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ใบลานหน�าที่ ๑ 

 / นโม ตสฺสตฺถุ ปาสาหิตวํ มหาราชาติ พุทธํ สตฺถา เชตวนฺเน วิหรนฺโต อารพฺภ กเถสิ สาธโว ดูกรา สัป

ปุริสสะทังหลาย อันมาอยายกันแวดล�อมตั้งหน�าน�อมอยู'ฟ)งธัมม�มา / ประกอบด�วยคําอันยิ่งโสมนัสชื่นชมบาน

หัวใจหวานตื่นต�องชื่นแต'ห�องหรทัยอันมาพร�อมกันในวิหารใหญ' จุ'งหน�าไฝ3ดาฟ)ง ยังปทุมมกุมมารชาดกอัน

ประเสิฏในกําเนิดไขบท ในเม่ือพระสมเด็จตน / วิเสฏยาณเพทพิจารณาการเม่ือยังธอรมาน พระโผดสงสาร

หลายหมู'ในที่อยู'เชตวันอันเป8นอารามแห'งนายอนาถบิณฑิกัสสะมหาเสฏฐี หากสร�างเป8นด�วยสัทธาใจกว�าง / 

ท'านแต'งสร�างเป8นทานแก'พระสัพพัญ;ุตญาณเป8นเคล�าแล สาวกเจ�าอยู'ทรงธัมม�ค็มีแล อารพฺภเถสิ พระค็

ปรารภเซ่ิงภิกขุตน ๑ อันชื่อด�วยสัทธารักสายังพ'อแลแม'ห้ือเป8นเหตุแก'ธัมม�เทสนาพระ / ค็กล'าวเป8นคาถาว'า 

ปาสาหิตวํ มหาราชา ด่ังนี้เป8นเคล�า พระพุทธเจ�าตนปราบเหง�าแก'โลกาปลงกรูณาแก'ป)ณณสัตต�ไจ�ๆ กล'าวยัง

ชาติไว�ว'า ปทุมมชาดก พระก็ยกออกมาว'าดั่งนี้ พระค็กล'าวชี้เทสนาว'า ในกาลเม่ือ // 

 

ใบลานหน�าที่ ๒ 

 / ก'อน ยังมีเจ�าภิกขุตน ๑ บ'ผ'อนด�วยสัทธามีใจกรูณาพ'อแม' ใจกว�างแปร'เป8นกตัญ;ู มีใจมุทู'รู�รอดแจ�ง 

ตรัสแจ�งจอด กตเว ท'านค็รักสาพาทีทุกคํ่าเช�า รักสาพ'อแม'เป8นเจ�าชุวัน คันว'ามีผ�าผืนควรค'าแพง / ใหญ'แต'งไว�

ถ�าทํามา มีทังโภชนาพร�อม คูเจ�าค็แต'งไหว�ถ�าชุอัน เจ�าค็ปฏิบัติไพชุวันจะไจ� บ'ห้ือพ'อแม'ได�เคืองใจ คุมบาทมา

แปลงเป8นพูนไว�เหลือกว�างนั้นจิ่งจักสันแลนา ตั้งแรกแต'นั้นไพพาย / หน�า เจ�าภิกขุด'าติเตียนมหาเถรเจ�าตนนี้ว'า 

บ'ชอบปล'องเลี้ยวเลียบหลวงหลายเท'าขงขวายมาเลี้ยงคนคระหัสถ�อยู'เท่ียงบ'ขาดเพียรสักวัน ท'านค็ไพชุวันบ'ยั้ง

ควรเราเอาเจ�าภิกขุตนน้ีไพเล�า / ไพไหว�พระเจ�าตนปราบโลกาค็ชอบแก'เราแล ว'าอ้ัน เม่ือน้ัน คันว'าเจ�าภิกขุทัง

หลายกล'าวอุบายด่ังนี้แล�วเขาค็รีบแส'วแขวนไพแควนไว�พลันบ'อยู' รีบเข�าไพสู'พระมุณี จาคํามีหลายสิ่งเซ่ิง / เจ�า

ตนยิงสัตถาว'า ข�าแด'พระพุทธเจ�าตนวิเสสภิกขุตนน้ีกระทําผิดบ'ดี ปฏิบัติอิฏฐี อยู'ไจ�ๆ ดั่งผู�ข�าได�ไพหันไหว�สา

ตามบอกเหตุเซ่ิงพระเจ�าตนวิเสสองค�คําบัดน้ีแลนา เม่ือน้ันพระสัตถาตนประเสิฏตนล้ํา // 

 

ใบลานหน�าที่ ๓ 



 

 

 / เลิส องค�คําค็ได�ยินคําเจ�าภิกขุมาเล'ากล'าวว'าเจ�าภิกขุตนน้ีบ'ดี พระมุณีค็ตรัสแจ�งจอดคระนิงรอด

ประญาความไพค็ถามว'าดั่งน้ี ภิกขุเว ดูรา ภิกขุทังหลายอันเอานิยายมากบอกว'าเจ�าตนนี้สอกกอกบ'ดี เลี้ยงอิฏฐี

ฝูงเท่ียงบอกห้ือเสี้ยง / สายทุกวัน ท'านหากได�ปฏิบัติตามแท�อ้ันชะรือ อามภนฺเต ข�าแก'เจ�าคูตนเป8นครูแก'โลก

พ�นจากโทสสงสารเจ�าภิกขุตนน้ันค็ยอมือคาถาตั้งเคล�าไหว�พระเจ�าทุรสานว'า ข�าแด' / พระทัสสะพ�นตนวิเสส 

คําเหตุอันน้ีหากมีแท�บ'คลาดด�วยดั่งภิกขุตนนี้ หากมากล'าวแก'พระเจ�าตั้งแต'เคล�าคํามาดั่งพระสัตถาได�แจ�งเที่ยง

ตามดั่งได�รู�เสี้ยงชุประการน้ีแล เม่ือนั้น พระพุทธเจ�า / ตนปราบเหง�าโลกโลกาท'านมีประญาจบเพทรู�ด�วยเหตุ

ตรองตรัสว'าบัดนี้นา ท'านเลี้ยงคนคระหัสถ�ฝูงใดฝูงอ่ืนอันมาลื่นมาเคิยอันชะรือ รู�ว'าเป8นป?ตตามาด'าพ'อแม'ท'าน

จุ'งกล'าวแก�ป)นมา ตถา ในกาลน้ัน // 

 

ใบลานหน�าที่ ๔ 

 / เล�า เจ�าภิกขุตนนั้นจิ่งคู�เข'าทุรสานยอมือวานใส'เกล�าว'า ข�าแก' พระพุทธเจ�าตนปราบเหง�าโลกา ข�า

ปฏิบัติมาหลายเผ'าเชื้อคําเกล�าไหว�สามา ข�าปฏิบัติมาบ'พราก เขานั้นหากมีคุณหากเป8นบุญเหลือแหล'หาก / 

เป8นพ'อแม'แห'งข�าควรอยํา ข�าจักบอกตามคําห้ือแจ�งกล'าวห้ือรู�แห'งคํามีแลนา โปราณก เม่ือนั้น พระพุทธเจ�า

กล'าวห�ามตามคํา หล�างมีมาว'า ภิกขุเว ดูกรา ภิกขุทังหลาย นิยายอันนี้นาองอาจ อย'าได�ประมาทแท� / ราสา 

อย'าได�จาคําขรงขราบ อย'าจาคําล'ายราดราวี หากเป8นปาเวณีมาแต'ก'อน ควรปฏิบัติบ'ผ'อนมีเพียร บ'เป8นบาปแก'

มหาเถรสักอยาดอย'านับ ตอบปุจฉาว'าภิกขุตนนี้นาบ'ชอบบ' / ประกอบด�วยวิไนย เม่ือกาละพ�นไพเมินมากบ'นับ

ได�หากเมินนานบิณฑิกอาจารย�ผู�ประเสิฏเทียรย'อมมีใจกว�างเกิฏกรูณารักสายังพ'อแม'บําเริญแท�ดีหลี ชีวิตแม�นบ'

ไว�ขวักออกได�ตายตางในกลวงดง / หลวงแหล'งไหลแก'ป3าไม�เฟABอยหน�าเทวดายอคุณมาก อินทาเจ�าฟCาหากลงมา

วันนั้นแลนา ว'าอ้ัน แล�วตนแก�วสัพพัญ;ูตนเป8นครูแก'โลกกล'าวแก'โทสมหาเถร คันว'า เจ�าเทสนาเม้ียนแล�วลวด

หับกระอูบแก�วบ' // 

 

ใบลานหน�าที่ ๕ 

 / เจียรจา เพื่อจักห้ือเป8นคุรุภาสาอันองอาจ ยามนั้นเจ�าภิกขุตนสลาดโวหารจิ่งนมัสการขราบไหว�พระ

บาทไธ�ธุรสานว'า ข�าแด' พระทสพลอิญาณป?Dนเกล�า ตนเป8นเจ�าแก'โลกา อันว'า ตํานานอันนี้นา แต' / ก'อนบ'รู�

ห'อนยินมา ผู�ข�าขอราธนาพระเจ�าจุ'งนํามายังเคล�าอติตธัมม�มาไขบอกแจ�งห้ือรู�แห�งเคล�าคํามาแด'เทิอะ ว'าอ้ัน 

เม่ือนั้น ตนแก�วสัพพัญ;ูตนเป8นครูเลิสแล�วน่ังแท'นแก�วเทสนาธัมม�กล'าว / ตามคําอันตนได�สร�างในชั่วกว�างแต'

พายหลัง เม่ือยังเทียวสงสารบ'ขาดในมนุสยชาติเมืองคนเจ�าค็ได�ยินคําภิกขุตนสลาดนบพระบาททุรสาน

นมัสการขราบไหว�ราธนาจะไจ� ขอธัมม� / ยามนั้น พระองค�คําจักกล'าวห้ือรู�ขร'าวพายหลัง ตามอันมีห้ือแจ�ง

แห'งชาติอันบัวริสุทท�แก'มหาสารีบุตรเป8นเคล�าตราบต'อเท'าป)ณณสัตต�อันใคร'ตรัสแจ�งสว'าง พระบาทไธ� จิ่งเทส



 

 

นาว'า อติเต ภิกขุเว / ดูกรา ภิกขุทังหลายนิยายอันนี้นา สวักสวาทห้ือแจ�งชาติพายหลังจุ'งฟ)งเน�อเจ�า ภิกขุตน

สลาด ครูอันเป8นนักปราชญ�จักเทสนาไขรกรียาบอกเหตุเซ่ิงเจ�าตนวิเสสองคราญอันนมัสการขราบไหว�ราธนา

พระบาทไธ�เทสนา // 

ใบลานหน�าที่ ๖ 

 / ในกาลนั้นนา เม่ือก'อนล'วงข�ามพ�นผ'อนเมินนาน ยามนั้น ยังมีพระภูบาลตน ๑ องอาจอาจเป8นชั้น

เชื้อชาติขระสัตรา ชื่อว'าอนังคราชา เชื้อนักปราชญ�มีบริยาทสีลไส�มีเสนาไพแวดล�อมอ�อมเป8นป / ริวารโยธา

หลามหลายหม่ืนคนคืนเคล�าไหลมาถวายป)ณณการของฝากทุกด�าวหากน้ันเนื่องริพลเรืองบ'น�อย เตชะพระยอด

สร�อยรือชา ในเมืองอนังคราชาธิราช มีนามชาติชื่อว'าสุเมกขรา มีสริโสภายิ่งแย�ม / ปางดั่งเทพทิพพ�แต�มหาก

แปลงมา อันว'า สรีระรูปเจ�านางหนุ'มเหน�าหากสมเสลียว หางตาเขียวองอาจ ค้ิวค�อมวาดพิมพ�ทอง สองตาไหล

คัวแค�วงามอแหล'มปุนชม ลําคอก�มใส'สร�อยแก�วเลียบ / ร�อยสังวาล ตนนางงามเสมอหล'อเบ�า นมสองเต�าอุรถา

อุป)ญจรามีแอวกลมเรียงราบตามสู'กราบว'าอิฏฐีหมวดเกสีป)กป?Dนเกล�าร่ําตนเจ�าใส'ป)ดที่สมนางดีบ'ผ'อนเนื้อเกลี้ยง

อ'อนปุนรก ตีนผมชักแลบ / ล�วน ค้ิวอ'อนอ�วนเขียวใส ชายใดหันใคร'ได� นางนาดไธ�สุเมกขลาเรรนหาจะไจ� ร�อง

รํ่าไห� ปขวัน*มีใจผันชุผู� ใคร'ชมรูปไธ�หน'อนาง เมืองสรีบุญเรืองเหิยหน'อเหน�าได�เป8นเจ�าแก'เทวี สมนางดีแปลง

ปลอดงามยิ่ง // 

 

ใบลานหน�าที่ ๗ 

 / ยอดเหลือคน เหมือนนางบนแหล'งหล�า อยาดแต'ฟCาลงมา โสมนางนั้นนาเลิสล้ํารอดชุกํางํา กายางาม

พอตา ผิวผ'องค้ิวค�อมกองสอบ'งามพอตาชู ผู�ใฝ3เป8นชู�ชุมชาย สมนางงามหมายตาโลก งามช�อยโชติเรืองไร / รัส

มีใสบัวริยาด เหมือนนางฟCาหยาดลงมานั้นแลนา ตถา ในกาลเม่ือนั้นนา หน'อพระพุทธาตนบุญมากค็จุติฟCาดุสิ

ตาลงมาเอาปฏิสนธิในท�องแม'บุญเจ�าแก'เนืองนองเจ�า / สระเด็จลงมาจากห�องประเทสท�องตาวติงสามาตั้งอยู'ใน

ท�องนางสรีพิมพาผู�ประเสิฏงามล้ําเลิศพอตา ผู�ชื่อว'าสุเมกขลาแลนา ส'วนว'าขระกุลท�าวพระยาในอณาชุด�าวทุก

เทสท�าว / ยอด มาชุขงชมพูเขารู�ข'าวสั่นระซาวรีบยินดีป)ณณาการมีแสนส่ํา เมืองใหญ'น�อยพรํ่าทุรสานค็ด�วยเต

ชะบุญสมพารยศซะราบตนปราบแพ�แก'แดนดินด�วยเตชะสีลบุญมากเจ�าได�ปราบแพ� / หมู'โลกา เม่ือหน'อพุทธา

ยังอยู'ในท�องแม'บุญเจ�าแปร'ท่ัวอาณาแลนา ตถา ในกาลน้ันเล�าท�าวหนุ'มเหน�ามหากระสัตต�เกิดมาตรัสอนังคราช 

ลุ'มฟCาอาจเององค� หากเป8นน�องพระจอมวงศ� เป8นพงศาบ' // 

 

ใบลานหน�าที่ ๘ 

 / คลาด เกิดในขรงปราสาทชั้นเชื้อชาติกระสัตรา ชื่อว'าพระยาคุตตราช ปรากฏอาจรือชา ในรัฏฐะเทส

ท�องประเทสห�องกุตตรนคอร หลายเมืองซอนขรงเขตมีด�าวประเทสแคว�นไกล เขาบ'หันได�ยินเสียง / ขร'าวโสม



 

 

นางท�าวทั่วอาณา ว'านางสุเมกขลางามยิ่งใต�ฟCาขิงใคร' ปานหาไหนจักแทกเทียมนางบ'ได� รูปหน'อไธ�แม'นงคราญ 

เป8นดั่งนางในวิมานฟCา ฟCารูปหน'อหล�าไผบ'เทียมทัน ท�าวนั้นบ'หัน / เท'าได�ยินขร'าวอกร�อนผะผ'าวเป8นควัน ยิน

ใคร'หันอยู'แท�ไจ�ๆ ตัณหาไหม�ทังทรวง คึดเถิงทิพดวงดอกไม� คึดใครได�รํ่าเรรนแลนา โสราชา อันว'า พระยากุต

ตราชตนนั้น ท�าวอยู'หันคระนิงใจ / เถิงจิตใจเทิงคึดจอด ร่ําเพิงรอดยังนางท�าวยอดเทวี คึดใคร'หันนางสรีหน'อ

ไธ�  คึดใคร'ได�รีบเรรน พ�นจิ่งเรียกหาเสนาคันผู�สลาดห้ือไพป3าวอามาตย�และโยธาจตุรงคเสนาแสนส่ํา ห้ือมา

พร�อมพรํ่า / วันเดียวห้ือรีบขับเข้ียวเจียรจา คาพรากห�องนคอรเสนาน�องระร่ืน ทุกด�าวอ่ืนนานา เขาไหลมาเท'า

อยู' ไหลลู'เข�ามา...หาฝูงโยธาหมู'นั้น ใจกาก่ันปานผี ใจบ'ดีสักผู� ข่ีม�าพุกล่ําดํากาแล'นไพมาเหยาะแหย'ง ข่ี // 

 

ใบลานหน�าที่ ๙ 

 / ม�าแล'นไพมาโยธาหน�า ลางพร'องถือแพงเหล'าน้ันค็มี เคล�าแล'นชอมหลังเสียงม�าดังห้ือแห'นเสียงช�าง

แสนสะเคียนเสียงหมู'เกวียนดังซะซ'าวมาชุด�าวบดบนคนหลายพันหลายหม่ืนสั่นระตื้นเต็มเมืองเสนาเรือง ลาง

พร'องตี / พาทย�ค�องแลกลองวงเคร่ืองนนตรีต'างๆ โยธาลางพร'องข้ีม�าแก�วกอกหัวเขียวแล'นสลับเสลียวบ'น�อย 

ลางพร'องถือวอมวอยหมวกหัวแดงเข�าเฝAอแฝงกันมาบ'น�อย โยธาลางพร'องข่ีม�าใส'ดาวคําฟุCยแดงดําใส'สร�อย / 

จามรีย�อย หรอกคันคําคันเงินขาวบังกานบ'อาจอานคณนา โยธาลางพร'องข่ีช�างพวงคําคนหาญทังหลายหมู'มา

สะสู'สะสนมาระรนมาระลาด มาสู'ภูวนาทภูมินทร� ปานแผ'นดินจักเกลื่อนปCาน / ดั่งดอยถํ้าเถ่ือนจักพังมาคะชัง

มาคะชาดมาบ'ขาดติดกันมาทังวัน บ'ยั้ง หมู'เสิก็คลั่งเป8นฟองริพลน�องสระอาดค�องกลองพาทย�เภรีหมู'นนตรีก�อง

อากาศปานดั่งเสียงฟCาร�องล�วนลมฝน ท�าวค็ห้ือเสนาตน / ผู�รู�ทีข้ึนข่ีม�าแล'นน้ําพ�น เขาค็ชวนกันไพบ'อ'อนไพบ'

ผ'อนเป8นสายเต็มเดือนปลายจิ่งรอดตั้งทัพจอดตีนเวียงทุงไชยเรียงสระอาดค�องกลองพาทย�เภรีหอรดีแปลงใหม' 

กลองไชยใหญ'รายคํา กลองวงกําตี // 

 

ใบลานหน�าที่ ๑๐ 

 / ต'อย ปลีแต'น�อยเป3ากับตาม เพียะพิณงามเสียงสว'าง ฝูงชุมช�างซะนาง ลางพร'องค็ดีดซึงแลเป3าปID ยิง

ซอค้ิวเป8นสาย พร'องค็จานิยายด�วยชาติ ส'องหน�าท�าวธิราชปุนฟ)ง เสียงเนืองนันม่ีก�อง ดังทั่วห�องการณ / สี 

เสนาดีตีกลองหลวง ทะท�วนอยู'เหล�นม'วนตามสุข หมู'ริพลเสิก็ปางใหญ'แห'งพระบาทไธ�องการท�าวค็ห้ือเอา    

ขร'าวสารไพป3าวร�องเอ้ินกล'าวแก'พระยาตนปราบพาลาเมือฝ ม่ิงเจ�าตนยศยิ่งอ / นังคราชา ผิว'าจักสู'วานเล'า

ตามสุภาพบ�านเมืองราบสวัสดีจุ'งห้ือเอาสาวสรีมาฝากผี หากจักสู�รบกวนเกล�ากับหมู'ริพล เราตั้งต'อขออย'าอยู'

ช�าเมินนาน ผิว'าจักขามตั้งอยู' เรา / ค็จักเข�าลู�ประจันเอาชะแล อถราช ส'วนว'า พระยาอนังคราช ตั้งปราสาทหู

ฟ)งยังข�าเสิก็กล'าวท�าวค็บ'ห�าวใจหวาน พระองการใจก'อน เรากลัวไพร'ฟCาผ'อนสิบหาย เววนตายมวลมาก 



 

 

เราค็ควรีอยู'ตามสุ / ภาพคองธัมม�แล ว'าอ้ันแล�ว เม่ือริพลแก�วหมู'เสนาจตุรงค�พลนิกาย ๔ หมู' พร�อมสะพรู'เนือง

นัน มาไหว�สาพระยาอนังคราชนบน�อมบาททุรสานว'า ข�าแด'พระภูบาลอยู'เกล�า บัดน้ีข�าเสิก็เข�ามาเมือง //  

 

 

ใบลานหน�าที่ ๑๑ 

 / ผู�ข�ายินเครืองใจมากพระเจ�าฟCาอย'าคึดยากด�วยริพรอง* พระอย'าหมองใจหมองอยู'ไว�ห้ือตูข�าอา

มาตย�ไธ�หากจักอาสาบ'อาจจักคณนานับได�ถวายชีวิตให�แก'พระจอมเมืองเสนาเนืองน�อมไหว�พระ / พระเจือง

เจ�าภิทุรสานอนังคราชาตนองอาจว'า ข�าแด'พระบาทเจ�าราชาตนเป8นกระสัตราปลีระเกล�า*ตนนั่งเกล�าบนหัว 

อันว'าโยธาหมู'น้ีนา เจ�าข�าขอพระเจ�าฟCาอย'าขินใจ โยธาเรามี / หลายหม่ืนขอพระเจ�าฟCาชื่นชมบาน อย'าผานใจ

โสกไหม� ไว�ตูข�าบาทไธ�หมู'เสนาริพลเราหนาบ'น�อยขอพระยอดสร�อยจุ'งดาฟ)ง ยังกําลังหมู'ตูข�า จักย�ายทัพกล�า

ยุทธกํากับ / ด�วยเสนาผู�ใจดํา ท�าวกล�าอันพร'องข�าพเจ�าฟCา เพื่อนางหน'อหล�าสุเมกขลา ขอพระราชาอย'าคึ

ดยาก อย'าได�พรากจากค'าทรวง อย'ากลัวเมืองหลวงใหญ'หยุ�ง อย'ากลัวเราแตกฟุCงสิบหาย / เทิอะ ตว;ฺจะ ข�า

แด'สมเด็จธัมมิกราชาธิราช ขออัญเชิญพระเจ�าฟCาอยู'สําราญในท'ามกลางประสาทแท'นแก�วลาดหรอคําแด'เทิอะ 

เท'าผ'อตูข�าเสนาพระเจ�าฟCาอาจอาสาขับกันมาชุ // 

 

ใบลานหน�าที่ ๑๒ 

 / ผู� เสิก็อันน้ันแควนสู�ใจหาญจักหร�างคชสานตั้งต'อบราย* ช�างต'อชุชน พิพลเรามีหลายมาก ไว�ตูข�า

พระบาทเจ�าจักปราบธอรณีชะแล อถราชา ส'วนว'า พระยาอนังคราช ตนองอาจราชา ได�ยินเสนา / ตนอวดอ�าง

ว'าจักชนช�างต'อช�างยอพลมล�างกวนเกล�า ริพลเราตั้งต'อตนหน'อท�าวท'านกรูณาพระราชาจักห�ามเพื่อบ'ห้ือข�าม

ล'วงคําจา จิ่งกล'าวคาถารว'า อหํ สู'ท'านทังหลายมวลหมู' อย'าว'าจักสู�กวน / เกล�า สู'จุ'งตามคําเราไขรขร'าวเราจัก

เอ้ินกล'าว...ยิน สูอย'าข้ันเหลือคูท�าว สูอย'าห�าว ว'าจักย�ายยอพล สูอย'าว'าจักชนต'อช�าง อย'าว'าจักมล�างกวน

เกล�า กลัวเป8นบาปแก'ตนเรา / พายหน�า เราค็กลัวเป8นบาปกล�าแล กัมม�เวร สูจุ'งเสถียรอยู'ถ�าเอยี่ยวว'าหมู'ไพร'

ฟCาค็จักสิบหาย กองกันตายม�วยมอด บาปอันนั้นค็จักมาครอบตนเรา สูจุ'งคอยดูเขาก'อนเทิอะ หิ ด�วยมีแท�แล 

เรา / ห�ามสูท'านทังหลายจุ'งดาฟ)งด�วย เตชะท'านเรามีมาก เตชะสีลหากสุดใส'เราน้ีบ'ใช'คนใจบาป เราค็อยู'ตาม

สุภาพคองธัมม� เราหากจํานําสอนสั่งห้ือพ�นฝ)Dงสงสาร พ�นจากมาร ๕ สิ่ง กะทําบุญยิ่งนานา // 

 

ใบลานหน�าที่ ๑๓ 

 / เราค็บ'มีโกรธาเคืองขราบ เราค็บ'กะทําร�ายราชเบียนไผ เราค็บ'กะทําสีลไหม�ใส'โทษห้ือท'านลวดสิบ

หายด�วยอุบายบิดเบียน เราค็มีสัจจะม่ันเที่ยงกับตนสูจุ'งฟ)งคําเราผู�เป8นท�าว สูอย'า / ห�าวว'าจักกวนเกล�า สูจุ'งฟ)ง



 

 

คําเราก'อรถ�าเพื่อนเอิย เอวํ ราชา ส'วนว'าพระยาตนองอาจ ชื่อว'า อนังคราชภูบาลตนใจหวานบ'น�อยกล'าวถ่ี

ถ�อยหลวงหลาย ท�าวค็ปราย* คํางามองอาจท�าวค็ห�ามอา / มาตย�แห'งตนว'าดั่งนี้แล�ว ส'วนอามาตย�แก�วแก'นคน

หาญเขาค็บ'ฟ)งพระภูบาลสักอยาด เขาค็นบน�อมลาลงว'าจักประจญอยู'แท�ไจ�ๆ ว'า เราอย'าไหว�เมินมาน เราอย'า

ฟ)งพระภู / บาลกล'าวห�าม อย'าห้ือข�าเสิก็หยามดูแควน ชาวเรายีงแสนโกฏิ บ'ไล'โหดโยธา ห้ือขับกันมาชุด�าว 

นันซะซ�าวทั่วธอรณี กลองไชยตีทะท�วน เสียงระล�วนเนืองนัน เสียงพลันกันบ'ขาด / แล'นสะสนสะสาด หรอก

ดาบฟCาจนกันอะม็อกคันหาบคางไส'ล�อตางน้ําไพอะม็อกในบอกใหญ'ใส'นักได� ๘ พันอะม็อกขันอายหม่ืนคนคืน

เคล�าหลวงหลายมาเป8นสานแค�นคลั่งทุกท่ี หลั่งไหลมาเป8น ม //  

 

ใบลานหน�าที่ ๑๔ 

 /หาโยธา อันมากยกย�ายยาด ทรา* ไพคนหลามไหลเป8นหมู'ไพสะสู'สะสนไพเยียะระรนระลาด เป8นดั่ง

ฟCาจักอยาดลงมาปานดั่งมหาเมฆหนาหนืด ท�องฟCามืดบดฝน ปานตนอินทาตนองอาจ ปานดั่งเขา / สิเนนุราช

คันธอร นดั่งดอยดงระดอนจักเกลื่อน ปานดั่งดอยถํ้าเถ่ือนจักพัง ปานดั่งแผ'นดินดั่งจักลั่น เสียงสั่นเนืองนัน

เสนา คันหมู'เจ�าเข�าพร�อมกันเป8นใจเดียว พากันพรํ่าพร�อม / เป8น ๔ หมู' ยอมจตุรงคโยธาวงแวดข�างช�าง คันว'า

ช�างจักชนคนค็ว'า คนจักแล'นมาค็ว'า ม�าจักหือแหนแล'นไพมา อาชาไนยไว�แว'นข่ีม�าแก�วแกว�นขับไพรถค็ว'า รถ

จักไกว / กง ดังซะซ'าว สั่นระทั่วด�าวอือทือ ฝูงนายตีหรอกดาบ ลางพร'องถือหน�าไม�พาดปAนอยา ลางพร'องถือ

ผาลากับดาบ ลางพร'องกราบสีนาทใส'สงครามเข�าไหลหลามออกจากนคอรพรากเวียงไพปะตูหลวงไขไว�กว�าง / 

ลวดห�างทัพช�างอยู'ชุชนท'านแลนา ยุสนฺเต ส'วนว'าเสนาแลอามาตย�แห'งพระยาอนังคราชท�าวตนองอาจภูบาล

หาญค็ว'าแควนหาญเหลือขระขาดหาญอ�างอาสาเขานั้นนาดูองอาจเท'าบ'มีผู�เจ�าอาจนํ้าพ�นเขาค็ //   

 

ใบลานหน�าที่ ๑๕ 

 / ขับกันชนต'อหน�า ถีบช�างกล�าใส'ไพในกลางเสิก็ ปางใหญ'หมู'ริพลไพร'กวนเกล�าริพลเขาขรอกขายทุก

เบื้องฝ3ายเวียนวัง หมู'กองหลังแวดล�อม ตกแต'งพร�อมกัน แท'งฝูงเสนาแห'งอนังคราช ท�าวตนองอาจชื่อ / 

ภูมินทร�เขายินหาญหาดห�าวหาญดังกล'าวแท�ดีหลี เท'าบ'มีผู�เป8นเจ�าขับไพร'เข�าฟ)นหลัง โอย ทุกขํ แท�แล หน'อ

เขาน้ันนาฟ)งพายพิกหน�าหว'ายหนีคืนคนเป8นผืนพายค�านเสิก็ใหญ'ไล'ตามมาข�าเสิก็ดาเอาได� / เลิยไล'ไต'มาหลัง

ไล'เติมทันจะไจ� เขาค็ลวดพ'ายค�าน ท'านหนีคืนคนเป8นผืนเลิยไล'เขาค็หกเต�นไต'มาเมืองเม่ือน้ันแลนา อถราชา 

เม่ือนั้น ส'วนว'า พระยาอนังคราช ท�าวตนอาจทรงพล / รู�ว'าเสนาตนพ'ายค�านเสิก็ใหญ'อ�างทังหลังท�าวหันบ'ดีค็

ลวดฟ)Dงท�าวค็หลังเข�าไพสู'โรงใน เข�าไพสู'จอมใจนองนาท ผู�สลาดชื่อสุเมกขรา อัคคชายายอดแย�มเป8นที่แอ�ม

หอรทัยว'าแม'จุ'ง / มีใจต�อง ตนแม'จุ'งอยู'ในหอห�องชื่นสวัสดี แม'จุ'งจําเริญสรีใสส'อง แม'จุ'งรักสาลูกในท�องแด'

ตามธัมม�เนิแม'เนิอ บัดน้ี วิบากกัมม�มาไคว'แล�ว พี่จักได�สั่งน�องแก�วไว�ลาดรามชมสรีอุดมเอยิย // 



 

 

 

ใบลานหน�าที่ ๑๖ 

 / น�องน�อยแม'จุ'งอยู'เสวิยราชสวัสดีกับด�วยญาติกานางเนิอ บัดน้ี วิบากกัมม�มาต�อง พี่จักได�พรากน�องพี่

ไพไกลพี่บ'หวังจักได�คืนมาครอบพี่บ'หวังจักได�หอบน�องนาทเชิยชมสรีอุดมเอยิย เจ�าพี่วันน้ีพี่ / จักได�ละน�องอยู'

พ�อยตนวันน้ี พี่จักได�ละมนเทียน ปราสาทแก�วงามเลิศแล�วยิ่งเวียงยนต� วันน้ีพี่จักได�ละช�างมงคลแลปราสาทพี่

จักได�ละอามาตย�หมู'โยธา นางจุ'งอยู'ในรัฏฐาเมืองม่ิงคอยอยู'เทิอะ / นางแก�วยิ่งอุดม วันนี้พี่จักได�ละนางนาท

สนมแฝงใฝ3กับนางหน'อไธ�แม'เทวี พี่บ'หวังจักได�ร'วมรสสรีเสียแล�วแลเจ�า วันน้ีพี่จักสั่งเทวีน�องเหน�าพรากไคล�

คลาคอยอยู'เทิอะ / เนิอ สุเมกขราเหิย หน'อหล�าวันนี้พี่จักได�อว'ายหน�าพรากไพพ�อยคอยอยู'เทิอะเนิอแม'กลอย

ใจหนุ'มน�อย พี่จักได�ไพเป8นเพื่อนอ่ีค�อยทะมอยดง พี่จักไพเป8นเพื่อนสิงสงในป3ากว�าง พี่จักได�ไพอยู'เสพสร�างปาร 

/ มี พี่จัดไพบวชเป8นระสีอยู'ในคีรีน�อยใหญ'แทบป3าไม�หิมพานต� พี่จักไพเป8นเพื่อนกวางฟานหลายส่ํา พี่จักไพอยู'

ป3าไม�พร่ําตนเดียว พี่จักได�ไพจระเดินขงเขียวหาหัวมันแลลูกไม�เพื่อเอามาไว�ฉันตาง / 

 

ใบลานหน�าที่ ๑๗ 

 / ข�าวต�มใบเหม�าใส'ไว�เหนือตอง ค็หากเป8นคองระสีมาแต'เก'าทุกคํ่าเช�าไว�เปIยวไฟเข�าเจ�ากะทําไพแต'

ก'อนแท�บ'ผ'อนเสียกา พี่จักไพสู'ดงหนาย'านกว�าง พี่จัดไพเป8นเพื่อนแรดช�างอยู' / สงเสพสร�างกะทําเพียรแลนา 

แม'นจุ'งห้ืออยู'เสถียรในรัฏฐาเมืองม่ิง จุ'งห้ืออายุเจ�ายิ่งยืนยาว จุ'งห้ือแม'มีเนื้อขาวเหมือนต�าง จุ'งห้ือมีอายุเจ�า

สว'างทีฆา อย'ารีบชราถอยเถ�า ขออย'ารีบท�าวเข�าสู'มรณา วันน้ีพี่มาเป8นทุกขเวทนาลําบากเป8นแต'กัมม�วิบากจํา

จนห้ือรา ๒ คนได�เจียรจากห�องจักห้ือราพี่น�องได�พรากเสียกัน หัวอกพี่เป8นควันค็เพื่อเจ�า เป8นทุกข�ร�อนเล�า / 

ยิ่งกว'าไฟรน พี่นี้บ'หวังจักเป8นคนยืนยาวได�เพราะว'าจัดได�พลัดแก�วแก'นไธ�หน'อนงคราญคอยอยู'เทิอะเนิอ สีบัว

บานเอยิย ยอดสร�อยนางจุ'งคอยอยู'สร�างเมืองราเทิอะเนิด สุเมกขราเหิยกําพร�า / คอยอยู'เทิอะเนิอ สร�อยฟCาแม'

สมเสวิยชีวิตพี่อยู'เดียวหายากรา บ'ควรห้ือเพิ่นข�าขาดตนตายแลนา จุ'งคอยอยู'กับด�วยหมู'ญาติกาน�องแก�วนาง

จุ'งอยู'แล�วด�วยสวัสดีแม'เนิอ ตํสุตวา บรมธิดาเทสท�าว // 

 

ใบลานหน�าที่ ๑๘ 

 / รือท่ัวด�าวนานา ชื่อว'า สุเมกขรายิ่งแย�ม อันอยู'แอ�มแฝม ตนนางได�ยินผัวตนมากล'าว อกนางร�อนผะ

ผ'าวหนักหนา นางค็มีน้ําตาตกบ'น�อย เปฌนทุกข็ด�วยท�าววาทชะแล กลางโรงแทบในขรงปราสาท นางแก�วนาท

สุเมกข / รา ค็มีน้ําตาไหลซังเป8นทุกข�ด�วยท�าวมาสั่งขอห้ือเป8นทุกข�ด�วยผัวสรีจักพรากข�างยินเป8นทุกข�อันจักได�

เป8นแม'ร�าง จักพรากข�างราไพ นางนงไวยตนน�อง ค็มีโสกทุกข�ต�องโสกา นางค็เวทนาร�องไห� / มือซ�ายแม'เช็ด

น้ําตา ปุนกรูณาใช'น�อย นางค็ร�องไห�ซ�อยๆ หากปุนผ'านเช'นแลนา นางนงคราญค็บ'อาจจักอดอยู'ได� ร�อนวู'ไหม�



 

 

ปานไฟเป8นทุกข�ใจนางปานดั่งจักขาดนางค็นบน�อมบาท / ทุรสานยอมือวานใส'เกล�า นางค็ยอเอาตีนพระเจ�าฟCา

ใส'เหนือหัว นางมาเป8นทุกข�มัวเมาโสกไหม� เยียะร�องไห�ค็เยียะเจียรจา ว'าข�าแด'พระสมมุติเทพดาเหิยเป8นเจ�า 

ตนเป8นเหง�าแก' / โลกา ท'านจักดาอว'ายหน�าพ�อยมาสั่งข�าแล�วจักหนีไพพระจอมใจเหิยยอดสร�อยสังบ'เอา

ข�าน�อยมอนไพตามดั่งรือ พระองค�งามพ�อยจักมาละข�าไว�ห้ือเป8นกําพร�าอยู'คนเดียวน้ีชา พระสมเสวิยเหิย // 

ใบลานหน�าที่ ๑๙ 

 / เลิศหล�านางสร�อยฟCาจิ่งน�อมหน�ากล'าวคาถาว'า อชฺชรา ข�าแด'พระราชาธิราชตนองอาจทรงนาม ข�า

ขอไพทวยตามพระเจ�าพระป?Dนเกล�าราชา ขอห้ือได�อยู'ทีฆาเที่ยงเท�าตั้งแต'อายุ ข�าพเจ�าพอก / ได� ๑๕ ปลี ข�าค็

ได�มาเป8นเทวีแฝงพระบาทเจ�าจอมลาดบุญข�าง บัดนี้เจ�าจักเทียวทางไพเล�า ข�าจักไพตามพระเจ�าฟCาทุกแดนดิน 

คันว'า ข�าบ'หันพระนรินทร�ตนล้ําเลิศข�าน�อยแม' / แห'แหน* ตายวอดวําวายแคว�นปราเสิฏแคว�นล้ําเลิศกว'าเป8น

คนอันได�พรากผัวตนแล เด พระข�าขอพระเจ�าฟCาอย'าละข�าน�อยสุเมกขราขอพระจุ'งกรูณาปรายแผ'ขอจุ'ง / เอา

ข�าน�อยแม'สุเมกขราอันเป8นเมียเทียมตากําพร�าแห'งพระเจ�าฟCาพี่ไพตามแด'เทิอะ ข�าแด'พระราชเจ�าตนปราบ

เหง�าธอรณี อันว'าห�วยใดบ'มีน้ําแห�งขาดเขินซายคนทังหลายคันว'า ห�วย / อันน้ันขาดเสีย สรีเมืองใดบ'มีขุนสิฏฐี

เสวิยราชเพื่อนค็ว'าเมืองอันน้ันคลาดจากสมป)ตติหลายสิ่งเพื่อนค็ว'าเมืองอันน้ันหล่ิงจากราชา ยิงใดบ'มีผัวนั้นนา

พระข�าคนทังหลาย // 

 

ใบลานหน�าที่ ๒๐ 

 / ค็ว'ายิงผู�นั้นใบ�ชั่วช�าผัวชังอันนั้นแล มีสันใดคนทังหลายค็ยังเล'าไว� ค็หากมาได�แก'ข�าน�อยแม'คนเดียว 

ข�าขอพระสมเสรียวยอดสร�อย อย'าละข�าน�อยอยู'เรือนราม ขอจุ'งเอาข�าไพตามเทิอะเจ�า ตํ สุตวา ส'วน / พระ

ยาอนังคราชท�าวได�ยินคํานางน�องนาทเทวี จาคําดีอ'อนอ�อย เซ่ิงพระยอดสร�อยขอไพ ท�าวค็มีใจรักยิ่ง รักขอนขิง

เสมิอตา เจจ�าค็ปลงกรูณาอนุญาต / ห้ือนางน�องนาทไพชอม เทียวทางรอม เอากันก�าวไพสู'ป3าดงหนา เจ�าค็มี

วาจาสอนสั่ง ห้ือสมฤดีดั่งคํานางว'า แม'จุ'งรส*ยังเปลี่ยนจันแลเครื่องงา แม'จุ'งรส*ทังผืนแผ'นผ�าเคร่ืองฝูง / ดีทัง

บัดที่เปลี่ยนจันต'างแก�วทังสะเองคาดแค�วสองนม นางจุ'งรส*ยังเคร่ืองประดับตนแสนส่ิง เสื้อผ�ายิงชุองค� นางค็มี

ใจรักพระจอมเธียรผัวแก�วยินรักบ'แล�วเสมิอใจสรีนางไว�ยศยิ่งนางท�าวม่ิงแสน / สรีสมบัติมีแลไว�เปล'า นางค็นุ'ง

เครื่องอันลายเก'าดาไพเอาเกสตนเป8นดั่งแม'ค�าเดินต'างหน�าเทียวไกลเจ�าค็หนีไพกับด�วยเหตุ เยียะแต'งหน�าเพส

ชาวเมืองเพื่อบ'ห้ือขร'าวสานเร่ืองสักอยาด เจ�าค็พา /  

 

ใบลานหน�าที่ ๒๑ 

 / กันคล�อยคลาดจากเวียงไพเท'ามีแต' ๒ สรีนงไวย เพื่อนพ�องเท'ามีแต'สองเจ�าพี่น�องกระสัตรา ค็เอากัน

ลีลาจากห�อง ตั้งหน�าเข�าไพสู'ประเทสท�องหิมพานต�เม่ือน้ันแลนา เตสํ เม่ือนั้นสองกระสัตรา /พี่น�องเจียรจาก



 

 

ห�องรัฏฐาพรากไคลคลาปราสาท ไพอยู'อาวาสกลางไพร สองกระสัตราค'อยไพค็ค'อยถ�าก�มหน�าสู'หนทางพื้นตีน

บางยินเจ็บเม่ือยเหตุเจ�าเทสเหนื่อยบ'เคยเทียวไพตามดง / เขียวเป8นหินแหร'เป8นทุกข�แท�พรํ่ายินผ'านท�าวเคย

มียัวยานหามสนแส'ว ท�าวเคยเทียวย'างแอ'วโรงทอง เคยมีเกิบคํารองรับบาทท�าว เคยอยู'เหนือแท'นแก�วลวาด / 

อาสนาแล ท�าวบ'เคยแปร'ผวนแอ'วล'า ท�าวค็บ'เคยแอ'วกว'าหากินปุนอินดู ๒ หน'อท�าวเปลี่ยน*ข้ึนเหวหราดห�วย

ผาชัน ลางทีท�าวค็ซะเลซะลําพลาด ท�าวฟะเฟAองฟCาวซะเลลง ลางทีท�าว / ค็ผันเกาะกอบงแลป3าหญ�า ลางที

ปานดั่งจักข้ึนฟCาท่ีดอยสูง ลางทีท�าวค็จูง ลางทีท�าวค็จ'องเดินด่ังชองเครือหวายทุกข�เหลือหลายเป8นเลือดผาย

หนามยาดเนื้อหนังขาดเป8นรอย ทุกข�กลอย / 

 

ใบลานหน�าที่ ๒๒ 

 / ใจ หน'อหล�า หนามยาดฝ3าบาทาย่ําหินผาตีนแตก ทุกร�อนแรกหัวใจ ทุกข�ทรวงในเท'าฟCา ปุนอินดู ๒ 

หน'อหล�าเป8นกําพร�าพรากเมืองมาแท�แลหนอ โอยหนอ ปุนกรูณาบ'ใช'น�อย ปุนอินดูพระ / ยอดสร�อยสุดใจ เอา

กันเทียวทางไกลเมินมากไพแท�หากเย็นวอยเล�าแล เตมคา ๒ กระสัตรา พี่น�องเจียรจาห�องพาลาเทียวมคาเทส

ท�องไพสู'ห�องดงไพรเสี้ยงคราวไกลยาว / ยานยินเป8นทุกข� ด�วย ๒ หน'อท�าวจักได�เจียรจากด�าวสงัดยินเป8นทุกข�

ด�วยมหากระสัตราสองเจ�าทุกข�ร�อนเล�าตรอมใจซํ้าวิบากมารอมแถมใหม' เจ�าค็ไพรอดแม'น้ําอัน ๑ ใหญ'ไหล

ขวาง / ไขว�หนทาง ในที่กลางดงหลวงป3ากว�างในท'าทางที่ดงไพรทุกข�เหลือใจหลายซํ้าเป8นทุกข�ด�วย ๒ กําพร�า

ได�อว'ายหน�าพรากเมืองไพแลนา ตตฺถะ คนฺตวา คันว'าพระราชาไพรอดแล�วค็ห้ือนางน�อง / แก�วนั่งเซาแรง 

ท�าวค็ไพแสวงหายังไม�รีบซัวะไซว�บ'มีทางท�าวค็ไพหารากไม�ซางเหล�มใหญ'ท�าวค็ไพฟ)นได�นํามาแต'งเป8นแพตรา

พวงหม้ันในที่น้ันเท'าตนเดียวคันไพสมเสลียวแต'งแล�ว // 

 

ใบลานหน�าที่ ๒๓ 

 / ท�าวค็เรียกหานางหน'อก�วเทวีอันเป8นภริยาดีข้ึนข่ีร'วมเนื้อท่ีเรียงองค�แพอันนั้นบ'อาจจักทรงยัง ๒ 

พระองค�ยอดท�าวยุบยาบย�าวเท'าดาจม ท�าวอุดมค็ฟ)Dงอว'ายหน�าหลังแปลงแพไพเอาไม�มา / แถมเล�าแอมเหล�ม

เก'าแปลงดี เท�าค็เรียกเอานางเทวีข้ึนข่ีร'วมท่ีเก'าสันเดียว ท�าวค็ลวดสับเสลียวเอากันกว'าพรากที่นั้นคาไพสอง

เจ�าค็ชวนกันไพยะยองท�าวค็บ'รู�ที่ช'องทาง / ดี ไพเถิงกลางนทีอิดมาก รอยวิบากท�าว ๒ ตน บาปมาจนถูกต�อง 

เจ�าพระพี่น�องท'านทัง ๒ จักปCองดั่งรือค็บ'ได�ค็ลวดตกใต�นํ้าแม'วังใส ๒ เจ�าค็ซ้ําลวดไหลไพวันนั้นแล เตสทิสํ ส'วน

ว'า / บาปกัมม�มาสยองตอบ ๒ เจ�าค็มาพลัดพรากจากเสียกันไพพายหลังมาแปลงต'างคนค็ต'างตกต'างแห'งตก

ท�องแท'งคงคาวิบากหนามาเหนงหนีบห้ือฟองนํ้าถีบไกลกัน จักกะทําดั่งรือค็บ'ได� ต'างคนค็ต'าง / ร�องไห�เวทนา

เล�าแลนา สาป?โข ส'วนว'าสุเมกขรานางนาทกับทังท�าวอนังคราชราชา ชุคนชุกิตตนาปรายแผ' ชุคนชุร�องเรียกหา

กัน ชุคนชุผันกลิ้งเกลือก ชุคนชุร�องเรียกหากัน ชุคนค็ชุผันผายผ'อ ชุคน // 



 

 

 

ใบลานหน�าที่ ๒๔ 

 / ชุหว'ายหน�าล'อหากัน ยามนั้น สมพารอนังคราชาตนวิเสส มีด�วยเหตุโพธิสมพาร อันอยู'ในสันดาน

ท�องแม' ค็บ'พอตกท่ีร�ายแก'กลางฟอง ลมพัดไปตามคองวะวาด ส'วน ๒ ท�าวราชเทวี ค็ไพด�วยดีด�วยง'าย ค็ไพ 

รอด / ฝ3ายเบื้องหน�าค็บ'พอเป8นทุกข� นางแม'ฟCาตนบุญแลนา ราชบุตโต ค็เหตุบุญราชบุตรผายโผดค็ได�พ�นโศก

สวัสดีแลนา อิโต ปถาย ตั้งแรกแต'น้ันไพพายหน�า ส'วนแม' / หน'อฟCาชื่อสุเมกขรา สรีโสภานาทน�อง ได�พ�นจาก

ห�องความตายค็บ'สิบหายพ�นก'อนนางค็บ'ผ'อนเล็งหายังท�าวราชาอนังคราชตนองอาจชื่อภูธอร อันตกอยู'กลางวง

วอนกลิ้ง / เกลือก นํ้าพัดเพิกไพมา ในกลางคงคาริวลี้ ตกท�องที่กลางฟอง นางจักริพรองสันใดค็บ'ได� เท'าหัน

ท�าวไห�อยู'จมฟู จมฟู นางอินดูค็ร�องไห� แสนโสกไหม�เรรน ตีอกตนร�อนราบ น้ําตาอยาดเป8น / สาย นางค็เสียบ

ตายสายสั่น ปานดั่งปAนพิษป)Dนป)กตักน้ันแลนา อโห วตเม สุเมกขรานางน�องทุกข�ถูกต�องยิ่งตระหนัด อินดูท�าว

กระสัตต�บ'แล�ว ท�าวผู�ผ'านแผ�วทรงธัมม� ว'า อโห โอยหนอ กัมม�อันใดมาทันถูก //  

 

ใบลานหน�าที่ ๒๕ 

 / ต�อง ห้ือท�าวได�พรากห�องเรรน บาปอันใดมาจนห้ือท�าวได�จมแม'น้ํา บัดนี้ ซํ้าห้ือได�พรากจากเสียกัน

จักมีอันใดแลจักมาผันออกได� จักมีอันใดแล จักมาเป8นท่ีเพิ่งแก'ท�าวไธ� ห้ือพ�นออกได� / เป8นคนเล�านี้ชา เท'าทีแต'

ข�าสุเมกขราผายผ'อควรคู'นางค็ดี ต'ออทิฏฐานเสี้ยงด�วยบุญสมพารคู'แม' นบน�อมแปรขอถวายเซ่ิงเทวดาทังหลาย

แหล'งหล�าถวายสัจจะต'อหน�าบ'เขงขาม / นางค็กล'าวคํางามองอาจ นบน�อมเกล�าสวาทเป8นคาถาว'า สุนันตุ โภน

เต เทวตาโย ข�าแด'เทวดาทังหลายมวลหมู'อันอยู'ด�าวเขตอาณา ข�าน�อยชื่อสุเมกขรา ได�มาเป8น / อัครชายา

เทียมแท'งท�าวเจียรจากด�าวเมืองมา ข�าค็เป8นภริยาแฝงพระบาทแห'งท�าวอนังคราชบุญเรือง เม่ือข�าได�มาบําเริญ

อุป)ฏฐากทุกคํ่าเช�า หากบอรบัติ ปฏิถ�วนถ่ี เอาเป8นเจ�าที่ / เทียมใจมีสัจจะข�าบ'ไหว�มีแม'นบ'ร�ายแท�แกนมีจิ่งดั่ง

อ้ัน สจฺเจ อันว'า สัจจะ ฝูงนี้หากมีเท่ียงด�วยข�าน�อยเสี้ยงทุรสานแล�วด�วยสมพารแห'งข�า อันว'า มหาคงคาจุ'งคะ

ด�างซํ้าบัดเดียวเสมิอดั่งแผ'นธอรณี // 

 

ใบลานหน�าที่ ๒๖ 

 / เทียวท'องได� ข�าจักไพซัวะไซว'รีบเร็วพลัน ข�าจักไพเอาพระจอมขวัญ จุ'งออกพ�นพายนอกคงคา ขอ

หมู'เทวดาเล็งหันแด'พ'อ โผดข�าน�อยแม'ช่ือสุเมกขรา ขอพระอินทาผายแปร' ห้ือผัวข�าได�พ�นจากน้ําแด'บัดเดียว / 

แด'เทิอะ ตัสสมึ ขเณ ในขณะบัดน้ันบ'เมินนานด�วยเตชะท'านผายโผดนํ้าค็ลวดล�อนแก'สัจจะนางในกลางดงป3า

กว�างน้ําค็คะด�างบัดเดียวมีใจเสลียวเพียรเชี่ยวด�วยเตชะเสี้ยงด�วยสมพารนางค็มีใจบานชม /ช่ืน โสมนัส ตื่น

ยินดีเป8นดั่งมีเจตนาตอบ น้ําค็ประกอบด�วยมุททะยังสุเมกขราผายแปร'กว�าง นํ้าคะด�างลวดบ'ไหลเพื่อเตชะสีล



 

 

ใสบ'เศร�าค็พร�อมกับด�วยนางท�าวแม' / อทิฏฐานค็มีวันนั้นแลนา สา ทิวสํ ส'วนว'า นางสุเมกขราค็หันน้ําคงคาคะ

ด�าง นางค็มีใจควี่สว'างชมบานมีโสมนัสชมช่ืนใจต�องตื่นยินดีป?ติมีชื่นยาวเพราะจักได�หันหน�าท�าวที่เทียมองค�

นางปลงใจดี / ชื่นย�าว นางค็ฟ)DงฟCาวแล'นไพเอาพระองค�เราธิราช ว'าข�าแด' พระบาทเจ�าจอมหัวส'วนข�าสุเมกขรา

ยังปุป?บตา*บ'ขาดเจ�าอย'าว'า จักได�วินาศสิบหายไว�ข�าพระปุนผายเถิงเจ�าข�าพระบาทเจ�าแม' // 

ใบลานหน�าที่ ๒๗ 

 / จักตายตางบรม บุญขว�าง จุ'งสระเด็จออกพ�นพายนอกคงคาแด'เทิอะ ตถา ในกาลน้ันสมเด็จอนังค

ราชา ค็มีโสมนัสชมชื่นป?ติตื้นยินดีกับด�วยสรีนงไวยนางนาทเจ�าค็เอาท�าวอนังคราชออกพ�นจากน้ําคง / คา ว'าสุ

เมกขราเอยิยงามแงรู�ว'าบุญเจ�าแต'หลังมาห้ือราได�สมสยองบ'พรากบ'เคิยห้ือราได�พรากเสียกันบ'เคิยห้ือราทัง ๒ 

ได�เจียรจากบ'เคิยห้ือราได�พัดพรากเสียกัน / พี่ค็ยินอัศจรรย�ใจไจ�ๆ ชีวิตพี่ได�ค็เพื่อบุญนางเป8นท่ีเพิ่งพี่ค็อาศัยเซ่ิง

เจ�าสิเนหาพี่ค็ยินอัศจรรย�นักหนาบ'แล�วด�วยอทิฏฐานหน'อแก�วกล'าวคํางามบุญมาตามขร้ําเขรือกยะ / ย'าวเยือก

ยินดีป?ติมีชมชื่นใจต�องตื่นสบายสายอุดมเหิยเทสไธ�ชีวิตพี่ได�ค็เพื่อบุญนางสรีสมพารแปร'กว�างน่ังแทบข�างพี่ค็

หากมีสุขพ�นจากทุกข�ท่ียากค็เพื่อบุญเจ�า / หากพาฟู3แลนา เต อุพฺโภ ส'วนว'า ๒ กระสัตราค็เอากันลีลาเจียรจาก

ออกพ�นพรากอนทรายรํ่างับหายไพค็เพื่อนางผายผ'อ ๒ เจ�าค็อว'ายหน�าล'อหิมพานต�ไพตามผ'านโสกไหม� ๒ 

หน'อไธ�ค็เอากันไต'ทางไพ // 

 

ใบลานหน�าที่ ๒๘ 

 / วันน้ันแล ตัสสมึง ขเณ ในขณะบัดนั้นบ'เมินนาน สวัรค�บัลลังการแท'นแก�ว ทรงอยู'แล�วแห'งอินทา 

สุชาดาเทียมคู'เสวิยสุข อยู'ตาวตึงสาสวัรค� ท�าวอินทาธิราชรู�แจ�งอาทตรองตรัส ท�าวค็รู�ว'ามหากระสัตร� ๒ เจ�า / 

ไต'ทางมาสู'มาอยู'ป3าเป8นชี ท�าวอินทาธิราชตนองอาจด�วยประยาไธ�อันจักใช�วิสสุกัมม�เทวบุตรลงมาลุ'มฟCา ท�าว

ตนหนุ'มหน�าอินทาค็แหนว'าสันน้ีบอกกล'าวชีทุกอันว'า ตาต ดูกรา วัสสุกัมม�เทวบุตต� / ตนสลาดท�าวจุ'งไพสู'

มนุสยชาติเมืองคน บัดน้ีท�าว ๒ ตนวิเสสจักมาสู'ด�าวเขตหิมพานต� ท'านจุ'งไพเนรมิตไว�ยังสาลากลางดงหนา ๒ ท่ี

ไธ�ห้ือ ๒ เจ�าพี่น�องอยู'ปรารม / ท'านจุ'งเนรมิตยังจมขม* พร�อมคูห้ือเป8นที่อยู'เม่ือวัน เนรมิตทังน้ําสันแลนํ้าอาบ 

มีท่ีใกล�ข�างโรงไฟห้ือเป8นท่ีอาไศรทุกคํ่าเช�า ท'านจุ'งเนรมิตทังท่ีรสีเจ�าอยู'กะทําธัมม�ทังมะหมากคํา / แลไม�เท�า 

ท'านจุ'งเนรมิตทังคระเช�าอันเป8นเคร่ืองเจ�ารสีแลเคร่ืองปริขารมีหลายประการดูยิ่งพร�อมแล�วจุ'งข้ึนมาสู'ปรังค

ปราสาทแก�ว ราชเมืองเราไพเทิอะ ตํ สุตวา โสตถ วิสสุกัมม�เทว / 

 

ใบลานหน�าที่ ๒๙ 

 / บุตต� ได�ยินแล�วยังตนแก�วท�าวอินทาปราไสรสอนสั่ง เจ�าค็บอรบัติดั่งคําสอนตามก'อนคําถ่ีถ�อยแห'ง

พระยอดสร�อยอินทาค็สระเด็จลงมาจากแล�วเจ�าค็สระเด็จจากชั้นฟCาแก�วตาวตึงสาสระเด็จลงมา / ตามคําสั่ง 



 

 

เจ�าค็เนรมิตไว�ยังสาลาในดงหนา ๒ ท่ีใจเจ�าค้ิวชมบาล มีทังปริขารและปริวาร เครื่องบวชเจ�าค็ลวดแต'งบอ

รมวลแล�วตามดังตนแก�วสั่งลงมา เจ�าค็แต�ม / หนังสือตราใส'ไว�ในใบลานตามอินทาคราญสั่งไว� ว'าท�าวไธ�เจ�าตน

ใดมีใจใส'มักใคร'บวชสร�างประหมวดเชิยชมเป8นสรมอยู'เสพสร�างในป3ากว�างเป8นชี / จุ'งเอาเครื่องรสีฝูงนี้บวช

สร�างประหมวดเป8นชี อยู'กลางคีรีเสพสร�าง ยังป3ากว�างเขาเขียว เพร* เทิอะว'าอ้ันแล�ว ส'วนตนแก�วค็สระเด็จคืน

เมือสู'ชั้นฟCาแก�วตาวตึงสา สวัรค�เทวโลก / แห'งตนพ�นเล�าแลนา อถราชา เม่ือน้ัน พระยาอนังคราชกับทังนาง

นาทน�องสุเมกขราค็เอากันยาตราไพตาม ๒ นงไวยใจปล'องเจ�าค็ไพรอดห�องสาลาในดงหนา แก�วกู / 

 

ใบลานหน�าที่ ๓๐ 

 / สาวเจ�าค็อยู'สบายเม่ือน้ัน แลนา อถ ราชา เม่ือนั้น มหากระสัตรา ๒ เจ�า ท�าวค็เข�าไพสู'สาลาค็ไพหัน

หนังสือตราอันวิเสสอันท�าววิสสุกัมม�เทเวศเจ�าไขบอกไว�หลวงหลาย / เจ�าใจผายอ'านได� เจ�าค็รู�ไว�ชุอันมีสวัรค� ๒ 

สรีพี่น�องค็มีใจแจ�งส'องในหนังสือ ท'านค็รู�ว'าขุนอินทาเทสไธ�มาแต'งไว�ห้ือแก'ตน ท�าวค็ไขปะตูโขงเข�าไพดู / ทุก

เยื่องใจ เจ�าค็หันเครื่องรสีของบัวรโภคมีทุกสิ่ง ๒ เจ�าค็ซํ้ายิ่งชมบาน ท�างองค�คราญตนประเสิฏ เจ�าค็บังเกิดใจ 

ขระสัตต�เจ�าค็ลาลดปลดปลงไว�ยังเคร่ืองท�าวไธ�ราชาอันตรทรงมาเสียแล�ว / กทา ณจีวรา ส'วนว'าราชาผู�เป8นเจ�า

กับนางหน'อเหน�าสุเมกขรา ๒ ขระสัตราแก'นไธ� ค็นุ'งผ�าเปลือกไม� ค็สอดเกิบได�มูยมาย นุ'งหนังเสือลายพรอก

พร�อย พาดบ'าห�อยดูเพิงมากแลนา อถ รา // 

 

ใบลานหน�าที่ ๓๑  

 / รา ท�าวค็ผูกชฎาเกล�าเกศ เล็งดูแท�เพทสมงาม เครื่องปริขารตามบ'เส�า กตวา ท�าวค็ถือไม�เท�าเทียว

ท'องเข�าสู'สาลา เคร่ืองปริฌภคามีพร�อมพร่ํา เจ�าค็ตั้งใจหม่ันภาวนา เจ�าค็เทียวโจม / โขม (จงกรม) ไพมาแถม

เล�า เหมือนระสีเก'าเมินนานนั้นแล อโห สุกขํ ท�าวค็นําเอามายังอุททานคถาถ่ีถ�อยว'าปารมีสุกขํ พระยอดสร�อย

ไขบทในวงกฎแก�วกู' ท�าวค็อยู'สร�างสมพารกะทําพรมวิ / หารอยู'เท่ียงตราบต'อเท�าเสี้ยงชีวิตตายไพเม่ือนั้นแลนา 

/ ตโต ส'วนนางสุเมกขราตนวิเสสค็ทรงเพทเป8นรสีณี ขอคันรีเก่ียวลูก โม* ขอดเกล�าในเป8นชฎานุ'งหนัง / เสือ

ลายสนถีใบไม�ควี่รองนอน นางค็ขอพอรเซ่ิงเจ�า นางค็ขอดเกล�าอยู'เป8นชี กล'าวคําดีขราบไหว� นพบาทไธ�ทุรสาน

ว'า ข�าแด' พระภูบาลผัวข�า พระเจ�ายอดฟCาตนอุดม เจ�าจุ'ง / อยู'สร�างการสรมสักสวาทเจ�าจุ'งอยู'ในอาวาทสาลา 

เจ�าจุ'งตั้งใจภาวนาพะพร่ํา ข�าบาทไธ�หากจักอุป)ฏฐากเจ�าชุวัน ข�าจักอุป)ฏฐากพระจอมธัมม�น�อมเกล�า ข�าจัก

อุป)ฏฐากพระเจ�าฟCาจอม // 

 

ใบลานหน�าที่ ๓๒ 



 

 

 / หัวตนเป8นผัวแห'งข�า บ'ห้ือพระเจ�าฟCายากเคืองใจแลนา / นางสุเมกขราว'าอ้ันแล�ว ตํ สุตวา ส'วนพระ

หน'อแก�วรสีได�ยินคําเทวีนาทไธ� มาบวชได�เป8นชีเป8นรสีมาอยู'ป3ามีคําว'า / ขอพอรเซ่ิงพระภูธอรจอมราช ท�าวค็

วาทถ�อยจาดี พระรสีต�านตอบว'า สาธุ ครอบใจเราเช'นแล นางเหิย สาป?โข จําเนียรแต'นั้น กาลน้ันไพพายหน�า 

นางหน'อหล�ารสีณี ค็ปฏิบัติ / ดีบ'เส�า ทุกคํ่าเช�าแลงงาย กวาดเผี้ยวไพชุแห'ง ผับทุกแจ�งโรงไฟ นางค็ปฏิบัติไพ

ห้ือกุม ส'วนนางหนุ'มเหน�ารสีณี คลองวัดมีบ'ห้ือขาด นางท�าวราชอุดมค็ปฏิบัติ /  อาสรม นางค็กะทําหมดใสดี

งามชอบ นางค็ปฏิรอดโจมโขม (จงกรม) ปฏิบัติทังโรงอาบนํ้ากุฎีแต'งเป8นดีชุกล้ํา แต'งไว�พร�อมชุอันทังไม�สีฟ)น

แลน้ําซ'วยหน�า นางค็แต'งไว� / ถ�าชุวัน ทังนํ้าสันแลน้ําอาบ นางค็ตักติ้วหาบน้ํามาไว�แล�วส'วนนางแก�วสุเมกขราค็

สั่งอําลาขราบไว� พระบาทไธ�ผัวตน เพื่อจักไพหาหัวมันแลลูกไม�นางค็ไพเซาะไซ�ได�นําถวายแก'พระราชาตน / 

 

ใบลานหน�าที่ ๓๓ 

 / แล นางตายกว'ามาละข�า ไส�อยู'แก'ป3าดงไพรดั่งรือ พระบ'เอาข�าน�อย พระมอนข�อยแม'ไพชอมเล�าน้ีชา 

ดั่งรือ เจ�าพ�อยมาละดอมข�าน�อยอยู'เจ�าเป8นคู'ข�าจุ'งคืนมาก'อนเทิอะ บัดนี้ดั่งรือ เจ�าพ�อยมาละข�า / น�อยอยู'ตน

เดียวในดงเขียวเถ่ือนห�วยในปCากล�วยมืดดงตันข�าบ'หวนหันหน�าท�าวหนุ'มเหน�าเล�า สองทีชะแลนา โอยหนอ 

พระเจ�าฟCาพ�อยมาก�มหน�าพรากตายไพ พ�อยมาละเมียสายใจไว�เป8นกําพร�า / น้ําพระเนตรข�าอยาดไหลตก ยิน

เป8นทุกข�เหลือขระหนาดเพื่ออนังคราชเจ�าผัวขวัญ เมือเมืองสวัรค�เสียกว'าจ�อย มาละข�าน�อยเป8นกําพร�าผ'านผัว

จักเยียะดั่งรือ เด เจ�าข�อยพ�อยมาละ / ข�าน�อยอยู'แก'กลางดงพ�อยมาละข�าอยู'กลวงพงใหญ'กว�างข�ายังหวังเมือ

เสียสร�างประเทสทางที่เมืองหลังข�ายังหวังคืนเมือครอบเมืองเกล�าเสวิยสุขเล�า ๒ ที โอย ทุกขํ แท�แลหนอ ข�ายัง 

/ หวังเพิ่งสมพารข�ายังหวังชื่นบานพายหน�าปางนี้บ'ล�างจักได�หันหน�าเล�า ๒ ที บัดนี้พ�อยตายเป8นผีพรากข�าเมีย

กําพร�าพรากคาไพบัดนี้พ�อยมาละข�าน้ีไว�ตายพรากหน�าเสียกันคึดอยู'ทังวันแฝงใฝ3 // 

 

ใบลานหน�าที่ ๓๔ 

 / แต�ม คึดอยู'ได�ค็เท'าเสียดายแลนา บัดนี้เจ�าซํ้ามาตายเสีย ข�าพเจ�าฟCาเท'าเมือมอน ข�าจักซํ้าวิงวอน

แถมเล�า ร�ายกว'าเก'าแสนที แลนา ดังว'ายังอยู'ในปุรีเมืองใหญ'กว�าง ข�าจักหางใส'ลิงลาย / ปราสาทหลายเทียม

ยอด ขึดลายลอดทุกพาย ประดับตีนซายองอาจ เหลือยัวะยายวาบผิวคําเหลือมีวันต'างๆ ขาวเขียวด'างแดงดํา 

ข�าจักห'างปราสาทคํา ๗ ยอด รูปกอดเก้ียวเกาะกัน รูปหลายอันต'างแต�ม แล�ว / สว'างหันงามคนหลามไหลเป8น

หมู'มาพร�อมคูหลวงหลายประสาทยายทองเทือก ข�าจักเลือกซากเจ�าส'งสการเป8นผังองคราญแห'งข�า บ'ห้ือช�าเสีย

ไผ จักกล'าวฉัตรแรไสคราดเหลือมยัวะอยวาด / ผิวแดง ข�าจักแปลงกองหลัวแอมกองใหญ' ข�าจักเอาเจ�าใส'เผา

เสีย ข�าจักแต�มรูปเทวดาแอ'นฟCอนเยาะแอย'งอย'อนหากัน ข�าจักแต�มรูปมณีวันแกมดอกทุกสลอกลายจินมลัง / 



 

 

ตีน ตีนแอวย'อมแต�มรูปพร�อมนานา ดนตรีดาส'งเสพ ค�องกลองเลียบกองไชย กางฉัตรไพยัวะอยวาด หาง

ปราสาทบุญขว�าง ข�าจักห้ือเป8นมหาปางอันใหญ'ใต�ฟCาย'อมรือชาชะแล บัดน้ีเจ�าพ�อยมาตายเสีย / 

 

ใบลานหน�าที่ ๓๕ 

 / ในเถ่ือนบ'มีไผเป8นเพื่อนข�าเทียมใจจักมีไผมาไห�ท�าวราชจักมีไผมาอุ�มท�าวอาจเพิ่งพาวไผจักมาช'วยข�า

เอาอาบนํ้า บัดนี้ไผพ�อยจักมาช'วยข�าแถมเล�าบัดน้ีไผจักมาช'วยข�าอุ�มหอบท�าวสร / ไส บัดนี้ไผจักมาช'วยข�าอุ�ม

เหาะ ไผจักมาช'วยข�าขนไม�ก'อกองหลัว บัดนี้พระเหนือหัวพ�อยมาตายเสีย ข�าห้ือได�เป8นกําพร�าอยู'พายหลังน้ีชา

หนอ ด่ังรือแล ข�าจักอยู'ได�ใจท�าวขาดเป8นผีดั่ง / รือ ข�านี้จักมีบุญสืบสร�างจักอยู'แก'ป3ากว�างยิงเดียวเล�าน้ีชา นาง

ค็เวทนาร�องไห�นบบาทไธ�ผัวตนเยียะเจียรจาค็เยียะไห�จะไจ� ล้ําคําผานว'าพระองคราญเหิย เจ�าจอม / ราช บัดน้ี

เจ�าพ�อยมาดับจิตขาดตายเสียข�าน้ีชา เอโก ข�าเท'าตนเดียวบ'มีเพื่อนเป8นคู'อยู'ในเถ่ือนเทียมทันวันน้ี พระจอม

ขวัญเจ�าช�าง ตายพรากข�างแม'ไพไกลเสียแท�แลหนอ บัด / นี้พระบัวบานยังบ'ได�เมือเสวิยราชท�าวพ�อยมาคล�อย

คลาดตายไพบัดนี้ ไผจักมาสอนสั่ง จักมีไผมาตรัสสลั้งสังกาผู�ใดแลจักมีประหยาอันสลาดเช้ือนักปราชญ�สีลไสไผ

แล จักมานําห้ือหนีไกลจากบาปการร�าย // 

 

ใบลานหน�าที่ ๓๖ 

 / ราชผิดธัมม� ไผแลจักมานําไพในทางอันชอบห้ือประกอบด�วยคองดีนี้ชา อนังคราชา ส'วนว'า สมเด็จ

ท�าวอนังคราชเชื้อนักปราชญ�บุญเรืองแต'เม่ือได�พรากเสียเมืองมาเล�าค็เท'าแต'ข�าน�อย / แม'มาตามตกคงคางาม

แงค็เท'าแต'ข�าน�อยแม'อทิฏฐานเม่ือเทียวทางมากลางเถ่ือนค็เท'าข�าน�อยเป8นเพื่อนเทียมเหง�ามาอยู'ในกลางเขา

เถ่ือนกว�าง ข�าค็หากเป8นเพื่อนพระเจ�าช�าง / อยู'เสพสร�างภาวนาแลนา ข�าแด'พระบุญเรืองเหิย เจ�าฟCา บาปอัน

ใดมาสยองตอบข�าห้ือได�กับเจ�ายอดฟCาสิเนหายังสมเด็จพระราชาตนประเสิฏอันเป8นผัวแก�วเกิดกับตน / น้ีชา

หนอ ข�าแด'ธัมมิกราชาจอมเจื่องเจ�า เท'าแต'ข�าน�อยเป8นเพื่อนเจ�าตนเดียวอยู'ในดงเขียวขอบห�วยแก'ป3ากล�วยแล

เครือหนามยินเป8นผ'านเมียกําพร�าเป8นทุกข�ด�วยผัวแห'งข�าตายไพเช'นแลเด เอ / วํ สุเมกขราเยียะเจียรจาค็เยียะ

ไห�จะไจ�ล้ําเรรน หายังท�าวอนังคราชบ'แล�ว ยินเสียดายผัวแก�วที่เทียมหัวนางค็จิ่งก'อกองหลัวสูงอันใหญ'นางค็

เอาตนท�าวข้ึนใส'ส'งสการยังพระภูบาลเสียแล�ว นางแก�วแม'ค็จิ่งคืน // 

 

ใบลานหน�าที่ ๓๗ 

 / มาสู'สาลาแห'งตนด่ังเก'าเล�าแลนา ตมตฺถํ ภิกฺขเว ดูกราภิกขุทังหลายนิยายอันนี้นาองอาจเจ�าตน

สลาดทรงธัมม�มีประหยาจําเลิกแลบรู�แจ�งแชบพิจารณาอันว'าพระราชาตนวิเสสนามเทสท�าวกระสัตราตน / ชื่อ 

อนังคราชาธิราช ท�าวค็มีพยาธิแท�หนักหนาลวดมล�างป)ญจขันธะตายกว'าแล นางแก�วกําพร�าเพื่อนเมียขวัญละ



 

 

นางนงคราญไว�เสียเปล'า ตนนางท�าวเท'าคนเดียวอยู'ไพรเขียวกลางป3า ยินเป8นทุกข�เท'าฟCาอยู'เรรน นาง / ค็น�อม

หัวตนแทบเกล�า นางค็ไหว�พระเจ�าแทบกับดิน ปทักษิณ ๓ รอบ ไหว�นบนอบวันทา นางค็ขอสมมาไจ�ๆ ถวาย

ดอกไม�ปูชา นางจิ่งเผาสรีระซากเจ�า นางค็นั่งอยู'เฝCาดังไฟเปIยวถ่ังไพ / ชุกล้ํา ไฟไหม�ซ�กเป8นกระจวน นางค็

ตระหมวนฝAนเฝIยด นางค็เหมียดไว� หากดูดี ส'วนนางรสีณีหน'อแก�ว คันว'าเหมียดไว�แล�ว ค็จิ่งคืนมาเข�าไพสู'สา

ลาแก�วกูอันเป8นท่ีอยู'แห'งตนเม่ือน้ัน แลนา ตัสสมึง ขเณ / ทีวเส ในวันนั้น นางบ'มีคลาด อันว'า ลมกัมมชวาท 

หาเป8นบัวราณค็เกิดมาในสันดารเทสท�องในเขตห�องนงคราญมีลักขณางามล้ําเลิศ ผู�ประเสิฏใสสุดเหลือมนุสย

ชาติเป8นผู�องอาจด�วยป)ญญา นางค็มาประสูติด�วยบุตตา // 

 

ใบลานหน�าที่ ๓๘ 

 / ผู�ประเสิฏเป8นท่ีเพิ่งอยู'สาลาสรีโสภาล้ําเลิศหากปราเสิฏยิ่งโลกาแลนา ตํทิสวา นางค็หันลูกตนเกิด

มาแล�ว ส'วนนางแก�วราชเทวีค็มีใจยินดีอยู'ค�อย ว'าลูกน�อยเป8นหน'อพุทธังกูรตนใหญ' นางค็เป?กสรีใส'ชื่อเจ�าลูก / 

หน'อเหน�าองคราญ ชื่อว'าปทุมม กับเหตุเพื่อเป8นลูกท�าวตนวิเสสสุดใจน้ันแลนา สาสวัรค� อนังคชายา เลิสแล�ว 

หันลูกแก�วเกิดกับอก นางยิน�ป8นทุกข�โสกเส�า นางเล็งหันหน�าลูกเต�าค็เยียะเจียรจาว'า ตาต ดูกรา เจ�าลูกรักสาย

ใจแม'เหิย เจ�าเกิดมาค็เป8นกําพร�า ได�หันแต'หน�าแม'มาดาบ'ได�กันพระป?ตตาพ'อเจ�าแสนโสกทุกข� เจ�าค็ยิ่งกว'าไฟ

เผาแลนา เจ�าลูกเหิย / ปองดังว'าเจ�าแม'ยังเกิดมายังเวียงหลวงใหญ'กว�างในประเทสทางนคอรช�างมล�าซ�อน

หลายซํ้าเงินคําพรํ่าหลวงหลายสรีสายใจเหิยเจ�าแม'แสนสวยพร�อมชุอัน ยามเม่ือแม'ได� / เสวิยรัฏฐะเมืองเรา

เม่ือก'อนแม'บ'ไรผ'อนสักอันจันแรล้ําผ�าผ'อนมีแต'ก'อนหลวงหลายญาติหลายคลื่นเคล�าเขาจักมารับเอาเจ�าประดับ

อาพอรสนสูบสอดแก'ยอดหล�าแม'กลอยใจ /  

 

ใบลานหน�าที่ ๓๙ 

 / รัสสมีใสบ'เส�า เขาค็จักมารับเอาเจ�าประดับรูปเจ�าแล�วแม'ค็จิ่งมาเอา มีทังผากระเช�างามผ'านแผ�ว ผ�า

กระไสงามลิสแล�วเอามาอุทุมลาเผาปานนุนนวรอุรยุรจิตใจกับผ�ากาสีใสเลิส / ล้ํา  เขาจักเอามาคําเจ�ากําพร�า

แม'องค�เดียวกับทังคนทีคําแลไตรแก�วใสมาแล�วทังไตรคําเขาค็จักนําไพนํามาอาบเจ�า อย'าห้ือเน้ือเส�าเป8นเวา 

เขาค็จักมา / ขัดสีเราแห'งเจ�าลูกหน'อเหน�าแม'หมดใส เขาค็จักกะทําไพบ'ขาดฝูงนางนาทธิดา เขาค็จักประกับสรี

รารูปเจ�า เข�าเคร่ืองพร�อมมากนานา บุปผาดาแต'งสร�อยดอกไม� / ร�อยเป8นแถวประดับงามองอาจดูวิลาสสรีใส

บัดนี้ บ'ได�หันสายใจพ'อเจ�าท�าวหนุ'มภูบาลตนใจหวานธิราชมาเป8นทุกข�แม'ขระหนาดขับเข้ียวแต'ตนเดียวคูแม'

ต�องทุกข�ผานใจปาน / ไฟลนลุกลูบเป8นทุกข�ถูกต�องนางท�าวแม' ๒ ทีแลนา เอวํ วตฺวา ราชเทวีค็ร�องไห�อยู'ซ�อยๆ 

นางค็อุ�มเอาลูกน�อยมาสระสรงชําระองค�ลูกแล�วนางค็ห้ือลูกแก�วดูดกินนมเม่ือนั้นแลนา ตโต ปถาย แรก // 

 



 

 

ใบลานหน�าที่ ๔๐ 

 / แต'นั้นไพพายหน�า ส'วนว'า นางแก�วกําพร�าสุเมกขราค็คอยรักสาเลี้ยงลูกเต�าอยู'ตนเดียวในดงเขีวผาย

แผ' แม'ค็เข�าไพสู'ป3าไม�แก'หิมพานต�ไพแสวงหาหัวมันบ'ขาดนางค็บ'มีพยาธิ / สักอัน ๒ แม'ลูก ค็เอากันอยู'ห้ันวัน

นั้นแล มหาสัตฺโต ส'วนว'า มหากระสัตต�เจ�าพระหน'อเหน�าองคราญ รูปโสมงามปราเสิฏ เจ�าได�เกิดมากลางดง

ไพรป3ากว�าง เจ�าค�อมพ'อย'างแอ'วเหล�นไพมา เจ�า / ค็ถามเซ่ิงพระมาดาแห'งตนว'า ข�าแด'สรีพิมพาเหิยแม'เป8นเจ�า 

แต'เม่ือข�าน�อยเกิดมารพ�อยบ'หันยังป?ตตาแห'งข�า บัดนี้ค็เท'าหันแม'แห'งข�าเป8นกําพร�าอยู'ตนเดียวในดงเขียว / 

ทุกคํ่าเช�าส'วนพ'อเป8นเจ�าสังเล�าบ'หันมาน้ีชาหนอ แต'ก'อนพ'อข�าผ'อนหนีไพหายไพไหนเสียข�า ละลูกกําพร�ากับ

แม'อยู'กลางไพรน้ีชา แม'เหิย เม่ือน้ันแม'พระเจ�าตนวิเสส / ชื่อชั้นว'า สุเมกขรา จักกิตตนาห้ือลูกกล'าวถ�อยถูก

ตามคํามีว'า ตาต ดูกรา เจ�าลูกรักสายใจแม'เหิย พ'อเจ�าบ'เคยผายแผ'ห้ือเจ�าลูกรักแม'ได�หันยังจอมขวัญแห'งข�าลูก

หล�าแม'ตนเดียวแลนา สายอุดมเหิย // 

 

ใบลานหน�าที่ ๔๑ 

 / ลูกเต�าแม'จักเล'าแต'เค�าคํามาห้ือปุตตาได�รู� ลูกเต�าแม'จุ'งตรองตรัสว'าเจ�าจอมกระสัตต�เหิยไว�แว'นฟCา 

ส'วนพ'อพระลูกหล�าค็หากตายไพตายเสียใจลูกแก�วละแม'แล�วกว'าเอยนวอยแล�วดาย / ส'วนสรีสายใจพ'อเจ�าตน

ปราบเหง�าพาลานามมีองอาจชื่ออนังคราชมีประหยาป)ญญาไว�ใสอาจเปCนท�าวอาจทรงพล อยู'เมืองตนสืบสร�าง 

ยสท�าวกว�างทั่วแดนดินรือชา ว'าพระภูมินทร�ระเรืองโรจน� ๓ ร�อย / โกฏคณนา เม่ือน้ัน ยังมีพระยาตน ๑ นา 

องอาจมีนามชาติช่ือว'า กุตตราชราชา ค็ห�างริพลมารบต'อ มารบพ'อเจ�ากระสัตรา พ'อพระยาจิ่งพาแม'มาอยู'

เถ่ือนเป8นเพื่อนพ'อเจ�าบวช / เป8นชี เป8นรสีอยู'เสพสร�างในป3ากว�างภาวนา ส'วนพ'อเจ�าค็มีพยาธินานาต'างๆ ส'วน

แม'น้ีค็บ'ช'างเอย�าหยา เหตุว'าอยู'ในกลางภิกขาป3าไม�ส'วนพ'อเหง�าไธ�เจ�าค็ลวดมรณามาละแม'มาดา / เป8นกําพร�า

พรัดพรากหน�าแม'ตายไพแม'จิ่งตรอมใจโสกไหม�แม'ค็เท'าร�องไห�ผ'อเล็งแยง แม'ค็มาแปลงกองไฟหลวงอันใหย' 

แม'ค็เอาท�าวตนพ'อเจ�าข้ึนใส'แล�วเผาเสียแลนา ปุตตาบัวบานเหิย ลูกแก�ว // 

 

ใบลานหน�าที่ ๔๒ 

 / พระแม' คําอันนี้ค็มีแล�วแต'พายหลังมาแล ก�อนหัวใจแม'เหิย ตํ สุตวา มหาสัตฺโต  ส'วนว'า มหาสัตต�

เจ�าได�ยินคําแม'เล'าเจียรจาตามมาตาไขกล'าวห้ือรู�ขร'าวพายหลังว'าพระป?ตตาบ'ยั้ง / ตายกว'าเสียจากเจ�าหน'อฟCา

ตนเดียว ว'าอ้ัน ยามนั้นเจ�าค็มีน้ําตาตกทุกข�คัดอกผะผ'าวร�องไห�กลางคําผานว'า โอยหนอ คูเกิดมปลางนี้บ'มีพ'อ

ทุกข�ล้ําต'อเหลือใจเกิดมาในดงไพรกลางป3า / มาเป8นทุกข�อันเป8นกําพร�าพ'อตายไพ ทุกข�เหลือใจแท�หนอ ทุกข�

เหลือคอถูกต�องมาเป8นทุกข�อันได�มาเกิดประเทสท�องคีรีไพรเป8นแต'ผีสังอันใดมาเยียะบาปมาเป8นทุกข� / หลาย 

หากเหลือใจแท�แลนา แม'เหิย นิมนธิ ข�าบ'เคยได�หันหน�าพ'อเป8นทุกข�แห'งเจ�าแท�หนอเหลือแรง วิบากสังมา



 

 

แปลงห้ือได�พรากห้ือข�าแล แม'ได�เป8นทุกข�ลําบากอยู'พายหลัง / นี้ชาหนอโอย ทุกฺขํ แท�แลหนอแม'นอ บัดนี้ค็มา

ละข�าแลแม'ไว�แก'พง พ'อมาละยังราแม'ลูกไว�แก'กลางพงป3าหย�า พ'อมาละยังราแม'ลูกนี้ไว�ห้ือเป8นกําพร�าอยู'พาย

หลัง โอย ทุกฺขํ // 

 

 

ใบลานหน�าที่ ๔๓ 

 / แท�แลนอแม'หนอ  อันว'าราแม'ลูกนี่นอแก'นเป8นทุกข�นักแก'ทุกข�แท�เล�าแปรเป8นผานทุกข�บ'สําราญมี

มากทุกข�ลําบากเหลือใจอยู'กลางไพรป3ากว�างอยู'ป3าซางแคร'ดงเขียวข�าค็หันแม'ผู�เดียวบ'มี / เพื่อนอยู'ในเถ่ือนดง

หนาแม'ค็เท'าไพหาหัวมันแลลูกไม�เอามาเลี้ยงลูกแก�วแก'นไธ�ชุวัน คือตนข�านี้แลนา ตัสสมึง ขเณ ในขณะบัดนั้น 

พระกระสัตราตนลูกค็คึดถูกในใจว'าบ'ควรห้ือ / แม'กูได�ทุกข�ยาก อย'าห้ือแม'กูได�ลําบากเคืองใจด�วยอันไพหา

หัวมันแลลูกไม�มาห้ือแม'แห'งคูได�ไพหิวหอดอย'าห้ือแม'แห'งกูไพรอดภูผาอย'าห้ือแม'แห'งกูไพครุม / หนามหนาแล

เหวหาดห�วยเทิอะ ว'าอ้ัน คันเจ�าคระนิงใจดั่งนี้แล�วตนแก�วค็เจียรจากับพระมาดาว'าดั่งนี้ อมฺม เมยหํ ข�าแด'พระ

มาดาเป8นเจ�าขออย'าได�เข�าป3าไม�เคืองใจเทอะ แม'เหิย ว'าอ้ันแล�ว / ตนแก�วเจ�าก็มีสานสาพระมาดาแก'นไธ�ตาง

ดอกไม�ปูชาว'าแรกแต'วันนี้ไพพายหน�าขอแก�วกพําร�าจุ'งคอยอยู'สวัสสดี ขอแม'อย'าข่ิวใจจุ'งอยู'ในแก�วกู'สาลาตาม

สุขเทิอะแม'เหิย ข�าจักไพจรเดินหา // 

 

ใบลานหน�าที่ ๔๔ 

 / เอามายังลูกไม� ข�าจักไพเซาะไซ�เลือกเอามายังหัวมันแลลูกไม�ตามแต'ได�เอามาไว�ห้ือมาอันเจ�าสันเป8น

คราบเข�าชุวัน ทังมุลลมันแลหัวซวาก* บราลาหากกับตามฝูงอัมพางามหลายสิ่ง หมากม'วงยิ่งหอม / อันมีกลาง

ดงรอมป3าไม�ข�าบาทไธ�หากจักไพแม'จอมใจจุ'งอยู'ในแก�วกู'สาลาข�าจักไพเอามาหลายส่ําทังหมากช่ําแลหมากชมพู 

ทังหมากขระตุมดู'ลูกใหญ'ข�าไธ�แม'จักเอามาห้ือเป8นของกิน / พระมาแม'เจ�าทังแตงเต�าแลม'วงสีลา ข�าจักไพเอา

มาพร�อมกับหมากขระจับมาหลายมากทังมันอ'อนซวาก* แลมันมือเสือมันแกลเครือแรบรอย หมากไม�สอย

ปลายพวงในดงหลวงมี / หมากลูกน�อย หากจักคอยไพหาขงขวายมาห้ือได�ยังหมากไม�ลูกทังมวล แม'อย'าผานใจ

อวนอ�วนอ'อน ข�นจักกะทําแท�บ'ผ'อนชุวัน ข�าจักไพเอามาห้ือแม'ได�สันทุกคํ่าเช�า แม'เป8นเจ�าอย'าได�เคืองใจพระ / 

มาดาอย'าได�ไพลําบากไว� ข�าอันเป8นลูกกําพร�าหากจักไพนําเอามาห้ือแม'ได�กินชะแล แม'เหิย ตํ สุตวา สุเมกขรา

หนุ'มเหน�าได�ยินคําลูกเต�าปทุมมกุมมารกล'าวคําหวานถ่ีถ�อยนางค็มีน้ําตาย�อยตกลง // 

 

ใบลานหน�าที่ ๔๕ 



 

 

 / นางจิ่งกล'าวเซ่ิงพระจอมวงศ�ยอดสร�อยว'า เจ�ายังหนุ'มหน�อยจาวจีในคีรีไพรป3ากว�างมีทังแรด ช�างแล 

กวางทราย เสือหมีควายมีมาก เสือโคร'งหากเป8นชุม ฝูงสัตว�ซุ'มหลายสิ่ง วอกค'างวิ่งปล'าวเฟ?Bย เจ�าบ'ได�จักเคิย / 

เหมือนดั่งแม' สัตว�ลายแพร'เต็มไพ บ'างบินไพวะวุ'น ปุรกลัวนักแก'เจ�าลูกรักแม'อย'าไพเนิอ พระบุตตาเหิย เจ�าแม'

เจ�าจักไพเดินดันแก'เครือหวายเจ�าจักเป8นทุกข�หลวงหลายเจ็บแสบ / ทางทืบแทบผาชาบาดบาทาน�อยนาท

หนามเก่ียวยากสุกพองพื้นตีนถองเลือดย�อย หนามเสียบร�อยเป8นรอยเป8นทุกข�กลอยใจเจ็บแสบทางชอมแคบผา

คมบาดตนจมเจ็บไหม� / แก�วแก'นไธ�แม'อย'าว'าจักไพเนิอ เจ�าแม'เนิอ คันว'านางท�าวผู�เป8นแม'ห�ามตนลูกสันน้ีแล�ว 

ส'วนนางหน'อแก�วสุเมกขราอันเป8นมาดแห'งเจ�า นางค็ยับไม�เท�ากับขอแลเสียมไม�แง'ม / เทียมสักกัวะ หมากคระ

เช�าหากนําไพจรเดินดงไพรเถ่ือนถองไต'ตามชองทางเทียวรอดเขาเขียวขอบห�วยดอยเลิก็ช�วยปุรกัว* นางค็เท'า

มัวเมาหาลูกไม�เซาะได�แล�วค็เอามาเลี้ยงบุตตาหน'อพระเจ�าตนหนุ'ม // 

 

ใบลานหน�าที่ ๔๖ 

 / เหน�า ชื่อปทุมมกุมมารวันนั้นแลนา มหาสัตโต ส'วนมหาสัตต�เจ�าตนหนุ'มเหน�าปทุมมกุมมารค็คึดใจ

ผ'านอยู'ไจ�ๆ ว'าแม'แก�วแก'นไธ�แห'งคูจักไพในกลางเถ่ือนค็บ'มีเพื่อนเทียมตนหลอนมีอนทรายอันใด / อัน ๑ แด'

คูค็บ'รู�ท่ีแม'คูไพควรคู'ผันไพไต'เต�าเข�าป3าไม�ทวยหาไพตามแม'มาดาเป8นเจ�าในเถ่ือนเส�าดงตัน คันคูได�หันแม'แล�ว

จักคลาดแคล�วคืนมานอนในสาลาอยู'ถ�าคอยทางแม' / แห'งข�าจักมายามเม่ือพระมาดากําพร�าสั่งลูกหล�าจักพระ

เจ�าค็คระนิงใจว'าดั่งนี้แล�วตนแก�วค็ไพตามเถิงเม่ือยามแม'เจ�าจักมารอด เจ�าค็คอยดันสอดเครือหวายผาย / ตีน

คืนมาก'อนมาอยู'ถ�าก'อนแม'มาดาอยู'สาลายังถ�าหันหน�าแม'คอยทางเหมือนดั่งตามแต'ก'อน ตั้งสติบ'ผ'อนสันนี้ คัน

หันแม'เทวีมารอด ตรีแล'นต�อนก'อนเกาะตีนไห�เจียรจาอ�อนแอ' / ไห�อ�อนแม'กินนมแม'ค็ชมจอมขวัญแล�วจูบแก�ม

อยู'ยว�ายแย�มค'อยเจียรจาสองกระสัตราแม'ลูกค็ชวนกันเข�าสู'สาลานางค็ปลดถงพาไว�แล�วค็อุ�มเอาลูกแก�วแม'มา

ชมป)นกินนมอุ�ม // 

 

ใบลานหน�าที่ ๔๗ 

 / หอบป3าต�านตอบปุสสากับมาดา ๒ เจ�าป3าต�านเล'าเจียรจากินผาลาแลหมากไม�นางแก�วแก'นไธ�หาก

กินอ�อนมีคําสอนปCอนลูกว'าอันนี้ราจักไว�กินวันพรูกยามงายกินเทิอะสายใจเหิยเจ�าแม' / ลูกแก�วแม'จิ่งสันลูนคํา

แล�วชวนกันนอนกว'า ส'วนนางแก�วกําพร�าค็กล'อมลูกหล�าตนนอนค็หากมีในกาลก'อนพ�นแล�วผ'อนเมินนานค็มีวัน

นั้นแลนา ปุนนทิวเส ในวันลูนรุ'งเจ�าแม'พระเจ�าสุ / เมกขราค็คระนิงหายังผาลาลูกไม� นางค็สั่งลูกแก�วแก'นไธ�

แห'งตนว'าสรีดังดมเหิยเจ�าหล�าแม'จักไพหาลูกไม�แก'กลางดงเจ�าอย'าประสงค�แอ'วหล�าเหล�นเนื้อคาบเค�นเอา / 

ไพชา เจ�าแม'ป3าไม�หากมีเสือแล เจ�าแม'เหิย ว'าอันแล�ว นางหน'อแก�วรสีณีค็พรากสาลาหนีกว'าเข�าสู'ป3าดงไพร

นางค็ไพแสวงหาหัวมันแลลูกไม�ได�แล�วไต'เทียวมาสู'สาลายาม / คํ่าตาวันจักดาตกต่ําลับดอยไกลจอยวอยนาง



 

 

รอดนางค็คึดเถิงยอดเท�าจอมใจเข็ญมีในไพรเป8นเหตุท�องฟCาเป8นเมฆบดบัวเป8นโกลาหลเกิดก�องเสียงฟCาร�องล�วน

ลมฝนสายฟCาลมยาวแมบเสียงแผ'แผดเป8น // 

 

ใบลานหน�าที่ ๔๘ 

 / สายฝนประผายตกหลังไม�ข�นค�านหักลงในกลางดงบดมืดคํ่าชะชืดบ'หันทางสุเมกขรานางผู�แม'นางค็

กลัวตายแต'อนทรายกลัวเป8นเภยยะหลวงหลายเหน็งหนีบ นางค็รีบหูยหายนางค็ปรายตัวเข�าไพสู'คุ�มไม�หมู' / 

เครือหนาม นางค็อยู'ตาม อเชจ* แห'งตนห้ันแลนา ตัสสมึง ธัมมิกํ ยามนั้นยังมีจอมปลวกหลวงอัน ๑ เป8นท่ีเพิ่ง

แห'งฝูงงูเข�าอยู'ในรูกลวงใหญ'สอดแล�วไล'สนกันหางเก่ียวกันเกาะกอดเก่ียวสนสอดไพมา / เข�าอาไสรอยู'ห้ันในท่ี

นั้นหลวงหลายยังมีงูลายตัว ๑ ใหญ'อยู'ในบึงหันคะคล�ายมีพิษผายนักแก'ได�ยินนางท�าวแม'สุเมกขราคายตัวมาแว'

ห้ันทัดน้ันอาไสรมันบ'มีใจ / กรูรากาโขดว'านางท�าวจักมากะทําโทสแก'มันค็กระสันเคียดมากมันค็ออกจากรูมา

มันค็ผู'พิษใส'ตาประผ'าวนางท�าวแม'ค็แปร'ตนท'าวทังยืน นางค็นอนเหนือผืนแผ'นหล�า อินดูสร�อยฟCาสุเมกขรา / 

เช'นหนอ สา อัตฺตโน ส'วนว'านางท�าวสุเมกขรานางค็เวทนาลําบากนางค็บ'ยึดยากด�วยตน นางค็เท'าคึดเถิงพระ

จอมวงศ�ยอดสร�อย นางค็มาคึดอยู'ค�อยๆ บ'วาง นางค็มาทรงโสกาโสกเสร�าเวทนาหาเจ�ารา /  

 

ใบลานหน�าที่ ๔๙ 

 / ชบุตตาแสนโสกาหมอดไหม� นางหน'อไธ�ค็เลงเวทนาเจ็บปวดงูลายสกขบเจ็บ นางค็มาเม่ือยเหน็ด

แสบไหม� นางค็มาร�องไห�แหบเสียงเซยว'า อัชชไนน้ีแม'ค็มาเป8นเคราะห�เสียลําบากงูพิษหากขบ / ตายเสียลูกเต�า

วันนี้แม'ค็จักคว้ําหน�าท�าวเป8นผีปางนี้แม'บ'หล�างจักได�หันสรีบัวบานลูกเต�าปางนี้แม'บ'หล�างจักได�หันเจ�าลูกรักแม'

พ�อย ๒ ชะแล หน'อเจ�าราแม'โอยหนอ ยินอินดูสรีบัวทองแว'น / ฟCา พระหน'อหล�าเป3นกําพร�าพ'อค็บ'หัน บัดน้ีซํ้า

วิบากบ'เสี้ยงเท'ามีแต'แม'ผู�เดียวอยู'เลี้ยงค็ซํ้าชีวิตเล�าตายเสียเล�าแลหนอ ยินอินดูเจ�าปทุมมกุมมารปุตตา คราญ

งามแง'วัน / นี้เจ�าจักได�เป8นกําพร�าอยู'แก'กลางดง อินดูปทุมมกุมมารได�ทรงทุกข�ยากวันน้ีเจ�าค็เท'าจักก้ันอยาก

แลงงายชะแล หนอเจ�าแม'หนอ อินดูปทุมมกุมมารกลอยใจเจ�าแม'วันน้ีเจ�าค็จักนั่งไห� / แลอยู'คอยทางแม'แล

หนอ ตามดั่งชุวันมาแต'ก'อนคันแม'เมือรอดห�องสาลา คันว'าวางกระเช�าไว�แล�ว ลูกแก�วย'อมมาหากินแลนา เจ�า

ลูกรักแม'ผู�เดียวเหิย ยินอินดูปทุมมกุมมารลูกเต�า เจ�าค็จัก // 

 

ใบลานหน�าที่ ๕๐  

 / ได�นอนเหนือดินดายพัดแม'วันน้ีเจ�าลูกรักแม'จักได�อ�อนแอ'หาไผนี้ชาหนอชุวันเจ�าลูกรักสายใจหันแม'

มาแล'นต�อนไห�อ�อนแม'กินนม ยินอินดูปทุมมกุมมารหน'อไธ�ไผแลจักมาอุป)ฏฐากเจ�า / กะทําวัตรหากพอใจ ไผ

แลจักมาขัดสีไครยามเม่ือเจ�าอาบนํ้า ไผแลจักมาอุ'นเน้ือเจ�าเม่ือยามนอน ไผแลจักมาซ�อนห'มผ�า ยินอินดูปทุมม



 

 

กุมมารสายใจแห'งข�า ยินอินดูลูกหล�าแม' / สมเสรียว ยินอินดูลูกชายเดียวตนสลาด วันนี้แม'จักได�ละอาวาทไว�

เสียเปล'าเย็นวอยชะแล กลอยใจเหิย เจ�าแม'วันนี้ เจ�าค็จักได�แลอยู'คอยทางบ'หันคูนางเม่ือรอด ค็จัก / ร�องไห�

หอดหิวตายชะแลหนอ อินดูปทุมมกุมมารหนุ'มหน�อยหน�าชื่นช�อยสอบอ* บัดนี้อาสรมบทนอค็จักเย็นวอยวิง

เป8นทุกข�ยิ่งหนักหนา อินดูปทุมมกุมมารสายตากําพร�าลูกหล�าแม'ตนเดียวอยู'กลางดงเขียว / ป3ากว�างเจ�าจักได�

อยู'เป8นเพื่อนช�างแลเสือหมี เจ�าจักได�เป8นเพื่อนราชสีห�สิงห�ใหญ' อยู'กลางป3าไม�มืดดงขียว เจ�าค็จักอยู'คนเดียว

ค�อยๆ อินดูปทุมมกุมมารนาทน�อยหนอกลอยใจเจ�าค็เที่ยงจักอยู'กลางไพรป3ากว�าง /  

 

ใบลานหน�าที่ ๕๑ 

 / เป8นเพื่อนช�างหมู'กวางทราย เจ�าค็บ'มีสหายมาเป8นคู' เจ�าลูกรักแม'เท'าจักได�อยู'ตนเดียวในดงเขียวป3า

ไม� อินดูลูกแก�วแก'นไธ�แม'เข็ญใจ นางค็มีนํ้าตาไหลเรรน ร�องไห�ยินเป8นทุกข� ดวงดอกไม�แม'เหลือ / อก นางค็ซํ้า

มีนํ้าตาตกแถวถ่ัง นางค็ร�องไห�สั่งเจ�าปทุมมกุมมารด�วยประการดั่งน้ีไจ�ๆ ซํ้ายินเป8นทุกข�แสบไส�ในตนเป8นทุกข�

นางเรรนจะไจ�ว'าทุกข�อันน้ีค็บ'อาจได�แก'ข�าคนเดียวฝูงคนเทียวในโลก / ค็เที่ยงได�ต�องทุกข�โสกเสมิอกันเท'าบ'ได�

หันหน�าลูกน�อยเจ�าตนหนุ'มหน�อยปทุมมกุมมารค็ซํ้าเต่ือมแถมผานแท�แลนา อทํ ทุกฺขํ อันว'า ทุกข�อันน้ีนาสาย

สั่นปานดั่งปAนพิษป)Dนป)กตานี้แลนา ปุตฺตัสฺส / ขอเทพดาเจ�าทังหลายพอผายผ'อห้ือข�าได�หันหน�าลูกแก�วหน'อ

สายใจทุกขWคลาไคลหายแด' ห้ือเจ�าลูกน�อยแม'อยู'สวัสสดีแด'เทิอะ เจ�าแม'เหิย อัชชะในวันน้ี ความอนทรายค็มีใน

ป3าพิษงูลายค็ / ซํ้าล'าเต็มตนเล�าแลนา เอวํ ราชา นางสุเมกขราค็มาร�องไห�จะไจ�รํ่ารนหายังเจ�าราชบุตตาแค�น

ค่ังพิษงูลายถ่ังค็ลวดลืมโสรมนางค็มีล�มดั่งอ้ันขาดนางท'วค็ลวดมรณาตายไพเสียแท�แลนา //  

 

ใบลานหน�าที่ ๕๒ 

 / ยินอินดูนางสุเมกขรากําพร�าตายพรากหน�าลูกตนไพ ละสายใจพระหน'อหล�าไว�ห้ือเป8นกําพร�าอยู'ลูน

หลังโอยทุกขังแท�แลหนอ นางสุเมกขราตายไพแล�วละลูกแก�วตนแล�วกว'าเย็นวอย นางค็ตายไพพ�อยบ'ถ�า ละ

ลูกแก�ว / กําพร�าเหมือนบ'ไรแท�แลหนอ ตถา ในกาลนั้น มหาสัตฺโต ส'วนว'ามหาสัตต�เจ�าท�าวหน'อเหน�าปทุมมกุม

มารเจ�าค็มีคําผานนักแก'ว'าวันนี้แม'สังแลนางมาเป8นเหตุสันใดชา ในป3าแม'คูไพ / แอ'วล'าแสวงหายังผาลาลูกไม�

มาบ'ได�เกิดเป8นลางชะรือ รู�ว'าแม'ข�าไพเป8นสันใดในป3า แม'ข�าลวดบ'หันมาน้ีชา บัดน้ีนาตาวันไสตกตกต่ําอ�อย

ช�อยคํ่ายินวอนนกนอนคอนจับก่ิง / ร�องหลายสิ่งเนืองนัน นอนคอนขันร�องเรียก ค'าไม�ไก'เรียงกัน รอยว'ามีอน

ทรายมาผันแด'บังเกิดแม'ข�าสุเมกขราเจ�าค็คองหาแม'ตนไจ�ๆ ว'าแก'นไธ�เป8นเหตุสันใดนี้ชา หัทฺทยํ เจ�าค็ / คระนิง

ใจดั่งนี้แล�วท�าวหน'อแก�วตนปราบโลกา เจ�าค็พรากสาลาไพเล�า ไพเซาะหาแม'เป8นเจ�ามาดาในดงหนา ทุกที่ค็

เป8นสงัดชี่บ'หันทาง เจ�าค็คอยไพตามแนวทางท�าวตนแม'ตามแต'ก'อนแม'เคิยไพใน // 

 



 

 

ใบลานหน�าที่ ๕๓ 

 / กลางไพรเถ่ือน ซํ้าทุกท'าน้ําแลดอยดง เหมือนดั่งราชหงส�พลัดแม' ทุกข็นักแท�เลหือใจ บ'มีไผมาสอด

เสี้ยวบินแอ'วเก้ียวแสวงหาในดงหนาป3าไม�ไพหาแก'นไธ�แห'งตนวันน้ันแล มหาสัตฺโต ส'วนมหากระสัตต�เจ�า / ท�าว

หน'อเหน�าปทุมมกุมมารเจ�าค็มีคําผานโสกไหม� พระหน'อไธ�เยียะไห�ค็เยียะแล'นไพหาเจ�าค็บ'ได�ยินเสียมาดาสัก 

อยาด เจ�าค็บ'ได�ยินเสียงปากแม'เจ�านาทหน�อยสักคํา เจ�าค็กลัวตาวัน / ตกตํ่ามัวมืดคํ่า หันหนเจ�าเรรนร�องไห�หา

แม'ออกไธ�นางเมือง พระบุญเรืองธิราช เจ�าหน�อยนาทกุมมาร เจ�ายินผานร�องไห� อยู'ไจ�ๆ น้ําตาตก เป8นทุกข�คัด

อกบ'แล�ว ตนแก�วกล'าวคาถา / ว'า อุมม กถํ ข�าแด'สรีมาดาเหิย เป8นเจ�าข�าลูกเต�าจรเดินดินหายังพระมาดาแก'น

ไธ� บัดนน้ีแม'เป8นเจ�าไพอยู'ที่ทางใดนี้ชาหนอ แม'สรีสายใจแห'งข�า ออกมาหาลูกน�อยแม'สักคําแด' / เทิอะ แม'เอิย 

รู�ว'าแม'เทียวทางมาอิดมากแม'ลําบากบ'ดีใจแม'ลงไพสีไครแลอาบน้ํา รู�ว'าแม'ยังอยู'ในเถ่ือนถํ้าแลคูหา รู�ว'าแม'ไพ

แสวงหาผาลาบ'ผ'อนเหมือนดั่งแต'ก'อนคืนหลังนั้นชา รู�ว'าแม' // 

 

ใบลานหน�าที่ ๕๔ 

 / ข�าพรากดงหนามาแล�ว นางแก�วคอยเทียวมารอดสาลาลมกว�างกลางท'าทางดงดอน แม'ข�าหลอน

ลําบากอิดพัก หากหลับนอนแทบเหมือนขอนเอยียดไว� นางแก�วแก'นไธ�แม'หลับไพกลางดงไพร ยังบ'ต่ืนหลับบ'

ชื่นลวดลืม / มาชะรือ  รู�ว'าแม'ข�าไพอยู'แก'หินปรา* เทียวไพมาพลาดก่ิงเหวหาดชิงตกดอยอ้ันชะรือ บัดน้ีแม'ข�า

ไพกลางดงไพรผับป3าแสวงหาแอ'วล'าผับดง งูเหลือมหลวงไล'ข�า คันเอาแก�วกําพร�าแม'พระข�าไพ กิน / อ้ันชะรือ 

รู�ว'าแม'ข�าไพกินน้ํายังท'าป3าใหญ'ลามาหันมันมีใจผันอยากเนื้อลวดชักเอาแม'อุ'นเน้ือไพกินชะรือ ปลาทังหลายใน

น้ําปลามุดคําอะอุดปลาสมุดแล*ปลาจาดมีทังหลาซะลากแลปลาบึก อยู' / วังเลิก็ตัวใหญ' ปลาเหลือมใหญ'กิน

คน ปลาพวนสนแอ'วล'า มีทังปลาหวาแลปลาซะเพียน มีทังปลาเหียงแลปลาบอก ปลาเอยียดลวดชมวัง ปลาคัง

หนังผิวสอทังก็มีกอกแล ปลาพุ�งห�อมปลาใหญ'พร�อมนานา หันมาดาลงอาบยับ / ได�จวาบไพกินชะรือ รู�ว'าฝูง

เสือสิงห�แอ'วหล�าหันแล�วคว�าเอาแม'ข�าไพกินอ้ันชะรือ บัดนนี้แม'ข�าไพกลางดงไพรป3ากว�างทุกประเทศทางคีรี 

ราชสีห�เดินดันช'องเสือโคร'ง อย'องเติมทันเสือเหลือง // 

 

ใบลานหน�าที่ ๕๕ 

 / หันไล'ข�า คันคาบคว�าเอาแม'ข�าไพกินนี้ชา รู�ว'านกหัสดีลิงค�บินอากาศซุดได�ยาดพาไพตกแดนไกลบ'

หันซาก ลูกน�อยหากเดินหานี้แลนา แม'เหิย โอยเป8นสันใดชา นางท�าวแม'ไพอยู' / แก'แดนใดน้ีชา ข�าไพจรเดิน

หาทุกด�าวด�านขอบห�วยปรานลาวผา* ข�าไพเรียกร�องหาไจ�ๆ กลางป3าไม�หลายที แม'ข�ามีทังใดชา ข�าค็บ'รู�ที่เย็น

สงัดช่ีบ'ได�ยินเสียงขาน บัดนี้แม'ข�า / ไพหิมพานต�ป3าไม�แม'แห'งข�าบาทไธ�มาบ'ได�แ ตายไพแท�ชา บัดน้ีแม'มาละลูก

น�อยไห�ซะซืดซะซ�อยอยู'กลางไพร บัดนี้แม'มาละลูกสายใจตายกว'ามาละข�าเป8นกํา / พร�าอยู'ลูนหลังนี้ชา ข�า



 

 

แหนตายไพค็แควนประเสิฏล้ําเลิศมาเป8นคน คันว'าแม'ตนตายพรากหนา เป8นกําพร�าน้ีค็หากแควนผานแท�แล

นา แม'เอิย มีพอผู�เดียวค็บ'หันหน�า ยังคาแม'แห'ง / ข�าผู�เดียวมาอยู'กลางดงเขียวเถ่ือนถ�อง ทุกข�ถูกต�องมีมวล ๒ 

แม'ลูกชวนกันมาอยู'ในแก�วกู'ดงหนา แม'มาดาค็มาพลัดพรากซํ้ามาละลูกไว�หากเป8นผานแท�แล คาหนอแม'หนอ 

เม่ือนั้น เจ�าปทุมมกุมมาร ค็มี // 

 

 

ใบลานหน�าที่ ๕๖ 

 / คําผานโสกไหม�ในกลางป3าไม�ดงไพร เจ�าจรเดินไพหาแม'ตนไจ�ๆ ไห�อ�อนแอ'ปุรวอน เจ�าค็ไพหาในดง

ดอนทุกที่ ค็สังดักชี่เย็นวอยแลนา เอวํ มหาสัตฺโต ส'วนพระมหากระสัตต�เจ�าท�าวหน'อเหน�าปทุมมกุมมาร ล้ําคํา 

/ ผานถ�อยถ่ีเจ�านางนาทค็บ'ควี่กังวล เจ�าค็ตีอกตนร�องไห�จะไจ�แล'นรนหายังพระมาดาแก'นไธ� ในป3าหิมพานต�ค็มี

ด�วยประการดั่งน้ีวันนั้นแล อนุทกาเม เจ�าปทุมมกุมมาร ค็มีใจรักแม'ไห�อ�อน / แอ'ไพหายังมาตาแม'เจ�า เข�าป3าไม�

ตนเดียว เทียวตามรอยดันช'องตามรอยแม'ท�าวท'องเทียวไพเสี้ยงคราวไกลริวลี่ค็รอดที่เคล�าไม�เฟABอยพวงรอดจอม

ปลวกหลวงที่ห้ันคุ'มไม�น้ันหากเพิง / กลัวเช'นแล เม่ือนั้น ส'วนตนแก�วปทุมมกุมมารเจ�าค็มีคําผานร�องไห�เข�าไพสู'

คุ'มไม�เฟABอยหนา เจ�าไพเซาะหาแสวงสอด เจ�าค็ไพรอดท่ีทางท�าวตนแม'เจ�าทอดตนตายเหนือดินดายเดียรดาด 

ยามนั้น / ใจเจ�าปานด่ังจักขาดตายไพตามแม'แลนา สริรํ เจ�าปทุมมกุมมารท�าวตนคราญหนุ'มหน�อย รู�ถ่ีถ�อยกรี

ยาจากคําดีรักแม'ไห�อ�อนแอ'นอนแฝง จาคําแพงรักแม' แก'ป3าหญ�านางนอนแทบเหมือนขอนเอยียดซ่ือ // 

 

ใบลานหน�าที่ ๕๗ 

 / ที่นั้นชื่อว'าอ'อนเดิก็ออนชอนไกลเที่ยงเย็นสงัดเท่ียงคืน ตาบ'มืนหลับกว'ากลางเถ่ือนฟCาดงเขียว ตน

เดียว นางตายแล�วละลูกแก�วเย็นวอยเจ�าตนพ�อยรักแม'แผ'หน�าขูบเหนืออกเจ�าตกใจฟ)DงฟCาวเหตุนางท�าวแม'ตาย

ไพกลางดง / ไพเถ่ือนถ�องมือลูบท�องแม'มาดาเจียรจาคําถ�อยถ่ี ว'าแม'คูนี้เป8นสันใดยังมีใจรู�ว'าบ'มีชาหนอ ราชา

เหน�อเหน�าหน'อพระเจ�าปทุมมกุมมารมีสมพารบ'ถ�อยเจ�าค็คอยคําดูแล�ว หัวใจแม'แก�วสุเมกข / รา ค็รู�สภาวะอัน

ยังอุ'นมะมุ'นต�องในมือเจ�าค็ลูบหยุบถืออยู'ค�อย มือน�อยพลาดอกนางลูบบ'วางเสียเปล'า ปากต�านเล'าเจียรจา แห'ง

มาดาตนแม' ไห�อ�อนแอ'วอนคืนเป8นดั่งจักมืนตามา / ป3าซันแท�หากหนีมไพยามนั้นใจเจ�าปานจักขาดทุกลนชาติ

เหลือแรงเจ�าค็แปลงคอนางท�าวแม'ห้ือแทบแท�ด�วยดีเจ�าค็ยออัญชุลีใส'เกล�า ไหว�พระบาทแม'มาดาเจ�าค็ยกเอาบา

ทาแห'ง / มาดาตนแม'ข้ึนไหว�แต'บนหัว ส่ันทั้งตัวชุกล้ํา นองเนตรน้ําตาไหลยินทุกข�ถนัดใจผะผ'าว เจ�าค็ร�องไห�

กล'าวคาถาว'าดั่งน้ี อุฏXเฐหิ ข�าแด'แม'เทวีเป8นเจ�า ข�าลูกเต�าปุตตาขอแม'คืนมารีบแท� ข�ายินทุกข� /  

 

ใบลานหน�าที่ ๕๘ 



 

 

 / แก'เหลือใจเช'นแลนา แม'เอิย ดั่งรือ แม'เปCนเจ�าพ�อยมาละลูกเต�าไว�ห้ือเป8นกําพร�าอยู'ลูนหลังน้ีชา โอย

ทุกขังแท�แลหนอ แม'เอิย ข�าลูกหน�อยหน'อปุตตาไพขับหาในป3ากว�างเถ่ือนฟCาดงเขียวข�าเทียว / หาทุกแห'งทุก

เงิ้มแก'หินผา ทุกหนามหนาเถ่ือนถํ้า ทุกท'านํ้าลอมคา ในดงหนาเถ่ือนกว�าง ประเทสทางดอยดง ในพงไพรป3าไม� 

ข�าค็เซาะไซ�ไห� ผันหายังมาตาแม'ข�าแม'กําพร�าตนเดียวแล / แม'เหิย เอวํ โพธิ สัตฺโต ส'วนบรมโพธิสัตต�เจ�า ท�าว

หนุ'มเหน�าปทุมมกุมมารหน�าตาปานหนุ'มหน�อย หน�าชื่นช�อยสมเสลียว แสวงสอดเทียวท�าวค็ไพรอดตนนางนอน

หงายคางหลับ / อยู'ตาย ไพสู'เมืองผี กลางคีรีป3าไม� เจ�าหน'อไธ�ค็เสียบตายดินสั่นระสายตามชอมแม'ท�าวแผ'หน�า

ลืมคิงเป8นทุกข�จิ่งใจมากคําลําบากเถิงตัวใจเมามัวไห�รักแม'แก'ตนไธ�มาดา คันว'าเจ�าได�สติมาแล�ว / ตน

แก�วค็อทิฏฐานเสียงสมพารผายแผ'เจ�าค็ตั้งป)จจะแก'เทวดาในดงหนาป3ากว�างประเทสทางหิมพานต�พระองค�

คราญหน'อไธ� นบน�อมไหว�เจียรจาเซ่ิงเทวดาทังหลาย อันอยายกันอยู'ทุกเถ่ือนถํ้า คู�โคหาอันอยู'ในภิกขา // 

 

ใบลานหน�าที่ ๕๙ 

 / ป3ากว�างทังกู'แก�วท�าวอินทาว'า สุนนฺตุ โภนฺเต เทวสังฆาโย ดูกรา เจ�าหมู'เทวดาทังหลาย มวลหมู'อัน

อยู'ป3าไม�หิมพานต� ทุกสัณฐานแสนส่ํา ในเถ่ือนถํ้าแลคูหา ทังขุนอินทาธิป)ตติราช จุ'งตั้งปราสาทดาฟ)ง ยังคํา

สัจจะแห'ง / ข�าในเถ่ือนฟCาเท'าตนเดียวในเขาเขียวแก�วกู' อันเป8นที่อยู'แห'งข�า ในกลางป3าไม�หิมพานต�แด'เทิอะ 

อันว'าแม'มาดาแห'งข�าทุกข�เท'าฟCาธอรณีตายเป8นผีไพอนาถ ขอเทวดาราชเจ�าทังหลายจุ'งปลาย / ตาเล็งผ'อ 

สัจจะต'อเร็วพลันแด'เทิอะ หัทฺทยํ ดูกรา เทว ๒* สวัรค� ตั้งอยู'เจ�าฟCาหมู'เทพาขอกรูณาผายแผ'พอโผดแก'ข�าบัด

เดียว ขอพันเชียวช'วยแด' อยาห้ือแม'แห'งข�าคืนมา / ข�าปุตตาลูกเต�าขอเซ่ิงเจ�าฟCาอินทาป)นยาดีแก'ข�า จักอยาแม'

กําพร�าคืนมาขอขุนอินทาช'วยกํา ห้ือคืนมาซํ้าเป8นคนกับเป8นตนคืนมาเล�าเพื่อเตชะอยาแห'งเจ�าจุ'งถ�วยเล�า ๒ ที 

ห้ืออยู' / สวัสสดีดั่งเก'าด�วยบุญแห'งเจ�าแล ริทธี อยาในกลางดงหนาป3าไม�ขอชุช'วยได�กรูณาชื่อว'าสรีราแห'งข�าลูก

กําพร�าจักเป8นทาน เพื่อสมพารผายแปร' ห้ือชีวิตแม'แห'งข�าคืนมาแม'จักเอาหัวใจออกเป8นอยาค็ /  

 

ใบลานหน�าที่ ๖๐ 

 / ได�ขออินทาเทพไธ�โผดปราณีแด'เทิอะ คนใดดีเสลียวสลาดช'างเหย�าอยาพยาธิห้ือเหิยหาย บ'ห้ือแม'ข�า

ตายอนาถ ข�าจักห้ือตาองอาจเป8นทาน อยาเพื่อห้ือหายโรคาพยาธิห้ือแม'ข�าได�สติอาจคืนมาแด'เทิอะ / ตัสสมึง 

ขเณ ในขณะบัดน้ันบ'เมินนาน ส'วนท�าวตนคราญวิเสส สหเนตรพันตา ขุนอินทาเทสท�าว อันอยู'ด�าวขรงสวัรค� 

นางหลายพันแวดล�อม เจ�าน�อมหน�าผ'อลงมา เจ�าค็หันด�วยตาแจ�งส'อง ในแห'งห�องหิม / พานต� เจ�าค็หันกุมมาร

นาทหน�อยไห�อยู'ซ�อยๆ อทิฏฐานเซ่ิงตนองคราญเจ�าฟCา ว'าแม'หน'อหล�าตายไพในกลางดงไพรป3าไม� ควรคู'ช'วยได�

กรูณาร�องดูประหยาแห'งเจ�าตนหนุ'มเหน�ากระสัตราหน'อ / ไธ� ชูช'วยได�ปารมี อินทารํ่าเพิงหันดั่งนี้แล�วค็สระเด็จ

จากชั้นฟCาแก�วลงมาในดงหนาป3าไม� เนรมิตเพทไธ�เป8นพราหมณ� จรเดินถามทางเกมือนจักกว'าเซ่ิงหน'อหล�า



 

 

ปทุมมกุมมารอันเป8นทุกข� / ผานใจบ'ชื่น ไห�สะอ้ืนตายไพตายไพด�วยแม'จอมใจแห'งเจ�า ท�าวหน'อเหน�าทุมมกุม

มาร ยามกลางคืนหลับพรัณ* ไกลเท่ียงคักกลางคืนมายืนถามที่จิมไกลจักถามเซ่ิงหน'อไธ�กุมมารด�วยประการดั่ง

นี้แล�วตนแก�ว // 

 

 

 

ใบลานหน�าที่ ๖๑ 

 / จิ่งถามไพพายหน�าว'า มหาสัตฺโต ดูกรา กุมมารท'านไธ�ท'าเกิดได�หลายปลีสรีนามเทสไธ� แม'เจ�าใส'ชื่อ

เจ�าไว�ว'าสันใด นางจอมใจหนุ'มเหน�าใส'ชื่อเจ�าว'ารือชา ขอกรูณาบอกแด'เล�า / ชื่อเจ�าแก'ลุงพันเทิอะ เม่ือนั้น 

กระสัตราเจ�าตนนหุ'มเหน�าปทุมมกุมมารมีโวหารเผาะผอย เจ�าค็ค'อยปากต�านเจียรจาว'าสรีมาดาแม'แก'นไธ�ใส'

ชื่อข�าไว�ปทุมมกุมมาร อันอยู'มานานหลายขวบ บ'ได� / บ'ได�จวบเป8นปราน ตราบเถิงแม'ข�าหลานตายกว'าอายุข�า

ได� ๘ ปลีนี้แล ลุงเอิย ว'าอ้ันแล�ว ท�าวหน'อแก�วมหากระสัตราจิ่งจักถามไพพายหน�าเล'าเซ่ิงพราหมณ�เถ�าอินทา

สักกะพราหมณ�ว'า ดูกรา ลุง / ผู�เถ�าลูกเถ่ือนเส�าไหนมาไต'เทียวหาแอ'วล'ามารอดข�ากลางคืนมาอยืนซักถามข�า

เซ่ิงหน'อหล�ากลางไพน้ีชา ว'าอ้ัน เม่ือน้ัน อินทาสักกะพราหมณ�ค็บอกตามคําตรีเพทเซ่ิงท�าววิเสสสมเสลียว / ว'า

หลานรักเอิยหนุ'มหน�า ส'วนตนข�าผู�เดียวเดินดงเขียวหลงเถ่ือน บ'มีเพื่อนพอ ๒ ข�าปองหาเนื้อในป3า มาแอ'วล'า

ในดง ข�าอยู'ในขรงเขตกว�างในประเทสพาราหลงเถ่ือนมาอิดหอดข�าจักเมือทางน้ีรอด // 

 

ใบลานหน�าที่ ๖๒ 

 / บ'ชา เจ�าหลานจุ'งบอกแก'ข�าเถ�าเล'าไว�อยู'ฟ)งพันแด'เทิอะ เม่ือนั้น หน'อสัพพัญ;ูตนปราเสิฏเจ�าค็เล'าถ่ี

ถ�อยเจียรจากับด�วยอินทาสักกะพรามหณ�ผู�วิเสสอันกับเพทหน�าเป8นคนตรีตนหลงเขตในท�อง / เทสดงไพรถาม

ทางไพเซ่ิงหน'อหล�าเจ�ากําพร�าปทุมมกุมมารเจ�าค็กล'าวถ�อยตอบคํางาม ว'าข�าแด'ลุงพราหมณ�ผู�วิเสสอันจรเดิน

เทสแผวมาข�าจักบอกหนทางเม่ือได�ดังเอิย เถ่ือนกว�าง ห้ือ / รอดท'าทางรัฏฐะนคอร รัฏฐะวอรเมือเมืองคําสิงน้ี 

ขอพอรข�าบ'ร�อนเม่ือรอดเมืองท�าวยอดพารามีไกลคา รู�ว'ามีไกลข�าบาทไธ�ค็บ'ตรองตรัสลุงมาถามกับหลาน

กําพร�าพาย / พันข�าค็หากยินตันแท�แล ลุงเอิย เม่ือนั้น อินทาสักกะพราหมณ�ผู�เถ�าอันจักถามเซ่ิงเจ�ากุมมารตน

องคราญประเสิฏล้ําเลิสด�วยป)ญญาค็ซ้ําปุจฉาถามไพพายหน�าว'าดั่งรือหลานแห'งข�าเท'าตนเดียวมา / อยู'ดงเขียว

กลางเถ่ือนบ'มีไผเป8นเพื่อนพอสองข�าห�วงคองมีหมู'ข�าผู�อยู'จิ่งถามหลานส'วนหนทางหลานยังจําไว�พอบอกข�าไต'

เมือเมืองพร'องเทิอะ เม่ือน้ัน โพธิสัตต�เจ�าท�าวหน'อเหน�าปทุมมกุมมารค็บอกตามตนบ'รู� // 

 

 ใบลานหน�าที่ ๖๓ 



 

 

 / เซ่ิงเจ�าปู3ขุนอิน ว'าข�าแด'เจ�าลุงผู�หลงเถ่ือนบ'มีเพื่อนเดินมาลุงมาถามหนทางเซ่ิงข�าหลานกําพร�าเท'า

ตนเดียว อยู'กลางดงเขียวเถ่ือนกว�าง ในท'าทางหิมพานต�เป8นทุกข�ผานล้ําเลิสเพื่อ / ข�าเกิดกลางดงเหตุน้ัน ข�า

จิ่งบุ'รู�หนทางเพื่ออ้ันแล ข�าค็เท'ารู�แต'ละม่ังแลแรดช�างในป3ากว�างดงรี เท'ารู�แต'เสือหมีแลแอ'นชะแคร'จ�อนแจ�แล'น

เหล�นกลางดง / มีทังราชสีห�หลวงตัวองอาจงัวเถ่ือนคะวาดในไพรเหนไพเป8นหมูเห็นคุกอยู'เป8นชุม นางนีหุม 

อยอกเหล�น หมูวอกค'องเต�นปล'าวเฟABอย มีทังกวางเขาเงิยแลกวางเถ่ือน จิ้งจอก / เพื่อนหมาใน ฟานยีไพเป8น

หมูลัวะไลว'สอดไพมาเขาค็บ'หิงสากะทําโทสเมตตาแล�วลวดกรูณาแลพราหมณ�เหิย สัตต�ทังหลายในป3า เสือ

โคร'งล�านั้นเนือง เสือเหลืองครางกลางป3า หมูเน้ือลาไน / ดง ราชหงส�ไพเป8นหมู'แม'ช�างคู'ตัวพายมีทังกวางทราย

แลละม่ังยืนสะพร่ังอยู'ปุรดูหมูทอกท�นมีเหลือแหล'มาแอ'วล'าแก'กลางไพรสัตต�ทังหลายค็ยังมีมาก เสือหมีหากปุร

กลัวเขาค็บ'มัวเมาห้ือโสกไหม�เราค็มาเป8น // 

 

ใบลานหน�าที่ ๖๔ 

 / ทุกข�ด�วยแม'แก�วแก'นไธ�ตนเดียวนี้แล ลุงเหิย ดั่งรือ ข�าจักรู�ได�ทางเทสไธ�จักเมือทางไต'เหนือเถ่ือน

กว�างที่กลางเทสทางดงดอน อันว'าหนทางพระนคอรเมืองม่ิงเวียงแก�วยิ่งปุรีมีทางใดข�าค็บ'รู� ลุงค็เท'ามี / คําฟู3จา

หวานมาถามข�าหลานกลางเถ่ือนกว�างในประเทสทางกลางคีรีข�าค็บ'มีคําสังจักกล'าวห้ือรู�ขร'าวทางเมือแล ลุงเหิย 

เม่ือนั้น อินทาสักกะพราหมณ� ลุงเถ�าถามเซ่ิงเจ�ากุมมารหลานรักเอิย ผู� / วิเสส เจ�ามาอยู'ประเทสกลางไพรยัง

เป8นไพบ'ยากยังพราบเขาแลแลงงายขงขวายหายังได�หมากไม�หากพอสันแลรือ ตถา ในกาลเม่ือน้ัน หน'อพระเจ�า

ปทุมมกุมมาร / มีคําหวานต�านตอบว'า ข�าแด'ลุงพราหมณ�เอิย ผู�ประกอบด�วยคําถามยังหนทางเซ่ิงตนข�าส'วน

ตนหลานหนุ'มหน�าค็ยังคอยเป8นไพในไพรหนาป3ากว�างไม�แวดข�างอยู'ใจไคร'ไหม� / ไม�เหล�มใสยาวยึดลมกว�างมืด

มุงตาไม�นานามีบ'หน�อย เป8นลูกย�อยปลายพวงในดงหลวงมีมากมีทังหมากฟCาแลไม�คลางส�อยหางปลามีมากทัง

ชบาเทสใบหนา ...ลมพัดชื่นพัดเย็น // 

 

ใบลานหน�าที่ ๖๕ 

 / มีทังหมากเกวนแลไม�ม'วงมืน ไม�ฝูงอ่ืนนานา ในดงหนามีมาก หมากม่ืนหากตกลง ไม�ชุมพูดงมีมาก 

กระหมุนหาเป8นยวง หมากม'วงหลวงเต็มป3า ทังเดื่อหว�าหากเต็มไพร หมากแฟนอยายเป8น / ถ�อย หมากแหน 

หน�อยหากล้ําสูงขักมอกดูมีมาก ลูกไม�หากพอกินแลนา ลุงเหิย ของสันหาบ'ยาก หมากไม�หากพอกิน หมากนอด

มีเป8นถ�อย มีบ'หน�อยหากหลวงหลาย มีทังเหม�าสายแลอ�อยช�าง / หากมีแวดข�างตีนไพร หมากหาดอยายเป8น

ถ�อย หวานบ'หน�อยหากกินอยาง ทังหมากซางหวานเปลือกผ'อย มีทังหมากนอยแลหมากนมเป8ด มีทังส�มเห็ดแล

ไม�ข'อย มีทังอ�อยปล�องน�อยหากกิน / หวาน กาซะลองบ�านเป8นถ�อย มีทังทองหน�อยดอกแดง มีทังหลองแหลง

แลไม�เปล�า มีทังไม�เส�าแลลมแล�ง มีทังผาแปCงแลไม�ฝาง มีทังไม�คางแลไม�กอก มีทังไม�ซ�อแลไม�หูกวาง มีทังไม�ยาง



 

 

แล / ไม�เดื่อ ดอกทองเหลือจดเจือ มีทังไม�เกลือแลไม�เก้ิม มีทังไม�ผักเลือกใบเขียว ข�าตนเดียวหลานปู3 ลูกไม�

หากอยู'กินแล ปู3เอิย ไม�ทังหลายมีมาก ไม�เลียนหากใบยาว มีไม�คระชาวแลป3าเสี้ยน มีทัง // 

 

ใบลานหน�าที่ ๖๖ 

 / หมากเก๋ียงแลซ�อแมว หมู'ไม�แห�วมีมาก หมากแระหากเจื่อ เครือลูกไม�มีเหลือแหล' หมากดูกแก'สุกดํา 

ส�มหวานลําสุกกล่ํา หมากหมอกช่ํากินลํา หมากม'วคําสุกแห�มปานดั่งแก�มสาวลามเชื้อท'านพราหมณ�กิน / แด' 

ลูกไม�แม'ข�าหากหามาแล ลุงเอิย ไม�ทังหลายมีมากหมากกวีดหากตกดิน หมากไม�ดีกินมีพรํ่าพร�อม มีทังหมาก

พองสุกเหลือง มีทังเฟAองหากเป8นเหลี่ยม ชะเอมแก'กินหวาน หมากไฟงามเป8นถ�อย / มีทังอ�อยแกมตาล มีทัง

ลานแกมพร�าว มีทังกล�วยคล�าวสุกทังเครือ กล�วยจันเจือลูกใหญ' กล�วยตีบคําไชยสามาน กินหอมหวานมีมาก 

หมากกอกหากกินเย็น หมากปรางมีเต็มป3า หมาก / ลางคาเรือนไพ ในกลางไพรมีมาก มีทังหมากหลอดแลไม�

กวาว มีทังหมากนาวแลไม�ไคร� มีทังผักไผ'แลผักขวง มีทังไม�จวงแลผักดีด มีทังหมากพินแลผักขม ในอาสรมมี

มาก หมากค�อหากเต็มดง / คับทองสนมีมาก หล'นจากขวั้นตกดิน ลูกไม�ดีกินมีมาก สุกบ'ขาดสักยาม เชิญท'าน

พราหมณ�กินแด'ลํานักแกกินหวานแท�แล ลุงเอิย ไม�ทังหลายนานาต'าง ๆ มีแวดข�างเขาเขียวเท'าตนเดียวดายเผือ

ข�าแม'ลูก //  

 

ใบลานหน�าที่ ๖๗ 

 / ทุกข�ยากแท�เหลือใจ อยู'กลางไพรป3ากว�าง ประเทสทางหิมพานต�จักลํา สังขยาบ'ได� ลําหมู'ไม�ค็หาก

ยินผานแลนา ดอกไม�น้ีนามีหลายถ�านพร'องค็ควี่กานจีงาม ลางพร'องทลามเป8นดอกหมู'นกดออกหลายที่แล วัน

ม้ือ ๒ เผ'า / บินร'อนเร�าเรียกกันมา นกนานาต'างๆ แววคอด'างขาวเขียวร�องเซ่ียวๆ เสียงม'วนบินร�องร'อนผับดง

ตีปIกตนแอ'นฟCาฟCอนส'องหน�าปุรดูนกยูงพู�ตัวใหญ'นกยูงแม'เซาะหากันนกเขาขันเต็มป3า นก / ขวาล'าหาคอน นก

ยางพอรตัวขาวมากตระเหว'าหากตัวดํา นกยูงคําหุมแอ'นฟCอนสังสรีดอย'อนหากันปุนอัศจรรย�สุดที่ห้ันแล�ว ควี่ใจ

บานแลลุงเหิยเถิงระดูเดือน ๓ แลเดือน ๔ ดอกไม� / ควี่รวายเริง กินหอมเนิงเต็มป3า ดอกไม�ซวาดเต็มดง ในพง

ไพรป3าไม� มีบ'ไร�สักอัน นกน้ันเนิงเต็มป3า หมู'นกล'าตอมดวงฟCาพังพวงอยู'ค�อมนุมเนิกอ�อมสาขาลม เอามาหอม

ดอกลมพัดออกผับดงในพง / ไพรป3ากว�าง ดอกไม�กวาวผิวเหลือง ดอกไม�เนิงเต็มเถ่ือน นกหงส�เรือนบินมา

แสวงหาตอมดอก นกเปล�าตอบเป8นคําทังตระเหว'าดําแล เป8ดป3องขอดของร�องเสียงหวาน กะทาขันเสียงม'วน

สิ่ง คะโสรด* ร�องกลางคืน นกกวักฝAนแถม // 

 

ใบลานหน�าที่ ๖๘ 



 

 

 / เล'าต'อร'อลําวอนใจเช'นแลนา ดั่งรือแล ข�าจักรู�ได�ข�าค็เท'าอยู'ในป3าไม�แก'ดง อันว'าข�าค็เท'าหันแต'กินรี

เอยาะแอย'งอย'อนกลางปIกฟCอนหากปุรเรียนทังนกเขียนร�องเสียงม'วนกาลาบล�วนปุรกลัวมีทังถ่ัวจับคลุม / นก

เจ�าชุมชุมนา มีทังนกกะทาผิวส'อ เป8ดปล�องร�องขานขัน มีทังนกชันขางไขนกตู�ไฝแฝงรัง มีทังนกเต็นฝ)งอยู'น้ํา 

นกแซ'วซํ้าช'างเจียรจา นกลางนาแลกาลาบิจิบจาบซํ้าสระสรี นกอยองปลีปากเส�าแต' / แวดเฝCากินปลา นก

นานามีเป8นหมู' นกเขาตู'คู'ขันเลิย นกเขาเดิยมีไชชา นกมล�าแห'ตอดสับขอน นกผักกาดจ�อนบินล'า นกกาบาแล

ตระไหน นกลางไพหากินเหยื่อ นกไฟเรื่อเรืองแดง / นกกลิ่งแรงสนสอน นกเยี่ยวคอดเป8นชุม นกกลุมตัวโสก 

นกคะโทกหางหวีด มีทังนกปรหิด* แลแขกเต�ายางขอกเคล�าขาวใส นกข้ีไถปIกป?น นกเข�าหม้ินช'างจับเฟABอย มี

นกเขาเดือยขันช'าง มีทังนกเอ้ียง / ด'างแลตระเหว'าดํา มีทังหงส�คําแลไก'เถ่ือน หงส�แดงเลื่อนกลางหาว หงส�

ขาวหลายเป8นหมู' หัสดีลิงค�อยู'กลางดง จาคคพาก* ลงอาบนํ้า กาลาบซํ้าเสียงวอนเอ้ียงคําจอรกินหมากนกแร

ปากเสียงเชยกฏ* ลอยเวยวิงก�องสว'าสู'ร�องหาเป8น // 

 

ใบลานหน�าที่ ๖๙ 

 / ชุมนกยางหุมอย'อนอย'านนกจอกล�านช�างนอนรังเขาค็พากันมาอยั้งอยายอยู'จับกินไม�คู'สาขากินผาลา

ชมดอก ด�าวสรอกหิมพานต� ปุรใจบานชมชื่น ปุรสนุกตื่นลมใจนกในไพรเป8นคู'เป8นเพื่อนข�าอยู'ในดงแลนา ลุง

เหิย ดั่งรือแล ข�าจัก / รู�ได�ทางจักออกป3าไม�เมือเมืองนั้นชา ข�ามาอยู'ป3าเหิงนานเป8นผานแสยไหม�ทุกข�ยากไร�

เหลือใจเช'นแล ยามเม่ือสรีนงไวยทังคูแม'ข�าอยู'ในเมืองเป8นทุกข�เคืองใจมากพลัดพรากเจ�าเมืองมาป?ตตากับ / 

มาดาแห'งข�าอยู'ป3าไม�พรํ่าเมินนาน พระป?ตตาหลานค็มาตายกว'าละแก�วกําพร�าแห'งข�าอยู'ตนเดียวในดงเขียว

แก�วคูละแม'ข�าอยู'สาลากลางไพรหนาป3าไม�ทุกข�ยากไร�เหลือใจ / อยู'เป8นรสีใสเสพสร�าง ในป3ากว�างหิมพานต� 

กะทําพรหมวิหารไพบ'ขาด บ'ห้ือคลาดคลาวันเพื่อใคร'ห้ือพลันแผวรอดเวียงแก�วยอดเนรพาน ยามนั้นแม'ค็พา

มานตนข�าหลานกําพร�าอยู'ในองค�ในดงเขียว / ยังบ'เกิดยังอยู'ในท�องแม'ผู�ปราเสิฏชื่อสุเมกขราอนังคราชาพ'อ

ข�าค็มาขว้ําหน�าสู'เมืองผีละแม'เทวีแห'งข�าห้ือเป8นกําพร�าอยู'ลูนหลัง ยามนั้น ข�าค็จิ่งเกิดในกําเนิดเป8นคนอยู'กับ

ตนแม'ข�าค็หากพรํ่าชา // 

 

ใบลานหน�าที่ ๗๐ 

 เหน�านางตั้งแต'หลานเกิดมาเถิงหนี้อายุปลางได� ๘ ปลีอยู'ในคีรีดอยเถ่ือน ค็บ'มีเพื่อนเพล�าพิง เหตุนั้น

ข�าจิ่งบ'ช'างกล'าวชี้ช'องขร'าวทางไพแห'งหนใดแก'ลุงเถ�าบ'ช'างบอกเคล�า / แห'งทางไพแล ลุงเหิย บัดนี้ แม'ข�าเข�า

ป3าไม�ไพเซาะไซ�แสวงหายังผาลามันแลลูกไม� จักเอามาเลี้ยงลูกแก'นไธ�ปุตตาคือตนแห'งข�าตั้งแต'เช�าลอดหล�าเถิง

ขวาย / แม'สายใจแห'งข�าค็มาตายพรากหน�าคาไพ แม'ค็ยังอาไลยตนข�าลูกกําพร�าแม'อยู'สาลางูค็มาขบแม'ข�าน้ี

ตายแต'กองทรายป3าไม�แทบที่ใกล�จอมปลวก / หลวงเพราะว'าไพขงขวายหาเลี้ยงปากทุกข�ลําบากเหลือใจ หวัง



 

 

ว'าจักเอาเมือเลี้ยงสายใจลูกแก�ว บัดนี้แม'ข�าค็มาตายเสียแล�วกว'าเย็นวอยเล�าแลนา ลุงเหิย ดั่งรือ แม'ข�าจัก / 

คืนมาน้ีชาวิบากข�าเป8นสันใดแม'ข�าตายละข�าห้ือเป8นทุกข�ลูกกําพร�าแม'อยู'ตนเดียวนี้ชา โอยหนอ เป8นกําพร�าพ'อ

บ'แล�วบัดนี้แม'ผู�เป8นแก�วค็ซ้ําว'าตายไพเสียข�าแถมเหล�านี่หนอ ทุกขังแท� // 

 

ใบลานหน�าที่ ๗๑ 

 / แลหนอ ลุงเหิย จักเยียะดั่งรือ จักได�ชีวิตแก�วแก'นไธ�แม'คืนมานี้ชา เจ�าค็เวทนาหาแม'แห'งตนดั่งน้ีห้ัน

แล ตทา ในกาลน้ัน มหากระสัตราเจ�าท�าวหน'อเหน�าปทุมมกุมมารมีคําผานโสก / เส�า ทุกข�ร�อนเร'าเสียบตาย

เหนือดิ้นดายดะด'าว สองหน�าท�าวขุนอินท�ตายลืมคิงไพ ม�วยม่ิงหน�อย ๑ จิ่งคืนมาเจ�าปุจฉาถามแถมเล�าเซ่ิงท�าว

เจ�าท'านขุนอินท� ว'าบัดน้ีข�ายินใจมีมากคําลําบาก / เคืองใจเยียะสันใดค็บ'ช'างคร'างคา*ข�าตนเดียวในดงเขียวบ'มี

แม'พ'อขอคอยแปร'กรูณาป)นอยาดีแก'ข�าจักอยาแม'กําพร�าคืนมา จุ'งกรูณาปงทอด บัดน้ีแม'ข�า / งูพิษค็มาตอดตน

ตายท'านยังรู อยาหายพยาธิห้ือคลาคลาดจากเสียตนห้ือเป8นคนคืนมาเล�า ด�วยเตชะอยาบัดเดียว ขอพลันเชียว

บอกแด' ห้ือได�ชีวิตแม'แห'งข�าคืนมาด�วยอยาตนวิเสสจุ'งกล'าว / อุปเทสอันวิเสสเซ่ิงอยาแก'มาตาแห'งข�าอันขว้ํา

หน�าสู'เมืองผีน้ีแด'เทิอะ ว'าอ้ันแล�ว ท�าวหน'อแก�วปทุมมกุมมารเยียะเจียรจาค็เยียะไห�ไจ�ๆ ล้ําคําผานว'ามาเป8น

ทุกข�ด�วยแม'ข�าหลานตายกว'า // 

 

ใบลานหน�าที่ ๗๒ 

 / แควนดีมาเป8นทุกข�ด�วยเทวีแม'ข�าแก�วกําพร�าอันแม'พรากหน�าตายไพน้ีแลนา เม่ือนั้น ขุนอินท�ค็ซํ้า 

ปราไสรแถมเล�า อันจักลองดูท�าวหนุ'มเหน�าปทุมมกุมมารว'าหลานรักเหิย หนุ'มเหน�าข�าเถ�า / ปู3ทรงหันบัดนี้ดู

เป8นการอันหยาบบ'สุภาพเอยนใจในกลางไพรป3าไม�ทุกข�ยากไร�ในดงยังมีแม'องค�เดียวค็ซํ้ามาตายกว'าละลูกไว�

เป8นกําพร�าอยู'ลูนหลังเจ�าอย'าหวังอยู'หนีในที่น้ีบ'เอย็น / คุรพายลูนกลัวลําบากแม'เจ�าค็หากตายไพแล�วละ

ลูกแก�วกว'าเย็นวอยดั่งรือ แม'เจ�าพ�อยจักคืนมาเล�าละคราบเน'าไว�เสียดายแล หลานเอิย อันว'า คนทังหลายเทียว

สงสารหลาย / ชาติมัจจุราชหากขับมาค็หากเป8นธัมมดามาแต'ก'อนตายแล�วค็บ'ห'อนคืนมามัจจุราชธัมม�ขับไพ

ไจ�ๆ บ'ห'อนไว�แก'คนใดมันค็หากตายไพแล�ว อย'าคลาดแคล�วกินแหนง จุ'งแปลงใจ / ดีเข�าออก แม'เจ�าบ'ห'อนจัก

พอกคืนมาหาสัง อยาบ'ได�กลางป3าไม�ค็บ'มีสังแล หลานเฝ?ย บัดนี้คันเจ�าจักอยู'บ'มีคู'พอ ๒ ไผจักมาปล�องช'วย

สร�าง เจ�าจักอยู'กลางป3าไม�ตนเดียวดั่งรือชา เจ�าอย'า // 

 

ใบลานหน�าที่ ๗๓ 

 หนาจักอยู'เมือชอมปู3ในเมืองพุ�นเทิอะ ว'าอ้ันแล�ว เม่ือน้ันตนแก�วปทุมมกุมมาร มีวาจาขานตอบว'าข�า

แด'ลุงผู�ประกอบด�วยปุจฉามาจรทานเซ่ิงข�าถามเอาหลานกําพร�าปู3เมือชอมดังรือแล / ข�าจักดอมเสียได�ยังแก'น



 

 

ไธ�ตนเดียวในดงเขียวป3าไม�ค็เป8นดั่งปู3ได�มาหันนี้แลนา ดั่งรือแล ข�าจักละได�ยังแม'แก�วแก'นไธ�ข�าตนเดียวนี้ชา ข�า

บาอาจจักละเสียได�ขอนดอกไม�แม'สัก / ยามแล ปู3เหิย คัยลุงบ'เชียวช'วยข�าค็จักขว้ําหน�าตายไพค็ธรแควน

ประเสิฏล้ําเลิสกว'าเป8นคนแล มาละแม'ตนแห'งข�าในเถ่ือนฟCาตนเดียวน้ีแลนา บัดน้ีข�าค็พรองผายแปร'ขอ / แต'

เจ�ากรูณาป)นอยาดีแก'ข�าหลานกําพร�าปู3ตนเดียวขออยาเชี่ยวพันแดห้ือแม'เป8นเจ�าคืนมาแด'เทิอะ ว'าอ้ัน ตทา ใน

กาลนั้นเล�า ส'วนท�าวเจ�าท'านขุนอินท� สุตวา ได�ยินแล�วยังคําหน'อ / แก�วเจ�าปทุมมกุมมารมีวาจาขาน

เผาะผอยอะม�อยหน�าปุรรักลักขณางามล�วนถ�วนเนื้ออ'อนอ�วนขาวใส ท�าวจักได�คําบอกเหตุอุปเทสเซ่ิงอยาว'า 

ตาต ดูกรา หลานรักเผิย อันมาอยู'กลางป3าไม� // 

ใบลานหน�าที่ ๗๔ 

 / ดงหนา ข�าจักบอกอยาแก'เจ�าห้ือแม'หนุ'มเหน�าคืนมา อันว'าหัวใจหลานนี้นาชื่นช�อยได�ออกหน�อย ๑ 

ค็เป8นอยาลุกมายามเดียวนั่งใกล�ชีวิตแม'ได�คืนมาบ'สงไสรชะแล หลานเฝ?ย หนุ'มเหน�าแม'เจ�าค็จักค'อยสบายชะ

แล โพธิ / สัตฺโต ส'วนบรมโพธิสัตต�เจ�าท�าวหนุ'มเหน�าปทุมมกุมมารได�ยินคําพราหมณ�บอกกล'าวห้ือรู�ขร'าวเซ่ิงอ

ยาเจ�าค็มีโสมนาชื่นอย�าว ใจหน'อท�าวชื่นชมบาน ปานดั่งจักกอนบานควี่ถูกต�องที่อรุณณาเจ�าค็สัก / เสิน

พราหมณ�กล'าวแก�คึดชอบแท�คระนิงไพว'าจักเอาหัวใจน้ีนาค็ยังแควนยากควรคู'หากอทิฏฐานเสี้ยงสมพารผาย

แปร'ตั้งสัจจะแก'เทวดา เม่ือน้ัน หน'อพุทธาตนประเสิฏล้ําเลิส / กว'าโลกา มหากระสัตราตนหนุ'มเหน�าหน'อพระ

เจ�าปทุมมกุมมารมีใจหวานรักแม'หว'ายหน�าแผ'เมือบนมักใคร'เอาหัวใจตนไว�พายนอกห้ือเป8นอยาจิ่งจักกะทํากรี

ยาวาจาต'อตั้งสัจจะรอเทวดาจิม / กล'าวคาถาว'าดั่งนี้ สัจฺเจ เทวตาโย ดูกรา หมู'เทวดาทังหลายมวลหมู'อันอยู'

ป3าไม�หิมพานต�บัดนี้ข�าใคร'เอาหัวใจบานไขออกไว�พายนอกเป8นอยาห้ือเป8นประโยชนะแก'แม'ข�าอันขว้ําหน�าสู'

กลางดงน้ีแลนา ผิว'าข�าจักได�เป8น // 

 

ใบลานหน�าที่ ๗๕ 

 / พระตน ๑ ห้ือเป8นท่ีเพิ่งแก'ฝูงสัตต� คันข�าได�ตรัสประหยาเป8นกระสัตราในโลก ข�าจักยกสัตต�ข�ามพ�น

จากโอฆวัฏฏสงสารไพตามบุญแห'งข�ารอดฝ)Dงกล้ําหน�าคือนิพพานด�วยปารมียานยอดฟCา / ขอจุ'งห้ือดาบทิพพ�

กล�าตกลงมาแด'เทิอะ ว'าอ้ัน ในกาลเม่ือนั้นบ'เมินนาน ตาว เทวดา อันอยู'ในสีวิกายเถ่ือนถํ้าค็มาคํ้าสมพารแห'ง

พระองคราญหน'อหล�าดาบทิพพ�กล�าค็อยาด / แต'ฟCาลงมาจมบาทาพระบาทหน'อท�าวราชกุมมารพร�อมกับ

ด�วยอทิฏฐานบุญแผ'นิมิตแก'เนิงน�องหนังหัวพองยาวเยิกน้ําพุ'มเพิกไพมาในดงหนาเกิดก�องมีต�นว'าฟCาร�องแล

ดอย / ครางเป8นดั่งจักเกินจักพังร�อนเล'าสนั่นก�องเท'าภูเขาใหญ'ก�มหน�าให�กุมมารมีอาการไหววะวาดมีใจสวาท

ชมบานยอมือสานตั้งต'อตั้งสัจจะรอขุนอินท�ตั้งแต'งดินเทสท�องรอดแต'ห�องขง / เทพาทังมวลมาชมชื่นป?ติตื่น

ยินดีด�วยปารมีเจ�าสร�างเหตุแม'เจ�ามล�างตายไพ นางนงไวยผู�แม' เทวดาค็ยินชอบแท�หันหน�ายอมือสาใส'เกล�าเซิง

หน'อพระเจ�าตนบุญแลนา มหาสัตฺโต ปทุมม // 



 

 

 

ใบลานหน�าที่ ๗๖ 

 / กุมมาโร ส'วนว'า เจ�าปทุมมกุมมารหนุ'มเหน�าพราะเจ�าฟCาตนปราบโลกาเจ�าค็มีประหยาองอาจตน

สลาดด�วยป)ญญาอยู'กับด�วยมาตาพระบาทยว'ายแย�มสวาทยินดีเอาสรีกัญไชยเถ่ียนกล�าอยาดแต'ฟCาลงมามือขวา

กําเอา / แล�วยังดาบแก�วกัญไชย เจ�าค็อทิฏฐานใจกล'าวรอต้ังหน�าต'อใจจิตว'าชีวิตเหิย จุ'งยืนยาวแด' ขอได�หัน

หน�าแม'แห'งข�าคืนมาสรีโสภาเหิย ชื่นช�อย อย'าห้ือข�าน�อยรีบมรณา คันว'า หน'อพุทธา / กล'าวแล�ว เจ�าค็ถือเอา

ดาบแก�วสรีกัญไชยปาดทัดหัวใจห้ือเลือดงามไหลออกพ�นพายนอกสว'ายติ้วออกยอถวายเป8นอยาหายพยาธิแก'

ท�าวราชแดงงาม เป8นอยาแก'สรีนงรามหนุ'มเหน�า / ห้ือได�ชีวิตแม'คืนมาแลนา สักฺโก เม่ือนั้น อินทาสักกะ

พราหมณ�ผู�เถ�าค็เอาหัวใจเจ�าปทุมมกุมมารอันท'านเอาออกไว�พายนอกสันดานในท'ามกลางดงดานด�าว ห้ือ

เป8นอยานางท�าวแม'คืนมาด�วยอัชญา*อันยิ่งพิษงู / จิ่งเหิยหายด�วยหัวใจผายลูกเต�าท�าวหนุ'มเหน�าพุทธังกูร เจ�า

ตนบุญผ'านแผ�วยแก'ตนเลิศแล�วท�าวขุนอินท�ตนกิน ๒ สวัรค�ชั้นฟCาในแหล'งหล�าตาวติงสาอันเป8นผัวนางสุชาดา

ชั้นฟCา ท'านอยู'ถ�าผ'อเล็งดูห้ันแลนา // 

 

ใบลานหน�าที่ ๗๗ 

 / ตํ สุตวา โพธิสัตฺโต ส'วนว'าบรมโพธิสัตต�เจ�าท�าวหนุ'มเหน�าปทุมมกุมมารเจ�าค็หันพระองคราญหาย

พยาธิเจ�าค็นบแทบบาทบังคมยอประนมมือข้ึนไหว�ขอสมมาแม'แก'นไธ�มาดาเจ�าค็วันทา / น�อมก�มขราบเจ�าบ'

อาจจักตั้งตนอยู'ได�เจ�าค็สยบท'าว ๒ ที ท่ีใกล�ราชเทวีตนแม' เจ�าค็ซํ้าแผ'สยบตายสั่นระสายยะยันตาคุมป)Dนลืมคิง

เป8นทุกข�เซ่ิงใจมากลูกแก�วค็ซ้ําพราก / ตนไพเล�าแล นางค็ซ้ําเวทนาแถมแล�วเป8นทุกข�กว'าเก'า ๒ ทีล�าแลนา สักฺ

โก เม่ือนั้น ขุนอินทาเจ�าฟCาค็เอาหัวใจเจ�าหน'อหล�าออกไว�เป8น / อยาห้ือแม'ใส'ปากแก'เจ�ากุมมารท�าวองคราญ

ตนวิเสสห้ือชีวิตเนสบานงามเป8นคนตามด่ังเก'าแมเป8นเจ�าจิ่งยินดีเม่ือน้ันแลนา มหาสัตฺโต ส'วนพระมหาสัตต�เจ�า

ท�าว / หน'อเหน�าปทุมมารตนองคราญหนุ'มหน�อย หน�าชื่นช�อยสมเสรียวยามเดียวหายพยาธิลูกท�าวราชคืนมา

เพื่อขุนอินทาช'วยคํ้าคืนมาซํ้าเป8นคนในกลางดง ๒ เผ'า เพื่อท�าวเจ�าท'านขุนอินท�ท'านอินดูลงมาโผด // 

 

ใบลานหน�าที่ ๗๘ 

 / เป8นตนเล�าคืนมาปุตตากับมาดาแม'ลูกเกาะกอดจูบกันชมปลอบขวัญดมขระหม'อมลูบเกศเกล�า     

กอม*จอมหัว เจียรจาใคร'หัวยว'ายแย�ม แม'จูบแก�มเจ�าทังวันปากจาหวานอ'อนอ�อยพระจาเซ่ิงลูกหน�อยแห'งตน

ว'า / ตาต ดูกรา สรีองคราญเหิย เจ�าแม'จักแมงละคราบไว�แก'กลางดงรา ๒ คนแม'ลูกจักแมงบ'ได�จูบชมกันแลนา 

สายอุดมเหิย เจ�าแม'บัดนี้เป8นแต'บุญราได�สร�างในป3ากว�างเป8นชี ปา / รมีมาช'วยบ'ห้ือตกถอยซํ้าเพื่อสมพารแล

นา ปุตตาคราญเหิย ลูกเต�าอายุเจ�าจุ'งอยู'ทีฆากับมาดาผู�เป8นแม'บุญคํ้าแผ'ปราณีแด'เทิอะ ว'าอ้ันแล�ว ท�าวหน'อ



 

 

แก�วกระสัตรา / กับทังสุเมกขราผู�แม'ชื่นมาแท�สวัสดีบ'มีความทุกขีโสกเส�าใจเจ�าชื่นชมบานคืนมาปานหลับตื่น ๒ 

เจ�าชื่นชมกันในดงตันป3าไม� ยามนั้นเจ�าหน'อไธ�กุมมารค็ทุรสานขราบไหว�แม' / แก'นไธ�สุเมกขราอันเป8นมาตาแห'ง

เจ�าท�าวหน'อเหน�าปทุมมกุมมาร อันจักถามนามะนามแห'งเจ�าตนปรานเผ'า*อินทาสักกะพราหมณ� ด�วยคํางาม

ผ'านแผ�วอันทรงเพทแล�วเป8นพราหมณ�ลงมาคํ้าสมพาร // 

 

 

 

ใบลานหน�าที่ ๗๙ 

 / แห'งเจ�าในเถ่ือนเส�าดงหนา เจ�าค็กล'าวคาถาว'าดั่งนี้ พรํมเห* ดูรา พราหมณ�ผู�วิเสส ท'าจบเพทด�วย

เซ่ิงอยา ท'านมาเถิงตนข�าในเถ่ือน ข�าบ'มีเพื่อนอยู'ในไพรกลางคืนใสแหล'งหล�าท'านมาโผดข�าแม' / ล�มคืนมา

ด�วยอยาอันบัวริสุทท�จักว'าเป8นเทวบุตต� รู�ว'ามนุสยชาติ รู�ว'าเป8นนักปราชญ�เจ�าเมืองใดท'านอยู'ไกลรู�ว'าอยู'ไกลรู�

ว'าเป8นเทพไธ�เจ�าขุนอินท�ขออินดูบอกข�าอันเป8นหลานกําพร�าป)น / ยินแด'เทิอะ อัฏฐะสักโก ในกาลนั้น ท�าว

องอาจพระอินทาไขกรียาบอกเหตุยังชื่อท�าวตนวิเสสริทธีแรงเรืองเร่ือแห'งองอาจเหลือยะยวาดเรืองไรรัสมีใส

ส'องหน�าจักบอกว'า / ตนเป8นเจ�าฟCาขุนอินท�กิน ๒ สวัรค�ฟากฟCาสระเด็จอว'ายหน�าลงมาค็กล'าวคาถาว'าดั่งน้ี 

ตาต ดูกรากุมมารผู�วิเสส ข�าน้ีคือสหเนตรพันตาเป8นพระยาตนองอาจอันอยู'ปราสาทแก�วเมืองสวัรค� นางหลาย 

/ พันแวดล�อมอยายอยาดอ�อมเป8นปริวารลือชัยสมพารทั่วด�าวชื่อว'าเทพท�าวอินทาลงมาคํ้าสมพารแห'งเจ�า 

หลานหนุ'มเหน�ากระสัตรา ข�าจิ่งสระเด็จลงมาช'วยเจ�าบ'ห้ือโสกเส�าในไพรข�าอยู'ในดานด�าว // 

  

ใบลานหน�าที่ ๘๐ 

 / ประเทสท�าวแดนไกล สุทธิวิไสรตาผ'อจักกิตตนาต'อสังขยาบ'อาจจักกิตตนากล'าวได� ทางเทสไธ�หาก

ยินไกล ข�าปราไสรพระบาทลงมาอยาท�าวราชทัง ๒ ข�าจิ่งปล�องเข�ามาสู'เจ�าแม'ลูกอยู'ในไพรสับเสรียว / ไชชา ไผ

บ'ด่ังข�าสักคน ในเมืองบนหาบ'ได� ยากแท�ไสหากเหลือกใจบ'มีไผจักอาจเอาชีวิตราชคืนมากับมาดาแห'งเจ�านาง

ยอดเหง�าสุเมกขราข�าอินทาปรายแผ'ปราเสิฏแท�ดูคราญ / คนใดแลสละตนทานบ'โหดหวังหวายโลกสงสาร

สัพพัญ;ุตญาณข�าอินคราญชูช'วยบ'ห้ือถอยสมพารเป8นการอันประเสิฏล้ําเลิศกว'าฝูงคน ยถา พระมาดาตนแม'

ต�องต่ืนแปร'ยินดีกับ / สรีบุตตาลูกเต�าชมชื่นเล�าใจบานแด'เทิอะ หทฺทยํ ข�าค็ห้ือยังหัวใจเป8นทานแล�วส'วนหลาน

แก�วเจ�าทัง ๒ จุ'งเอากันกะทําคองเสพส�าง อย'ารีบมล�างจากขันธาจุ'งเอากันอยู'ในสาลาแก�วกู' จุ'ง / ห้ือเจ�าแม'ลูก

ได�อยู'เมตตาภาวนาไพหม้ันเท่ียง อย'ารีบเสี้ยงอายุอยู'ทีฆาเทิอะ บัดนี้ ข�าจักส่ังอําลายังมหากระสัตราทังคูข�าเถ�า

ปู3จักลาเมือหนีเสีย เขือ ๒ เจ�าจุ'งเอากันอยู'เฝCาพระป)ณณสาลา // 

 



 

 

ใบลานหน�าที่ ๘๑ 

 / ก'อนเทิอะ หลานเฝ?ย ว'าอ้ันแล�ว อิติวตฺวา คันว'าอินทาผ'านแผ�วสังแล�วสักเสินบุญยกยอคุณท'านแล�ว

สั่งหลานแก�วบัวรมวล กาลควรพระบาทค็สระเด็จคลาดคลาไพสู'เวไชยนต�ชั้นฟCาในแหล'งหล�าขง / สวัรค�พู�นแล

นา ตมัตฺถํ ป)ณฺณาเสนฺโต สัตฺถา อาห สัตถาสัพพัญ;ู พระพุทธเจ�าตนเป8นเหง�าแก'โลกทัง ๓ สัตต�หลามใหลเข�าสู'

ในท่ีอยู'พระมุณีฝูงสัตต�มีบ'หน�อย สัตถาพระยอดส�อย / สยุมภู พุทโธ ตนเป8นครูแก'โลกรํ่างับโสกหลวงหลาย นา

โถ ตนเป8นนายน้ําหมู'นําสัตต�เข�าสู'นิพพานด�วยศีลทานเทพไธ� หน'อพระเจ�าโพธิพยาก นําสัตต�พ�นจากสงสาร 

ประจนแก'มาร ๕ ส่ิง เป8นแก�วยิ่งโลกา ยังอถะน้ีนาไป3แจ�ง พระจิ่งแส�งเทสนา กล'าวเป8นคาถาแก'มหาสารีบุตต

เถรเป8นเคล�า แก'สาวกเจ�าทังมวลด�วยเสียงอันม'วนเพราะว'า ภิ / กขุเว ดูกรา ภิกขุทังหลาย นิยายอันนี้ควรงืด 

ป3าไม�มืดดงหนา ปุตตากับมาดาอยู'เถ่ือน ลูกรักเพื่อนกันนอน ทุกจ�ตรอมใจล�นเช'นแม'ลูกเปลี่ยนกันตายในดง

หนาป3าไม�เทพไธ�โผดกรูณา // 

 

ใบลานหน�าที่ ๘๒ 

 / เทวดามาอยู'เฝCา ส'วนตนเจ�าชื่อขุนอินท�ท'านอินดูมาปรายแผ'ตนเป8นเจ�าแก'เทวบุตต�เป8นผัวสุชาดาชั้น

ฟCาท'านอว'ายหน�าลงมาคํ้ากระสัตราเป8นเจ�าท�าวหน'อเหน�าปทุมมกุมมารกับทังนางนง / คราญ ผู�แม'เป8นแก'

กลางดง พระยาอินทาตนองอาจลงมาอยาพยาธิห้ือหายสองได�สบายชื่นแล�วค็สั่งหน'อแก�วปทุมมกุมมารว'าห้ือ

อยู'ในสมพารอาวาทกับนางนาทแก�วสุเมกขรา ท�าวค็สร / เด็จลีลาเมือสู'ในที่อยู'เมืองสวัรค�เวเชยยันต�ปราสาท

เป8นคู'แก�วราชสุชาดาราชกัญญาแวดล�อมอยายอยาดอ�อมสมเสรียว หางตาเขียวค้ิวค�อม เข้ียวชี่ย�อมเข้ียวมันปุร

ใจ / พันบ'หน�อยหน�าชื่นช�อยปุรแยงอยู'แฝงตนท�าวราชในปราสาทมณเทียรเจ�าเสถียรอยู'แล�วชั้นฟCาแก�วตาวติง

สา ท'านค็สั่งอําลายังพระมหากระสัตต�เจ�า ท�าวหนุ'มเหน�าปทุมมกุมมาร ต�านคําจาขาดแล�ว / สั่งหน'อแก�วหนี

เมือพู�นแลนา มหาสัตฺโต ส'วนว'าพระมหาสัตต�เจ�า ท�าวหน'อเหน�าปทุมมกุมมาร ค็มีใจบานต�องตื่น ป)สสาชื่น

นานา กับสุเมกขราผู�แม'อยู'สร�างแก'กลางดงปลงใจตนอยู'ป3าเจ�าค็ // 

 

ใบลานหน�าที่ ๘๓ 

 / รักสาแม'แก�วกําพร�าเทวีบ'ห้ือทุกขีโสกเส�า ทุกคํ่าเช�าหากลุมรา ปฏิบัติมาตาอุป)ฏฐากบ'ห้ือแม'เจ�าได�

ลําบากเคืองใจด�วยการอันใดสักคราบเจ�าค็อุป)ฏฐากชุวัน ชุวัน ทังหัวมันแล / ลูกไม� เซาะไซ�ได�หาบเอามาเลี้ยง

พระมาตาแห'งเจ�า ต�มใบเหม�าใส'ไว�เหนือตอง ทังหมากคับทองแลหมากเก๋ียง เอามาเลี้ยงแม'มาดา ไพแสวงหา

ทุกคํ่าเช�า บย'ห้ือแม'ได� / โสกเส�าสักวัน เจ�าไพพันบ'พราก บ'ห้ือแม'ได�ก้ันอยากหาหาร บ'ห้ือเป8นผานทุกข�ยาก บ'

ห้ือแม'ลําบากเคืองใจสัง เจ�าค็ไพทังวันอุป)ฏฐากบ'ห้ือแม'ได�พรากสาลาแลนา / เต อุพฺโพ ส'วนว'า นางสุเมกขรา

ชื่นช�อย นางค็อยู'กับด�วยลูกหน�อยแห'งตนในดงไพรป3าไม� ๒ หน'อไธ�ค็อยู'เสถียรกลางดงเพียงป3ากว�าง อยู'



 

 

เสพส�างปารมีธัมม� กะทําพรหมวิหารบ'ห้ือขาดตราบเม้ียน / ชาติในไพรค็เอาตนได�เมือเกิดชั้นฟCามีประเสิฏตุสิ

ตาสวัรคเทวโลกค็มีแล สัตฺถา อิมํ ธมฺมเทสนํ อหริตวา ชาฎกํ สโมทาเนสิ สัตถา อันว'า สัพพัญ;ูพระพุทธเจ�าตน

เป8นเหง�า // 

 

ใบลานหน�าที่ ๘๔ 

 / แก'โลกโลกาจิ่งจักนําเอามายัง อติตธัมชาติเส้ียงขนาดเมินนานเป8นอาการอันวิเสสออกมาเทสเทสนา

ว'า ดูกรา บัณฑิตนักปราชญ�ตนสลาดด�วยป)ญญา ว'ากาลเมินนานมาเม่ือก'อนบ'รู�ผ'อนกิจจกาน / สละชีวิตตาย

ตางแม'แลกเอาชีวิตแม'คืนมาค็มีในกาลเม่ือก'อนมีบ'ผ'อนหลวงหลายเป8นนิยายล'วงแล�ว เป8นด่ังพระพุทธเจ�าหาก

ไขกระอูบแก�วเทสนามานี้แล เม่ือนั้น พระสัตถา / ตนประเสิฏล้ําเลิศกว'าโลกา คันเจ�าเทสนายังปทุมมชาดกอัน

นี้แล�วค็ซํ้าชักเอามายังอดีตป)จจุบันมาเทียมกันห้ือแจ�งพระค็แส�งโสดเป8นโวหารชุมนุมตามชาติบ' / ห้ือขาด

ติดกันเป8นป)จจุบันชักต'อชักชีรอพายหลังสําแดงมาห้ือแจ�งพระจิ่งแส�งกล'าวคาถาว'า กุตตราชา ภิกขุเว ดูกรา 

ภิกขุทังหลาย เอากันอยู'อยายสะพร่ัง อย'าสลั้งในใจทรงสีลใสบัวริยาด อันว'าท�าวกุตตราช / กระสัตรามีอิจฉา

เคืองโขดร�ายราวีขับท�าวอนังคราชหนีจากห�อง มีแต'พระพี่น�อง ๒ องค�ในอยู'พงไพรป3ากว�าง พระเจ�าช�างลวด

ตายไพวันน้ันนา บ'ใช�ปุคคละผู�ใด คือ หากได�ท'านเทวทัตผู�ใจกล�าใจชั่ว // 

 

ใบลานหน�าที่ ๘๕ 

 / ช�าอธัมม�กะทําเวรมาทุกชาติบ'ห้ือขาดเทียมไพเป8นคนหาญใจบาปแท�ขนาดหนักหนาปองข�าพระ

ตถาคตมาบ'รู�แล�วตราบได�นั่งแท'นแก�วเทสนาธัมม�ในกาลบัดน้ีแลนา  สักฺโก ราชา อันว'าพระยาอินทาธิราช / 

ท�าวองอาจสมเสรียวหลงดงเขียวตรีเพทผู�วิเสสเป8นพราหมณ�แกล�งมาถามหนทางเซ่ิงเจ�าท�าวหน'อเหน�าปทุมม

กุมมารมีคําหวานชื่นช�อยว'าหลานหน�อยเหิยเจ�ามาอยู'กลางดงข�าหลงหนทางมารอดเจ�าตนหนุ'ม / เหน�ามีบุญ

พายลูนถามทางกล'าวเซ่ิงท�าวหน'อหล�ากุมมารมีใจหวานชื่นช�อยว'าหลานหน�อยเหิยเจ�าปู3อันมาอยู'กลางดงข�า

หลงหนทางรอดเจ�าฟCายอดตนบุญญาพายลูนถามหนทางเซ่ิง / หน'อหล�ากุมมารว'าสรีนงคราญเหิย หลานหน�อย

ขอค'อยบอกทางไพแก'ข�าอันเทียวทางไกลอิดหอดเจ�ายอดฟCาลวดขอเอาชีวิตแม'คืนมาวันนั้นนา บ'ใช'คนใดไทต'าง

หน�าตาทิพพ�กล�าเล็งหันไกลสาย / ตาไวใช'หน�อย ท'านคอยแปร'กรูณา คือ หากได�อนุรุทธเถรตนบุญญากล�านั้น

ต'อหน�าเทียมทันปฏิบัติทุกวันบ'ขาดเป8นลูกพระมุณีราชโคดมได�เป8นลูกสิกข�ตนสลาดเทียมตามโอวาทแห'ง ต /  

 

ใบลานหน�าที่ ๘๖ 

 / ถา ในกาลบัดนี้แล มหากระสัตราอนังคราชาธิราช เป8นท�าวตนองอาจเสวิยเมืองบ'ห้ือเคืองไพร'เมือง

ท�าวใหญ'หน�อยท�าวไธ�สุริยวงศาอุปราชาผู�น�องอยู'ต'างห�องเมืองไกลห�าง / ริพลใส'มาต�องใจเปลี่ยนคองกินเมือง ริ



 

 

พลแถวถ่ังหลั่งไหลเข�ามาชูท�าวยืนอยู'บ'ได�พระบาทไธ�เจ�าใจบุญพายลูนกลัวเป8นบาปบ'สุภาพคองธัมม�กลัว

เป8นกัมม�อันใหญ'ท�าวนั้น / ใช'สามาน เจ�าองคราญตนวิเสส หนีจากเขตแดนเมืองรัฏฐะ เรืององอาจท�างอนัง

คราชคาไพกับด�วยนางนงไวยผู�น�องไพอยู'ห�องสาลาลวดมรณาตาย / กว'า ละนางแก�วกําพร�าอยู'พายหลังวันนั้น

นา บ'ใช'ท�าวตนใดไทต'างหน�าต'างโลกหล�าดีหลี บัดนี้คือหากได� สรัสุทโธทนราชอัคคราชป?ตตา คือ หากได�พ'อ

แห'งคูพระตถา / คต ในกาลบัดนี้แลนา / สุเมกขรา อันว'า นางสุเมกขราไวยแว'น เชื้อท�าวแก'นปุตรีอยู'กลางคีรี

ป3ากว�างกับด�วยลูกหน�อยอยู'ส�างสมพารวันนั้นนางนาทไธ�บ'ใช'คนใดบ'ใช'ยิงสามาน // 

 

ใบลานหน�าที่ ๘๗ 

 / ใครอ่ืนหน�าช�อยชื่นโสภา คือหากได�นางสรีมายาบุญแปร'ได�มาเป8นแม'คูพระตถาคต ในกาลบัดนี้แล 

ปทุมมกุมาโล ภิกขุเว ดูกรา ภิกขุทังหลายนิยายอันนี้นาองอาจชั้นเชื้อชาติสุริยวงศ�ท'านทรง / สีลใสบัวริยาด 

อันว'าเจ�าหน�อยนาทปทุมมกุมมาร กับนางนงคราญผู�แม'ไพอยู'แก'กลางดงกะทําพรหมวิหารไพบ'ขาดในอาวาสป3า

กว�างหิมพานต�เป8นทุกข�ผานแสบไหม�กลางป3าไม�อยู'เมินนาน / นางขงขวายหาหัวมันแลลูกไม�มาบ'ได�เป8นล�างงู

ตอด นางตายกว'าในกลางป3าผู�เดียวนางตายเขียวขว้ําหน�ากลางเถ่ือนฟCาเป8นผีในคีรีป3าไม� พระบาทไธ�แล'นไพ

ชอม / ไต'ทางร�องหาแม' ไห�อ�อนแอ'กลางดง ในพงไพรป3ากล�วย ในเถ่ือนห�วยจอยวอย เจ�าไพพ�อยเดียวร�อง   

แปร'ร�องหาแม'กลอยใจว'าสรีนงไวยเหิย พระข�าลูกกําพร�าวอนหามืดจวน / ตาคํ่าแล�วแม'เป8นเจ�าไพอยู'ท่ีทางใด

เจ�าค็ซํ้าเทียวไพเซาะหาแสวงหาแอ'วจวบแม'แล�วแต'กลางดงเท'ามาหันละครายตนนางแก�วตายไพแล�วบ'คืนมา

เจ�าค็เวทนาร�องไห�เป8นดั่งทุกข�ด�วยแก'น // 

 

ใบลานหน�าที่ ๘๘ 

 / ไธ�หากตายไพ เจ�าจักเอาหัวใจตนออกไว�พายนอกห้ือเป8นอยาห้ือแม'มาดาหายเจ็บปวดนางได�ชีวิต

แล�วลวดคืนมาด�วยปุตตาลูกเต�าท�าวหน'อเหน�าปทุมมกุมมารวันนั้นนา ท�าวหน'อไธ�บ'ใช'ได�คนใดไทต'างหน�าหน'อ

พระ / เจ�าฟCาตนบุญมักตอบคุณพ'อแม'เป8นเจ�าแก'โลกา คือหากได�หน'อพุทธาตนสวักสวาดเป8นนักปราชญ�แห'ง

ฝูงคนเป8นเจ�าตนประเสิฏล้ําเลิศกว'าฝูงสัตต�เจ�าค็ได�ตรัสประหยาแล�วตนแก�วสัพพัญ;ูใจ / มุททู*แก'โลกนําสัตต�

ข�ามพ�นจากโอฆสงสารรอดประการเวียงแก�วจุจอดแล�วเนรพานควรเอาปทุมมกุมมารสั่งสอนปฏิบัติค็จิ่งเป8นบุญ

ห้ือได�กะทําคุณต'อพ'อแม'บุญจิ่งกว�างแปร'มุททู* ห้ือ / กลางหูฟ)งดูถ่ี เอาแห'งหนี้ไว�สั่งสอนใจควรใช�สอยอย'า

คร�านทุกเม่ือส�างการเรือนอุป)ฏฐากบําเริญอย'าคร�านห้ือหม่ันเยียะส�างเวียกการงานปุตตาคร�านลูกเต�าห้ือหม่ัน

รักสายังพ'อแม'เป8นเจ�าทุกคํ่า / เช�า แลงงายห้ือหม่ันไพขงขวายมาเล้ียงพ'อแม'ห้ือใจอ�อนแอ'กะทําเพียนอย'า

เบียนเกียนกะทําโทสห้ือพ'อแม'ได�ต�องทุกข�โสกโสกา อย'าห่ือพ'อแม'ได�น้ําตาตกใหญ'เยื่องนั้นบ'ใช'คองดีอย'าตัดไม� 

// 



 

 

 

ใบลานหน�าที่ ๘๙ 

 / สรีมหาโพธิ อย'ามักสาโทสใส'สีลไหม� อย'าเป8นคนดําใจบาป ห้ือตั้งอยู'ตามสุภาพคองธัมม� ห้ือครพอยํา

พ'อแม'พี่น�องแต'ลุงตา ฝูงน�าอาปCาปู3 / ครูบาหมู'มิตรสหาย ยิงชายฝูงแถวเถ�า จุ'งสอนสืบเล'ากันไพ อย'าใจโมโห

โสกเส�า อย'ากินเหล�าแลเมาอยา อย'ามล�างสาสนาแลพุทธรูป อย'ามล�างสถูปแลกุฎี / ของสังมีอย'าลักเอาจ'าย

ด�วยอันง'ายสัพพัน เทสนาเปลี่ยนห้ือแจ�ง อย'า...เสพเมียท'าน ผู�ยิงค็อย'าได�หมายจากผัวตนเป8นคน จุ'งห้ือได�รู�

เยื่องอย'าห้ือพ'อแม'ได�บาทเบื้องเคือง / ใจ เสื้อผ�าแปลงแต'งไว�ขวบเมือได�เป8นทานแก'พระองคราญพ'อแม'ห้ือมีใจ

กว�างแปร'มุททู*  คันเถิงระดูปลีใหม'ลูกเต�าหน�อยใหญ'สมมายังป?ตตามาดาเป8นเจ�าเลี้ยงลูกเต�าค็ห้ือ / เป8นคุณ

เป8นบุญอย'าผ'อน ห้ือมีใจอ'อนกรูณา อย'าปมาทาประหมาด อย'าเคืองขราบโกธา อย'ามีวาจาเคืองห�าว อย'าเบ'ง

ร�องด'าเสียงแข็งเอยียวกินแหนงเม่ือพายหน�าว'าบ'ได�ตอบคุณพ'อ // 

 

ใบลานหน�าที่ ๙๐ 

 / แม' ข�าสักคําซํ้าเสี้ยงกัมม�ตายไพกว'าละลูกไว�เป8นกําพร�าอยู'ลูนหลังจักเยียะสังค็บ'ช'างทุกข�เม่ืออ�างจา

เถิงชะดาย นิยายอันน้ีนาปราบเหง�าพระเจ�าจิ่งเทสนากล'าวเป8นคาถาว'า มาตาป?ตตุ อุป)ฏ / ฐานํด่ังนี้เป8นเคล�า

พระเจ�าย'อมยอคุณกะทําบุญอุป)ฏฐากพ'อแม'มีเมตตาแปร'มุททู* ผู�น้ันดูปราเสิฏล้ําเลิศกว'าฝูงคนเป8นผละผล

หลายสิ่ง เป8นบุญยิ่งแควนหลายคนยิงชายแถว / เถ�า เอากันเข�ามาฟ)ง จุ'งเอากันทรงจําไว�ค็เที่ยงจักได�เถิงสุขพ�น

ทุกข� ทุกชาติบ'ไร�ราชสมบัติอัสสะ มล�าตัวแพงค'างามองอาจ หัตถีช�างแก�วราชตัวแพง เงินคํา / เข�าของบัวรโภค

บ'ไร� โหสของดีทาสีมีบ'หน�อย ทาสาคอยติดตาม ปุตตางามลูกแก�ว ปุตตีงามเลิศแล�วเป8นคุณผลบุญได�ส�างเพื่อน

หากช'างรอมมา คันคลาดคลาจากหันในชาตินั้น ตาย / ไพลวดนําตัวข้ึนเมือเกิดตุสิตา ในตาวติงสา เทวโลกค็จัก

ได�บัวรโภคของแพงในเวียงแสงปราสาทแท'นแก�วราชวิมานคํา นางฟCางามบ'หน�อย บ'รู�ก่ีร�อยสังขยาบ'อาจจัก // 

 

ใบลานหน�าที่ ๙๑ 

 / คณนานับได� นางนาทไธ�ทังมวลเป8นท่ีควรสนุกยิ่งมีทุกสิ่งนานา มีทีฆายิ่งโยชน� พ�นจากโทสสงสาร บ'

มีการเจ็บปวด บ'ได�โสกมีแรง บุญมาแฝงบ'หน�อย บ'ถ'อยเถ�าชรา คันมรณาตายกว'าพ�นจาก / ทางอุบายเหตุนั้น

คนทังหลายยิงชายอันเอากันมาอยายสะพร่ังแวดล�อมนั่งฟ)งธัมม�อย'าใจดําประมาทฟ)งแล�วอาจจําเอาห้ือเข�าใจ

เราเสี้ยงไว�หม้ัน / เที่ยงทุกคน ต้ังจิตตนฟ)งดูถ่ี ห้ือรู�ท่ีแห'งอถธัมม�พระองค�คํากล'าวชี้ บอกห้ือถ่ีแท�เทสนาแก'

สัตตคนาหลายหมู'ค็เท่ียงจักเถิงสุขพ�นจากทุกข�ในสงสารมีนิ / พพานเวียงแก�ว เป8นท่ีแล�วเม่ือพายลูนแก'สูท'าน

ทังหลายบ'อย'าชะแล  ปทุมมชาฏกํ นิฏฐิตํ กรียาอันสังวัณณาวิเสส เทสนายังห�องปทุมมชาดกค็แล�วเท'านี้ก'อน



 

 

แล / แล�วยามเที่ยงวัน ๖ ไทย กาบสี ปลีก'าไส� เดือนเจี๋ยงแรม ๙ คํ่า สักกราชได� ๑๒๕๕ ตัว ติฏฐีอันวิเสสเหตุ

นั้นหมายมี ปถมภูมเทพเป8นประทาน ถัดนั้น เชยยะสานเป8นผู�แต�มคํา // 

 

ใบลานหน�าที่ ๙๒ 

 / สาสนาพระโคดมเจ�า ให�ไว�เป8นประไจยทแก'นิพพานเจ�าเป8นยอด ขอดเป8นตรากับสาสนาพระเจ�า นิ

พานป)จจโยโหนตุโน  นิจจํ ธุวํ ธุวํ 


