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 นโม ตสฺสตฺถุ คจฉนฺเต ภารทวาโช โส อทสฺสะ อจุตฺตํ อิสิ ทิสวานะ ตํ ภารทวาโช สมฺโมทิ อิสินา มหา 

ลําดับธัมมเทสนามา ส%วนว%า ชูชกพราหมณ�ผู�ใหย% มันค็ไต%ไพตามหนทางอันพรานเจตบุตต�หากบอกกล%าวยังด%าน

ด�าวคราวทางอันมีในกลางป.าใหย% พราหมณ�ค็ไต%ไพตามมัคคา มันค็ไพรอดอาศรมบทปรากฏชื่อว%าเจ�าอจุตตระสี

มันค็มีใจยินดีปราโมช เหตุจักห้ือแล�วคําปราโมชทุกประการ ค็ปฏิสันฐานจารจาปราสรัยเล�าโลมใจเจ�าระสีว%า 

กัจจินุโภโต กุสลํ กัจจินุโภโต อนามยํ กัจจิอุญเจน ยาเปถสี มุลผลา ตหุ กัจจิ ดํสา // 

 จ มกสา อัปเปว สิริงสัปปา วเนวาฬ มิคคา กิณเณ กัจจิหิงสา ตาเปโส ข�าแด%เจ�าระสี สภาวะหาพยาธิบ%

ได� ยังมีแก%เจ�าคูอ้ันชะรือ สภาวะหาทุกขะบ%ได�ยังมีแก%เจ�าคูอ้ันชะรือ เจ�าคูยังคอยเลี้ยงตนอยู%ห้ือเปนไพในป.าด�วย

อันแอ%วล%าแสวงหาหัวมันแลลูกไม�อ้ันชะรือ หัวมันแลหัวชวากยังได�มาค็สันอ้ันชะรือ เหลือกแลยุงบินยะไย%งูน�อย

งูใหย%ทังหลายค็บ%มาราวีหิงสาแก%คูอ้ันชะรือ คูมาอยู%ในป.าที่น้ีอันอาเกียนเต็มไพด�วยเน้ือเบื้อคระนองทังหลาย

เขายังบ%มาบีบเบียนเยียะร�ายแก%เจ�าคูอ้ันชะรือ ตาปโส อาหะ เจ�าอจุตตระสีจิ่งกล%าวคาถา กุลัญเจวะเม พราหเม 

อโถ พราหเม อนามยํ อ // 

 โถ อุญเจนะ ยาเปมิ อโถ มุลผลา พหุ อโถ ดํสาจะ มกสาหะ อัปเปวะ สิริงสัปปา วเน วาฬมิคคา กิณ

เณ หิงสา นวิชชติ พราหเม ดูรา ท%านพราหมณ� สภาวะอันหาพยาธิบ%ได�ยังมีแก%เรา สภาวะหาทุกข�บ%ได�ยังมีแก%

เราแล เราคอยเลี้ยงชีวิตตนห้ือเปนไพด�วยหัวมันแลลูกไม�ค็ยังได�บ%ยากทังหัวมันแลหัวชวากยังได�มากพอสันแล 

สัตต�ทังหลายงูน�อยงูใหย%ทังหลายแลเหลือกแลยุงมีสะหน%อยแลเรามาอยู%ป.าที่นี้ค็เปนกาละอันนานใช%ช�า อันว%า

เนื้อกล�าคระนองทังหลายคือว%าราชสีห�เสือโคร%งเสือเหลืองแลแรดช�างเขาค็บ%อ�างราวีแก%เราแล พหุนิ วัสสา มัค

คานิ ดูรา ท%านพราหมณ�แต%เรามาอยู%ป.าท่ีนี้ค็ // 

 เมินมากเราค็หากบ%รู�ยังพยาธิโรคาอันใดมาถูกต�อง คือว%าเจ็บตาแลปวดท�องค็บ%มาถูกต�องตนเราสักอัน

แล อาการอันมาแห%งท%านน้ีค็เปนอันดีบ%มีทางเป.าเสียจากประโหตสักอันแล เชิญท%านพราหมณ�เข�าไพในสาลา

โรงน้ําชําระยังบาทยุคลทังคู%แล�วมาน่ังอยู%ในโรงเราค%อยจากันเล�าเทิอะ ติณฑุกานิ ดูราท%านพราหมณ� หมากคับ

ทองสุกฝาด หมากหาดสุกอยาง หมากซางมีบ%ไร� หมากม%วงส�มพอม%วงกาสอหวานรสเล�า ทังหมากเหม�ากินแลงมี

ย%อมหายใจดีอะห�อยเปนดั่งอ�อยเจือจานด�วยนํ้าตาลนํ้าเผิ้งแล เชิญท%านพราหมณ�มานั่งอิงเติกเสิ้งเลิกเอากินแด%

เทิอะ อิทัมป< ปานิยํสิตํ ดูราท%านพราหมณ� น้ํากินอันนี้นาใสค็ใสเอยนค็เอยนจะจิ้วอันเราหากไพตักติ้วมาแต%

แม%นํ้าอันไหลออก // 



 

 

 มาแต%สะหลอกห�วยเขาพูอันเปนรูออกมาแต%ฝาก�อนใหย%ผิว%าท%านใฝ.มักใคร%กินค็จุ%งดูดกินแต%ปากบอก

ครอกไม�หกไม�ซางที่นี้เทิอะ เม่ือนั้นชูชกพราหมณ�ผู�บ%งามปุมหลามข้ีป=างมันกล%าวอวดอ�างห้ือท%านยินดีว%า ข�าแด%

เจ�าระสีเหิย เคร่ืองปูจาแขกอันเจ�าคูหากแทกเททานแก%ข�าผู�ผานผู�เถ�า ข�าค็ยอมือใส%เกล�าไหว�เจืองเจ�ารับเอายัง

เครื่องปูชาแขกอันเจ�าคูหากแจกอว%ายป>นแก%ข�าชุอันแล�วแล ด�วยแท�ข�าผู�เถ�าเข�ามาน้ีคําปรารถนาแห%งข�าค็เพื่อ

ใคร%หันหน�าเจ�าพระยาเวสสันตระตนเปนลูกท�าวปรัมมมสัญเชยยะอันชาวเมืองขับห้ือเจียนจากห้ือท%านท�าว

พรากเสียเมืองผา ผิว%าท%านนี้นายังจักรู�ที่อยู%แห%งเจ�าพระยาเวสสสันตระดั่ง // 

 อ้ัน ขอเจ�าคูจุ%งจักบอกแก%ข�าเถ�าอันขมเท%าเข�ามาหาน้ีแด%เทิอะ เม่ือน้ัน เจ�าอจุตตระสีจักจาคําดีบอกห้ือ

แก%ชูชกพราหมณ�ผู�เถ�าอันใคร%รู�เข�ามาหาค็จิ่งกล%าวเปนคาถาว%า นภวํ เอหิ ปุญญตถํ พราหเม ดูราท%านพราหมณ�

ท%านใฝ.ใกใครหันหน�าเจ�าพระยาเวสสันตระประโยชนะอันจักเปนบุญเปนคุณน้ันบ%หล�างจักมีชะแล ดั่งเราจักรํ่า

เพิงดูนี้ว%าจักใคร%ได�ยังราชมัทรีระสีณีอันมีคองวัตรปฏิบัติอันดีเพิงมีชะแล ผิบ%มีเปนด่ังอ้ันจักมาเอาเจ�าชาลีไพไว�

เปนทาสาจักมาขอเอานางกัณหาไพไว�เปนข�าใช�พ่ําเรือนพราหมณ�ชะดาย ดูราเท%านพราหมณ�เจ�าพระยาเวสสัน

ตระตนนั้น ท%านค็หาเปนเชื้อท�าวหน%อบุญเรืองท%านขับหนีเสียเมืองเจียรจากเพราะวิบาก // 

 ท%านหากเพิงมี ท%านค็มาเปนชีอยู%ยังป.า ลูกไม�หากแสวงหาเพราะชาตาท%านลงตกต่ําค็พร่ําเปนฅนโซ 

สัพพะโภคาบ%มีสังสักสิ่งช�างมล�าม่ิงงัวฅวาย ข�ายิงชายใหย%น�อยแหวนใส%กับส�อยธํารง วัตถาทรงเครื่องบัวรโภค

เปนฅนโสกฅนผาน สุดแต%เข�าเปลือกเข�าสานท%านค็หาบ%ได� นุ%งผ�าเปลือกไม�เปนฅนทุกข�ยากไร�บ%มีสังแล ท%าน

พราหมณ�เหิย เม่ือน้ัน ชูชกพราหมณ�กล%าวว%า อกุทธรูปาหํ  โภโต ข�าแด%เจ�าระสีคําใดดีมีเจ�าจุ%งบอกกล%าวแก%ข�าผู�

เถ�า ข�าค็บ%โสกเส�าหมองใจค็บ%มีอันใดสมเสียดค็บ%เคียดห้ือแก%เจ�าสักอันแล บัดน้ีพระระสีเจ�าว%า ข�าผู�เถ�าจักมาขอ

เอาท�าวทัง ๓ แม%ลูกค็บ%ถูกคําเจ�าคูว%าอ้ันสักอันแลนา ด�วยมี // 

 แท� กรียาอันได�หันยังอริยะเจ�าทังหลายปุนปานดั่งเจ�าพระยาเวสสันตระน้ันดั่งอ้ัน สาธุ ค็เปนอันดีนัก

แล กรียาอันได�อยู%ได�กินกับด�วยนักปราชญ�เจ�าทังหลายนั้นค็ย%อมห้ือเปนสุขทุกข�เม่ือดีหลีแล ส%วนว%าเจ�าพระยา

เวสสันตระตนนั้นอันชาวเมืองทังหลายว%าร�ายบ%ดีหากขับหนีมาอยู%ป.าไม�ดงตัน ข�าค็บ%ห%อนได�หันในกาละเม่ือก%อน

สักเทื่อแล ข�ามาน้ีค็เพื่อปรารถนาใฝ.ใคร%หันหน�าเจ�าพระยาเวสสันตระตนน้ันแล ขอเจ�าคูจุ%งกล%าวชี้ห้ือถ่ีห้ือรู�ยังท่ี

อยู%แห%งเจ�าพระยาเวสสันตระตนน้ันแก%ข�าห้ือได�หันหน�าท%านดั่งใจ จงขออย%าห้ือข�าหลงในดงดานเหตุมัคคาผาน

หลายทาง ขออย%าห้ือพร%างจุร�ายห้ือข�าได�ไพง%ายพลันเถิงแด%เทิอะ โส ตัสสะ วจนํ สุตวา ส%วนว%าเจ�า // 

 ระสีได�ยินคําพราหมณ�กล%าวแก%ตนดั่งอ้ันเจ�าค็คระนิงใจว%าคําอันนั้นมีเปนดั่งอ้ันเที่ยงจิ่งจังเจ�าค็ฟ>งยังคํา

พราหมณ�เถ่ือแท� เจ�าจิ่งกล%าวแท�คําพราหมณ�เปนคํางามเล�าลมเถ�าปู.เพื่อใครห้ือพราหมณ�ยั้งอยู%กับตนว%าหนทาง

จักไพค็ยังไกลชะล้ําวันนี้จักดาฅํ่าจวนตาว%า ดูราท%านพราหมณ�เหิย ท%านจุ%งยั้งอยู%ที่นี้กับเราก%อนเทิอะเราหากจัก

บอกยังด%านด�าวคราวทางไพน้ันให�ตวงถ่ีห้ือรู�ที่อยู%เจ�าพระยาเวสสันตระตนนั้นแก%ท%านชะแล ว%าอ้ันแล�วเจ�าค็ห้ือ



 

 

ปู.ชูชกพราหมณ�เถ�าแก%อันลุกไกลมาแว%อิดพักเถ�าแก%นักหัวสั่นงันงัน เถ�าใจฝ>นใคร%ได�เมียหนุ%ม มันต�านกุ%มกุ%มเยียะ

เขินฟ>น ค็ห้ือมันสันหัวมันลูกไม�อันหามาได�มากนาๆ ฝูงผลามีต%างๆ ค็ // 

 ตามช%างพราหมณ�จักกินแด%เทิอะ เม่ือน้ันพราหมณ�เถ�าปุมใสมันลุกไกลมาอิดอยากมันมาหากได�สันกิน

หัวมันแลลูกไม�กินอ่ิมไส�มีแรงนอนซะแฅงเติกเถิงอยู%เอ้ิงเซ้ิงบ%มีหมอนอิง ในรัตติฅืนนั้นเถิงรุ%งแจ�ง พระสุริยะพุ%ง

ข้ึนเรืองรายเถิงขวายแดดแก% เจ�าจิ่งกล%าวหนทางอันนั้นห้ือแน%เพื่อบ%ห้ือพราหมณ�เถ�าแก%หลงหลาว เจ�าจิ่งเอยียด

หัตถะกล้ําขวาชี้ว%ามึงจุ%งมาน้ีคูจักบอกท่ีหนทางเทียว มึงจุ%งไพผู�เดียวบ%มีเพื่อนเดินดันเถ่ือนไพรหนาเอยียดว%ามึง

จักไพหลงหลาวหิวหอด เหตุว%าทางนั้นสอดหลวงหลายเอยียวว%ามึงจักไพตายเสียในป.า เหตุว%าบ%มีฅนแอ%วล%าเดิน

เทียวเปนดงเห่ียวหึกห�วยที่หลิ่งช�วยฝาชา ห้ือมึงไพตามมัคคาเส�นขวาไจ�ๆ มึงค็จิ่งจักได�ไพเถิงบ%อย%าชะแล ทีนั้น

เจ�า // 

 อจุตตระสี จักพรัณณนายังดงคีรีป.าไม�แก%ท%านไธ�ชีพราหมณ�ดั่งอ้ัน จิ่งกล%าวสัมป>ณณาสนะคาถาว%า เอ

สะ เสโล มหาพราหเม ป>พพโต คันธมาทเน พราหเม ดูรา ท%านพราหมณ� ส%วนว%าพระยาเวสสันตระท%านค็สระ

เด็จอันเปนเจ�าทรงเกศเกล�าบวชเปนระสีมีมือถือขอรีเพราะเก่ียวลูกไม� ขอดเกล�าไว�เปนชฎา เอาหนังเสือมาตาง

สาด เอาเฟ<ยไม�มาเจือรองนอน ท%านค็มายอกระกอรใส%เกล�าทุกฅํ่าเช�าไหว�เปEยวไฟ ท%านค็ใส%ใจว%าเปนดั่งผ�า พระ

ป>จเจกพุทธเจ�าอยู%กับด�วยลูกเต�าแลเมียตน อยู%ในไพรสนหิมมเวสที่ด�าวเขตแดนดินดอยอันนั้นค็มาแล�วด�วยหิน

ทังแท%งมีรสอบตระหลบไพชุแห%งนาๆ ในทิสสะทังเกล%าหอมรสเล�าทั่วไพบนพู%เผิ้งบินสะส%นอะโอดมีนามโครธชื่อ

ว%าเขาคันธมาธนะ // 

 นั้นแล เอเต นิลา ปทิสสนิต ดูราท%านพราหมณ� ไม�ทังหลายฝูงนั้นมีใบอันเขียว มีก่ิงเรียวสาขาอ%อนน�อม

ไกว%แกว%งไพมาทรงดอกแลลูกหลายประการต%างๆ เปนต�นหว%างจดจํามีลําอันชื่อกลมเกลี้ยงเสมิอกันเสี้ยงแล

เลียงเล�ามีร%มเงามณฑลสะอาดเหมือนเกิดแต%นนทวาสอุทญาณสูงประหมานเพียงจอมฝ=าเมฆ กล�าเขียวงามเปน

ดั่งดอยอันชื่อว%า เองชัน น้ันแล รุกขานิ อันว%าไม�ทังหลายฝูงนั้นนาหากมีหลายขระแสก คือว%าไม�ตะแบกหากใบ

บาง ไม�หูกวางยอดซ�อง ไม�หมากต�องแลไม�ขามยาวแลขามป=อมหน%วยอ�อมล�อมกลมงาม ท%านพราหมณ�บ%ถามค็

หากจะรู�หมากลืมชู�ช%างกินเมา ไม�หมากเยาใบหม%นมันสุกหล%นย%อมมีหลาย ไม�ซะไคยระอยายเต็มป.า ไม� // 

 ไม�รางฅําลํากลวง ไม�ยางหลวงสูงพ�นเพื่อนมีกลิ่นเลื่อนสาขาละ รู�ว%าไกวแกว%งน�อมลมพัดทอมไพมาหัน

ปรากฏแก%ตาเยียนะนุ%มเหมือนชายหนุ%มเหน�าก�มดูดกินเหล�าพร�อมกันทีนึงทีเดียวนั้นแล อุปปริทมํ ปริยาเยสุง 

ดูราท%านพราหมณ� ส%วนว%านกทังหลายฝูงน้ันนาๆเขามีวัณณะต%าง คือว%านกเอ้ียงด%างแลเอ้ียงแค นกแลโภรดก 

ครุมโตรกอยู%เปนชุมมีเปนคู%จับไม�อยู%สาขากินผาลาแลดวงดอกมีทุกขอกหิมพานต�ในดงดานมีทุกเทสร�องตาเพส

แห%งภาสานกอิทามันช%างร�องว%าไพพาดปุนสะอาดแก%ใจเรา นกตระเหว%ามันช%างร�องเม่ือยามฅํ่าเดิกซะลํายามเม่ือ

เรานอน พร%องค็บินมาหาคอนสะสู%ตีปEกอยู%เนืองนัน พรองขัน ลางพร%องนัน // 



 

 

 ค็ร�องเสียงสั่นก�องนันทั่วท�องดงไพร พร%องค็บินไพเปนหมู%จับอยู%คู%สาขาเขาเลิกร�องตัวพู�ถ�องตัวเมียร�อง

เสียงเซ่ือตัวเมียขันเสียงสว%างช%างจาเหล�นขับระบําเหมือนเสียงพิณฅําทิพพเทพมีเสียงจงดังพรมเสียงอภิรมย�

กลมเกลี้ยงม%วนเพราะปุนระเมาหากค็ปรากฏได�ยินแก%หูเรามากแล พราหมณ�เหิย ส%วนก่ิงไม�แลใบไม�ทังหลายฝูง

นั้นนาๆ อันลมหากเพิกพัดไพมาตามวิไสยค็ไกวแกว%งค�อมอัวระอ%อนน�อมไพมาเปนดั่งรูควกรูเรียกปุนจระ      

เหลียกแก%ใจเราเหมือนด่ังเรียกเอาฅนฝูงเขามาใหม%น้ันเล�าฅนฝูงอันอยู%เก%าค็บ%มีใจอันจักใคร%หนีค็ย%อมห้ือมีใจ

ยินดีทุกเม่ือแล ยถา เวสสันตรโรราชา อันว%า พระยา // 

 เวสสันตระเจ�าตนนั้น ท%านค็ตั้งใจเจตหม้ันทรงเพสอันเปนระสีอยู%ในคีรีป.ากว�างอดอยู%ส�างโพธิสมภารท่ี

ใดในสัณฐานท่ีนั้นท%านพรามหณ�จุ%งสะเพราะหน�าสู%แห%งห้ันหนเหนือพุ�นเทิอะ พราหมณ�เหิย กาเรวิมาละ ราชะ 

ปเทสะ ดูดา ท%านพราหมณ� ส%วนว%าประเทสท�องโขงเขตห%อนแดนดินในสายสินที่นั้นค็เปนอันระเมาอาใจมากแล

ดาสสะเต็มไพด�วยลูกไม�ทังหลาย อันหลงตกลงอยายอยาดเหมือนด่ังเอาผ�าขาวลวาดปกดินพู%เผิ้งบินตอมฅืนเก%า

หอมรสเราปุนระเมาทุกขระแสทังแต%ๆ ตราบข�างริมมัคคาหนทางอันน้ันนาค็บ%ยินร�อนด�วยแดด ประกอบไพด�วย

หย�าแพรดทังหลาย อันจดเจืออยายกันไพชุกล้ําเหมือนดั่งเอาน้ําไพรดผะผายผงธุลี // 

 ทังหลายคือว%าฝุ.นค็บ%มีมุกมุ%นอันใดค็มาหมดใสสระสวาดบ%อาจจักฟุ=งพุ%งข้ึนมา เหตุว%าอันนั้นนาเปนอัน

เอยนแลชุมหย�าอันนั้นค็บ%ปรากฏหันยังหนุ%มงามดี ค็บ%สูงบ%ต่ํามอกกําเพิงกําพอเหมือนดั่งแววฅอนกยูงฅํานั้นแล 

บ%ขาวบ%ดําสิ้วแสดยามเม่ือแสงแดดต�องปรากฏทั่วห�องวัณณะดังฅําซ�อน พร%องขาวพร%องอ%อนพร%องแดงดํา

ซ�อนเปนบอนค็มาปรากฏหันงามดีเปนดั่งสําลีอันท%านยินได�ร�อยฅาบตราบได�พันที่น้ันแล ลวงสูงยาวรีประหมาณ

ว%าได� ๙ น้ิวมือขวางค็เดียรดาษแผ%เต็มไพในป.าท่ีนั้นแล อมฺมา ชมฺพู กป<ฏฐาจะ ดูราท%านพราหมณ�ส%วนว%าป.าไม�

ทังหลายฝูงนั้นอันทรงดอกแลลูกมากหากดกหนามีทุกสาขาทุกก่ิงเหมือนลูกไม�มิ่งเมืองอินทะเรา // 

 จักเอากินค็บ%ยินว%าจักยากเหตุว%าลูกไม�อันน้ันหากเปนส�อยย�อยอย%อนก่ิงลงตามใจผู�ประสงค�จักอยาก 

คันไพท่ีนั้นค็หากจักได�กินชะแล พรามหณ�เหิย ส%วนว%าไม�ทังหลายฝูงนั้นนาหากมีหลายสํ่าบ%สูงบ%ต่ํามอกกําเพิง

กําพอเราบ%ถ�าเอาขอนเกาะจ%องบ%ได�ไม�แหม�นหน%องเอากินเราอยู%ยังดินเหนาะหน%องมือจ%องบิดเอาเก็บใส%เพาผ�า

ต�อยปุนใคร%ต�อยลูกอ%อนน�อยกําดู หมากชุมพูสุกกํ่าหมากช่ําหมากเกวนกํ่าสุกดําหมากม%วงฅําหวานชื่นช�อยขระ

หนุนส�อยย�อยรําพวงมันสุกแก%ยวงหนามาก เด็กอ%อนน�อยหากแฅวนหุมย%อมพากันมาตอมเอาแกน คันได�แล%น

เอาหนี หมากกวิดมีลูกอันใหย%ตามมักใฝ.แห%งใจเราแม%นว%าเราจักเอกินคIบ%ห%อนเสี้ยง ทังหมากเก๋ียงแลหมากไฟ 

ลําไยแลหมาก // 

 ทับทิมไทแล หมากก%อหมากกล�วยห%อย%อมกินหวานทังหมากตานหมากลานหมากพ�าวชุมแก%ห�าวหล%น

ตกดิน ทังหมากพินแลหมากกล�วยเทสกล�วยวิเสสลูกดกหนาค็บ%ถ�าได�หาเซาะไซ�หากมีไว�ตามมัคคา ลูกไม�ทัง

หลายฝูงนั้นนาหากมีทุกเม่ือย%อมเปนเชื่อเจือพันพวง หมากเดื่อหลวงคือว%าหมากเดื่อเกลี้ยงว%ามีค%าทังง%าเถิงดิน

ตามใจเราจักกินแล พราหมณ�เหิย ตัสสะ วิทุเร โบกขรณี ยังมีสระสรีโบกขรณีอันนึ่งงามสวะสว%างเหตุมีดอกไม�



 

 

ต%างๆ จดจําเหมือนวิสสุกัมม�ลงมาแต%งมี ๔ แจ%งเสมิอกัน ฝูงฅนเราเล็งหันค็ปุนดีใคร%ผ%อดอกไม�ทังหลายฝูงนั้น

หนอค็จอเปนจี๋ พร%องค็บานตามปลีแผ%ผง บ%อาจจักขาดหลงเสียสักระดู พร%องกาบฟูอยู%เหนือนํ้า บางพร%องค็ซํ้า

บานแถม พร%อง // 

 ค็เปนหน%วยแก%ดอกไม�แผ%เต็มชลดอกนิลบลเขียวอะทุม ดอกพ�านหนุ%มขาวผ%อน ดอกจังกรบานแดงแสด 

ดอกผักตบบานแวดตามแฅม ดอกผักฮิ้นซ�อนผักบุ�งกุ�งเหนียวหากหลวงหลายแล%นผะผายผะผาด ปลาออกฟ>ด

ฟาดบ�วนตีฟอง ดอกบัวทองบานเรืองเร่ือหอมรสเราเจือดูเมิน ดอกบัวเงินงามขาวสว%าง พู%เผิ้งช%างบินตอมมันค็

ยังบ%ขาดมีรสสวะซวาดไพไกลน้ําใสอันน้ันค็มาใสผ%องแผ�วเปนดั่งวัณณะแห%งแก�วสว%างใสสีเหมือนด่ังอินทะ

โบกขรณีน้ันแล�ว เอวํ จตุรัสส โปกขรณียํ มีวัณณะ เทตวา เจ�าอจุตตระสีจักพรัณณนายังจัตุรัสสะโบกขรณีอันมี 

๔ แจ%ง ตามพิมแพงแห%งธัมมดา ปกฺกา สิตวา ไขกล%าวแล�วยังดบกขรณีแก�วอันมี ๔ แจ%ง // 

 เสมิอกันท%านค็ยังห้ือพราหมณ�ยั้งอยู%ไจ�ๆ เหมือนกล%าวไว�แต%พายหลังมานั้นแล�วแล ทีน้ีเจ�าอจุตตระสี

จักพรัณณนายังสระอันนึงแถมเล�ายังไป.แล�วชื่อว%า มุจจรินท�แก�วสระสวาดเจ�าค็ยกทณะหัตถะข้ึนวุดวาดกล%าว

แสงสวาดไขขงเพื่อกลัวพราหมณ�เถ�าปู.ไพหลงบ%รู�ท่ีเจ�ากล%าวให�ถ่ีต�วงตนค็จิ่งจักปงสายสุภิวาทกล%าวแสงสวาด

เปนคาถาว%า โข มาวะ ตัตถะ ปทุมา เสตโส คันธิ เยหิจะ กลัมมะเกหิ สัญจะเน มุจจรินทนาม โสสโร ดั่งนี้ว%า 

ดูราท%านพราหมณ�ยังมีสระอันนึงงามปู.ยั้งกลางป.าไม�ที่ดงรีอันมีตระพังวังใสดีเลิกแลบอันมีอยู%ฝ>Mงแทบเพียงงาม

ฝูงรุกขางามวังแวดล�อมอยายอยาดอ�อมฝ>Mงมุจจรินท�ค็บ%ยินว%าจักร�อนด�วยแดดเหตุว%ามีฝูงหมู%ไม� // 

 แวดงําบลเปนมณฑลจุจอดรอดชุกล้ําแวดฝ>Mงน้ํามุจจรินท�ใสสรีค็ปุนยินดีใคร%กินแลใคร%อาบ ถ�านพอซะ

ลาบมนาในค็มีหัวใจอันไหวเต�นตื่นค็พออย�าวเส�นเรามา น้ําอันน้ันค็มาใสล้ําเลิสบ%มีปุมปวกฝ=าเกิดฟูฟองเปนดั่ง

เราตรองไว�ได�พันฅาบค็ตราบชุกล้ําแทบฝ>Mงน้ํามุจจรินท�สระฝ>Mงน้ําอันน้ันนาค็บ%ขวกเอ้ือมค็บ%โปดเชื่อมขวกพังค็ยัง

งามเสมิอด่ังเก%าบ%มีมุกมุ%นเท%าแลผงธุลีค็มาหมดใสดีสะอาดเหมือนดั่งฅนเรากวาดทังวันใครได�หันค็ปุนดีใคร%อยู%

ใคร%ห้ือปู.ไพหันแท�แล พราหมณ�เหิย กลัมมะ เกจะ พราหเม ดูรา ท%านพราหมณ� ส%วนว%าสระอันนั้นงามชื่นช�อย

เชียงฅานจักสงสัณฐานแถมเล�าน้ําอันน้ันเพียงหัวเข%าฅนเราอยืนย%อมเปนผืนเปนแผ%นคัดแค�น // 

 แหน�นจดเจือย%อมฝ>นเฝNอไพด�วยเครือผักบุ�ง ๒ จําพวก คิอว%าผักบุ�งปลิงแลบุ�งช�าง ปุนอวดอ�างยอดดง

หนาใส%แกงปลาแลแกงส�มบ%สุกหล%มกินค็หากทังลําแล พราหมณ�เหิย ปุปฺผา ป>Pฺจปทุมานิ ดูรา ท%านพราหมณ�

ส%วนว%ามุจจรินท�สระอันนั้นนาค็มาปรากฏจดเจือเผือกันไพด�วยดอกไม�ทังหลายต%างๆ หากมีหลายอย%างหลายอัน 

มีหลายพรัณณหลายหลากฝูงดอกไม�หากแกมกันมีหลายอันหลายชาติชั้น บางพร%องนั้นค็จุมจี พร%องค็ฅวี่บานดี

แผ%ผง พร%องค็หล%นหลงหลายหลาว พร%องค็ม�วยหลัวะหล%อน พร%องค็เปนหน%วยอ%อนดิบเขียว บางพร%องขวั้น

เหนียวค็เรื้อนข้ึนแก% พร%องค็แผ%ผงหามัว บางพร%องสุกกินหน%วยหนัวอะหร%อย พร%องเค้ียวผ%อยกินค็ลํา ดอกบัวฅํา

บานเรืองเทิอะ ย%อมมีทุกเม่ือถม // 



 

 

 ถอง ดอกบัวทองผิวผ%องแผ�ว บัวดอกแก�วบานสว%างวัณณะจดเจือกันงามเรืองราย บัวเกล�ากาบย%อม

บานเมิน ดอกบัวเงินบานสวะสว%าง แมงพู%เผิ้งช%างเอาไกรสร ดอกจังกอรบานงามซะภู% ดอกก�านอยู%แซมซ�น ดอก

นิลลบลผิวชุม ดอกหนุ%มแก%แกมกัน ผักบุ�งหล%นสนสอดผักปอดน้ําแลผักฮิ้นย%อมเปนของดีกินกับเข�า ผักตับเต%า

หากถุถอง ผักหละหนองแลผักฅาบ มี ๒ ตราบน้ําสระสรี ผักกาบปลีแลจีจ�อบาน ดอกปอหากพันพวงในสระ

หลวงมีบ%ไร� ฝูงดอกไม�ต%างๆ นาๆ มีคันธรสเล�าหอมท่ัวเท%าดูสะอาดมีรสชาติกลิ่นหอมไกล ค็อบตระหลบแผ%ไพ

ในป.าท่ีนั้นแล พราหมณ�เหิย ภมาลา อันว%าแม%เผิ้งแลแมงพู%ค็มาบินอยู%สะสู%สะส%นมาในทิสสะหนทัง ๓ บินมาแวด

เวียนวนมาสะส%นสะ // 

 สู% มาเปนหมู%เปนชุมย%อมพากันตอมดวงดอกไม�ทุกสระหลอกส%อนลอนชมดวงไกรสรดอกไม� พร%องค็ไซ�

กินแต%อยาง พร%องค็กินแต%หน%วย ตัวพู�ช%วยตัวเมีย กินในเสียละเปลือกไว� พร%องค็ไซ�เอาแต%ไกรสอร ลางพร%องค็

นอนอยู%เฝ=า พร%องค็เทียวท%องเต�าหลายหน พร%องค็บินําพสะส%นสะสว%า แม%เผิ้งบินล%าหุมแห%นทังต%อแตนแลบีเบิ้อ

แเม%นกเอิอะเหนิอะช%างซูดแสวงสับกินทังเผิ้งดินแลเผิ้งตันแลเผิ้งแลรังทังแมงวันแลแมงเบ้ิอมันเหมือนห%อนุ%งเสื้อ

ยัยซ�อยชายปEกมันลายตัวมันก%าน พร%องค็ดําเหมือนม%านอย%านปานกา พร%องค็ขาค็หึกตัวมันหม%นแหล� พร%องตัว

เหลืองแอ%วแต�บินแห�วอยู%เวียนวนเยียผัดหนผัดขวางเข�าออกเพราะว%ามันเสียดายดวงดอกลวดบ%ช%างจักพิก

พอกฅืนหนีซ้ําพิกฅืนมาชม // 

 จีดวงดอกไม�ลวดละลงไว�เสียเป.าเท%าบ%มีตัวแม%เผ�าวังแหนทังต%อแตนแลแม%เผิ้งข�าค็บ%คระเทิ้งคึดเถิงเทิง

รังเขาค็รักแต%บุปพะดวงดอก คันฅํ้าแล�วจิกพิกพอกเม่ือรัง ฝูงฅนเรายังใคร%ได�บ%ถ�าหาไม�ไต�แลไฟลนบ%ถ�ามีอาคม

มนต�ก้ังก%าเราค%อยฝ.าไม�แหม�นสิเอาค็เต็มใจเราชุผู�บ%ใช%เราหากอู�จุพราหมณ�ดาย แม%นว%าเราจักเอากินค็ง%ายแล 

พราหมณ�เหิย ดูราท%านพราหมณ� ตํวนํ อันว%าป.าที่นั้นดาสสะเต็มไพด�วยหมู%ไม�ทังหลายอันอยายอยายกันอยู%ชุ 

กล้ําแทบฝ>Mงน้ํามุจจรินท� คือว%าไม�หมากพินฅํามีมาก ไม�ก�อมเกาะหากมีหลาย ไม�ผักจิกอยายเปนถ�อยไม�มูกน�อย

หากถมถองไม�สํารองแลบาแปงไม�ลมแล�งย%อมผักกม ไม�ยมหินแลยมเทสแก%นวิเสสกลิ่นดูหอมไม%คระยอมแล

ไม�ฅ%ามีเปนป.ามืดดงเอยน // 

 ดูซะเด็นย%อมมีมาก ต้ังตนหากจดจําดูดอกฅําแลดูแอ%แต�แฮ%แลแดงเกสงอเถิงระดูเดือนเจ็ดน้ันหนอ 

พร%องค็มาจ%อเปนจีเบ%งบานดีดอกส�อยยะยาบย�อยพุพุ%นพวงค็มีที่ใกล�สระหลวงที่นั้นแล พราหมณ�เหิย รุกขาจะ 

ปุบผานิ ดูราท%านพราหมณ�อันว%าไม�ทังหลายฝูงนั้นหากมีหลายชาติชั้นต%างๆ นาๆ ค็ทรงดอกแลผลากามวรมาก

ใช%กาละหากดีบานค็มาพร�อมกันซะภู%เปนหมู%เปนชุมพู%เผิ้งตอมเคล�าฅืนปุนสนุกชื่นใจเรามากนักแล มีทังดอกแงะ

แลดอกเพาค็มาบานตามเถ�าตามเกดมีทังสลิดเทสแลจําปา เกสสนามะลิลาแลดอกซ�อนห%อบานดอกปอชุสาขา 

ดอกอินทหวาแลเก๋ียงเกสแลเก๋ียงภาไยต%างอันต%างหอมไพแลอ้ันแลอยั่ง กาลพรึกช%างบานงามดอกชามหลาย // 

 ก่ิงดอกยิ่งกว%าดอกทังหลาย สุรภีบานหลายก�านกินพร%องค็นิ่งเปนจี พร%องค็ฅวี่บานดีสว%างฝูงสาวลาง

ชางชิงกันแม%เผิ้งหวันอยู%อดเอาทังเค็ดเค�าแลดอกแซ%ว สาวบ%าวแถ�วช%างหุมหาทังจําปาซะบันงาแลดอกซ�อนหอม



 

 

รสเร�ากลิ่นเก%ากวนปุนนางนวลแลเนียมช%างน�าวเขาช%างล�าวเก็บมาลอมกันบ%าวสาวหันช%างเก็บมาส�อมเขาช%าง

ย�อมใส%หลายสีเราปุนดีใคร%ได�ดวงดอกไม�หมูเขาแสง พร%องขาวพร%องเขียวพร%องเหลืองแท�พร%องค็เหลืองอ%อน 

พร%องสีแก%ซ�อนมัวมอรทังสีฝุ.นแลสีสุกปุนสนุกด�วยดอกไม�มากแท�ใสแก%นดูพราว ดอกเข็มขาวมีเปนบอน ดอก

เข็มอ%อนอย%อนเฝNอแฝง ดอกเข็มแดงย%อมบานกอใหย%มางามแท�ใช%สามานย� ต%ยเหิยตายหานแลสะฐาน // 

 บานก�านค�อมฝูงดอกไม�ย%อมต%างกัน มีวัณณะย%อมบานจีป=อมปุนใคร%เด็ดมาส�อมแล�วทัดทรงกาละวง

บานซะพู%ใคร%ห้ือปู.ไพหันแท�แล พราหมณ�เหิย เราเด็ดมาส�อมแล�วทัดทรงตกสลิดเององอัวเอิอ เขาหันเราอะ

เครือแกนดูงาม สาวหันพราหมณ�ทัดทรงดอกไม�เขาปองรักใคร%เชิยชม เขาค็จักเป<ยถานานมทั้งคู%ไว�ห้ือปู.หยุบถือ

ชะแล พราหมณ�เหิย บุปผาจะ วัณฺณานิ อันว%าดอกไม�ทังหลายฝูงน้ัน หากมีวัณณะช่ืนช�อยมีมากนักหนาเรา

จักพรัณณนาค็ยังบ%เท%าเทิกเหมือนดอกไม�เกิดแต%เมืองอินทาดูสนิทชื่นช�อยชาติคันธรสซวาดเหินหานทัดทรงนาน

ชะร่ําพร่ําว%าได�เดือนปลายดอกไม�ทังหลายฝูงน้ันค็ยังบ%เห่ียวแห�ง แม%นว%านานใดแล�งค็ยังหอมอยูแลปู.พราหมณ�

เหิย อ ถัตถะ อุทกันตสมิง ดูราท%านพราหมณ� ส%วนอันว%าสัณฐานท่ีนั้น // 

 ในแห%งหนหากบัวรมวรของอันควรกินมีบ%ไร�เหมือนปลูกไว�ยังไร%สวัรค� เปนขระบวนงามตั้งถ�อยยะยาบ

ย�อยฝ>นเฝ<ยแฝงมีทังหมากแตงลายแลซ้ัง หมากนอยก�านบ้ังเขาว%าหมากนอยงู ทังถ่ัวพูและถ่ัวฅว�าง หมากอ�น

ซางนานได�กิน หมากถ่ัวดินย%อมมีเปนเทือก หมากถ่ัวเน%าเลือกฅนหุม ฝูงฅนชุมมีมาก หมากถ่ัวแปบหากเปนของ

กินเด็ก หมากถ่ัวเลกมันมาแต%ไต�เขาใส%ชื่อไว�ว%าหมากถ่ัวถิมฝ>กมันจิมใฝ.ฝ>นฟ>นเฟNอ หมากถ่ัวสายเสื้อฝ>กมันยาว

สอกปลายฝู. หมากถ่ัวงูฝ>กมันยาวสอกก�อย บานกอกสร�อยพุพันพวงฝ>กมันหลวงใหย%เท%ากล�วยฅ�าวเครือมันท%าว

สอดสนสานบ%ประหมานอ%านนับได� มีบ%ไร�ปุนสักเสินปองว%าเราจักเอาเงินค็จักได�สี่ห�าแถบนับทังค%าหมากแปบ

ลอมกันค็หากจักได�มากกว%าห�าร�อย ซ้ือช�างหน�อยค็จักได�สักตัว แม%นจักซ้ือ // 

 งัวค็จักได�หกเจ็ดคู% ใคร%ห้ือปู.ไพหันแท�แล พราหมณ�เหิย ตินิกัณฑกา รัมมาตานิ ดูราพราหมณ� เราจัก

กล%าวทางไห�มันคักๆ อันว%าหมากฟ>งมี ๓ ประการ จําพวกนึงใหย%เท%าไหตาลอันงามท%านหากป>นไว�แล�ว หมากน้ํา

แก�วพร%องว%าหมากฟ>กทองลองกินดูหวานจะจ�อยเหมือนนํ้าอ�อยคนกับกันฅนเราหันยุท%างเลือก หมากฟ>กเผือก

หน%วยมันขาวผ%อน พร%องว%าหมากฟ>กพอนหน%วยเท%าหม�อเหล�า มีเทิกเท%าหากยุท%างกิน จําพวกนึงเลื่อนอยู%เหนือ

ดินหน%วยมันหม%นใหย%อุนลุนเท%าลําตาลรสมันหวานกินอะหร%อยลําสะหน%อยทีเดียว จําพวกนึงหน%วยมันเขียวใหย%

เท%าแมพาดคันผู�สะหลาดไพเอามาขายฅนทังหลายค็จักรุมกันมาซ้ือเรากฎค%าห้ือขายเปนอัฐปองว%าจักจัดค็จักนับ

บ%แพ�มีเที่ยงแท�บ%สังกา แม%นจักซ้ืออัชชามล�ามาไว�ข่ีค็จักได� // 

 ถ�วนถ่ีทังเครื่องทังยานค็มีสัณฐานป.าไม�ที่ใกล�ฝ>Mงมุจจรินท�สระท่ีนั้นแล พราหมณ�เหิย ปุณฑลี สุกัณฑโก 

ลัณฑกา สุนสวัตถะ พราหเม ดูราท%านพราหมณ� ประการนึ่งสัพพะของกินมีชุเยื่อง มีต�นว%าเคร่ืองต�มแลหุงแกง

เหมือนดั่งฅนเราแปงปลูกไว�มีบ%ไร�พร�อมชุอันอัน เราค็บ%เคิยได�หันแล รู�เหมือนดั่งฟู.แลอู�จุพราหมณ� เหมือนเรา

แปงคํางามโลมเล�าจุห้ือเถ�าปู.ใจดีแลนา มีทังคุกคากข%าขิงเข�าหม้ินมีพร�อมเสี้ยงหากถุไพทังชะไครแลค�อมค%อ



 

 

ย%อมเปนของกินใส%แกงแลงงาย หอมบ่ัวอยายซะพรั่งพร�อมทังหอมป=อมแลหอมเทียมทังซะเลียมแลเนียมไคร�  

เปนบ%อนไว�หากงามดี มีทังผักชีแลผักกาดผักเพิกอาจจดเจือ ผักเพิกเหนือกลายเปนผักข้ีหูด ทังผักกูดแล

ผักหนาม ทังผักหนังแลผักป>งแลผักหากผักพูนกหากมีหลาย ผักพูลึงอยาย // 

 เปนหมู%ผักกูดอยู%เฝNอยแฝงเคร่ืองหุงแกงมีห้ันพร�อมพรํ่าพริกต�นตํ่าแลต�นสูงพริกเครือมุงอยู%ปลายไม�ทัก

พริกใต�แลพริกเหนือทังหมากเขือแลหมากแฅว�งบ%มีเฟEQยงบ�งจักมาราวี พร%องค็เปนจีพร%องบานดอกส�อย พร%องค็

เปนหน%วยพัวะพวง พร%องค็หน%วยหลวงหนุ%มแก%ตามแต%เชื้อสายแนวมีเปนแถวเปนหมู%งามซะพรู%ดูกว%า ทังหมาก

เขือขาวแลหมากเขือแหล�ทังหมากเขือแจ�แลหมากเขือหําแก%แลหมากเขือป.าแพะแลหมากเขือหําไก%หน%วยบ%   

ใหย%ย%อมกินลํา หมากเขือหนามดําแล หมากเขือคางกบหากอบตระหลบไพในป.า มีทังเขือหําม�าหน%วยมันยาว ๓ 

ฝู.กําเวียนดูใหย%สองอ�อมฅืบมือเปนหลืบเปนชั้นอยายอยาดขันเจือจด ปองว%าเราจักเอามาขายแลกรถจักกฎค%า

ห้ือตามสมควรค็ห�องหันว%าจักได�มาลอมไว�หากหลวงหลาย แม%นจักซ้ือฅวายค็จักได�สองสามคู% คันปู.ไพเถิงท่ีนั้นค็

หาก // 

 จักหันชะแล พราหม�เหิย พราหเม ดูราท%านพราหมณ� ประการนึงอันว%าผักเข�าแลผักแฅบทังหมากแปบ

แลหมากห%อยนอยชา หมากนอยหีหมาแล หมากนอยข�องยอดมันซ�องสอดส%นกัน เครือมันหวันรัดร�าวเรียวทัง

หมากบวบแลหมากน้ํา มันค็ซ้ํามี ๔ ประการ จําพวกนึกใหย%พรัณประหมานเท%าอ%างแช%เข�า จําพวกนึงใหย%เท%า

ไหเหล�าชาวแขก จําพวกนึงเขาใส%แสรกแลผกชาเขาเรียกว%าคันเธ ตักกะชาวไฮ%ลูกบ%น�อยใหย%พอประหมาน จํา

พวกนึงใหย%เท%างวงช�างอยู%ซะอ�างหากยาวลีเด็ก ๔ ปลีแบกเอาหนีบ%แพ�ลูกดกแท�หน%วยขาวผ%อน จําพวกนึงน้ํา

ชอนลูกบ%ใหย%อยายแฝงใฝ.แทบฝ>Mงนํ้ามุจจรินท�จักเอากินค็ดูงาม แม%นจักเอาจ%ายขายห้ือฅนฝูงเปนดีเขาค็พากัน

มาซ้ือตามท%านห้ือสมควร // 

 ลางทีหวังเอารถลางทีกฎว%าห้ือเปนอัฐ ลางฅนจักเอาเปนเบี้ย แม%นฅนตํ่าเตี้ยชาตาลง เงินบ%มีกับถงซัก

กํา เปนฅนต่ํายอบกว%าท%านทังหลายไพเอามาขายค็จักได�เปนฅนฮั่งฅนคาม ค็จักได�เปนเจ�าช%าง ๓ ช%าง ๔ ช%าง ๕ 

ค็จักได�ไถ%ข�าน�อยใหย%ยิงชายค็จักได�หลวงหลายพอหมู% คันปู.ไพเถิงที่น้ันค็หากจักหันชะแล พราหมณ�เหิย อัปโป

ตา สุริยาวัลลิจะ พราหเม ดูราท%านพราหมณ� อันว%าป.าที่นั้นค็มาปรากฏจดเจือฟ>กเฝNอกันไพด�วยเครือเขาทัง

หลายอันอยาดอยายกันอยู%ชุกล้ํา มีทังเครือเขานํ้าแลเครือเขาอ%อนบานดอกซ�อนแฝงใฝ.เครือน�อยใหย%หากสับสุน 

เครือเขาปุนแลเครือเขามวกมีสองจําพวกโลกหากทือแพง พร%องอยางแดงหลายมาก พร%องอยางขาวหากเปน 

อยาในดงหนาอยายแฝงใฝ. เครือปอไก%หากมีหลาย เครือ // 

 ปอบิดมีเต็มป.า เครือปอเกียนล%าเต็มดงใจประสงค�จักใคร%ได� เครือปอเต%าไห�อยู%ดงเอยน เครือเขาเอน

มีเปนหมู% เครือตายเปนอยู%แกมกัน เครือมันหวันข้ึนปลายไม� เครือลวบไขว�ไพมายอดดกหนาแฝงใฝ.มีครุ%มใหย%

นักแก% เครือเจาแขมันดันสอด เครือพันแถยอดเลียนบนสนกันไพเดียรดาษ มีทังเครือเขากาดปุนสะอาดชื่อมัน

พระเกียนนราฝูงฅนเพียรอดจิ่งได� พ�อยเซาะไซ�ตามนาบุญ คันได�ย%อมมีคุณเปนอันมาก การประโยชน�หากมี



 

 

หลาย เครือนางกายมีเปนหมู% เครือซะฅ%านอยู%ดงดําใส%แกงบอนลําใช%ช�าแม%นบ%ถ�าใส%ฮ�าค็หากทังหนัวแลนา 

พราหมณ�เหิย พราหเม ดูราท%านพราหมณ� ประการนึง อันว%าหว%านทังหลายคือว%าหว%านนางกายแลนางล�อมมัน

ย%อมมีหัวอ�อมจดเจือ หว%านหมากเขือแลหว%านพ�าวหัวใหย%ล�าวกอหลวง หว%านเบาะพวงใบฅวี่ หว%านบิดจีลีลวา 

// 

 เพ็ดฅนแปง หว%านไก%แดงมีเปนถ�อย หว%านไก%น�อยหากมีหลาย หว%านมหานิลอยายกันอยู% หว%านห�อมมี

ซะพลูเปนชุม หว%านนางรักฅนย%อมหุมเรามาก หว%านป<นหากย%อมฅวรหัวลง หว%านไฟฅนประสงค�ใส%ตุ%ม หว%านน้ํา

ชุมเอยนเร้ือน หว%านไก%เถ่ือนมีเต็มป.า หว%านอยาย%อมห้ือลางพากเสียกัน หว%านพระจันงามเชียงชืด หว%านพระ

อาทิตย�เรื่องเรืองแดง หว%านสับผิดท%านฟ>นแทงบ%ถูก หว%านแม%ลูกย%อมมี ๒ หัว หว%านผักบัวงามใช%ช�า หว%านพรม 

๓ หน�าไว�ก้ังก%าห้ือหายตัว หว%าน ๒ จําพวกน้ีบ%กลัวสังสักสิ่งดีลํายิ่งกว%าหว%านทังหลาย คันขงขวายห้ือได�ในโลกน้ี

ไซ�บ%กลัวได�มีในสัณฐานที่น้ัน คันท%านยังรู�ชั้นจุ%งไพเอามาแด%เทิอะ พราหมณ�เหิย พราหเม ดูราท%านพราหมณ� 

ตํวนํ อันว%าป.าที่นั้นจักกล%าวชั้นกฎหมาย รุกขานิ อันว%าไม�ทังหลาย พิชชํ ค็มีพิชชะอันมากตั้งต�นหากนาๆ เราจัก

เอามาเปนอยาค็หายพยาธิ // 

 อันเกิดแต%ธาตุ ๔ ประการ แผ%ไพหลายสัณฐานต%างๆ ปางเกิดมาแต%เตโชธาตุแลวาโยแลอาโปแลปถวิ

เกิดแต%ดีเสลดเปนเหตุด�วยเลือดแลลมทังห้ือกลายเปนโรคเปนมะโหกแล มุททขึดทะขาดเปนรุดรากสาดแล 

สันนิบาตแกมขาง มะเร็งฅรุดตาฟางแลสางเปนเห่ียวแห�งบ%มีแรงแฅ%งขาข�องอลีบเปนชะแลม%วงช�างปวด ๒ ส�วง

ข�างแลหลังแอวซํ้าแผวเข�าไพในท�องเจ็บร�อนในทรวง เปนริสสะดวงแลง�วนเจ็บปวดลวดผอมเหลืองฅนทังเมือง

เรียกว%าเปนงานพยาธิหากมล�านถ�านต%างๆ นาๆ เราจักจาพรัณณนาค็เปนอันยาวโยงหนทางอันนั้นโสดค็ยังไกล

ท%านจักไพค็เอยียวว%าจักนานรอด เหตุหนทางอันนั้นสอดไพรหนาฝูงรุกขามีมวรมากท%านค็หากจักหันเต็มดงต�น

มีบ%ไร� ท%านจุ%งเอาไว�ใช�ตามสวัสสดี ผิ // 

 ว%าวิธีอยาท%านมีท%านหาค็บ%ยากหากมีอยู%ที่นั้นชุอันอัน คือว%าไม�หมากทัน ๒ จําพวก สานดีรวกค็บ%ถ�าได�

หามันย%อมใบใหย%ใบย�อย สานผักหล%ะใบย�อยใบบาง สานป.าแพะลางทีมีเปนหมู%ลางทีตืบตัน สานเงินนั้นย%อมใบ

พัน สานฅํานั้นย%อมใบหอบ สานดิบประกอบด�วยอันขม ช�ายมมีเปนหมู% ตั้งต�นอยู%หลวงหลาย ช�ามัดอยายเปน

ถ�อย ช�าม่ังเปนหน%วยส�อยเล่ียมมันแข็ง ช�ารวกแฝงอยู%คุ�มใหย% ช�าลิวไชสามานส%งสถานใบเหมือนส�ม ช�าหลอดลม

อุกหนาใบมันช�าเปนคายสะหน%อย ช�าเกลือใบย�อยใบดํา ช�าลานล่ําก�มต�นตํ่ามีที่ใกล�ฝ>Mงมุจจรินท�ทังพริกดําแลฅํา

แสนซีกซะลีกอ�อยช�าง แสนฟ=าง�างแลเสนฟะวัง ทังหมากคังแลหมากเข�า มีเทิกเท%าหากถมถอง ย%อมมีริมหนอง

แลยังเหล%าตับเต%าทัง ๒ กาซะลองแลข้ีเหล็กลมแล�ง ไม�ปา // 

 แป=งแลบัวรา ไม�อ�อยกาแลพระยายอ ไม�ปอบิดแลปอไก% ไม�ปอใหย%แลปอขาว หําพระยาวแลปอแรก 

ทังไม�แฮกแลเบงจาย นิ้วเมือพระนารายแล ข้ันไดวอกทังกอกเผือกแลหมากลืมดํา หมากฅําหัวดําแลกอกฟาน

ซ�อม ทังหมากขามป=อมแลคนทา ทังไพรกาแลไม�มอกทังกอกหลิมแลหัดแหนทังฝูงแฟนแลจวงแบกแลไม�ฝาง 



 

 

ทังช�อยนางแลนางเอยนทังเขาเอนแลเขามวกทังเขารวบแลคอมค%อแลจักไคร สรีกันไชยแลไม�ช�างทังนมนางแล

ไม�แพรงย%อมมีเปนแห%งเปนชุม มีลุ%มครุ%มไคร�มีบ%ไร�มากดีหลี เขาจักเอาหนีค็บ%เสี้ยงทังฝากเหม้ียงแลผักหละจัก

จอกลอมไว�เปนอยาค็จักได�หลายพาก ฝากข้ีเหล็กแลจันท�ทัง ๒ ป.าเร่ียวหมองแลค%องเข�าเขียวขางต�นเดียวแล

มะลิซ�อนก่ิงจดเจือ รากหมากเขือแลหมากแฅว�ง ทังรางแคงแลหมากฟ>กขม หมากถมไพเต็มป.า // 

 เชื้อมันล%าเต็มดินทังป.าตีนแลนิลฅง ทังรวกบงไม�เฮือกต่ําบ%เตี้ยมันสูงนักแก%ทังสาแลแลสาต�นมีมากล�น

เหลือตาพิ่งสมุทร�หนาใบใหย% สุรภีใช�พอดี หนาดฅํามีดูมาก เติ่งเครือฅําหากเหลืองงาม เครือเขาเต็มจะไจ�มีบ%ไร�

หากท่ัวดงหนา พิดพิวแดงหาบ%ยาก พิดพิวขาวหากถมไพ พิดพิวดําไหนค็มีมาก ไม�รกฟ=าหากเปนดง ไม�คันถง

มีเปนเหล%า ตับเต%า เน%าใน แลหมากไฟทังคู% ทังหมากปู.และพลูช�าง ปุนอวดอ�างดูมีบ%เขียมทังดิกเดียมแลดังดีด 

ไม�นกผิดหากมีหลาย ชีพุกอยายอยู%เปนบ%อนบ%ห%อนฅ%วยดงดอยทังหนามส�อยแลหมานไก%ใหย%มีบ%อนไว�หากเป

นกอทังทุงสอแลทุงรุ�งแลทุงเทสแก%นวิเสสแท�ปุนเหม็งมาปรากฏว%าเดงช�างเผือกปุนยาวเยือกหนังหัวพอง // 

 ค็พอสยองเส�นขนลุกชุเส�นบ%ใช%รักเหล�นซ้ือแท�แก%นหนักหนาจักพรัณณนาค็ยังบ%แพ�ยังมากแท�ชุหมู%ข�าง 

คือว%าขางขาวแลขางแดงฅนย%อมแสวงหามาก ขางฅงหากเครืออ%อน ขางป.าแพะอยู%ซ�อนป.าแฮะ ขางแฅ%งแฅะ

เต็มพู ขางหัวหมูมันย%อมดูมีมาก ขางนํ้าเข�าหากหน%วยเปนคาย ขางลางเหล็กอยายต�นอยู%คัดแค�น ขางข้ีแข�นเขา

กล%าวห้ือแหน�นฟ>งแท�แก%นดูบาง ขางเล�าหางมันอยู%ป.าใหย%มีแฝงใฝ.ที่ดงเขียว ขางต�นเดียวบ%มีคู% อยองแท�หมู%มี

หลายจดเจืออยายอยู%เปนถ�อย ดูบ%น�อยหากมีถม ขางนางชมมีเปนบ%อน ปางเม่ือก%อนนางชมตางจุฅนทังหลายรู�

จิ่งว%านางชม จําพวกนึงค็มาสมคําท%านว%าไว� นางไพป.ากับผัวไพใคร%หัวลูกไม� นางอดบ%ได�จิ่งถามผัวแล�วใคร%หัว 

ยว�ายแย�มหันลูกไม�น้ันกลายเพสเหมือนลิง จับไม�จิง // 

 ออกปากเหตุหันลูกไม�น้ันร�ายนักหนา ฅนทังหลายจิ่งจากันใส%ชื่อห้ือแซ%มจิ่งว%าขางนางแย�มสืบสายมาผี

จักโจทนาดูตวงถ่ีค็บ%เปนที่เบาบางอันยาวโยชน�หนทางอันนักไกลแท�โสตนักหนาสัพพะถะเครื่องอยามีห้ันพรํ่า

พร�อมอยายแวดล�อมฝ>Mงมุจจรินท�สระที่น้ันแล พราหมณ�เหิย อเถ ถัสสะ โบกขรณี ยามะ สกัสสานิ วิจรันติ 

พราหเม ดูรา ท%านพราหมณ� สัตตเน สัพเพ สัตตา อันว%าสัตต�ทังหลายมวรมากล้ําอันเกิดมีในน้ํามากกว%าสังขยา

เราค็จักพรัณณนาค็ยังไปซํ้ามีเต%าน้ําแลปลาฝา ช�างน้ํายกงวงงาซะเฟEยก ทังงูเงือกจักเข�แลมังกอรปูปลาซ%อน 

ย%อมมีมากทังนาคนํ้าแลนาคี เขาหากยินดีสนุกม%วนเหล%น พร%องค็วิดดีดเต�นตีหาง พร%องค็ครางเสียงครืนก�อง 

พร%องค็โห%ร�องตามเพส ภาสาสัตต�นานามีมากฝูงฅนนํ้าย%อมผมแดง ไกลนํ้าวางเสียงแข็งขันล�วนปุนสนุกม%วน //  

 พอเขาบ%หมองเหงาหม%นสัตต�สิ่งพร�อมมากนานาหลวงหลายเหล%นผะผายผะพร่ังกับเขียดค่ังอ�อแอกังอ่ึง

อ�อนันอ�างโอดมีสิบโกฏิขระกุลบ%อาจจักปุนสัตต�อยู%ในน้ํามีมากล้ํามากหลวงหลาย เหล%นผะผานผะผากออกโพด

พราดบ�วนตีฟองเมือชมหนองใหย%เลิยไล%เหล�นตีกันเสียงเนืองนันพรุบพราบ บ�วนยุบยาบเต็มวังฝูงปลาคังซํ้ามา

เลิยไล% ปลาฅ�าวใสเสียงครุ%มดังตะตุ%มตามทุมทาดต้ังแต%หาดถัดถูอยดแถ พร%องค็ไพปุนแหนลี้อยู% พลัดพรากหมู%

หุยหาย พร%องค็ตายพร%องค็คราง พร%องค็เจ็บปวดข�างหัวหางซํ้าคระอยางมาเลิยไล%ฟาดทุมทาดหางตีฝูงปลาผีชุม



 

 

เชื้อยักเลิยไล%ชักคาบขบกินพากันวินเดินสอดล%าผกอยู%ถ�าฟาดตีเอา พร%องค็เมาพอกลิ้งเกลือก ดิ้นดุกเดือกลวด

ติ่งตาย ปลาทังหลายย%อม // 

 เปนเหยื่อค็เหตุเพื่อบ%มีกําลัง ฝูงปลาคังเพื่อนปลาฅ�าวเลิยไล%ซะซ%าวคาบขบกินปลาสิกวิ่งเซาะหาผ%อ 

ปลาก�างหล%อออกเกิดวกปลาปกวิดออก ปลาบอกแล%นเปนชุม ซะลากหุมอยู%ครุมเฟNอยแหน ปลาคังแลตาผ%อหัน

แล�วหล%อไพหาฝูงชุมปลามีมาก ปลาซะพากแลซะเพียนขาวแลซะเพียนทองทังปลาตองแลปลาหมากแปบปลา

หัวแลบปลาซิวปลาไพปลิวปลากปEกเต�นวิดพลิกตามกันสะเด็จผงหาแต%มด ปลากดแฅวนหุมมากปลาอ�าวหาก

หลอนกินเต�นวิดวิ่งออกเข�าสอกออก ๓ วา เหตุว%าตัวปลาฝูงชุมใหย%บ%อสมใฝ.ดั่งใจมักบ%ได�กินนักเท%าปลาทังหลาย

เหตุกลัวตายเพื่อข้ีคร�าน ปลามะหาวบ%ช%างเซาะแอ%วหากินเล็มไคร�หินกินตามหาดฮิมช%างเหมือนกัน ปลามูดหวัน

แต%ก%อนเง้ือมแฝงใฝ.เอิอที่รู // 

 ฝา หันฅนมาช%างหกแล%นลับลี้แกว%นหนักหนาอย%อนแลตาลักฝEผ%อทังปลาก%อแลปลาพวนช%างออกบ�วน

แกมแอ%วแสวงไพดุกเดิกน้ําฟุ=มเฟ<กเยียเปนฅันคระแว%นมันแต%งหน�ามันใหย% ปลาบึกไข%มันดูหลาย ทังซะหวายแล

ซะโม� ทังโมโหแลเทโพทังซะโดแลสังกวาดทังปลาจาดเพื่อนปลาพุงปลาดุกฝูงมันมีมากมะร%วงหากย%อมตัวกลม 

ปลาพรมงามซะแหล�มปลาหางแห�มปลาแกงปลาคองแคงแลปลาแกดช%างเทียวแวดตามเฟNอยไคร� ปลาเพี้ยช%าง

ไซ�เล็มขอน ปลาหัวหมอนมีเปนหมู%ออกสะพู%พร�อมเพียงกัน ปลาง�วนผันหาแต%รูบอก ช%างเซาะสอดสงัด ปลาเป=า

กัดกินหางหมู%ลับลี้อยู%อย%องแลตาหันเพื่อมาผดผาดใส%ซํ้าเลิยไล%คาบกัดหาง ปลาคระปางซํ้าแฅวนร�ายข�างขวา

ซ�ายพอหวะหวาก ปลาซะพากพ�อยยังแฅวนเก็ดมันแข็ง // 

 ขบบ%เข�าชังปลาเพ�าหันเพื่อนไหนช%างเลิยไล%หุยหายปลาทังหลายทังปลาเพ�าตราบต%อเท%าเถิงกาละบัดน้ี

แล ท%านพราหมณ�เหิย พราหเม ดูรา ท%านพราหมณ�ปลาทังหลายอันมีในนํ้า เราจักซํ้าพรัณณนาสําแดงจาแถม

เล�าซํ้าลืมคําเก%าฅืนหลังท%านจุ%งฟ>งให�ต�วงถ่ีจักบอกชี้ตามเพิงควรมีทังปลาพวนแลปลาแข�ตัวใหย%แท�เท%าเหมือน

คุณครีมีมาก ดุกทองหากตัวงามปลาหนามมีเปนหมู%อยู%แกมมะหราว ปลาดาบลาวยาวซะล�างทังปลาหลาดแล

ปลาเข็มทังปลาส�มแลปลาทูกินค็ดูลํามีมากค็หากมีในมุจจรินท�สระท่ีน้ันแล พราหมณ�เหิย อ เถตฺถะ สิหะ 

พญาฆาจะ ดูรา ท%านพราหมณ� ส%วนว%าในดงรามป.ากว�างเปนที่เสพส�างฝูงแก%สัตตาฝูงสัตต�นานามีมากหากตัว

กล�าหยาบคระนองบ%มีตัวปองยุย่ํากะทําห้ือปรากฏทรงยสอันมาก ริทธีหากใคร%หันย%อมกล�าเคืองขราบวิดวิ่ง

หยาบเซ่ิง // 

 กบจบแกว%นลายขบคาบเดดีดเต�นผะผายจบเชินชายเข�าไว�โล%นม%อพรันประหมานบ%มีปานเปรียบเดิน

เก่ียวเลียบทั่วดงหนาบ%เขงขามสังสักสิ่งทรงริทธียิ่งแท�ดีหลี คือว%าราชสีห�แลเสือโคร%งร�องเสียงส%นแกว%นปุนกลัว

พอหนังหัวพองย�าวเยือกดังซะเพรือกหากเอยนวอยในดงดอยเทียวนะนุ%มร�อง อาวๆ วุ อยู%ในคุ�มส%งเสียงเนือง 

ฝูงเสือเหลืองช%างแอ%วเอ้ือแฝงใฝ.เฟNออยู%แกมกัน เสือป.าหวันโละเลื่อบ%อน้ํา เสือแผ�วช%างหลอนกิน ชางแอ%ววิน

เซาะสอดล%าผกอยู%ถ�ากลางมัคคาหันอันใดมาป=าวเป<บค้ันขบคาบยัน คันมันคาบได�หยาบค็บ%ซว%างฟ=าง�างคางค็บ%



 

 

ออก ช%างเซาะสอดกินฅน เสือลายมนหมากบ�าเม่ือมันกล�ารอดเดือน ๕ หมากเยียงหลงมันร�องเสียงส%งก�องร�อง

คระครื้นอือทือนันเต็มป.า ช%างแอ%วล%าเม่ือกลางฅืน ไพอยืนผกลี้ผ%อบึดนึง // 

 หลอไพวันตก บึดนึงซํ้าหกไพวันออก บึดนึงซํ้าซุกซอกหนเหนือ เซาะเหลือใจค็บ%มีลาบ บึดนึงเหลียว

คาบทังหางตัวปุนดีใคร%หัวมันช%างเหล�นหกวิ่งเต�นหยุบหางหลอกเยียะสอกกอก รอกหูหางแลกลางคะดึกหางปก

โห�งเหมือนแมงบ�งเทียวทางเสียงมันครางดังคระครื้นฝูงสัตต�ตื่นตกใจกลัวสัตต�ลางตัวพอล�มท%าวด้ินดะด%าวนอน

หงาย ด%าเหนงตายร�องโอยๆ ลวดห�ามโชกเสียลาภาสัตต�นานาจระเดินล%ามีเต็มป.าท่ัวดงเขียวย%อมสอดเทียวหา

กินเหยื่อมีชุเม่ือชุตัวสัตต� ลางพร%องกัดกินเกียงแพดทังแรดช�างสิงสงคระนิงดงแลลานเท%าย%อมพงกันหลาย เขา

เหมือนฅวายหงุบหงองมีฝูงเพื่อนพ�องชุมเสนช%างทะเวนหากินหย�า ใจแก%นกล�าบ%กลัวตาย กัดกินหวายเซาะกิน

ยอดบุบุ%นเซาะกินหนามป>กเสียบจระเดินเลียบตามดงรีมีทังหมีเชื้ออกด%าง มันช%างแสวงหาตามันแหงน // 

 ผ%อปลายไม�ช%างเซาะไซ�กินเผิ้งแล คว�างข้ึนปลายยางล้ําซะลาดแกว%นสะหลาดบ%มีเกินขบไม�เหวิ้นหวะ 

เปนโขบอยู%โอบโปบแล�วจักกินแม%เผิ้งตอบขบค็บ%รอดจักแผวฅิงบ%คระนิงเฟNMองฟ=าวเฟNMองเหมือนทรงเคร่ืองขนมัน

หนาตาบ%มึนหลับอยู%ซุมซุ%จุกอยู%ห้ันยุกิน ๓ ตีนมันผันต�นไม�ไวแกว%นแท�ไส�บ%กลัวตกหกคระอยกสังสลึดเต�นไชรัก

เหล�นแกว%นแท�ดีหลี มีทังธอรณีฝูงฅวายเถ่ือนแอ%วละเลื่อนกัดกินแขมมีเขาแหลมแซ%วซะแซว%งสอดแคว%งๆ โซะ

ซ%นกันหันฅนช%างเลิยไล%มันสอดไคว%ท่ัวดงหนามีทังสุนักขาชุมหมาป.าจระเดินล%าที่ดงลี้ฝูงหมาผีแลจิ้งจอกไวล%น

มอกแท�หนักหนา ฝูงชุมหมามีมากหมาไนหากหลวงหลาย หันกวางทรายรุมกันไล%ทวยตามไต%ไล%หุยหาย เนื้อติ่ง

ตายอิด // 

 หิวแล%นตัวไวแกว%นขวักกินตาหมู%หมาชิงกันกินเนื้อแกว%นชาติเชื้อชุสะกัน ตามันหันหาเอาจนได�ข้ึนต�น

ไม�ปลายท่ีสุดหันมนุสส�จิ่งแล%นสัตต�ตัวแกว%นรู�กลัวตาย สัตต�ทังหลายมีบ%ไร�วอกค%างไก%แลนางนีส%งเสียงดีร่ําร�องใน

เถ่ือนถ�องดงสงัดฝูงชุมสัตต�ช%างเรียกชู�บ%ห%อนรู�เพสเสียงฅนเววนอยู%แก%ตัวแม%ร�องกุกๆ เหมือนมนุสส�ลําแสงยามรุ%ง

แจ�งตัวพู�ร�องว%า ชุกๆ เลิยๆ ปุนดีเคิยฝูงสัตต�ร่ําร�องในเถ่ือนถ�องดงหนา ตะวันคาตกต่ําจักใกล�ฅํ่าลับดอยเสียง

วอยๆ เล�า ล�วนปุนสนุกม%วนใจเรามากนักแล พราหมณ�เหิย สัพเพ สัตตา สัตตเน พราหเม ดูราท%านพราหมณ� 

ส%วนว%าสัตต�ทังหลายมวรหมู%เสพส�างในป.ากว�างหิมพานต�ทังกวางฟานแลละม่ังต่ําแน�ค่ังเต็มดงทังอ�งแลหลึ่ง

เหม�นหกแล%นเต็มสว%ายขนเนือง // 

 มีทังเยืองหุมป.าใหย%อยู%แฝงใฝ.ท่ีดงดอย สุกอรค%อยชุมหมู%เถ่ือนแอ%วละเลื่อนแสวงหาเทียวไพมาอยู%ละไล�

กินหมากไม�อยู%หลุยๆ ขบเสียงนันตุบตาบกรูบกราบเต็มพูดอยเสียงหมู%ชุมแล หมู% หมู% เขาเมาลู%ชิงกันนักอึก

อ�ากๆ กวนกันเสียงเนืองนันเต็มแผ%นตัว พร%องค�านแล%นหกหนีบุป.าขวีไพละเล�านันท่ัวเท%าแผ%นดินแดนฝูงเห้ีย

แลนแลล่ินมันสาบกลิ่นมันย%อมทวยหาตามันผันหาปวกเมาฝูงหมู%ชุมเต�ารู�กินเหตุเถิงระดูเดือนเจ็ดไฟไหม�ป.ามัน

ย%อมลาที่ดงเอยนฝูงเหนย%อมมีมาก เหนอ�มหากหุมพรน เหนหน�ามนเหนอีลอกมันระนอกกินกบเขียด เหนข้ี



 

 

เคียดเหนดอกเล�าใจมันเมาสมเสียดมันช%างเคียดห้ือตัวเพื่อนใคร%หัวหางพูยฅูย เหนหน�ามู%ยเหนห%อนมันช%าง

หลอนกินไก% เหนเชื้อใหย%เหนเสือป.ามันหากินแกว%นสะหลาด เหนอาดเหน // 

 คุกท%านดูถูกกลิ่นมันเหม็น เหนขีบเปนสูงคึดบ%ขุงท%านทังหลายย%อมไพตายถูกแฮ�ว ฝูงบ%างแบ�วบินสะ

แห�วเจ็บกลางลํา โอลวาดํากินหมากกอก รุ�งฅาวออกกินปลี ฝูงขิวแลลิงลิรอกลูกไม�ฟอกกินในจอนแจไพเหนือ

เลนไหนล%าป.าเฟ<ยฟูยดางเดิยดอยไพเหนือก่ิงป=าวเต�นหกผะแผ%มีทังคะแตแลคะต%ายแล%นเต�นมายหากันเงาพระ

จันท�ใสส%องยามเม่ือลิงลมอย%อนทวยลงมาเชิยชวดลวดไพผบผายทวยลมค็มาสมคําท%านเรียกปุนเจลียกแก%ฝูง

สัตต�อันซ%างกัดไม� ไม�ใหย%อันแดงไผ%งุนบงปอบขางต�นไม�ทรายเอ็นไซกินยอดจามรีสอดห�วงแหน กินรีแกว%นสะ

หลาดแอ%นซะแฅ%หน�าเหมือนฅนเทียวสะส%นสะสวาดฝูงสัตต�ล%าเนืองนันอยู%แกมกันม%วนมากหากมีบ%ไร�ในป.าไม�

หิมมพานต�ค็มีในสัณฐานที่ไพในฝ>Mงน้ํามุจจรินท� // 

 สระที่น้ันแลพราหมณ�เหิย เประกาจะ วิฆาสาธาจะ ดูรา ท%านพราหมณ� สกุณณา ชาตานิ ส%วนอันว%า

นกทังหลายมีมากชาติหากต%างๆ นานา คือว%านกเอ้ียงฅํามีตัวดําสอนปากช%าง นกเอ้ียงด%างแลเอ้ียงแก% นกอ้ินแล

แลแขกเต�าทังนกเปล�าแลนกงุมมีเปนชุมเปนหมู%เสียงพระพรู%เหินบิน ลู%กันกินหมากไม� พร%องค็ไซ�กินหมากไฮ 

พร%องค็ไซ�กินหมากฮาง พร%องค็ขันเสียงสว%าง พร%องค็ช%างร�องเสียงเซียะ พร%องเมียเรียกหาผัว พร%องค็หนัวกิน

หมากไม� พร%องผัวไห�หาเมีย พร%องว%าลูกคูไพไหนเสี้ยงคืนเค�านันโอดเอ�าทั่วดงวัน พร%องค็ขนพร%องนันค็ร�อง 

พร%องค็ตีปEกก�องเนืองนันท่ัวดงขันพระพรู%พรุยพรายอยู%คู%สาขา พร%องบินไพมาเข�าออก พร%องซํ้าพอกฅืนมากิน

ผาลาแลดวงดอก พร%องไซ�กินไกรสอน พร%องค็ฟ=อนกินหน%วย ตัวพู�ช%วยตัวเมีย // 

 พร%องกินในเสีย พร%องละเจือเปลือกนอก พร%องค็พรอกกินแต%อยาง พร%องค็ช%างกินแต%แก%น พร%องค็แอ%น

บินหนี พร%องค็ตีปEกถ�า พร%องใจกล�าร�องเสียงแข็ง ฝูงนกกกแกงมันย%อมมีมาก มันร�องกกกากบ%ปุนฟ>งบินดังอยู%

พระพรึดในป.ามืดดงมัว นกสองตัวเปนคู%ผัวเมียอยู%กับกันเม่ือกลางวันมันย%อมลาฅํ่ามาแล�ว พากันกว%าหากินพา

กันบินไพพระพรู%รํ่าร�องอยู%ในพู ตัวแม%นว%ากินปูตัวพู�ร�องว%าข้ีทูดๆ ร�องแล�วสอดหากินบินไพสะสว%าอยู%ในป.าดงดํา 

นกยูงฅํากางปEกฟ=อนเอยาะอย%องอย%อนแผ%หางตัวแม%วางเสียงล�วน ตัวพู�ร�องม%วนเสียงไยเสียงมันไหวอยู%โหลงๆ 

ร�องค%าวๆ โหว%งๆ อยู%ในดงฝูงนกหงส�บินอากาส นกเขียนอาดแลขะเหล�ร�อง ขะเหล�ๆ เสียงสว%าง นกหางค%างแล

แซงดง นกกะลิงแฝงเยี่ยวคอดบินสอดเซาะไพรหนา นกขอดข�องเปSด // 

 ป.องร�องอยู%ในดง ฝูงนกข%อลงเปนหมู%คันคู%ร�องบินมาหลาย ฝูงจุกจะลุยร�องรํ่าเม่ือพะลาดฅํ่าเรานอน 

นกเขาวอนขันม%วน นกเคล�าล�วนเอาขวัน นกอ่ีปุกขันห้ือค%าร�องอ�างว%า ปุกๆ มันมารํ่าทุกข�อยู%ซะซ่ืนชุตน ร�อง

เสียงวอนจับอยู%คอนร�องเรียกปุนเจลียกแท�ในใจ มาร่ําไรว%า คูๆ ตนร�อง โจ�นๆ อยู%หมองเหงา นกถะเหว%ายิ่งต่ํา

ค�อยนํ้าตาย�อยย%าวแท�นาอยู%ล้ํา เม่ือยามเม่ือฅํ่าเดิก็ซะล่ําว%าพ%อเหิยแม%เหิย บ%เหิยหายด�วยคําทุกข�โสกหากแสง

ลอดยามแล�งฝูงสัตต�วอนหันอ%อนป.าไม� นกร�องรํ่าไห�ชุตัวสัตต� ยินสงสารมากแท� นกมะแห�แลหงอนหวานมายิน



 

 

ผานหากินเหยื่อ บ%มีเม่ือจักได�กินเท%าเมาบินหาอยู%ซะไซ�เซาะด�วงไม�อยู%ในกลวงสับลวงใดค็บ%ถูกวันนี้วันพรูกเท%า

คองดาย นก // 

 ทังหลายหากินบ%ยาก นกจากพากแลยูงดง ทังกาหลงแลกาป.ากาบานล%าหากิน นกกะถัวบินเปนหมู% นก

ตู�อยู%เปนชุม นกคะลุมแลนกเจ�าหุมอยู%เหล%าที่ลอมฅา นกกะทาแลกาเผือกไข%เราเรียกหากินเคิยอยู%ดินแลเฟNอย ฅุ�

มนกขุ�มอยู%ครุมเฟNอยหนา หันฅนมาหลอนหลอกพรุบพราบออกบินไพ นกจังไรสอกกอกใคร%ลั่นมอกแท�หนัก

หนา หันเสือมาหลอนจวาดท%าวล�มเสียสติเพสเปนป<ตามืดร�องครางอืดลืมฅิง ใจกุ%มผิงป>นว%ามีทังกาบาแลฅางวัน

กดห�อยชันแลกดปูด นกแซ%วซูดสับกาไถในหากินเหยื่อ เพื่อฅํ่าแล�วจิ่งเมือคอนหาลางนอนซะซู% ร่ําร�องอยู%เซ่ือแซ% 

นกกาแกข้ีคร�านแสวงอยู%บานคองแลมันเท%าแคหาคําร�าย มันมักมายด�วยคําพราง ร�องอืดครางเสียงน�อยใหย%เพด

ใคร%ข้ึนที่ฅิงเท%าคระนิงหาคําเพื่อน นกปากเสียงช%างหา // 

 สัตต�อยู%ดินมันสวกเสียงแลเหง่ียงหู มันอยืนอยั่งเด�าเดียบเทียวเลียบน้ําตามริมแคมฝามันหาหนุ%ม

เหลือบออกขาดเรียกว%า นกอุ�มบาตตัวพ�อย นกจับร�อยแลจิ้งจอกทังนกออกแลนกอิง นกเข�าหม้ินแลคะโตก นก

โพระโดกย%อมหางหวีดทังนกกิดแลจีแซบมักเลือกแต%หากินท่ีชิ้นมีหลายหลากทังกาจากแลกาไชกานํ้า

ไพเปนหมู%ลงสะพรูเซาะหากินปลา นกลางนาย%อมมีมากกาลาบหากหุมสระสรี นกอินทรีแลไก%น้ํา นกเปSดซํ้า

หากมีหลาย เปSดฮิ้วอยายกันลงเปนหมู%เปSดหงส�คู%มีพอ ๒ เปSดแก%ปองกินกุ�งเหนียวบินสอดเสี้ยวผัดเวียน นก

ตีนเทียนแฅ%งแลบ กาบบัวแหบกินปลาคอนหอยหากินกุ�งก�างกกคุลวาย%างกินสูง นกทุงทุงแลยางลาน ช%างแอ%ว

อ�างบินเหิน นกฅําเงินแลเหาเหล%า นกหวักเฝ=ากินปลา นก // 

 เต็นมาบินแวด นกแต�แหวดจุกเหงาอยู%พอเขาเยียซอมซ%อมันปากม%อหากสุดใจ หันแต%ไกลมาทักแกว%น

ร�องแล�วแอ%นบินฝาย นกทังหลายเกิดมาแต%ท�องแม% เม่ือยามแต%หัวที เกิดมามี ๒ ฅาบ ตราบพ�นจากคัพภะงอก

ออกมาพ�นจากฝ>กไข%จําเริญไหย%ดีหลีเกิดมามีหูตาหางปEกเปนดั่งช%างแต�มขิดลายฅํามีขนขาวเขียวดําแอ�แต� หาก

ปุนแยงเม่ือแสงแดดต�องปรากฏท่ัวท�องวัณณะดังฅําซ�อน พร%องป>งพร%องอ%อนพร%องขาวพร%องสัวะสว%างมีวัณณะ

ต%างๆ นาๆ พร%องดํากา พร%องดําหม%นพร%องสีสุนผิวมูก พร%องสีสุกแก% พร%องสีแหล�ผิวอ%อนอ้ิน พร%องสีเข�าหม้ินผิว

มุ%ย พร%องสีอุยฮุยปงซ�อน พร%องสีอ%อนแดงแก% พร%องขาวแท�พร%องค็แหล�แหลืองลาย พรัรร�ต%างๆ มีใจอันสว%างไส

ขาว บ%มีคําสะหาวโขดเคียดบ%สมเสียดหิง // 

 สาค็บ%มาราวีสับต�องยังคึดรอยเมตรีมีใจยินดีทัดทรงมีคําโขงด�วยป<ยะภาวะเมตตาธัมมะพระเวสสันตระ

แล นกต%างเพสรู�รักแพงกันค็ร�องขางขันเซ่ิงกันไพมาพร�อมเสี้ยงเสียงกลมเกลี้ยงแล เพราะปุนดีระเมาเอาใจเขาค็

เอากันบินไพหากินสะสู%เอากันเปนคู%ผัวเมีย บ%ห้ือเสียวงสาชาติเชื้อ อยู%ใฝ.เฟNอเอ้ือกับกันในหิมมวันป.าไม�มีที่ใกล�

มุจจรินท�สระสรีโบกขรณีที่น้ันแล พราหมณ�เหิย พราหเม ดูราท%านพราหมณ� ส%วนว%าหิมมพานต�ป.ากว�างเปนท่ี

อ�างใจจดเปนท่ีประสงค�หมู%เน้ือชุมชาติเชื้อเบื้อคระนองฝูงสัตต�ของเคิยอยู%ป.าย%อมจระเดินล%าไพมาสัตต�ทังหลาย

นาๆ ต%างๆ มีใจสว%างยินดีมีใจเมตรีคึดไฅว%ชุน�อยใหย%ตัวสัตต�บ%ขบกันคาบเค�นบ%หนีบเน�นหิงสาย%อมรักแพง // 



 

 

 กันไพมาทุกฅํ่าเช�า เมตตา ธัมมเจ�าเวสสันตระ ทังวเนจอรแลพรานป.าเขาจระเดินไพเถิงเทิงค็มีใจรํ่า

เพิงขรูณาหมู%เน้ืออันอยู%ฟ>นเฟNอยกับกันในหิมมวันป.ากว�างบ%มีใจใคร%อ�างคําจัดค็ยังรักสัตต�เหมือนพ%อแม%เพื่อบุญ

ทานท�าวแปร%ปรานี ย%อมมีใจยินดีเซ่ิงป.าไม�ดังดานเพื่อบุญสมพารพระเวสสันตระตั้งใจจักบวชเปนระสีถือขอรี

เกาะเก่ียวลูกไม�ขอดเกล�าไว�เปนชฎาเอาหนังเสือมาห%มห�อยลายฟ>กฟ=อยเพสเหมือนก%อน เอารากไม�มาตาง

หมอนหนุนกาย เอาเฝNอยไม�มาตางสาดรองนอน ท%านค็มายอประกรใส%เกล�าทุกฅํ่าเช�าไหว�เปEยวไฟ มาใส%ใจ

ว%าเปนดั่งพระป>จเจกเจ�าอยู%กับด�วยลูกเต�าแลเมียตนอยู%ทิสสะหนใดท%านค็จุ%งไพ // 

 ในท่ีนั้น สับเพราะสู%แห%งห้ันหนเหนือแล�ว ท%านจุ%งไพพลันท%านค็จักไพหันที่อยู%พระเวสสันตระเจ�าใน

สัณฐานที่นั้นบ%อย%าชะแลเด มหาพนไชยเลิยกันน�อยหน�อยมาจาลําดับลําดาถ่ีถ�อย มาจาด�วยหมู%ไม�หน�อย ไม�

น�อยออรนูเนิอ มีทังไม�กอกกวิดเกวนกวาวเครือขักมอกก�าวมีทังไม�พุยไม�พ�าวพองพินเพ�า เดื่อลุงเล�าไฮฮ%างหาด

หัดแหน มีทังไม%รกฟ=าอยาดเฟNองแฟน ขระตุมตึงต�อง สักเคราะฅําคระยมย%อมไม�นิโครธลมเอยนลูกล�วน

เปนหน%วยถ�วนหากถมแถมมีทังเพกคร�อผ%อดูงาม พระดงรามตามแต%ไต%มีทังหมากไม�มากมวรมี มีทังภมาลาแมง

พู%เผิ้งบินเอารสแต%ป.าเพ�าดอกปุนนาคหากกวนเกล�าหอมมัวเมาซะลาบเอ้ือหอมคู // 

 เชื้อมากนาๆ มีทังสลิดจําปาสะบันงาเอ้ียงอ้ิน มีทังสกุณณานกเข�าหม้ินอยู%จับไม�แมนกไส�อยู%จับคอนอ

ย%องเอยียบก�านก่ิงค�อมเม่ือยามนอน หากเปนที่อยู%พระเวสสันตระเจ�าช�าง อันท%านอยู%ส�างภาวนา ทีนั้นเจ�าตาป>ส

สะระสีค็ยอมือขวากล%าวชี้ไพพายหน�าว%าท%านเถ�าจุ%งไพๆ รํ่าๆ ไพมัคคาอย%าช�าจุ%งสับเพราะหน�าสู%พระป>ณณสาลา

เม่ือนั้นแลนา อิทํ สุตวา พราหมณะ อินทํ อิสิ กตวา ปทกฺขินํ อุทคฺคจิตโต ปกฺกามิ ยตฺถะ เวสสันตโร ราชา อหุ 

ภิกขุเว ดูรา ภิกขุทังหลาย ส%วนว%าพรามพาวายปู.เถ�า ผู�เปนเค็ดเค�าภาระทวา อันเกิดมาในเผ%าพันวงสาแห%ง

พราหมณ�ทังหลายได�ยินคาถาเท%านั้นมันรู�ชั้นกับเจ�าอจุตตระสีมีใจยินดีปราโมชยว%ายแย�ม // 

 โอฐเจียรจาปราไสรไพมาถ่ีถ�อยด�อยคําอ%อนอ�อยด�วยคําน�อยงามดี เจ�าอจุตตระสีกล%าวแล�วบ%คลาด

แคล�วไคลคลา ค็มีโสมนัสสะชมชื่นยกยื่นยอกอรถวายประกอรไจ�ๆ ขอท%านไธ�จุ%งอยู%ทีฆาเปนมธุรคาถารัมมนิยา

เพราะม%วนด�วยอันควรวุฑฒิจําเริญแล พระยาเวสสันตระตนผ%านแผ�วอยู%กะทําสมณธัมม�ใส%ใจบ%เฟNองด�วยเร่ือง

อันกะทําคองท%านบ%ปองต้ังใจเจตอยู%ในท�องเทสป.าไม�เขตหิมมพานต�อยู%ในสัณฐานที่ใด ป>กกามี ค็หนีไพสัณฐาน

ที่น้ันค็มีวันน้ันแล มหาวัณณนา นิฏฐิตา กรียาอันกล%าวสังวัณณนาประดับประดาไพด�วยคาถาว%าได� ๘๐ ทัสสะ 

ค็สมเร็จสระเด็จแล�วเท%านี้ก%อนแล // 

 ธัมม�มหาพนฉบับล%วงขอข้ีอู� ปู.หนานอภิไชยบ�านหัวฝายเขียนเม่ือภอสอ ๒๔๙๗ เดือน ๓ แรม ๑๑ ฅํ่า

พร่ําได�วันสุกแล นายเหิย ขอห้ือเปนประจัยแก%ข�าจุ%งเทิอะ นิพานะ ป>จจะโย โหนตุเน //  

  


