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ทาวคําสอน  
ตอน โสกของหญิงที่ควรและไมควรเปนคูครอง 

ปริวรรตโดย อาจารยมนัส สุขสาย (๒๕๔๒) 
 
 วรรณกรรมเรื่องทาวคําสอน เปนวรรณกรรมประเภทกลอนที่ปราชญโบราณอีสานไดประพันธไวเพ่ือ
สอนกุลบุตรเกี่ยวกับการเลือกคูครอง ตลอดจนขอปฏิบัติสําหรับสามีภรรยา ในการครองเรือนใหมีความสุข 
เปนวรรณกรรมชิ้นเอกของชาวอีสาน ที่มีคุณคาดานคําสอนและสํานวนคํากลอนที่ไพเราะ เรื่องยอมีวา ทาวคํา
สอนเปนชาวเมืองพารา เมื่ออายุได ๑๐ ขวบ พอแมก็เสียชีวิต จึงไปอาศัยอยูกับพระ ไดรับการอบรมสั่งสอน
อยางดี เมื่อโตเปนหนุมจึงอยากมีคูครอง หลวงตาจึงใหคําแนะนําในการดูลักษณะของหหญิงที่ดีและไมดี 
จากนั้นทาวคําสอนไดเดินทางไปเสาะหาและไดหหญิงกําพราคนหนึ่ง มีโฉลกตองตามตํารา มาเปนภรรยา  
ตอมาพระราชาเมืองพาราไดพนันลากเกวียนที่เต็มไปดวยเงินทอง ถาวัวของใครลากเกวียนไปได จะใหเงิน
ทองในเกวียนนั้น ถาวัวใครลากไมได จะริบวัว  ชาวเมืองตางเสียวัวไปมากมาย ทาวคําสอนไปไดวัวชราตัว
หนึ่ง เปนวัววิเศษ สามารถพูดกับคนได นํามาลากเกวียนเคล่ือนที่ได จึงไดรับเงินทองมากมาย ชีวิตมีความสุข
เรื่อยมา ตอมาเกิดเบ่ือ อยากจะมีทุกขบาง จึงไปถามหลวงตา  ทานแนะนําวา ใหไปทะเลาะกับภรรยา  ทาว
คําสอนปฏิบัติตาม ครอบครัวจึงแตกแยก ทรัพยสินหมดลง ไดรับความทุกขแสนสาหัส  เมื่อไดรูจักความทุกข
สมใจแลว จึงไปถามหลวงตา ทานไดใหคําแนะนําในการปฏิบัติตนใหครอบครัวมีความสุข จึงไดปฏิบัติตาม
และไดครอบครัวที่มีความสุขตลอดจนทรัพยสินกลับคืนมา 
 ตอนท่ีนํามาอานนี้ เปนตอนหน่ึง ที่พระเถระใหคําแนะนําในการดูลักษณะหหญิงที่ควรและไมควร
เลือกเปนคูครอง เนื่องจากเห็นวา เปนอัฉริยะของปราชญโบราณอีสาน ที่เขาใจมองลักษณะคน ต้ังแตหัวจรด
เทา แลวจารนัยเปนขอดีขอเสียไดอยางละเอียดละออ ดวยคํากลอนที่สละสลวยยิ่งนัก ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

Gly-U\แb"mu8:ic]w,8:igxNy8̂W8U'          โสกของหหญิงที่ควรแลไมควรเปนคูครอง 

 
    ,k=b[Uy.sc0" .oGly8U\แb" dUigou         มาซิบอกใหแจงในโสกคองหหญิง  กอนเนอ 

[kW8kNgvuq .s0n0e 1Akw;  บาคราญเอยใหจื่อจําเอาไว 

แb".fgVyFdbNWrU, rYgdUnmy"xkcfD   หหญิงใดเฮ็ดกินพรอม พอเกลือทั้งปาแดก 

แb"oNy-ZVZ=Ny dY8:i.sw51Ak    หญิงนั้นขอยฮอยซั้น ก็ควรใหไถเอา 

แb".fเg]mU\x̂,s|;"v6,[kX    หญิงใดเอเลทอง ปูมหลวงอุมบาตร 

แb"oyN]UimYGlBV̂พVkq[6ig0Aksyk,u mk:gvbq   หญิงนั้นลอนทอโสมฮูปฮายบุญเจาหากมี ทาวเอย 

=kq.fwfg-Ak=Ui lgoV:,Vq\lU\ fy"oNy        ซายใดไดเขาซอน เสนหฮวมเฮียงสอง ดังนั้น 
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Vu lAB[yF,u WryBgry"g9yBpk:                    อันวา สมบัติมี พร่ําเพ็งเต็มยาว 

แb".f8YdABxU\ sk"9kcf"0yDloZ              หญิงใดคอกลมปอง หางตาแดงจักสะหนอย 

แb"oNyl6y]nN]AN 8:kBwV[uB cm};                หญิงนั้นสุขหลื่นลน ความไฮบมี  แทแลว 

แb".fpA:ipkXpkq lq\[kX9uNsNyd         หญิงใดยัวรยาทยาย เสียงบาทตีนหนัก  

2kwf1Ak,kVq\ 5Z8AN8:ig;N ร               อยาไดเอามาเฮียง ถอยคนควรเวน  

แb".fsNkzykoZ -,y{sNuพc;N5oyF            หญิงใดหนาผากนอย ขมับหนีบแวนถนัด 

Vu dkNlA"lkN dY;K,yNc;N0Z   อันวาการสงสาร ก็วามันแวนจอย 

.zsUimANmq ฟwf dkB86iW8U'G]y ใผหอนทนเทียมได กามคุณครองโลก 

=yN5u5:i gxNy9ANc,N,yN g0Akgvuย ซั้นถี่ถวน เปนตนแมนมัน เจาเอย 

แb".f[ykg;Ak9kN glBufy"lq\=kq fy"oNy หญิงใดปากเวาตาน เสมอดั่งเสียงซาย ดังนั้น 

Vu dkN'kN.z wxxkN,yNwf อันวา การงานใผ ไปปานมันได 

=kq.f1Ak,yN=Ui gxyNg,yq2kg=nU ,yNgou ซายใดเอามันซอน เปนเมียอยาเซื่อ มันเนอ 

8:kBxyks:kNlb"d:ย .0lABfy"sBykO: cmfkq ความปากหวานสิ่งกวย ใจสมดังหมากนาว แทดาย 

แb".fgdXkglyN fADfe g]u"c]{ หญิงใดเกษาเสน ดกดํา เลิงแลบ 

m"yg]Akzb:[YglAk 'kB]:i2̂g]u" ทังเลาผิวบเสา งามลวนอยูเลิง 

pkBg,nU]6ypk"pkq 8yD8q ฟwxBk ยามเมื่อลุกยางยาย คักเคี่ยมไปมา 

9k[Ys|b'c]wd| c9rYวfkB ตาบหลิงแลไกล แตพอวาดาม 

f^GCBrq\ rq\lkN=k".sq  ดูโฉมเพี้ยง เพียงสานซางใหญ 

]yDปIt5u5:i lg,uOYvk"sbN ลักษณะถี่ถวน เสมอน้ําอางหิน 

=kq.fwf2̂=UiVq\V:,gxyNg,yq fy"oNy ซายใดไดอยูซอนเฮียงฮวมเปนเมีย ดังนั้น 

0yDwfW8U'8:kBl6y oy"xU\gxyNg0Ak จักไดครองความสุข นั่งปองเปนเจา 

แb".f-AN9klNy 'Uixkqpk:pb" หญิงใดขนตาสั้น งอนปายยาวยิ่ง 

แb"oNyV̂-uW8kN g-yN/kq,yDoUi cm}; หญิงนั้นฮูขี้คราน เข็นฝายมักนอน แทแลว 
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c,:kgxyNg,yq.z dYบgxyNgVnUipk : แมนวาเปนเมียใผ ก็บเปนเฮือนหยาว 

แb".fzABgxyNlZ pZs^gxyNsBnf หญิงใดผมเปนสอย ยอยหูเปนหมืด 

แb"oyNg'bN[Y8k" rYVZ2̂5A" mk:gvuq หญิงนั้นเงินบคาง พอฮอยอยูถง ทาวเอย 

แb".fxkN0y{de dAD-kf^s|yk หญิงใดปานจับก้ํา กกขาดูหลาก 

.ẑ.fd|k:9kN GvBwfG=y,yN cm}; ใผผูไดกลาวตาน โอมไดโซคมัน แทแลว 

dY0yD,ul6y]AN lAB[yF,u,̂i,y" ก็จักมีสุขลน สมบัติมีมูนมั่ง 

p̂mk"l6y2̂Wlk" gxyNg0AkglXฐu ยูทางสุขอยูสราง เปนเจาเศรษฐี 

8yNg0Akwffy"ou lA{G=y[6is|kq cm}; คันเจาไดดังนี้ สบโซคบุญหลาย แทแลว 

lkq8Ygvuq .s8Z0e gfug0Ak สายคอเอย ใหคอยจําเดอเจา 

แb".f0bN0bDgd|Ak zABcf"mk"sNkzky หญิงใดจินจิกเกลา ผมแดงทางหนาผาก 

Vu แb"V̂พoNy lbgr,k"lkLNk cm}; อันวา หญิงฮูปนั้น สิเพมางศาสนา แทแลว 

แb".fG-G,sNk 8n=kqlyDlkF หญิงใดโขโมหนา คือซายสักสาด 

แb"oNy.0G]{]q; ,u=^0kyzA: หญิงนั้นใจโลบเล้ียว มีซูจากผัว 

แb".fxkq,nf:i my"lU\/k.sq หญิงใดบายมือดวน ทั้งสองฝาใหญ 

แb"oyNm6y[Y,A: [kmk:2k1Ak cmgou หญิงนั้นทุกขบม่ัว บาทาวอยาเอา แทเนอ 

แb".fmyN9kc-: -k:'kBxkNsqซd หญิงใดทันตาแขว ขาวงามปานหยวก 

แb"oyNl6yc9oZ g5b"g5Ak2̂g]u" หญิงนั้นสุขแตนอย เถิงเถาอยูเลิง 

แb".f/k9uNd:k" dAD-km7B c-".sq หญิงใดฝาตีนกวาง กกขาทึม แขงใหญ 

แb"oNyc,:kgxyN-Z-k lUiwfdYบYay" หญิงนั้นแมนวาเปนขอยขา สอนไดก็บฟง 

,yNmY87FG]{]q; ]:'G]ydkBglN มันทอคึดโลบเล้ียว ลวงโลกกามสเนห 

vyNc9dkNlA"lkN [YvkFmqฟ,yNwf อันแตการสงสาน บอาจเทียมมันได 

แb".fs|y'9uN9y" 8nfU\s|y'g9Ak fy"oNy หญิงใดหลังตีนตั้ง คือดองหลังเตา ดังนั้น 

แb"oNy.0=ncm W[lA"9y"9YzA: mk:gvuq หญิงนั้นใจซื่อแท ประสงคตั้งตอผัว ทาวเอย 
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,yN[Y,yDs|bi=^ =kqvnN,k=AB มันบมักหลิ้นซู ซายอื่นมาซม 

V̂mY0AB.0VyD 9YzA:8u8Z ฮูทอจมใจฮัก ตอผัวคีคอย 

,yN0yDmedkNWlk" vyN.fdYgVnU'i6\ มันจักทําการสราง อันใดก็เฮืองฮุง 

c,:k9AD]6,rnN l,6ป]A:dYg]Akâ cmfkq แมนวาตกลุมพื้น สมุทรแลวก็เลาฟู แทดาย 

แb".fmedkNWlk" W8A:dbNdZ]k{ หญิงใดทําการสราง ครัวกินกอยลาบ 

dYบYg8yB[Y0nFcm rYfkBc={oA: ก็บเค็มบจืดแท พอดามแซบนัว 

แb"oNy[6i,yk]AN pAFGpFO\-6i หญิงนั้นบุญมากลน ยศโยชนนางขุน 

c,:kfexkNdk dYsyk8:i1Ak=Ui แมนวาดําปานกา ก็หากควรเอาซอน 

แb".f-uc,";yN0y{xk" 9uNoABg[nU']6, fy"oNy หญิงใดขี้แมงวันจับปาง ตีนนมเบื้องลุม ดังนั้น 

gxyN-ZgrbNVZ=Ny g,nUsNksyk=b-:k" g0Akgvuq เปนขอยเพิ่นฮอยซั้น เมือหนาหากซิขวาง เจาเอย 

แb".fc,";yN-u 0y{2̂sk"9k หญิงใดแมงวันขี้ จับอยูหางตา 

=ndk|-uIus|;" ]nNW8U'8ANVkq ซื่อกาลขีณีหลวง หล่ืนครองคนฮาย 

Vu 4kqg,nUsNk vkmUim:\pb" อันวา ภายเมือหนา อาทรทวงยิ่ง 

แb"oNym6y[Y,A: gxyN-ZmkNg]u" cm}; หญิงนั้นทุกขบม่ัว เปนขอยทานเลิง แทแลว 

แb".fxA"c-"oZ 8b:dU\dAB'kB หญิงใดปงแขงนอย คิ้วกองกมงาม 

g9AkoABgxyNxkNcf" dYsyk,u[6icm เตานมเปนปานแดง ก็หากมีบุญแท 

.ẑGvB1Akwf gxyNg,yqG=y.sq ใผผูโอมเอาได เปนเมียโซคใหญ 

0yD.fl6y2̂ginUย g,nUsNk]6-:k" mK:gvuq จักไดสุขอยูเรื่อย เมือหนาลุขวาง ทาวเอย 

แb".fwxBkdAB ,6y-y"]A"9e หญิงใดไปมากม มุกขังลงต่ํา 

แb"oNy[6i,yk]AN 9A:g0Aksyk[YpnN mK:gvuq หญิงนั้นบุญมากลน ตัวเจาหากบยืน ทาวเอย 

แb".fzABg-uNsPน cdNcdgd|Ak2̂ หญิงใดผมเขินเหี้ยน แกนแกเกลาอยู 

c,:kGlBsyk'kBpb"]AN ,yNoNydY[uF แมนวาโสมหากงามยิ่งลน มันนั้นก็บดี 

แb".fxykd|k:9kN gsBnvNfy"lq\lyX หญิงใดปากกลาวตาน เหมือนดั่งเสียงสัตว 



ทาวคําสอน ตอน โสกของหหญิง  นําเสนอโดย วัฒน ศรีสงาง 
 
 

๕

ว0kgsBnvN fy"c,:,yNVU\ วาจาเหมือน ดั่งแมวมันฮอง 

]yDปItco:ou vy{WxuclNpb" ลักษณะแนวนี้ อัปปรียแสนยิ่ง 

แb"oNyl6y[Y]:i 8:kBwVc]Ng5b" หญิงนั้นสุขบลวน ความไฮแลนเถิง 

แb".fxykd|k:9kN sA:dUi[6i,u cm}; หญิงใดปากกลาวตาน หัวกอนบุญมี แทแลว 

c,:kgxyNg,yP.z dY[uB8:kBwV แมนวาเปนเมียใผ ก็บมีความไฮ 

แb".fg]y{dABl:P ,ncf"zb:zU\ หญิงใดเล็บกมสวย มือแดงผิวผอง 

gxyN-ZgrbNVZ=Ny dY8:i.sw51Ak เปนขอยเพิ่นฮอยซั้น ก็ควรใหไถเอา 

แb".fzAB5Z-7N g,nUg5b"]kNc' หญิงใดผมถอยขึ้น เมือเถิงลานแหง 

,yNoyNm6yVUfg5Ak zU\gmAk=A:=u;y" มันนั้นทุกขฮอดเถา ผองเทาซั่วซีวัง 

แb".f9ks|b;g[nU' sA:ca{lA{xU, หญิงใดตาหลิวเบื้อง หัวแฟบสบปอม 

แb".f.00U\sU\ ,yD9P น=k:[kN หญิงใดใจจองหอง มักเตียนซาวบาน 

,yN,yDsk8:kBg;Ak obNmkly{lY มันมักหาความเวา นินทาสับสอ 

แb"oNy9"y5ZVkq 8:ig;yNs|udwd| หญิงนั้นตั้งถอยฮาย ควรเวนหลีกไกล 

แb".fsNkzykd:k" fy".sqG-G, หญิงใดหนาผากกวาง ดังใหญโขโม 

แb"oNygxyN8AN-:k" .s8Z1Ak.0g;Ny หญิงนั้นเปนคนขวาง ใหคอยเอาใจเวน 

แb".foABpkNgmAk ]A"g5b"mU\sq ฮi หญิงใดนมยานเทา ลงเถิงทองหยอน 

แb"oNy]P\]̂yg9Ak f̂wf,yks|kq หญิงนั้นเลี้ยงลูกเตา ดูไดมากหลาย 

.ẑGvB1Akwf gxyNg,yqz^WxglbX ใผผูโอมเอาได เปนเมียผูประเสริฐ 

c,:kGlBV̂พVkq 8:i.sc9"1Ak cmgou แมนวาโสมฮูปฮาย ควรใหแตงเอา แทเนอ 

แb".foABlug9Ak g=nU=kFOBsBk หญิงใดนมสี่เตา เซื้อซาตินามหมา 

,yNoNy.0rkG] 5Z8AN8:ig;Ny มันนั้นใจพาโล ถอยคนควรเวน 

แb"oNymedkNWlk" vyN.f[uBV6\ gVnU']A: หญิงนั้นทําการสราง อันใดบมีฮุงเฮืองแลว 

c,:k,u]^yg9Ak lUiwfdYบay" แมนวามีลูกเตา สอนใดก็บฟง 



ทาวคําสอน ตอน โสกของหหญิง  นําเสนอโดย วัฒน ศรีสงาง 
 
 

๖

แb".fgxyPgpyPsNk lABl5kN.s2̂ หญิงใดเปยเยียหนา สมสถานใหอยู 

แb"oNy9y"5ZVkq .0oyN[uF cm}; หญิงนั้นตั้งถอยฮาย ใจนั้นบดี แทแลว 

.ẑGvB1Akwf gxyNg,yqlUipyk ใผผูโอมเอาได เปนเมียสอนยาก 

,yNoNy9y"5ZVkq 8:kBV̂[uB มันนั้นตั้งถอยฮาย ความฮูบมี 

แb".fxykd|k:9kN -y"2̂.ofy" ๒ oNy หญิงใดปากกลาวตาน ขังอยูในดัง ๆ นั้น 

2kwf1AkgxyNg,yq [uFg,nUsNk อยาไดเอาเปนเมีย บดีเมือหนา 

c,:kGlB'kB]AN gduN8ANg,nU']6, dYfkq]A: แมนวาโสมงามลน เกินคนเมืองลุม ก็ดายแลว 

.sg0AksNus|udg;Ny 2kwfmPพmP ฟ cmgou ใหเจาหนีหลีกเวน อยาไดเทียบเทียม แทเนอ 

แb".fGpoul:P l^\l:ff:\x|u หญิงใดโยนีสวย สูงสวดดวงปลี 

,̂i'kB'Ui vUis:kN.o'b: มูนงามงอน ออนหวานในงิ้ว 

]yDพIkco:ou c;Nful6fpb" ลักษณาแนวนี้ แวนดีสุดยิ่ง 

แb"oNyl6y]nN]AN 8:kBgศAk[uB mkNgvuP หญิงนั้นสุขหลื่นลน ความเศราบมี ทานเอย 

แb".fgxyNw/g[nU' ,6y-y"VbBxyk หญิงใดเปนไฝเบื้อง มุกขังฮิมปาก 

9bF2̂mk"-k"=kq lAB[̂i]AN,y",u ติดอยูทางขางซาย สมบูรณลนมั่งมี 

แb"oNyiklu-7N g'bN8e,̂i,y" หญิงนั้นราศีขึ้น เงินคํามูนมั่ง 

0yDwfoy"0:Pd:P gxyNg0AkglXฯu จักไดนั่งจวยกวย เปนเจาเศรษฐี 

,yNoNy,u.0sByi ly0)k0b"0A"=n มันนั้นมีใจหมั้น สัจจาจิงจงซื่อ 

dYบYV̂G]{]q; WxlA"9y"9YzA: cm}; ก็บฮูโลบเลี้ยว ประสงคตั้งตอผัว แทแลว 

py"8ZgmyPitSksByi lo6y2̂pnNpk: ยังคอยเทียรฆาหมั้น สนุกอยูยืนยาว 

g'bN8e-U\ s|y',k,uwV เงินคําของ หล่ังมามีไฮ 

แb".fc-NdABl:P -k:'kBzb:zU\ หญิงใดแขนกมสวย ขาวงามผิวผอง 

.ẑwf2̂=Ui xkNdy"VABcf" ใผผูใดอยูซอน ปานกั้งฮมแดง 

แb".f,nxAB-Y c-Npk:dADd:b หญิงใดมือปมขอ แขนยาวกกกิ่ว 



ทาวคําสอน ตอน โสกของหหญิง  นําเสนอโดย วัฒน ศรีสงาง 
 
 

๗

แb"oNym6yVUfg5Ak zU\gmAk=A:=u;Ny cm}; หญิงนั้นทุกขฮอดเถา ผองเทาซั่วซีวัน แทแลว 

แb".fxykd|k:9kN lP\vUis:kNs^ หญิงใดปากกลาวตาน เสียงออนหวานหู 

syk0yD,u8:kBl6y =A:=u;Ny,uwV หากจักมีความสุข ซั่วซีวันมีไฮ 

แb"oNy19(g,kcm co:แb"skpyk หญิงนั้นอุตตโมแท แนวหญิงหายาก 

oy{c9VZWxgmX[kN skwfc9]t8AN นับแตฮอยประเทศบาน หาไดแตละคน 

แb".fzABpk:fA: วx|kq8n{sN7' หญิงใดผมยาวดั้ว วาปลายคืบหนึ่ง 

แb"oNyc,N8k]kN dY8:i.sc9"1Ak หญิงนั้นแมนคาลาน ก็ควรใหแตงเอา 

แb".f9uN,nlyN -k:gs|nv"degdb" หญิงใดตีนมือส้ัน ขาวเหลืองกําเกิ่ง 

แb"oNyV̂c9"9y" dkNpk:c,zA: หญิงนั้นฮูแตงตั้ง การยาวแมผัว 

แb".f.[ŝsPน fy"c'N0yDloZ หญิงใดใบหูเหี้ยน ดังแงนจักสนอย 

แb"oNygxyNc,8k dYrYwfln{m7N หญิงนั้นเปนแมคา ก็พอไดสืบทึน 

แb".fzABfegs|nvB -P;obNc,\4 ̂ หญิงใดผมดําเหล่ือม เขียวนินแมงภู 

แb"oyN.ẑwf2̂=Ui gxyNg0Akglปฯ u g0Akgvuq หญิงนั้นใผผูไดอยูซอน เปนเจาเศรษฐี เจาเอย 

แb".f]6,s|@fl:ย dZs:k9tGrD.sq หญิงใดลุมหลุดสวย กอยหวาตะโพกใหญ 

แb"oNy0yDm6ywV ,u,A:2̂g]b" หญิงนั้นจักทุกขไฮ มีม่ัวอยูเลิง 

แb".fmyN9kc-: c'Ng0b"rANgrbN หญิงใดทันตาแขว แงนเจิงพนเพิ่น 

แb"oNy]Pฃ]^yg9Ak ,uwf.sql^\ cm}; หญิงนั้นเลี้ยงลูกเตา มีไดใหญสูง แทแลว 

แb".fG-G,sNk dZcs"ifkBdP; หญิงใดโขโมหนา กอยแหงนดามเกี่ยว 

,yNoyNm6y[Y,A: 5nWdg=Ak8:k-Y มันนั้นทุกขบม่ัว ถือกะเซาควาขอ 

แb"oyNmedkNWlk"vyN.f[uBV6\ gVnU']A: หญิงนั้นทําการสรางอันใดบมีฮุง เฮืองแลว 

Vu g'bN]Atcd: [uBwfcd:i5A" g0Akgvuq อันวา เงินและแกว บมีไดแกวนถง เจาเอย 

แb".flA{fexu glBusByk,Uil6y หญิงใดสบดําป เสมอหมากมอนสุก 

9yญskW8\UlA"lkN ว2ykxyN8nNVZ ตัญหาครองสงสาน วาอยากปนคืนฮอย 



ทาวคําสอน ตอน โสกของหหญิง  นําเสนอโดย วัฒน ศรีสงาง 
 
 

๘

Vuแb"/^\ou gm:fkcsN'sNkq g-Ak]A: อันวาหญิงฝูงนี้ เทวดาแหนงหนาย เขาแลว 

07".s,kgdbFde g,nU'.9mu{8AN จึงใหมาเกิดก้ํา เมืองใตทีบคน 

g-Ak0b"lANgmVUi 9yญsk[YV̂vbB เขาจิ่งสนเทฮอน ตัญหาบฮูอิ่ม 

.sg0Ak0e0nw; [KmK:2k1Ak cmgou ใหเจาจําจื่อไว บาทาวอยาเอา แทเนอ 
 

(อานฉบับสมบูรณไดในหนังสือ "ทาวคําสอน" โดย อาจารยมนัส สุขสาย) 


