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 5 

s}kolvox̂     
          oF, o,k ;yomkdA,-k{           นโม นมา วันทากมขาบ 

dk{9bfdk{   9Ydk{gxyolko กาพยติดกาพย   ตอกาพยเปนสาน 

gxyo9eoko   dk{s}kolvox̂ เปนตํานาน  กาพยหลานสอนปู 

s}koskdî   gsfx̂ly'lvo หลานหากฮู  เหตุปูสั่งสอน 10 
s}kopbofu   0n0egvAkw; หลานยินดี  จ่ือจําเอาไว 

0ewfc];   s}kooV=no=A, จําไดแลว  หลานนอยซื่นซม 

F,mtok   x̂lvo.sî โมทนา  ปูสอนใหฮู 

s}ko[Ys}^   86og0Akx̂lvo หลานบหลู  คุณเจาปูสอน 

py'vk;vo   8elvo0uw0 ยังอาวร  คําสอนจีไจ 15 
87f?kdwf   -v'9v{cmo86o คึดอยากได  ของตอบแทนคุณ 

gdbfrkP]6o   skly'[Ywf เกิดภายลุน  หาสังบได 

s}kocdowm   -Ydk;9eoko หลานแกนไท  ขอกาวตํานาน 

gxyoobmko   9v{86og0Akx̂ เปนนิทาน  ตอบคุณเจาปู 

s}koskdî   .ol̂f.ome หลานหากฮู  ในสูตรในธรรม 20 
gxyo8elvo   f;''k,]eg]uf เปนคําสอน  ดวงงามล้ําเลิศ 

ẑxtgluf   c,oFrmblyf ผูประเสริฐ  แมนโพธิสัตว 

wf]P']yf   9yfFrmbpko ไดเลียงลัด  ตัดโพธิญาณ 

g-kobrko   lA'lko]tw; เขานิพาน  สงสารละไว 

grbolvo.s   s}kooV0ngvAk เพิ่นสอนให  หลานนอยจื่อเอา 25 
gxyolegoAk   s}ko0e0nw; เปนสําเนา  หลานจําจื่อไว 

s}ko0ewf   lvox̂rkPs}y' หลานจําได  สอนปูพายหลัง 

gsfvbly'   s}ko0b'lvox̂ เหตุอิสัง  หลานจิงสอนปู 
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x̂skdî   9y'c9lvos}ko ปูหากฮู  ตั้งแตสอนหลาน 

mexkok   -klyf]P']̂d ทําปาณา  ฆาสัตวเล้ียงลูก 30 
gxyo[k{ikP   /^'ou[Y8;o เปนบาปราย  ฝูงนี้บควร 

vmbook   ]ydgvAk-v'mko อทินนา  ลักเอาของทาน 

.s?̂?ko   rkPOkl;Pcs}, ใหอยูยาน  พายหนาสวยแหลม 

dkg,c5,   g,Pg-Ak[Yg;o กาเมแถม  เมียเขาบเวน 

wz]v{g]o   ]A'l̂vt[kP ใผลอบเลน  ลงสูอบาย 35 
Fmf,6lk   9A;trk'p6gpAk โทษมุสา  ตัวะพางยุเยา 

wz:k'g;Ak   gxyo[k{gxyode ใผซางเวา  เปนบาปเปนกรรม 

wz:k'me   xkdg<yoxkddnd ใผซางทํา  ปากเหม็นปากกืก 

xkd[Y5nd   vyd-It5kodvo ปากบถืก  อักขระฐานถรณ 

Fmfl6Ik   ,A;g,Ak8v{gs}Ak โทษสุรา  มัวเมาคอบเหลา 40 
gxyoẑg5Ak   8;og;ol̂8Ao เปนผูเฒา  ควรเวนสูคน 

0yd.szAo   gdbfwxrkPOk จักใหผล  เกิดไปภายหนา 

gxyozu[k   .09noF'g-Ak เปนผีบา  ใจตื้นโงเขลา 

gxyolegoAk   .omertg0Ak เปนสําเนา  ในธรรมพระเจา 

dk;gxyog8Ak   luoskc,o8v' กลาวเปนเคา  ศีลหาแมนคลอง 45 
s}ko0ydxv'   dk;wxrkPOk หลานจักปอง  กลาวไปภายหนา 

[Y.s=k   9bf9Ydyowx บใหซา  ติดตอกันไป 

wvptFd   ay'gvAk0nw; อัยโก  ฟงเอาจื่อไว 

0ewfc];   rkPOksbo9v' จําไดแลว  ภายหนาหิ่นตอง 
 50 
            gxyo8v'0b'g;Ak   wzgxyoẑg5Ak       เปนคองจริงเวา  ใผเปนผูเฒา 
 ?kg-Akveokf F]rt9yosk อยาเขาอํานาจ     โลภะตัณหา 

 l6Ikg,Ak?̂   gxyo8̂=kPik, สุราเมาอยู     เปนคูซายฮาม 

 g-Akzk,0y{0vd gvuosPvdlk;ik, เขาผามจับจอก     เอ้ินหยอกสาวฮาม 

 .ozk,g8Akg,Ak g5Akoyo[Yfu ในผามเคาเมา     เฒานั้นบดี 55 
 giAks}ko[Y?ko g5Ak8ko8v'[6o เฮาหลานบยาน     เฒาครานครองบุญ 

 [Yx6o.0lk'   -u8ko8v';yf บปุนใจสราง     ขี้ครานครองวัตร 

 [Y8yf8v'me   [Y0eluosk บคัดครองธรรม บจําศีลหา 
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 0k-k/̂'lyf   -Y;yf[Ysk จาฆาฝูงสัตว     ขอวัตรบหา 

 8e,kg;AksY   9ko9Yryopk ค่ํามาเวาหอ     ตานตอภรรยา 60 
 .osv'g8sy'   g5Akoyo?kolyo ในหองเคหัง     เฒานั้นยานสั่น 

 g5Akoyo?koc,; xtgxb'w;gxAk เฒานั้นยานแมว ปะเปงไวเปลา 

 [Yg]Akrk;ok   lvo]̂dlvos}ko บเลาภาวนา     สอนลูกสอนหลาน 

 9A;zA,-k;s'vd   gxyog5AkovdiA; ตัวผมขาวหงอก เปนเฒานอกฮั้ว 

 ]u?̂oel;o   g5Akoyo[Yfu ล้ีอยูนําสวน     เฒานั้นบดี 65 
 ay'glPfkPfvd   g5Akoyo[Y=v{ ฟงเสียดายดอก เฒานั้นบซอบ 

 g5Ak[Yxtdv{   8v';yflb{xtdko เฒาบประกอบ ครองวัตรสิบประการ 

 giAks}ko[Y?ko   g5Akoyo-u8ko เฮาหลานบยาน เฒานั้นขี้คราน 

 8v'rtdlyf   [Y[A;It[yf ครองพระกษัตริย บบัวระบัด 

 iuf[ko8v'g,nv'   9̂s}koc8og8nv' ฮีดบานครองเมือง ตูหลานแคนเคือง 70 
 gvAk8ewxg;Ak   g;Ak9Y8e.f เอาคําไปเวา     เวาตอคําใด 

 [Yxkd[Y0k   [Yg;Ak[Y;k บปากบจา    บเวาบวา 

 ,u8eFdfdk   vk'c9Fmlk มีคําโกรธกลา     อางแตโทสา 

 0yfskl6Ik   ,kdbody{-k; จัดหาสุรา     มากินกับขาว 

 8eg;Ak[Y,u   zuxv'gxyo[k{ คําเวาบมี     ผีปองเปนบาป 75 
 .0[YFlrk{   gsyoc9g'bo8e ใจบโสภาพ     เห็นแตเงินคํา 

 [Y0eoydxkf   g5Ak[Ylts}kf บจํานักปราชญ เฒาบฉลาด 

 îiuf8v'-6o   x6oskc9wf ฮูฮีดครองขุน     ปุนหาแตได 

 8v'5k;k8;k,   g5Akoyo[Yfu ครองถาวาความ เฒานั้นบดี 

 9Advtg;0u   dv'wa<Y.sP ตกอเวจี     กองไฟหมอใหญ 80 
 ]A'wx?̂oyoclody{   f̂ikPfus}u ลงไปอยูนั้นแสนกัลป ดูฮายดีหลี 

 g5Ak,ulA,[yf   cr'w;.o5A' เฒามีสมบัติ แพงไวในถง 

 [Y0A'.0lk'   vk'c9;k,u บจงใจสราง     อางแตวามี 

 [Ysvomkowx  gxyo9kPc9;k บหอนทานไป     เปนตายแตวา 

 .0g5Ak[Yoe   0ec9]̂ds}ko ใจเฒาบนํา     จําแตลูกหลาน 85 
 -;o-;kPsk.s   8yowfc]; ขวนขวายหาให  คันไดแลว 

 9kg5Ak[Yfu   ,u.0,ydwf ตาเฒาบดี     มีใจมักได 
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 5nw;.sg,P   gOP q Oe q ถือไวใหเมีย     เหนียๆ หน่ําๆ 

 8no8eIk9u   vbf5uly'Fpd คืนค่ําราตรี    อิตถีสังโยก 

 vkF4ddk,86o   [Yx6o8v';yf อาโภคกามคุณ  บปุนครองวัตร 90 
 [Y[A;It[yf   rtlA'[bomt[kf บบัวระบัด     พระสงฆบิณฑบาตร 

 gsyoc];[Yxkd   ]u?^.oginvo เห็นแลวบปาก   ล้ีอยูในเฮือน 

 [Yg9nvoginvovno   .sgrboF,mtok บเตือนเฮือนอื่น ใหเพิ่นโมทนา 

 lyfmk[Yd;k'   [Ylk'8v'[6o ศรัทธาบํ่กวาง  บสรางครองบุญ 

 c,ogxyo-6o   [Ypeiuf[ko แมนเปนขุน บยํารีดบาน 95 
 g5Akoyo[Yfu   9Advg;0u เฒานั้นบดี   ตกอเวจี 

 ryoxu[Y,A;   gxyo[k{ikPdA; พันปบมั่ว     เปนบาบฮายกั้ว 

 <^xkxy'   m6d-y'[Y-kf หมูปาปง ทุกขังบขาด 

 rt[kfgsonvsA;   r6fFmvA'cd; พะบาทเหนือหัว พุทโธองคแกว 

 rtly'c]; .s0n0egvAk goux̂gvuP      พะสั่งแลว ใหจ่ือจําเอา เนอปูเอย 100 
 
          vyoiuf8v'   gxyo-v'ẑg5Ak อันฮีดคอง เปนของผูเฒา 

s}ko0ydg;Ak   gxyoOk9Ywx หลานจักเวา เมือหนาตอไป 

s}ko0y'wi   c9'dk{lvox̂ หลานจังไฮ แตงกาพยสอนปู 

ay'5ucm   8uc,o8es}ko ฟงถี่แท คือแมนคําหลาน 105 
x̂.0[ko   =no=A,8u8V ปูใจบาน ชื่นชมคีคอย 

g0Aks}kooV   ?k=k;kwx เจาหลานนอย อยาซาวาไป 

 x̂g9y,.0   ?kday'l̂,n ปูเต็มใจ อยากฟงสูมื้อ 

 x̂[Yfun   s}kooV0A'lvo ปูบดื้อ หลานนอยจงสอน 

 s}kovvo:vo   x̂;vo0uw0 หลานออนซอน ปูวอนจีใจ 110 
 s}ko87fwf   9bf9Ygxyodvo หลานคึดได ติดตอเปนกอน 

 gxyo8elvo   9YwxrkPOk เปนคําสอน สืบไปภายหนาฯ 
 
 ,ufoV q ayog-Ak  dY[Yoy{ มีดนอยๆฟนเขา ก็บนับ 

 ẑg5Akdk;8esPk{     dY[Yoy{ ผูเฒากาวคําหยาบ ก็บนับ 115 
 x̂,s};'[vd?kxk'    dY[Yoy{ ปูมหลวงบอกยาปาง ก็บนับ 

 c,ik'[vd?klgo    dY[Yoy{ แมฮางบอกยาเสนห ก็บนับ 
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 8AoF]g] ly'lvo8;k,î    dY[Yoy{ คนโลเลสั่งสอนความฮู ก็บนับ 

 8Aos}A{s}^ =u[vdmk'86o     dY[Yoy{ คนหลบหลูชี้บอกทางคุณ ก็บนับ 

 8Aogxyo-6o =u[vdmk'8k     dY[Yoy{ คนเปนขุนชี้บอกทางคา ก็บนับ 120 
 8Aogxyo-k =u:v'skg'bo     dY[Yoy{ คนเปนขาชี้ชองหาเงิน ก็บนับ 

 8Ao,y',u dbomko[Ywf     dY[Yoy{ คนมั่งมีกินทานบได ก็บนับ 

 8Ao-uwi v;fvk',y',u     dY[Yoy{ คนขี้ไฮอวดอางมั่งมี ก็บนับ 

 8Aogxyo:u skg'boiy{0k'     dY[Yoy{ คนเปนชีหาเงินฮับจาง ก็บนับ 

 8Ao,ydvk' pv'c9 F9fu     dY[Yoy{ คนมักอางยองแตตัวดี ก็บนับ 125 
 gxyovk0ko skdboc9gs}Ak dY[Yoy{ เปนอาจารยหากินแตเหลา ก็บนับ 

 gxyoẑg5Ak 8;k,î[Y5k, dY[Yoy{ เปนผูเฒาความฮูบถาม ก็บนับ 

 gxyolA,rko ]^d;yf[Y?ko     dY[Yoy{ เปนสมภารลูกวัดบยาน ก็บนับ 

 gxyorY[ko xkd[Ygxyome     dY[Yoy{ เปนพอบานปากบเปนธรรม ก็บนับ 

 8;k,î,kd dki[k{[Ype     dY[Yoy{ ความฮูมากการบาปบยํา ก็บนับ 130 
 8AoiPome v;fc98;k,i^ dY[Yoy{ คนเฮียนธรรมอวดแตความเวา ก็บนับ 

 8Aoẑg5Ak -kfg,f9k0bf     dY[Yoy{ คนผูเฒาขาดเมตตาจิต ก็บนับ 

 8Ao?̂.d lYlPf:y'dyo     dY[Yoy{ คนอยูใกลสอเสียดซังกัน ก็บนับ 

 8Aoobomk 9Po-;yo:k;[ko dY[Yoy{ คนนินทาเตียนขวัญชาวบาน ก็บนับ 

 8Ao-u?ko rk<^9Ad.0     dY[Yoy{ คนขี้ยานพาหมูตกใจ ก็บนับ 135 
 8Ao0y'wi rYc,[Y]P'  dY[Yoy{ คนจังไฮพอแมบเล้ียง ก็บนับ 

 8AoxkddP' pv'c99A;gv'  dY[Yoy{ คนปากเกี้ยงยองแตตัวเอง ก็บนับ 

 8Aooydg]' rkg,Pm6dwi     dY[Yoy{ คนนักเลงพาเมียทุกขไฮ ก็บนับ 

 8Ao,ydwf -u8kome'ko     dY[Yoy{ คนมักไดขี้คานทํางาน ก็บนับ 

 gxyo8Aod;o -A,gs'=k;[ko dY[Yoy{ คนเปนกวนขมเหงชาวบาน ก็บนับ 140 
 8Ao-u8ko skiuf8v'me     dY[Yoy{ คนขี้คานหาฮีดคองธรรม ก็บนับ 

 8Ao[Ype rtly'8tg0Ak     dY[Yoy{ คนบยําพระสังฆเจา ก็บนับ 

 8Ao,ydg;Ak -A,grbopYF9     dY[Yoy{ คนมักเวาขมเพิน่ยอโต ก็บนับ 

 8AoFmFl v;f9Aogd'dk     dY[Yoy{ คนโทโสอวดตนเกงกา ก็บนับ 

 8Aogxyo[k -Ao[k{.lF9     dY[Yoy{ คนเปนบาขนบาปใสโต ก็บนับ 145 
 8Ao-u9A;t skluo[Ywf     dY[Yoy{ คนขี้ตั๋วหาศีลบได ก็บนับ 
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 g5Akcdc]; s}A'F]{g,Plk;   dY[Yoy{ เฒาแกแลวหลงโลภเมียสาว ก็บนับ 

 g5AksA;-k; ,ydg/nvosk=^     dY[Yoy{ เฒาหัวขาวมักหาซู ก็บนับ 

 g5Akl̂s}^ ovol;,oeg,P     dY[Yoy{ เฒาสูหลูนอนสวมนําเมีย ก็บนับ 

 g5Ak:eg:P oelk;leoV     dY[Yoy{ เฒาซําเซียนําสาวส่ํานอย ก็บนับ 150 
 g5Ak,ydxV gvboskgvboŝ'     dY[Yoy{ เฒามักปอยเอิ้นหาเอิ้นหูง ก็บนับ 

 g5AksA;l̂'luomko[Ylk'      dY[Yoy{ เฒาหัวสูงศีลทานบสราง ก็บนับ 

 g5Akik'[ko sksk'sk,u     dY[Yoy{ เฒาฮางบานหาหางหามี ก็บนับ 

 g5Akvy{xu -klyfdbogs}Ak     dY[Yoy{ เฒาอับปฆาสัตวกินเหลา ก็บนับ 

 g5Aks;eg;Ak 97dlvo97dcs dY[Yoy{ เฒาหว่ําเวาตึกสอแห ก็บนับ 155 
 g5Ak9kclt ;k's}ko[Ywf     dY[Yoy{ เฒาตาแสะวางหลานบได ก็บนับ 

 g5Ak8Ao.[ iydgrbo:y'F9     dY[Yoy{ เฒาคนใบฮักเพิ่นซังโต ก็บนับ 

 g5AkF,Fs 8;k,9kP[Yî     dY[Yoy{ เฒาโมโหความตายบฮู ก็บนับ 

 g5Akv6fv^ sklk'c9g;o     dY[Yoy{ เฒาอุดอูหาสรางแตเวร ก็บนับ 

 g5Akmeg-yo lvoc98Aovno  dY[Yoy{ เฒาทําเข็ญสอนแตคนอื่น ก็บนับ 160 
 g5Ak?kos}no dkowidkol;o dY[Yoy{ เฒายานหลื่นการรสวน ก็บนับ 

 g5Ak=yd=;o ]̂ds}kowx8k     dY[Yoy{ เฒาชักชวนลูกหลานไปคา ก็บนับ 

 g5Akgd'dk luosk[Y,u     dY[Yoy{ เฒาเกงกาศีลหาบมี ก็บนับ 

 g5Ak[Yfu ;yoluog-Akxk     dY[Yoy{ เฒาบดีวันศีลเขาปา ก็บนับ 

 g5Ak.0[k iydc9]̂ds}ko     dY[Yoy{ เฒาใจบาฮักแตลูกหลาน ก็บนับ 165 
 g5Ak.0,ko [6oF9[Yg;Ak     dY[Yoy{ เฒาใจมารบุญโตบเวา ก็บนับ 

 g5Akg8Akg,Ak oy'g/Akc9ginvo  dY[Yoy{ เฒาเคาเมานั่งเฝาแตเฮือน ก็บนับ 

 g5Ak[bfg[nvo ay'me[Ywf     dY[Yoy{ เฒาบิดเบือนฟงธรรมบได ก็บนับ 

 g5Akgsyo.d rkPOk[Ys}P;  dY[Yoy{ เฒาเห็นใกภายหนาบเหลียว ก็บนับ 

 g5Ak8yo8P; lk,:k;;kO6,  dY[Yoy{ เฒาคันเคียวสามซาววาหนุม ก็บนับ 170 
 
                 -v'<^ou  8Aog5Ak?kme ของหมูนี้ คนเฒาอยาทํา 

 s}ko[Ype  gsfg5Akzbfiuf หลานบยํา เหตุเฒาผิดฮีด 

 iufẑg5Ak  ,ucm[Ys}kP ฮีดผูเฒา มีแทบหลาย 

 vmb[kP  s}ko0e0nwf อธิบาย หลานจําจื่อได 175 
 .sz^g5Ak  :;o]̂d:;os}ko ใหผูเฒา ชวนลูกชวนหลาน 



 ๗

 :;odbomko  me[6o?k8ko ชวนกินทาน ทําบุญอยาคาน 

 :;o]̂d[ko  .l[kfl̂;yo ชวนลูกบาน ใสบาตรสูวัน 

 :;o]̂ds}ko  ay'me?k-kf ชวนลูกหลาน ฟงธรรมอยาขาด 

 .slts}kf  sAocs'mk'-6o ใหฉลาด หนแหงทางขุน 180 
 .0gxyo[6o  g,f9kczd;k' ใจเปนบุญ เมตตาแผกวาง 

 ?kv;fvk'  pv';k9y;fu อยาอวดอาง ยองวาตัวดี 

 ẑdtfyd py',u[Ywi ผูกระดัก ยังมีบไฮ 

 ẑdtfY  ,u,kdgs}nvs}kP ผูกระดอ มีมากเหลือหลาย 

 8Aomy'g,nv'  ,ugs}nvs}kP,kd คนทั้งเมือง มีเหลือหลายมาก 185 
 8eîou  [Yl6fdy{.z คําฮูนี้ บสุดกับไผ 

 s}ko:uwx  gxyo8e[Y[P' หลานชี้ไป เปนคําบเบี่ยง 

 py'mP'cm  9y'c9ob{rko ยังเที่ยงแท ตั้งแตนิพพาน 

 -v'dbomko  sk,k?k-kf ของกินทาน หามาอยาขาด 

 [Yxt<kf  .ocd;my'lk, บประมาท ในแกวทั้งสาม 190 
 <yow95k,  dko[6o[Y8ko หมั่นไตถาม การบุญบคาน 

 g5Akikd[ko  luosk[Yw] เฒาฮากบาน ศีลหาบไล 

 g5Ak.0.l  lyfgxyo[Y-k เฒาใจใส สัตวเปนบฆา 

 g5Ak[Y[k  ]ydlb'-v'.z เฒาบบา ลักสิ่งของไผ 

 9k,;bwl  g,Pgrbog5Akg;o ตามวิสัย เมียเพิ่นเฒาเวน 195 
 [Ydk;g]o  8es}kP8erk' บกาวเลน คําหลายคําพาง 

 g5Akîmk'  l6Ik[Ygl{ เฒาฮูทาง สุราบเสพ 

 g5Akîiuf  [Y0kpg'bocf' เฒาฮูฮีด บจายเงินแดง 

 g5Akî8v'  [Ycx'g'bof;' เฒาฮูคอง บแปงเงินดวง 

 g5Ak.0d;k'  [Ygsyocd,u เฒาใจกวาง บเห็นแกมี 200 
 g5Ak.0fu  pe8exkdg;Ak เฒาใจดี ยําคําปากเวา 

 g5AkFlrk{  g9nvo]̂dg9nvos}ko เฒาโสภาพ เตือนลูกเตือนหลาน 

 .sdbomko  5nluo9yd[kf ใหกินทาน ถือศีลตักบาตร 

 g5Aklts}kf  g-Ak;yfay'me เฒาฉลาด เขาวัดฟงธรรม 

 gsyortlA'  pY,noA{.s; เห็นพระสงฆ ยกมือนบไหว 205 



 ๘

 g5Akîiuf  [Y.siuf<v' เฒาฮูฮีด บใหฮีดหมอง 

 g5Akî8v'  [Y.s8v'glAk เฒาฮูคอง บใหคองเศรา 

 9k,s}kog;Ak  ,kc];c,o8v' ตามหลานเวา มาแลวแมนคอง 

 s}kozbxv'  oA{pexkocd; หลานผิปอง นบยําปานแกว 

 s}koîc];  -k{ws;[̂:k หลานฮูแลว ขาบไหวบูชา 210 
 -YlA,,k  ;k9k;kx̂ ขอสมมา วาตาวาปู 

 [Ys}A{s}^  pAdw;gmb'sA; บหลบหลู ยกไวเทิงหัว 

 s}ko[Y9A;t  oA{skl̂,n หลานบตั๋ว นบหาสูมื่อ 

 s}ko[Yfn  pAd.sgxyo8̂ หลานบดื้อ ยกใหเปนครู 

 s}kovbf̂  c98AorkPOk หลานอิดู แตคนภายหนา 215 
 .0sPk[:k  0Aog5Ak0Ao9kP ใจหยาบชา จนเฒาจนตาย 

 [kf]k;9kP  8AofP;g8Akg,Ak บาดลาวตาย คนเดียวเคาเมา 

 skẑg;Ak  oedAo[Y,u หาผูเวา นํากนบมี 

 vt;b0u  gxyoginvo[YrAo อะวิจี เปนเฮือนบพน 

 gsfF]{]Ao  .0sPk{lk,ko เหตุโลภลน ใจหยาบสามาญ 220 
 giAk/̂'s}ko  gdbf,krkP:V เฮาฝูงหลาน เกิดมาภายซอย 

 py'O6,oV  8;k,î[Ys}kP ยังหนุมนอย ความฮูบหลาย 

 gsyo,u,k  .omertg0Ak เห็นมีมา ในธรรมพระเจา 

 g5AkgdAkg;Ak  xk'oyoln[,k เฒาเกาเวา ปางนั่นสืบมา 

 lkflCk  ];'dkPwxOk ศาสนา ลวงกายไปหนา 225 
 ,kivfgmAk  lydIkflv'ryo มาฮอดเทา ศักราชสองพัน 

 8v'rtlA'  py'8A'myfmP' คองพระสงฆ ยังคงทัดเที่ยง 

 [Y[P'5v'  9y'9Yob{rko บเบี่ยงถอง ตั้งตอนิพพาน 

  /^'8Ao,ko  gdbf,kzk5v' ฝูงคนมาร เกิดมาผาถอง 

 5v'O7'oyo  c,oc98Ao[6o ถองหนึ่งนั่น แมนแตคนบุญ 230 
 wzgxyo-6o  ,u.0lts}kf ไผเปนขุน มีใจฉลาด 

 rt[kfg0Ak  vA'?̂ltgs;bPg,nv' พระบาทเจา องคอยูเสวยเมือง 

 8ec8og8nv'  ,u.0iydwr คําแคนเคือง มีใจฮักไพ 

 g-Ak/^'oyo  py',kdOydOk เขาฝูงนั้น ยังมากหนักหนา 



 ๙

 .oF]dk  g'bo8e[Ywi ในโลกา เงินคําบไฮ 235 
 .9]6,ak  l6d];ol̂g,nv' ใตลุมฟา สุขลวนสูเมือง 

 8ec8og8nv'  [Y,ulydsPkf คําแคนเคือง บมีสักหยาด 

rt[kfwm  w;gmflCk พระบาทไท ไวเทศนา 

lkflCk  ];'dkPwxOk ศาสนา ลวงกายไปหนา 

oV[Y:k  ,kivflk,ryo นอยบาซา มาฮอดสามพัน 240 
/^'8Ao[6o  gdbf,k,uoV ฝูงคนบุญ เกิดมามีนอย 

8Ao[k{oyo  ,u,kds};'s}kP คนบาปนั่น มีมากหลวงหลาย 

my'sPb':kP  fy'fP;dyooyo ท้ังหญิงซาย ดังเดียวกันนั่น 

.0g-Aklyo  db;FdfFdmk ใจเขาสั่น กิ้วโกธโกธา 

gm;fk  ]A',k0kdak เทวดา ลงมาจากฟา 245 
oy{vkowf  lb[cxf<noxkP นับอานได สิบแปดหมื่นปาย 

]A',k?kP  iydlkpP,zY ลงมายาย     ฮักษาเยี่ยมผอ 
,kly{lY c0'gsPnv'/̂'8Ao มาสับสอ แจงเหยื่องฝูงคน 

,k[yofAo /^'8Ao.oF]d มาบันดล ฝูงคนในโลก 

.sF]{]P; xbocxwx,k ใหโลภเลี้ยว ปนแปไปมา 250 
my'glok -6od;ooV.sP ท้ังเสนา ขุนกวนนอยใหญ 

my'-kwr /^'<̂=k;g,nv' ท้ังขาไพ ฝูงหมูซาวเมือง 

my'zkgs}nv' fk[Afoyd[;f ท้ังผาเหลือง ดาบสนักบวช 

.o:;frAo ]tiuf]t8v' ในซวดพน ละฮีตละคอง 

gm;uiv' dtlyfg0Akak เทวีฮอง กษัตริยเจาฟา 255 
.0gd'dk me[k{m6d8Ao ใจเกงกา ทําบาปทุกคน 

wz.0[6o [y'gdufm6dwi ใผใจบุญ บังเกิดทุกขไฮ 

wz[k[ihkP [y'gduf,y',u ใผบาปฮาย บังเกิดมั่งมี 

gxyoglf5u g'bo8e[Ywi เปนเศรษฐี เงินคําบไฮ 

wf-V-k :k',kgs}nvs}kP ไดขอยขา ซางมาเหลือหลาย 260 
my'pb'=kP fy'fP;dyooyo ท้ังหญิงชาย ดังเดียวกันนั้น 

wzgxyo-6o .0[6ooydxkf ใผเปนขุน ใจบุญนักปราชญ 

.0lts}kf [Ylk'g;Ik ใจฉลาด บสรางเวรา 



 ๑๐

]t9yosk Fdmk<̂ou ละตัญหา โกรธาหมูนี้ 

]tF]dou wxgduflts;yo ละโลกนี้ ไปเกิดสวรรค 265 
my'gm;yo vbomkrv,ry' ท้ังเทวัญ อินทราพรอมพรั่ง 

,koy']v, ok'ak<no8Ao มานั่งลอม นางฟาหมื่นคน 

m6I:Ao /^'g-kme[k[ ทุรชน ฝูงเขาทําบาป 

g-Ak]t8k[ wxvtg;0u เขาละคราบ ไปอเวจี 

.ocloxu m6d?̂[Yc]; ในแสนป ทุกขอยูบแลว 270 
rtcdocd; 9Ao:ng,fw9 พระแกนแกว ตนชื่อเมตไตร 

rt9y'.0 Fzf8AogxyoFdf พระตั้งใจ โผดคนเปนโกฏิ 

rtgrboFzf g-Akwffus}u พระเพิ่นโผด เขาไดดีหลี 

s}ko[Y,u ,y;,kme[k[ หลานบมี มัวมาทําบาป 

gduf:kfou g;oskd0egxyo เกิดชาตินี้ เวรหากจําเปน 275 
g;oc9s}y' ,kmyo:kfou เวรแตหลัง มาทันชาตินี้ 

vAf?̂ou oe<̂8Aorko อดอยูนี้ นําหมูคนพาล 

.0giAks}ko py'8A'myfmP' ใจเฮาหลาน ยังคงทัดเที่ยง 

.omP'cm 9y'9Yob[rko ในเที่ยงแท ตั้งตอนิพพาน 

s}kogxyo-6o me.0czd;k' หลานเปนขุน ทําใจแผกวาง 280 
[Yv;fvk' g;Ak;k.zfu บอวดอาง เวาวาใผดี 

.=-yo9u s}korPogvAkwf ใชขันตี หลานเพียรเอาได 

vAf:vdw: luosk[Y;k' อดซอกไซ ศีลหาบวาง 

[Ywxmk' ,bflkgxyo[k[ บไปทาง  มิจฉาเปนบาป 

s}kozk[cr /^'<̂9yosk หลานผาบแพ ฝูงหมูตัณหา 285 
my',6lk l6Ik-k]yd ทังมุสา สุราฆาลัก 

s}kos}ud8yd /^'oyol̂vyo หลานหลีกคัก ฝูงนั้นสูอัน 

vyflt0yo c9dkog0Akak อัศจรรย แตการเจาฟา 

-kwroV dkog0Akcs's}kP ขาไพรนอย การเจาแหงหลาย 

/^'8Ao9kP dy[dkog0Akak ฝูงคนตาย กับการเจาฟา 290 
OV[Y:k 0yd-k0yd9u หนอยบชา จักฆาจักตี 

/^'8Aofu gvAkfu[Ywf ฝูงคนดี เอาดีบได 



 ๑๑

8AoFsfikP ?̂wfmedko คนโหดฮาย อยูไดทําการ 

me[Yoko g-AksP!fg-Akpy' ทําบนาน เขาหยุดเขายั้ง 

ly'[Ywf 0yd<̂0yd8Ao สังบได จักหมูจักคน 295 
/^'8Ao,u mklulbow5 ฝูงคนมี ทาสีสินไถ 

dY0ydwf oeg-Ak/^'=Ao ก็จักได นําเขาฝูงชน 

m6I=Ao g-Akwfhgxyo.sP ทุรชน เขาไดเปนใหญ 

/^'8AoikP g-Akwfgxyod;o ฝูงคนฮาย เขาไดเปนกวน 

-v'[Y8;o cr'd;k:k',k ของบควร แพงกวาชางมา 300 
8Ao5V:k gvAk,kmedko คนถอยชา เอามาทํากาน 

8Aolk,ko ,yoîxkddP' คนสามานย มันฮูปากเกี้ยง 

 rt[kf]P'  g-Akw;;kfu พระบาทเลี้ยง เขาไววาด ี

  /^'8Ao,u  gxyo.0oydxkf ฝูงคนมี เปนใจนักปราชญ 

 .0lts}kf  îiuf8v'g,nv' ใจฉลาด ฮูฮีดคองเมือง 305 
 rt[6oginv'  [Y,uxkdg;Ak พระบุญเฮือง บมีปากเวา 

  /^'8Aog5Ak  rt[Yd^ok ฝูงคนเฒา พระบกูรณา 

  /^'Fdmk  xAo.0lkFsf ฝูงโกธา ปนใจสาโหด 

 rtFzf]P'  g-Akoyol̂8Ao พระโผดเลี้ยง เขานั้นสูคน 

 v6x:Ao  /^',ko-A,wf อุปชน ฝูงมารขมได 310 
 rtcdowm  py';kg-Akfu พระแกนไท ยังวาเขาดี 

 -us};'9k  wfgxyog0Ak;yf ขีหลวงตา ไดเปนเจาวัด 

 8v'[Y8yf  ,k'iuf8v'me คองบคัด มางฮีดคองธรรม 

 8Aork]k  mede.og-f คนพาลา ทํากรรมในเขต 

 rtgmfw;  rkP:VlkflCk พระเทศนไว ภายซอยศาสนา 315 
 s}ko07'sk  0n0egvAkw; หลานจึงหา จ่ือจําเอาไว 

 lvocdowm  g0Akx̂rkP]6o สอนแกนไท เจาปูภายลุน 

 wzgxyo-6o  iegrb'.sivf ไผเปนขุน ฮํ่าเพิงใหฮอด 

 wz87f:vf  c,opvf8v'[6o ไผคึดซอด แมนยอดคองบุญ 

 lkflCk  ];'dkPwxOk ศาสนา ลวงกายไปหนา 320 
 oV[Y:k  ivfluryoxkP นอยบซา ฮอดสี่พันปาย 



 ๑๒

  /^'rtlA'  8Aofu,uoV ฝูงพระสงฆ คนดีมีนอย 

 8Ao5Voyo  ,ucm,kds}kP คนถอยนั้น มีแทมากหลาย 

  /^'sPb'=kP  gdbf,kxk'oyo ฝูงหญิงซาย เกิดมาปางนั่น 

 vkp6lyo  glPcmvusKu อายุสั้น เสียแทอีหลี 325 
 sPb'lb[xu  gvAk:kPovo:vo หญิงสิบป เอาซายนอนซอน 

 gxyogsfikP  ,koskd[yofAo เปนเหตุฮาย มารหากบันดล 

  /^'8Ao:kP  gdbf,kcddk ฝูงคนซาย เกิดมาแกกา 

 9y'c9-k  9y'c9ayodyo ตั้งแตฆา ตั้งแตฟนกัน 

  /^'rtlA'  :k;g0Akoyd[;f ฝูงพระสงฆ ซาวเจานักบวช 330 
 .o:;frAo  xbocxwx,k ในซวดพน ปนแปไปมา 

 my'glok  ;kgxyooydxkf ท้ังเสนา วาเปนนักปราชญ 

 87flts}kf  ,k'iuf8v'g,nv' คึดฉลาด มางฮีดคองเมือง 

 rt[6oginv'  vA'gxyog0Akak พระบุญเฮือง องคเปนเจาฟา 

 .0Fdfdk  9y'c9g];dyo ใจโกรธกา ตั้งแตเลวกัน 335 
 g;ooemyo  9yoskcddk เวรนําทัน ตัณหาแกกา 

 s}kody[xk  xk'oyo[YvkP หลานกับปา ปางนั้นบอาย 

  /^'c,okP  gvAks}koovo:vo ฝูงแมนาย เอาหลานนอนซอน 

 gxyogsfivo  xkooyo[Y'k, เปนเหตุฮอน ปานนั้นบงาม 

  /^':kPik,  ,u.0:̂gvnvP ฝูงซายฮาม มีใจซูเอ้ือย 340 
 vkPdy{ov'  ovol;,i;,dyo อายกับนอง นอนสวมฮวมกัน 

 lkflCk  ];'dkPwxOk ศาสนา ลวงกายไปหนา 

 9k{9YgmAk  ];'g-fskryo ตาบตอเทา ลวงเขตหาพัน 

 rtg,fw9P  ]A',kzkPFzf พระเมตไตรย ลงมาผายโผด 

 8Aoxk'oyo  9y'?̂.ome คนปางนั้น ตั้งอยูในธรรม 345 
 dlyf9k  [Yme.0[k{ กษัตริยตา บทําใจบาป 

 rtzk{cz  ,koikPvvoFp, พะผาบแผ มารฮายออนโยม 

 Fl,ok  [Yfu,uoV โสมณา บดีมีนอย 

 8Ao5Voyo  pyd-kdboglP คนถอยนั้น ยักษฆากินเสีย 

 wzgxyogrP  gdbf,ki;,g0Ak ไผเปนเพีย เกิดมาฮวมเจา 350 



 ๑๓

 [6oc9g8Ak  xk'dvooe,k บุญแตเคา ปางกอนนํามา 

 .oF]dk  8AogiAk[YikP ในโลกา คนเฮาบฮาย 

 dk{vyoou  c,ooydxkfsk กาพยอันนี่ แมนนักปราชญหา 

 cd;f;'9k ?̂g,nv']ko:k' แกวดวงตา อยูเมืองลานชาง 

 skdk{w;  lvooV]̂ds}ko หากาพยไว สอนนอยลูกหลาน 355 
 gvbo8e-ko  ;ks}kolvox^ เอ้ินคําขาน วาหลานสอนปู 

 gxyoiv,î  8Ao?̂rkPs}y' เปนหอมฮู คนอยูภายหลัง 

 gxyo-6od;o  ln}{g,nvrkPOk เปนขุนกวน สืบเมือภายหนา 

 [Yîs}k  wzgdbf]6os}y' บฮูหลา ไผเกิดลุนหลัง 

 [6o.zpy'  skdwfgxyo.sP บุญไผยัง หากไดเปนใหญ 360 
 .siydwr  /̂'<̂;A'lk ใหฮักไพร ฝูงหมูวงษา 

 iyd]6'9k  vkvk;ruov' ฮักลุงตา อาอาวพี่นอง 

 .s8Vov,  skg0Ak[yofbf ใหคอยนอม หาเจาบัณฑิต 

 ?k.szbf  /^'8Aooydxkf อยาใหผิด ฝูงคนนักปราชญ 

 ?kxkddk  -A,mkopYF9 อยาปากกา ขมทานยอโต 365 
 ]̂ds}kod̂  [6o.zcddk ลูกหลานกู บุญไผแกกา 

 g,nvrkPOk  .s8V0egvAk เมือภายหนา ใหคอยจําเอา 

 pkdxkoou  ?k;kpkds}kP ยากปานนี้ อยาวายากหลาย 

 pkdc9vmb[kPlAook, 0kPwxg,nvOk ยากแตอธิบายสนธิ์นาม จายไปเมือหนา 

 pkd5;oOk  [Y,umY.o8v' ยากถวนหนา บมีทอในคอง 370 
 wz:k'xv'  .0rPo0b'wf ไผซางปอง ใจเพียรจิงได 

 wz-u8ko  [6og0Akglnv,]A' ไผขี่คาน บุญเจาเสื่อมลง 

 giAkxtlA'  lvo8AorkP:V เฮาประสงค สอนคนภายซอย 

 8;k,îoV  cddk{8esk ความฮูนอย แกกาพยคําหา 

 cd;f;'9k  ]k;gxyo8̂g8Ak แกวดวงตา ลาวเปนคูเคา 375 
 giAk0b'g;Ak  sk9n,skc5, เฮาจิงเวา หาตื่มหาแถม 

 sk:v,c:,  8ezbf8e5nd หาซอมแซม คําผิดคําถืก 

 8e]7d]Ao giAkg;o[Y-Po คําลึกลน เฮาเวนบเขียน 

 giAk0ydrPo  ]A'rb,w;vko เฮาจักเพียร ลงพิมพไวอาน 



 ๑๔

 giAkgxyomko  g,nv'ovdg,nv'.o เฮาเปนทาน เมืองนอกเมืองใน 380 
 ,u.0.l  lyfmkczd;k' มีใจใส ศรัทธาแผกวาง 

 87fivfg0Ak  8Ao9Aoc9'dvo คึดฮอดเจา คนตนแตงกอน 

 gxyo8elvo  5nd8v'giAkî เปนคําสอน ถืกคองเฮาฮู 

 giAk07'l̂ vAfs}y{vAfovo เฮาจึงสู อดหลับอดนอน 

 cddk{dvo  ]A'rb,gxyoc[{ แกกาพยกลอน ลงพิมพเปนแบบ 385 
 wzrA[rY  [6olk'c9s}y'  g0AkgvuP ไผพบพอ บุญสางแตหลังเจาเอย ฯ 
 
 

จบบริบูรณ 


