเทียวไพเสียงคราวไกลลิ่วลี่ค็ไพรอดที่เคล�าไม�เฟDอยพ�วงมีจอม

ปลวกหลวงท่ีห้ันครุ�มไม�นั้นเพิงกลัวเช�นแล ตนแก�วเจ�าปทุมมกุมมารค็มีคําผานร�องไห�เข�าไพสู�ครุ�มไม�เครือ

หนามค็ไพตามประหยาแสวงสอดเจ�าค็ไพรอดที่นางท�าวแม�ทอดตนตายเหนือดินดายเดียรดาด เม่ือน้ันใจเจ�า

ปานจักขาดตายไพตามแถมเล�าแล สาริรํ เจ�าปทุมมกุมมารท�าวตนคราน // 

 หนุ�มหน�อยรู�ถ่ีถ�อยกรียาจาคําดีรักแม�ได�อ�อนแอ�นอนแฝงจาคําแพงเซ่ิงแม�แต�ป?านางนอนแทบปานขอน

เอยียดซ่ือมืดชะชืดดงดอนเดิก็ออนซอนใกล�เท่ียงกลางฅืนตาบ�มืนหลับกว�ากลางเถ่ือนฟEาดงเขียวนางตนเดียว

ตายแล�วละลูกแก�วกว�าเอยนวอยเจ�าตนพ�อยรักแม�แผ�หน�าขุบเหนืออกเจ�าตกใจฟ-Hงฟ?าวเหตุหันนางท�าวแม�ท�าว

ตายไพกลางดงไพรเถ่ือนถ�องมือลูบท�องแม�มาดาเจ�ามีคําจาถ่ีถ�อยว�าแม�ข�าน�อยเปนสันใดยังมีใจรู�ว�าบ�มีชา ท�าว

หน�อเหน�าปทุมมกุมมารสมพารมีบ�ถอยเจ�าค็คอยกําดูแล�วยังหัวใจแม�แก�วสุเมกขราค็รู�สภาวะอันอุ�นมะมุนต�อง

มือพระบุญลือเจื่องเจ�าค็ลูบเลาเลาหยุบถ่ีที่อยู�ละรอยมือน�อยเจ�าพาดอกนางลูบบ�วางบ�ซวางเสียเป?าปากต�านเล�า

เจียรจาเซ่ิงพระมาดาตนแม�ไห�อ�อนแอ�วอนฅืนเปนดั่งจักมืนตามาปากต�านชั้นแท� หากหม้ินไพยามนั้นนาเจ�าปาน

ใจจักขาดทุกข�ล�นชาติเหลือแรงเจ�าจอมแพงค็แปงฅอนางท�าวแม�ห้ือดีเจ�าค็ยออัญชุลีข้ึนใส�เกล�าไหว�พระบาทไธ�

เจ�ามาดา เจ�าค็ยกบาทาแห�งมาดาตนแม�ข้ึนไว�แก�บนหัวสั่นทังตัวชุกล้ําชะแล เนตรนํ้าตาไหลยินทุกข�ถนัดใจผะ

ผ�าวร�องไห�กล�าวคาถาว�า อุตเถหิ ข�าแด�แม�เทวี // 

 เปนเจ�า ข�าลูกเต�าบุตตาขอฅืนมาแด�ข�ายินเปนทุกข�นักแก�เหลือใจเช�นแลนา แม�เหิย ดั่งรือ แม�เปนเจ�า

พ�อยมาละลูกเต�าไว�ห้ือเปนกําพร�าอยู�ลูนหลังนี้ชา โอยหนอ ทุกขํเสียแท�หนอ แม�เหิย ข�าลูกน�อยบุตตาไพเซาะ

หาในป?ากว�างกลางเถ่ือนช�างดงเขียวเทียวไพหาทุกแง�ทุกเถ่ือนแก�หินผาทุกดงหนาเถ่ือนถํ้าทุกท�าน้ําแล

ลอมฅาครุ�มหนามหนาเถ่ือนกว�างประเทสทางดอยดงไนพงไพรป?าไม�ข�าค็เซาะไซ�ผันหายังมาดาแห�งข�าแม�แก�ว

กําพร�าตนเดียวแล แม�เหิย เอวํ โพธิสัตโต ส�วนว�า ปรัมมโพธิสัตต�เจ�าท�าวหน�อเหน�าปทุมมกุมมารหน�าตาบาน

หนุ�มหน�อยหน�าชื่นช�อยสมเสลียวท�าวค็เทียวแสวงสอดท�าวค็ไพรอดตนนางนอนหงายคางเหมือนหลับอยู�พ�อย

ตายไพสู�เมืองผีกลางคีรีป?าไม�เจ�าหน�อไธ�ค็สยบตายดิ้นสั่นระสายตายไพชอมแม�ท�าวแผ�หน�าลืมฅิงเปนทุกข�ใจมาก

คําลําบากเถิงตัวใจมัวเมาร�องไห�รักแม�แก�วแก�นไธ�มาดา คันว�าเจ�าได�สติมาแล�ว ตนแก�วค็อทิฏฐานเสียงบุญสม

พารผายแผ�เจ�าค็ตั้งสัจจะแก�เทวดาในดงหนาป?ากว�างประเทสทางหิมมพานต�พระองครานหน�อไธ�นพน�อมไหว�

เจียรจาเซ่ิงเทวดาทังหลายอันอยายกันอยู�เถ่ือนกู�แก�วเพื่อนอินทาว�า // 

 สุณันตะ โภนเต เทว สังฆาโย ดูราเทวดาทังหลายมวรหมู�อันอยู�ป?าไม�หิมมพานต�แสนส่ําในเถ่ือนถํ้าคูหา

ตนอินทาธิราชจุ�งตั้งปราสาทดาฟ-งยังคําสัจจะแห�งข�าในเถ่ือนฟEาตนเดียวในเขาเขียวแก�วกู�อันเปนที่อยู�แห�งข�าใน

เถ่ือนฟEา บัดเดียวนี้แด� อันว�าแม�มาดาแห�งข�าทุกข�เท�าฟEาธอรณีตายเปนผีไพอนาถขอเทวดาเจ�าทังหลายจุ�งอว�าย

หน�าผ�อเล็งหัน หัททยํ ดูราเทวดา ๒ สวัรค�ตั้งอยู�เจ�าฟEาหมู�เทวดาขอกรูณาผายแผ�โผดแก�ข�าบัดเดียวพลันเชียว

บอกอยาห้ือแก�แม�ข�าฅืนมาข�าบุตตาลูกเต�าขอเชิญเจ�าอินทาป-นอยาดีแก�ข�าจักอยาแม�กําพร�าฅืนมาขออินทาชุ



 

 

ช�วยคําฅืนมาซํ้าเปนฅนเปนตนฅืนมาเล�าเพื่อเตชะอยาแห�งเจ�าถวายใจเล�า ๒ ทีห้ืออยู�สวัสสดีดั่งเก�าด�วยบุญเจ�า 

ริทธีอยากลางดงหนาป?าไม�ขอช�วยได�กรูณาชิ่อว�าสริราแห�งข�าลูกกําพร�าจักเปนทานเพื่อบุญสมพารผายแผ�ห้ือ

ชีวิตแม�ข�าฅืนมาแม�นจักเอาหัวใจออกเปนอยาค็ได�ขอวอนอินทาเทพไธ�โผดผาณีแด�เทิอะ ฅนใดดีเสลียวสะหลาด

ช�างเอยาอยาพยาธิห้ือเหิยหายบ�ห้ือแม�ข�าตายอนาถข�าจักห้ือชีวิตอาจหู // 

 ตาถวายเปนอยาเพื่อห้ือหายโรคาพยาธิห้ือแม�ข�าได�สติอาจฅืนมาแด�เทิอะ ตัสสมิง ขะเณ ในขณะบัด

นั้นบ�เมินนานเจ�าตนครานวิเสสสหเนตราขุนอินทาเทสท�าวอันอยู�ในด�านด�าวโขงสวัรค�นางหลายพันแวดล�อม

เจ�าค็น�อมหน�าสู�เมืองฅนเจ�าค็หันด�วยตาตนแจ�งส�องในแห�งห�องหิมมพานต�เจ�าค็หันกุมมารน�อยไห�ซะซ�อย อทิฏ

ฐานเซ่ิงองค�ครานเจ�าฟEาเหตุว�าแม�หน�อหล�าตายไพในกลางไพรป?าไม�ควรคูช�วยได�กรูณาลองดูประหยาแห�งกระ

สัตตราหน�อไธ�ชูช�วยได�บารมีอินทารํ่าหาด่ังนี้แล�ว สระเด็จจากช้ันฟEาแก�วลงมาในดงหนาป?าไม�เนรมิตไว�ตนเปน 

พราหมณ�จระเดินถามทางกลางป?าไม�เซ่ิงหน�อไธ�กุมมารอันเปนทุกข�ผานบ�ชื่นสะอ้ืนตายไพด�วยจอมใจแห�งเจ�า

ท�าวหน�อเหน�าปทุมมกุมมารยามกลางฅืนหันมาอยืนท่ีจิ่มใกล�จักถามเซ่ิงหน�อไธ�กุมมารด�วยประการด่ังน้ีแล�ว 

ตนแก�วจิ่งถามไพพายหน�าว�า มหาสัตโต ดูรากุมมารท�านไธ�ท�านเกิดได�หลายปลีสรีนามวิเสสาทงเทสท�าวตนแม�

ใส�ชื่อไว�แก�เจ�าหน�อเหน�าจอมใจแม�จอมไธ�แห�งเจ�าใส�ชื่อหน�อเหน�าว�ารือชา ขอกรูณาบอกแด�เล�าแก�ข�ามาพลันแด�

เทิอะ เม่ือนั้นกระสัตตราหน�อเหน�าเจ�า // 

 ปทุมมกุมมารมีโวหารจาต�อค�อยปากต�านล�อจารจาว�าสรีมาดาแห�งข�าใส�ชื่อไว�ว�าปทุมมกุมมารอันอยู�

นานหลายขวบบ�ได�จวบเปนผานตราบเถิงแม�ข�าหลายตายกว�าอายุข�าได� ๗ ปลีน้ีแล ลุงเฝGยว�าอ้ันแล�ว ท�าวหน�อ

แก�วกระสัตตราจิ่งถามไพพายหน�าเล�าเซ่ิงพราหมณ�เถ�าอินทาว�า ดูรา ลุงตาผู�เถ�าลุกเถ่ือนเส�าไหนมาไต�เทียวหา

แอ�วล�ารอดข�ากลางฅืนมาอยืนอยันถามข�าเซ่ิงหน�อฟEากลางไพรน้ีชา ว�าอ้ัน เม่ือน้ัน อินทะสักกะพราหมณ�ค็บอก

ตามคําตรีเพทท�าวตนวิเสสสมเสลียวว�า หลานรักผู�เดียวเฝGยหนุ�มหน�า ส�วนว�า ข�าผู�ลุงค็หลงเถ่ือนบ�มีเพื่อนพอ ๒ 

ข�าปองหาเนื้อในป?ามาแอ�วล�าในดงข�าอยู�โขงเขตกว�างประเทสทางพาลา หลงเถ่ือนมาอิดหอดข�าจักเมือยังจัก

รอดบ�รอดชาหลาน นัตตา จุ�งบอกแก�ข�าเถ�ามาพลันแด�เทิอะ เม่ือนั้นหน�อสัพพัญ;ูตนประเสิฏค็บังเกิดด�วย

ประหยาค็จารจากับด�วยอินทาสักกะพราหมณ�ผู�วิเสสอันกลับเพสหน�าเปนฅนแขงตริว�าตนหลงเขตในท�องเทส

โขงไพรถามทางไพพายหน�าเซ่ิงหน�อหล�าปทุมมกุมมารเจ�าค็กล�าวคํางามว�า ข�าแด� ลุงพราหมณ�ผู�วิเสสข�าจักบอก

เหตุท�าน เม่ือในดงเฝDอยเถ่ือนกว�างห้ือรอดท�าทางนคอรรัฏฐะวอนเมืองม่ิงคําสิ่งนี้ข�าบ�รู�ลุงอย�าสู�มาถามหนทาง

ข�าค็บ�รู�รอดเมือง // 

 ท�าวยอดพารามีไกลรู�ว�ามีไกลข�าบาทไธ�บ�ถองตรัสลุงมาถามหลานกําพร�าหลานหน�อหล�าค็ยินตันเสีย

แล�วแลลุงเหิย เม่ือนั้น อินทาสักกะพราหมณ�ผู�เถ�าถามเซ่ิงหน�อเจ�าชื้อเจ�าปทุมมกุมมารตนองค�ครานประเสิฏล้ํา

เลิสประหยาไวค็ซ้ําปุจฉาถามไพพายหน�าว�าดั่งน้ี อันว�าหลานแห�งข�าตนเดียวอยู�ในไพรเขียวบ�มีเพื่อนพอ ๒ ข�า

หลอนคองว�ามีหมู�ข�าลุงอยู�จิ่งถามจะไจ�หลอนหลานยังจําหว�พอบอกข�าไต�เมือเมืองพรองเทิอะ ว�าอ้ัน เม่ือนั้น 



 

 

หน�อพระโพธิสัตต�เจ�าท�าวหน�อเหน�าปทุมมกุมมารอันอินทาพราหมณ�หากถามค็บอกตามอันตนบ�รู�เซ่ิงเจ�าขุน

อินท�ว�า ดูราลุงพราหมณ�เถ�าผู�บ�มีเพื่อนหลงเถ่ือนเต�าเข�ามาในดงมาถามหนทางเซ่ิงข�าหลานกําพร�าตนเดียวใน

ดงเขียวเถ่ือกว�างในท�าทางหิมมพานต�เปนทุกข�ผานล้ําเลิสเพื่อข�าหลานน�อยเกิดในดงเหตุดั่งข�าจิ่งบ�รู�หนทางเพื่อ

อ้ันแล ข�านี้เท�ารู�ซั้นแต�ละม่ัง กวาง ฟาน ทราย หาน แลแรด ช�างอยู�ในป?ากว�างดงรี ราชสีห� เสือ หมีแล แองชะ

แคร�จอนแจแล�นเหล�นกลางดงมีทังงัวลานคงตัวองอาจ งัวเถ่ือนควาดในไพร มีทังหมาในไพเปนหมู� ไล�เนื้ออยู�เป

นชุม นางณีหุมอย�อเหล�น หมู�ค�างเต�นป?าวเฟDอยกว�างเขาเงิยเปนง�ามาแผวล�ากลางไพรร�องผับพนาไลยป?ากว�าง

ได�ยินเสียงช�างร�องปุนกลัวข�าค็เท�า // 

 มัวเมาแสบไหม�เปนทุกข�ด�วยแม�หน�อไธ�ตนเดียวน้ีละลุงเฝGยดั่งรือแล ข�าหลานจักรู�ได�ทางเทสไธ�จักเมือ

ไต�ทางเฝDอเขตกว�างกลางท�าทางดงดอนอันว�าทางนคอรเมือเมืองเวียงแก�วยิ่งบุรีมีทางใดข�าค็บ�รู�ลุงอย�าสู�มาถาม

ข�าผู�หลานบ�มีสังจักกล�าวห้ือรู�คาวทางเมือแลลุงเฝGย เม่ือนั้น อินทาสักกะพราหมณ�ลุงเถ�าถามเซ่ิงเจ�าปทุมมกุมม

การว�า หลานรักเหิยผู�วิเสสอยู�ประเทสกลางไพรยังเปนไพบ�ยากยังฅาบเข�าแลงงายโขงขวายหายังได�หมากไม�

หากพอสันแลรือ ตทา ในกาละน้ันล�า หน�อพระเจ�าปทุมมกุมมารมีคําหวานขานตอบว�า ข�าแด�ลุงผู�ประกอบด�วย

ถามหนทางเซ่ิงข�าหลานกําพร�าค็คอยเปนไพในกลางไพรป?ากว�างไม�แวดข�างใจใคร�ไม�เหล�มได�ยาวยิ่งร�มกว�างม่ิง

มุงตาไม�นาๆ บ�หน�อยเปนลูกย�อยปลายพวงในดงหลวงมีมากไม�บุญนาคก่ิงย�อยฅ�าสอยหางป?าไม�ซะบานหนามุง

มืดร�มซะซืดพลัดเอยนมีทังไม�หมากเกวนแลม�วงม่ืนไม�ฝูงน้ีนาในดงหนามีมากหมากม่ืนหากหล�นตกลงไม�ชมพูส�ง

มีมากหมากขะหนุนหากเปนยวงไม�หมากหาดหลวงอยายเปนถ�อยหวานส�มอ�อยห�อยกินอยาง มีทังหมากซางกิน

หวานเปDอกผ�อยมีทังอ�อยลําน�อยกินหวานมีทังตาลแลพ�าวเปนลูกแก�ห�าวหล�นตกดินไพเก็บเอากินค็บ�ยาก มี // 

 ลูกบ�ขาดสักยามเชิญท�านพราหมณ�กินแด�ลํานักแก�หวานใจแท�แล ลุงเหิย ไม�นาๆ ต�างๆ มาแวดข�างดง

เขียวเท�าตนเดียวเผือข�าแม�ลูกทุกข�ยากแท�ถูกเหลือใจอยู�กลางไพรเถ่ือนกว�างประเทสทางหิมมพานต�หลาน

สังขยาบ�ได�ลําหมู�ไม�หากยินผานแลนา ไม�นาๆ หลานถ�านพร�องค็ก�านจีงามผงบานดอกหมู�นกออกหลายพลันแล

วันมี ๒ เผ�นบินร�องเล�ากันมานกนาๆ ต�างๆ แวดฅอด�างขาวเขียวร�องชะเหลียวเสียงอ�อนบินรองร�องผับดงตบปIก

ตนแอ�นอ�าฟEอนส�องหน�าทังวัน นกยูงฅําสังสรีดอย�อนหากันเสียงเนืองนันทั่วห�องนกนันร�องหากันปุนอัสสจันทุก

ที่ห้ันแล�ว ควี่ใจบานแลพราหมณ�เหิย เถิงระดูเม่ือเดือน ๓ แลเดือน ๔ ดอกไม�ควี่ระวายเรืองกินหอมเนืองเต็ม

ป?าหอมรสซว�าเต็มดงในพงไพรป?าไม�มีบ�ไร�สักอันนกเนืองนันเต็มป?าหมู�นกล�าตอมดวงฅําพันพวงอยันค�อมนุเนือก

น�อมอ�อมสาขาลมเอามาหอมดอกส�มพลัดออกผับดงในพงไพรป?ากว�างทุกขรอกข�างบานเรืองกว�าผิวเหลืองอ�อน

นกนอนคอนเปนคู�ร�องสะสู�ไพตาม นกน้ําในเถ่ือนนกหงส�เรือนบินมาแสวงหาตอมดอก นกเปล�าตอบเปนฅําตระ

เหว�าดําแลเปUดปEองขอดข�องร�องเสียงหวาน กะทาขานเสียงม�วนจะโจษจะจ�องร�องเมือฅํ่าแลกลางฅืนมาอยั่งอ

ยืนอยู�จับไม�คู�สาขาตอมผลาชมดอกทุกด�าวสรอกหิมมพานต� // 



 

 

 ปุนใจบานชมชื่นปุนสนุกต�องต่ืนโลมใจนกในไพรเปนคู�เปนเพื่อนข�าอยู�ในดงแลนา ลุเหิยด่ังรือแล ข�าจัก

รู�ได�ทางป?าไม�เมือเมืองนั้นชาข�ามาอยู�ป?าเหิงนานเปนทุกข�ผานแสบไหม�ทุกขTยากไร�เหลือใจเช�นแล ยามเม่ือ ๒ 

สรีนงไวยทังคู�พ�อแม�ข�าอยู�ในเมืองเปนทุกข�เคืองใจมีมากพลัดพรากจากเมืองมาบิตากับมาดาแห�งข�ามาอยู�ป?าเหิง

นานบิตาหลานตายกว�าละแม�แก�กําพร�าข�าอยู�ตนเดียวในดงเขียวแก�วกู�ละแม�ข�าอยู�กลางไพรหนาป?าไม�ทุกข�

ยากไร�เหลือใจบวชเปนระสีใสเสพส�างในป?ากว�างหิมมพานต�กะทําพรหมวิหารไพบ�ขาดบ�ห้ือคลาดสักวันใคร�ห้ือ

พลันแผ�รอดเวียงแก�วยอดนิพพานยามนั้นแม�ยังมานแห�งข�าหลานกําพร�าตนเดียวในโขงเขียวบ�เกิดยังอยู�ในท�อง

แม�ข�าผู�ประเสิฏชื่อสุเมกขราอนังคราชาพ�อข�าตายขว้ําหน�าสู�เมืองผีละเทวีแห�งข�าห้ือเปนกําพร�าอยู�ลูนหลัง ยาม

นั้นข�าจิ่งเกิดในกําเนิดเปนฅนอยู�กับแม�ตนมารอดหนีอายุข�านี้ได� ๗ ปลีในคีรีดงเถ่ือนเอาหมู�เนื้อนกเปนเพื่อนอยู�

กลางไพร เหตุนั้น ข�าจิ่งบ�ช�างกล�าวทางไพแก�เจ�าลุงเถ�าอันถามทางน้ีแลหนา ลุงเหิย บัดน้ีปม�ข�าเข�าป?าไม�เซาะไซ�

หายังผลาลูกไม�เอามา // 

 เลี้ยงแก�วแก�นไธ�บุตตาคือตนข�าตั้งแต�เช�ารอดหล�าเถิงขวายแม�สายใจแห�งข�าตายพรากหน�าคาไพมาละ

ลูกสายใจไว�เปนกําพร�า งูร�ายกล�าขบตายแก�กองซายแลป?าไม�แทบที่ใกล�จอมปลวกหลวงเพราะว�าขงขวายหา

เลี้ยงปากทุกข�ลําบากเหลือใจ หวังว�าจักเอาเมือเลี้ยงลูกสายใจรักด่ังแก�ว บัดนี้ซํ้ามาตายเสียข�าแล�วกว�าเอยน

วอยตายไพพ�อยบ�มีเพื่อนละลูกแก�วกําพร�าอยู�กลางเถ่ือนฅนเดียวน้ีแลนา ลุงเหิย เยียดังรือ แม�ข�าจักฅืนมาน้ี

ชาเปนแต�กล้ําสังมาถ�าเปนแต�วิบากสันใดแม�มาละลูกสายใจเปนกําพร�ามาละข�าอยู�ตนเดียวนี้ชา โอยหนอเปน

กําพร�าพ�อบ�แล�ว บัดน้ีแม�แก�วซํ้าตายไพแถมเล�าแลหนอ โอยหนอ ทุกขํ แท�หนอ ลุงเหิย ข�าจักเยียดั่งรือ ได�ห้ือ

แม�แก�วแก�นไธ�ข�าฅืนมานี้ชา เจ�าค็เวทนาหาแม�แห�งตนห้ันแล ตทา ในกาละเม่ือนั้น มหาสัตต�เจ�าตนหนุ�มเหน�า

ปทุมมกุมมารมีคําผานโสกเส�าทุกข�ร�อนเร�าสะหยบตายเหนือดินดายดะด�าวส�องหน�าท�าวขุนอินท�ตายลืมฅิงไพ

ม�วยม่ิงยังหน�อย ๑ จิ่งฅืนมาเจ�าค็ปุจฉาถามเล�าเซ่ิงท�าวขุนอินท� บัดนี้ข�ายินตันใจมีมากคําลําบากเคืองใจจักเยีย

สันใดค็บ�ช�างฅ�างค�าข�าคนเดียวในดง // 

 เขียวบ�มีแม�ขอลูกเจ�าคอยแผ�กรูณาป-นอยาดีแก�ข�าจักอยาแม�กําพร�าฅืนมาจุ�งกรูณาปลงทอดแม�ข�าอันงู

พิษกล�าตอดตนตายท�านยังรู�อยาห้ือหายพยาธิคลาคลาดจากเสียตนห้ือเปนฅนฅืนมาเล�า ด�วยอยาเจ�าบัดเดียว

ขอพลันเร็วช�วยบอกแด�ห้ือแม�ข�าฅืนมาด�วยอยาเจ�าตนวิเสสจุ�งกล�าวอุปเทสเซ่ิงอยาแก�มาดาแห�งข�าอันขว้ําหน�าสู�

เมืองผีนี้เทิอะ ว�าอ้ันแล�ว ท�าวหน�อแก�วปทุมมกุมมารเยียกล�าวคําผานค็เยียร�องไห�จะไจ�รํ่าคําผานว�าเปนทุกข�

ด�วยแม�หลานตายกว�ายินเปนทุกข�ด�วยแม�แก�กําพร�าพรากหน�าลูกแล�วตายไพเช�นแลนา เม่ือน้ันขุนอินทาค็ซํ้า 

ปราไสรเล�าค็ซ้ําลองดูท�าวหน�อเหน�าปทุมมกุมมารว�า หลานรักเฝGยหนุ�มเหน�า ข�าเถ�าปู?เล็งหันบัดนี้การอันหยาบ

บ�สุภาพเอยนใจในกลางไพรป?าไม�ทุกข�ยากไร�ในดงยังมีแม�องค�เดียวค็ซํ้าตายกว�าละลูกไว�เปนกําพร�าอยู�ลูนหลัง

เจ�าอย�าหวังอยู�หนีในท่ีนี้บ�เปนคุณพายลูนกลัวหลานลําบากแม�เจ�าหากตายไพแล�วละลูกแก�วกว�าเอยนวอยดั่งรือ



 

 

พ�อยจักฅืนมาเล�าละฅราบเน�าเสียดายแลหลานเหิยฅนทังหลายเทียวสงสารถ�ายชาติมัจจุราชหากมาขับค็หาก 

เปนธัมมดามาแต�ก�อนตายไพแล�วบ�ห�อนฅืนมามัจจุราชราชาขับไพไจ�ๆ บ�ไว� // 

 แห�งฅนใดมันหากตายไพแล�ว อย�าคลาดแคล�วกินแหนงค�อยแปลงดีเข�าออกแม�เจ�าค็บ�พิกพอกฅืนมา

แล�วนาหาสังจักอยาบ�ได�ในกลางป?าไม�บ�มีสังแลนาหลานเหิย บัดนี้เจ�าพ�อยอยู�บ�มีคู�พอ ๒ ไผจักมาปEองช�วยส�าง 

กลางป?าไม�ตนเดียวน้ีชา เจ�าอย�าหนาอยู�เทิอะ จุ�งเมือชอมลุงปู?อยู�ในเมืองพุ�นเทิอะ ว�าอ้ันแล�ว เม่ือนั้นตนแก�ว

ปทุมมกุมมารมีวาจาขานตอบว�า ข�าแด�ลุงผู�ประกอบด�วยปุจฉาโจทนาเซ่ิงข�าถามหลานกําพร�าเมือชอมดังรือแล 

ข�าจักดอมละไว�ยังแม�แก�วแก�นไธ�ตนเดียวในดงเขียวป?าไม�มีดั่งปู?ได�มาหันน้ีแลนา ดั่งรือแล ข�าจักละไว�ยังแก�ว

แก�นไธ�แม�ข�าตนเดียวนี้ชาข�าหลานบ�ละยังแม�นงรามไว�ได�ตนลุงบ�ช�วยข�าไธ�ขาค็ จักขว้ําหน�าตายไพกับด�วยแม�

สายใจแห�งข�าในเถ่ือนฟEาดงเขียวนี้ชะแล แม�นดั่งรือข�าค็บ�ละได�ข�าบ�ช�างจักละแม�ข�านี้ไว�ตนเดียวแลลุงเหิยแม�น

บุญบ�มีตายตามค็หากแล�วบ�คลาดแคล�วกินแหนงแลนา แม�นว�าข�าตายค็แฅวนประเสิฏล้ําเลิสกว�าอันเปนฅนมา

ละแม�ตนอันตายไว�ในเถ่ือนฟEาแม�ข�าผู�เดียว บัดนี้ขอลุงเปนเจ�าพ�อกรูณาป-นอยาดีแก�ข�าหลานกําพร�าตนเดียว

เชียวพลันแลแท�เล�าค็ห้ือแม�เปนเจ�าฅืนมาแด� // 

 เทิอะ ว�าอ้ัน ตทา ในกาละนั้นเล�าท�าวเปนเจ�าขุนอินท� สุตวา ได�ยินแล�วคําหน�อแก�วปทุมมกุมมารอันมี

วาจาขานผอยหน�าอ�อยมอยปุนรักมีลักขณะล�วนถ�วนเนื้ออ�อนอวนขาวใสท�าวค็ไขบอกเหตุยังอุปเทสเซ่ิงอยาว�า 

ตาตะ ดูราหลานรักอันมาอยู�กลางป?าไม�ดงหนาข�าจักป-นอยาแก�เจ�าห้ือแม�เปนฅนเล�าฅืนมา อันว�าหัวใจหลานน้ี

นาชื่นช�อยได�ออกหน�อ ๑ ค็เปนอยาลุกมายามเดียวนั่งใกล�ชีวิตได�ฅืนมาบ�สงไสยชะแล เจ�าปู?เจ�าจุ�งอยู�สบาย

เทิอะ โพธิสัตโต ส�วนปรัมมโพธิสัตต� เจ�าท�าวหน�อเหน�าปทุมมกุมมารได�ยินเสียงพราหมณ�กล�าวห้ือรู�ข�าวเซ่ิงอยา

เจ�าค็มีหัททยาชื่นย�าวเซ่ิงหน�อท�าวชมบานปานจังกอรบานควี่ถีบต�องท่ีอรุณณาเจ�าค็สักเสิญพราหมณ�กล�าว

แก�คึดชอบแท�คระนิงในว�าจักเอาหัวใจน้ีนายังยากควรคูหากอทิฏฐานเสียงบุญสมพารผายแผ�ตั้งสัจจะแก�เทวดา 

เม่ือนั้นหน�อพุทธาตนประเสิฏล้ําเลิสกว�าโลกามหากระสัตตราตนหนุ�มเหน�าหน�อพระเจ�าชื่อปทุมมกุมมารมีใจ

หวานรักแม�อว�ายหน�าแผ�เมือบนมักใคร�เอาหัวใจตนออกไว�พายนอกห้ือเปนอยาจิ่งจักกะทํากรียาวาจาตั้งต�อ

สัจจะล�อเทวดาจิ่งจักกล�าวคาถาว�า สัจเจ เทวตา // 

 โย ดูราเทวดาทังหลายมวรหมู�อันอยู�ป?าไม�หิมมพานต�บัดน้ีข�าใคร�เอาหัวใจตนออกไว�พายนอกให�เปน 

อยาเปนประโยชนะแก�แม�ข�าอันขว้ําหน�าอยู�กลางดงน้ีแลนา ผิวว�าข�าแล จักได�เปนพระตน ๑ ห้ือเปนที่เพิ่งแก�ฝูง

สัตต� คันข�าได�ตรัสประหยาเปนสัตถะในโลกข�าค็จักยกเอาสัตต�ข�ามพ�นจากโอฆะสงสารไพตามบุญสามพารแห�ง

ข�ารอดฝ-Hงกล้ําหน�าคือนิพพานด�วยปารมีญาณยอดฟEาขอจุ�งห้ือดาบทิพพ�กล�าตกลงมาแด�เทิอะ ว�าอ้ัน ในกาละ

เม่ือน้ัน บ�เมินนานบัลลังการแท�นแก�วทรงเลิสแล�วชื่ออินทาตา เทวตา วานํ เทวดาทังหลายอันอยู�ในสิวิพาย

เถ่ือนถํ้าค็มาคํ้าสมพารแห�งพระองค�ครานหน�อหล�าดาบทิพพ�กล�าค็อยาดแต�ฟEาลงมาจับบาทาพระบาทหน�อท�าว

ราชกุมมารพร�อมกับด�วยอทิฏฐานบุญแผ�นิมิตแก�เนืองนองหนังหัวพองยาวเยือกน้ําพุ�มเพือกไพมาในดงหนาเกิด



 

 

ก�องมีต�นว�าฟEาร�องแลดอยครางเปนดั่งจักเกลื่อนจักพังไพร�อนเร�าเท�าสั่นต�องพูเขาใหย�ก�มหน�าใฝ?กุมมารมีอาการ

ไหววะวาดมีใจสวาดชมบานด�วยเตชะอทิฏฐานล�อตั้งสัจจะต�อขุนอินท�ตั้งแต�ดินเทสท�องรอดแต�ห�อง ๖ สวัรค�

เทวดาทังหลายมวรชมชื่นปGติตื่น // 

 ยินดีด�วยปารมีเจ�าส�างเหตุเจ�ามล�างตายตางนางนงครานผู�แม�เทวดาค็อว�ายหน�าแผ�สาธุกานมากนักแล

นา มหาสัตโต ปทุมมกุมมาโร ส�วนว�าเจ�าปทุมมกุมมารตนหนุ�มเหน�าหน�อพระเจ�าตนปราบเหง�าโลกาเจ�าค็มี

ประหยาองอาจตนสะหลาดด�วยป-ญญาอยู�กับด�วยมาดาพระบาทยว�ายแย�วยวาดยินดีเอาสรีกัญไชยเถ่ียนกล�า

อันอยาดแต�ฟEาลงมามือขวาเจ�ากําเอาแล�วยังดาบแก�วกัญไชยเจ�าอทิฏฐานใจกล�าวล�อตังหน�าต�อใจจิตว�าชีวิตเฝGย

ยืนยาวแด�ขอห้ือได�หันหน�าแม�ข�าฅืนมาสรีโสภาชื่นช�อยอย�าห้ือข�าน�อยรีบมรณา คันว�าหน�อพุทธากล�าวแล�วเจ�าค็

เอาดาบแก�วกันไชยปาดตัดหัวใจห้ือเลือดงามไหลออกพ�นพายนอกหัวหว�ายติ้วถวายห้ือแก�พราหมณ�หัวใจแดง

งามเพื่อห้ือเปนอยาแห�งสรีนงครานหนุ�มเหน�าห้ือแม�เปนเจ�าฅืนมาแล สักโก เม่ือนั้น อินทะสักกะพราหมณ�ผู�

เถ�าค็รับเอาหัวใจเจ�าปทุมมกุมมารอันท�านปาดออกพรากพายนอกสันดานในท่ํากลางด�านด�าวห้ือเปนอยานาง

ท�าวแม�ฅืนมา ยามนั้น ด�วยอัชญาอันยิ่งพิษงูจิ่งเหิยหายหัวใจผายแห�งลูกเต�าท�าวหน�อเหน�าพุทธังกูรตนมีบุญ

ผายแผ�ได�ชีวิตแก�วฅืนมาพระอินทาตนกิน ๒ ส�วนฟากฟEาชั้นแผ�นหล�า // 

 ตาวติงสาอันเปนผัวนางสุชาดาชั้นฟEาท�านอยู�ถ�าผ�อเล็งดูห้ันแลนา ตํสุตวา โพธิสัตโต ส�วนว�าปรัมมโพธิ

สัตต�เจ�าท�าวหนุ�มเหน�าปทุมมกุมมารหันแม�สรีนงครานหายพยาธิค็นพบาทบังคมยอประหนมมือข้ึนไหว�ขอสม

มาแม�แก�นไธ�เปนเจ�าท�านค็นพน�อมเกล�าขมาเจ�าค็บ�อาจจักตั้งสรีระตนอยู�ได�เจ�าค็สยบท�าวที่ใกล�บาทาค็ลวด

มรณาผายแผ�สยบตายแทนท่ีนางท�าวแม�ฅืนมาเล�าตายแทนที่เก�าแม�ตนตายนั้นแลนา สาเทวี ส�วนสุเมกขรานาง

หันบุตตาลูกเต�าตนชื่อปทุมมกุมมารตายไพตามแม�แล�วนางแก�วค็ซํ้าแผ�สยบตายดินสั่นระสายยะยั่นตาคุ�มป-น

ลืมฅิงเปนทุกข�ซึ่งใจมากลูกแก�วค็พรากตายไพเล�าทุกข�กว�าเก�าแถมมานางค็เวทนาโสกเส�าเปนทุกข�เล�า ๒ ทีแล

นา สักโก เม่ือนั้นขุนอินทาเจ�าฟEาเอาหัวใจเก�าหน�อหล�าอันเจ�าเอาออกไว�เปนอยาห้ือมาดาอันมาใส�ปากชื่นชม

กันในดงตันป?าไม�ยามนั้นเจ�าหน�อไธ�กุมมารค็ทุรสานขราบไหว�นางนาทไธ�สุเมกขราอันเปนมาดาแห�งท�าวหน�อ

เหน�าปทุมมกุมมารอันจักถามชื่ออินทะสักกะพราหมณ�ผู�ผ�านแผ�วทรงเพทแล�วเปนพราหมณ�ลงมาคํ้าสม       

พารแห�งเจ�าในเถ่ือนเส�าดงหนาเจ�าค็กล�าวคาถา // 

 ว�าดั่งนี้ พราหเม ดูราพราหมณ�ผู�เวิสสท�านจบเพทด�วยเซ่ิงอยาท�านมาเถิงข�าในเขตด�าวประเทสดงไพร

กลางฅืนใสแหลงหล�าท�านโผดข�าฅืนมาด�วยอยาอันบัวริสุทธิ์จักว�าเปนเทวบุตต�รู�ว�าเปนฅนมนุสสชาตินักปราชญ�

เจ�าเมืองใดท�าวอยู�โลกรู�ว�าอยู�ใกล�รู�ว�าเทพไธ�ขุนอินท�ขออินดูบอกข�าอันเปนหลานกําพร�าอันอว�ายหน�าถามลุงน้ี

เทิอะ อถะ สักโก ในกาละเม่ือนั้นปรัมมนางตนองอาจอินทะไขกรียาบอกเหตุยังชื่อท�าวตนวิเสสริทธีแรงรุ�งเรือง

แฝงองอาจเหลื้อมยัวะยวาดเรืองไรรัสสมีใสส�องหน�าจักบอกว�าตนเปนเจ�าฟEาขุนอินท�กิน ๒ ส�วนฟากฟEาสระ

เด็จอว�ายหน�าลงมาค็กล�าวคาถาว�า ดั่งนี้ ตาตะ ดูรา กุมมารตนวิเสสข�าชื่อสหเนตรพันตาเปนพระยาตนองอาจ



 

 

อยู�ในปราสาทแก�วเมืองสวัรค�นางหลายพันแวดล�อมอยายอยาดอ�อมเปนบริวารลือในสัณฐานด�านด�าวชื่อเทพ

ท�าวอินทาลงมาคํ้าสมพารแห�งเจ�าหลานหนุ�มเหน�ากระสัตตตราข�าจิ่งสระเด็จลงมาช�วย ๒ เจ�าบ�ห้ือโสกเส�าใน

ไพรข�าอยู�ในด�านด�าวประเทสท�าวแดนไกลสุดวิไสยตาจักกิตตนาสังขยาบ�ได�ทางเทสไธ�ยินไกลข�าจิ่งปราไสรพระ

บาทลงมาอยาท�าวราชทัง ๒ แม�ลูกอยู�ในไพรนี้นาใช�ชาไผบ� // 

 งข�าสัตต�ตนฅนในเมืองหาบ�ได�ยากแท�ไส�หากเหลือใจบ�มีไผจักอาจเอาชีวิตราชฅืนมากับมาดาแห�งเจ�า

นางหนุ�มเหน�าสุเมกขราท�าวอินทาผายแผ�ประเสิฏแท�ดูครานฅนได�แล สละตนเปนทานโหสหวังหวายโลกสงสาร

สัพพั;ุตัญญาณข�าอินท�ครานชูช�วยบ�ห้ือป?วยสมพารเปนการอันประเสิฏล้ําเลิสกว�าฝูงฅน ยถา พระมาดาตนแม�

ต�องต่ืนแผ�ยินดีกับสรีบุตตาลูกแก�วชมชื่นแล�วใจบานแด�เทิอะ หัททยํ ข�าค็ห้ือยังหัวใจแล�วแก�หลานแก�วทัง ๒ จุ�ง

เอากันอยู�ยังแก�วกู�สาลาจุ�งภาวนาหม้ันเที่ยงตราบเท�าเสี้ยงฑีฆาแด�เทิอะ บัดนี้ข�าค็จักสั่งอําลามหากระสัตตราทัง

คู�ข�าเถ�าปู?จักเมือหนีเสียเขือ ๒ เจ�าจุ�งเอากันอยู�เฝEาสาลาก�อนเทิอะ ว�าอ้ันแล�ว อิติวะ ตวา คันว�าอินทาตนผ�าน

แผ�วขอสั่งแล�วสักเสินบุญยกยอคุณแล�วสั่งหลานแก�วบัวรมวรกาลควรพระบาทค็สระเด็จคลาดคลาไพสู�เมืองไกล

ชั้นฟEาในแผ�นหล�าโขงสวัรค�โพ�นแลนา ตมัตถํ ป-กฺกา เสนโต สัตถา สัพพัญ;ู พระพุทธเจ�าตนเปนเหง�าแก�โลกทัง 

๓ สัตต�หลามไหลเข�าสู�ในที่อยู�พระมุณีฝูงสัตต�มีบ�น�อยสัตถาพระยอดส�อยสยุมภู พุทโธ ตนเปนครูแก� // 

 โลกรํางับโสกหลวงหลายนาเถ�าตนเปนนายนําหมู�นําสัตต�เข�าสู�นิพพานด�วยสีลทานเทสไธ�หน�อพระเจ�า

โพธิญาณนําสัตต�ข�ามพ�นจากสงสารประจญแพ�มาร ๕ สิ่งเปนแก�วยิ่งโลกายังอัตถะนี้นาไป?แจ�งพระจิ่งแสร�งเทส

นากล�าวเปนคาถาแก�มหาสารีบุตต�เถรเปนเคล�าแก�สาวกเจ�าทังมวรด�วยเสียงอันม�วนเพราะว�า ภิกขุเว ดูราภิกขุ

ทังหลายนิยายอันนี้ปุนชืดป?าไม�มืดดงหนาบุตตากับมาดาอยู�เถ่ือน ๒ แม�ลูกเปนเพื่อนกันนอน ทุกข�ตรัสต�องใจ

ล�นเช�น ๒ แม�ลูกเปลี่ยนกันตายในดงหวายป?าไม�เทพไธ�ลวดกรูณาเทวดามาอยู�เฝEาตนเจ�าชื่อขุนอินท�ท�านอินดู

ผายแผ�ตนเปนเจ�าแก�เทวดาอันเปนผัวนางสุชาดาอสุรกัญญาชั้นฟEาท�านอว�ายหน�าลงมาคํ้าชูมหากระสัตตราเปน

เจ�าท�าวหน�อเหน�าปทุมมกุมมารกับทังนางนงครานผู�เปนทุกข�นักแก�กลางดงพระยาอินท�ตนองอาจลงมาอยา

พยาธิห้ือหาย สั่งหน�อแก�วปทุมมกุมมารว�าห้ืออยู�ในสัณฐานอาวาสกับนางนาทแก�วสุเมกขราท�าวค็สระเด็จลีลา

เมือสู�ในท่ีอยู�เมืองสวัรค�เวไชยยนต�ปราสาทเปนผัวแก�วราชสุชาดาราชกัญญาแวดล�อมอยายอยาดอ�อมสมเสลียว 

๒ ตาเขียววะว�องค้ิวค�อมก�องมีวันผุนใจมันบ� // 

 น�อยหน�าชื่อช�อยปุนแยงอยู�แฝงตนท�าวราชในปราสาทมณเทียรเจ�าค็เสถียรอยู�แล�วในชั้นฟEาแก�วตาวติง

สา ท�านค็สั่งอําลายังพระมหากระสัตต�เจ�าท�าวธิราชหนุ�มเหน�าปทุมมกุมมารต�านคําขานขาดแล�วสั่งหน�อแก�วหนี

เมือเม่ือนั้นแลนา มหาสัตโต ส�วนว�าพระมหากระสัตต�เจ�าท�าวหน�อเหน�าปทุมมกุมมารเจ�าค็มีใจบานต�องต่ืนป-ส

สาชื่นนานากับทังสุเมกขราผู�แก�กลางดงปลงใจตนอยู�ป?าเจ�ารักสาแม�กําพร�าเทวีบ�มีทุกขีโขดโสกเส�าทุกฅํ่าเช�า

หากกะทํามาปฏิบัติรักสาอุป-ฏฐากบ�ห้ือแม�ได�ลําบาเคืองใจสักฅาบหาหัวมันแลลูกไม�เซาะไซ�ได�หาบนํ้ามาเลี้ยง

มาดาแก�งเจ�า ต�มใบเหม�าใส�ไว�เหนือใบตองทังหมากคับทองแลหมากเก๋ียงเอามาเลี้ยงแม�มาดาไพแสวงหาทุกฅํ่า



 

 

เช�าบ�ห้ือแม�ได�โสกเส�าสักวันเจ�าใจพลันบ�พรากบ�ห้ือแม�ได�ก้ันอยากอาหาร บ�ห้ือเปนผานทุกข�ยาก บ�ห้ือแม�ได�

ลําบากเคืองใจสัง เจ�าค็ไพทังวันบ�ขาด เจ�าค็อุป-ฏฐากบ�ห้ือแม�ได�พรากสาลาแลนา เต อุพโภเจ�าใจพลันบ�พรากบ�

ห้ือแม�ได�ก้ันอยากอาหาร บ�ห้ือเปนผานทุกข�ยาก บ�ห้ือแม�ได�ลําบากเคืองใจสัง เจ�าค็ไพทังวันบ�ขาด เจ�าค็

อุป-ฏฐากบ�ห้ือแม�ได�พรากสาลาแลนา เต อุพโภ ส�วนว�านางสุเมกขราชื่นช�อยนางค็อยู�กับด�วยลูกน�อยแห�งตนใน

ดงไพรป?าไม� ๒ หน�อไธ�อยู�เสถียรอยู�กะทําเพียรก�อกองกว�างอยู�เสพส�างปารมี // 

 ธัมม�กะทําพรหมวิหารบ�ขาดตราบพอเม้ียนชาติคลาดจากห้ันในไพรค็เอาตนไพเกิดชั้นฟEาเลิสตุสิ

ตาสวัรค�เทวโลกพ�นค็มีแล สัตถา อิมํ ธัมมเทสนานํ อหริตวา ชาฏกํ สโมธาเนสิ สัตถา สัพพัญ;ูพระพุทธเจ�า

ตนเปนเหง�าแก�โลกาจิ่งจักนําเอามายังธัมมชาติแต�แลกเอาชีวิตแม�แก�วราชฅืนมาค็มีในกาละเม่ือก�อนบ�ห้ือผ�อน

หลวงหลายเปนนิยายล�วงแล�วเปนดั่งพระพุทธเจ�าหากไขขระอูบแก�วเทสนามาน้ีแล เม่ือนั้นกระสัตตราตน

ประเสิฏล้ําเลิสกว�าโลกาคันว�าเจ�าเทสนายังปทุมมกุมมารชาดกอันน้ีแล�วค็ชักเอามายังอตีตป-จจุบันมาเทียมกัน

ห้ือแจ�งพระค็แสร�งโสกโวหารชุมนุมตามชาติบ�ห้ือขาดติดกันป-จจุบันชักต�อจักห้ือชื่อล�อพายหลังสําแดงยังอัฏฐะ

อันน้ันมาห้ือแจ�งพระจิ่งแสร�งกล�าวเปนคาถาว�า กุตตราชา ภิกขุเว ดูราภิกขุทังหลายอันเอากันมาอยายสะพรั่ง

อย�าสลั้งในใจตนทรงสีลใสบัวริยาด กุตตราชกระสัตตรามีใจอิสสาเคืองโขดกะทําโทสร�ายราวีขับท�าวอนังคราช

หนีจากห�องเท�ามีแต� ๒ พระพี่น�อง ๒ องค� อยู�ใน // 

 พงไพรป?ากว�างพระเจ�าช�างลวดตายไพวันนั้นบ�ใช�บุคคลผู�ใดค็หากได�เทวทัตผู�ใจกล�าชั่วช�าอาธัมม�กะทํา

เพียรทุกชาติบ�ห้ือขาดเทียมไพเปนคนหาญใจบาปเท่ียวขระหนาดหนักหนาปองข�าคูตถาคตบ�แล�วเว�นแต�ได�    

เปนพ�อค�าแก�วแลกไตรฅํากะทําแต�บุญชาติแล�ว ตราบใดนั้นแทนเทสนาธัมม�ในกาละบัดน้ีแล  สักโก เทวราชา 

อันว�าพระยาอินทาธิราช ท�าวตนองอาจตนเสลียวหลงดงเขียวตรีเพทผู�วิเสสเปนพราหมณ�แข็งมาถามหนทาง

เมือเซ่ิงเจ�าท�าวหนุ�มเหน�าปทุมมกุมมารมีคําหวานชื่นช�อยว�าหลานน�อยเฝGยเจ�าปู?อันมาอยู�กลางดงข�าหลงหนทาง

มารอดเจ�าฟEายอดตนบุญพายลูนถามทางกว�าเซ่ิงหน�อหล�ากุมมารว�าสรีองครานเฝGยหลานน�อยขอจุ�งบอกถ�อย

ทางไพแก�ข�าอันเทียวทางไกลอิดหอดเจ�ายอดฟEาจิ่งเอาชีวิตแม�หน�อหล�าฅืนมาวันน้ันนาบ�ใช�ฅนได�ไทยตาง

หน�าตาทิพพ�กล�าผ�อหันไกลสายตาไวใช�น�อยท�านคอยแผ�ถ�อยกรูณาวันน้ันคือหากได�อนุรุทธเถระตนบุญกล�านั่ง

ต�อหน�าเทียมทันปฏิบัติทุกวันบ�ขาดเปนลูกพระมุณีราชคมตาทิพพ�สมบ�ใช�น�อยเปนลูกสิกข�พระยอดส�อย ตถาคต

ในกาละบัดน้ีแลนา มหากระสัตตราตนชื่อ // 

 อนังคราชาธิราชเปนท�าวอาจกินเมืองบ�ห้ือเคืองใจไพรตนใหย�ลือชาส�วนอุปราชาผู�น�องอยู�ตางห�องเมือง

ไกลหร�างริพลใส�มาต�องใจป-Hนคองกินเมืองริพลเนืองแถวถ่ังไหลหลั่งเข�ามาชูท�าวน่ังดูอยู�บ�ได�ปราสาทไธ�ใจพาย  

ลูนกลัวเปนบาปบ�สุภาพคองธัมม�กลัวเปนกัมม�เปนเวรอันใหย�ท�าวใช�สามานย�เจ�าองค�ครานวิเสสหนีจากโขงเขต

เมืองรัฏฐะเรืององอาจท�าวอนังคราชคาไพกับนางนงไวยผู�น�องไพอยู�ห�องสาลาลวดมรณาตายกว�าละนางแก�ว

กําพร�าอยู�ลูนหลังวันนั้นนาท�าวไธ�บ�ใช�ได�ฅนใดใครตางหน�าคือพ�อพระเจ�ายอดฟEาตนชื่อสรีสุทโธทนะราชาได�มา



 

 

เปนพ�อพระตถาคตในกาละบัดนี้แล สุเมกขราชาธิราชา อันว�านางสุเมกขราไวแว�นเชื้อท�าวแก�นบุตตรีอยู�กลาง

คีรีป?ากว�างกับด�วยลูกน�อยส�างสมพารวันนั้นนางนาทไธ�บ�ใช�ยิงสามานย�ใดใครอ่ืนหน�าช�อยชื่นโสภาคือหากได�

นางสรีมหามายาบุญแผ�ได�มาเปนแม�พระตถาคตในกาละบัดนี้แล ปทุมมกุมมาโร ภิกขุเว ดูราภิกขุทังหลาย

นิยายอันน้ีองอาจชั้นเชื้อชาติสุริยะวงศ�ทรงสีลบัวริยาด อันว�าเจ�านาทน�อยปทุมมกุมมารกับนางนงครานผู�แม�ไพ

อยู�แก�กลางไพร // 

 กะทําพรหมวิหารไพบ�ขาดในอาวาสป?ากว�างหิมมพานต�เปนทุกข�ผานแสบไหม�กลางป?าไม�หลวงหลาย

นางขวขวายหาหัวมันแลลูกไม�มาบ�ได�เปนลางงูตอดนางตายกว�าในกลางป?าผู�เดียวทุกข�เปนเปIยวเดือดไหม�นาง

นาทไธ�ขว้ําหน�าไห�กว�าเปนผีในคีรีป?าไม�พระบาทไธ�ไต�ตามหาเซาะมาดาตนแม�ไห�อ�อนแอ�กลางดงในพงไพรป?า

กล�วยในเถ่ือนห�วยวอยวอยเจ�าไพคอยร�องแผ�ร�องหาแม�กลอยใจว�าสรีนงไวยเฝGย พระข�าลูกกําพร�าวอนหาในดง

หนาแสวงแอ�วจวบแม�แล�วกลางดงละฅาบตนนางแก�วตายไพแล�วบ�ฅืนมาเจ�าค็เวทนาร�องไห�เปนทุกข�ด�วยแม�

แก�วแก�นไธ�ตายไพเจ�าค็จกเอาหัวใจออกไว�เปนอยาแก�นางนาทไธ�แม�มาดาเพื่อหายโรคาเจ็บปวดนางแก�ว

ลวดฅืนมาด�วยบุตตาลูกเต�าท�าวหนุ�มเหน�าปทุมมกุมมารวันนั้นบ�ใช�ฅนใดใครตางหน�าหน�อพระเจ�าฟEาตนบุญ

ตอบคุณพ�อแม�เปนเจ�าแก�โลกาคือหากได�หน�อพุทธาตนสัตต�สวาดเปนนักปราชญ�แห�งฝูงฅนเปนเจ�าตนประเสิฏ

ล้ําเลิศกว�าฝูงสัตต�เจ�าค็ได�ตรัสประหยาสัพพัญ;ูใจมูทูแก�โลกนําสัตต�ข�ามพ�นโอฆสงสารรอดประการ // 

 เวียงแก�วจุจอดแล�วเนรพานควรเอาปทุมมกุมมารมาสอนสั่งปฏิบัติดั่งคําสอนจิ่งมีบุญห้ือกะทําคุณแก�

พ�อแม�บุญจิ่งแผ�มูทูห้ือกางหูฟ-งห้ือถือเอาแห�งหน้ีจําใจควรใช�สอยอย�าคร�านทุกเม่ือส�างการงานบุตตาคราน

ลูกเต�าห้ือรักสายังแม�เปนเจ�าทุกฅํ่าเช�าแลงงายขงขวายหาเลี้ยงพ�อแม�ใจอ�อนแอ�กะทําเพียรอย�าเบียดเบียนเกียน

กะทําโทสอย�าห้ือพ�อแม�ได�ต�องโสกโสกาอย�าห้ือพ�อแม�ได�นํ้าตาตกเคียดใหย�เยื่องนั้นบ�ใช�คองดี อย�าตัดไม�สรีมหา

โพธิ์ อย�าใส�โทสเจ�าตนมีสีล อย�าขัดขืนผู�ใหย� อย�าใส�สีลไหม� อย�าเปนฅนใจบาป ห้ืออยู�ตามสุภาพคองธัมม�ห้ือ

ครบอย่ําพ�อแม�พี่น�องแต�ลุงตาฝูงอาวอาน�าปEาปู?ย�าครูบาหมู�มีสหายฅนยิงชายแถวเถ�าสอนลูกเต�าเล�าสืบกันไพ 

อย�าห้ือมีใจโสกเส�า อย�ากินเหล�าอย�าเมาจักพาตัวไพสู�เส�าไพพายหน�า อย�าข�าเจ�าเอาของ อย�าปองมล�างสาสนา

แลพุทธรูป อย�ามล�างสถูปแลเจดีย� ของสังมีอย�าลักเอาจ�ายด�วยอันง�านสะพลันพระเทสนาป-นห้ือแจ�ง อย�าแส�ง

เยียเมียท�านด�วยง�ายผู�ยิงค็อย�าหน�ายผัวตนเกิดเปนฅนห้ือ // 

 รู�เยือง อย�าห้ือพ�อแม�ได�ฟDYนเฟDองเคืองใจเส้ือผ�าใบแต�งไว�ขวบเมือได�เปนทานแก�พระองค�ครานพ�อแม�ห้ือ

มีใจกว�างแผ�มูทูเถิงระดูปลีใหม�ลูกเต�ามีใจใฝ?สมพารยังบิตตามาดาเปนเจ�าพ�อแม�เลี้ยงลูกเต�าเปนคุณการเปนบุญ

อย�าผ�อนห้ือมีใจอ�อนกรูณา อย�าประมาทาประหมาด อย�าห้ือมีใจเคืองขราบโกธา อย�ามีวาจาห�าวเคร�ง อย�าง

เบ�งร�องเสียแข็ง เอยียวมีคํากินแหนงเม่ือหน�า ว�าคูบ�ได�กะทําตอบคุณพ�อแม�ข�าสักคํา พ�อยซํ้าเสียงกลํ้าตายกว�า

ละลูกไว�เปนกําพร�าอยู�ลูนหลังจักเยียสังบ�ช�างทุกเม่ืออ�างจาเถิงอย�าจาเถิงเล�าขวัญท�าน อย�าอวดอ�างว�าตัวเปน

นาย ฅนยิงชายในโลกน้ีจุ�งเทียมแทกสอนใจซะดายนิยายอันนี้นาปราบเหง�าพระพุทธเจ�าจิ่งเทสนากล�าวเปน



 

 

คาถาว�า มาตาปGตตุ อุป-ฏฐานํ ปุตตทา ดั่งน้ีเปนเกล�าพระพุทธเจ�าจิ่งยอคุณกะทําบุญอุป-ฏฐากพ�อแม�หากมูทูฅน

ผู�น้ันดูประเสิฏลํ้าเลิสกว�าฝูงฅนเปนผละผลหลายสิ่งเปนแก�วยิ่งกลวงหลายฅนยิงชายแถวเถ�าเอากันเข�ามา

ฟ-งธัมม�จุ�งทรงจําไว�ค็เที่ยงจักได�เถิงสุขพ�นจากทุกข�ชาติบ�ไร�ราชสมบัติอัชชามีมล�าตัวงามองอาจ // 

 หัตถีมีช�างแก�วราชตัวแพงเงินฅําแดงแลของบัวรโภคบ�ไร�โหสของดีทาสามีบ�น�อย ทาสีพ�อยเติมตาม มี

บุตตางามลูกแก�ว บุตตรีเลิสแล�วเปนคุณเพื่อผละบุญได�ส�างเพื่อหากช�างส�างรอมมาคันคลาดคาจากหันในชาติ

นั้นตายไพค็จักเที่ยงว�าจักได�เอาตนไพเกิดในท่ีประเสิฏตุสิตาในตาวติงสาเทวโลกค็จักได�บัวรโภคของแพงในเวียง

แสงปราสาทแท�นแก�วราชวิมานฅํานางฟEาทําหนุ�มห�อยงามบ�น�อยบ�รู�ก่ีร�อยสังขยาบ�อาจคณนานับได�นางนาทไธ�

ทังมวรเปนที่ควรสุขยิ่งมีทุกส่ิงนาๆ มีทีฆายิ่งโยชน�พ�นจากโทสสงสารบ�มีการเจ็บปวดบ�ไข�โสกมีแรงบุญมาแปงบ�

น�อยรู�ถอยเถ�าชรา คันมรณาตายกว�าเปนผีพ�นจากอเวจีแลอุบายเหตุน้ันฅนทังหลายทังยิงชายอันเอากัน

มาอยายสะพรั่งนั่งแวดล�อมแล�วจิ่งฟ-งธัมม� อย�าใจนําประหมาดฟ-งแล�วอาจจําเอาห้ือเข�าใจเราเสี้ยงไว�หม้ันเที่ยง

ทุกฅนตั้งจิตตนฟ-งห้ือถ่ีห้ือรู�ที่แห�งอัตถะธัมม�พระองค�ฅํากล�าวชื่อบอกท่ีห้ือเทสนาแก�สุตตคณาหลายหมู�ค็เที่ยง

ว�าจักได�เข�าสู�เถิงสุขพ�นจากทุกข�สงสารมีนิพพานเวียงแก�วเปนที่ // 

 แล�วพายลูนแก�สูท�านทังหลายบ�อย�าชะแล ปทุมมชาฏกํ นิฏฐิตํ กรียาอันสังวัณณาวิเสสในห�องเหตุ

ปทุมมชาดกค็สมเร็จสระเด็จแล�วเท�านี้ก�อนแล สระเด็จแล�วเดือนสิบสองออกสิบส่ีฅํ่ายามกองแลงวันอาทิตย� ปริ

ปุณณาแล�วแล นายเหิยตัวหน�อยเต็มทีถ่ีเต็มทีแลเจ�าเหิย จุฬสักขาดได� ๑๒๙๙ ปลีเมิงเปล�าแล มูลละสัทธา

หมายมีพระเชยยะเสนาเปนเคล�า ได�ส�างธัมม�ปทุมมกุมมารผูกนี้ชื่อว�าเปนธัมม�ชาตาแห�งข�าแล // 

  


