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 รับหน�าธัมม�ละอองมดส�มผูกต�นแล  

 นโม ตสฺสตฺถุ ติสารณฺติ อหํ วนฺทามิ พุทธะ ปุตฺตา วิมาเน สพฺพ สตฺตา มุทุสาทฺธะ โอกฺกะเนตะ เนเส 

มคฺโค ตม อินทาพราหม� สพฺพ สตฺตา มนสฺส วินิทตวา อัฏ&ฐ ป(ณฺฑิกาสะ มหาเสฏฐี อาลากะเถสิ สาธโว ดูรา สัป

ปุริสสะทังหลาย นิยายอันนี้จักกล.าวยังฅ.าวเจ�าสัพพัญ1ูอันอยู.สําราญในป3าเชตวัณณอาราม มีอรหันตางามช�อย

โชตินับว.าได� ๕ ร�อยโกฏ หากเปนบริวารในเมืองสาวัตถีใหย.กว�างเปนท่ีอยู.ส�างฝูงฅน ยังมีพระยาเจ�าเมืองตน ๑ 

ส�วยแส�งพื้นเมืองสาวัตถีค็บ.เภไภยะสังมาพาดพ�องบ.โสกต�องกายา มีกัญญาหลายหม่ืนสนุกชื่นชมบาน มี

เสนาฅานหลายหลากช�างมล�ามากงัวฅวาย เงินฅํามีหลายสิ่ง เข�าน้ําม่ิง มีนางราชะธีดาซ�องแทนเปนแผ.นแก�วสา

วัตถีค็มีห้ันแล เอโก มหาเสฏฐี นามะ ยังมีเสฏฐีผู� ๑ เงินฅํารุ.งเรืองบาน ชื่อว.า อนาถบิณฑิกัสสะ มหาเสฏฐีตน

องอาจรู�คองบุญหวังเปนคุณเม่ือหน�าหวังข้ึนฟ@ารอดเนรพานส�างอารามหลังใหย.ประดับใส.แก�วแลฅําแดงรังสี

แสงองอาจใสสะอาดดูงามแล�ว ค็ // 

 ถวายเปนทานแก.พระเจ�าอันเปนเคล�าแก.อรหันตาอัน ๑ มหาเสฏฐีค็ห้ือทานโภชนะอาหารหลายหลาก

มีพร�อมพรํ่านาๆ ทานทังปริขารทังแปดกฎแขวดห้ือเปนทานค็มีใจบานชมมากค�องกลองหากตีดัง ฅนทังหลาย

นั้นชมชื่นทุกผู�ตื่นกันมามีพระยาสาวัตถีเปนเคล�าแลอามาตย�เจ�าขุนนางเอากันทานเข�าบิณฑิบาตทุกผู�หากชม

บาน ยามน้ันขุนอินทาเล็งผ.อแฅว�นห�องเมืองสาวัตถีค็หันมหาเสฏฐีทานเข�าบาตตนอินทาธิราชค็ลวดเล็งหันทัง

ขุนพรหมชมชื่นเทวดาค็ตื่นกันมา เทิงพระพุทธายอดเจ�าค็ลวดเอาสัตรเข�ามาก้ังกลางพายบนทังสัตรเงินแลสัตร

หลายหลากทังครุฑนาคนาคา เอาสัตรมาก้ังวาสพระยายมหากมาเถิงภิทุรมีน�อมไหว�ตนท.านไธ�สัพพัญ1ูค็มีมาก

นักแล ตถา ในกาละเม่ือน้ันมหาเสฏฐีท.านเล�วยังเข�าบิณฑิบาตเข�าภัตตาเทวบุตต� เทวดา พระยาอินทา พระ

ยายม ชมชื่นสัตต�แลฅนค็ตื่นกันมา เทวดาหลายหลากท้ังนาคนํ้านาคา ค็พากันมาชมชื่นอยู.ระลื่นสุมกันหลวง

หลายนันในป3าทัดท่ีห้ัน เทวดาเชตวัณณะอารามยามน้ัน อรหันตางามช�อยโชตินับว.าได�เจ็ดร�อยโกฏเปนตรามี

มหาอานันทเถรเจ�าเปนเคล�าค็มานบน�อม // 

 ไหว�วาสวันทาเพื่อจักขอราธินาพระเจ�าว.า ภนฺเต ภควา ข�าแด.สัพพูเจ�าตนสักสวาดผู�ข�าค็ขอนมัสการ

กราบไหว�วันทายังพระพุทธาตนยิ่งโยชน�เพื่อห้ือได�โผดสัตตายังฅนแลเทวดาหลายมวรหมู. อันมาแวดล�อมอยู.

องค�ฅํา เพื่อจักขอราธนายังสัพพั1ุตัญญาณเทสนาอันประเสิฏห้ือพระยาอินท�พรหมเทวบุตต�แลเทวดาทังหลาย

ลวดชื่นชมบานแลนา สตฺถา พระสวัสดาตนผ.านแผ�วได�ยินแล�วยังวัจจณายังอรหันตาไหว�วาสพร�อมกันราธินายัง



 

 

เจ�าเทสนาธัมม� ยามน้ัน พระพุทธํ ค็สอนเล�ากับด�วยหมู.คองบุญอันจักเปนคุณวิเสสห้ือเปนเหตุแก.ปุถุชนทัง

สัตต�ฅนแลเทวดาหลายหมู.เพื่อห้ือได�เข�าสู.เนรพาน วาทานะ กุสละ วิบานํ อินทา พรหม เทวบุตตํ มนุสสานํ 

สัพพะ สัตฺตา ยามน้ันพระมหากระสัตตราตนผ.านแผ�วค็มาไขกระอูบแก�วเจียรจากล.าวว.า ภิกขุเว ดูราภิกขุทัง

หลายมนุสสา อันว.า ฅนแลทังหลายมวรมาก มีใจรักหากคองบุญ บ.เอาใจมิสสาทิฏฐิมาสุรมาฝา ภาวนาแล�ว

หากพุทธิคุณหวังเอาบุญอันกว�างรู�แต.งส�างของทานมีทังโภชนาอาหารแลแผ.นผ�า // 

 อัฏฐบริขาร เคร่ืองห้ือทานมีเจตนาฅานอันใหย.เพื่อมีใจมักใฝ3เอาบุญอัน ๑ เจ�าค็ได�ภาวนาพุทธิคุณ 

ธัมมคุณ สังฆคุณ ทักฅํ่าเช�ารักสาสีล ๕ สีล ๘ ไว�กับตนเพื่อห้ือเปนผละกุสลอันกว�างนําข้ึนฟ@ารอดมหาเนรพาน

บ.อย.าชะแล ทานํ สีลํ อันว.า รักสาสีล ๕ สีล ๘ นั้นนาอย.าห้ือห.างผิดหมองห้ือตามคองธัมม�พระเจ�า อัน ๑ ค็ห้ือ

รักสาสัตต�อยู.เสมิอดี อย.าตัดเถือปาด อย.าได�บุบตีห้ือมีไมตรีกว�างแผ.ทังพ.อแม.แลยาติกา ทังครูบาอาจาริยะ ๓ 

สิ่งน้ี มีใจน�อมหล่ิงคองบุญ อย.าสับสูรฅนบาป อย.าขะหนาบหิงสา ค�าขายห้ือตามคองพ.อค�า อย.าคดเลี้ยวตาชั่ง

แลตายอย กลัวจมจอยวอยลุ.มใต�ไภยนารกไหม�อาเวจี กะทําอันบ.ดีคดเลี้ยวคือว.าได�ลักเอาเงินท.านสีกเสี้ยวนึงค็

หากสิบหาย แม.นว.าค�าขายค็เปนอันบกยอบซุ�มไพ รักสาสีล ๕ สีล ๘ ค็หากหมองไพ ห้ือได�รักสายังกายกัมม� 

วจีกัมม� คําปากค็หากจักได�เปนดีบ.ตกขีสักชาติมหาอาเวจีค็หากบ.ได�กัน คันว.ารักสาคํา ๘ อันบ.ได� ค็แดนเท่ียงว.า

จักต่ําใต�อาบาย จ.ายมภิบานค็จักเอาขวานฝายมาสับมาฝ3าหลาวเหล็กเสียบ // 

 ปGกตัวเปนทุกข�เขานักแก.แต.ข�างซ�ายรอดพายขวา เปนทุกขเวทนาโสกเสร�า เพื่อฅนฝูงหนุ.มเถ�าบ.

ตามธัมม� บ.รักสายังกายกัมม� วจีกัมม� สบปากมันค็จักตกลงอยู.ใต�อเวจีแลนา กเสสิ สรีพระเจ�าค็เทสนายังผีโผด 

เมตตาโผดสัตต�ทังอินทา พรหม ครุฑ นาค นาคา พระยายมราช ววิรูปGกขาทังสัพพะสัตต�นาน�อยใหย.ห้ือมีใจ

ใฝ3ธัมมบาลหากเสี้ยงสการชุห�อง นันทั่วท�องสาวัตถีแสนฝH ฅนน�อมหัวถวายดอกไม�ปูชา เขาเสเนโลค็พอไหวหวั่น 

น้ําสมุทธาสาคอรปGIนตีฟอง เพื่อเขายินดีกับด�วยเสฏฐีสองผัวเมียตกแต.งส�างยังเชตวัณณอารามใหย.ห้ือเปนทาน

ทังโภชนอาหารหลายสิ่ง วัตถาภารณะยิ่งนานา เทวดาทังหลายค็ชมชื่นสาธุยินยอมือค็มีวันนั้นแล ภุกขเว ดูรา 

ภิกขุทังหลาย ปางเม่ือมหาเสฏฐีผายแผ.มีเจตนาแต.กลางใจ ส�างยังมหาวิหารหลวงหลังใหย.ทังโภชนะใฝ3เปน

ทานเสี้ยงสะท�านชุห�องสน่ันห�องถึงพรหมค็มีเม่ือนั้นแล เอโก ราชา พารากสิ ยํโคภิตา ทานมณี อินทา สักโก 

เทวบุตโต อโห // 

 สิ สาธโว ฟGงดูราสัปปุริสสะทังหลาย นิยายนี้จักกล.าวห้ือรู�ข.าวห�องหน.อพุทธา ปางเม่ือเปนเทวดาอยู.ชั้น

ฟ@าชั้นเทศห�องตุสิตา มีกัญญาหลายหม่ืนระร่ืนพร�อมเทวีค็มีแล อตฺถะ สักโก เทวราชา ส.วนพระยาอินท�ตนสัก

สวาดเพื่อใคร.ห้ือเทวบุตต�อยาดลงมาเถิงพระสุทธาลุ.มใต�ในแผ.นพื้นโลกา เพื่อจักไหว�โผดสัตต�แลฅนทังหลา

ยมวรหมู.ยามนั้นพระยาอินทาตนยศใหย. ค็ถือขันดอกไม�มาลาข้ึนไปราธินา ส.สนพระยาอินท�ตนวิเสส ว.าข�า

แด.เทวบุตต�ตนทรงเพทสีลใส ข�าขอราธินาลงไพสู.ห�องเวทท�องโลกาโผดสัพพะสัตตาน�อยใหย.ที่เขาได�กะทําบุญ

ห้ือเขาได�เปนสีลแลคุณแก.เจ�า ขอราธนาเจ�าลงไพก.อนเทิอะ ตโต ดทวบุตโต วจนํ สุตวา อหะ เม่ือน้ัน เทวบุตต�



 

 

ตนวิเสสค็รู�แจ�งเหตุอาการค็รับเอาปฏิญาณพระยาอินท�แล�วนางนาศแก�วทังหลายค็มีตนตัวสายสั่นร�องก�องปGIน

วันตายนางนาศสนมแก�วหลายเคล�าคืนให�ระร่ืนเก้ียวกันวันน้ันแล อัตถะ ในกาละเม่ือน้ัน ส.วนเทวดาตนวิเสสค็

เสี้ยงอายุเขตสังขาร ค็มรณาการเม้ียนชาติมรณาตายไพ อันว.า เตโชไฟแตกไหม� ละรูปไว�ตายไพค็มีวันนั้นแล 

อัตถะ // 

 ในกาละเม่ือ เทวบุตต�มรณาจากปราสาทเวเชยยะ ยินค็ลงมาเอาปฏิสนธิแห.งห�องประเทสท�องเมืองสา

วัตถีในราวายตรีใกล�รุ.งนางท�าวค็มาฝGนหันว.ามีมณีแสงดวงวิเสสลุกแต.ฟ@าอยากลงมาทัดเคหาแห.งห�อง นางค็มา

หยุบเอายามน้ันนางค็มาสะดุ�งตื่นรุ.งแจ�งซ่ึงคําฝGนนางเม่ือพันกราบไหว�เจ�าแก.นไธ�สามี ว.า ข�าแก.พี่เปนเจ�าจอม

ขวัญว.าข�าค็มาฝGนหันแสงดีวิเสสลุกทังเทสตาวติงสาตกลงมาเถิงรอดอกข�ายอกนางเมียจักเปนเหตุสังแล พี่เปน

เจ�าข�าน�องเหน�ายังบ.เคิยหันแล นางจันทมณีไขกล.าวยังพี่เจ�าสามีวันนั้นแล โสตวจฺนํ สุตวา อาหะ ยามน้ัน คระ

สิตตาผัวม่ิงจิ่งเจียรจาว.า ภนฺเต ดูรานางสายใจเหิยน�องแก�วพี่ตรัสรู�แล�วแห.งคําฝGนอันนั้นแล นางฝGนหันได�แก�วค็

หากแล�วด�วยบุญรา เพื่อว.าสตราบุญใหย.จักมาตั้งค็ห้ือลูกน�อยหน.อบุตตาเพราะเทวดานําส.งสู.ท่ีห�องอกนาง เจ�า

จอมฝางเหิยนางนาศเจ�าอย.าได�กินฝาดส�มฝาดเค็ม ขอห้ือได�แถมตัวกัมม�ฐี เจ�าอย.าได�หาบของหนักอย.ามักได�กิน

อันร�อนกลัวลูกอ.อนราตาย //  

 นางสายใจรู�แจ�งค็รักสาแห.งอินทรีชุวันฅํ่าเช�า นางค็พรํ่าบรรเทาอดเอาบ.ลํา บ.เข�าป3าเอาหลัวกลัว

จักเข็บแลแมงป3องกลัวงูตอดขบนางยามเทียวทางค็ค.อยไพแล ค.อยก�าวบ.ราเท.าไพไกลเท.าอยู.ในคุ�มบ�านที่หล.าย

ห�วยตีนดอย คือว.านิคมแดนขอกบ.เข�าออกทางใดยามจักกินนางค็กําแยงห้ือถ่ีบ.ใส.พริกเผ็ดแลเกลือเค็มนางค็มา

กําแยงทุกสิ่งพอตราบได�สิบเอนบัวระมวรควรคราดออกจากท�องแม.มาดา ยามนั้นนางค็บ.มีโสกาโสกเส�าเลือด

ยางเจ�าค็บ.มีหลายเจ�าใจฝ@ายงามอ.อนพลันจากท�องแม.จันทามีกายาบ.เส�าดูดกินสองเต�านมนวล ควรป(ยารักสา

พ.อแม.หากลุมลารักเพียงตาสองลูกนางอุ�มจูบชุวันชุวัน ยามอาบนํ้าสีไคลชุม้ือห้ือบ.หม.นเส�าหมองขีบ.ห้ือลมมาตี

แลแดดมาต�อง บ.ห้ือฮิ่นแลยุงอย.องมาขบ บ.ห้ือมดแมงมามาใต. บ.ห้ือแมงน�อยใหย.มาดูดกินเลือดแลยางใคร 

แม.ค็ลุมลาชุมื้อ แม.บ.ห้ืออยากหนาสักวัน พอเดือนเต็มไคว.พ.อแม.ค็มาใส.ชื่อเจ�าตามนามด�วยเหตุชื่อว.า น�อยเนตร

จันทมณี โคภิตา พ.อแม.ค็มาแต.ง // 

 เครื่องตั้งทูนขวัญญาติทังหลายเฝ@าแหล.งมือเจ�าขอนขวาว.าห้ือมาอายุเจ�ายืนยาว ห้ือมีอายุได�ร�อยซาว

ปลีเปนฝGIงลาภะหลงใหลน�องเทิอะ เจ�าว.าอ้ันหมู.เชื้อช้ันวงสาพากันเอาไหมขาวมาแหล�งมือซ�ายแห.งบุตตาว.า

มานะชายหนุ.มตูปู3ย.า จักเปนพรวันน้ีค็หากเปนวันดีอันยิ่งวันน้ีค็หากเปนวันสรีวันข้ึนวันถูกพื้นนางนาศตูจักมา

แหล�งมือซ�ายแห.งเจ�าขวัญเจ�ามาตูจักแหล�งมือขวาแห.งเจ�าขวัญเจ�าอย.าห้ือได�ฝากตนตัว สามสิบสองขวัญค็ห้ือมา

อยู.ดับฅิงแห.งเจ�าตราบต.อเท.ายาวชีวี ทางขีอย.าหลอนมาใกล�เภยยะร�ายอย.ามาพาล โรคาฝูงพยาธิไข�ห้ือํากลจาก

ตัวตนมังคละพรสิบสิ่งห้ือเหมือนญาติหากปGนนี้แลนา เอกา มานะโว อัตถะ ในกาละเม่ือมานวะชายอ�อนกินสอง

เต�านมนวลได�ปลีปลายเทียวล.าเถิงไต�ล.างตีนคืนใดมีผิวใสสะอาดค้ิวค�อมวาดสมฅิง พ.อแม.แพงรักมากบ.ห้ืออยาก



 

 

ไคลคลา มีหน�าตางามอ.อนขาวสะท�อนผิวจักหันอันใดค็ใคร.ได�คือว.าหมากไม�แลทางกินสัตต�ตัวบินสอดเสี้ยวเจ�า

อ.อนน�อมค็ใคร.ไดชุอัน // 

 ค็มีแลนา ลางเท่ือหันลูกไม�เจ�าค็ใคร.ได�ชุอันแลนา มาตา ป(ตตาโล อันว.าพ.อแลแม.ค็ยิ่งรักแท�เหมือน

หัวใจ ส.วนเจ�ากุมมารค็รักสาสีลบ.กินสุราน้ําเหล�า บ.เข�าข.ายอวิชชาคือกาเมเหล�นชู� บ.อวดอู�ตัวตนบ.เมามัวหาทาง

บาปบ.ขะหนาบฝูงสัตต� บ.กําจัดสัตต�ตัวน�อยแลตัวใหย. บ.ไต.ถ�อยคําผิดตัดกิเลสา การบาปบ.ฅําราบหิงสาอยู.

ตามธัมมดาทุกเม่ืออยู.ส�างเพื่อคองบุญ ภาวนาพุทธิคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณ ทุกฅํ่าเช�า อุปGฏฐากแก�วเจ�าทัง ๓ 

ประการกับครูบาอาจารย�เจ�าทุกเม่ือทางบุญค็มีแลนา สทฺธํ อันว.า เสียงลือชาหม่ีก�องนันท่ัวท�องพาราณสีว.า 

โคภิตาและนางจันทมณีคึดชอบประกอบด�วยทางบุญรู�ยังคุณพ.อแม.แลทังเถ�าแก.ลุงตาทังฝูงอาวอาน�าป@าปู3ทังครู

บาหมู.สหายฅนทังหลายรู�จอดผับรอดห�องพาลา ค็ซํ้าลือชากันกล.าวทุกผู�ยินอัสสจันค็มีแล โคภิตาและพระ

ยาธิธัมมา ทุกโขมรณา ในกาละน้ัน โคภิตาตนพ.อค็มาเลี้ยงลูกน�อยหน.อบุตตาได� ๕ ปลีเต็มใฅว.เจ�าหน.อไธ�ค็ซํ้า

แฅวรฟGงคําพ.อแม.ค็ยังบ.ได�ด.าพ.อแม.ล.าทางใดบ.เหล�นไผสักเผ.าเท.าเหล�นอยู.ในเรือนห้ันแล อัตถะ ในกาละ // 

 นั้น ส.วนว.า โคภิตาผู�พ.อค็มีพยาธิจอดแผวมา ค็ยังบ.มีกังวลสังมาโสกเส�าเท.านอนอยู.ทังฅืนวันเตโชรม

ไหม�เดือดบังเกิดต�องโลกา กินยาสังค็บ.รู�เท.ากินนํ้าอยู.ทังวัน นางจันทมณีค่ังแค�นคัดบีบห้ือสามี คือว.าท่ีเจ็บขาแล

เจ็บน.อง ลมข้ึน หนอง เจ็บแอว วาโยลมธาตุข้ึนเดือดไหม�อยู.ทังฅืน ธาตุนํ้าข้ึนหายขาด ธาตุไฟล.าทังตัว ปถวี 

อโป เทวาโย ขรํ้าเขรือกอยากน้ําอยู.ทังวันกินยาสังค็บ.ผ.อน ปล.อยเคราะห�เพื่อนปูปลาสืบชะตาแลส.งเคราะห� 

พยาธิค็บ.หายแฅวน ลวดนอนสะแคงอยู.คู�เอยียดเสลดข้ึนติดคอ ค็ลวดจุติคลาคลาดมรณาเมือม�อนละเสียยังสอง

บัวซอนแม.ลูกทุกข�ต�องถูกยินผ.าน เจ�ากุมมารแผ.ไห� ทังแม.ไธ�มาตา ไห�ไพมากลิ้งเกลือก น้ําตาอยากไหลนอง ว.า 

อาโห โอยหนอ เจ�าผัวฅืนเหง�าจอมหังดังรือแลมาตายละสองเขือข�าขว้ําหน�ากว.าฅนเดียว ไผเล�าจักมาเทียวออก

เข�า เอาเข�านํ้าแลอาหาร ไผจักมากะทําการเลี้ยงเขือข�า ไผจักป3าหลัวปGIนนา ไผจักมาฅางอีบข�าง ไผจักเยียะการ

ไร.แลการนา ไผจักมาแปลงหอเรือนลาปGนสองเขือข�า ไผจักมาไพพอรหน�างําหัว ไผจัก // 

 ปGดโปเขือแม.ลูกยามเม่ือพยาธิไข�ในตัว ไผจักมาชวนข�าแม.ลูกก.อส�างปลูกกุสล เหมือนหนหลังดังเก.า

ทักฅํ่าเช�าดังพายหลังเล�าน้ันชา นางจันทมณีน้ําตาตกอยาดหน�าไห�ค่ังคว�าวอนฅาง เจ�ากุมมารชายอ.อนยินโสก

ทุกข�โสกามีน้ําตาไหลตกบ.ขาดหน�าทุกเท.าฟ@ายินผ.านน้ีแลนา พ.อเหิย คามโภช คามนุสสา สักโก เม่ือนั้น คาม

โภชกาชาวบ�านร�องเรียกต�านกันมาทังญาติกาหลายเผ.าค็มาเหมียดซากอ�ายโคภิตาห.อพกดาเอาใส.หีดแก�วฝLน

เฝHยดแล�วแปงดี ดาบริขารทัง ๓ เพื่อจักแขวดเอาเปนทานอยาดน้ําส�างห้ือเปนบุญไพเต็มแล�ว ค็ลวดส.งสะการ

แลพากันหามไปส.งในสุสานป3าช�ายกข้ึนใส.กองไฟค็มีวันน้ันแล โส โคภิตาโร มรเน กตวา ทานสีร ภาวนา กัมมํ 

บุญญจิตตํ อันว.าจิตตะวิญญาณแห.งโคภิตาน้ันยามเม่ือได�เปนฅนเจ�าค็ได�จําสีลแลภาวนาบุญพาตนไพเกิดท่ี

ประเสิฏตาวติงสาเสวิยอารมณ�อ่ิมแล�ว ส.วนนางหน.อแก�วจันทมณีค็มีโสกาโสกไหม�ร�องรํ้าไห�ข้ีเหงาเอาบุตตาอุ�ม



 

 

กอดอาอะออดนอนแฝงมีคําแพงสอนลูกคึดตามถูกในธัมม� ว.าดูราชายตาดําเหิยลูกรักแม.แต.นี้เม่ือหน�าเล�านี้ค็ยิน

ผาน // 

 ใจนักแก. พ.อเจ�าแมตายเสียละลูกแลเมียอยู.บ�านซํ้ากล.าวต�านว.า โอย ทุกขํ อนัตตา ชาติ ชรา ค็หากมีชุ

ผู� ค็บ.หลอนรอดแก.ผู�ใด สัตต�แลฅนในโลกค็หากต�องทุกข�โสกเหมือนกันแล คันมรณกัมม�มารอดค็เท่ียงจักว.าละ

ทอดไว�กายา นามะรูปM เหม็นเน.าละคราบเคล�าเปนผีหนอนชีกินชิ้นดูกอันนี้ถูกบัวราน นามรูปน้ียินหน.ายเจ�า

อย.าได�ร�ายหิงสาเจ�าอย.าด.าอย.าตียังสัตต�ตัวน�อยแลตัวใหย.เจ�าอย.าได�ข�าเอาตาย เจ�าอย.าได�เอาพร�ามีดผายมาปGก

เสียบ เจ�าอย.าได�ตีกบแลเขียดในนา เจ�าอย.าได�ทือปูปลามาบ�าน เจ�าอย.าต�านคําปากจาสูง ห้ือรู�จักคุณพ.อแม.

อย.าประหมาดฅนเถ�าผู�แก.แลญาติวงสา คันเถิงวันสีลห้ือเจ�าได�กะทําบุญภาวนาอุปGฏฐากอันนี้หากเปนคองบุญ

เจ�าอย.าสับสุนกินเหล�า อย.าเข�าสู.มิจฉา คบฅนพาลาใจบาป อย.าขะหนาบฝูงสัตต� อย.าตัดไม�สรีมหาโพธิ์ อย.า

มล�างสังฆะแลพุทธรูปพิมพา ห้ืออยู.ตามธัมมดาด�วยชอบ ห้ือประกอบด�วยทางบุญแลนา ลูกเหิย โสวจนํ สุตวา 

ในเม่ือนางจันทมณีผู�แม.สั่งสอนแก.บุตตาเจ�าค็มีใจชมชื่นมาก จําจื่อไว�ชุอันๆ บ.เหลือคํา // 

 แม.เจ�าชุวัน หมู.สาวหันค็หุมไผแม.ฮ�างไหมคําซํ้ามาหา เพราะว.าหันเจ�ามณีงามสมเส็ดค้ิวค�อมวาดสมตัว 

ปากเสียงหนัวอวลอ.อนคําปากม.วนจาหวานเจ�าขานทุ�มยว�ายบ.ปากร�ายคําสูงจาต.อลุงค็ว.า จาต.อป@าค็ว.า นาย 

เจ�ารู�ละอายแก.ผู�เถ�า ว.าเจ�าชุคําๆ แลนา ตถา ในกาละนั้น ส.วนว.านางจันทมณีผู�แม.ค็มีพยาธิใหย.เต็มตน โรคาค็

มาสนหนีบต�องเจ็บเสียบสันหลัง เจ็บทังตัวเม่ือยไข� เจ�าหน.อไธ�ค็ฟGIงไพหาอยาลมอยาแก�มาตกห้ือแก.แม.เจ�าได�กิน 

ลมเจ็บตัวฅิงค็ซํ้ามาเสียบแส.เส�นสันหลังค็ยังบ.แฅวนลงเจ็บแข�งขาเหลือกว.าเก.า ตนเจ�าค็หากลุมลา เอาอยามา

ลูบแม.ห้ือกินอยาแก�ค็บ.หายค็ลวดมรณาตายละลูกเปนกําพร�าอยู.ฅนเดียว เจ�าตาเขียวค็ลวดร�องไห�ถะไจ�อยู.ยิน

ฝาน ว.า โอยหนอ แม.มาตาเหิยเปนเจ�าดั่งรือแลแม.มาละตัวข�าเปนกําพร�าอยู.ฅนเดียวไผจักมาเปนคู.ข�าอยู.เรือน

ลา ไผจักมาหยิยเตี่ยวเสื้อปGIนชาย ไผจักมากินแลงงายร.วมข�า ไผจักมาร�องเรียกมาหาว.า มาเทิอะ แม.มาๆ น้ีชา 

โอย เสียดายแม. // 

 มาตาเหิยหนุ.มหน�าดั่งรือ มาละข�าลูกเต�าไว�แล�วแม.ตายไพนี้ชา เม่ืออายุข�าได� ๕ ปลีขวบเข�าพ.อเปน

เจ�าค็ลวดมาตายไพละสายใจฅ�างอยู.บ.มีเพื่อนกินนอน บัดนี้แม.เจ�ามาละตนชายเดียวฅงอยู. อายุข�ากําพร�าค็พรํ่า

ได� ๑๒ ปลีบ.มีเงินฅําสังมาแม.ค็ยังจ.ายซ้ือเลี้ยงยังลูกเต�าหน.อบุตตาครัวเรือนสังค็ยังบ.มีสักกากเท.ามีแต.ช�อนพาก

ตักแกง ข�าค็มายินแฅวนผานใจนัก แก.เถ�ามีแต.ผ�าห.มบางเดียวแล นางตาเขียวเปนแม.หมายเลี้ยงลูกอ�ายใหย.พอ

สูง ข�าค็มาคึดว.าจักเปนคุณห้ือแก.แม.จักเลี้ยงเถ�าเถิงตายแม.สายใจค�อมพออายุได� ๑๒ บ.ทันเถ�าสัง เข้ียวยังลายสี

อ.อนบ.ตกหล.อนสักอัน วิบากสังหนอแม.ห้ือข�าได�เถิงทุกข�แก.นักหนา เจ�าค็ไห�ไพมากลิ้งเกลือกนอนเหนือท�อง

เทือกกลางเรือน ว.า โอยหนอ มาตาเหิย แม.เปนเจ�าขอเอาข�าลูกเต�าเมือตามทวยยังผู�แม.ค็หากประเสิฏกว.ายังมี

ยินขีนักแก. ขอห้ือผีแม.มาเอา เจ�าค็เมากวงนั่งไห�ชะไจ�ล่ําคําผานวันนั้นแล ส.วน ปรัมมาโพธิสัตต�เจ�าตนหนุ.ม

เหน�า // 



 

 

 คือว.า รัตนมณีมีโสกีทุกข�ยากเจ�ามาเลิกซากส.งสะการกินทานทวยแล�วจอดนางแก�วยอดจันทมณี ค็เอา

วิญญาณไพเกิดที่ประเสิฏตุสิตาเสวิยอารมณ�อ่ิมแล�วลวดเข�าสู.เวียงแก�วยอดมหาเนรพานวันน้ันแล โส โพธิ สัตฺ

โต ส.วนโพธิสัตต�เจ�า คันว.าส.งสะการแม.แล�วดีงามเจ�าค็มีฅวามทุกข�ยากลําบากด�วยหากินยินผานใจนักแก.บ.มีแม.

บิตตา เท.าแสวงหาเลี้ยงไส�ไพหาบแลหลัวมาขายค�ากินเข�างายแล�วค็ไพหาเล�า เยียะอย.างนี้ชุวันๆ ลางวันใจชาย

เดียวน�อยอ.อนขอกินกับเพื่อนชาวบ�านชุวันๆ ห้ันแล ภิกขุเว ดูรา ภิกขุทังหลายเม่ือคูยังเปนทุคคตะเม่ือก.อนคือ

หากได�เสวิยทุกข�ยากอันเปนกําพร�าพ.อแลแม.ค็เพื่อวิบากแผ.พายหลังเม่ือคูยังเปนพระยาเสวิยราชได�เอาลูกนก

เสียรังมาขังไว�คุ�มแก�วได�สองวันแล�วค็ปล.อยวางไพ สุวันเน ในป3าไพหานกแม.แลเขียววิบากเชี่ยวตอบส�ายได�เกิด

มาเปนอ�ายทุคคตะน้ีแล อัตถะ ในกาละน้ัน ส.วนปรัมมโพธิสัตต�เจ�า ค็เข�าไพสู.ในเวียงหลังเรือนคับแค�น เจ�าแก.น

ไธ�หาขอกินยังอาหารเข�าน้ําแอ.วกินจ�างตําเข�าเพิ่นกินชุวันๆ ห้ันแลนา เกทิวสํ ยังมีใน // 

 วัน ๑ โพธิสัตต�เจ�สตนหนุ.มเหน�า ช่ือว.า รัตตนะมณี ค็ลีลาเข�าสู.เถิงท่ีอยู.โอสัคคี เจ�าค็มีฅวามถามว.า 

ปู3ย.าเถ�าทังสองมีการสังแลยังใคร.จ�างข�าไผอ�างแสวงหาเสี้ยงอัตตาตัวข�า แม.นว.า จักจ�างสังข�าค็เยียะชุอ้ันอ้ันแล 

เจ�าค็มีฅวามถามกล.าวสองปู3ย.าโอสัคคีเขามีฅวามถามว.าชายหนุ.มน�อยอยู.แห.งหนใดมีผิวใสซะซ�อนเปนลูกอ.อน

พ�อยมาถามหา มีลักขณางามสับซ�อยปากต�านถ�อยเสียงหวานขอห้ือเจ�าหลานพ.อบอกกล.าวอยู.บ�านแห.งหนใด

นั้นชาว.าอ้ัน เม่ือนั้น เจ�าหน.อไธ�รัตนมณีค็มีคําต�านกล.าวว.าข�าเปนลูกแห.งโคภิตาแม.ข�าชื่อว.าจันทมณีแลปู3 อยู.ท่ี

คามเขตตีนดอย ไกลชอยวอยนักแก.วัน ๑ แด.ไพเถิง พ.อแม.เทิงตายจากละข�าเปนกําพร�าอยู.ทรงผาน แม.นว.าปู3

ลุงมีการสังแล ใคร.จ�างข�าค็หากจักกะทําแลปู3เหิย ว.าอ้ัน อยู.ไจ�ๆ เม่ือนั้น โอสัคคีได�ยินคําจากล.าวในเยือกย�าว

ยินดีมีป(ยารักมากนักจิ่งปากต�านจาหวานว.า ดูรา เจ�าหลานผิวอ�อนอ.อนงามเรา คูจักเอาเปนลูกยินถูกมิตรเพิง

ตาคูบ.มีโสกาทุกข�ยาก เครื่องอย�องหากจักปGนเจ�าจอมขวัญยินชื่น // 

 เหมือนได�หม่ืนฅําขา มีหน�าตาใสสว.าง ยินปากแจ�งแก.ในใจ เจ�ามีคําไขกล.าวว.า สาธุ ดีๆ เหตุโอสัคคีบ.มี

ลูกไว�สืบเชื้อแทนเรือน เหมือนตายฅืนชาติใหม. แม.นว.า จักไพค�าค็จักปGน แม.นว.า จักใคร.กินสังแลนุ.งอย�องค็

ตามแต.ห�องหอรทัย ห้ือเจ�าอยู.ที่น้ัน ใคร.กินใคร.อย�องใคร.นุ.งค็ตามใจ โอสัคคีมีใจรักมากบ.ห้ือพรากไกลตาค็มีวัน

นั้นแล อิติ วุตฺตะ ปกฺกาเรนะ ค็มีด�วยประการดังกล.าวมานี้แล กรียาอันสวัณณนาวิเสสจาด�วยห�องเหตุรัตตนมณี

กุมมารอะลองมดส�มผูกต�น ค็สระเด็จบัวรมวรกาละควรเท.านี้ก.อนแล สระเด็จแล�วแก.ข�ายามกินเข�าทอนแล�วแล 

เดือน ๑๒ ข้ึน ๕ ฅํ่า พรํ่าว.าได�ศุกร� ภอสอ ห�าศูนย�เจ็ด วันนั้นแล ข�าพระเจ�านายน�อยตนเขียนทานคํ้าชูพุทธ

สาสนาพระเจ�าโคตมะ มูลละสัทธาหมายมีน�อยตันแลนางสุกเปนเคล�าด�วยเต�าชุฅนได�ส�างธัมม�อะลองมดส�มกับน้ี

เปนทานค็ขอห้ือข�าพระเจ�าทังมวลได�อานิสงส�ไพทุกชาติเทิอะ นิพพานะ ปGจจโย โหนตุ เม นิจจํ ๆ จิ่มเตQอะ // 

 

ผูก ๒ 

 โวหารธัมม�อะลองมดส�ม ผูกถ�วน ๒ แล  



 

 

 นโม ตสฺสตฺถุ ตโต โพธิสัตฺโต โอสัคฺคี ป(ยํ ปGตฺโต พานิโช โครัมฺมเน อติ มนุสฺสะ อัตฺถะ ในกาละเม่ือนั้น 

ส.วนว.า ปรัมมโพธิสัตต�เจ�าตนหนุ.มเหน�ารัตนมณีค็อยู.กับด�วยโอสัคคีพ.อเลี้ยงตราบอายุได� ๑๖ ปลี เจ�าค็ลีลาข้ึน

ใหย.เลี้ยงพ.อเลี้ยงแม.เลี้ยงมาตา เขาค็มีป(ยารักมาก บ.ห้ือพรากไคลครา หมู.ผู�ยินไหลตาผ.อหันเจ�าหน.อหล�างาม

เล�า หวังพิ่งเพาซ�อนผ�ายังเจ�าหน.อหล�าโพธิสัตต� เหตุว.าเจ�าอยู.ซบเซาเหงาบ.ปาก เหตุว.าเจ�าทุกข�ยากฅนผานมี

อาการบ.ปากหากก�มหน�าอยู.บ.เจียรจาบ.มีมายามาบเหล�น บ.ตื่นเต�นแยงหา บ.ตัณหาเหล�นชู. บ.ฟู3อู�ยิงใด อยู.กินไพ

ด�วยพ.อเลี้ยงบ.แอ.วเรือนไผ เจ�าค็มีใจอันซ่ือ ชําระกวาดเผี้ยวหอเรือนทุกวันฅืน บ.ปากอุปGฏฐากลุมลมตักน้ํามา

หลังหอบประกอบด�วยทานบุญบ.สับสูนการบาปบ.ขะหนาบฝูงสัตต� รู�คองปฏิบัติทุกฅํ่าเช�า เหตุว.าพ.อแม�เจ�าหาก

อยู.ตามธัมมดาทุกเม่ือเจ�าใจเชื้อคองบุญแลนา อัตถะ ในกาละน้ัน โอสัคคีพ.อเลี้ยงค็รักเจ�าดั่งดวงตา สองขาผัว

เมียค็มาแปงปGนเสื้อผ�ายังเครื่องอภารณา // 

 ชุอัน เหตุอินดูยังชายอ.อน หน�าตาย.อมหันงาม มีคําจาปากม.วน รู�ถ่ีถ�วนการคอง รู�จบถ�องเผี้ยวกวาด 

ในสลาดรู�คอง โอสัคคีค็มีฅวามยินดีเปนอันมากบ.ห้ือพรากไกลต.ค็มีแลนา ตถา มานโว พานิโช ยเนโค มนุสเส 

เม่ือนั้นฅนทังหลายโขงเขตอยู.ประเทสท�องพาราเขาค็จากันนันซะซ.าวทุกด�าวฟู3จากันว.าจักเอาไพค�าเอาเกลือแล

ปลาไพขายในเมืองรัมมวติเขตห�อง ลือทั่วท�องพารามีพานิโชเปนเคล�า เขาฟู3อู�จากันไผไผมันมันค็พากันหาคัวค�า

เกลือปลายามนั้น โอสัคคีค็มีใจใคร.ไพเอาปลาเน.าแลเกลือไพขายหวังเอาน้ําย�อนทังปลายได�จ.ายค็คึดคระนิงผา

ในใจยามกลางฅืนจักใกล�รุ.งค็มาคึดมุ.งคระนิงคันตื่นแล�วสายอาลูนแก�วแจ�งส.องดีงาม โอสัคคีค็มีคํากล.าวต�านยัง

ลูกเต�าบุตตาว.า ดูราชายรัตตนะลูกแก�ว พ.อค็คึดได�แล�วยังการอันหาเงินแล หาฅํามาเลี้ยงไส�ควรหาไว�เงินทอง

ควรคึดแองแอ.วค�าเม่ือหน�าจักเปนดีเลี้ยงอินทรีทุกเม่ือเผือเม่ือเจ�าแล�งรับไว�เสพเม่ือเถ�าเอาไว�จ.ายกินทานค็หาก

เปนการอันดีแล ลูกอันน้ีถูกบัวราณ // 

 อันการฅนชายนี้นามีดั่งอ้ี ห้ือรู�ที่แอ.วแสวงหายังเงินแลฅําเม่ือยามหนุ.มค็จักวุฒฑิรุ.งเรืองไรควรใส.ใจไพ

สอดค�ารีบหาไว�เม่ือมีแรงห้ือแสวงหาการเวียกส�างอันน้ีค็หากเปนคองดีฅนชายหัดค�าห้ือมันสลาด เจ�าน�อยนาศ

พลันยินยังคําโอสัคคีต�านกล.าวใจชื้นย�าวยินดีว.า สาธุ ดี ดี แล พ.อข�าหน.อเหน�าค็บ.อหมายค�าสักทีเหตุเพื่อบ.มี

เงินสักเผ.าบ.เคิยแอ.วค�าเมืองไกลบ.ไพไหนสักอยาดบ.เข�ากาดขายของบ.รู�คองอันค�าเชื้อพ.อแม.ข�าค็หากฅนผาน

ข�าค็บ.รู�หากกะทําการเล้ียงใส.เงินแลฅําค็บ.มีไว�สักถง คันว.าพ.อแลยังผ.อหน�าจักห้ือไพค�าค็หากตามใจจําห้ือข�าไพ

ทางใดค็บ.แหนงแลนา เจ�าค็กล.าวดังนี้ตอบบิตตาห้ันแล อัตถะ ในกาละน้ัน โอสัคคีได�ยินแล�วยังคําลูกแก�วบุตตา

มีป(ยาชมช่ืนเซ่ิงอ�ายอ.อนรัตตนะมณีห้ันแล อัตถะ ในกาละเม่ือนั้น ส.วนโอสัคคีผู�เปนพ.อค็ชวนเอาเจ�าน�อยหน.อ

กุมมารแอ.วไพตามเวียงกว�างมักใฝ3อ�างหาเงินเพื่อกู�เอามาเปนทืนค�าไพชุทีปเวียงไพเถิงเรือนพ.อเสี่ยวที่ผู�มีเงินว.า 

ดูรา เจ�าเสี่ยวอ�าย บัดน้ีข�าค็มาขอเพิ่งยินดีข�าค็มีใจ // 

 ใคร.ไพค�าทวยตามหมู.ฅนหลายเอาเกลือแลปลาไพขายแล เจ�าพออินดูแลแบ.งปGนทืนค�าบ.เนิ่นนานค็จัก

เอามาส.งคันพอกแล�วมาปGนข�าบ.ห้ือหันใจเจ�าจักห้ือลูกเก็บข�าไพบ.ว.าจักห้ือเน่ินนานแล ว.าอ้ัน แก.เสี่ยวฅําเจ�า



 

 

สหายตนห้ันแล โสตาวจนํ สุตวา ส.วนสหายฅําเจ�าเสี่ยวใจเก่ียวรักป(ยายามสหายตนมาสู.มาขอกู�แล อยืมเงินคู

จักตกเปนเสี่ยวเคล�าจิ่งกล.าวว.า เออ เอาค็เอาเทิอะ เจ�าข�าค็บ.ละเสียคําเจ�ามาหามันค็จกเอาเงินมาปGน ๕ ร�อย

หากเปนเงินข�าหาเอามาปGนเจ�าเสี่ยวรับยื่นห้ือเอามาแผวยังเรือนแล บ�านแล�ว ค็ไพแอ.วซ้ือยังปลาแลเกลือได�

นักหนากองก.อ สองพ.อลูกค็ตกแต.งเอามาโอสัคคีค็ไพหาแถมเล�า ซ้ืองัวได�สิบตัว ทึงคัวหลังแลทังสองพ.อลูกค็

ตกแต.งดาขนเอาเกลือแลปาเข�าใส.ต.างตกแต.งห�างเต็มดีค็มีห้ันแล ตโต มานะโว ปุญจะ พานิโช อันว.าพ.อค�า 

๕๐๐ เขาค็ตกแต.งดาคัวแห.งไผมันมีพานิโชหลวงเปนเคล�าค็หาม้ือปอดวันดีโภชนะดีเอาใส.เพื่อว.าจักไว�กิน

ทางเดินเอาเข�าสานแลพริกเกลือถ่ัวเน.าชิ้นไก.แห�งแลปลา ตําของกินลําชุเยื่องสัพพะเคร่ืองทางกินห้ันแล อัตถะ 

ในกาละเม่ือเถิงวันดีแล�วจอดม่ิงวันดีวันทิฏฐีโชคข้ึนวันถูก //   

 พื้นนานาทค็เอากันออกบ�านพรากจากห�องพาราตามมัคคาไต.เต�าเข�าป3าไม�ดงชันเสียงเนืองนันซ.าก�อง 

ไล.งัวแห.งไผมันขับเนืองนันเทียวกว.าเสียงหมากสว.างแลผางลางคับทางไพชะชื่น ๕๐๐ หมู.งัวหลายออกเปนสาย

บ.น�อยนับว.าได�สองร�อยนายฮ�อยใหย. อัคคีข่ีมล�าข้ึนหน�าไต.นําทางเสียงผางลางดูหม่ีมีทังเสียงมหึแล เสียงเด็ง

เสียงค�อยแคนเก่ียวระรัวขับงัวออกชอมทาง ยามเขาออกห�องฅนชองกันดูเอา อัคคีเปนหัวหน�าลูกน�องออกทวย

หลังงัวไผมันขับไล.พ�นเขตห�องพาราเขาดงหนาเปนหย�ามีหลาย เอากันยั้งจอดปล.อยงัวออกกินเก้ียงไผมันค็มาตั้ง

เข�าเอาทังน้ําแลหลัวใคร.หัวกันนันหม่ี ยังท่ีนั้นเซาน�องแลนา เสพานิโช ส.วนพ.อค�าทังหลาย ๕๐๐ ลางพร�องค็

ช�อยซอเส�นเสียงเนืองนันป3ากล�วย พร.องค็กล.าวด�วยฝูงสาวฝูงเปนชาวเดียวพ.อค�า ลางพร.องค็มาคึดใจเถิงลูกเมีย

อยู.ยังบ�าน บางพร.องค็กล.าวต�านว.าการค�าแลการขายฝูงฅนทังหลายพ.อค�า ลางพร.องออกล.าทวยงัว ลางพร.องค็

ไพหาหลัวมาไว� ลางพร.องค็มาจักไม�แลสานกUวย ลางพร.องค็ไพหาผักกินมาไว�ในที่ไกลปางนอนค็มีห้ันแล สุริเย 

ในเม่ือตะวันตกหล�า // 

 ฅํ่าไผมันพร.อเอางัวเสียงหนัวกันมัดแหล�งยังงัวไผมันแลนา รัตติยาในกลางฅืนนั้นแล รุ.งสายฟ@าพุงเรียง

ไรเขาค็เอากันไพยกออกเข�าป3าไม�ดงหนาลางท่ีเปนหินชาฝาแลเปนทุกข�แก.ใจงัวเขาทังหลาย ค็ใคร.หัวกันหม่ี

ก�องนันท่ัวท�องดไพรเสียงอย.างลางดังระรัว สน่ันก�องทั่วจอมดอยเสียงวอยๆ ดังม.วน เสียงสว.าล�วนเถิงกัน ลางที

ปGนดอยข้ึน ลางทีไต.ทางเพียง ลางทีลงดอยหลิ่ง ลางทีเปนฮ.อมห�วย เปนทุกข�ด�วยทางไพ งัวตัวใดบ.ใคร.ไพ

เจ�าของมันค็ด.าบุบตีว.า เสือกินมึงผีห.ากินหัวมึงงัวพู�กํ่าเขาหักคูใคร.เอาฟ@าบักหัวมึงแตก คูจักปาดชิ้นเลือดมึงกิน 

ด.าถ.ม ถ.ม ฅ�อนฟาดอ�ายบาปใบ�พารา งัวด.ากาพอไห�ไผบ.ได�ยินเสียงสัตต�ด.าคําร�ายว.าป3องปุ@นว.าห้ือบาปถมหัวสู

บุบตีคูพอช้ําพอเลือดข�อนจ.นต.อเท.ารอดปางนอนเอาตาวันพอเที่ยงยะดั่งอ้ันชุวันๆ งัวไผมันเดินกว.าบ.ได�กินหย�า

แลนํ้าตามใจแลนา เกทิวสํ ยังมีในวัน ๑ เขาค็ชวนเอากันเทียวไต.เถิงป3าใหย.ดินเพียงหย�าเพียงหนางามมาก    

เปนป3ากว�างภูเขียวงามตามริมธารแลฝายห�วย มีต�นกล�วยปลียาวซะฅ.านขาวเครือใหย.มีบ.ไร�เครือหวายต�นตาว 

อยายผักกุกบ.ไร�ผักกินเหมือน // 



 

 

 แปงปลูก มีดอกไม�นานา มีบุปผามาลาหลายหลาก ดูท.างกินหมากสัพพะถะมีหมากม.วงไข หมากขระ

หนุนใหย.ยวงย.างเข�าค็เอากันยั้งจอดท่ีนั้นปลดเซาห้ันแล อถะ ในกาละเม่ือนั้น ส.วนเจ�าอัคคีนายร�อยคอย

ผ.อเสี้ยงหันเต็มตาเปนถานะควรยั้งจอดอยู.ท่ีห้ันหลายวันตีนงัวเจ็บมาก ลางพร.องหากหันผอมมักใคร.ทอมอ�อย

หย�า ว.าดั่งน้ีในใจจิ่งไขคํากล.าวต�านว.า ดูรา สูท.านทังหลายมวรหมู. ๕๐๐ คูกันมาควรเราดายั้งจอดอยู.ท่ีนี้หลาย

วันเพราะว.าคูหันหย�ามีหลายนักเช.นเหลือตาปGนงัวเหิยเพราะเพื่อว.ามาไกลได� ๑๕ วันแล เจ�าเรายั้งอยู.ท่ีนี้เอา

แรงก.อนตราบว.าอ้ัน เม่ือน้ัน ฅนทังหลายเปนหมู. ๕๐๐ คูกันมาได�ยินเสียงจานายร�อยกล.าวว.าห้ืออยุดเซาชุ.ม

ชาวเรายั้งก.อนเพราะว.ามาไกล งัวลางตัวเจ็บตีน ลางตัวหลักลอก บอกห้ือหมู.ฅนหลายห้ันแล โส พานิโช ส.วน

พ.อค�าทังหลายค็ชมชื่นทุกผู� ตื่นกันแปงท่ีนอนที่ไผที่มันตกแต.งลางพร.องค็ไพผ.อทับงัว งัวตัวใดเทียวพ�นหมู.ล้ํา

เข�าสู.กินไกลเขาขับมาหายังอยู.อยู.ที่น้ันเปนฝูงแลนา โส มหาสัตโต รัตตนมณีโช นิโครธา กุป(ริกํ เม่ือนั้น มหา

กระสัตต�เจ�า // 

 ตนหนุ.มเหน�ารัตตนมณีค็ลีลาเทียวป3าขับงัวออกหากินหย�าสู.ที่นาท่ีแม.นํ้าแล�ว ตาวันเที่ยงข�อนยามแดด

ร�อนกลางวันเจ�าค็เข�าป3ายังร.มไม�เฟLอยหนายังนิโครธาต�นใหย. มดส�มไต.ลว�ายๆ มดดํากายบได�ขบไว�ตายกองเจ�า

หลอนหันมดส�มฟุ@งซว.านไต.ไพมาเหนือสาขาก่ิงไม�เขาไฝ3ห.างแปงลางใบไม�หันนุเนือกกินไม�เปลือกไพมาเพราะ

เพื่อพระยามดส�มใช�แต.งห้ือเขาแปงหอฅําแดงปราสาทไต.ยะยาบไพมาเหนือสาขาก่ิงไม�เทียวเซาะไซเหนือเฝLอย 

ลางพร.องค็อยู.ทางเหนือ ลางพร.องค็เปHยทางใต� ไต.เฝLอยไม�อยู.หลุยหลาย ตนเจ�าแลผ.อมดส�มก.อแปงรังเฝLอยไม�

ลมพัดเพือกไพนาวบ.ได�จับกันสัตต�ตัวแดงมดส�มซํ้าสืบต.อยังกันตีนจับหวันเกาะกอดนาวยอดห้ือจับเฝLอยเอากิน

เหนือเผือจับกินไต.ค็บ.ได�ปุดกันลงจากเสียกันหลายเผ.า ลางพร.องค็ตกสู.เถิงดิน ถ�วนหลายทีหลายเผ.าเจ�าค็หาก

เล็งหันอินดูสัตต�มากบ.ช.างแต.งแปงลางทังวันทังวัน หน.องห�อยยอดไม�เซาะหาเฝLอยมือบ.เถิงปุดขาดยะแตกซว.าน

ไพมาได�หลายทีหลายเผ.าตนหน.อเหน�าเล็งหันตัวแดงมดส�มแตกฟุ@งจากเสียกันเจ�าเล็งหันหลายเผ.าเจ�าค็บ.อาจจัก

อดอินดูมด // 

 เปนหมู.เจ�าค็ข้ึนสู.รุกขาเจ�าค็เอาหัตถามือนาวชองหน.องก่ิงไม�ห้ือจับกันหักเอาหลายอันก่ิงไม�มาใส.ห้ือปก

ต�นมีหลายอันหลายก่ิงตนเจ�าปกห้ันแล ส.วนมดส�มหลายเปนหมู.ยะยาบอยู.แปงรังพร.องค็พายเหนือพร.องค็เจือ

พายไต.จับก่ิงไม�อยู.รับรายไพเปนสายสอดเสี้ยวเกาะกอดเก่ียวใบเฝLอยดูเสียเหิยทุกแห.งงามพ�นแพงสุดตาห้ันแล 

สุริยะ ยามเม่ือตาวันตกต่ําตนเจ�าพรํ่าลีลาขับงัวมามัดเหล็งทุกขํผูกแห.งไผมันห้ันแล โสพานิโช ส.วนพ.อค�าทัง

หลายเปนหมู.ค็เอากันเสวิยเข�าน้ําแล�วอยู.หลับนอนห้ันแล รติยา ส.วนกลางฅืนนั้นแล รุ.งสายฟ@าพุ.งข้ึนมาส.วน

พระยามดส�มเปนเคล�าหมู.เสนาเขาค็บ.แล�วควรดีโถมนาคุณแก�วตอบบุญมันแลนา ราชาอันว.าพระยามดส�ม

ตัวเปนใหย.ค็ใช�ห้ือพ.อครัวในไพเนรมิตตกแต.งชิ้นปลาแห�งชุอันมีอาหารหลายหลากห�อมล�อมมากจดเจือมีรสห

นัวหอมอ.อนมีพร่ําพร�อมทัง // 



 

 

 น้ํานมงัว ทังเข�าหนมหนัวรสมากสัพพะหากทางกิน เขาแต.งดาหลายสิ่ง กล�วยอ�อยยิ่งนานาแล�วค็เอา

มาถวายแก.เจ�าพระยามดส�มผ.อเล็งหันค็ละมือแล ราชา อันว.า พระยามดส�มตัวเปนใหย.ค็ใช�ห้ืออามาตย�ฅนดีค็

มากลับเพสเปนฅนช.างปาก อามาตย�ผู�ต.างตารับเอาขันโภชนาแล�ว ค็ไพลัดเข�าผาปางงัวฅนหนําหนัว ๕๐๐ เขา

พ�อยตื่นกันดู ว.าเปนไผสู อันเอาขันเข�ามาปGนยังฅนใดค็บ.รู�ว.าดั่งน้ีชุฅนฅนห้ันแล โส อมัสสา ส.วนอามาตย�ฅนใช� 

คันว.า ไพรอดแล�วปางงัวค็กล.าวว.า ดูรา เจ�าทังหลายข�าค็บ.จําหน�าได�ลืมไพในวัน ว.าน้ันใส.ยังมือฅนผู�นึงช.วย

ข�าแปงหอพอลืมตาแลหน�าผู�ข�าใคร.โถมนาคุณเอาของหลายสิ่งมีโอชะรส ยิ่งถามหาไพหลายผู� ไผค็บ.เอิอะ เอา

ถามไพเถิงวันออกไผค็บ.บอกจาขาน ถามไพทางหนใต�ค็จิ่งได�เล็งหันผ.อหน�าตมมันค็ใช�อามาตย�ค็หอบถาดเข�าไพ

หายังเจ�ารัตตนมณีชายอ.อน ว.าเจ�าน้ีย.อมมีบุญในวันว.าน้ีเจ�าค็ได�ไพช.วยตูข�าเยียะแต.งห้ือหอฅําเจ�าค็มีคําตอบว.า

ข�าค็บ.ได�ไพช.วยแต.งหอ ข�าค็เท.าพอยังได.ช.วยมดส�มเตื่อมคํ้าช.วยแปงรังหักเฝLอยมาบังปกพาดเยียะดั่งนี้ช.วยเขา

แล พี่เหิย เม่ือนั้น ราชบุตตา // 

 ได�ยินถือรู�แจ�งอันที่เปนอามาตย�ปGนยักย�ายคลายจากห้ันไพหน�าห�างดาแปงตกแต.ง เข�าน้ําแบ.งเปนทาน

ยังตนฅําบุญใหย.กับทังพ.อเสี่ยวทังหลายจิ่งชวนกันสันโภชนาฅาบเข�าพร�อมหมู.เข�าฅนหลายห้ันแล อัตถะ ในกา

ละเม่ือน้ันโพธิสัตต�เจ�าสันอ่ิมแล�ว ยังฅาบเข�าโภชนา ยามน้ันเสนาพระยามดส�มค็กล.าวว.า ดูรา เจ�าตนมีบุญ

อันใหย.พระยาเจ�าแห.งผู�ข�าใช�มาราธนาตนแห.งเจ�าห้ือไต.เต�าเมือชอมเถิงหอหลวงปราสาทพระยาเจ�าค็หากจัก

โถมนาคุณข�าขอเจ�าตนมูละไพด�วยข�าว.าดั่งนี้ชุคําห้ันแล โส ตัสสะ วจนํ สุตวา อาหะ ส.วนปรัมมโพธิสัตต�เจ�าตน

หนุ.มเหน�าโพธิญาณค็รับเอาปฏิญาณสารคําปากแล�วยังอามาตย�แก�วตางตาเจ�าค็ลีลาเทียวไต.เถิงป3าไม�ดงหนา

เจ�าค็เล็งหันหอปราสาทเหลื้อมยะยวาดปุนแยงสับสีแสงห�อยป@อนแถวดอกไม�เครือวันมีขันเงินแลขันฅําชองแก�ว

งามเลิศแล�วต.อตามีทังอาสนาแลพัดพาวผารวดแท.นแก�วหากเปนแสงแท.นฅําแดงเรียงจอดแล�วพัดพาวแล�ว

ด�วยฅําขามีทังนางกัญญาแวดล�อมแหนแห.อ�อมเปนบริวารห้ันแล อัตถะ ใน // 

 กาละเม่ือโพธิสัตต�เจ�าไพรอดแล�วยังปราสาทแก�วหอฅําเจ�าค็ยกมือประหนมไหว�วาดยังท�าวราทราชา

คือว.าพระยามดส�มว.า ข�าแด. มหาราชเปนเจ�าตนอยู.เฝ@าดงหนามีกิจจการสังแลเจ�าห้ือข�าลูกเต�ามาหานี้ชา ราชา 

อันว.า พระยามดส�มตนใหย. ค็ต�านถ�อยไต.เจียรจาว.า ดูรา ทารกาชายอ.อนเราบ.เคิยหันในวันว.าน้ันเจ�าค็มาช.วย

แปงหอฅําห้ือแก.พระองค�เรา เราค็มีใจอินดูขรูณารักเจ�าเพื่อห้ือเปนมิตรแก�วสหายฅําเราจักกะทําคุณตอบเจ�ามี

ใจประกอบใคร.ได�อันใด แม.นว.าใคร.ได�บ�านเมืองค็ห้ือกล.าวต�านแหนมา แม.นว.าใคร.ได�วัตถาเงินแลฅําตามใจมัก

แห.งเจ�าขอบอกเรายิน ๑ รา ตํ สุตวา เม่ือนั้นโพธิสัตต�เจ�าค็ไหว�เล.าถวายสารว.า ข�าแก.มหาราชาเปนเจ�าอันว.า

เข�านํ้าเงินฅํางัวฅวายหนําช�างมล�าข�าบ.ว.าจัดเอาการมัวเมาในโลกต�องทุกข�โสกหนักหนาข�าเท.าใคร.ได�สิปปมันตะ

อันวิเสสเหตุใคร.รู�คําสัตต�สัพพะสัตต�ในนํ้าทังอันอยู.บนบกห้ือเจ็บท�องทุกสิ่งใคร.ห้ือเจ�าจอมม่ิงมอรปGน ๑ รา ตํ 

สุตวา อาหะ ส.วนว.าพระยามด // 



 

 

 ส�มค็ได�ยินแล�วยังคําเจ�าหน.อแก�วโพธิญาณพระยาค็มีวจนะต�านตอบประกอบด�วยป(ยารักมากว.า ดูรา 

ชายบ.าวคูค็จักกล.าวห้ือคาถามึงจุ.งดาจําจื่อห้ือได�ว.าคําสีลอัน ๑ เจ�าอย.าได�กินนํ้าเหล�า อย.าเข�าขายอาวิชชา ห้ือ

ได�รักสาคําสีลห้ือได� อย.าปากด�วยฅนใดจุ.งเอาใจตั้งหม้ันตั้งแต.วันนี้ไพ ๗ วันตราบเถิงวันแล�วเล�า เจ�าอย.านับเท.า

จาไผค็หากจักรู�คําไพทุกสิ่งว.าดั่งนี้แล�วเจ�าค็เรียนเอาสิปปมันตะแก.พระยามดส�มแล�วค็คลาดแคล�วลีลายังหอฅํา

ปราสาทยกย�ายยาดฅืนมาเลี้ยงงัวตนสันเก.าบ.ต�านเล.าจาไผห้ันแล สุริเย ยามเม่ือตะวันตกต่ําทุกผู�พรํ่าขับงัว  

เสี้ยงอวรยังหนัวหม่ีก�องนันทั่วท�องดังหลวงฅนพันพวงมัดแหลงยังงัวแห.งไผมันเสี้ยงแล อัตถะ ในกาละเม่ือ

นั้นฅนทังหลายมวรหมู.คาอันอยู.เต็มปางเขาจากันทุกสิ่งช�อยซํ้าส่ิง ๑ ลงก.อนยิ่งม.วนวอนนักแก.เปนพ.อค�าแหล.

เทียวเมือง ลางพร.องเสินแลต�องมาด พร.องค็กล.าวด�วยสาวเสียวส.าวๆ ม่ีก�องนันต�องอยู.ตีนดอยวันนั้นแล อัตถะ 

ในกาละยามนั้น ส.วนฅนทังหลายชาวหมู.ทุกผู�ว.ากินเข�าร�องเอากันทุกปากทุกผู�หากเจียร // 

 จาเหมือนฅ.าวอ�อนปางเก.าลุ.มหมู.เขากันกินห้ันแล ส.วนปรัมมโพธิสัตต�เจ�าค็บ.ต�านเล.าจาไผกินเข�าไพ

เหมือนก.อนชาวหมู.ลองค็บ.จาเอิอะบ.ขานเสียงดักปากคําสังบ.เหมือนหลังแต.ก.อนบ.ห.อนว.าฅนใดเขายินสังไส

กล.าวต�านปกป3าวร�อนกันมามีอัคคีหลวงเปนเคล�าว.าลูกเก็บอ�ายโอสัคคีค็บ.มีคําปากทุกผู�หากยินอัสสจันยามนัน

อ�ายพ.อเสี่ยวที่เปนหมู.กันมาจิ่งจาต�านกล.าวว.ายามเม่ือเช�ายังมีฅน ๑ ค็ลีลามาสู.เถิงท่ีอยู.ปางเซาเอาเข�าน้ํามาปGน

ทุกส่ิงยกยินห้ือปGนกินแล�ว ฅืนมาบ.ปากบ.หล�างว.าผีป3ามาสิงแล เสียคา ว.าอ้ัน ชุฅนค็มีห้ันแล อัตถะ ในกาละนั้น 

ฅนทังหลายมวรหมู.ทุกผู�ฅนหาอยาฟองค็ปGดแลมาขูดผ�าร�ายฅรุฑลมผี หนี หนี เนิอ ผีบ.ปากของสะหลาดแพ�คูมีผี

บ.หนีคูจักเอาหัวมึงแตกอมสวาหะ เถ�กดังนี้อยู.ไจ�ๆ คูค็บ.ห.อนจักได�หวั่นหันเขาทังหลายค็บ.เอาอยามาใส.อยากล�า

ใส.หัวงูทังหัวจักเข็บแลแมงป3องมีทังน้ําส�มป3อยใส.ปGดตัก ลางพร.องเอาพกอยาดีมาแต.บ�านว.าอันนี้ผีค�านแล // 

 ผีกลัวเอาตบหัวแล ลูบหน�าค็บ.ว.าจาเสียง ลางพร.องค็มาเขียนยันต�หิงแลผ.าจ�านว.าคาถาคูมา พร.องค็ว.า

ใบผีเสื้อแพ�ผีป3าแล ผีดอยผีตามอยค็แพ�ได�เรือนคาถาไว�เป3าเถ็ก เถ็ก พร.องค็มาสวดคาถาบทมนต�เป3าเอาเข้ียว

เสือใส.ปGกแทงสวาหะเถ็ก ผีขีลาบคุณผาบแพ�คูยังมีเจ�าค็บ.ขีจักปากเหมือนง.าวใบ�ฅนทังหลายลางพร.องค็มาส.ง

เคราะห� สะทวง อยวกสองอันส.งชนหลังปGนอายค็บ.ว.าจักหายแฅวน ลางพร.องลางฅนค็ว.ามันเปนสิลิบาทใบ� 

เอาอยาไข�ใส.รางฅาวทังพูเลิยแลหาย ข้ีทูดเอาลูบทังตัวค็บ.ใคร.หัวแลปากทุกผู�หากอัสสจันเขาจากันดังนี้ค็มีแล 

มนุสสา พานิโช อันว.า ฅนทังหลายพอกล.าวค็บ.ช.างว.าคําสังมากําดูตนตัวค็บ.ร�อนบ.ไหม�เขาค็บ.ช.างคึดใจสังแล 

ท.านเหิย อัตถะ ในกาละนั้นฅนทังหลายมวรหมู.ค็พิกฅืนสู.หานอนเสี้ยงค็มีแล รัตตนมณีชาตกํ นิฏฐิตํ // 

 กรียาอันกล.าวสังวัณณนาวิเสสเทสนาห�องเหตุรัตตนมณีกุมมารมดส�ม ผูกถ�วนสอง ค็บัวรมวรกาละควร

เท.านี้ก.อนแล สระเด็จแล�ววันอาทิตย�แลนายเหิย พ.ศ. ๒๕๐๗ ปลีสี ปางเม่ือสวาธุเจ�าบุญเถิงเปนอาวาส ๓ นาย

เหิย นิจจํ ธุวํ เท่ียงแท�ดีหลี รับหน�าธัมม�อะลองมดส�มผ๔กถ�วนสองแล ปู3หนานทาเปนผู�เขียนตัวบ.งามสักหน�อย

ค.อยพิจารณาเอาเทิอะ // 

 



 

 

ผูก ๓  

 รับหน�าธัมม�มดส�ม ผูกถ�วน ๓ แล 

 นโม ตสฺสตฺถุ ตโต โพธิสัตโต รัตตนมณี ตุมหิ ภาวะ อารัพภะ กเถสิ สาธโว ฟGงดูรา สัปปุริสสะทังหลาย

นิยายอันนี้จักเล.าจาฅ.าวเจ�าโพธิสัตต�สงัดเสียงบ.ปากทุกผู�หากอัสสจันอันเถิงวันพรูกเช�า ชาวหมู.เจ�าทังหลายค็

พร�อมกันดูตกแต.งแล�วค็คาวาสแค�วปางหลวงเสียงอวลนันม่ีก�องเสียงพร�าเก่ียวกันเสียงผางลางดังล�วนเสียงห่ิง

แก�วดังมอไพตามกันเปนหมู.ลัดเข�าสู.ห�องรัมมวัตติตามคีรีป3าไม�เล็งหันไว�ชุอันอัน คือว.าไม�ซางฅําเผิยอย.อน ไม�ยม

ห.อนเปนกอ ไม�ไร.พอน�อมเนือก ไม�เสี้ยวเผือกขาวผอนเต็มซอนรอนขอนป3ากล�วยเครือกล�วยอย.อนปลียาวหันตัง

ตาวเปนหมู.กอไม�อยู.อยายไอยดอกไม�หันอยายอยาดไม�หลายชาติภาสาพู.เผิ้วบินตอมไต.สอดละไล�นันเนือง ฅ

นทึงเมืองมาผ.อหันผาช.อตีนชันหันกาดําแลนกตู�มาอยู.อยายเฟ(ยนกเลิยขันเสียงสว.าง นกเอ้ียงด.าง ๓ โต เหว.าดํา 

หงส�ฅําไพเปนหมู. การะวิกอยู.อยายอยั่งนางณีเห็นร�องไห�เหนือค.าไม�เหมือนฅน วอกลิงล.นเทียวไต.แก.ป3าไม�เฟ(ย

หนาเทียวมักคาเล็งผ.อฝูงอ�ายพ.อค�าหันเช.นแลนา มนุสสา พานิโช อันว.าพ.อค�าทัง // 

 หลาย ๕๐๐ ค็ไพเถิงปางเพิงเซาเอากันปดงัวปล.อยย�างอิดอ.อนแล�วกินเข�างายห้ันแล โส มหาสัตโต 

ส.วนว.ามหาสัตต�เจ�าค็บ.ต�านถ�อยเล.าจาไผแม.นเพิ่นไพเจ�าค็ไพตามเพิ่นท.านค็บ.กล.าวต�านสักที แม.นเพิ่นกินเข�าค็

กินตามเพิ่น ไพเลี้ยงงัวค็ไพตามกัน คันได�เจ็ดวันรอดแล�วตนท.านเจ�ามีคุณเจ�าค็ร็ฅวามสัตต�หลายเผ.าพร�อมทุกคู

หลายเมียว คือว.า สัตต�ในน้ํา ๓ เหนือบกเจ�าค็จบรู�แจ�งทังสัตต�ตัวมีปHกบินบน รู�คําร้ินแลคํายุงไพเสี้ยงซํ้าห้ันแล 

โส มหาสัตโต ส.วนว.ามหาสัตต�เจ�าค็จิจากับด�วยฝูงหมู.เจ�าทังหลายแลนา มนัสสา พานิโช อันว.า พ.อค�าทังหลาย 

๕๐๐ เขาค็ถามดูเจ�าอ.อนน�อยบุตตาว.า ดูรา มานวะกุมมารชายอ.อนในแต.ก.อนวันซืนมึงเปนสังมึงพ�อยบ.ปากมึง

จุ.งกล.าวห้ือตูฟGงนึง รา มหาสัตโต ส.วนว.ามหาสัตต�เจ�าค็บอกพ.อเสี่ยวเจ�าทังหลายว.า ข�ากําสีลแลเจ�าเสี่ยวคันได� 

๗ วันแล�วว.าเพื่อครบอยําคุณพระพุทธยอดเจ�าจิ่งกล.าวว.ากําสีลห้ันแล อันว.ารู�คําสัตต�ทังหลายน้ันนาเจ�าค็บ.ต�าน

กล.าวจาไผเท.าดักอยู.ในใจแห.งเจ�าห้ันแล สุริเย ยามเม่ือตาวันตกหล�าฅํ่าป3าไม�มืดมัวหมองนกข้ึนคอนจับก่ิงเขา

ทังหลายจิ่งมัดยังงัวห้ันแล โย โคเน เม่ือน้ันงัวทังหลายค็มาเอากันนอน // 

 เค้ียวเอ้ืองหย�าอยู.ชุตัว เอโกวจนํ อหะ เม่ือน้ันยังมีงัวพู�บุตต�ตัวนึงเถ�าแก.แล�วรับแรงเขามันหักง�วย

หลอนตาค็หม.อน ตัวผอมผ.อสันหลังมันรู�ว.าผอมโซกซากหางเจ็บเหน็ดตัวฅิงหมดเสี้ยงงัวตัวนั้นเท่ียงนอนฅางว.า 

คูเทียวทางค็ยินอิดเม่ือย เจ�าคูค็บ.รักบ.แพงสักหน�อยเอาฅ�อนต.อยตีหลังเปนทุกข�นักแก.แห.งคูค็บ.เหม้ียน แต.ก.อน

ปางอ.อนตางหลังคูค็น้ําหนัก ๕ หม่ืนหน�าบ.ชื่นวอรฅางห้ันแล โสโคเน เม่ือนั้นงัวทังหลายได�ยินถ่ีทุกตัวหากจา

กันว.ามีสันน้ีแล เจ�าข�าน้ีค็เท.าว.าหางเจ็บหางพอง พร.องค็ว.าข�าน้ีเหลือใจสุดฝGIง ๕ หม่ืนนํ้าหนักหลัง พร.องค็ว.ามะ

ชั่งนักนักแก.เจ�า มันจําไพ คันบ.แพ�มันค็ขะหนาบเอาไพซํ้าเดินฅาวไกล ไจ ไจ หย�าค็บ.ได�กินทุกข�ผานนักแก. แดด

ร�อนไหม�ค็บ.ปลดเราเอาฅ�อนตีไจ� ไจ� ด.าร่ําไรว.าห้ือเสือกินเสือลากเข�า ถามยิงแลถามข�า ว.าผีฮ.าผีกินยินเหลือใจ

เรามากนักแลหย�าค็บ.มีที่จักได�กินอ่ิมเต็มใจซํ้าเอาซองมาสุบปากไว�แถมก.อน ขอห้ือบาปข�อนถมหัวยังตัวเขาเม่ือ



 

 

หน�าคันเขาตายค็ห้ือได�เข�าสู.อาวีจีสิบสามปลีห้ือบาปตอบส�ายเม่ือหน�า เม่ือเขาตายงัวทังหลายจ.มด.ายังเจ�าคูทุก

ตัวสัตต�ยามสงัดฅนเงียบ // 

 งังเคียดพองด.าปGนเขา ลางตัวค็ว.าเจ�าคูนี้ยังเปนฅนช.างปากเขาค็บ.รู�รักยังสัตต�คือว.าสัตต�สักตัวน�อยแล

ตัวใหย.ยังขอดไว�กัมม�เวรมักเบียดเบียนหมายหม้ัน มักขะหนาบอันตัวสัตต�ขับเรามาแต.บ�านตางน้ําคําของเขา

พ�อยบ.รักเราราค็ซํ้าเอาฅ�อนตีต.อยชุวัน หลังค็เจ็บเลือดย�อยงัวกล.าวถ�อยจากันยินกระสันใจมาก สัตต�แลฅนค็

หากเหมือนกันฅนอาธัมม�ใจบาปมักขะหนาบฝูงสัตต�มักตัดฅอเถือถากปาดชิ้นเลือดเอากินมักขะหนาบบุบตียิน

ทุกข�ขีแก.งัวกํ่าแลงัวไหมงัวแก�วลายไขบอกงัวม�อยตอบจาไพงัวตาดําเข้ียวอ.อนงัวฅําตอบคําไพงัวมอมไขคํากล.าว

ว.าฅนชุมพูนี้ใบ�บ.เอาธัมม�พระเจ�าเข�าไว�ในใจนับเยียะไพทุกเยื่องบ.รู�จักกะทําบุญมักสับสุนด�วยบาปมักขะหนาบ

เราราแท�แล ท.านเหิย โสโคเน อันว.างัวทังหลาย ๕๐๐ จิ่งกล.าวถ�อยจากันยามกลางฅืนสงัดเจ�าค็คอยลักพรอง

ฟGงยังคําเขาเจ�าฅางทุกข�ยากนักหนซํ้ามาขอดกัมม�ขอดเวรห้ือแก.เจ�าห้ือบาปเข�าถมหัวห้ือตอบเขาเม่ือหน�าคัน

ตายค็ห้ือเขาเข�าสู.อวีจีแลนา ว.าอ้ัน โส ส.วนว.า โพธิสัตต�เจ�าค็ยินกลัวสายสั่นเจ�าค็ // 

 กลัวบาปแลเวรกัมม� บ.จาเสียงดักปากเอาเหมียดไว�ในใจห้ันแล ตะตา โพธิสัตโต ส.วนว.า โพธิสัตต�เจ�าค็

บ.ด.าบ.ตียังงัวซองสุบปากเจ�าค็เอาออกปล.อยห้ืองัวได�ไซ�กินตามใตตราบเถิงเมืองรัมมเขตห�องประเทสท�องฅนห

ลายงัวเปนสาย ๕ ร�อย ผางลางหากนันเนืองเสียงเดงดังนันมาก เสียงหมากสว.างหากนันเนืองท่ัวทึงเมืองชุด�าว 

เขาว.าชาวพ.อค�าพาราเอาเกลือแลปลามารอดมายั้งจอดนาเพียงพุ�นแล ว.าอ้ัน ชุฅนห้ันแล สา ส.วนพ.อค�าทัง

หลาย ๕ ร�อยตกแห.งห�อยแปงปางกลางนาเพียงยั้งอยู.ฅนเข�าสู.ซ้ือเอาเกลือพร.องเมือดายเลงผ.อ พร.องค็มาเอา

ปลา ลางพร.องค็มาเยาะอยอกว.าพี่บ.าวเมืองไกลขอไพพาวรับต�อนยังปลาเน.านายอ.อนสักตัว อยอกใคร.หัวกัน 

เหล�นม.วน บ.าวสาวร.วนนันเนือง พร.องค็ว.าพี่เมืองไกลเหิยเจ�าบ.าวข�าขอไพเทียวเมืองพาราใคร.ผ.อ เพิ่นว.าม.วน

เต็มที ข�ามีใจใคร.เต�าพี่เปนเจ�าจักปGนห้ือไพชะรือ ว.าอ้ันห้ันแล ส.วนพ.อค�าทังหลายต�านตอบประกอบด�วยมุสาจา

คํามายาต�านกล.าวว.า พี่บ.าวพาราบ.สมคาน�องเหน�า หน�ากํ่าเส�าตัวดําบ.งามตาสักเผ.าเหมือนวอกเถ�าหลังขดหน�า

บ.หมดบ.ปลอดบ.เพราะยอด // 

 นางสูแท�แลคา แล�วเขาค็ใคร.หัวกันนันซะซ.าวทังสาวบ.าวอ�ายเมืองไกลคุ�นเคิยกันหันหน�าพอตราบได�

หกวันขายเกลือปลาแล�วจอดจักพอกฅืนเมือห้ันแล ส.วนนายฮ�อยหลวงเปนเคล�าแก.ลูกน�องไผมันว.า ดูรา ชาวเรา

ทังหลายมวรหมู.คาเปนเคล�าคู.กันมาไผใคร.ได�ครัวอันใดค็ห้ือเอากันไพซ้ือเมืองน้ีขายถูกทุกอัน กําไรมันได�มาก

วันรือหากจักเมือเมืองพาราณสีที่อยู. กล.าวห้ือหมู.เจ�าทังหลายห้ันแล อัตถะ ในกาละเม่ือนั้น ฅนทังหลายรู�แล�ว

เขาค็เอากันไพจ.ายครัวค�าแห.งไผมันแล�ว ค็ห�างดายังต.างหมอนสาดแลสายหางสาดพุบบางทบทาบห�างด�วยริบ

ไว�เร็วพลันห้ันแล โส มหาสัตต�เจ�าตนหนุ.มเหน�ารัตตนมณีเจ�าค็มีใจอินดูยังสัตต�มากบ.ออกปากจาไผรู�ในใจบ.ปาก

เจ�าหากรู�ยังคําสัตต�ตัวเปนทุกข�ถนัดไพพายหน�าคัวค�าค็บ.เอาสังกลัวเปนเวรตอบส�ายพายหน�าสู.อวีจีเท.าระนึก



 

 

เถิงพุทโธ ธัมโม สังโฆ อยู.ไจ�ไจ� บ.ใคร.ได�ครัวค�าสังสักสิ่งสักอันห้ันแล โส มนุสโส พานิโช ส.วนว.า พ.อค�าทังหลาย 

๕ ร�อยค็หันอ�ายอ.อนน�อยบ.เอาสังเจ�าเท.าน่ังก�มหัวอยู. ฝูงชาวหมู.แลชาวปางเขาค็ถามยังเจ�า // 

 ว.า ดูราชายหนุ.มเหน�ารัตตนมณี เพื่อนจักลีลาฅืนอว.ายครัวค�าท.านค็บ.เต็มพ.อมึงส่ังแลบ.เอาครัวค�าหาก

หลวงหลายพ.ออ�ายโอสัคคีค็ยังส่ังตูทังหลายมาทุกสิ่งมึงจุ.งมาซ้ือเอาครัวเทิอะอ�าย วันพรุกเราจักหว.ายฅืนเมือชะ

แล มหาสัตโต ส.วนว.า มหาสัตต�เจ�าค็บอกเล.าชาวปางว.าข�าบ.เอาสังแลเจ�างัวข�าเจ�าพร.องค็เจ็บขาพร.องค็หลังมัน

ลอกพร.องค็หางมันเจ็บพร.องค็หนังมันเน.าข�าค็เท.าบ.เอาสังเพราะอินดูสัตต�มากผอมโซซากบ.ตุ�ยพีเจ�ามีคํากล.าว

ต�านยังหมู.ชาวบ�านทังหลายห้ันแล ภิกขุเว ดูรา ภิกขุทังหลาย ปางเม่ือคูตถาคตเม่ือก.อนได�เปนชายอ.อนน�อยบุต

ตาวิบากหนาตอบส�ายในชาตินั้นทุกขีมีพ.อแม.ซ้ําตายละไว�ทุกข�โสกไหม�หนักหนาได�หย�าแลหลัวมาขายเลี้ยงไส�

อัน ๑ ค็ได�ห้ือไข.นกจากเสียรังค็ยังบ.เปนที่แล�วค็ไพปล.อยไว�ในรังวิบากปลงตอบส�ายมาฅืนฅอบปางลูนเปนหน.อ

พุทธังกูรค็ลําบาก เถิงตัวเปนทุกขานักแก.มีพ.อแม.ยังตายเสียเม่ือยังแดงแลนา อัตถะ ในกาละเม่ือก.อนชาติ ๑ ค็

ได�มาเกิดเปนทุคตะปางเม่ืออยู.ในเมืองเวสาลีใหย.กว�าง ยังมีฅนผู� ๑ มีใจมักใฝ3อ�างขอยังเข�าน้ํา // 

 เสียฝ3ามารอดห�องฅาวา ข�าค็ได�ทานโภชนะน�อยมากหน�าบุญอันนั้นค็หากนําเถิงได�เปนลูกโอสัคคีนั้นแล 

ท.านเหิย สัพเพชนา อันว.าฅนทังหลายหนุ.มเถ�าอย.าได�เข�าสู.โมหามานะทิฏฐิวิจิกิจจาห้ือหลีกเว�นสีล ๕ เส�นห้ือได�

ไว�กับตัว พุทโธ ธัมโม สังโฆ เปนท่ีเพิ่งไพไจ�ไจ�ค็หากจักได�เข�าสู.เวียงแก�วยอดนิพพานวัน ๑ บ.อย.าชะแล ท.านเหิย 

อันนึงห้ือมีกรุณารักมากยังสัตต�และฅนค็หากเหม้ียนกันกว.าสัตต�ตัวดําน�อยใหย ค็อย.าห้ือได�ขะหนาบบุบตี ห้ือ

ได�พ�นจากบาปทางขีตามดั่งพระมุณีกล.าวไว�เจ�าหน.อไธ�ยินกลัวอยู.ตามธัมม�พระเจ�า เจ�าค็บ.เอาครัวค�าใส.หลังงัว

มาห้ันแล โสปะนิโช ส.วนพ.อค�างัวทังหลาย ๕๐๐ คันรุ.งแจ�งรวายตรีเอากันลีลาฅืนพอกออกจากห�องรัมมวติเขา

มีใจชมมาก ผางลางหากนันเนืองเสียงเก่ียวกันม่ีก�องเสียงหมากสว.างดังล�วนไพตามทางหลวงเสียงสนั่นระร่ืนงัว

นายฮ�อยเปนหัวหน�าข้ีมล�าไพก.อนนําทางเข�าดงขวางกลางเถ่ือนปลดอยู.ห้ันเปนคราววันลูนจิ่งห�างไพแถมเล�าเข�า

ป3าไม�ไพรหนาหันรุกขาก่ิงค�อมอ.อนอ.อนน�อมกับใบไม�ในไพรมีหลายสํ่า // 

 ต�นสูงต่ําอยายไพเตมดง ไพรหลายหลากเตมทุกฝากหิมพานต�ห้ันแล อัตถะ ในกาละนั้นไสร�เขาค็ออก

ป3าไม�ไต.ตามทางมาด�วยมคาย.านกว�างฟากเถ่ือนถํ้าดงหนาค็มาเถิงเมืองพาราณสีใหย.กว�างท่ีอยู.ส�างเรือนเขาลูก

เมียพ.อฟ3าวฟGIงมารับต�อนไผมันปลดงัวลงกลางข.วงแล�วค็ซํ้าปล.อยงัวเขาห้ันแล ตะโต กุมมาโร มานะโว ส.วน

พุทธกุมมารลายบ.าวค็มารอดแล�วยังเรือนส.วนโอสัคคีค็เฟLIอนฟGIงค็มารับต�อนบุตตาแล�วค็ปลดต.างไว�แล�วค็บ.ได�

หันสังมันยินกลวงใจมากค็ซ้ําปลดไพเสี้ยงหลายหลังค็หันยังงัวเปล.าไว�มีแต.ผ�าห.มครัวทรง โอสัคคีผู�พ.อค็ถามเจ�า

หน.อหล�าโพธิสัตต�ว.า ดูราลูกรักแก.พ.อครัวค�าน้ันชายสังบ.เอามาเท.ามาตัวเดียวดายตัวเปล.าเอาเงินเก.าฅืนมานั้น

ชา เม่ือนั้น โพธิสัตต�เจ�าชาวบ.าวค็กล.าวว.า ข�าน้ีบ.ได�สังมามาแลข�าเท.าอินดูงัวข�าแข�งเจ็บขาฮ�าน ลางตัวค็ลอก

ลานกลางหลัง ข�ากลัวบาปปลงตอบส�ายพายหน�าบาปถมหัวกลัวผิดสีลผิดธัมม�พระเจ�า ข�าพอบ.ได�ครัวค�าเยื่องใด



 

 

มาแล พ.อเหิย เม่ือนั้น โอสัคคี เค่ิงเครียดหนาสมเสียดไว�หมู.กลางย.านเหิยกล.าวตอบว.า ดูรา ชายฅํารักพ.อคูค็

บ.คึดค็ด�วยบ.มีสังจึงชวนตัว // 

 ม่ิงไพสู.ที่อ�ายเสี่ยวสหายค็พอได�เงินมา ๘ ร�อยซ้ืองัวต.างปGนมึงกับเกลือแลปลาเน.าเอาห้ือแล�วเพื่อไพ

ขายได�กําไรคูไพชูจ�างท.านขีดอกค็ดีปGนตัวมึงสังแลมาใบ�บ.ใครได�เงินฅําบ.กะทําเหมือนท.านปากพ�นบ�านกล.าว

กล.าว เจ�าตนบุญดักเงียบเจ�าค็บ.รู�เคียดเจ็บใจเท.ามีน้ําตาไหลย�อยหน�ากลัวพ.อเลี้ยงบุบตี โอสัคคีหาดห�าวว.าอ�าย

ใบ�ง.าวทุคตะมึงเสียดายเงินคู ๕ ร�อย งัวสิบตัวค็มอบปGนมึงเจ�ากุมมารค็ร�องไห�ว.าข�าค็ยังบ.มีเงินสักปHเจ�าควรก้ิว

ร�องไห�จะไจ�ล้ําคําผานห้ันแล มหาสัตโต ส.วนมหาสัตต�เจ�าค็เหงาอยู.ห้ันซอนรอนยามตาวันอย.อนคล�อยเจ�าค็มีคํา

ด.าว.าเจ�าฅําฅําว.าคําหลายทุกเผ.าเจ�าค็หากรักยังงัวมือลูบหัวแล ลูบหน�านั่งปGIนว.ากลางเรือนห้ันแล สุริเย ยามตา

วันตกต่ําแล�วคลาคลาดแคล�วเข�าสู.คํารบดบดําตันมืดเจ�าค็ยินคึดฝLดตันใจว.าจักเอาเงินที่ไหนมาส�ายห้ือพ.อเสี่ยว

อ�ายหัวเวียงน้ันชาว.าอ้ันมันค็บ.มีสังจักเปนท่ีเพิ่งค็เท.ายินดีกับด�วยสีลธัมม�กัมมัฏฐาน ยามนั้นงัวตานแลงัวแก�วค็

ปากจะแจ�วจากันว.าอินดูเจ�าตนฅําน�อยบ.าวพ.อเลี้ยงว.าห้ือมันส�ายค.าเรามันไพกู�เงินเพิ่นมา ๕๐๐ พ.อเลี้ยงว.าห้ือ

มันแทนยังเค่ิงแค�นใจ //  

 เจ�าควรเรากล.าวที่เงินฅําที่เก.าเสาเรือนมันห้ันแล มีเงินขุมนึงท่ีเชือกมัดแห.งเรางัวตัวบุตต�ซํ้ากล.าวว.า

ข�าค็รู�ขุมฅําที่แกลบฮําปกไว�ที่จิมใกล�ริมขุมฅํานั้นมีไว�หนาหนําเขาจากันเม่ือโพธิสัตต�เจ�ายังนอนอยู.ตราบเถิงรุ.ง

ระวายตรีห้ันแล โสวิภาตา รัตติยา ในกลางฅืนแลรุ.งสายฟ@าพุ.งเถิงขวายเจ�าสายใจค็ลุกซ.วยหน�ามาตั้งเข�าแลหุง

แกงยามฅาบงายมาสู.ยังพ.อแม.แล�วดีงาม ส.วนเจ�ากุมมารชายอ.อนจิ่งปากม.วนคําจาเซ่ิงบิตตาพ.อเลี้ยงว.า ข�าแด. 

มหาราชเปนเจ�าขอถามยามเมินนานเม่ือแต.ก.อนเงินฅําพ.อค็ยังมีฝGงไว�ดีบ.เอาออกขอพ.อบอกห้ือข�าลูกดีหลีนึงลา 

โส ตัสส วจนํ สุตวา อหะ ส.วนโอสัคคีพ.อเลี้ยงค็ยกบาทถ�อยเจียรจามีโกธาเค่ิงโขดว.า ดูราอ�ายกําพร�าตาดําคูบ.มี

เงินฅําสังแลเจ�าขุมฅําคูค็บ.มีสักเผ.ากล.าวเท.านั้นปGนชาย คันว.ามึงหันขุมเงินแลขุมฅําอันใหย.มึงจุ.งไพขุดเอามาคูบ.

ว.าสังปGนอ�ายคูค็อานุญาตได�ยินโอกาสห้ือปGนมึงชะแล ว.าอ้ัน ส.วนปรัมมโพธิสัตต�เจ�าตนหนุ.มเหน�าโพธิญาณได�

ยินโอสัคคีอานุญาตเจ�าฟGIงควาดค�าว // 

 เอาเสียมแล�วลงเรือนไพผ.อทัดท่ีห้ันตีนเสาเอาเสียมขุดชักวาดมือคดยาดรูดินหันเงินขาวกองก.อเปนเงิน

หล.อฮางเรือเจ�าค็ขุดข้ึนเมือห้ือพ.อเลี้ยงปGนค.าส�ายแทนงัวค็ได�หกแสนขาวเผือกเต็มเทือกห�องเรือนมันห้ันแล 

ส.วนปรัมมโพธิสัตต�เจ�าค็จิ่งเอาเสียมไพแถมเล�าขุดแห.งท่ีขุมฅําอันงัวตาดําต�านกล.าวกลางข.วงบ�านโอสัคคีท่ี

แกลบมีปกไว�เจ�าค็เอาเสียมขุดฅําคดเอาดินดําออกแล�วซํ้าหันใส.ฅําขาเจ�าค็คดเอามาห้ือยังพ.อเลี้ยงโอสัคคีมีฅํา

หกแสน ๕ หม่ืนส.วนพ.อเลี้ยงค็มีใจชื่นชมบานเพื่อว.าจักขุดเอาฅํามาส�ายเหลือค.าอันยังงัวเมียค็ใคร.หัวผัวมันค็ซํ้า

สู�ว.าอ�ายอ.อนอ.อนนี้มีบุญเงินอยู.ใต�ถุนมันค็รู� ฅําอยู.กลางข.วงบ�านมันค็ซ้ําพ�อยหันซํ้ารักมันเหลือกว.าเก.า โพธิสัตต�

เจ�าค็บ.ว.าคําร�ายแลคําดีเท.ามีไมตรีกว�างแผ.โผดยังพ.อแม.แลสัตต�ฅนเจ�าลงเรือนแล�วไต.เต�าเถิงท่ีอยู.อันฝูงงัวทังสิบ

ตัวแล�วค็กล.าวว.า ดูรางัวทังหลายเหิยเจ�าบัดนี้ข�าค็ซื้อเอาสูเจ�าแล�วส�ายยังเงินปGนข�าค็โผดเอาตัวสูเจ�าข�าจักปล.อย



 

 

เข�าป3าหากิน กลัวท.านยิงท.านข�า กลัวท.านผ.าตีหัว กลัวเพิ่นเอาปาดจิ้นมาป(Yงจี่แกงกิน ตั้งแต.นี้ไพพายหน�าห้ือสู

เจ�าชวนกันไพในดงไพร // 

 ไพกินเฟLองแลหย�าอ.อนที่ฮ.อมห�วยภูเขาพุ�นแล เจ�าค็จูงงัวพู�แก�วตาดําทังงัวฅําแลงัวกํ่าสิบตัวพรํ่าเปนฝูง

ไพเถิงดงหลวงกลางป3าแล�วเจ�าค็กล.าวว.าอย.าฅืนเมือตัวฅนเชื้อหนาบาปร�ายได�ข�าเอาตายชะแล งัวเหิย คันว.า

มหาสัตต�เจ�าสั่งแล�วเจ�าค็คลาคลาดแคล�วฅืนมาห้ันแล ตโต โสโคเน ไพพายหน�าแต.นั้นส.วนงัวทังหลายฝูงน้ันค็ได�

ไพสู.ป3ากินเฟLองหนีเสีบเมืองอยู.ป3าแอ.วล.าไซดงไพรค็ลวดกลายเปนงัวป3าผีป3าเลี้ยงยังเขาห้ันแล มหาสัตโต ส.วน

ว.ามหาสัตต�เจ�าค็เทียวไต.เต�ามัคคามาเถิงโอสัคคีพ.อเลี้ยงอยู.ที่ห้ันหลายวัยเจ�าค็เอาเงินแลฅําเมือส�ายกลัวเปน

บาปร�ายกับตัวส�ายแลแทนทึงหน้ีเก.าแลหน้ีใหม.แทนปGนเสี้ยงบ.เสร็จสะหลอส.วนโอสัคคีพ.อเลี้ยงแลแม.เลี้ยงหน.อ

เหน�ามาตาค็ขนเอาเงินฅํามาใส.เลมเตมพ�อยเสี้ยงกลางเรือนยุท.างกินและจ.าย ยุท.างค�าแลขายของเจ�าค็บ.มีคําขี

หมองโสกไหม�สองขาผัวเมียค็ซ้ําเติมรักเหลือเก.ายังหน.อเหน�าโพธิญาณเขาค็บ.รู�ยังเจ�าตนฅานบุญใหย.เปนหน.อไธ�

พุทธังกูรเขาค็ว.าเปนลูกเก็บท.านผู�อ่ืนฅนทุกแอ.วมาขอด�วยท่ีแท�ค็หากเปนกุมมารบุญใหย.จักได�นั่งกินบ�าน // 

 แลเสวิยเมืองเจ�าค็บ.คึดคระนิงสักเผ.าเท.าเอาพุทธคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณ ไพอยู.ไจ�ไจ� รักสาสีลกะทําบุญ

นั้นหากเปนดีกะทําการอันบ.ดีค็หากเปนบาปพระมุณีเจ�าจิ่งเทสนาไว�ว.าปุคคละผู�ใดได�กะทําขะหนายข�าฝูงสุตต�

ตัดไม�สรีมหาโพธิ์มล�างสังฆะแตกเปนสองมักปองผิดพ.อแม.มักด.าแต.ยังสรมมล�างเจดีย�แลพุทธรูปพิมพาแลหน.อ

อรหันตาย.อเปนบาปกัมม�แลบาปใหย.ตกต่ําใต�อวีจีพุ�นแลนา โยนโล คนฝูงใดแถวเถ�าทังชาวเจ�าแลอริยากัมม�สีล

ภาวนาทุกเม่ือนาบุญแผ.ปกงํารู�กะทําอุปGฏฐากยังพ.อแลแม.ทังแก�วเจ�าทังสามห้ือได�ค็เที่ยงว.าจักได�เปนดีบุญ      

สีลทานมีคําช.วยค็บ.ตกถอยเสียสักอันเหมือนทุคตะเจ�าบ.าวงัวกล.าวห้ือขุมฅําน้ันแล รัตตนมณีชาตกํ นิฏฐิตํ กรี

ยาอันสังวัณณนาวิเสสจาห�องเหตุกุมมารมดส�มผูกถ�วน ๓ ค็สมเด็จแล�วแล สระเด็จแล�วยามเม่ือเวลา ๑ โมงห�า

สิบนาทีเม่ือยามกินข�าวตอนแล�ววันจันทร�เดือน ๑๒ ข้ึน ๘ ฅํ่าปลีสี พ.ศ.๒๕๐๗ แล ข�าพ.อจันบ�านนาคตเหนือ

หัวบ�านพิจารณาเอาเทิอะ // 

 รับหลังธัมม�อะลองมดส�มผูกถ�วน ๓ แล  

 

ผูก ๔ 

 รับหน�าธัมม�อะลองมดส�มผูกถ�วนส่ีแล 

 นโม ตสฺสตฺถุ ตถา เอโก โพธิสัตโต จริติ นาโคนะ มหิงสา บุตตา มานะโว โสตุชนะ สปุริสสะทังหลาย 

นิยายอันนี้จักกล.าวยังฅ.าวโพธิสัตต�เจ�าตนชื่อว.ารัตตนมณีค็ลีลาลงแอ.วเที่ยวล.าเหล�นกลางนา ยาม คิมาหะ คือ 

เดือน ๘ ข�อนไถนาเจ�าค็หันชายมานวะผู� ๑ อาสัยเซ่ิงกะทําการเสียงหงนหงานร�องด.า เอาฅวายแม.เถ�าไถนา    

ฅวายแม.น้ันนามีบุตตาตัว ๑ ค�อมค็เกิดอันกินนม ร�องซมซานหาแม.ร�องแงวแงหาแม.กลางนา ร�องไพมากลาง

เปลวแดดไหม�แห�งร�อนยามตาวันจักข�อนเที่ยง ฅวายแม.เถ�าหากหิวแรงเจ�านาค็มีคําแถมแข็งด.าเจ�าว.าเทียมคํา



 

 

หลัง โอย ทุกขํ อกแตก เอาฅ�อนแดกสันหลังว.าเปนสังแลบ.ไพเล�าห้ือผีห.ากินมึงคูบ.เพิงใจสักหน�อย ฅวายแม.เถ�า

ห.าปGก หน�าจกหงก สบตุ.นอ�ายผี ทุรฅนพาลาขับด.าฅวายว.าผีท้ืนผีรากฅวายแม.เถ�าหากเหลือใจ มีน้ําตาไหลย�อย

หน�าลูกค็ซ้ําไห�มาหาฅวายบุตตาลูกหน�อยใจใฝ3ห�อยกินนมแล.นมาชมยังแม.ร�องอะแอ // 

 ไห�วอนหาใจถ�านม ๒ เต�า ส.วนอ�ายกํ่าเส�าพาลาชัดเอาฅ�อนมาตีพาดเจ็บขนาดหลังพองร�องแงๆ หก

แล.นเมืออยู.ห้ันกลางดอนนา แผ.เสียงวานร�องไห�จะไจ�ใคร.กินนม ยินขมใจใช.น�อยฅวายน�อยใคร.กินนม ยามเม่ือ

โพธิสัตต�เจ�าไพเถิงรอดห้ันมันซัดตาสอดเล็งหันยังมหิงสาฅวายอ.อนเจ็บฅ�อนอ�ายพาลาเจ�าค็หันตาผ.อเจ�าอ.อน

น�อยยินกล.าวว.า พุทโธ ธัมโม อ�ายบาปขะหนาบแท� ฅวายมันยามตาวันพอเที่ยงมันค็บ.ปล.อยยั้งฅวายอ�ายผี

พรายใจบาปขะหนาบแท�บุบตีด.าผีฮ.าผีกินชุข�อ ด.าว.าตายฮ.าตายโหงห้ือมึงตายมึงเน.าว.าคําเก.าซํ้าหลาย อ�ายตา

แมนใจบาปขะหนาบแห.งฅวายน้ันแท�แลนา อันว.าลูกฅวายตัวอ.อนหน�อยไห�ซะซ�อยใคร.กินนมยินขมใจแผ.ไห�อิน

ดูแม.แก.นไธ�บุตตาว.า โอยหนอ พระมาดาเหิย แม.ข�าเจ�าค็ซํ้าด.าบุบตีบ.มีคําดีสักเผ.าข�าจักเปลี่ยนแม.ข�าค็ยังอ.อน

น�อยบ.มีแรง ข�าอินดูแม.จอมแพงทุกข�ยาก ชักไถลากดินเมืองยินเคืองใจกับแม.ข�านํ้าตาอยาดไหลนองแลนา 

มาตา วจนํ สุตวา อาหะ เม่ือนั้น // 

 มหิงสาฅวายแม.ได�ยินลูกไห�อะแอ.วยินวอนว.าอินดูแม.ตัวพอนร�องไห�ในที่ไกลดอนนา พระมาดาแม.เจ�า

ตอบกับลูกเต�าเจียรจาว.า ดูรา บุตตาเหิยแม.อย.าไห�ซะซ�อยเหลือใจแม.ค็ทรงผานทุกข�ยากยินลําบากเหลือใจแม.ค็

ใคร.กินหย�าค็หากเหลือใจนํ้าเอยนใสแม.ค็ยังบ.อาบแม.เจ็บขนาดสันหลังเลือดค็ยังย�อยแข�งเจ�าค็ซํ้าด.าแช.งว.าห้ือ

ตายสายใจเจ�าแม.อย.าได�ไห�นักแดอดเอาแรงเจ�าชายยังอ.อนเพราะเกิดมาได� ๓ เดือนพ�อยจักมาปองเปลี่ยนยังตัว

แม.เจ�าค็ยังบ.แพ�ง�อนแลไถ ขอสายใจอย.าว.าเจ�ามันจักด.าตีชายชะแลว.าอ้ันห้ันแล อัตถะ ในกาละน้ันมาตาฅวาย

แม.ค็ไห�ผดแผ.ไพมากล.าวว.าบุตตาลูกเต�า ว.าอ้ันเอาเทิอะสายใจ บัดนี้แม.ค.อยไพหาเจ�าห้ือลูกเต�ากินนมท่ีขุมฅําอยู.

ห้ัน กล.าวดั่งอ้ันแก.บุตตาว.าเจ�าอย.ามาใกล�กลัวแต.อ�ายบาปใบ�พาลาพ.อนาจักตีหลังแห.งเจ�าขอห้ือเจ�าลูกอด

เอาฅําตาเบ�ารักแม.ฅวายอ.อนน�อยค็ไห�อยู.กลางดอนนา // 

 ไห�ซะอ้ืนหายังใคร.เปลี่ยนยังแม.เจ�ามาตามีโสกาโสกไหม�เพราะว.าอินดูแม.ออกไธ�มาดาฅวายตัวแม.ค็

กล.าวแก.เจ�าบุตตาว.า ดูรา ลูกรักแม.เจ�าว.าจักมาเปลี่ยนแม.เจ�าไถนา คันเจ�าไหย.มาเพิ่นค็จักห้ือพายังง�อนแลแอก

บ.ผิดแผกเหมือนคูแม.นี้แลนา ว.าอ้ัน ส.วนว.าพระหน.อแก�วโพธิญาณเจ�าค็จุกฝLนชันเล็งตาผ.อยังฅนบาปใบ�ไถนา 

ค็อว.ายขวาอว.ายซ�ายอ�ายใจร�ายพาลาถามตีหัวฅวายอยู.จะไจ� มันค็เล็งหันโพธิสัตต�เจ�าจุกอยู.ห้ัน ดอนนา มันค็

กล.าวว.าดูราชายอ.อนน�อยคูบ.ห.อนเคิยหันฅวายเปนสังดังนี้บ.รู�จับรอย คูค็บ.เสียดายสักหน�อยคูจักขายห้ือเพิ่นข�า

เพิ่นตีหัวมันคูค็บ.กล.าวยังบาปมันค็ขะหนาบว.าจักขายมึงจุ.งซ้ือเอาเทิอะ อ�ายคูจักขายห้ือถูกๆ ปGนมึงเสียหนา จึง

พึงจาคําใหย.แล�วมันค็ปลดปล.อยไว�ยังฅวายล�าค็ถามอ�ายปGนอ�ายน�อยโพธิสัตต�เจ�า เจ�าค็บ.เอ้ือเอามัน มันค็กวน

เกล�าบ.ยั้งถามว.าอ�ายคูจักขายคูค็บ.เสียดายแม.ฅวายตัวเถ�า เอาค็เอาเทิอะ อ�ายชายเหิย ทึง ๒ ตัวแม.ลูกขายถูกๆ 

ปGนมึง ค.าฅําสองสลึง // 



 

 

 ๑ ว.าอ้ัน อยู.เนืองเนือง คันมึงบ.เอาคูจักส�าลาบแกงกินชะแล ว.าอ้ันอยู.ไจ�ๆ เจ�าหน.อไธ�โพธิญาณจิ่งขาน

คําตอบต�านว.าค.ามันเท.าน้ันคูค็จักเอา เจ�าค็กล.าวว.า ดูรา พ.อนาผู�เถ�าแกฅนขะหนาบแล�วค็บ.ซ้ือฅืนอ้ันชะรือ คัน

เจ�าจักซ้ือฅืนคูค็บ.ซื้อว.าดั่งน้ีห้ือพ.อนาห้ันแล เม่ือนั้น พ.อนาค็ขานว.าคันขายแล�วค็บ.ซ้ือฅืนเอาแถมยังฅวายแม.ดํา

ตัวนี้เล�ายะนาเข�าค็บ.ดีสักเทื่อ คันขายแล�วค็ขาดทืนบ.ซ้ือเอาฅืนแถมเล�าแล ชายเหิย มหาสัตโต เม่ือน้ัน มหา

สัตต�เจ�าค็เอาฅําออกมาปGนห้ือปู3เถ�าใจดําเอาฅําสลึงปGนยื่นห้ือมัน ค็รับเอาเปนค.าซ้ือฅวายทันแล�วมันค็ปล.อยฅ

วายแม.ดําออกมาหาลูกน�อยจุกอยู.ห้ันห้ือลูกกินนม เอาแข�งย่ําขุมฅําอยืนอยู.ห้ือลูกกินนมห้ันแล เม่ือน้ัน เจ�าค็มี

ใจบานชมมากเหตุได�หันฅวายหน�อยช�อยกินนม เจ�าค็เทียวไพเถิงกลางเป3งที่ฅวายอยู.จุกยั้งห้ือลูกมันกินนมอยืน

อยู.เจ�าค็รู�คําฅวาย เจ�าค็กล.าวว.า ดูรา ฅวายแม.เถ�า คูค็รู�สองแม.ลูกดีหลี คูค็มีเมตตาอันใหย.มักใคร.ห้ือสูสุขพ�นยัง

ทุกข�แลโทส คูจักโผดเอาสูคูยินอินดูสูมากคูหากซ้ือเอาแล�วแลนา เม่ือนั้น ฅวาย ๒ ตัวแม.ลูก // 

 ยินคําถูกเพิงใจ ค็จิ่งไขกล.าวว.า สาธุดีดีแล ว.าอ้ันแล�ว ส.วนปรัมมโพธิสัตต�เจ�าค็ถามฅวายแม.ดําว.า ดู

ราฅวายแม.ดําเหิยเถ�าแก. อันว.าขุมฅําอันกล.าวลูกเต�าน้ันรู�ว.ามีจิ่งในดินท่ีแข�งเจ�าค็เหมือนดั่งว.าคําจาแท�แลรือ 

เม่ือนั้น มหิงสาฅวายแม.ค็กล.าวห้ือแก.โพธิสัตต�เจ�าว.า มีแท�แลเจ�าที่แข�งข�าหากย่ําไว�น้ีมีจิงแล คันเจ�ามีใจใคร.ได�ค็

จุ.งขุดเอาแล�วเมือไว�จ.ายกินทานเทิอะเนิอ ว.าอ้ันแล�ว ส.วนตนผ.านแผ�วโพธิญาณเจ�าค็เอาเสียมขุดเมือไว�ได�สอง

หม่ืนฅําขาเจ�าค็เอามาไว�ยังเรือนโอสัคคีพ.อเลี้ยงพอเหลืองท่ัวเสี้ยงกลางเรือนห้ันแล เม่ือน้ัน โพธิสัตต�เจ�าตน

หน.อท�าวโพธิญาณค็บอกกล.าวห้ือมหิงสายังฅวายสองตัวแม.ลูกจาถูกถ�วนคําหวานว.า ดูรา เจ�าทังสองแม.ลูกวันน้ี

คูจักโผดชีวิตยังสูคูอินดูยังสองเจ�าสูอย.าตองเต�าเมือเมืองกลัวฅนเลิงยับข�ากลัวทางเพิ่นจักยับไว�ไถนา สูจุ.งเอากัน

ไพดงหนาป3าไม�เซาะไซ�กินหย�าเทิอะ ว.าอ้ันแต.นั้นค็ลวดเปนฅวายป3ามาตราบต.อเท.ามาเถิงในกาละบัดนี้แล ภิกขุ

เว ดูรา ภิกขุทังหลายในเม่ือ // 

 โพธิสัตต�เจ�าตนผายแผ.เมตตาแก.ตัวสัตต�ห้ือพ�นเสียยังทุกข�ขะหนาดมาหลายเผ.าชาติอันน้ีเปนคองดี 

ตามปาเวณีมาแต.ก.อนบ.ห้ือผ.อนบัวราณ อันว.าการในโลกย.อมต�องทุกข�โสกโสกา อันว.าการหาอาหารเลี้ยงไส�ไผค็

ว.าเหมือนกันฅนเกิดกลางหน�าแผ.นดินมันแก.นทุกข�หนักหนา ฅนตัณหาใบ�บาปคือว.าสัตต�ตัวแดงแลตัวดํา สัตต�

ตัวกล่ําแลตัวคี มันค็มีใจเหมือนกันแท�ไซร� ไผอย.าบุบตีมันบ.ดีสักอยาดเปนบาปไว�กับตัว บาปถมหัวพายหน�า นา

รกไหม�ตกจมบ.มีคําปรารมอย.อนอย�านทางผิดการมิจฉาทิฏฐิห้ือหลีกเว�นอย.าตื่นเต�นโมหา อย.ามานะใจใหย.ห้ือ

ได�อยู.ตามธัมมดา โอคฆนีนาทุกข�ยากหาเลี้ยงปากไผมันอย.าอธัมม�ใจบาปอย.ากําจัดสัตต�ตัวหน�อยตัวใหย.อย.า

ขอดไว�กัมม�เวรกลัวเปนดั่งพ.อนานั้นไซร�มันขะหนาบมหิงสาฅวายแม.ไห�ผดแผ.กลางนา วิบากหนาตอบส�ายพาย

หน�าบ.มีสังหวังจักเปนดีซํ้าพ�อยทุกข�ยาก หวังจักได�เข�ามากค็ซ้ําพ�อยหายไพ ลวดเข็ญใจไพกว.าเก.าซํ้าชวดเข�าชุ

ปลีๆ บ.มีสักเผ.าวิบากเข�าถมหัวเพราะมันขะหนาบ // 

 ตัวฅวายแม.เถ�าควรดีได�เข�า ๑๐ เพียดพ�อยได� ๑๐ ถุงอ�ายปุนลุนหุนเถ�าใส.เข�าเซ่ิงตางฅวายแม.คราง

ทุกข�ยากวิบากตกหนา การขะหนาบสัตต�น้ีหนาควรดีหลีกเว�นเปนหมู.เส�นโมหา ไผอย.าได�กะทําดังพ.อนาใจบาป



 

 

วิบากตาบพายลูนแลนา ทิสวา ส.วนพ.อนาผู�ใจบาปคันว.าขายฅวายแล�วหากฅืนเมือเมียเดือดกล.าวกล.าวป3าวท่ัว

บ�านฝูงพี่น�องพ.อแล.นกันมา ว.าสูอย.าเคียดผิดกันสูผัวเมียเปนสังแลไห�พี่น�องจนพ.อได�มาถามหน�าจิ่งร�องไห� อิ

ปากใคปุมหลางเก็บเอาครัวเรือนซัดออกเซาะซอกเสี้ยงบ.มีสังยกคระนังท้ิงออกตกใต�รางสั่นสั่น ว.า หนี หนี คัน

มึงบ.ส�ายยังฅวายคูคูบ.ปGนห้ือมึงอยู.คูค็บ.เปนคู.มึงพอสองชะแลว.าอ้ัน เม่ือน้ันอ�ายพ.อนาตากล่ํามันค็บ.ช.างว.าคําสัง 

มันค็ดักฟGงเมียด.า มันค็กินน้ําร�อนใส.ซาแล�วค็ดูดอยาน่ังอยู.เท.าน้ันเหงาหมองมันบ.ปองคําปางมันค็หากคึดไหม�

กินแหนงได�ฅําแดงสองสลึง ๑ ห้ือเมียมัน สมเพิงเมียมันด.าค็เพื่อว.าฅวามโทสะโมหะมันใหย.ไผค็ว.ามันใบ�ชุคนๆ 

ห้ันแล อันว.าการโทสะโมหะน้ีนาขอห้ือได�อดเล�ามันช.างเสียของเก.าเม่ือพายลูนค็ย�อนว.าโทสะนี้แลนา ขอห้ือ

ปุคคละยิงชายได�แจ�งส.องห้ือได�คึดปองยังการอันใช� //  

 งัวฅวายนั้นนาค็ห้ือได�ตามคองธัมม�อันชอบอย.าประกอบด�วยทุบดี กลัวกัมม�บาปกล�ามาส�ายห้ือว.าเจ�า

ว.าอ�ายทุกคําคําค็บ.มีกัมม�มีเวรมาตอบ มันค็บ.มีโทสมาครอบเม่ือพายลูนชะแล เอกะ ทิวสํ ยังมีในวัน ๑ ส.วน

มหาสัตต�เจ�าตนหนุ.มเหน�าชื่อว.ารัตตนมณีเจ�าค็มีใจมักใคร.ไพสู.ท่ีอ�ายพ.อเส่ียวหัวเวียงที่อันเคิยหันกันเม่ือก.อน

ยามเม่ือเปนคู.ค�าทวยมีใจมักใคร.หันหน�าพ.อเสี่ยวอ�ายสหายเคิยเจ�าค็ลีลาเทียวไต.เต�าผ.าหัวเวียงกว�างไพเถิงไพ 

แผวเรือนเจ�าพ.อเสี่ยวยามเช�ากินงาย ชายสหายพ.อเสี่ยวค็รับต�อนว.าลูกเสี่ยวอ�ายพ.อมาหา เมินแล�วนาเจ�าเรา

เจ�าข�าค็บ.ได�หันหน�ากัน เจ�าค็ยังบ.มีโรคาแลพยาธิอาพาดมาต�องเถิงฅิงชะรือว.าอ้ัน ลูกพ.อเสี่ยวแก�วรัตตนมณีค็มี

คําดีจาตอบเล�าว.าสุขย�อนบุญพ.อเสี่ยวแลแม.เสี่ยวแลแก�วทังสามเพิ่งบุญสีลบุญธัมม�กัมมัฏฐานเจ�าค็บ.โสกโสขีสัง

แลพ.อเสี่ยวเหิย เม่ือนั้นนางผู�เปนเมียค็ฟ3าวฟGIงหาเสื่อสาดแลกวาดเรือนเอาขันพลูมาสู.ตักนํ้าฮ.ายต�นกัดเอยนยก

มาท่ําสู.เจ�าลูกเสี่ยวว.าเจ�าข�ามา // 

 เถิงกินพลูอยาเทิอะแม.ตักน้ําเอยนมาสู.เรือนฅนแถมตูบหน�อยปุดขาดสอยสุดมีฝาหลุดรูปล.องเปนรูช.อง

ทังมวรฅามุ�งหลังปุดขาดฝาตาบอยาบหันเซ.งเรือนชายเสิงกอนหลูด เข�าน้ํากล้ันขาดชุปลีบ.มีสังสักเฝ3า เยียะ

เข�าค็บ.หันดี เปนฅนสังพ�อยมาทุกข�ยากลําบากแท�บ.มีสัง หันมีหลายค็หนูหน�อยเปนหมู.เปนชุมล.นตามหลืบฝา 

โพธิสัตตาค็ยินอินดูเปนอันมากเจ�าค็หันพ.อเสี่ยวหากทุกขี มีค.าเล้ียงชีวิตไพทังวันทุกข�ยาก ลางเทื่อเขาค็เอาหย�า

แลหลัวมาขายเลี้ยงชีวิตสองเจ�าเท.าพ.อเสี่ยวแลแม.เสี่ยบ.มีคําคดเลี้ยวบ.สอดเสี้ยวโมหาอยู.ตามธัมมดาเลี้ยงไส�รัก

สากายกัมม�หากคําแช.งแลนา โส เอโก ตหโล ภริยา ฆาตโก กุกุตโต ทุกโข โลทมนา ในกาละน้ันส.วนทุคตะเจ�า

พ.อเสี่ยวค็มาคึดเก่ียวทางกินเท.ายินขีลําบากยามลูกเส่ียวมาเถิงเรือนยามงายมารอดค็ดี เสี่ยวสอดไพมาด�วยทาง

กินเลี้ยงลูกเสี่ยวเขาออกเก่ียวร�อนใจจิ่งไขคําต�านกล.าวยังเมียแห.งเจ�าคําหวานออกนอกงานต�านกล.าวว.าเรานี้บ.

มีชิ้นแลปลาอันจักเอามาเลี้ยงลูกเสี่ยวยามเดียวนี้ // 

 กินงายเท.ามีกุกุตตาแม.ไก.เมือยับได�แล�ว เอามาคูจักดาตั้งหม�อกล.าวบอกอ้ันเมียมันยามน้ันนางผู�เปน

เมียได�ยินถ่ียังผู�พี่เจียรจาว.าข�าค็มาเสียดายกุกุตตาไก.แม.มีลูกยังหน�อยพร.องออกลายข�าเสียดายไก.แม.กล�าว.าดั่ง

นั้น ตอบผัว ตนผู�เปนผัวค็เยียะหน�าส.วนค้ิวหูว.าสูจุ.งไพเอามาราทังสองคอยเลี้ยงทอมอ�ายเขาปGนเขากินชะแล 



 

 

ยามนั้นผู�ผัวค็เอาน้ําใส.หม�อข้ึนใส.เหนือไฟ ผู�เปนเมียค็ไพยับไก.มาขังไว�ยังชานเอาบุงหลวงฅวบไว�ไก.หน�อยไห�

เสี่ยวแม.ไก.ค็ซํ้าไห�เพื่ออินดูลูกหน.อไธ�บุตตา กล.าวว.า ดูรา สายเสเนหาเหิยเจ�าแมลูกรักแม.ทังหลาย ตั้งแต.นี้ไพ

หน�าลูกรักแม.อย.าได�ไพไกล จุ.งเอากันอยู.ในคุ�มเจ�ากลัวรุ�งเขายับเอาไพกลัวกาดําไสเอาสูเจ�า แม.กลัวเหนล.ามาหา

กลัวแหลวหันสับซู.ตน เอาลูกแก�วแม.ไพกินแม.ค็ยินอินดูนัก แก.ลูกรักแม.อย.าเหลือคําห้ืออยู.ตามคําสั่งแม. อัน ๑ 

ลูกรักแม.เจ�าทังหลายอย.าเหล�นที่หัวมองท่ีอันเพิ่นปองตําเข�าเจ�ามันว.าจักตํายังไป3ทันเปนฟองแกลบอ.อนเจ�าบ.

ห.อนตกลงบ.พ�นจากห�วงแหนแห.งเจ�า ลูก // 

 เต�าอ.อนน�อยแม.อย.าสับกิน กลัวเพิ่นตีแลข�าลูกกําพร�าแม.จุ.งฟGงคํา สูจุ.งจําเอาคําแม.อย.าข้ึนแอ.วเรือนแล

เยียเข�าห้ือเจ�าค.อยเอากันสับเขือยังป3าหย�าแลเฝ(ยตอง สูทังหลายพี่น�องจุ.งเอากันเลี้ยงท�องแห.งไผมัน ห้ือตามคํา

แม.เทิอเนิอ ลูกแม.ยิงชายแม.จักตายวันนี้แลเจ�าชีวิตแม.ค็บ.มีแล�วแลลูกเหิย โส กุกุตโต ทุกขา โสกา โลทมา

นานัปปกามุง อัญญะ มัญญํ ป(ยํวราติ มาตา บุตตา ป(ยา ดั่งนี้ เม่ือนั้น กุกุตตาไก.หน�อยได�ยินบาทถ�อยคําจายัง

พระมาดาแม.เจ�าค็ไห�ปGIนเกล�าเก่ียวกันไห�ตามคําตัวแม.ไห�ผดแผ.อยู.ถิบถิบ ลางตัวเสียบปGIนไพมา ลางตัวเซอะเซิก 

ลางตัวเถ็กไห�อยู.ใต�ล.างห้ันกลางชาน เสียงจากันร�องไห�ว.าอินดูแม.ออกไธ�มาตาจักมาตายละเสียตูข�าไผจักมาโผด

ชีวิตแม.ไว�บ.ห้ือได�เปนกําพร�าอยู.พายหลังทังสิบตัวเล�าน้ีชา เอกะ พุทโธ เหิยเจ�าแม.ไผจักมาพาตูข�าแอ.วหากินยัง

เหนือดินแลป3าไม� ไผจักมาสับไซ�คาบปGนแมง ไปจักมารักแพงเหมือนดั่งแม.เจ�า ไผจักมาสับเปลือกเข�าอ.อนเป

นผง ไผจักมาทรงดูตูข�าเหมือน // 

 แม.มาตา ไผจักมาลุมลาตูข�ายามร�องแล กาละมาเถิงยามรุ.งหันสับซุตูข�าเท่ียงจักตาย ไผจักมาเอาปHก

หางฝายก้ังห.มเม่ือรุ.งแลกามา โอย เสียดายแม.ข�าจักเม้ียนชาติมรณาไผจักเอาชีวิตมาตาแม.แห.งข�าห้ือมีชีวิต

ดงฅาอ.อนนั้นชา เม่ือนั้น กุกุตตาไก.น�อยไห�ซะซ�อยปุรผานมีอาการอันสั่นร�องไห�ปGนวิงวอนพระบัวซอนตัวแม.ค็ซํ้า

กล.าวแก�บุตตาว.า ดูรา เจ�าบุตตาเหิยลูกคันสูใหย.ตัวหลวงแล�ว คูจักกล.าวขุมฅําห้ือแก.ลูกเต�ามีท่ีเคล�าไม�หมากชุม

พูที่ริมฅือสวนเจ�ามีไว�อยู. ๗ แสน เปนฅําแดงนิกขชาติใสวะวาดวัณณา ผู�ใดยังมาเอาชีวิตคูแม.คูจักกล.าวห้ือ

ขุมฅําชะแล ว.าอ้ันอยู.ไจ�ๆ ยามนั้นเจ�าหน.อไธ�รัตตนมณีค็มีใจมหากรูณาอันมากได�ยินไก.ปากเสียงหวานมีกลาง

ชานท่ีนอกเขาค็ไห�เสียงเนืองนันเสียงเก้ียวกันเปนทุกขังนักแก.แม.ส่ังลูกวอยลูกน�อยเหิยอ�อนแอ.ไห�ตามแม.เสี้ยว

เสียงเก้ียวกันยามเม่ือเจ�าเรือนจักข�าไห�ปGนว.าเก้ียวกันเจ�ายินอินดู // 

 คระสันใจมาก สัตต�แลฅนค็หากเหมือนกัน ส.วนพระบัวสวัรค�เหิยหน.อเจ�า ค็ปากต�านอ�ายพ.อเสี่ยวแล

แม.เสี่ยวข�ายังมีเปนฅนดีแท�เหง�าข�าจักเล.าไขปGนข�าค็จักมีคําขอต.อพ.อเสี่ยวแลแม.เสี่ยวสองฅนสูเจ�าหากตกขีหิว

หอดข�ามารอดเถิงเรือนราข�าค็บ.ใช.ว.าใคร.กินปลาแลกินชิ้นแล�วจิ่งไต.เต�ามาเถิงข�ารํ่าเพิงใคร.หันหน�า เหตุว.าได�

แอ.วค�าทวยกันใคร.หันตาแลหน�าจิ่งมาสู.พ.อเสี่ยวสหายตนบัดน้ี สูเจ�าทังสองค็ยินเคืองใจมากนักข�าไก.แม.ลูก

หน�อยมาแกงขออย.าแปงเนิอเจ�า ข�าจักซ้ือไก.แม.แก.เจ�าทังสองข�าจักปGนฅําบาท ๑ ค็ยังเก่ิงพอเหลือขออย.าเถือ

ตัดขาดไก.แม.กล�าลูกสิบตัวห้ือได�กลัวแต.บาป อย.าขะหนาบตัวสัตต�เขาผัวเมียค็ดักเสียงบ.ปาก เจ�าซํ้าห้ือแถมแถบ 



 

 

๑ ฅําแดงมันซํ้าเติ่มโกธาแถมเคืองโกรธว.าบ.ใคร.ได�ฅํามึง ทีนั้นเจ�าค็ซํ้าปGนแถม ๕ แถบมันค็ลวดลุกตบขะหนาบ

ต�นแขนว.าคูบ.ขายห้ือมึงสังแล ม.ซ้ือห้ือร�อยนึงคูค็บ.เอิอ เอาว.าคูบ.มีสังกับเข�าแลห้ือลูกเสี่ยวพ.อมาหา ทีน้ันเจ�าค็

จาคําตอบว.าขอพ.อเสี่ยวอย.าอ�างคําหลาย // 

 เจ�าสายใจหน.อพระเจ�าค็ปGนห้ือยังฅําแถมเจ็ดร�อยว.าขอเจ�าการอันกินกับเข�าน้ีนา อย.าถ�ามักปองแปง

แกงผักกินค็แล�ว อ�ายพ.อฅนดี อันว.าการเล้ียงอินทรีนี้นาไผค็บ.ใช.หันใส.กินอันใดค็แล�วฅาบทุกอัน ขอเจ�าจุ.งตาม

คําข�ากล.าว ขออย.าได�ตัดชีวิตไก.แม.กล�าแกงกินมันเปนสีลแลบุญเนิอเจ็บดับจิตกันมาเลิงตัวเราแล คันไผค็หา

กลัวตายขอสายใจเจ�าพ.อเส่ียวรับแล�วแห.งคําข�า ข�าค็มีคําพัน ๑ จักห้ือเปนค.าซ้ือไก.เจ�าขอเอาแล เม่ือน้ัน ตัวฅิง

เล�าอ�ายพ.อเสี่ยวใจเก่ียวของฅําแดงพัน อันวางอยู.ห้ันหันเหลืองมันซะเมียงตาเล็งผ.อหันก�อนหน.อฅําแดง มันค็จํา

เมียแพงปล.อยไก.แม.หน�อยกุกุตตาห้ือแล.นเมือหาลูกต�านถ�อยถูกบุตตามีป(ยารักลูกบ.ได�พรากไกลกันวันน้ันแล 

ภิกขุเว ดูรา ภิกขุทังหลาย ปางเม่ือคูตถาคตเม่ือก.อนค็ได�เปนลูกอ.อนบุตตาได�ด.าพระมาดาแม.เจ�าวิบากเข�าถม

หัวได�เกิดมาเปนตัวไก. วิบากได�จําเถิงทังพระมาดาแลพ.อค็ได�เกิดแก�วกุกุตตา ยามแขกมาจักข�าตอบส�ายปาง

พายลูนแลนา โส โพธิ // 

 สัตโต ส.วนโพธิสัตต�ตนบุญไหย.ค็ลงไพสู.ไก.กุกุตตาจิ่งเจียรจากล.าวว.า ดูรา ไก.แม.แก�วคูค็โผดเอาแล�วห้ือ

ได�ยาวะชีวัง อันว.าขุมฅําแดงมีไว�ที่ห้ันทางใดคูจักขุดออกปGนพ.อเสี่ยวฅนผานชะแล เม่ือน้ัน กุกุตตาแม.ไก.ค็กราบ

ไหว�เจ�าโพธิญาณว.าขุมฅํามีที่ห้ันเคล�าไม�หมากชุมพูน้ันแลนา ว.าอ้ัน ปรัมมโพธิสัตต�เจ�าค็เอาเสียมลงไพสู.เคล�าไม�

หมากชมพูขุดเจ็ดมีค็หันใส.ฅําแดงไขว�กองกันเจ�าค็เอามาปGนพื้อพ.อเสี่ยวใจเก่ียวของรักแพงกันขนทังวันบ.ยั้งเต็ม

จอดห�องกลางเรือนเสาเรือนพอเชือนชายได�บ.ได�พอดีเปนเสฏฐีกับลูกเสี่ยวอ�ายพ.อยว�ายแถมใส.ทังเมียว.าลูกเสี่ยว

เรามาโผดลวดได�แห.งฅําแดงรักแพงกันเหลือเก.ายังลูกเสี่ยวเจ�าโพธิสัตต�ห้ันแล ส.วนปรัมมโพธิสัตต�เจ�าค็บอกเล.า

กุกุตตาว.าตั้งแต.นี้ไพเม่ือหน�า สูอย.าได�มาเมืองเก.าฅนร�ายยับได�ใส.บ.วงคองเอาไพกินกลัวเพิ่นนาศกลัวเหม้ียนชาติ

มรณามาคูจักเอาเมือปล.อยท่ีฮ.อมห�วยดอยสูงท่ีเหนือคุ�งไกลบ�านสูอย.าต�านว.าจักกลับมาเมืองแท�แล ว.าอ้ัน // 

 แล�วค็เอาไก.แก�วไพปล.อยค็ลวดเปนไก.เถ่ือนตราบเถิงมาในกาละบัดนี้แล โส มหาสัตโต ส.วนมหาสัตต�

เจ�าค็อําลาพ.อเส่ียวแล�วค็ลีลาฅืนมาสู.คาวาสพ.อเลี้ยงแล�วค็คลาดแคล�วลงเรือนเข�าดงหลวงกลางเรือนบ.มีเพื่อน

พอส.องได�ยินเสียนกร�องถ�องหมู.ไม�ก�องนันเนืองเขาจากันเปนหมู. เขาฟู3อู�เหมือนฅน เพิ่นว.าเจ�าตนบุญใหย.เจ�าได�รู�

คํานกแลคําหนูเสียงทังมวร ม.วรปุรวอนหูแห.งเจ�า เข�าป3าไม.ไพรหนาหันไม�นิโครธาต�น ๑ ใหย.กว�างเปนท่ีอ�างระ

เมาใจมีใบเขียวเฟ(ยหม้ัน เจ�าอยู.ท่ีนั้นเมตตาภาวนา เจ�าค็เอาหนังเปลือกไม�มาปอมาห.อแล�วข้ึนสู.ฅําสุมกันวันนั้น

แล กรียาอันเทสนายังรัตตมณีขัตติยกุมมารมดส�ม ผูกถ�วนส่ีค็เปนที่แล�วบัวรมวรกาละควรเท.านี้ก.อนแล สระ

เด็จแล�วยามกินเข�างายแล�วขวายๆ สะหน.อยแล เดือน ๑๒ ข้ึน ๒ ฅํ่าพร่ําว.าวันอังคารแล ข�าพเจ�านายน�อยตน

ทานไว�คําชูพุทธิสาสนาพระเจ�าโคตมะแล นิพพานํ ปจฺจโย โหนฺตุ เม ดั่งแล // 

 รับหลังธัมม�อะลองมดส�มผูกถ�วนสี่แล  



 

 

 

ผูก ๕ 

 ใบรับหน�าอะลองมดส�มผูกถ�วน ๕ แล 

 นโม ตสฺสตฺถุ ตถา โพธิสัตโต สฐินาโฅสํ ทานะ สีละ กุสสระกมฺมํ ผลํ มหาสกุณณํ หิมมวนฺเต สทํ สุตวา 

พารานสิยํ ภริยาสตฺตบุตฺตี อโหสิ สาธโว ฟGงดูราสุปปุริสสะทังหลายนิยายอันนี้จักกล.าวฅ.าวเจ�าโพธิญาณมี สม

พารกล�าแก. รักสาสีลภาวนาบ.ขาด กัมมัฏฐานหากตามคองบ.ห้ือสีลธัมม�หมองหม.นเส�าเจ�าค็อยู.ท่ีเมินนานหาร

อาหารเสี้ยงไส�กินลูกไม�แหหัวมันได�หลายวันแลหลายเดือนล.วงแล�ว เพราะเพื่อว.าเจ�ากําสีลกินผาลาลูกไม�ไพ

เซาะไซ�แสวงหาอัมพาหมากม.วงตามป3าไม�ไพรหนา ลางเท่ือค็ได�กินอัมพาแลม.วงเข�า ลางเทื่อค็ได�กินหมาก

ม.วงฅําแดง ลางเทื่อค็ได�แสวงเทียวกว.ากินหมากม.วงยาวเขียว ลางเท่ือค็เทียวไพรอดหมากม.วง เจ�าค็รีบเก็บกิน

เก้ียวเปนสายอยายจอดม.วงช.างหากสุกหวาน กล�วยนิ้วมือสานลับยิ่ง กล�วงฅ�าวส่ิงปลียาว กล�วยทีบพาว

เหลือแหล. กล�วยเขาแพะแก.กินหวานเลี้ยงสงสารฅนใหย.กล�วยน้ันไชสามาน กล�วยหอมหวานรสมาก หมากหาด

เจอตกลง หมากม่ืนต�นอยายอย.งหล.นตกลงในที่นั้น ดูท.างอันเก็บกิน หมากไฟมีหลายหลาก หมากคุก         

หากอยั่งอยาย หมากคะตุUมมีหลายหลากตามมักหากเก็บกินเจ�าใจสีลบ. // 

 เส�าเอากินตางเข�าชุวันวัน พิมพานต�หลายหลากลูกไม�หมากนํ้านกรุ.งกาบินสอดจาอาออดเก่ียวกินเปน

ดั่งคําฅนเราปากเจ�าค็หากรู�คําสัตต� เจ�าตรัสรู�ได�ในคําสัตต�น�อยใหย.อันเที่ยวไต.เหนือดินได�ยินเสียงจากันเพราะ

ม.วนรือเล�าล�วนอบตระหลบกบงูแลเขียดร�องจะเจียดระเอียดอยู.เปนทุม เจ�าตนบุญรู�จอดนกเสี่ยวสอดหากัน

ยามกัมม�สีลภาวนานั่งอยู. นกปGนเก่ียวเนืองนัน ที่หิมมวันเถ่ือนถ�อง เหมือนเสียงพาดก�องสนั่นก�องในดงห้ันแล 

โพธิสัตฺโต ส.วนว.า ปรัมมโพธิสัตต�เจ�าค็ได�ยินหมู.แลคําคางได�ยินคําแมงว.างแลนางณีได�ยินคําหมีแลเสือป3าหมา

จิ้งจอกแล งูเหลือมได�ยินเสียงเยืองแลวอกเถ�าทังหมู.เถ่ือนแลกวางฟานปุนชุบ�านแล สนุกชื่นเก่ียวกันทุกวัน

ยามฅํ่าเช�าพรํ่าวันฅืนพอลืมคํากินแล ฅวามอยากยินเสียงนกป3าแลสัตต�หลายเจ�าผุนฝายนั่งอยู.ที่ค.าไม�สุมกันเจ�า

กําสีลธัมม�บ.เส�าทุกฅํ่าเจ�าเอาปุริแลนา ตถา เอโก ราชาพาราณสียํ สุตตฺปุตฺตี ในกาละเม่ือนั้น ส.วนว.าพระยา

พาราณสีตนใหย.ได�ชื่อว.าพระยาพรหมทัตใหย.ทัตตราชาค็มีราชกัญญาพร�อมไผได�ชื่อว.านางราชธิดามีกัญญา

หลายหมู.นางนาศสนมใช�อยู.อย.งอยาย // 

 มีในหอฅํางามสะอาดค็มีลูกหน�อยนาศบุตตรีมี ๗ สาวงามบ.เส�า หน�าหนุ.มเหน�าเหมือนกัน ค็อยู.หอฅํา

แดงด�วยพ.อ พรองค็ข้ึนใหย.เปนนางมี ๗ สาว นางค็พรองข้ึนใหย.ไผบ.ได�แฝงชมค็มีแล โสพาราณสียํ อันว.าเมือง

พาราณสีใหย.กว�างฅนอยู.ส�างฅาวามีหลายแสนหลายหม่ืนสุกเพื่อเจ�าตนองค�ฅําฅนหนําหนาซัดถือพ.อแม.ไกลล.า

เถิงกันหอฅํางามเหลือใสส.องปะตูป3องเบงชอนชอมตีนชายป3อนย�อยสายสีห�อนใบไร.เปนแถวไพอยายอยาด รูป

นาคเก่ียวทวยโขงปะตูทังหน�าป3องคันใดแห.งหอฅําแปงนาคารูปนาคอ�าปากส.องพายสีวิกายเรืองรองทุกเม่ือย.อม

ได�ยินเสียงกาลสับแล พินพาดปHIแตรเป3าเปนถุมค�องกลองฅุมตีระร.วนติ่งทะร�อม.วนวอนใจบุปผาไอย.ดอกไม�มา



 

 

ปลูกไว�ทับต.องามพอตาสะอาดยุท.างค�าเข�ากาดขายของไพเนืองนองหุมหินบ�านเมืองชื่นชมบานค็มีเม่ือนั้นแลนา 

ราชะ อันว.า พระยาตนใหย.ค็เลี้ยงลูกไว� ๗ นางเปนสาวสูงขาวพราวชุผู�ดูงามยิ่งล�วนพอตาค็ควรหาเอาสามีกามา

ซ�อนเสื้อมาสืบเชื้อเครือฅําพระยาค็ร่ําเพิงดูตัวเก.าว.าเถ�าแก.แล�วฅํ่าชรามีหัวค็ซามีตาค็หม.นเข้ียวค็หล.อนคลอน

ไหวบ.มีไผสืบเชื้อเท.ามีลูกยิงไว� ๗ สาว // 

 ผิวขาวพาวหน�าหนุ.มเหนื้อเกลี้ยงชุมชุฅืนฅน พระยาค็มาคระนิงตนตัวอยู.จะไจ�ยามจักใกล�รุ.งระวาย

ตรีค็มีห้ันแล เอกะ ทิวสํ ยังมีในวัน ๑ ส.วนพระยาตนพ.อแลแม.หน.อเหน�ามาตาค็ร�องเรียกเอาบุตต�ธิดามาสู.ที่อยู.

พ.อแม.เจ�าบิตตามาดาพ.อค็มักใคร.ห้ือลูกเต�าห้ือมีคู.เจ�าแลสามิกาค็เรียกมาถามดูยังลูกเต�า ๗ ฅนพี่น�องคูพ.อค็

เก่ียวข�องยังการแลลูกเหิย สาสะตบุตตรี วจนํ สุตวา อาหะ เม่ือนั้นเขา ๗ ฅนสาวพี่น�องได�ยินยังคําพ.อแลแม.

ร�องเรียกลูกเต�ามาหาเขาค็เอากันเข�ามาสู.น�อมแทบใต�บาทาว.า ข�าแด.มหาราชเจ�าแลแม.หน.อเหน�ามาตามีกิจจ

การสังแลมากล.าวตัวข�านางหน.อเหน�าทัง ๗ น้ีชา พระยาค็กล.าวว.าสูค็สระเด็จข้ึนใหย.อายุค็พาได�ซาวปลาย

พ.อค็เลี้ยงมาหลายแต.หน�อย พ.อแม.ค็ใคร.ห้ือลูกน�อยเปนคุณพ.อแม.น้ีนาค็มีบุญอันหน�อยบ.มีลูกชายไว�สักฅนเท.ามี

สู ๗ นางพี่น�องพ.อค็รักดั่งดวงตา บัดน้ีพ.อค็ใคร.ห้ือได�เปนหอเปนเรือนไพชุผู� พ.อค็เถ�าแก.แล�วตาค็หม.นหัวค็ซา

เข้ียวงาค็หลุดหล.อนซํ้าคลอนไหว พ.อค็มักใคร.ห้ือลูกแก�วเปนคุณเอาผ.อแยงแฝงไผห้ือได�สืบเชื้อแทนเมืองชะแล 

ว.าอ�น สัตต วจนํ สุตวา // 

 อหะ ทิสวา ส.วนว.าสาว ๗ ฅนพี่น�องค็ก�มขราบไหว�บาทาแห.งพ.อ ว.าแด. มหาราชเจ�าพระป(Iนเกล�าจอม

หัวข�าหน�อยตัวทุกข�ผานเมือหน�าเอาคําพ.อแม.ว.าทุกอันแลนา ว.าอ้ันค็มีแล ส.วนนางกันนิษฐาน�องหล�า คือว.านาง

แก�วกล่ําฟ@ายอดพิมพาค็มีคําจาไหว�กล.าวว.า ข�าแด.พ.อแลแม.เปนเจ�าข�าลูกเต�าน้ีค็ขออยู.ไพตามบุญก.อนเทิอะ บ.

ห้ือเคืองใจยังพ.อแลแม. คันว.าบุญข�าหากยังมียังจักได�เปนดีเมือหน�าเอากัมม�ว.าแล บุญเถิงแล พ.อเผิย ว.าอ้ัน เม่ือ

นั้น ราชา อันว.า พราะยาตนพ.อได�ยินคําลูกหน.อเหน�าบุตตรีค็มีโกรธาเคืองโขดว.าคําอวดอู�ยอตัวจาคําเซาทอสอ

บ.กลัวพ.อแลผ.อตามคําค็บ.เหมือนนางทัง ๖ คําจดกันบ.ม.วนบ.ถ�วนถูกมาหูพ.อพระยาค็กล.าวว.าลูกยิงเหิยหน.อ

หล�ามึงสังแลมาเถืองคําคูพ.อนางน้ีหนอบ.อยําคู มึงใครได�ผัวบ.ดีคูค็จักหาห้ือ คือว.าชาติเชื้อฅนขอพอหลอเสียแต.

ผ�าขาดถ�าพอนอนเถียงกาดแล // 

 เถียงนานอนสาแลแลเคล�าไม� คูจักเอาฅนทุกข�ไร�ห้ือได�เปนผัวพ.อพระยาค็มีโกรธาเคืองเคียดลวดบอก

บอกกล.าวเสนาไพตีค�องร�องป3าวบอกกล.าวห้ือฅนเมืองเขาเนืองนันลั่นมาสู.ทังหมู.ท�าวแลชุมขุนเอากันมาชุแดน 

คัดค่ังเถิงรอดห�องหอฅํามีคําขาไหว�วาสพระบาทท�าวราชา ข�าแด. มหาราชเจ�า พระเถิงเหง�าจอมหัวมีกิจจะสัง

แลมาร�องป3าวบอกกล.าวห้ือฅนเมืองน้ันช ราชา อันว.า พระยาตนใหย.ค็มีคําบอกล.าวห้ือเสนาว.า ดูรา เสนา

เหิยมวรหมู.ค.าอันอยู.สุมกันเรามีคําฝGนใฝ3ห้ือได�เรียกร�องหามายังทุคตะผู�ถ�อยเอาชุมเสื้อเตี่ยวย�อยหลังปุดขาดปุด

เถิงเอ็นขาดย�อยชุมเปนหนุ.มหน�อยค็ห้ือเรียกหามา คุนคูหันเพิงตาจักเอาห้ือเปนผัวนางลูกหล�า ห้ือมาซ�อนผ�า

แผ.นมัน ห้ือพลันหารีบอาชญาถีบไวๆ ส.วนว.า เสนาค็มาเขียนหนังสือยื่นบอกแต.งฅนออกสัญญาหาทุคตะมาทุก



 

 

ที่เสียงกลองหม่ีนันกัน ลางพร.องค็พาถงผ�าลายแลถงหมากเสื่อเตี่ยวหากเหลียกแหลวแผวหาเถิงคุ�มเจ�า ลาง

พร.องค็มีตนตัวกล่ําเส�าเหม็นไคล ลางพร.องค็มีครัวใบปุดขาด // 

 พร.องค็บ.ปุดขาดครัวดีค็มีแล ลางพร.องค็มานุ.งเสื้อหลังปุดยํายาดเยียย�อยบ.าหย�อหลังหักห�านมาเถิงโขง

หลวงคุ�มใหย.แห.งเจ�าหน.อไธ�หน.อฅํา ฅนขอหลาย ๕๐๐ นุ.งเตี่ยวตับย�อยขาดเหมือนกันค็มีในกาละเม่ือนั้นแลนา 

ส.วนเสนาแลอามาตย� คันว.ายาจกหากมาเถิงเทิงถุนหน.อนั่งอยู.อามาตย�ผู�สะหลาดต.างตามีวัจนาไหว�กราบยัง

พระบาทท�าวราชา ว.าแด. มหาราชเปนเจ�า ตนปราบเหง�าปGชชา อันว.า ยาจกค็มารอดแล�ว ทีน้ัน พระยาค็ได�ยิน

คําอามาตย�แก�วเสนาหากเจียรจาไขกล.าวค็ลงไพหน�าชานเล็งผ.อยังทุคตะหมู.ฅนผานค็ขับเข.าจุกอยืนชันอยู.ค็เล็ง

ผ.อชุฅน หลอเปนแถ�วบ.สู.แนวยังหนุ.มเสื้อครัวสูนุ.งยังดีขับเข.าหนีฅืนพอกบอกเขาออกฅืนเมือค็มีห้ันแล ราชา อัน

ว.า พระยาตนใหย.ค็บอกไพร.ฟ@าฅนเมืองว.า ดูรา เสนาเหิย มวรหมู.ค.าอันอยู.ท่ีนี้มาประสุมกันทังน้ีเมียเมือหน�า

ผู�ใดว.ายังหันยังฅนขอผู�ถ�อยเสื้อเตี่ยวย�อยเขินตัวไผหันค็ห้ือชวนมาสู.ที่อยู.ห�องหอคูว.าอ้ันแล�ว อามาตย�แก�วค็รับ

เอาคําพระบาทลงจากปราสาทไพค็มีห้ันแล อาถะ เอโก มานโว อรัญญมิคคา วรติ หิมมวเน // 

 อาถะ ในกาละนั้น ยังมีพรานป3าผู� ๑ อยู.แฅว�นห�องเมืองพารา ชื่อว.า ชรวา มันอยู.บ�านขอข�ามแคมดอย

ผายหัวเมืองเปนหมู.เชื้อชาติข�าใจแกว.นกล�าพาลามันค็ถือเอาหน�าไม�ธนูกว.าเข�าในป3าแสวงหายังอาหารมาเลี้ยง

ไส� คือว.าไก.นกแลตัวกวางทังฟานแลหมูป3าลุกเช�ากว.าดังไฟวเนในเถ่ือนกว�างลัดฮุ.ทห�วยผ.อตัวสัตต�สงัดเสียงบ.

ปากฅนเดียวหากชอมหาในดงหนาทุกที่ค็บ.หันที่ตัวสัตต�ซํ้าลัดเข�าดงหลวงกลางป3าแอ.วจระเดินล.าไพเถิงแผว 

รอดเมืองท่ีโพธิสัตต�เจ�าตนบุญอยู.ส�างในป3ากว�างตนเดียวบ.มีไผมาเปนคู.นั้นอยู.ที่ห้ัน ภาวนากําสีลเหมือนตัวลิง

แลวอกเอาหนังไม�พอกตัวฅิงเจ�าค็บ.ตึงตัวนั่งอยู.ที่ฅ.าไม�สุมกัน อ�ายพรายค็หันยังโพธิสัตต�เจ�ามันค็คึดใจสลดจัก

ว.าเปนสัตต�ค็บ.ใจ. ขาวหม.นไว�เหมือนด่ังฅนสองตามนเหลี้ยมสองหนังไม�ห.อพันตัวผ.อดูหัวแล ตีนค็ดูเหมือนยังลิง

แลค.างเถ�า ตีนมือหากเหมือนฅนมันค็มาคระนิงในใจตนมันอยู.ไจ�ๆ มันค็วางยังธนูปGนแล�วค็มาคระนิงเถิงคําพระ

ยาเจ�ากล.าวว.า ปุคคละผู�ใดได�หันฅนร.างชาเหมือนผีมีหน�าตาหยุกหยุนเหมือนหุ.นฅนแปงไว�ยังนามันลีลาหว.าย

พอกอว.ายหน�าออกหาเรือนแผว // 

 เรือนมันอยู.แต.งหมู.เข�ากินงาย ส.วนอ�ายหมู.เชื้อผู�นั้นลุกจากหันแผวมาเทียวมัคคาเถิงรอดตราบต.อเท.า

จอดเวียงหลวงเข�าหอฅําปราสาทนบขราบไหว�วันทา ว.าข�าแด.มหาราชเปนเจ�า ข�าพระบาทเจ�าข�าค็ไพแอ.ว

แสวงหายังอาหารเลี้ยงไส�ข�าค็ลวดได�ไพหันยังมีฅนผู� ๑ อยู.ท่ีห้ันดงหนายังมีไม�นิโครธาต�นใหย.เอาหนังไม�มาห.อ

ตนตัวมันข�าค็เล็งหันผิวหม.นหยุกหยุ.นไว�เหมือนดังตัวหมี ควรเพิงนางสาวสรีหน.อหล�าเอามาเปนคู.ซ�อนผ�าแห.ง

ตนนางชะแล ว.าอ้ัน ยามนั้น ราชา อันว.า พระยาตนใหย.คันว.ารู�แล�วยังคําแห.งอ�ายหมู.พรานป3ามากล.าว คันรู�ว.า

มีจิ่งมันค็เรียกหามายังอามาตย�สะหลาดต.างตา ว.าดูรา เสนาเหิยผู�ใหย.จุ.งเอาฅ�อนพาดไหหน�ากลองไชยห้ือ      

ฅนเมืองมาไวๆ ด�วยรีบกล.าวดั่งนี้แก.เสนา สาวนเสนามันค็ลุกไพด�วยรีบเคลื่อนพาดหน�ากลองไชยดังไพคระครื้น



 

 

ดังทั่วพื้นพาราเขาค็ถามหาว.ากิจจการสังชาเจ�า ขอไขบอกเล.าตามมี อรา อตฺถะ ในกาละเม่ือน้ัน ราชา อันว.า 

พระยาตนยศใหย.อามาตย�แลฅนเมือง ว.าดูราเสนาเสนาแลอามาตย�คูท�างราชมีการจิ่งเรียกหายังสูเจ�า // 

 ไพร. คูมีใจใคร.ได�ยังลูกเขิยไหม.มาปGนยังลูกสาวยิงน�องหล�า อ�ายพรานป3าได�ไพหันมันอยู.ในอารัญญาป3า

กว�างร�างชาดั่งลิงทันควรเปนผัวนางสมกับยิงลูกหล�าแห.งตนคู คูจิ่งร�องเรียกสูทังหลายมาสู.คาเปนหมู.ฅนเมือง 

ห้ือชวนกันคลาดแคล�วเอาหมู.แก�วโยธาวังแวดเอามาห้ือได�ในวันนี้แล�วจิ่งรีบกันมาเทิอะนา เม่ือน้ัน เสนาแลอา

มาตย�ค.าอันมาเต็มห�องราชสนามหลวงชวนกันมาคะคาดถิอสีนาททือง�าวดาบคมขาวรับใหม.สะเหน.าใสสุบ 

คันฅนล่ําสะกันห้ือถือหอกยกเต�นปราบลายว.งสีนาทหลวงเอาไพร�องเอ้ินกล.าวกันไพอ�ายหมู.เชื้อห้ือนําหน�าห้ือ

หมู.เสนาเดินไพตามหลังไพเยียะฅะชันไพฅะจาดไพระรสระราดเปนสาย ไพเยียะระรสระเหล็กเต็กกันไพบ.ยั้งอู�

กันไพอาระอาราว.าคูจักไพจักยับเอามาห้ือได�อ�ายผีหุ.นมาปGนห้ือแก.นาง เสียงนันครางบ.ยั้งว.าดั่งอ้ันแก.ไผมันค็มี

เม่ือนั้นแลนา สา ส.วนว.าเสนาหลายมวรหมู.ไพสะสู.สะสาร ไพเถิงดงดานในป3าไม�ไพระรสระไร�เข�าป3าไม�ดงขวาง

ไพเถิงจอมผางหน.อเหน�าท่ีอันน่ังอยู.เฝ@าภาวนา ส.วนเสนาเหลายมวร // 

 หมู.เขาค็แวดล�อมเจ�าอยู.ทุกพายอยู.เปนสายผับจอดฅนอยั่งเก่ียวล�อมรอบล�อมตนฅําเขาค็มีคํากล.าวว.า 

อูรา อ�ายผีหุ.นมึงจากต�นไม�ลงมาบัดนี้ พระยาเจ�าตนเปนใหย.ค็ใช�คูไต.เต�ามาเอาห้ือมึงได�เมือชอมตูทังหลายแด. 

มึงอย.าได�แปร.หน�าหลึกหลบหนี เอยาช�างตายเปนผีเม้ียนชาติ เจ�าน�อยนาศหากยินกลัวหัวใจเพียรฟ3าวฟGIงชุมชา

ฟGIงลงมาฅนพาลาวังแวดแขวดเอาเจ�าเมือเมือง คันนันเนืองแวดล�อมแหนแห.อ�อมตนคํา ยกตีนทํายางยายครัว

เจ�าคล�ายหนังปอมีพอห.อหุ�มห.อผ.อหน.อเจ�าตามหลังเมียงฅงดงซะซ.าวไพแฅว�นห�องพาราคันมาเถิงหอปราสาท

ไหว�ท�าวราชถวายสารว.าแด.พระภูบาลอยู.เกล�าบัดน้ีข�าน�อยเท.านํามานี้แล ราชา อันว.า พระยาตนใหย.ค็ใจใฝ3ชม

บานค็มาเล็งดูเจ�ากุมมารผีหุ.นค็คืนกับลูกยิงสาวผู�ชื่อว.านางพิมพาหน.อหล�า พระยาค็ซํ้ากล.าวว.ามันผู�นี้ค็หาด

เพราะยิ่งแท�แก.ลูกยิงสาวแห.งคูแล ว.าอ้ัน เม่ือนั้นเขาค็ไพเรียกเอานางมาสู.ในที่อยู.ตนฅําว.า ดูรา นางตาดําเหิย 

ลูกหล�าฅนนี้แล สมเพิงเปนลูกเขิยหน.อหล�าผังมึงนางจุ.งฅืนตกแต.งลอกครัวแห.งนางเสียสิ้นไหมแพรแลป(Iนเกล�า 

นางจุ.งเอาเสื้อ //  

 แลครัวเก.าอันขาดปุดหลังห้ือสมเพิงยิ่งเมือไว�เทิอะ นางยอดแก�วยอดพิมพานางอย.าได�เหลือคําจาพ.อ

แม. ยามนั้น ส.วนตัวนางค็หลัวะครัววางส.องหน�านุ.งเสื้อผ�ากาสีอันบ.ดีปุดขาดททาบยาบไว�เหมือนฅนผาน นางค็

บ.มีคําสมเสียดนางค็บ.มีหน�าตาเคียดโกธา นางค็บ.มีตาไหลอาบหน�า นางค็บ.มีใจหยาบช�าอาวอร เท.าเล็งดูหน�า

พระภูธอรแลน่ังอยู.บ.ปาก นางแก�วหากบ.ติงตัวชะแล ราชา อันว.า พระยาตนพ.อค็บ.กล.าวยังลูกหน.อแก�วบุตตรี 

ว.า ดูรานางพิมพาเหิยหน.อหล�าอันว.ากัมม�เวรนางค็มาครอบแล�วยังอ�ายผีหุ.นหนังปอ สูจุ.งเอากันเปนผัวเปนเมีย

แฝงกันอยู.เทิอะลูกเหิย พ.อพระยาค็วางนางดั่งนี้แล ส.วนนางแก�วค็ดักฟGงเอา หมู.ฅนทังหลายค็ใคร.หัวกันดังซะ

ซ.าวทุกหนุ.มเถ�ายิงชาย เจ�าใจผายค็พอสั่นอยู.กลางหมู.ฅน หมู.ฅนทังหลายค็ร�องวายๆ ชุผู�ว.าอ�ายผีหุ.นฅนดิบอัน

ว.าจิตใจตนฅําหน.อแก�วเจ�าค็บ.สู�แล�วแห.งฅนทังหลาย เจ�าคะอยุยคะอยายหกแล.นฅนแตกซะซ.าวเก่ียวกันแล.นไพ



 

 

พลันบ.ชา นางหน.อหล�าพิมพาหันสามิกาผัวหกแล.นนางค็วิ่งแล.นทวยตามหันหลังวุยวายเปนเมียเจ�าใจเผือค็ซํ้า

แล.นไพเร็วไวเข�าดง // 

 ไพรกลางป3า นางแก�วหล�าค็หกล.นทวยไพร�องหาพระจอมใจห้ืออยู.ถ�า ว.าดูรา สามิกาเหิย เจ�าข�าขอยั้ง

อยู.ถ�าตนนาง เจ�าค็บ.เอิอะครางขานต.อแล.นเข�าป3าไม�เครือวัลย� เถิงนิโครธาต�นใหย.ไม�สามฅ.าสุมกันนางค็หัน

เทียวกว.าเถิงต�นไม�ใหย.นิโครธาแล�วค็กล.าวว.า ดูรา สามิกาเหิย หนุ.มเหน�าสังบ.ถ�าข�าแล แล.นหนีมานี้ชา มหาสัต

โต ส.วนว.า พระมหาสัตต�เจ�าค็กล.าวตอบคํานางหน.อเหน�าเมียแพงว.า พี่น่ีแส.วอายฅนบ.สู�บ.เหมือนอยู.ดงไพร บ.

เข�าใจสักอยาดเสียงปากฅนค็หากจาหลายพี่ค็จิ่งลูกฅะอยุยฅะอยายหกแล.นเถิงแฅว�นห�องดงหนาแล นางเหิย 

เม่ือน้ันนางพิมพาน�องแก�วค็ดักอยู.แล�วบ.จาเสียงเท.าน่ังเล็งคอยผ.อเจ�าฟ@าอยู.ทังสูงที่ไม�สุมกัน ๓ ฅ.า นางหน.อ

หล�าค็นอนอยู.เหนือแผ.นดินดายค็มีวันน้ันแล ในที่น้ี จักวัณณาไขกล.าวยังเจ�าหน.อท�าวโพธิสัตต�กับนางพิมพา

หน.อหล�า ในกาละเม่ือก.อนนางค็ได�รักสาสีลกินทานกับกันมาหลายชาติ บัดน้ีบุญทานหากมาเทียมทันมาครอบ

กันชาตินี้ค็เพื่อวิบากก.อนก้ีพายหลัง เม่ือยามอ.อนปางก.อนได�เปนเสฏฐีแลได�ห้ือลูกอ.อนผู� ๑ เลี้ยงงัวฅวายเสีย

งัวฅวายเข�าป3าได�ด.าลูกเลี้ยงขับหนีวิบากมีตอบส�ายอ�ายน�อยอ.อนปางหลังสยองฅืนครอบห้ือพ.อแม.ได�ล�อนลอก

ครัวเสียห้ือได�เปนเมียอ�านผีหุ.นย�อนคําปากปุ@นปางอ.อนมาสยองตอบส�ายไผอย.าได�สืบไว�เปนดั่งนางแก�วยอด

พิมพาด.าฅนเรือนแลข�าใช� กัมม�วิบากได�เถิงตัวแล ท.านเหิย อัตถะ สักโก เทวราชา บัณฑุกัมพลสิลายํ อุณหา

กาลํ ทัสสเสสิ อาถะ ในกาละเม่ือน้ัน สักโก อันว.าพระยาอินทาตนวิเสสอยู.ประเทสตาวติงสาค็นั่งอยู.เหนือหิน

สิลาบาทอันเปนทิพพอาสนาค็หวั่นไหวไพมาจะไจ� เจ�าค็ได�เล็งดูโขงชุมพูลุ.มฟ@าถ�วนหน�าชื่อว.าเมืองฅนค็ซ้ํามาหัน

เจ�าตนบุญศักดิ์ใหย.น่ังอยู.ฅ.าไม�ภาวนา ส.วนนางพิมพาน�องแก�วค็นอนหลับอยู.แล�วใต�ร.มไม�เหนือดิน เอาหัวอิง

รากไม�หลับอยู.ห้ันภอภอค็มีแล สักโก ส.วนว.า ตนอินทเจ�าฟ@าหว.ายหน�าผ.อเล็งหันอันจักมาคํ้าสมภารพระบาท ค็

ร�องเรียกเอาวิสสุกัมม�เทวบุตต�อยาดลงมาสู.โลกาลุ.มใต�ค็มาเนรมิตไว�ห้ือเปนปราสาทหลังงามแล�วด�วยเสาเหล็ก

เจือจอดผารอบหากเปนทองครัวทิพพ�กองหลายหลากเสื้อผ�าเสื้อสาด // 

 อาสนาแลครัวใดแล�วด�วยแก�วมีทังช�อนพากเจือจารข�าวสารลานทับไว�เปนค.าแก�วปGพภางามเหลือตา

สะอาดปราสาทสร�อยเปนแสงอินทะแปงแต.งห้ือทังไหนํ้ากุมภาเปนแก�วรัตนาทุกสิ่ง ประจิตตราอาหารมีหลาย

ซํ้าเปนทิพพ�เสี้ยงชุอันชุอัน ซํ้ามาเนรมิตบ.อเงินบ.อฅําแลบ.อแก�วกองก.อแล�วเปนดั่งเขาแลพูดอยมีบ.อแสงแลบ.อ

แก�วเนรมิตไว�แล�วห้ือแก.เจ�าสองราซํ้าบ.ห้ือตื่นหลับเอยนคาบ.รู�พระยาอินทาเจ�าฟ@าค็มาถอนถอดไว�เลิกเอาเสื้อผ�า

ปุดขาดแลหนังไม�อันปกห.มเจ�าหน.อไธ�กับทังนางพิมพาออกจากายาฅัดฅว�างแล�วค็เอาผ�าทิพพ�อันสะอาดแลแพร

จีนสุบสอดยังสองเจ�าเอานํ้าวิเสสหดปGนสองจอมทันค็ยังบ.ตื่นแล�วค็เอาสองเจ�ามานอนเหนือชองฅําและชองแก�ว

อันเจือราสแล�วด�วยแพรจันมีขันเงินแลขันฅําขันแก�วแสงเลิศแล�วหากหลายอันพระยาอินทาค็มาแต�มหนังสือไข

กล.าวว.า คูท�าวอินทาลงมาคํ้าสมพารแห.งสองเจ�าบ.ห้ือมีฅวามโสกเส�าโสขีสังว.าดั่งนี้แล�ว พระยาอินท�ค็เมือข้ึนสู.

เมืองสวัรค�ชั้นฟ@าปราสาททิพพ�เมืองตาวติงสาวันน้ันแล รัตติยาในระวายตรีกลาง // 



 

 

 ฅืนนั้นแล รุ.งสายฟ@าพุ.งเรืองรายยามตาวันแจ�งสอ.งพ�นจากห�องเขาฅําสองบุญนําค็จิ่งตื่นมืนตาผ.อทุก

พายหันครัวทิพพ�อยายกองก.อเปนแก�วแสงส.องใสงามหอฅําฅานองอาจดูวิลาศหลายอัน หน.อพุทธังกูรและนาง

แก�วค็เอากันแอ.วไพมาหันหนังสือพระยาอินท�แต.งไว� มากล.าวแห.งหน.อไธ�โพธิสัตต�ว.าอินทามาผายโผดเนรมิต

ช.วยสมพารบ.ห้ือผานทุกข�ยากคูท�าวหากแปงปGนแลนา มหาสัตโต ส.วนว.า มหาสัตต�เจ�าได�รู�แล�วยังหนังสือแห.ง

อินทาเจ�าฟ@าค็มีป(ติชื่นชมบานกล.าวเซ่ิงนางพิมพาหน.อแก�วว.า ดูรา นางพระยาอินทามาผายโผดปGนแก.พี่น�อง

สองรามีกัญญาหลายหม่ืนปุนระรื่นเนืองนันเพียะพิณดังบ.ขาดกาละสับหากเก้ียวกัน พาดพิณดังบ.ยั้งเปนหมู.อัน

เทพพดามาปูชาส.งเสพยังเจ�าหน�อยนาศรัตตนมณีบ.มีสังสักเผ.านกปGนเกล�านันเนืองมหิงสาฅวายป3าค็เอากันมาสู.

งัวเถ่ือนค็เล�าแล.นกันมาพลัน ไก.เถ่ือนขันในป3านบกราบเจ�าปูชายังจตุโลกบาลราชาค็มาน�อมไหว�ถวายดอกไม�

ปูชา พระยายักขาตนใหย.ค็มานบกราบไหว�ตนฅําหมู.สัตต�นํ้าหนาแผ.นค็เอากันพร�อมแล.นมาพลัน ไหว�ยัง

โพธิญาณตนผ.านแผ�ว อันว.าหมูมดแก�วทังหลายค็มาเปนสายกราบไหว�นบน�อมแล�วปูชายังมหากระสัตตราเจียง

เจ�าแลนางหน.อเหน�าพิมพาเทวดาทังหลายอันอยู.เหนือหน�าแผ.นถ�วนหน�า หมู.หิมพานต�ค็มาถวายสารนบไหว�ยัง

เจ�าหน.อไธ�โพธิญาณค็มีวันน้ันแล โส โพธิสัตโต ส.วนอันว.าปรัมมโพธิสัตต�เจ�าแลนางหน.อเหน�าพิมพาค็อยู.รักสา

สีลภาวนาบ.ห้ือขาดในห�องปราสาทเวเชยยะค็มีด�วยเชยยะประการดังกล.าวมาน้ีแล กรียาอันเทสนายังรัตตนมณี

นิยายอะลองมดส�มผูกถ�วน ๕ เปนท่ีส.องหน�าหล�าแล.นทวยกันค็สมเร็จสระเด็จแล�วบัวรมวรกาละถ�วนเท.านี้ก.อน

แล อะลองมดส�มได�ลงมือเขียนเดือน ๑๒ ออกส่ีฅํ่าวันผัด มาแล�วเดือน ๑๒ ออก ๑๓ ฅํ่าวันเสาร� ภอสอ ๒๕๐๗ 

ปลีกาบสี เม็งวันเสาร�ไทยเต.าสัน แล�วยามก.อนงายแลนายเหิย // 

 ปถมมูลละสัทธาหมายมีน�อยเปนเคล�าพร�อมกับด�วยลูกเมียแลพอแม.พี่น�องชุฅน ค็ได�ส�างธัมม�อะลองมด

ส�มไว�คํ้าชูสาสนาแห.งพระพุทธเจ�าแล เขียนปางเม่ืออยู.ปฏิบัติเจ�าบุญเถิงวัดใหม.สัณฐานแลเจ�าเหิย อะลองมดส�ม

ผูก ๕ ข�าเจ�าพ.อเลี้ยงหนานสมบ�านดอกสะบันงาพร�อมด�วยลูกเมียชื่อว.าแม.บุญมาค็ได�เขียนห้ือแก.น�อยตันนาง

สุกผู�เปนเมียแลนายเหิย อิมินา ธัมมทานํ อรหัตตา มัคคญาณํ จันทิมา วาเรยยะ ป(ฏก ฐเย สาสเน สานิยานิเกติ 

ดั่งน้ีแล เจ�าเหิย อะลองมดส�มเขียนปางเม่ืออยู.ปฏิบัติเจ�าบุญเถิงใดใหม.สัณฐานนาคต เขียนเม่ือภอสอได� ๒๕๐๗ 

ตัวปลีกาบสีเดือน ๑๒ ออก ๑๓ ฅํ่าเปนวันแล�วแก.ข�าแล 

 ใบรับหลังอะลองมดส�มผูกถ�วน ๕ แล // 

 

ผูก ๖ 

 รับหน�าธัมม�อะลองมดส�มผูก ๖ แล 

 นโม ตสฺสตฺถุ ตทา อินฺทสกฺโก เทวราชา นสิทิยา ปพฺพาปทมฺมาคนฺธะ รสฺสมาราจนฺทะ ทกฺขา อโหสิ 

สาธโว ฟGงดูรา สัปปุริสสะทังหลาย นิยายอันนี้จักกล.าวเถิงท.านท�าวอินทาอันลงมาคํ้าสมพารพระบาทมาเนรมิต

ปGนหนองลูก ๑ กว�างว.าได�พันวา ปูปลามีหลายส่ํากุงเหนียวพร่ํานานาลอยไพมาเซาะไซ�ในท่ีห้ัน กลางหนองปู



 

 

ปลากองกันมากนักนํ้าหากเคิยวังปลาผาทังเต.านํ้าจักเข�พรํ่ามังกอรอยู.หอยกองกันมากเขาหากชุมชอบเฝLอยผัก

ตบเฝLอยก�านกาบนิลลบล หากเหลือตาดอกบัวขาวอยายอยู.ดอกก�านหากจดเจือพูเผืองเมือชุดอกหอมรสออก

เพิงใจสระใสงามระร่ืนปุนสนุกชมชื่นเอาใจใกล�จันท�แดงหอมจอดจันขาวดอกอยายอยั่งริมสระหันกองไขว�

ดอกไม�ส�อยเหลือตามีทังเกสนาแลกาเกดแก�วเค็ดเค�าออกริมหนองดอกไม�อยายอย.องอยายลมลวาดไล�คันเธมีรส

หอมมวรมากควรระเมาเอาใจเพื่อไว�ห้ือสองหน.อเท�าหากชมเชิยเมือสานกลางวันเทียวล.าป3าไม� หมู.จันท�หอมค็มี

เม่ือนั้นแลนา อาถะ ในกาละน้ัน ยังมีมหาเสฏฐีผู� ๑ อยู.แฅว�นห�องพารามีข�าฅน ๕๐๐ // 

 พ�อยทุกข�ยากจ�อยบ.มีสังลวดเปนฅนผานอดอยากมันค็มาถามขายฅนทุกปากไผค็บ.สามารถจักซ้ือเอา

ไพในเวียงผับจอดไพรอดท่ีด�าวพาราใกล�หอพระยาใหย.เจ�าค็บ.มีไผว.าจักเอายังข�าฅน ๕๐๐ มันค็สิ้นทุกข�ต่ํา

คล�อยขีใจซํ้าเมาไพทุกแห.งวันตกแจ.งใต�แลหนเหนือค็เมือพบโพธิสัตต�เจ�าแลนางหน.อเหน�าพิมพาอันจักมาแอ.ว

เหล�นในเมืองพาราณสีใหย.กว�างที่พระเจ�าช�างตนพ.อราชามัยค็มาพบโพธิสัตต�เจ�าอันไต.เต�าจระเดินมา กสัฏฐี ค็

บ.รู�ว.าเปนหน.อโพธิสัตต�ตนบุญใหย.มันค็ต�านไถ.ถามดูว.า ดูรา มานวะผู�เปนเจ�า ข�าเถ�าค็มาขายฅน ๕๐๐ อานหลัง

เรือนบัดนี้เงินบ.มีผานทุกข�ยากเปนเสฏฐีแล�วค็หากยังผานแล ชายเหิย เม่ือน้ัน โพธิสัตต�เจ�าตนหนุ.มเหน�าชื่อว.า

รัตตนมณีเจ�าค็มีวจนะคาถาตอบต�านว.าฅน ๕๐๐ นั้นจักขายเท.าใดชา ส.วนปู3เสฏฐีค็ไขคําตอบข�าใคร.ได� ๕๐๐ 

เงินดีที่น้ันเจ�าค็กล.าวว.า เอิอ ดี ดี แล ว.าอ้ันแล�วค็ชวนเอาปู3เสฏฐีไพ คันไพเถิงในปราสาทใต�คุ�มราชถุนหอหัน

เงินฅํากองก.อเงินออกบ.มี // 

 หลาย แก�วแสงอยายหลายโกฏิเสฏฐีลวดอัสสจันใจเจ�าค็กล.าวว.า เสฏฐีเหิยลุงเจ�าเจ�ามักใคร.ได�เท.าใดค็

ตามใจมักแห.งลุงพอเทิอะเนิอ ว.าอ้ันห้ันแล ส.วนเสฏฐีผานค็ฟ3าวฟGIงเอ้ินร�องรํ่าฅนมาขนเอาเงินขาออกมาเถิง

เรือนหลายโกฏิตราบพอถ�วน ๗ วันตามใจมันจักจ.ายเงินขายข�าเรือนมันแลนา อถะ ในกาละน้ัน ยังมีเมืองอัน ๑ 

เล�าชื่อว.าเมืองมัททราชา ส.วนว.าพระยาตนนึงค็มาคระนิงในใจว.าอันว.าบ�านเมืองแห.งคูนี้นาค็เปนอันทุกข�

ยากลําบากแท�บ.มีเงิน ฅนทังหลายค็เปนอันผานทุกข�ยากริทธีค็บ.หันเรือง ตถะ เมืองค็ตกต่ํายอบประกอบด�วย

อภัยอาหารอันใดค็เปนอันอึบอยากกันบ.เหมือนดังอันปางก.อนแลนอ เจ�าคระนิงใจด่ังนี้แล�วค็ร�องอามาตย�แก�ว

แลเสนาทังหลายห้ือมาในหอปราสาทริมพระบาทเท�าราชาพระยาค็วัจจนาต�านกล.าวว.า ดูราอามาตย�แก�วแล

เสนาอันว.าเมืองมัททราชนี้นาค็บ.เหมือนปางก.อนเงินฅําผ.อนบกบางไผค็ครางกล.าวต�านว.าข�านี้ทุกข�ยากผานใจ 

บ.มีเงินไหนจักมาจ.าย ส.วนตนเรานี้หนอค็มาคึดต.อคระ // 

 นิงใจทังฝูงไพร.บานว.าห้ือสูกล.าวต�านชวนกัน คูราชาค็จักปGนเรือกว.าห้ือสูแอ.วค�า ๗ ลํา ลํา ๑ เปนแสง

ดวงดีวิเสสควรค.าได� ๓ โกฏิฅํา ดาพลดั่ง ๗ ลําน้ันนามันเปนแสงเขาแห.งคูราชอันน้ีคูกล.าวห้ือปGนสูห้ือไพชามดู

ขายก.อนบ.ผ.อนห้ือสูเชื่อลองดูราท.านเหิย ว.าอ้ันแล�ว เสนาแลอามาตย�ครัวเพ็กแผ.นแลแพรไหมห้ือเอากันไพวัน

พรูกเช�าห้ือสูไต.เต�าตามคําคูเทิอะ ท.านเหิย ว.าอ้ันแล�ว เม่ือนั้นแล�วเสนาแลอามาตย�ค็รับเอาอาชญากันฟ3าวฟGIง

เยียะด่ังแค�นไผมันเอาของขายชุผู�ขนทอเข�าใส.ในเรือนเสียแล�ว รัตติยา ในเม่ือกาละฅืนนั้นแลรุ.งสายฟ@าพุ.งข้ึนมา



 

 

เขาค็พร�อมกันลงสมมา จิเมาะ ลั่นสัญญานายร�อยสะเพาค็เอากันกว.าเรือ ๕๐๐ ชุมกันลําดับวันไพเถิงรอดจอด

เมืองกว�างพาราเขาค็ดายั้งจอดที่ท.านํ้าลงห้ันแล โส พานิโช ส.วนพ.อค�าทังหลาย ๕๐๐ คันจอดแล�วพาราส.วน

นายผู�ไหย.ค็ห้ือลูกน�อง จิเมาะ ล่ันหุมๆ เพื่อสัญญาชาวพาราห้ือรู�ข.าวว.าพ.อค�ามาเถิง เขาทังเมืองรู�จอดผับ    

แฅว�นห�องพาราค็มีแล โส พานิโช ส.วนนายร�อยสะเพาผู�เปนแก.ค็ปฏิบัติตามคําพระยามัทท // 

 ราชราชาค็เอารัตตนมณีดวง ๑ อันควรค.าเก่ิงแสนฅํา เอาไปถวายแก.เจ�าพระยาตนใหย.ห้ันแล อถะ ใน

กาละเม่ือนั้น ส.วนพระยาพาราณสีตนน้ันคันรู�แล�วค็ใคร.หันยังรัตตนมณีลูกใหย.ควรค.าได�แสนฅําพระยาค็มี

คําถามต�านต.อว.า ดูรา นายร�อยสะเพาผู.เปนแก.สูท.านได�สิ่งใดมาน้ันชา เม่ือนั้นนายสะเพาจิ่งตอบต�านว.า 

ข�าน�อยทังหลายมีของขายหลายสิ่งแก�วแสงยิ่งนานา มีแพรพรรณหลายหลาก ๕๐๐ สะเพามากหลวงหลายจัก

เอามาถวายแก.เจ�าขายห้ือพระราชองค�เดียวเพราะใคร.เหียวรีบพอก บอกดั่งนี้แก.ราชาห้ันแล ราชา อันว.าพระ

ยาตนใหย.ค็บ.ช.างใคร.ใจสังยินกวงใจแห.งเจ�าจิ่งร�องอามาตย�แลฅนเมืองเสียงนันเนืองชุด�าวมารอดท�าวหอฅําพระ

ยาค็มีคําต�านกล.าวว.า ดูรา อาท�าวขุนเมืองบัดน้ีคูค็ยินเคืองใจมากอันว.าฅนเมืองมัททราชมาขายของทุกสิ่งแก�ว

แสงยิ่งนานาว.าห้ือเราทังหลายควรซ้ือคูค็บ.คึดเคืองใจตันค็มีคําไขกล.าวยังอามาตย�แลขุนนายทังเสฏฐีหลาย

พ.อค�าอันอยู.ห�องพาราผู�ใดยังจักอาสาขามได�ซ้ือของค.าฅืนเดียวนี้เล�าชาว.าอ้ันค็มี // 

 แล เม่ือนั้นเสนาแลอามาตย�ทังพราหมณชาติแลเสฏฐีเชื้ออันมีเงินสองสามโกฏิค็บ.อ�างอวดได�ว.าจักเอา

ยังครัวพ.อค�าสะเพา ๕๐๐ นั้นได�ขายเปนยอยนั้นเจ�าของค�าค็บ.ช.างปองเปนเอาเดียวนั้นค็ปองบ.ออกบอกดั่งน้ี

เหมือนกัน สวา ส.วนชาวพารามัททราชค็บ.อาจจักขายห้ือฅนได�จิ่งกล.าวคําเทิกแลคําตันฝูงหมู.ชาวพาราค็บ.ช.าง

ปองได�เพราะเหตุว.าบ.มีเงินหลายเข�ายินกว.าพอสั่นว.าบ.ซ้ือได�ครัวเขาแลนา อัตถะ เอโก มหาเสฏฐีโย วจนํ อมจฺ

โฉ อาถะ ในกาละเม่ือนั้น ส.วนมหาเสฏฐีค็มีคําวัจนังต�านกล.าวว.าดูราอามาตย�ท�าวแลเสนาค.าอันมาในปราสาท

เต็มห�องราชแลสะหนามฅําผู�ใดค็บ.มีเงินหนาหนําแลเจ�าตัวข�าค็บ.หันผู�ฅนเดียวตัวข�าค็เชียวผางทุกข�ยากหาสังจัก

กินจักจ.ายค็บ.มี ยินขีใจแค�นค่ังจิ่งจักแล.นมากรอเถิงหอค็ยังมาถามขายข�าเรือนแห.งข�าปGนพระเจ�าฟ@าเมือง ๕๐๐ 

หลังเรือนไผค็บ.เพิ่นต�านกล.าวว.าจักซ้ือข�าข�อยฅนในยามขายไพผับจอดทุกรอดแดนไกลค็ยังบ.มีไผเอาสักผู� ข�าค็

ซํ้าออกไพไกลมากข�าค็ไพพบสองเจ�าผัวเมียทัดท่ีห้ันกลาง // 

 ทางว.าจักไพแอ.วเหล�นในเมืองพาราใหย.กว�างอันข�าไผอ�างจักขายยังหลังเรือนหลาย ๕๐๐ สองเจ�า

หนุ.มหน�อยอ.อนผัวเมียยังเรือนเยียปGนเจ�า ๕๐๐ เผ.าเงินขาสองเจ�าค็บ.จาคํายาวสังสักเผ.าเรือน ๕๐๐ สองเจ�าค็

กล.าวรับเอาด�วยฅวามดีข�าค็ชอมหลังสองสรีเข�าป3าบ.พอไกลรอดวันเดียวเข�าดงเขียวระรื่นเถิงรอดหันเปนหอฅํา

งามพอตาปราสาทใสสะอาดเปนปราสาทฅําแดงมีแก�วแสงเรืองเรื่อเหมือนปราสาทเชื้อขุนอินท�ฅนยิงชายหลาย

ส่ําเต็มอยู.ห้ันกลางหอได�ยินเสียงกาละสับแลติ่งทะร�อสะหนั่นก�องซ.าวส�อยสีผาวห�อยปุนย.อมเปนแก�วชุอันอัน 

อันว.าเงินแลฅําค็ซ้ํามีหลายกองโกฏิบ.อ.านได�คณนาเต็มถ�วนหอปราสาทเงิน ๕๐๐ ขอค็ขนทอเอามายังบ.ค�าเสีย

นั้นเจ�าค็แบ.งปGนหมู.ข�าฅนหลายเต็ม ๓ แสนห�าหม่ืนเขาค็เอาพอกมาสู.เรือนแต.วันวาซืนน้ีแล เจ�าข�าบอกกล.าว



 

 

เล.าตามมีนี้แล ท.านทังหลายเหิยข�าขอบอกกล.าวแก.หมู.เจ�าทังหลายทังปนิโชแลพ.อค�าทังอามาตย�แลฅนเมือง

เสี้ยงแล โส พนิโช มนุสสโส อามัจฉา อาหะ เม่ือนั้น // 

 ส.วนเสนาอามาตย�ทังพราหมณชาติแลเสฏฐีทังคหบดีแลพ.อค�าค็ได�ยินคําเสฏฐีกล.าวแจ�งว.ามีจิงเขาค็

ยินดีชุผู�หมู.พ.อค�า ๕๐๐ สะเพาเขาค็หากมีใจชื่นชมบานจารจากันต�านกล.าวแลฅนเมืองค็มีห้ันแล ทีนั้น พระยา

พาราณสีก็ปลงอาชญาห้ือเสนาแลอามาตย�ผู�สะหลาดด�วยเชิญคําว.าห้ือไพราธนามาเมือง เม่ือน้ัน เสนาอามาตย�

ผู�อันสะหลาดด�วยเชิญคําค็บ.ไหว�ตนฅําแลคลาคลาดพรากจากปราสาทลงไพยะย.องสองฅนเดินไพบ.ย�างไหน

ยามจระเดินก�าวเข�าป3าไม�ดงไพรพราวฅาวทางไกลชุด�าวค็ไพแผวรอดท�าวหอฅํายามตาวันสู.เที่ยงอามาตย�แก�ว

แผวเถิงเทิงหอฅําปราสาทเหลือกยะยวาดใสแสงเปนฅําแดงนิกขชาติแก�วแสงหากจดเจือทังหนเหนือแลหนใต�

เปนแก�วแสงไว�ก.อกองกันบ.เคิยหันสักเผ.า อามาตย�ถ�านพอเหงาอาสบกวงเล็งผ.อยังบ.แก�วแลเงินฅํามีกองกัน

เหมือนหินก.อเปนดังช.อแลหินหลวงนั้น อถะ ในกาละยามน้ัน ส.วนเสนาฅนใช�ค็ข้ึนไพนบขราบไหว�ถวายสารยัง

โพธิญาณตนผ.านแผ�วว.า ข�าแด. พระหน.อแก�วราชา บัดนี้พระยา // 

 เจ�าค็แต.งใช�ผู�ข�าน�อยทังมวรมาเชิญพระเจ�าฟ@าเมือตาม เมือหอฅําพระยาเจ�าข�าไว�เล�าตนฅํานี้แล โพธิ

สัตโต ส.วนปรัมมโพธิสัตต�เจ�าได�ยินคําอามาตย�เถ�าเจียรจาเจ�าค็สระเด็จลงจากปราสาทห�องหอฅําไพตามหลังอา

มาตย�เถ�าสองฅน เทวดาทังหลายค็บ.ไพตามผ.อเจ�ายามเม่ือเต�าไพเถิงเมืองพาราณสีใหย.กว�างแผวท่ีห้ันหอสาร

ในทํ่ากลางปราสาทเจ�าค็ไหว�วาดวันทาว.า ข�าแด. มหาราชเปนเจ�าตนถ�อยพารามีกิจจการสังแลเจ�าหลานนี้แล 

บัดนี้ยังมีพ.อค�าหมู. ๑ อยู.แฅว�นห�องมัททราชราชาเขาค็เอาสะเพามา ๗ เหล�มนั้นหากเปนครัวครณามีหลาย

หม่ืนวาห้ือถือแต.ฅนเดียวฅนเมืองเก่ียวกันสะสาไผบ.ว.าขามอาสาว.าหนําหนาบ.หน�อย ๕๐๐ เหล�มครัวหลาย ที

นั้น โพธิสัตต�เจ�าค็มีคําผายต�านกล.าวว.า ข�าน�อยจักขามอาสาบ.ห้ือไผมาชิงได�ข�าจักขามซ้ือไว�ฅนเดียว แม.นว.ามี

หลายแสนหลานโกฏิล�านข�าบ.อย.านจักขามอาสาชะแล ว.าอ้ัน เม่ือนั้น ฝูงเสนาแลอามาตย�พราหมณชาติและ

เสฏฐีเขาค็มีใจยินดีชุมาก // 

 พระยาเจ�าค็หากมีโสมนัสมากชุบาน ส.วนนายสะเพาค็ถวายสาร ขราบไหว�ยังเจ�าหน.อไธ�รัตตนมณีมีใจ

ดีใสสว.างว.าค.าจักข�างทังมวรเขาค็ชวนกันถวาสารขราบไหว�ยังเจ�าหน.อไธ�โพธิญาณวันนั้นแล โส โพธิสัตโต ส.วน

มหาสัตต�เจ�า คันว.ารับเอาครัวพ.อค�าแล�วค็ชวนเอาพ.อค�าทังหลายเมือตามหลังแห.งเจ�าเทียวไต.เต�าดงหนาเมือเถิง

หอปราสาทแห.งนายนาศรัตตนมณีเจ�าค็ลีลามาสู.ทังฝูงหมู.พ.อค�านายสะเพาว.าเรือลํา ๑ มีแสงดีสองโกฏิส.วนว.า

ลํานั้นเปนค.าแสงห.มขอเจ�าปGนห้ือค.ามันแก�วลูก ๑ เท.าหมากฟGกกลมงามนํ้าหนักแสนสองพันกว.าค.าแสงนั้นเก่ิง

โกฏิฅําแดงปGนทังค.าครัวแพรแลครัวดาย ๕๐๐ เก�าสิบสามตกยังเงินเปนสิบเก�าตื้อขอเจ�าปGนห้ือแก�วแล�วแก.นาย

แด.เทิอะ ว.าอ้ัน เม่ือนั้น เจ�าค็ห้ือเขาชวนกันมามวรมากขนหาบทอเปนสายฝูงเขาลงสู.ทาครบถ�วนว.า ๔ วันเปนนิ

รันดร�จิ่งเม้ียนเต็มกว.าเสี้ยงเรือนข�าแล�วค็เอากันเมือบ.ยั้งเต็มแม.นํ้าคงคาได�หลายเถิงรอดเมืองแก�วยอดมัทท  

ราชราชาค็มีแล โส เสนา พานิโช // 



 

 

 ส.วนเสนาแลอามาตย�ค็เมือนบพระบาทถวายสารว.า ข�าแด. มหาราชเปนเจ�า อันว.าเมืองใหย.กว�างพารา

มีมหาเสฏฐีหลวงผู� ๑ เงินฅําหากมีหลายผู�ข�าค็เอาขายปGนยังเจ�าแห.งเสฏฐีเรือนมันกลางป3าเงินฅําหากหนําหนา

ผู�ข�าทังหลายค็ได�เงินแลฅําหลายโกฏิเต็มสวดเสี้ยงสะเพายังบ.เนาจักเสี้ยงกว.าดงอันถวายสารยังตนครานยอด

เจ�าอันเคล�าหอฅําเจ�าค็มีคําชมชื่นได�หลายหม่ืนฅํา ขาพระยาเจ�าค็ร�องฅืนเมืองมาขนใส.ไว�ในเหล�มในสางเต็มหอ

ขวางปราสาทเหลี้ยมมะมาบเต็มหอค็มีวันน้ันแล ถัดแต.นั้นไพพายหน�า โส ราชา มนุสสา พาราณสียํ เม่ือนั้น 

พระยาพาราณสีตนใหย.ค็ใช�ห้ืออามาตย�แลฅนเมืองเสียงนันเนืองกันสะสู.รางสาวคูยิงชายทังขุนนายไพร.ฟ@าทัง

พ.อค�าเสฏฐีค็ห้ือเข�าประดับอยั่งอย.องพระยาค็อามาตย�ร�องฅนเมืองว.าดูราเสนาเหิยผู�ใหย.สูจุ.งเอาไพร.ฟ@าแลเสนา

เมือเหล�นพ�อยทีเจ�าแลมโหสรพปางใหย.ที่ป3าไม�ตีนดอยห้ือเปนพ�อยกลางเถ่ือนกว�างท่ีหอลูกคูอยู.ส�างดงไพท่ีนั้น

เขาค็ตีกลองไชยนันคระคร่ืนสะหนั่น // 

 ทั่วพื้นพารา ยิงชายมาสะสู.เต็มคุ�มราชหอหลวงฅนพันพวงเปนหมู. จิเมาะลั่นกุมๆ เสียงกลองคุมบ.ขาด

ว.าจักไพรับลูกเขิยหล�าย�ายยาดมาเมืองเสียงฅนนันเนืองบ.ยั้ง พระยาเจ�าค็ซํ้าห้ือแต.งมัคคาขนเอาเอาซายหล.อ

ปGกช.อน�อยแลทุงไชย อยาดอยายไพบ.ขาดว.าจักไพรับเอามัคคราชเจ�าภูบาล คือว.า เจ�ารัตตนมณีก.อนแก�ว ลาง

พร.องค็ห�างมล�าแล�วใส.อานฅํา ลางพร.องค็มากะทําห�างช�าง ลางพร.องค็มาห�างปุสสรสราชหลายลํา คันเขากะทํา

พร�อมแล�วค็ออกเวียงแก�วพาราฅนหนําหนาหลายโกฏิไหลระรดเทียวไพมีพระยาพาราณสีไพก.อนหน�านางเทวี

ราชทวยหลังสาวทังพี่น�องชุมหลังแม.มาตาเสียงจากันสะสู.เปนหมู.ไพก.อนหน�าแลตามหลังเสียงดังคระคร้ืนนันท่ัว

พื้นพารามล�าซํ้าเซ่ิงเปนหมู.ไพชุหน�าคาวทางหมู.ช�างครางกันก�าวเสียงร�องล.าสะท�านแหนแห.ฝูงนารีนาทน�อย   

แกวนขับซอเสียงวอนวอตื่นเต�นเข�าป3าไม�หมู.ดงไพรไพก.อนหน�าแลตามหลัง พวกพลหารหลายหมู.ถือหอกร.อน

นันฅําเสียงนันเนืองเข�าป3าเสียงซ.าก�องเก่ียวดังบ.าวสาว // 

 อยั่งอยายอยาดไพบ.ขาดเปนสายค็มีเม่ือน้ันแล แด.ราชา พระยาตนใหย.ค็เอาริพลไต.เทียวไพคันเถิงใน

เถ่ือนกว�างที่พระเจ�าอยู.สร�างโพธิสมพารค็เล็งหันปราสาทอันประดับด�วยแก�วงามผ.านแผ�วทอตาปGนฅําแดงนิกข

ชาติใสวะวาดเรืองไรทางในเหมือนทางนอกรัสสมีออกผายไพไผไผมันมันค็มาอัสสจันปุนงืดชุผู�ค็ว.าเหมือนกันว.า

ผ.อเทิอะ อ�ายผีหุ.นฅนผานปางก.อนบัดนี้เจ�าค็บ.เหมือนหลังมักเผ.าตนท.านเจ�าค็หันงามแท�แลนอ ว.าอ้ัน ชุฅนฅน

ห้ันแล ลางพร.องค็จุกอยืนงันอยู. ลางพร.องค็อ�าสบแหงนเล็งผ.อตนเจ�าหน.อดูงามแท�แล ว.าอ้ัน ราชา อันว.าพระ

ยาตนใหย.แลนางนาทไธ�เทวี ตนเปนแม.ค็ลงจากช�างงามตัวเลิศแล�วทังพี่ยิงแก�วทัง ๖ ค็เอากันหกข้ึนสู.ปราสาท

แก�วพายในส.วนนางพิมพาค็ไหลตาผ.อหันพ.อแม.เจ�ามาเถิงนางเจ�าค็ลุกที่น่ังในห�องมารับต�อนทังพี่เจ�าทัง ๖ สาว

ขอราธนาเอาเม่ือนั้นเหนือแท.นแก�วชองฅําแล�วค็ปลงหัวลงขราบไหว�ยังพ.อแม.แล�วนางค็มีวัจนํถามกล.าวว.าพ.อ

แม.เปนเจ�าหาเภยยะบ.ได�ค็ยังมีแลรือ พระยาทัง ๒ พ.อแม.ค็รับแล�วกล.าวว.าลูกหล�าค็มีบุญแท�นอ ว.าอ้ัน // 

 ไจ�ๆ ห้ันแล สหาย อันว.า ส.วนเทวดาอันอยู.เปนบริวารแห.งโพธิสัตต�เจ�าค็เอาเข�าทิพพ�นํ้าทิพพ�มาถวาย

แก.พระสนมตนพ.อแลแม.หน.อเหน�าพระมาดาทังภาตาพี่เจ�าค็ห้ือเสวิยฅาบเข�าโภชนาเทวดาค็ตกแต.งโภชนาแล�ว



 

 

ยอถวายฅนทังหลายอันมาตามเปนบริวารพ.อเจ�าค็ทานเข�านํ้าโภชนาอาหารหลายประการต.างๆ อันเปนเคร่ือง

ทิพพ�ชุอันอันห้ันแล ราชา อันว.าพระยาตนใหย.ค็ห้ือฅนทังหลายไพตีดังยังกลองเหล็กแลกลองทองเสียงระร.วนตี

จักเข�ติ่งทะร�อม.วนวอนใจกลองเหล็กกองทองใสสะอาดทังเพียะพาดแลนนตรีการสับมีเสียงหม่ีก�องเสียงติ่ง

ต�องนันเนืองการสับมีหลายลูกตีห้ือถูกต�องระบําตีเปนคําคูล�วนเหล�นม.วนหันเปนพ�อยมีซ�อยซอเสิ่นละต�องมาท 

ลางพร.องอาสอุสสาขับนิยายภาสาหนโลกห้ือหายโสกโสกี ลางฅนห้ือตีกลองนันทเภรีอันใหย. กลองน�อยไหเพา

เพิงทุกวันฅืนบ.ยั้ง ฅนคัดค่ังเก่ียวกันถ�วน ๗ วันจิ่งแล�วจอดเหล�นกอยยอดเจ�าภูบาล ส.วนพระบุญขวางตนพ.อแล

แม.หน.อเหน�ามาตาค็พร�อมกันราธนามาจะไจ� ขอห้ือเจ�าหน.อไธ�เมือน่ังบ�านเสวิยเมืองทังขุนหลวงแล // 

 ข�าไพร.ห้ือเขาได�นบขราบไหว�แลปูชา ขอราธนามหาสัตต�เจ�าขอห้ือเข�าไพนั่งเสวิยเมืองแด.เทิอะ ว.าอ้ัน 

อยู.ชุฅนฅนห้ันแล มหาสัตโต ส.วนมหาสัตต�เจ�าค็รับเอานิมนต�แก.พ.อแลแม.แห.งตนแล�ว ฅนทังหลายเอากันชมชื่น 

สาธุยินสาๆ ค็มีเม่ือนั้นแล สา ส.วนว.าฅนทังหลายน�อยนาศเขาค็ตีกลองเภรีปGIนเขราะมีเป3าต�องเสียงม.วนก�อง

ปุนวอนทังหอยสังข�แลปHแก�วยินแจ�วๆ หวานหู ฝูงฅนชุมตีต.อยหอยสังข�น�อยเป3าเสียงใสฅนใดยังช.างเป3ามือเรา

เปนคํากองเงินแลกลองฅําเสียงระร.วนตีจักเข�แลต่ิงทะร�อม.วนวอนใจกลองเหล็กแลกลองทองเสียงสวะสว.าง   

เหล�นตามช.างมอน้ันไผไผมันมันชุมากเขาอยู.เหล�นหลากหลายสัน ยามนั้น พระมหาสัตต�เจ�าค็ยอมือตั้งเกศเกล�า

จอมขวัญไหว�สาอินทาท.านท�าวบอกล.าวห้ืออินทากับทังเทวดาหลายมวรหมู.ถ�วนหน�าอยู.หิมมพานยอสารถวาย

กล.าวตนท.านท�าวอินทา สักโก เม่ือนั้น ตนอินทารู�แล�วยังเจ�าหน.อแก�วรัตตนมณีเจ�าจักลีลาเข�าก�าวสู.แฅว�นห�อง

พาราเมือเปน // 

 พระยาเสวิยราชท.านท�าว ตรัสตรองเทวดาค็รู�รอดผับจอดเสี้ยง เทพดาทังยักขารู�แล�วแผวรอดเสี้ยง

พายเยนทังเสือเหนแลผีป3าไก.เถ่ือนล.ามาหาชุหน�าสัตต�แมงม่ีแมงแดงเปนเคล�ามดดําเข�ามามากหลายหลวงมด

ส�มหลายเหลือแหล.เต็มแก.ห�องดงขวางมีกวางเยืองแลฟานป3าเสือโคร.งล.าเทียวมาทังมหิงสาแลงัวป3าไก.เถ่ือนล.า

มาหาตบปHกมาชุหน�าว.าจักส.งพระเจ�าฟ@าตนบุญวอกค.างยุนป3าววิ่งหกเต�นอยู.เปนสายบุญเจ�าผายปกห.มบ.ห้ือฅน

ใดบุบตีบ.ห้ือกลัวผีป3าแรดช�างแลเสือหมีเขาค็ยออัญชุลีน�อมไหว�ยังเจ�าหน.อไธ�รัตตนมณี เทวดามีหลายหม่ืนค็มา

แวดล�อมเจ�าตนบุญมีทังยักข�เอยนผีเผดเข้ียวงาออกหันยาวขนคางยาวดังใหย.ขนท�องอย.อนเถิงขาสองตาหัน

เหลือส.องสูงเพียงช่ัวลําตาลเขาค็เอากันมาสะสารสะสู.นับว.าได� ๗ แสนเก�าหม่ืน ๕ พันตัวค็ชวนกันมายกเอาหอ

ปราสาทเจ�ารัตตนมณีค็ลวดสระเด็จลีลาข้ึนอากาศ เทวดาค็อยาดอยายตามมาตามหลังยักข�ใหย.ผายดอกไม�ปูชา

มีพระยาอินทาไพก.อนหน�าทังบนไม�แลไต.ข้ึน // 

 สัตต�สองตีนค็บินบนปอมเมฆฝ@า สัตต�ชุมล.าเทียวตีนค็เอากันไหลไพซะชึดเมืองค็มืดตันตาพลดงหนาป3า

ไม�แล�วค็ไต.เต�าชอมทางมาเถิงเวียงจุจอดรอดแห.งห�องพาราส.วนยักขาตัวใหย.ค็มายกเอาปราสาทเจ�าหน.อไธ�มา

ส.งเถิงเวียง เอาหอฅําลงสู.กลางข.วงค�อมหอหลวง เอาลงวางตั้งไว�ไผหันค็ว.างืดแท�หนอหอฅํางามดั่งนี้ เราค็บ.เคิย

หันยักข�หลายพันนําสู.เทวดาอยู.ตามหลังสัตต�แมงหนําหลายส่ํามาส.งเจ�าเถิงเวียงเม่ือน้ันแลนา สักโก เทวราชา 



 

 

ส.วนพระยาอินตนผ.านแผ�ว ค็ห้ือห.าฝนแก�ว ๗ ประการตกลงมาคํ้าสมพารแห.งเจ�าตกรอดเถิงหอพอสูงเพียงหัว

เข.าฅนอยืนห้ันแล ส.วนห.าฝนเข�าเปLอกเข�าสานตกสะสานสะสู.ตกที่อยู.คุ�มเจ�าตนฅํา ห.าฝนฅําทุกปาก ห.าฝนเงิน

หากตกตามเต็มสะหนามฅําหนาแผ.นทุกขาวแห.งสัพพะสุทธายุท.างดาจกจ.ายยุท.างหว.ายเทวทานแถมสมพารบ. 

หน�อยเจ�าฟ@าช.วยชูบุญ ปางเม่ือรัตตนมณีมาเสวิยราชตนราชอินทาค็มาเนรมิตบ.อแสงแลบ.อแก�วผุดออกแล�ว 

กวงฅน บ.อเงินบ.อฅําครบแจ�งทุกผู�หาก // 

 อัสสจันเต็มสะหนามฅําคุ�มเจ�ายกจกเข�ามาเจ�าค็ยอทานบ.ไว�บ.มีผู�ไร�มากหลวงหลายเจ�าค็อยายเททอด

ยังไพร.ฟ@าแลชาวเมืองพันฅําทานยกทอดทุกผู�หากยินชมค็นิมนต�สังฆะพระสงฆ�องคเจ�ามารับทานเขาท่ีหอฅําเอา

เงินทานไพบ.ขาดสาธุว.าเอาบุญแลนา มหาสัตโต ส.วนว.า มหาสัตต�เจ�าค็อยู.ตามชอบทสราชธัมม�สิบประการแล

เจ�าค็เททานเปนนิจจการบ.มีขาดค็มีวันน้ัแล สัตถา อิมํ รัตตนะ ธัมมเทสนํ อหะ ริตวา ถาถกํ พารานสิยํ สโมธา

รันเต โอสนะกถา มหา พระค็ชุมนุมมายัง อติตาอันล.วงแล�วมาเทสนาห้ือแจ�งพระจิ่งแส�งเทสนา ตถาโกเน 

มหิงสกุกุ ตกัฏฐาริกํ พาราณสิยํ ป(ตามาตา โอสัคคิ จันทมณีมาตา รัตนมณี พิมพา โหสิโก โคเน อันงัวสิบสอง

ตัวนั้นไส�อันมาบอกแก.เจ�าหน.อไธ� ขุมฅําเอาเงินแลฅํามาส�ายห้ือแก.พ.อเก็บ โอสัคคีพ.อเก็บ โอสัคคีหากมาได�ภิกขุ

อารหันตาในกาละยัดนี้แล อันว.า โอสัคคีพ.อเก็บเขาเจ�าวันนั้นคือหากมาได�ชุมพูปติเถร ในกาละบัดนี้แล // 

 ชาลา อันว.าพระยาพาราณสีตนใหย.คันว.าเสี้ยงอายุสังขารหลายชาติวันนั้นคือหากมาได�มหาสารีบุตต�

เถรในกาละบัดนี้แล มาตา อันว.า นางพิมพานั้นไส�คือหากมาได�นางวิสาขาในกาละบัดนี้แล กุกุฏฐา อันว.า แม.ไก.

แก�วอันห้ือแล�วยังประโยชนะหัวใจอันไขขุมฅํากล.าวเจ�าคือหามาได�ภิกขุณีในกาละบัดนี้แล มหิงสา อันว.าฅวาย

แม.วันน้ัน คือหากมาได�ภิกขุณีทังหลายในกาละบัดนี้แล โคภิตตา อันว.าพ.อเจ�าวันนั้นคือหากมาได�พระยาสรีสุท

โธธนะในกาละบัดนี้แล นางจันทมณีแม.เจ�าวันนั้น คือหากมาได�นางสรีมหามายาในกาละบัดน้ีแล กุฏฐะปริตํ อัน

ว.าพระยามดส�มวันน้ันคือหากมาได�อัสสชีเถรในกาละบัดน้ีแล สักโก อันว.าพระยาอินท�ตนบุญใหย.ถ�วนใฝ3ชุบ�าน

ลงมาคํ้าสมพารแห.งเจ�าตนหน.อเหน�าโพธิสัตต�ลงมาตกแต.งปราสาทแห.งเจ�าแลหอฅําเนรมิตเปนทุกเยื่องมีเคร่ือง

พร�อมหลวงหลาย คือหากมาได�มหาอนุรุทธเถรในกาละบัดน้ีแล สา พิมพาอันว.านางปทุมมา // 

 ตนหน.อเหน�ากับตามโพธิสัตต�เจ�าหลายชาติวันนั้นคือหากมาได�นางสนธราภิกขุณีในกาละบัดนี้แล โพธิ

สัตโต ส.วนอันว.า โพธิสัตต�เจ�าตนหน.อเหน�ารัตตนมณีวันน้ันคือหากได�ตนคูพระตถาคตตนเปนท่ีจักที่เพิ่งแก.โลก

ทัง ๓ ในกาละบัดน้ีแล ตุมเห ภวันเต อันว.าสูท.านทังหลายทังยิงชายหน�อยใหย.ทังชาวเจ�าแลอาริยะ ว.าอ้ันมานั่ง

ล�อมใจอ.อนน�อมฟGงธัมม�จุ.งรักสาสีลกินทานไพอย.าขาดอย.าประมาทแก�วทัง ๓ ค็จักได�เถิงนิพพานเวียงแก�วบ.

คลาดคลาชะแล รัตนาจันทมณี จถกํ นิฏฐิตํ กรียาอันกล.าวสังวัณณาวิเสสจาห�องเหตุอะลองมดส�มคือหน.อเจ�า

กุมมารมดแดงอันเปนมาในอติตาอันล.วงแล�วแห.งเจ�าปางเม่ือเปนเจ�ารัตตนมณีผูกถ�วน ๖ ค็สมเร็จแล�วบัวรมวร

เท.านี้ก.อนแล ตัวข�าพระเจ�าบ.งามแล ตัวใหย.หน�อยเหลือกัน คันผู�ใดได�เล�าขอพิจารณาเอาเทิอะ ข�าข�อยลิขิตวัน

สุกเดือนสิบสองออก ๖ ฅํ่า ภอสอ ๒๕๐๗ // 
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