การศึกษาเอกสารตัวเขียนเรือ่ งวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โดย
นายนโม โอภากุล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาภาษาตะวันออก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2563
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

การศึกษาเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว อำเภอแม่จนั จังหวัด
เชียงราย

โดย
นายนโม โอภากุล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาภาษาตะวันออก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2563
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

A STUDY OF THE WOK KHAI HIN MANUSCRIPT, THE VERSION OF WAT BAN
LEAO IN MAE CHAN DISTRICT CHIANG RAI PROVINCE

By
MR. Namo OPAKUL

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for Master of Arts (EPIGRAPHIC IN THAI AND ORIENTAL LANGUAGES)
Department of Oriental Languages
Graduate School, Silpakorn University
Academic Year 2020
Copyright of Graduate School, Silpakorn University

หัวข้อ
โดย
สาขาวิชา
อาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก

การศึกษาเอกสารตัวเขียนเรือ่ งวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
นโม โอภากุล
จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก แผน ก แบบ ก 2 ระดับ
ปริญญามหาบัณฑิต
ดร. ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพิจารณาอนุมัตใิ ห้เป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษา
ตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช)
พิจารณาเห็นชอบโดย
ประธานกรรมการ
(ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์)
อาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก
(ดร.ศิรสิ าร เหมือนโพธิ์ทอง)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ดร.ยุทธพร นาคสุข )

ง
บทค ัดย ่อ ภาษาไทย

59114202 : จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต
คำสำคัญ : วอกไครหิน, วรรณกรรมล้านนา, เอกสารตัวเขียน, ไซอิ๋ว, อักษรธรรมล้านนา
นาย นโม โอภากุล: การศึกษาเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว อำเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ดร. ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาเอกสารตัวเขียนวรรณกรรมเรื่องวอกไครหิน
ฉบับวัดบ้านแหลว ในสองลักษณะคือ ศึกษาปริสาระของเอกสารตัวเขียน และ ศึกษาเนื้อหาของ
เอกสารตัวเขียน โดยผลการศึกษาปริสาระของเอกสารวิเคราะห์ด้วยแนวคิดเรื่อง 4 ปัจจัยสำคัญ ได้ผล
สรุป ว่าเอกสารตัวเขียนฉบับนี้เป็นสมบัติของวัดบ้านแหลว การผลิตเอกสารตัวเขียนฉบับนี้เป็น
เอกสารที่คัดลอกจากเอกสารตัวเขียนฉบับอื่น มีความเป็นไปได้สองทางคือจากเอกสารของชาวไทลื้อ
ในสปป.ลาว และจากชาวไทใหญ่ในประเทศพม่า ผู้ใช้เอกสารฉบับนี้เป็นสามเณรและพระสงฆ์ การใช้
งานคือนำไปใช้เรียน และนำไปเทศน์ สะท้อนรูปแบบว่าเป็นคัมภีร์ใบลานตามเนื้อหาที่เป็นวรรณกรรม
คำสอนใช้เทศน์ ซึ่งพบได้ในวัฒนธรรมเอกสารตัวเขียนในพุทธศาสนาของภูมิภาคนี้
ในส่วนของการศึกษาเนื้อหาของเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลวพบว่า
ที่มาของเนื้อเรื่องมาจากวรรณกรรมจีนเรื่องซีโหยวจี้ ที่อาจแปลโดยชาวไทลื้อ โดยแปลให้เข้ากับ
บริบ ทวัฒนธรรมของตน ก่อ นที่จะแพร่กระจายมายัง ล้านนา สิ่ง ที่สำคัญคือลัก ษณะการแปลชื่อ
เฉพาะที่ปรากฏในเรื่องวอกไครหินนั้นสะท้อนว่าชาวไทลื้อรับเอาต้นฉบับมาปรับให้เ ข้ากับบริบทของ
สังคมวัฒนธรรมตนเอง โดยการแปลชื่อตัวละครบางตัว แปลโดยการผสมผสานเข้ากับตัวละครที่มีอยู่
ความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนั้น การทับศัพท์ชื่อเฉพาะเป็นอีกข้อมูลสำคัญที่ทำให้ทราบ
ว่า เรื่องวอกไครหินแปลมาจากเรื่องซีโหยวจี้ของจีน โดยการทับศัพท์ชื่อเฉพาะในเรื่องซีโหยวจี้สะท้อน
สำเนียงภาษาว่าเป็นสำเนียงภาษาจีนกลาง ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปโดยกลุ่มชาติพันธุ์ทางตอนใต้ของ
ประเทศจีน ในขณะที่ประเทศไทยที่ได้รับอิทธิจากชาวจีนโพ้นทะเลหรือชาวจีนหมิ่นใต้เช่น ฮกเกี้ยน
และแต้จิ๋ว ทำให้สำเนียงที่มักพบการทับศัพท์ในวรรณกรรมแปลของไทยนั้นเป็นสำเนียงดังกล่าว เช่น
ที่ปรากฏในวรรณกรรมแปลเรื่องไซอิ๋ว ซึ่งเป็นวรรณกรรมแปลเรื่องซีโหยวจี้ฉบับไทย (สยาม)

จ
บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ

59114202 : Major (EPIGRAPHIC IN THAI AND ORIENTAL LANGUAGES)
Keyword : WOK KHAI HIN, LANNA LITERATURE, THAM LANNA SCRIPT, MANUSCRIPT, XI YOU JI

MR. NAMO OPAKUL : A STUDY OF THE WOK KHAI HIN MANUSCRIPT, THE
VERSION OF WAT BAN LEAO IN MAE CHAN DISTRICT CHIANG RAI PROVINCE THESIS
ADVISOR : SIRISARN MUEANPHOTHONG, Ph.D.
The purpose of this thesis is to study the manuscript of WOK KHAI HIN of Wat Ban Leao’s
(Chiang Rai Province) version in 2 aspects: the paracontent and the content of the manuscript.
Regarding the study of the paracontent, it reveals that this manuscript belongs to WAT BAN LEOW
temple in the first place. The production of this manuscript was copied from other manuscripts,
and the evidence shows that it was replicated from the manuscripts of Tai Lue people in Laos PDR
or of Shan people (Dai or Tai Yai) in Myanmar. Concerning the use of the manuscript, it was also
found that it was used as a study text by Samanera (a novice male monastic in Buddhism) and as
a sermon preached by bhikkhus (monks). It can be deduced that the pattern of this manuscript
must be a palm-leaf as it is the pattern commonly found in Buddhist practices.
The study of the content reveals that WOK KHAI HIN is a translated version of Chinese
literature Xi You Ji (the journey to the west), which may locally be translated by Tai Lue people to
fit their cultural context before the story was spread to Lanna. What is important about the content
is that the translation of the names appeared in WOK KHAI HIN demonstrates that Tai Lue people
may adapt the original version and make it fit their socio-cultural context by translating some of
the characters’ names and blending them with existing characters prevalent in their local beliefs
and cultures. Moreover, the transliteration of the names is an important piece of evidence proving
that the story of WOK KHAI HIN is translated from the story of Xi You Ji.
The dialect used in the transliteration in the story indicates that it is a Mandarin accent,
a language commonly used by ethnic groups in Southern China. It can be noted that this
convention stands in contrast to that of Thailand which has been proven to be influenced by
overseas Chinese or Minnan (Southern Min) who use Hokkien and Teochew dialects, which are the
accents that appears in the translated literature of Sai Iu, the Siamese version of Xi You Ji.
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บทที่ 1
บทนำ
ความสำคัญและที่มาของปัญหา
ในเบื้องต้นผู้ศึกษาได้รับสาเนาเอกสารตัวเขียนเรือ่ งวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว อาเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงรายมาในรูปแบบสาเนาดิจิทัล โดยเป็นเอกสารตัวเขียนประเภทคัมภีร์ใบลาน จาร
ด้วยอักษรธรรมล้านนา เนื้อหาของเรื่องมีลักษณะเป็นคาประพันธ์ร้อยแก้ว ภาษาล้านนา ลักษณะ
ของเรื่องเป็นนิทาน สรุ ปเรื่องราวอย่างย่อได้ว่าเป็นเรื่องของตัวละครหลัก เป็นลิงที่เกิ ดมาจากหิน
อาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งร่วมกับเหล่าสัตว์ทั้งหลาย ได้ผ่านการพิสูจน์ตนจนเป็นใหญ่เหนือเหล่าสัตว์ทั้ง
มวลได้ชื่อเป็นพญาวอก วันหนึ่งพญาวอกได้ เดินทางออกจากบ้านเกิ ดไปเพื่อแสวงหาหนทางแห่ง
ความเป็นนิรันดร์คือ ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ทาให้ได้พบกับอาจารย์ที่สอนวิชาต่าง ๆ ให้จนสมปรารถนา
และเมื่อพญาวอกมีวิชาเก่งกล้าก็เกิดความทะนงตน อาละวาดไปทั่วชั้นฟ้า สวรรค์และบาดาล สร้าง
ความเดือดร้อนให้เหล่าเทพเทวดาจนท้า ยที่สุดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาปราบจึงได้สิ้น
พยศ
เมื่อพิจารณาจากเนื้อเรื่องผู้ศึกษามีความเห็นว่าเนื้อเรื่องนั้นคล้ายกับวรรณกรรมจีนแปลเป็น
ภาษาไทยเรื่องไซอิ๋วที่มีตัวละครสาคัญของของเรื่องตัวหนึ่งเป็นลิงที่กาเนิดมาจากก้อนหิน มีความ
พยศ และถู ก ปราบพยศลงเช่นเดียวกัน กับตัวละครลิงในเรื่องวอกไครหินนี้ ซึ่ ง มีผู้ แสดงทัศนะถึง
วรรณกรรมเรื่องวอกไครหินนี้ไว้เช่นเดียวกัน ว่า วรรณกรรมเรื่องนี้มีเนื้อหาคล้ายกับวรรณกรรมจีน
เรื่องไซอิ๋ว1 (อุดม รุ่งเรืองศรี, 2546 : 622) จึงอาจมีความเป็นไปได้ว่าที่วรรณกรรมทั้งสองเรือ่ งนั้นจะมี
ความสัมพันธ์กัน โดยเป็นการรับเนื้อเรื่องมาจากวรรณกรรมจีน ซึ่งหากพิจารณาจากบริบทสังคมแล้ว
นั้นอิทธิพลของวรรณกรรมจีนเองนัน้ ค่อนข้างแผ่ขยายในวงกว้างมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง โดยในช่วง
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สมั ยรัชกาลที่ 1 ได้มีการจัดแปลเรื่องไซฮั่น โดยกรมพระราชวังหลัง และเรื่อง
สามก๊ก โดยเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ไม่ปรากฏปีที่แปลแต่ประมาณได้ว่าก่อน พ.ศ. 2349 เนื่องจาก

1

ไซอิ๋ว เป็นวรรณกรรมจีนแปลเป็นภาษาไทยจากวรรณกรรมจีนเรื่อง 西遊記 /xī yóu jì/ ซีโหยวจี้

2
กรมพระราชวังหลังทิวงคตเมื่อ พ.ศ. 2349 และ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ถึงอสัญกรรมเมื่อ พ.ศ.
2348 (กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2547: 29)
วรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วนั้น แปลครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระโสภณอักษรกิจ (เล็ก สมิต
สิริ) ให้น ายติ่น แปล และให้น ายเทียนวั ณณาโภเป็น ผู้เ รียบเรียง พิมพ์ครั้งแรกที่โรงพิมพ์โสภณพิ
พรรฒนากรเมื่อ พ.ศ. 2449 เป็นสมุด 4 เล่ม (สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2545 : 35) โดย
เป็น การแปลมาจากวรรณกรรมจีน เรื่อง 西遊記 /xī yóujì/ ซี โ หยวจี้ แปลโดยกลุ่มชาวจีน ที ่ พู ด
ภาษาจีนสาเนียงฮกเกี้ยนหรือสาเนียงแต้จิ๋วนั้น ซึ่งเป็นสาเนียงที่ จัดอยู่ในกลุ่มภาษาหมิ่นใต้2 เป็น
สาขาหนึ่งของภาษาจีน โดยเป็นสาเนียงที่สาคัญเพราะเป็นสำเนียงภาษาของกลุ่มชาวจีนส่วนใหญ่ที่
อพยพถิ่นฐานเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วย กลุ่มคนจีนอพยพที่พูด
ภาษาจีนสำเนียงฮกเกี้ยนและแต้จิ๋วนี้ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อการแปลวรรณกรรมไทยอย่างมากตามที่
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงกล่าวไว้ว่า
หนั ง สือ เรื่องจีนที่แปลเป็น ภาษาไทย บางเรื่องเรียกชื่อ
ตามสาเนียงฮกเกี้ยน บางเรื่องเรียกตามสาเนียงแต้จิ๋ว เพราะจีน
ในประเทศสยามนี้มีจีนเหล่าฮกเกี้ยนกับเหล่าแต้จิ๋วมากกว่าเหล่า
อื่น ผู้แปลเป็นจีนเหล่าไหน อ่านสาเนียงเป็นอย่างใด ไทยเราก็จด
ลงอย่างนั้ น หนั ง สือสามก๊ ก ที่แปลเป็น ไทยเรียกชื่อต่าง ๆ ตาม
สาเนียงจีนฮกเกี้ยน เมื่อเทียบกับหนังสือสามก๊กที่แปลเป็นภาษา
อื่น ชื่อที่เรียกจึงผิดเพี้ยนกัน เพราะเขาเรียกตามจีนสาเนียงเหล่า
อื่น มักทาให้เกิดฉงนด้วยเหตุนี้
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพม (2545: 47)
จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่องวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ในเบื้องต้นพบความน่าจะเป็นว่า วรรณกรรมเรื่องวอกไครหินนั้นอาจเป็นวรรณกรรมที่ รับอิทธิพลมา
จากวรรณกรรมจีนเรื่อง 西遊記 /xī yóujì/ ซีโหยวจี้ โดยพบหลักฐานด้านคาทับศัพท์ภาษาจีนบางคา
ที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง โดยเฉพาะชื่อตัวละครในเรื่องนั้นปรากฏเป็นชื่อคาทับศัพท์ภาษาจีนเช่น สีจฺอตา
แซฺง <สีจอตาแซง> โดยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ตรงกันกับตัวละครในวรรณกรรมจีนเรื่อง 西遊記 /xī
yóu jì/ ซีโหยวจี้ คือตัวละคร 赤腳大仙 /chì jiǎo dà xiān/ ชื่อเจี่ยวต้าเซียน หรือในฉบับแปลเรื่อง
2

ภาษาหมิ่นใต้ หรือ ภาษาหมิ่นหนาน เป็นภาษาย่อยของภาษาจีน ที่พูดกันในบริเวณตอนใต้ของมณฑลฝูเจี้ยนและบริเวณใกล้เคียง

3
ไซอิ๋วคือ ชิคเคียดไต้เซียน ข้อมูลในเบื้องต้นนี้แสดงให้เห็นที่มาของเรือ่ งวอกไครหินว่าเรื่องวอกไครหิน
นี้ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมจีนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้อย่างมากที่รับอิทธิพลมาจาก
วรรณกรรมจีนเรื่อง 西遊記 /xī yóu jì/ ซีโหยวจี้ จากจีนโดยตรง และไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องไซอิ๋วซึ่งเป็น
วรรณกรรมจีนแปลของสยาม โดยมีเหตุผลดังนี้
จากการศึกษาเบื้องต้นผู้ศึกษาความแตกต่างกันในด้านการทับศัพท์ชื่อเฉพาะภาษาจีนของ
เรื่องวอกไครหิน และเรื่องไซอิ๋ว โดยแม้ว่าทั้งสองเรื่องจะมาจากวรรณกรรมจีนเรื่อง 西遊記 /xī yóu
jì/ ซีโหยวจี้ ก็ตามที่แต่ประเด็นสำคัญคือลักษณะเสีย งภาษาจีนที่ปรากฏในคำทับศัพท์ชื่อเฉพาะใน
เรื่องวอกไครหินนั้นเป็นภาษาจีนที่มีความใกล้เคียงกับภาษาจีนกลางมากกว่าที่จะเป็นภาษาหมิ่นใต้
อย่างสาเนียงฮกเกี้ยนหรือแต้จิ๋ว โดยภาษาจีนหมิ่นใต้ และภาษาจีนกลางซึ่งมีความแตกต่างกันของ
ระบบเสียงท าให้ก ารอ่านคา ๆ เดียวกั น ในภาษาทั้ งสองนั้น มีความแตกต่างกั น เมื่อเปรียบเทียบ
คาศัพท์จากชื่อเฉพาะในเรื่องไซอิ๋วและเรื่องวอกไครหินปรากฏชัดว่ามีความแตกต่างกันของคาอย่างมี
นัยยะสาคัญ ชี้ให้เห็นถึง สาเนียงภาษาที่ แตกต่างกันจากคา ๆ เดียวกั น ทั้งนี้อาจหมายความได้ว่าผู้
แปลหรือผู้ที่มีส่วนช่วยในการแปลซึง่ รูภ้ าษาจีนนั้นได้แปลวรรณกรรมเรือ่ ง 西遊記 /xī yóu jì/ ซีโหยว
จี้ เป็นเรื่อง ไซอิ๋ว กับผู้แปล3 ที่แปลเป็นเรื่องวอกไครหิน เป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน โดยผู้แปลเรื่องไซอิ๋
วเป็นกลุ่มคนที่พูดภาษาจีนหมิ่นใต้ และผู้แปลเรื่องวอกไครหินนั้นเป็นกลุ่มคนที่พูดภาษาจีนกลาง
เนื่องจากชื่อเฉพาะที่ทบั ศัพท์ภาษาจีนจากทั้งสองเรือ่ งนั้นมีสาเนียงที่แตกต่างกัน รายละเอียดตัวอย่าง
เรื่องชื่อเฉพาะที่พบในวรรณกรรมเรื่องวอกไครหิน ซีโหยวจี้ และไซอิ๋ว ผู้ศึกษาแสดงไว้ในตารางที่ 1

3

ผู้แปลในที่นี้หมายถึงกลุ่มหรือบุคคลผู้ที่แปล หรือ ผู้ที่มีส่วนช่วยในการแปล ผู้ศกึ ษาเรียกอย่างโดยรวมเพราะไม่สามารถทราบ
ข้อเท็จจริงว่าผู้แปลที่เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนี้มีส่วนในการแปลทั้งหมดหรือเป็นเพียงเป็นผู้ช่วยเหลือในการแปลจึงขอเรียกรวม ๆ ว่า
ผู้แปล

4
ตารางที่ 1 ตัวอย่างชื่อเฉพาะในเรื่องวอกไครหิน ซีโหยวจี้ และไซอิ๋ว
คำทับศัพท์ชื่อเฉพำะจำก
ชื่อเฉพำะจำกเรื่องซีโหยวจี้ คำทับศัพท์ชื่อเฉพำะจำก
เรื่องวอกไครหิน4
เรื่องไซอิว๋
สีจอตาแซง
/si1 cɔː1 taː1 sɛːŋ2/

赤腳大仙

ลิแธนวาง
/liʔ8 tɛːn2 waːŋ2/

李天王

เออลาง
/ʔɤː2 laːŋ2/

二郎

/chì jiǎo dà xiān/

/lǐ tiān wáng/

/èr láng/

ชิดเคียดไต้เซียน
/ tɕʰit4 kʰiət3 taj3 siən1/
ลิทีอ๋อง
/liʔ4 tʰiː1 ʔɔŋ5/
ยี่หนึง
/jiː3 nɯŋ5/

จากเนื้อหาของเรื่องที่ปรากฏชัดว่าเรื่องวอกไครหินนี้มีความสัมพันธ์กับวรรณกรรมจีนเรื่อง
ซีโหยวจี้ ทาให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะสืบค้นเรื่องวอกไครหินเพิ่มเติม จึงได้พบต้นฉบับของวรรณกรรมเรือ่ ง
วอกไครหินเพิ่มในฐานข้อมูลออนไลน์ โดยพบจานวนทั้งสิ้น 12 ฉบับ โดยแบ่งเป็นเอกสารตัวเขียน
ล้านนา 4 ฉบับ เก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบสาเนาดิจิทัล ที่หอสมุดดิจิทัลคัมภีร์ใบลานล้านนา (DLNTM)
จานวนหนึ่งฉบับ ในโครงการรวบรวมเอกสารวรรณกรรมล้านนา (DELMN) จัดเก็บไว้ 2 ฉบับ และ
หนังสือตัวเขียนชุดฮารัลด์ ฮุนดีสุด (HHHWC) จัดเก็บไว้หนึ่งฉบับ รวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ ที่พบในประเทศ
ไทย อีก 8 ฉบับเป็นเอกสารตัวเขียนอักษรไทลือ้ ซึ่งสืบค้นจากหอสมุดดิจิตอลหนังสือใบลานลาว (ຫໍສະ
ໝຸ ດດິຈິຕອລໜ
ັ ງສືໃບລານລາວ) ของสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว รายการเอกสาร
ทั้งหมดได้แสดงไว้ในตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3
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ถ่ายถอดเสียงจากเกณฑ์ระบบเสียงภาษาไทยถิ่นเหนือ ในตำราเรียนอักษรไทยโบราณ

5
ตารางที่ 2 รายชื่อสำเนาดิจิทัลจากหอสมุดดิจิทัลคัมภีร์ใบลานล้านนา
ลำดับ ชุด
เลข ชื่อเรื่อง
ที่อยู่
ประเภท
ที่ เอกสำร รหัส
เอกสำร
1 DELMN 0859
วอก
วัดบ้าน ใบลาน
ไครหิน
แหลว
จังหวัด
เชียงราย

2

3

4

อักษร
และภำษำ
อักษร
ธรรม
ล้านนา
ภาษาบาลี
และ
ล้านนา
DELMN 0425
วอก วัดดงมะดะ ใบลาน
อักษร
ไครหิน
จังหวัด
ธรรม
เชียงราย
ล้านนา
ภาษาบาลี
และ
ล้านนา
DLNTM 010611 วอก
วัดป่าสัก ใบลาน
อักษร
005_00 ไครหิน
น้อย
ธรรม
จังหวัด
ล้านนา
เชียงใหม่
ภาษาบาลี
และ
ล้านนา
HHHWC 2124
วอก
สมุด
อักษร
ไครหิน
บันทึก
ธรรม
ล้านนา
ภาษาบาลี
และ
ล้านนา

ปี

จำนวน

จ.ศ. 7 ผูก
1284 65
ลาน

จ.ศ. 7 ผูก
1311 76
ลาน

จ.ศ. 7 ผูก
1325 87
ลาน

จ.ศ. 1 เล่ม
1334 113
หน้า
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ตารางที่ 3 รายชื่อสำเนาดิจิทลั จากหอสะหมุดดิจิตอลหนังสือใบลานลาว (ຫໍສະໝຸ ດດິຈິຕອລໜັງສື
ໃບລານລາວ)

ลำดับ
ชุด
เลขรหัส ชื่อเรื่อง
ที่ เอกสำร
1

PLMP 0809041
2002_05

2

PLMP 0809111
2001_04

3

PLMP 0305100
7005_03

ที่อยู่

ประเภท
เอกสำร

อักษร
ปี
และ
ภำษำ
วอก วัดทิบปะ ใบลาน อักษรไท จ.ศ.
ไข่หิน ระดาราม
ลื้อ ภาษา 1292
เมืองเชียง
บาลีและ
ร่อน
ไทลื้อ
แขวงไช
ยะบูลี
สปป. ลาว
วอก วัดพิมโย ใบลาน อักษรไท จ.ศ.
ไข่หิน ดาราม
ลื้อ ภาษา 1297
บาลีและ
เมืองเชียง
ไทลื้อ
ร่อน
แขวงไช
ยะบูลี
สปป. ลาว
วอก วัดสิริดอน ใบลาน อักษรไท จ.ศ.
ไข่หิน ใจ เมือง
ลื้อ ภาษา 1304
บาลีและ
นาแล
ไทลื้อ
แขวง
หลวงน้ำ
ทา สปป.
ลาว

จำนวน

7 ผูก
83
ลาน

6 ผูก
88
ลาน

4 ผูก
53
ลาน

7
ตารางที่ 3 รายชื่อสาเนาดิจิทัลจากหอสะหมุดดิจิตอลหนังสือใบลานลาว ( ຫໍສະໝຸ ດດິຈິຕອລໜັງສື
ໃບລານລາວ) (ต่อ)
ลำดับ ชุด เลขรหัส ชื่อเรื่อง
ที่ เอกสำร
4

PLMP 0302080
7037_00

วอก
ไข่หิน

5

PLMP 0302030
7006_03

วอก
ไข่หิน

6

PLMP 0809021
2001_03

พยาว
อก
ไข่หิน

ที่อยู่

ประเภท
เอกสำร

บ้านยาง พับสา
เพียง
เมืองสิง
แขวง
หลวงน้ำ
ทา สปป.
ลาว
บ้านน้ำ พับสา
แก้วน้อย
เมืองสิง
แขวง
หลวงน้ำ
ทา สปป.
ลาว
วัดกุละถะ ใบลาน
ดาราม
เมืองเชียง
ร่อน
แขวงไช
ยะบูลี
สปป. ลาว

อักษร
ปี จำนวน
และ
ภำษำ
อักษรไท จ.ศ. 3 ผูก
ลื้อ ภาษา 1346 33 ใบ
บาลีและ
ไทลื้อ

อักษรไท จ.ศ. 7 ผูก
ลื้อ ภาษา 1351 40 ใบ
บาลีและ
ไทลื้อ

อักษรไท จ.ศ. 11 ผูก
ลื้อ ภาษา 1355 107
บาลีและ
ลาน
ไทลื้อ
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ตารางที่ 3 รายชื่อสาเนาดิจิทัลจากหอสะหมุดดิจิตอลหนังสือใบลานลาว ( ຫໍສະໝຸ ດດິຈິຕອລໜັງສື
ໃບລານລາວ) (ต่อ)
ลำดับ ชุด เลขรหัส ชื่อเรื่อง
ที่ เอกสำร
7

8

ที่อยู่

PLMP 0302160 ทัมวอก บ้านนาคำ
7015_06 ไข่หิน เมืองสิง
แขวง
หลวงน้ำ
ทา สปป.
ลาว
PLMP 0302130 วอก วัดบ้านนา
7005_03 ไข่หิน ใหม่ เมือง
สิง แขวง
หลวงน้ำ
ทา สปป.
ลาว

ประเภท
เอกสำร
พับสา

พับสา

อักษร
ปี จำนวน
และ
ภำษำ
อักษรไท จ.ศ. 7 ผูก
ลื้อ ภาษา 1360 54 ใบ
บาลีและ
ไทลื้อ

อักษรไท
ลื้อ ภาษา
บาลีและ
ไทลื้อ

-

1 ผูก
38 ใบ

จากสาเนาเอกสารที่พบทาให้ทราบว่าเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหินนี้ยังพบในสปป.ลาว
อีกด้วย โดยพบในชื่อ วอกไข่หิน พบทั้งประเภทคัมภีร์ใบลานและพับสา นาไปสู่ประเด็นที่น่าสนใจอีก
ประการหนึ่งคือเรื่องการแพร่กระจายของเรื่องวอกไครหิน กล่าวคือเอกสารตัวเขียนนั้นพบทั้งทาง
ตอนเหนือของประเทศไทยและพบที่สปป.ลาว โดยเป็นเอกสารตัวเขียนอักษรไทยลื้อ อาจเป็นไปได้ว่า
เรื่องวอกไครหินนี้มีความสัมพัน ธ์กั บชาวไทลื้อในทางใดทางหนึ่ ง โดยผนวกกั บประเด็นเรื่องที่มา
ของเนื่อเรื่องในเบื้องต้นที่มีที่มาจากวรรณกรรมจีน เพราะชาวไทลื้อนั้นเป็นกลุ่มคนที่ได้ รับอิทธิพล
วัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทลื้อในเขตปกครองตนเองพิเศษสิบสองพันนา มณฑลยูนนาน
ประเทศจีน นอกจากนั้นการศึกษาในเบื้องต้นยังพบว่า เอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหินฉบับวัดบ้าน
แหลวนั้นปรากฏข้อความว่า <วัอไคฺรหิฺนผูัตฺนธมฺม์นิเปฺนฅฺวาฺมพาฺยเหฺนิฺอบพฺอเขัาไจัพิจฺจรณาไพัเทิฺอ
เจัาะ> อ่านว่า “วอกไครหินผูกต้นธัมม์นี้เป็นควำมภำยเหนือบ่พอเข้าใจพิจารณาไปเถอะเจ้า ” โดย
คาว่า ควำมภำยเหนือ ที่ปรากฏนั้นอาจอนุมานได้ว่าเรื่องวอกไครหินนี้อาจจะมิได้เป็นเรื่องของชาว
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ล้านนามาแต่เดิม คาว่า “ความ” นอกจากหมายถึงเนื้อความของเรื่องแล้วยังอาจหมายถึงภาษาที่ใช้
เป็นไปได้ว่าต้นฉบับอาจเป็นภาษาภายเหนือจากพื้นที่ล้านนาขึ้นไป คือภาษาไทลื้อของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทลื้อที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือในเขตสิบสองปันนา และอาจเหนือขึน้
ไปอีกคือกลุ่มชาติพันธุ์จีนในประเทศจีน ดังที่ปรากฏการทับศัพท์ภาษาจีนของชื่อเฉพาะในเรื่อง ทั้งนี้
ตามภูมิประเทศแล้ว ที่กล่าวมานั้นล้วนอยู่ภายเหนือล้านนาทั้งสิ้น ดังนั้นการตีความหมายของคาว่า
ควำมภำยเหนือ ในเบื้องต้นมิอาจสรุปแน่ชดั ได้ว่าหมายถึงสิ่งใด จึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาเพิ่มเติมอีก
ประเด็นหนึ่ง
การศึก ษาเกี่ ยวกับเรื่องวอกไครหิน นั้ นมีเพียงงานวิจัยของ เถลิง เกียรติ์ ตัน ใจ เรื่อง การ
พัฒนาสื่อประสมนิทานพื้นบ้านล้านนาเรื่อง วอกไคหิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
นำเอาเนื้อเรื่องของวอกไครหินมาประยุกต์ใช้สร้างเป็นสื่อประสมนิทานสำหรับสอน เป็นงานวิจัยใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร และมีการกล่าวถึงเรื่องวอกไครหินในหนังสือของ อุดม รุ่งเรือง
ศรี (2546) เรื่อง วรรณกรรมล้านนา ไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่งานวิจัยที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง
วอกไครหินโดยตรง ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องวอกไครหิน กับเรื่องซีโหยวจี้ ( 西遊記 /xī
yóu jì/) และการแพร่กระจายของเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ผนวกกับข้อความที่ปรากฏใน
เอกสารของล้ านนาว่ า ควำมภำยเหนื อ ในเอกสารตัว เขี ย นฉบั บ วั ด บ้า นแหลว เป็ น การย้าถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา ไทลื้อ และจีน แต่ภาพของสถานะความสัมพันธ์นั้นยังไม่ชัดเจนเพียงพอ
อีกทั้งการศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องวอกไครหินในปัจจุบันยัง ไม่สามารถคลี่คลายข้อสงสัยที่พบ
อยู่ในขณะนี้ได้ ผู้ศึกษาจึงเห็นสมควรที่จะนาวรรณกรรมนี้มาศึกษาอย่างละเอียดโดยใช้เอกสารวอก
ไครหินฉบับวัดบ้านแหลวเป็นฉบับหลักในการศึกษาทั้งทางกายภาพของเอกสารตัวเขียนและด้าน
เนื้อหาของเอกสารตัวเขียน โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีด้านการศึกษาเอกสารตัวเขียนคือเรือ่ งการศึกษา
ปริส าระ (Paracontent) ซึ่ ง เป็น การศึกษาข้อมูล แวดล้อมของเอกสารตัวเขียน และศึก ษาสาระ
(content) อันเป็นเนื้อหาหลักของเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน โดยผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างมากว่า
งานวิจัยนี้จะสามารถยังประโยชน์ต่อการศึกษาเอกสารตัวเขียนและการศึกษาอิทธิพลจากวัฒนธรรม
ภายนอกของวรรณกรรมในภูมิภาคตอนเหนือของไทยได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปริสาระ (Paracontent) ของเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ฉบับวัดบ้าน
แหลว
2. เพื่อศึกษาสาระ (Content) เอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ได้เห็นถึงเรื่องราวของเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว
2. ได้ทราบลักษณะและการแพร่กระจายของเรื่องวอกไครหิน

ข้อตกลงเบื้องต้น
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเอกสาร ผู้ศึกษาใช้เอกสารวรรณกรรมล้านนาเรื่องวอกไครหินจาก
ต้น ฉบับเอกสารตัวเขียน ที่ อ ยู่ในรูปแบบของสาเนาดิจิทัล ที่ เ ว็บไซต์ห อสมุดดิจิทัล คัมภีร์ใบลาน
ล้านนา และสาเนาดิจิทัลเอกสารตัวเขียนวรรณกรรมลื้อเรื่องวอกไข่หิน ที่เว็บไซต์หอสะหมุดดิจิตอล
หนังสือใบลานลาว (ຫໍສະໝຸ ດດິຈິຕອລໜັງສືໃບລານລາວ) เอกสารฉบับหลักที่ใช้ศึกษาวรรณกรรม
ล้านนาเรื่องวอกไครหินคือ เอกลำดับที่ 1 วอกไครหิน วัดบ้านแหลว จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเป็น
เอกสารฉบับที่เก่าแก่ที่สุด เนื้อหาสมบูรณ์ สาเนาชัดเจนจึงเหมาะสมที่สุดสาหรับใช้เป็นฉบับหลักใน
งานวิจัยนี้
เนื่องจากงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะวรรณกรรมเรื่องวอกไครหินฉบับวัดบ้านแหลวเป็น
หลักเท่านั้น มิใช่งานวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษาเปรียบเทียบเอกสารแต่ละฉบับอย่างละเอียด แต่การศึกษา
เรื่องวอกไครหินนั้นเกี่ยวเนื่อ งกับเอกสารตัวเขียนฉบับอื่น ๆ ตามที่ปรากฏพบในฐานข้อมูลและ
เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมเรื่องซีโหยวจี้ (西遊記 /xī yóu jì/) และ ไซอิ๋วอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นการเลี่ยง
มิได้ที่จะมีการอ้างถึงเอกสารตัวเขียนและวรรณกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น โดยเป็น การนาข้อมูลบางส่วน
มาเปรียบเทียบ หรือ ใช้เ ป็น ข้อมูลอ้างอิงในบางประเด็น โดยคัดเลือกเอกสารที่สามารถน ามาใช้
อ้างอิงได้จากเกณฑ์ด้านอายุและความสมบูรณ์ของเอกสาร รายการเอกสารที่มีการอ้างถึงในงานวิจยั นี้
ประกอบไปด้วยสาเนาเอกสารทั้งสิ้น 8 ฉบับ โดยแบ่งเป็นเอกสารตัวเขียนอักษรธรรมล้านนา 4 ฉบับ
และเอกสารตัวเขียนอักษรไทลื้อ 4 ฉบับ รายละเอียดของเอกสารและการนามาอ้างอิงในงานวิจัยมีจะ
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ใช้ตัวอักษรย่อชื่อฉบับของเอกสาร ชนิดอักษร และปีของเอกสารนั้นๆ เป็นพุทธศักราช โดยมีรายการ
ดังต่อไปนี้
บล. ล้านนา, 1284

หมายถึง วอกไครหิน วัดบ้านแหลว จังหวัดเชียงราย

ดด. ล้านนา, 1311

หมายถึง วอกไครหิน วัดดงมะดะ จังหวัดเชียงราย

ปน. ล้านนา, 1325

หมายถึง วอกไครหิน วัดป่าสักน้อย จังหวัดเชียงใหม่

หก. ล้านนา, 1334

หมายถึง วอกไครหิน สมุดคัดลอกจากฉบับวัดห้วยกาน

ทร. ลื้อ, 1292

หมายถึง วอกไข่หิน วัดทิบปะระดาราม สปป. ลาว

พร. ลื้อ, 1297

หมายถึง วอกไข่หิน วัดพิมโยดาราม สปป. ลาว

สจ. ลื้อ, 1304

หมายถึง วอกไข่หิน วัดสิริดอนใจ สปป. ลาว

กร. ลื้อ, 1355

หมายถึง พยาวอกไข่หิน วัดกุละถะดาราม สปป. ลาว

การอ้างอิงหนังสือหรือเอกสารประเภทรูปเล่ม ตีพิมพ์ใช้ระบบการอ้างอิงแบบนามปีต าม
ระเบียบวิธีปรกติ ส่วนการอ้างอิงเอกสารตัวเขียนจะใช้คำย่อของเอกสารฉบันนั้น ๆ ตามด้วยการบอก
ลำดับผูก และเลขหน้าตามที่ระบุไว้ในต้นฉบับ โดยระบุไว้หลังคำย่อเอกสารคั่นด้วยเครื่องหมาย
ทวิภาค (colon) ตามด้วยตัวเลข โดยตัวเลขลำดับแรกหมายถึงลำดับผูกของเอกสารในมัดนั้น ๆ คั่น
ด้วยเครื่องหมายทับ (slash) และตามด้วยเลขหน้า ตัวอย่างเช่น
(บล. ล้านนา, 1284 :1/1) หมายถึง วอกไครหิน วัดบ้านแหลว ผูกที่ 1 หน้าที่ 1
(ทร. ลื้อ, 1292 :2/3) หมายถึง วอกไข่หิน วัดทิบปะระดาราม ผูกที่ 2 หน้าที่ 3
งานวิจัยนี้แบ่งการศึกษาเป็นสองส่วนหลักด้วยกันคือส่วนการศึกษาวิเคราะห์เอกสารตัวเขียน
วอกไครหินฉบับวัดบ้านแหลวในลักษณะของวัตถุวิสัยคือการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเอกสาร
ตัวเขียนประกอบด้ว ยการศึก ษาปริส าระ (Paracontent) ของเอกสารตัวเขียน และอีก ส่วนคื อ
การศึกษาลักษณะเนื้อหาสาระ (Content) ของเอกสารตัวเขียนวอกไครหินฉบับวัดบ้านแหลว โดย
เนื้อหาประกอบไปด้วยการศึกษาที่มาของเรื่อง และลักษณะสาคัญของเรื่อ งได้แก่ชื่อเฉพาะที่ปรากฏ
ในเรื่อง ซึ่งการศึกษาชื่อเฉพาะที่ปรากฏในเรื่องนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเสียงในภาษาจี นและ
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ระบบเสียงในภาษาล้านนา ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์คำศัพท์ชื่อเฉพาะที่ปรากฏในเรื่อง ซึ่งจำเป็นต้องมี
การถ่ายถอดเสียงด้วยสัทอักษร จึงจำเป็นต้องใช้เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบเสียง
เพื่อเป็นหลักเกณฑ์สำหรับการถ่ายถอดเสีย งด้วยสัทอักษรประกอบการศึกษาวิเคราะห์ในงานวิจยั นี้
โดยการถ่ายถอดระบบเสียงภาษาจีนมาตรฐาน หรือภาษาจีนกลาง ผู้ศึกษาอ้างอิงจากงานวิจัยเรื่อง
การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาจีนกลางและภาษาไทยเพื่อการสอนการออกเสียง ของ นพ
เก้า สิรินธรานนท์ ส่วนการถ่ายถอดระบบเสียงภาษาล้านนาผู้ศึกษาอ้างอิงจากงานวิจัยเรื่อง ตำรา
เรียนอักษรไทยโบราณ ของ กรรณิการ์ วิมลเกษม

วิธีดำเนินงานวิจัย
การศึกษาเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ผู้ศึกษามีวิธีดาเนินงานวิจยั ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) ดาเนิ น การปริวรรตต้นฉบับโดยใช้เ อกสารลาดับที่ 1 วอกไครหิน ฉบับ วัดบ้านแหลว
อ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นต้นฉบับหลักในการปริวรรต และใช้เอกสารรายการอื่น
ประกอบ
2) ศึกษาทบทวนกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาเอกสารตัวเขียนคือเรื่องปริสาระ
(Paracontent) และเรื่อง 4 ปัจจัยสาคัญของเอกสารตัวเขียน (Four Key Factors)
3) ศึกษาเอกสารฉบับหลักด้วยระเบียบวิธีและแนวคิดทางด้านการศึกษาเอกสารตัวเขียน
4) ศึกษาวิเคราะห์ปริสาระ (Paracontent) ของเอกสารตัวเขียน
5) ศึกษาวิเคราะห์สาระ (Content) ของเอกสารตัวเขียน
6) เรียบเรียงและสรุปผลดาเนินงานวิจัย
ข้อกำหนดในงานวิจัย
1. เกณฑ์การปริวรรต
การปริวรรตในงานวิจัยนี้จ ะแบ่งการปริวรรตเป็น 2 ขั้น โดยมีร ายละเอียดและ
ข้อตกลงดังต่อไปนี้
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1.1 การปริวรรตขั้นที่ 1
ปริวรรตจากอักษรล้านนาเป็นอักษรไทยโดยคงอักษรและอักขรวิธีตามแบบต้นฉบับ
ทุกประการ แม้ว่าจะมีการเขียนผิด ขีดฆ่า เขียนตกหรือเขียนเติม ก็จะคงตามต้นฉบับเดิมไว้
ให้มากที่สุด เช่น
คํ

ปริวรรตเป็น <คํ>

ไฑยฯ้

ปริวรรตเป็น <ไฑฺย้>

พรฯเจั้า

ปริวรรตเป็น <พฺรเจั้า>

พรฯยฯา

ปริวรรตเป็น <พฺรฺยา>

พรฯอาทิษฯ

ปริวรรตเป็น <พฺรอาทิฺษ>

วัฯอก์เถีอฯรต่วฯ๑หู่มฯ๑

ปริวรรตเป็น <วัฺอก์เถีฺอรตฺ่ว๑หฺมู่๑>

การปริวรรตอักษรบางตัวมีข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้
อักษร ฑ้
เทียบเท่าอักษรไทยได้ 2 ตัวคือ <ฑ> และ <ด> ในกรณีที่เขียนเป็นภาษาบาลีหรือ
สันสกฤต จะเทียบเท่ากับอักษร <ฑ> ถ้าเขียนภาษาล้านนานั้นจะเทียบเท่ากับอักษร <ด>
ในการปริวรรตจะใช้อักษรไทย <ฑ> เพียงอักษรเดียว้ดังนี้
ฑินฯ้

ปริวรรตเป็น <ฑิฺน> ‘ดิน’

แฑตฯ

ปริวรรตเป็น <แฑฺต> ‘แดด’

อักษร บ
เทียบเท่าอักษรไทยได้ 2 ตัวคือ <บ> และ <ป> ในกรณีที่เขียนคำภาษาบาลีหรือ
สันสกฤต จะเทียบเท่ากับอักษร <ป> และ <บ> ถ้าเขียนภาษาล้านนานั้นจะเทียบเท่ากับ
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อักษร <บ> สำหรับการปริวรรตจะใช้อักษรไทย <บ> เพียงอักษรเดียวเพื่อป้องกันความ
สับสน ดังนี้
บถม

ปริวรรตเป็น <บถม> ‘ปฐม’

บุพพฯวิเทหทวฯ้ีบบฯ้์

ปริวรรตเป็น <บุพฺพวิเ ทหทฺวีบ ฺบ์ > ‘บุพวิเ ทห

บานฯ

ปริวรรตเป็น <บ้าฺน> ‘บ้าน’

ทวีป’

แม้ว่าในกรณีที่อักษร บ ประกอบกับเชิงอักษร ร เป็น บรฯ จะเทียบเท่า <ปร>
เสมอ แต่ผู้ศึกษาจะยังคงปริวรรตเป็น <บฺร> เพื่อความสม่ำเสมอของเกณฑ์การปริวรรต ดังนี้
บรฯยฯา้

ปริวรรตเป็น <บฺรฺยา> ‘ประยา’

บรฯหมฯารฯ

ปริวรรตเป็น <บฺรหฺมาฺร> ‘ประมาณ’

เครื่องหมายระห้าม < ้์>
ผู้ศึกษาจะใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต <์์์> ในการปริวรรตดังนี้
ลูก์

ปริวรรตเป็น <ลูก์> ‘ลูก’

เครื่องหมายแทนตัวสะกด <ง> หรือไม้กั๋งไหล < ·>
ผู้ศึกษาจะใช้เครื่องหมายยามักการ < >๎ ในการปริวรรตดังนี้
มค·ลฯะ

ปริวรรตเป็น <มค๎ฺละ> ‘มงคล’
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1.2 การปริวรรตขั้นที่ 2
ปรับอักขรวิธีเป็นแบบภาษาไทย ยกเว้นคำศัพท์ภาษาล้านนาจะยึดการสะกดคำ
ตามภาษาถิ่นล้านนา และไม่แปลเป็นภาษาไทย เช่น หื้ปริวรรตขั้นที่ 1 <หื> ปริวรรตขั้นที่
2 <หื้อ> ไม่แปลเป็นภาษาไทยว่า ‘ให้’
แก้ไขคำที่เขียนผิด ขีดฆ่า เขียนตกหรือเขียนเติมให้ถูกต้อง ชื่อเฉพาะที่ป รากฏใน
เรื่องจะปริวรรตตามต้นฉบับ และหากปรากฏรูปแปรของชื่อนั้น ๆ จะยึดตามรูปเขียนหลักที่
พบบ่อยครั้งกว่าเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น
ลําเปัล่ ฯา้ปริวรรตขั้นที่ 1 <ลำเปฺลั่า> ปริวรรตขั้นที่ 2 <ลำเปล่า>
ลําเปัา่ ้ปริวรรตขั้นที่ 1 <ลำเปั่า> ปริวรรตขั้นที่ 2 <ลำเปล่า>
รําเปัา่ ้ปริวรรตขั้นที่ 1 <รำเปั่า> ปริวรรตขั้นที่ 2 <ลำเปล่า>
การอ้างถึงข้อความในบทวรรณกรรมเพื่อใช้เป็นตัวอย่างนั้น ผู้ศึกษาเลือกใช้งานปริวรรตขั้นที่
1 สำหรับการแสดงตัวอย่างในกรณีที่การแสดงอักษรและอักขรวิธีตามต้นฉบับนั้นมีความจำเป็นต่อ
การวิเคราะห์ ส่วนในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีความจำเป็นในการวิเคราะห์อักขรวิธี หรือแสดงรูปเขียน ใข้การ
ยกตัวอย่างคำจากการปริวรรตขั้นที่ 2 เท่านั้นเพื่อความสะดวกในการอ่านและแปลความ ในกรณีที่ยก
ภาพประกอบจากเอกสารตัวเขียนอาจแสดงข้อความจากการปริวรรตทั้ง 2 ขั้นตอนประกอบภาพด้วย

2. นิยามศัพท์เฉพาะ
เอกสารตัวเขียน หมายถึง เอกสารที่ทาการบันทึกด้วยมือลงบนวัสดุรองรับต่าง ๆ เช่นคัมภีร์
ใบลาน สมุดไทย สมุดข่อย พับสา เป็นต้น ซึ่งตรงกันข้ามกับเอกสารตีพิมพ์
ปริสาระ (Paracontent) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏอยู่บนส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสารตัวเขียนที่
นอกเหนือจากเนื้อหาสาระหรือตัวบทหลัก (Content) ของเอกสารตัวเขียน ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาหลัก
เช่น ตัวหนังสือ รูปภาพ หรือ สัญลักษณ์ เนื่องจากไม่ปรากฏศัพท์บัญญัติอย่างเป็นทางการสำหรับ
คำศัพท์เฉพาะนี้ ผู้ศึกษาจึงแปลคำนี้โดยเป็นการผสมคำระหว่าง ปริ - ที่เป็นอุปสรรคในภาษาบาลี
สันสกฤต, ใช้นำหน้าศัพ ท์อ ื่นแปลว่า รอบ ซึ่ง ปฏิภาคกับคำว่า para- ที่เ ป็นหน่วยคำเติมหน้าใน
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ภาษาอังกฤษแปลว่า ข้าง, ใกล้, เคียง ซึ่งมาจากคำภาษากรีกโบราณว่า παρά (pará) แปลว่า ข้าง,
ใกล้, ต่อกัน มาผสมกับคำว่า สาระ ที่แปลความหมายจาก content ในภาษาอังกฤษ มาเป็นคำว่า ปริ
สาระ
สาระเยือน (Guest content) หมายถึงอนุภาคใด ๆ ที่ไม่ได้สัมพันธ์กับเนื้อหาหลัก หรือไม่ได้
ให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวเอกสารตัวเขียนนั้น ๆ เช่น ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือรูปวาด
รูปภาพ รูปขีดเขียน ที่ไม่เชื่อมโยงกับเนื้อหาหลัก ผู้ศึกษาเลือกแปลคำศัพท์เฉพาะ guest content ว่า
สาระเยือน เช่นเดียวกับกับกรณีของ ปริส าระ หรือ paracontent ที่ไม่มีศัพท์บัญญัติอย่างเป็น
ทางการ
4 ปัจจัยสำคัญของเอกสารตัวเขียน (Four Key Factors) หมายถึงกรอบแนวคิดหนึ่งที่มองว่า
การประกอบสร้างขึ้นมาเป็นเอกสารตัวเขียนนั้นมี 4 ปัจจัยสำคัญด้วยกันคือ ปัจจัยด้านการผลิต
(Production) ปัจ จัยด้านการใช้ง าน (Use) ปัจ จัยด้านบริบ ท (Setting) และปัจ จัยด้านรูปแบบ
(Patterns)
วอกไครหิน หมายถึง ชื่อเรียกวรรณกรรมที่พบเป็นเอกสารตัวเขียนในฐานข้อมูลเป็นสาเนา
ดิจิทัลจากหอสมุดดิจิทัลคัมภีร์ใบลานล้านนา
วอกไข่หิน หมายถึง ชื่อเรียกวรรณกรรมที่พบเป็นเอกสารตัวเขียนในฐานข้อมูลเป็นสาเนา
ดิจิทัลจากหอสะหมุดดิจิตอลหนังสือใบลานลาว (ຫໍສະໝຸ ດດິຈິຕອລໜັງສືໃບລານລາວ)
ซี โ หยวจี้ หมายถึ ง วรรณกรรมจีน เรื่องซีโ หยวจี้ ( 西遊記 /xī yóu jì/) ซึ่ ง เป็น วรรณกรรม
ต้นฉบับภาษาจีนที่แต่งขึ้นในช่วงราชวงศ์หมิง ประมาณปี พ.ศ. 2133 ในงานวิจัยนี้ใช้คาว่า ซีโหยวจี้
ในบริบทที่กล่าวถึงตัววรรณกรรมต้นฉบับที่เป็นวรรณกรรมจีน
ไซอิ๋ว หมายถึง วรรณกรรมเรื่องซีโหยวจีท้ ี่แปลเป็นภาษาไทยในชื่อว่า ไซอิ๋ว โดยในงานวิจัยนี้
ใช้คาว่า ไซอิ๋ว ในบริบทที่กล่าวถึงวรรณกรรมเรื่องซีโหยวจีท้ ี่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว แม้ว่าวรรณกรรม
ทั้งสองเรื่องจะเป็นวรรณกรรมเรื่องเดียวกันก็ตามทีแต่ด้วยว่าไซอิ๋วเป็นฉบับแปล ซึง่ มีความแตกต่าง
จากซีโหยวจี้ทเี่ ป็นต้นฉบับหลัก ดังนัน้ เพื่อความชัดเจนจึงใช้ชื่อเฉพาะเพื่อแยกวรรณกรรมทั้งสองเรื่อง
จากกัน
หน้ารับ หมายถึง หน้าของใบลานในกรณีของคัมภีร์ใบลาน หรือหน้าของพับสาในกรณีของ
พับสา ที่ปรากฏเป็นหน้าแรกหรือหน้าสุดท้ายของเอกสารตัวเขียนนั้น ๆ โดยแบ่งเป็นหน้ารับเคล้า
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หรือ หน้ารับต้น หมายถึงหน้าใบลานและพับสาหน้าแรก ที่ปรากฏข้อมูลของเอกสารตัวเขียนนัน้ ๆ
เช่นชื่อเรื่อง หรือข้อมูลสาคัญเช่นจานวนผูก จานวนหน้า ฯลฯ และ หน้ารับปลายคือใบลานสุดท้าย
ของคัมภีร์ใบลานผูกนัน้ ๆ มักปรากฏข้อมูลเช่นเดียวกันกับหน้ารับเคล้า
อังกา หมายถึง ตัวอักษรหรือตัวเลขที่ใช้บอกเลขหน้าของเอกสารตัวเขียนประเภทคัมภีร์
ใบลานเปรียบได้กับเลขหน้าของเอกสารตีพมิ พ์
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ โดยแบ่ง
ออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาเอกสารตัวเขียน
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับเอกสารตัวเขียน (Manuscript)
1.2 แนวคิดเรื่องปริสาระ (Paracontent)
1.3 แนวคิดเรื่อง 4 ปัจจัยสำคัญของเอกสารตัวเขียน (Four Key Factors)
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่องวอกไครหิน
2.2 วรรณกรรมซีโหยวจี้และไซอิ๋ว
2.3 ทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทาน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาเอกสารตัวเขียน
งานวิจัยนี้ผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดในการศึกษาวิจัยจากศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมเอกสารตัวเขียน
มหาวิทยาลัยฮัมบู ร์ก ประเทศเยอรมันนี เป็นหลักมาประกอบในการศึกษาวิจัย โดยมีแนวคิดและ
ทฤษฎีดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับเอกสารตัวเขียน
เอกสารตัวเขียน เป็นคำแปลภาษาไทยของคำว่า Manuscript กล่าวโดยกว้ า ง
หมายถึงเอกสารใด ๆ ที่บันทึกด้วยการเขียน จด หรือจารลงบนวัสดุรองรับต่าง ๆ อาทิ กระดาษ
ดินเผา ใบไม้ เช่นใบลาน เป็นต้น
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Vito Lorusso with support of the TNT members5 ได้เ สนอแนวคิดเกี่ยวกับ
นิยามของเอกสารตัวเขียนไว้ว่า เอกสารตัวเขียนนั้นมีคุณสมบัติประกอบขึ้นด้วย 6 ประการคือ
1) มีการวางแผน คือ เอกสารตัวเขียนนั้นถูกวางแผนที่จะสร้างขึ้นโดยบุคคลที่พงึ จะ
สร้าง
2) พื้นผิวถูกเตรียมไว้ คือ เอกสารตัวเขียนมีการเตรียมพื้นผิวสำหรับรองรับการ
บันทึกเช่นใบลานจะมีกระบวนการตั้งแต่การนำใบลานสดมาเข้ากระบวนการจน
สำเร็จเป็นใบลานที่พร้อมสำหรับการจาร
3) รองรับการบันทึกด้วยมือ คือ การบันทึกโดยวิธีการเขียน จด จาร วาด ตัวอักษร
เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือรูปภาพต่าง ๆ
4) เคลื่อนย้ายได้ คือ มีขนาดที่สามารถพกพาเคลื่อนย้ายได้
5) สมบูรณ์ในตนเอง คือ มีความสมบูรณ์ในตัวเองไม่จำเป็นต้องยึดโยงกับสิ่งอื่น
6) มีอัตลักษณ์ คือ เอกสารลายมือเขียนแต่ละชิ้นมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ไม่มี
ชิ้นใดเหมือนหรือซ้ำกัน แม้จะมีการคัดลอกกันแต่เอกสารแต่ละชิ้ นก็จะมีอัต
ลักษณ์เฉพาะ
Hanna Wimmer, Dmitry Bondarev, Janina Karolewski, แ ล ะ Vito Lorusso
ร่วมกันแสดงทัศนะเกี่ยวกับเอกสารตัวเขียนไว้ว่า เอกสารตัวเขียนคือวัตถุที่สร้างขึ้นเพื่อบันทึกและ
ถ่ายทอดเนื้อหาเฉพาะ โดยบทบาทของเอกสารตัวเขียนสามารถพิจารณาได้เป็น 2 ด้ านคือ ด้าน
เนื้อหา และด้านกายภาพ ในส่วนของเนื้อหาหมายถึงตัวเนื้อหา ข้อความ สัญลักษณ์ และรูปภาพต่าง
ๆ ที่มีความหมายปรากฏในเอกสารตัวเขียน และในส่วนของกายภาพคือ สิ่งที่มองเห็นเป็นวัตถุวิสัยเช่น
ขนาดของเอกสาร ชนิดของวัสดุที่นำมาใช้เป็นวัสดุรองรับการบันทึก ตัวอักษร การจัดวางรูปแบบและ
บรรทัดของเอกสาร การตกแต่ง การเข้าเล่มของเอกสารแต่ละชนิดเป็นต้น และในประเด็นสุดท้ายคือ
เอกสารตั ว เขีย นมี อ ั ตลั ก ษณ์ หรื อ unicum ในตนเองที่ ส ะท้อ นถึ ง ความต้ องการ จุ ดประสงค์
ขบวนการผลิต ทักษะ ตลอดจนรวมถึงจุดผิดผลาดของผู้สร้าง ผู้ใช้ หรือเจ้าของเอกสารตัวเขียนนั้น ๆ
ซึ่งต่างจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตซ้ำออกมาได้อย่างไม่จำกัด และเหมือนต้นฉบับทุกประการ

5

A. Bausi, D. Bondarev, A. Brita, Ch. Brockmann, G. Ciotti, M. Frirdrich, H. Isaacson, J. Karolewski, J.B. Quenzer, R.
Samsom, S. Valente, E. Wilden, H. Wimmer
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2. แนวความคิดเรื่องปริสาระ
ปริสาระ หรือ Paracontent โดย Giovanni Ciotti, Michael Kohs, Eva Wilden,
Hanna Wimmer และ the TNT Working Group ได้ให้คำนิยามของ ปริสาระไว้ดังนี้
1) ปริสาระคือสิ่งมองเห็นได้ด้วยตาที่ปรากฏอยู่บนต้นฉบับตัวเขียน เช่น ตัวหนังสือ
รูปภาพ และสัญลักษณ์ที่อยู่นอกเหนือจากเนื้อหาหลักหรือตัวบท
2) ปริสาระปรากฏทั้งบนเอกสารตัวเขียนและ/หรือในเนื้อหาหลัก
3) หน้าที่ของปริสาระมี 3 ประการคือ เป็นโครงสร้าง เป็นการแสดงความคิดเห็น
และเป็นการให้สาระข้อมูล
4) ในบางกรณีอาจมีการเตรียมพื้นที่ไว้ล่วงหน้าในเอกสารตัวเขียนสำหรับการใส่
ปริสาระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการสร้างเอกสารตัวเขียนในแต่ละวัฒนธรรม
5) ปริสาระอาจเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสร้างเอกสารตัวเขียนนั้น ๆ ตั้งแต่ต้น หรือ
ถูกใส่เข้ามาภายหลังก็ได้
6) ปริสาระอาจเป็นสิง่ จำเป็นต้องมี หรือเป็นตัวเลือกก็ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการ
สร้างเอกสารตัวเขียนในแต่ละวัฒนธรรม
แม้ว่าปริสาระจะแยกออกจากเนื้อหาหลักหรือตัวบท แต่ระหว่างปริสาระและเนื้ อหาหลักนั้น
มีความสัมพันธ์กัน ยกตัวอย่างเช่นบานแพนก ซึ่งไม่ใช่ส่วนของเนื้อหา แต่เป็นส่วนบอกว่าเนื้อหาใน
เอกสารนั้นมีอะไร บานแพนกอาจจะทำขึ้นตั้งแต่แรกสร้างเอกสารตัวเขียนฉบับนั้น ๆ หรืออาจทำโดย
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในภายหลังเพื่อเป็นจัดระเบียบเอกสารตัวเขียนเหล่านั้นก็ได้
ตัวอย่างของปริสาระที่นอกเหนือไปจากบานแพนกข้างต้น ยังนับรวมถึง ข้อความที่ปรากฏ
ตามที่ต่าง ๆ บทเอกสารตัวเขียน เช่นในวัฒธรรมการทำเอกสารตัวเขียนด้วยใบลานอาจพบข้อความ
ที่เขียนโดยผู้อ่านหรือผู้ใช้เอกสารนั้น ๆ เป็นการจดย่อ เป็นการให้ความหมายของคำศัพท์ การเขียน
คำอ่านกำกับ ซึ่งปรากฏแทรกอยู่ในตัวบทนั้น และรวมถึงเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือรูปภาพที่
เกี่ยวข้องกับตัวบทนั้น ๆ ด้วย ในนิยามระบุว่า ปริสาระรวมถึงเลขหน้าเลขยก หรือในกรณีของเอกสาร
ตัวเขียนประเภทผูกใบลานคือหน้าอังกาด้วยเช่นกัน เพราะสิ่งเหล่านี้ให้ข้อมูลทางกายภาพเกี่ยวกับ
เอกสารตัวเขียนฉบับนั้น
ทั้งนี้ ปริสาระ ไม่ได้หมายความรวมถึงอนุภาคใด ๆ ที่ไม่ได้สัมพันธ์กับเนื้อหาหลัก หรือไม่ได้
ให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับตัวเอกสารตัวเขียนนั้น ๆ เช่น ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือรูปวาด
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รูปภาพ รูปขีดเขียน ที่ไม่เชื่อมโยงกั บเนื้อหาหลัก นิยามสิ่งนี้ว่า Guest content หรือ สาระเยือน
(Ciotti et al., 2015: 3)
ปริสาระมีหน้าที่หรือมีบทบาท 3 ประการ คือ
1) เป็นโครงสร้าง เช่น การเป็นส่วนช่วยให้ผู้อ่านรู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของเอกสาร
ตัวเขียนนั้น ๆ เช่น หน้ารับ บานแพนก หน้าอังกา เป็นต้น
2) เป็นการแสดงความคิดเห็น เช่น ข้อความจดย่อ คำอธิบายต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็น
การแปล หรือเป็นการอธิบายให้ผู้อ่านทราบ
3) เป็นการให้สาระข้อมูล เช่น คำลงท้ายในใบลานที่ผู้จารบันทึกไว้ ซึ่งอาจระบุไว้
ทั้งชื่อ วันที่ จุดประสงค์ต่าง ๆ ให้ผู้อ่านได้ทราบ
ประโยชน์ของการศึก ษาปริสาระคือทำให้ผู้ศึก ษาสามารถตามร่องรอยพลวัตการส่งต่อ
ถ่ายทอดของทั้งตัวบทและ/หรือตัวเอกสารตัวเขียนจากปริสาระที่พบได้ ซึ่งอาจสามารถระบุได้ถึงว่า
ใครเป็นผู้สร้าง ผู้ใช้งาน และใช้อย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ด้วยจุดประสงค์อะไร ซึ่งไม่สามารถหาคำตอบ
ได้โดยการศึกษาเนื้อหาหลักหรือตัวบทเพียงอย่างเดียว
3. แนวคิดเรื่อง 4 ปัจจัยสำคัญของเอกสารตัวเขียน (Four Key Factors)
Hanna Wimmer, Dmitry Bondarev, Janina Karolewski, และ Vito Lorusso ร่วมแสดง
แนวคิดเกี่ยวกับเอกสารตัวเขียนโดยอธิบายด้วยแนวคิด 4 ปัจจัยสำคัญ หรือ four key factors ที่เป็น
ปัจจัยหลักในการประกอบขึ้นมาเป็นเอกสารตัวเขียนทั้งทางเนื้อหาและลักษณะทางกายภาพโดย 4
ปัจจัยสำคัญประกอบไปด้วย Production (การผลิต) Use (การใช้) Setting (บริบท) และ Patterns
(รูปแบบ)
3.1 Production หรือ การผลิต
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Production agency หรือ ผู้ผลิต และ Production practices
หรือ กระบวนการผลิต
1) Production agency หรือ ผู้ผ ลิต คือ บุคคลที่ม ีส ่วนเกี่ยวข้องในการผลิตเอกสาร
ตัวเขียนใด ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ริเริ่ม ผู้สร้าง ผู้ช่วย ผู้สนับสนุน ทั้งนี้จะเป็นบุคคล
เพียงคนเดียวหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ ผู้ผลิตนี้เองส่งผลต่อเอกสารตัวเขียนที่จะสร้าง
โดยตรง กล่าวคือ เอกสารตัวเขียนที่ทำด้วยผู้เชี่ยวชาญในการคัดตัวอักษรก็ย่อมส่งผลให้
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เอกสารตัวเขียนนั้นมีความงดงามในด้านตัวอักษร หรือผู้ผลิตที่เป็นผู้สนับสนุน ให้เงินทุน
งบประมาณในการจัดสร้างที่มาก โดยลงทุนกับการตกแต่งเอกสารตัวเขียนนั้นก็ย่อม
ส่งผลต่อความวิจิตรของผลงานที่สำเร็จออกมา หรือหากผู้ผลิตที่เป็นผู้ริเริ่มมีจุดประสงค์
ใด จุประสงค์ก็จะเป็นตัวกำหนดเนื้อหาของเอกสารตัวเขียนนั้น
2) Production practices หรือ กระบวนการผลิต คือ ขั้นตอนในการผลิตต่าง ๆ ตั้งแต่การ
ริเริ่มที่จะผลิต การวางแผนการผลิต การตัดสินใจว่าจะผลิตเอกสารตัวเขียนประเภทใด
เนื้อหาอะไร เพื่อวัตถุประสงค์ใดก่อน ตลอดจนขั้นตอนการลงมือผลิตตั้งแต่เตรียมวัสดุ
รองรับการบันทึ ก การบันทึก การเข้าเล่ม การตกแต่ง จนเสร็จสมบูรณ์เ ป็นเอกสาร
ตัวเขียน การผลิตเอกสารตัวเขียนนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม วัฒนธรรม แม้ใน
วัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ก็อาจมีวิธีการผลิตที่แตกต่างแยกย่อยกันไป
3.2 Use หรือ การใช้
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Agency of use หรือ ผู้ใช้ และ Practices of use หรือ การ
นำไปใช้
1) Agency of use หรือ ผู้ใช้ คือ ผู้อ่านหรือผู้ใช้งานเอกสารตัวเขียน โดยทั่วไปมักเป็น
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ในบางกรณีเอกสารตัวเขียนอาจเป็นสมบัติของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคล แต่ในอีก นัยหนึ่งเอกสารตัวเขียนอาจเป็นสมบัติของสถาบัน เช่นวัด เป็นต้น
ผู้ใช้งานอาจไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลหรือกลุม่ บุคคลเท่านั้น ในบางครั้งเอกสารตัวเขียนซึง่
ถูกถวายให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติในวัฒนธรรมความเชื่อนั้น ผู้ใช้เอกสารนั้นจึง
ไม่ใช่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลแต่เป็นสิ่งเหนือธรรมชาตินั้น
2) Practices of use หรือ การนำไปใช้ คือ การใช้งานเอกสารตัวเขียนไม่ได้จำกั ดอยู่เพียง
การอ่านเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการนำไปใช้ในเชิงสัญลักษณ์อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คัมภีร์
ใบลานอาจถูกจัดสร้างมาเพื่อเป็นของถวายวัดสำหรับทำพิธีโดยผู้ผลิตมีจุดประสงค์เพื่อ
การทำบุญเสริมบารมี ซึ่งคัมภีร์ใบลานชุดนั้นอาจไม่ได้ถูกอ่านเลยแต่มันก็ถูก ใช้ง านแล้ว
ในฐานะเป็นของถวาย อีก ตัวอย่างคือในการเทศนาธรรมพระสงฆ์อาจมีการถือคัมภีร์ใบ
ลานไว้ในมือและเทศนาไปโดยไม่ได้อ่านคัมภีร์ใบลานนั้น แต่ออกมาจากความทรงจำของ
ผู้เ ทศน์เอง คัม ภีร ์ใบลานนั้นถูกใช้ในเชิง สัญลักษณ์ เท่านั้นซึ่งจัดว่าเป็นการนำไปใช้
เช่นเดียวกัน
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3.3 Setting หรือ บริบท
แบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภทคื อ Spatial aspects of stteing หรื อ บริ บ ทในมุม ของพื้นที่
Temporal aspects of setting หรือ บริบ ทในมุมของเวลา และ Social / economic / cultural
aspects of setting หรือ บริบทในมุมของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
1) Spatial aspects of the stteing หรือ บริบทในมุมของตำแหน่งพืน้ ที่ คือ มุมมองบริบท
ของเอกสารที่ยึดโยงกับพื้นที่ แบ่งย่อยเป็น micro setting หรือ บริบทจุลภาค เช่น หอ
ไตร ห้องสมุด และ macro stting หรือ บริบทมหภาค เช่น วัด เมือง ประเทศ
2) Temporal aspects of setting หรื อ บริ บ ทในมุ ม ของเวลา คื อ การผลิ ต และการ
นำไปใช้ของเอกสารตัวเขียนเกิดขึ้นในจุดเวลาใดเวลาหนึ่งและในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
3) Social / economic / cultural aspects of setting หรื อ บริ บ ทในมุ ม ของสั ง คม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม คือ เอกสารตัวเขียนถูกผลิตและนำไปใช้โดยบุคคลในสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง ถึงแม้ว่าเอกสารตัวเขียนจะมีบทบาทสำคัญ
ในการบันทึกและถ่ายทอดองค์ความรู้ แต่ก็เฉพาะในกลุ่มวัฒนธรรมที่ใช้เอกสารตัวเขียน
ยังมีวัฒนธรรมอื่นเช่นมุขปาฐะหรือการใช้หนังสือในการถ่ายทอดองค์ความรู้อยู่เป็นต้น
ในสังคมหนึ่งอาจมีวัฒนธรรมในจัดงานบุญเพื่อแสดงสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ของ
เจ้าภาพ ซึ่งหากมีการจัดสร้างเอกสารตัวเขียนเพื่อถวายในงานบุญนั้น บริบทด้านสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของเจ้าภาพซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยผู้ผลิต ก็ย่อมจะมีส่วนในการ
กำหนดเนื้อหาและลักษณะทางกายภาพของเอกสารตัวเขียนที่จะสร้างนั้น
3.4 Patterns หรือ รูปแบบ
รูปแบบโครงสร้างของเอกสารตัวเขียนทั้งในด้านเนื้อหาและในด้านลักษณะกายภาพ รูปแบบ
เป็นส่วนช่วยกำหนดว่าผู้ผลิตจะผลิตเอกสารตัวเขียนนั้นอย่างไร โดยเป็นการวางโครงสร้างของทั้ง
เนื้อหาและลักษณะทางกายภาพ นอกจากนั้นยังทำให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเอกสารตัวเขี ยนนั้นควรใช้ง าน
อย่างไร และควรทำความเข้าใจเนื้อหานั้นอย่างไร โดยรูปแบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Patterns
regarding content หรือ รูปแบบตามเนื้อหา และ Patterns regarding physical characteristics
หรือ รูปแบบตามลักษณะทางกายภาพ
1) Patterns regarding content หรือ รูปแบบตามเนื้อหา กล่าวคือ รูปแบบที่ถูกกำหนด
ขึ้นโดยเนื้อหา ตัวอย่างเช่นในวัฒนธรรมเอกสารตัวเขียนไทยภาคกลางหากทำเอกสาร
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ตัวเขียนเรื่องพระมาลัยก็จะมีรูปแบบเฉพาะเช่น ขนาดของสมุดไทยที่ใหญ่กว่าปรกติเป็น
ต้น ในวัฒนธรรมเอกสารตัวเขียนแต่ละวัฒนธรรมก็ย่อมมีข้อตกลงพื้นฐานว่ารูปภาพหรือ
สัญลักษณ์แบบใดเหมาะสมสำหรับเนื้อหาของเอกสารตัวเขียนแบบนั้น หรือ เนื้อหาแบบ
ใดควรอยู่ในเอกสารตัวเขียนประเภทใด เช่น คัมภีร์ใบลานเรื่องชาดกต่าง ๆ จะใช้ใบลา
นขนาดยาวกว่าใบลานที่บันทึกตำรายา
2) Patterns regarding physical characteristics หรือ รูปแบบตามลักษณะทางกายภาพ
ตัวอย่างเช่น การจัดวางเค้าโครง การวางบรรทัด รวมถึงตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุรองรับ
วิธีการบันทึก ตัวอักษร ภาพประกอบ การตกแต่งเอกสารตัวเขียน
3.5 ความสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยสำคัญทั้ง 4
ในการศึกษาเอกสารตัวเขียนโดยแนวคิดเรื่อง 4 ปัจจัยสำคัญนั้น เมื่อพิจารณาถี่ถ้วนจะเห็นว่า
แต่ละปัจจัยมีการยึดโยงกัน ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะศึกษาในปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งโดยไม่กล่าวถึง
ปัจจัยอื่น ตัวอย่างเช่นการตั้งปัญหาว่าเอกสารตัวเขียนฉบับหนึ่งนั้นสร้างขึ้นมาได้อย่างไร การหา
คำตอบของปัญหาเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านบริบทที่สร้างของเอกสารตัวเขียนนั้นว่าเป็นสถานที่ใด วัสดุ
ที่ใช้ในการสร้าง วิธีการบันทึกที่ใช้ ณ ช่วงเวลานั้น สถานที่นั้น โครงสร้างพื้นฐานของสังคมและ
คุณภาพของผู้ผลิตก็มีส่วนเช่นกัน เมื่อตั้งปัญหาถึงจุดประสงค์ในการสร้าง จะเกี่ยวข้องตั้งแต่การผลิต
และผู้ผ ลิต เพราะในความคิดของผู้ผลิตพิจ ารณาถึง ผู้ ใช้ท ั้งความสามารถ ความต้องการ ความ
คาดหมาย และอื่น ๆ ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งต้องพิจารณาบริบทเฉพาะของทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ด้วย รูปแบบ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตและการใช้ของเอกสารตัวเขียนซึ่งสืบเนื่องมาจากบริบท
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องที่ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงในบทนี้แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ 1)
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่องวอกไครหิน และ 2) เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมจากเอกสารตัวเขียน และ 3) วรรณกรรมเรื่องซีโหยวจี้
และไซอิ๋ว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแนวคิดและวิธีการวิจัยของผู้ศึกษา
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่องวอกไครหิน
อุดม รุ่งเรืองศรี กล่าวถึงวรรณกรรมเรื่องวอกไครหิน ในงานวิจัยเรื่อง วรรณกรรมล้านนา ไว้
ว่าเป็นชาดกนอกนิบาต และให้เรื่องย่อไว้ในภาคผนวกของงานวิจัย พร้อมกับข้อเสนอไว้คือ
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๑๒๓. วอกไคหิน ( ๓ ผูก)
เป็นเรื่องราวของวอกตัวหนึ่งที่เกิดจากหินที่ตั้งอยู่บนเขา
พระสุเมรุ และตั้งตัวเป็นใหญ่ ต่อมา พญาวอกได้ออกจากถ้ำเพื่อ
เปลี่ยนวิถีชีวิตโดยแต่งตัวเหมือนคนและได้เดินทางไปขอเรียนวิชา
อาคมกับฤาษี เมื่อได้วิชาแล้ว วอกก็ได้เดินทางไปปราบยักษ์และลง
ไปอาละวาดถึงเมืองนาค และแย่งเอาของวิเศษมา พญานาคจึงขึ้น
ไปฟ้องพระอินทร์ พระอินทร์ก็บอกให้เท้าทั้ง ๔ ไปปราบแต่ไม่
สำเร็จ สุดท้ายก็แพ้แต่ พุทธานุภาพ (เรื่องนี้คล้ายกับเรือ่ ง “ไซอิ๋ว”)
อุดม รุ่งเรืองศรี (2546:622)
งานวิจัยของเถลิงเกียรติ์ ตันใจ (2555) เรื่อง การพัฒนาสื่อประสมนิทานพื้นบ้านล้านนา
เรื่อง วอกไคหิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นงานวิจัยที่นำเอานิทานพื้นบ้านที่แฝงคติ
ธรรมมาพัฒ นาเป็นสื่อ ประสมนิท าน โดยมีจ ุดประสงค์ของงานวิจ ัยเพื่อพัฒ นาสื่อประสมให้ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและศึกษาความพึงพอใจที่นักเรียนมีต่อสื่อประสม งานของเถลิงเกียรติ์ ตัน
ใจ นั้นเป็นงานศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร ซึ่งมิได้มุ่งเน้นศึกษาตัววรร ณกรรม
เพียงแต่หยิบเอาเนื้อเรื่องมาประยุกต์เท่านั้น เถลิงเกียรติ์ตันใจกล่าวถึงเรื่องวอกไครหินไว้ดังนี้
นิทานพื้นบ้านเรื่องวอกไคหิน เป็นเรื่องเล่าในท้องถิ่นล้านนาหรือ
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยมีเค้าโครงเรื่องคล้ายกับ
ไซอิ๋วของจีน เป็นนิทานที่แสดงให้เห็นถึงผลกรรมตามหลักธรรมคำ
สอนของพระพุทธศาสนาคือ “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”
เถลิงเกียรติ์ ตันใจ (2555:17)
2. วรรณกรรมเรื่องซีโหยวจี้และไซอิ๋ว
ซีโหยวจี้ มาจากคาว่า ซีโหยว (西遊 /xī yóu/) แปลว่าการเดินทางสู่ทิศตะวันตก ผนวกกับ
คาว่า จี้ (記 /jì/) แปลว่าบันทึก รวมกันหมายถึงบันทึกการเดินทางสู่ทิศตะวันตก ซึ่งทิศตะวันตกใน
ที่นี้หมายถึงทิศตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งหมายถึงการเดินทางไปยังประเทศอินเดีย (พาสนินทร์
วงศ์วุฒิสาโรช, 2554:10) เป็นวรรณกรรมจีนเรื่องหนึ่งประพันธ์ในราวปี พ.ศ. 2123 – 2133 โดย อู๋
เฉิงเอิน (吳承恩 /Wú Chéng’ēn/) ผู้เป็นกวีชาวจีนในสมัยราชวงศ์หมิง โดยกวีอู๋ เฉิงเอิน ได้นาเค้า
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โครงจากเรื่องจริงของพระซาจั๋งที่ไปอาราธนาพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปมาประพันธ์ขึ้นเป็นวรรณกรรม
เรื่องราวของพระซาจั๋ง หรือ พระเสวียนจางนั้นเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง เกิดในราวปี ค.ศ. 602
มณฑลเหอหนานเกอวสื้อ เกิดในตระกูลขุนนาง ด้วยภาวะความไม่สงบวุ่นวายเพราะการปกครองของ
ทรราช ทาให้พระเสวียนจางดันสินใจออกบวชตามพี่ชายที่บวชเป็นพระสงฆ์อยู่ในขณะนั้น ร่าเรียน
วิชาทางธรรมจนเชี่ยวชาญ กลายเป็นพระที่มีชื่อเสียงขึ้นมาในประเทศจีน ในปี ค.ศ. 629 นั้นพระ
เสวียยนจางตัดสินใจเดินทางไปศึกษาพระธรรมและอาราธนาเชิญพระไตรปิฎก ณ ดินแดนชมพูทวี ป
หรือก็ คือประเทศอิ นเดีย โดยผ่ านประเทศทั้งหมด 96 ประเทศ โดยประเทศเหล่านี้อยู่ในมณฑล
ซิ ง เกี ย ง และมณฑลกานซู เ ป็ น ก๊ ก เล็ ก ๆ ผ่ า นจากเขตภู เ ขาเที ย นซานไป มี ป ระเทศรั ส เซี ย
อัฟกานิสถานเมืองคาบูล ปากีสถาน อินเดีย บังคลาเทศ โดยการเดินทางจากจีนไปชมพูทวีปนั้น ตาม
ทางผ่านย่อมพบเจอกับสิงสาราสัตว์ หรือชาวพื้นเมืองที่ดุร้าย ตลอดจนภูมิประเทศที่ยากลาบากใน
การเดินทาง ผู้ประพันธ์จึงนามาดัดแปลงเขียนเป็นปีศาจมารร้ายสิงสาราสัตว์ต่าง ๆ (วิวัฒน์ ประชา
เรืองวิทย์, 2559: (3) – (9))
วรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วนั้น แปลครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระโสภณอักษรกิจ (เล็ก สมิต
สิริ) ให้น ายติ่น แปล และให้น ายเทียนวั ณณาโภเป็น ผู้เ รียบเรียง พิมพ์ครั้งแรกที่โรงพิมพ์โสภณพิ
พรรฒนากรเมื่อ พ.ศ. 2449 เป็นสมุด 4 เล่ม (สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2545 : 35) โดย
เป็น การแปลมาจากวรรณกรรมจี น เรื่อง 西遊記 /xī yóujì/ ซี โ หยวจี้ แปลโดยกลุ่มชาวจีน ที ่ พู ด
ภาษาจีนสาเนียงฮกเกี้ยนหรือสาเนียงแต้จิ๋วนั้น ซึ่งเป็นสาเนียงที่ จัดอยู่ในกลุ่มภาษาหมิ่นใต้ ในการ
แปลวรรณกรรมเรื่องซีโหยวจี้มาเป็นเรื่องไซอิ๋วนั้นลัก ษณะการแปลเป็นการแปลในเชิงสรุปความ
มากกว่าเป็นการแปลแบบคาต่อคาดังนั้นจึงทาให้มีบางส่วนบางตอนที่แตกต่างจากวรรณกรรมเรื่องซี
โหยวจี้ไปบ้าง เช่นในต้นฉบับภาษาจีนที่ปรากฏบทกลอน แต่ในไซอิ๋วที่เป็นฉบับแปลนั้นไม่ ปรากฏ
และมีการตัดเนื้อหาบางส่วนหรือบทสนทนาที่เยิ่นเย้อออกไป (พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช, 2554:110)
ผู้ศึกษาจึงแยกวรรณกรรมสองเรื่องนี้จากกัน โดยระบุไว้ในบทนา ส่วนของนิยามศัพท์เฉพาะว่าใน
งานวิจัยนี้ ใช้คาว่า ซีโหยวจี้ ในบริบทของวรรณกรรมต้นฉบับภาษาจีน และ ใช้คาว่ า ไซอิ๋ว ในบริบท
ของฉบับแปลเป็นไทย แม้ว่าทั้งสองเรื่องจะคือเรื่องเดียวกัน แต่ต้องนับว่าต่างสานวนกัน เรื่องไซอิ๋วนี้
ในภายหลังมีการจัดพิมพ์ซ้าอีก หลายครั้ง แต่ปรากฏว่าเป็น สานวนเดียวกัน (พาสนิ นทร์ วงศ์วุฒิ
สาโรช, 2554:19) เป็นการพิม์ซ้าจากสานวนเดิมที่เคยจัดพิมพ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2449 และต่อมามีผู้นา
เรื่องซีโหยวจี้นี้มาแปลใหม่เป็นภาษาไทย โดยมีลักษณะการแปลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามต้นฉบับคือ
ไซอิ๋ว บันทึกทัศนาจรชมพูทวีป ฉบับแปลของวิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2559 เป็น
ชุด 4 เล่มบริบูรณ์

27
3. ทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทาน
ศิราพร ฐิตะฐาน (2523: 31) ได้สรุปลักษณะ 6 ประการที่อาจเกิดขึ้นในการแพร่กระจายของ
นิทานดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

การละความ(Omission)
การเปลี่ยนรายละเอียด (Changing detail)
การขยายความ (Expansion)
การผนวกเรื่อง (Adding another story)
การสลับเหตุการณ์ (Transposition)
การอนุรักษ์ตนเอง (Self-correction)

1) การละความ (Omission) เกิดจากนักเล่านิทาน ถ่ายทอดเรื่องราวโดยผ่านขบวนการคิดว่า
จะดำเนินเรื่องราวที่ตนกำลังจะถ่ายทอดอย่างไร ให้เกิดความสนุก รายละเอียดของเรื่องบางตอนอาจ
ถูกตัดทิ้งไปโดยนักเล่านิทาน
2) การเปลี่ยนรายละเอียด (Changing detail) เมื่อนักเล่านิทานเล่านิทานให้ผู้ฟัง ต้องให้
ผู้ฟังเข้าใจมากที่สุด รู้สึกคุ้นเคย เป็นกันเองกับเรื่องราว ไม่รู้สึกว่า “แบ่งแยก” ตัวเองจากเรื่อง รู้สึก
“เป็นสิ่งเดียวกัน” ก็จะมีความสนใจตั้งใจฟัง การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมีจุดประสงค์เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยให้กับผู้ฟังนิทาน ถ้าเรื่องราวมาจากสังคมทีแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจทำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่
เข้าใจ นักเล่านิทานก็จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดให้เข้ากับสังคมของผู้ฟัง
3) การขยายความ (Expansion) มนุษย์เป็นสัตว์ฉลาด ช่างคิด และมีวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัย
ทำให้นิทานมักได้รับการเสริมเติมแต่ง และขยายความออกไป เมื่อคนเราได้ยินได้ฟังเรื่องต่าง ๆ หาก
ชอบใจก็จะเล่าในทางที่ดี ถ้าไม่ชอบใจก็อาจเล่าในทางที่ไม่ดี อาจขยายความให้ได้อารมณ์มากขึ้นไป
อีก
4) การผนวกเรื่อง (Adding another story) นักเล่านิทานอาจเกิดความสับสนถึงเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในเรื่องอื่นเข้ามาปะปนกันเรื่องที่เล่า เพราะนักเล่านิทานเปรียบเหมือนคลังนิทานเรื่องต่าง ๆ
จึงอาจเกิดการเชื่อมโยงเหตุการณ์ในเรื่องอื่นเข้ามาโดยไม่รู้ตัว
5) การสลับเหตุการณ์ (Transposition) การเล่านิทานเป็นการถ่ายทอดความทรงจำ ความ
จำเป็นสิ่งไม่แน่นอน การสับสนในลำดับเหตุการณ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้
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6) การอนุรักษ์ตนเอง (Self-correction) นิทานแต่ละเรื่องมีเอกลักษณ์ในตัวไม่ซ้ำกัน แม่
รายละเอียดบางอย่างอาจเปลี่ยนไป แต่ใจความหลักยังคงอยู่ สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
นิทานเรื่องนั้น ๆ (ศิราพร ฐิตะฐาน, 2523: 31-57)
ปรากฏการณ์ลักณะหนึ่งที่มักเกิดขึ้นเมื่อนิทานแพร่กระจายไปยังดินแดนต่างวัฒนธรรมคือ
การปรับเข้ากับนิทานท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมท้องถิ่น (ฟอน ซีดอฟ,1965: 238, 1999: 145) อ้างถึงใน
(ศิร าพร ณ ถลาง, 2563: 151) เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Oicotypification ซึ่ง คือ การเกิดเป็ น
สำนวนท้องถิ่นของนิทานเรื่องหนึ่ง ๆ ความคิดเรื่อง Oicotype เป็นประโยขน์ในการศึกษาสำนวน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ทำให้เข้าใจเรื่องความหลากหลายของนิทานเรื่องเดียวกัน การที่นิทานถูกปรับเปลีย่ นให้
ดำรงอยู่ได้ในแต่ละท้องถิ่นตามรสนิยมของแต่ละท้องถิ่นนั้น (ศิราพร ณ ถลาง, 2563: 152)
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บทที่ 3
ลักษณะต้นฉบับและปริสาระ
ในบทนี้ผู้ศึกษาศึกษาสำเนาต้นฉบับเอกสารตัวเขียนอย่างละเอียด โดยศึกษาลักษณะทาง
กายภาพของเอกสารประกอบด้วยลักษณะทั่วไปคือ วัสดุ อักษร ภาษา จำนวนผูก จำนวนใบในแต่ละ
ผูก จำนวนหน้า และ ศึกษาปริสาระ (Paracontent) ต่าง ๆ ในเอกสาร ประกอบกับการวิเคราะห์ด้วย
แนวคิด 4 ปัจจัยสำคัญ (Four Key Factors) เพื่อศึกษาหาความเป็นมาของเอกสารตัวเขียนเรื่องวอก
ไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว
ลักษณะต้นฉบับ
สำเนาเอกสารวอกไครหินฉบับวัดบ้า นแหลวนั้นอยู่ในชุดคัมภีร์ใบลาน DELMN ซึ่งชุดคัมภีร์
ใบลานนี้บรรจุภาพดิจิทัลขาวดำที่บันทึกจากรูปแบบไมโครฟิล์ม โครงการ DELMN เป็นโครงการแรก
ที่ได้สำรวจเชิงลึกด้านคัมภีร์ใบลานล้านนาใน 8 จังหวัดเหนือสุดของประเทศไทย ดำเนินการโดย
ฮารั ล ด์ ฮุ น ดี อ ุ ส (Harald Hundius) ระหว่ า งปี 1971-1974 โดยได้ ร ั บ งบประมาณสนั บ สนุ น
จาก มูลนิธิการวิจัยเยอรมัน (German Research Foundation-DFG) ลักษณะเอกสารที่ได้รับการ
สำรวจแล้วจัดทำทะเบียนบันทึกรายละเอียดของเอกสารชุดนั้น ๆ ลงบนหน้ารับเคล้า (หน้าต้น) ของ
แต่ล ะผูก รายละเอียดต่าง ๆ ที่ป รากฏบนหน้ารับ เคล้าใบลานวอกไครหิน ฉบับ วัดบ้านแหลว
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เลขลำดับเอกสาร และลำดับผูกในวงเล็บ
ชื่อเรื่อง และลำดับผูกในวงเล็บ
สถานที่เก็บเอกสาร
จำนวนใบลาน และหน้าใบลาน
ขนาดกว้าง ยาวของใบลาน (หน่วยเป็นเซนติเมตร)
ปีจารของเอกสาร (ระบุไว้เฉพาะที่ผูก 1)
ลำดับผูก
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หน้ารับเคล้าใบลานวอกไครหินผูกที่ 1
2

1
3

ภาพที่ 1 ข้อมูลทะเบียนใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 1
รูปขยายที่ 1 รายละเอียดของเอกสาร ชื่อเรื่อง ลำดับผูก สถานที่ ขนาดและจำนวนใบลานกับหน้า
ลาน
รูปขยายที่ 2 ปีทจี่ ารเอกสารระบุเป็นปีจลุ ศักราช และ คริสตศักราช
รูปขยายที่ 3 หมายเลขแสดงลำดับลำดับผูก
ข้อมูลทะเบียนบันทึกรายละเอียดของเอกสารในลัก ษณะนี้ ปรากฏสม่ำเสมอตลอดจนผูก
สุดท้าย (ผูกที่ 7) เว้นเพียงรายละเอียดเรื่องของปีจารเอกสารนั้นระบุไว้เพียงหน้ารับเคล้าผูก 1 เพียง
ผูกเดียวเท่านั้น สำหรับปีที่จารที่ระบุไว้นั้นผู้ศึกษาตั้งข้อสังเกตว่าผู้จัดทำทะเบียนเอกสารของโครงการ
DELMN ระบุปีที่จารของเอกสารตัวเขียนมัดนี้จากปีที่ระบุไว้ในผูกที่ 7 ซึ่งเป็นผูกสุดท้ายของเอกสาร
ชุดนี้ โดยผู้จารระบุไว้ในส่วนคำลงท้ายของเอกสารผูกที่ 7 ระบุเป็นปี จ.ศ. 1283 ซึ่งไม่ตรงกับปีจารที่
ระบุไว้ในส่วนคำลงท้ายของผูกที่ 1 ที่ผู้จารเอกสารระบุไว้เป็นปี จ.ศ. 1284 ในส่วนของจำนวนใบลาน
และหน้าใบลานของเอกสารนั้นผู้ศึกษาพบว่าจำนวนใบลานที่บันทึกไว้นั้นผู้บันทึกนับเฉพาะใบที่เป็น
เนื้อหาของเรื่องเท่านั้น ไม่นับรวมใบที่เป็นหน้ารับ
รายละเอียดลักษณะต้นฉบับเอกสารตัวเขียนวอกไครหินฉบับวัดบ้านแหลวจากการศึกษา
เอกสารสำเนาดิจิทัลสรุปได้ว่าเป็นเอกสารตัวเขียนประเภทคัมภีร์ใบลาน วัสดุที่ใช้คือใบลาน จารด้วย
อักษรธรรมล้านนา ภาษาที่พบเป็นภาษาล้านนา กับ พบคำบาลีเพียงเล็กน้อยเช่นในส่วนของคำขึ้นต้น
เรื่องว่า “นโมตัสสัตถุ” และ ส่วนของคำอธิษฐานลงท้ายว่า “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ธุวํ ธุวํ” เท่านี้เป็นต้น
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สภาพโดยรวมของเอกสารสมบูรณ์ เนื้อหาครบถ้วน หนึ่งมัดประกอบด้วยเอกสารตัวเขียนทั้งสิ้น 7 ผูก
แต่ละผูกมีจำนวนใบลานไม่เท่ากัน จำนวนใบลานทั้งหมดทั้งมัดคือ 65 ใบลาน เป็นหน้าที่ปรากฏ
เนื้อหาของเรื่องทั้งสิ้น 96 หน้า ปีที่จารเอกสารระบุจากข้อมูลที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลเป็นปีจุลศักราช
1283 และ ปีคริสตศักราช 1921 ซึ่งตรงกับพุทธศักราช 2464 แต่จากการศึกษาเอกสารตัวเขียนทุก
ฉบับอย่างละเอียดพบว่ามีเอกสารตัวเขียน 5 ผูกที่ระบุปีที่จารไว้ คือเอกสารผูกที่ 1 2 3 4 และ 7 โดย
บอกเป็นปีศักราช และปีหนไทย ซึ่งจากการวิเคราะห์ของผู้ศึกษาได้ผลออกมาดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ปริสาระระบุวันเวลาทีผ่ ลิตเอกสาร
ผูก วันที่ปรากฏบนเอกสาร
เทียบเคียงระบบปฏิทินปัจจุบัน
1 จุลศักราชได้ 1284 ตัวปีเต่าเส็ดเดือน 11 วันเสาร์ที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2465
ลง 5 ค่ำเม็งวัน 7 ไทยเต่าไจ้
2

จุลศักราชได้ 1284 พระพุทธศักราชได้
วันศุกร์ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2465
2465 ตัวปีเต่าเส็ดเดือน 11 ลง 4 ค่ำพร่ำ
ว่าได้เม็งวัน 7 ไทยรวงใค้

3

จุลศักราชได้ 1284 ตัว ปีเต่าเส็ด เดือน
11 ลง 5 ค่ำเม็งวัน 7 ไทยกาบไจ้

4

ศักราชได้ 1284 ตัวปีเต่าสีเดือน 11 ลง 8 วันอังคารที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2465
ค่ำพร่ำว่าได้วัน 3 ข้าแล

7

พุทธศักราช 1283 ตัวปีเต่าเส็ดเดือน 11
ลง 3 ค่ำพร่ำว่าได้เม็งวัน 5 ไทยข้าแล

วันเสาร์ที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2465

วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2465

จากข้อมูลปีที่จารของเอกสารทั้ง 5 ผูกนั้นสรุปได้ว่าเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหินมัดนี้จาร
ขึ้นในระหว่างช่วงวันที่ 10 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 ตามระบบปฏิทินปัจจุบัน
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รูปแบบอักษรที่พบใช้ในเอกสารตัวเขียนวอกไครหินฉบับวัดบ้านแหลวทัง้ 7 ผูกนั้นเป็นอักษร
ธรรมล้านนาซึ่งเป็นอักษรที่คนล้านนาใช้บันทึกเรือ่ งราวทั้งทางโลก และทางธรรมเรือ่ ยมา โดยพบ
หลักฐานเป็นจารึกตั้งแต่สมัยราชวงศ์มงั รายจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยมีความสำคัญอย่างมาก
เนื่องจากบรรพชนล้านนาใช้บันทึกพระธรรมคำสั่งสอนตลอดจนชาดกในพระพุทธศาสนา นอกจากนั้น
ยังรวมถึงศาสตร์ทางโลกอย่างตำรายา ตำนาน กฎหมาย โหราศาสตร์ (กรรณิการ์ วิมลเกษม, 2554 :
108 – 110) วอกไครหินเป็นวรรณกรรมที่มีความเกี่ยวเนือ่ งกับทางพุทธศาสนาตามเนื้อหาทีป่ รากฏ
และเป็นเอกสารที่พบทางล้านนา หรือทางตอนเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน บันทึกด้วยตัวอักษร
ธรรมล้านนาแต่หากมีรูปลักษณ์แตกต่างกันไปตามลายมือ และความนิยมในพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะของ
รูปอักษรโดยรวมดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5 รูปพยัญชนะในเอกสารวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว
อักษรไทย รูปพยัญชนะที่พบในเอกสาร
อักษรไทย
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ตัวเต็ม
ตัวเชิง
ก
ผ
ข
ฝ
ฃ
พ
ค

ฟ

ฅ
ฆ
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ
ญ
ฏ
ฐ
ฑ

ภ
ม
ย
ร
ล
ว
ศ
ษ
ส
ห
ฬ
อ

รูปพยัญชนะที่พบในเอกสาร
ตัวเต็ม
ตัวเชิง
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ตารางที่ 5 รูปพยัญชนะในเอกสารวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว (ต่อ)
อักษรไทย รูปพยัญชนะที่พบในเอกสาร
อักษรไทย รูปพยัญชนะที่พบในเอกสาร
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ตัวเต็ม
ตัวเชิง
ตัวเต็ม
ฒ
อย
ณ
รูปพยัญชนะพิเศษ
ต
ถ
อักษรไทย
รูปอักษรที่พบในเอกสาร
มาตรฐาน
ท
ธ
ญฺญ
น
สฺส
บ
แล
ป
ตารางที่ 6 รูปสระในเอกสารวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว
สระไทย
รูปสระที่พบในเอกสาร
สระไทย
มาตรฐาน
มาตรฐาน
สระจม
สระลอย
อะ
เอาะ

อา
อิ
อี

ออ
เออะ
เออ

อึ
อื
อุ
อู
เอะ

เอียะ
เอีย
เอือะ
เอือ
อัวะ

รูปสระที่พบในเอกสาร
ไม่มีตัวสะกด มีตัวสะกด
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ตารางที่ 6 รูปสระในเอกสารวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว (ต่อ)
สระไทย
มาตรฐาน
เอ
แอะ
แอ

รูปสระที่พบในเอกสาร
สระจม
สระลอย

สระไทย
มาตรฐาน
อัว
โอะ
โอ

รูปสระที่พบในเอกสาร
สระจม

อำ
ไอ, ใอ
เอา
ฤา
ตารางที่ 7 รูปเครื่องหมายในเอกสารวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว
รูปเครื่องหมาย
เครื่องหมาย (ชื่อเรียกเฉพาะ)
รูปเครื่องหมายที่พบในเอกสาร
เครื่องหมายแทนตัวสะกด ง (ไม้กงั๋ ไหล)
นิคหิต (ไม้ก๋งมน)
เครื่องหมายแทนตัวสะกด ก (ไม้กัก)
เครื่องหมายแทนสระ อะ ที่มีตัวสะกด (ไม้ซัด)
เครื่องหมายแทนสระโอะลดรูป (ไม้กง๋ )
เครื่องหมายซ้ำคำหรือพยัญชนะ (ไม้ซ้ำ)
เครื่องหมายกำกับตัวสะกด (ระห้าม)
เครื่องหมายวรรณยุกต์เอก (ไม้เอยาะ)
เครื่องหมายวรรณยุกต์โท (ไม้ขอช้าง)
เครื่องหมายแทนสาระเอา (ไม้เก๋า)
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ตารางที่ 8 รูปแบบตัวเลขในเอกสารวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว
รูปแบบตัวเลข
ตัวเลขไทย
ตัวเลขธรรม
ตัวเลขโหรา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๐
ถึงแม้ว่าอักษรที่ใช้จารเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหินทั้ง 7 ผูกนั้นจะเป็นอักธรรมล้านนาก็
ตาม แต่มีลักษณะที่แตกต่างจากอักษรธรรมล้านนามาตรฐานอยู่บางประการคือพบว่าอักษรบางตัวมี
สัณฐานคล้ายกับอักษรไทลื้อ (เก่า) เช่นตัวอักษร อ < > ซึ่งพบใช้รูปอักษรนี้โดยทั่วไปในเอกสาร
ใบลานทุกผูก และตัวเลขโหราเลข 8 < > ที่พบในเอกสารใบลานผูกที่ 1 รูปแบบอักษรที่พบนั้นเป็น
รูปลักษณ์สัณฐานของอักษรไทลื้อ อธิบายได้ว่าในบริเวณพื้นที่ของเอกสารนั้นอาจอยู่ในจุดที่มีการ
สำผัสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันระหว่างชาวล้านนาและชาวไทลื้อ

ปริสาระ (Paracontent) และแนวคิด 4 ปัจจัยสำคัญ (Four Key Factors)
แนวความคิดเรื่องปริสาระ (Paracontent) เป็นการศึกษาสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากเนื้อหาหลัก
หรือตัวบท (Content) ประกอบไปด้วย ตัวหนังสือ รูปภาพ หรือ สัญลักษณ์ ที่ปรากฏอยู่บนส่วนใด
ส่วนหนึ่งของเอกสารตัวเขียน อาจแทรกอยู่ในตัวบท ระหว่างบรรทัด หรืออยู่ในที่เฉพาะที่ถูกจัดเตรียม
ไว้ ปริสาระอาจเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำเอกสารตัวเขียน โดยมีการวางแผนที่จะบรรจุปริสาระนั้น ๆ
ลงไปตั้งแต่ต้น อาจมีการเว้นที่ว่างไว้ในเอกสารสำหรับปริสาระ หรือจะเป็นการเสริมเติมในภายหลัง
โดยแทรกตามที่ว่างก็ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในการสร้างเอกสารตัวเขียนของแต่ละ
กลุ่มวัฒนธรรมซึ่งบางกลุ่มอาจบังคับว่าต้องมีปริสาระ แต่บางกลุ่มวัฒนธรรมมิได้บัง คับ เป็นเพียง
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ตัวเลือกหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจากที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 2 ว่าด้วยเรื่องแนวคิดเรื่องปริสาระ ซึ่งสามารถ
แบ่ง บทบาทหน้าที่ได้ 3 ประการ คือทำหน้าที่เป็นโครงสร้าง (Structuring) เป็นการแสดงความ
คิดเห็น (Commenting) และเป็นการให้ข้อมูล (Documenting)
จากการศึก ษาปริสาระ (Paracontent) ทำให้ได้ข้อมูล ในแต่ละส่วนซึ่ง เป็นข้อมูล สำคัญ
สำหรับการนำมาใช้วิเคราะห์ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลปริสาระ (Paracontent) ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ตาม
แนวคิด 4 ปัจจัยสำคัญ โดยแนวคิดเรื่อง 4 ปัจจัยสำคัญนั้นเป็นแนวคิดที่ Hanna Wimmer, Dmitry
Bondarev, Janina Karolewski, และ Vito Lorusso ได้ร ่วมกันริเริ่ม เพื่อใช้สำหรับศึกษาเอกสาร
ตัวเขียน โดยลักษณะสำคัญของเอกสารตัวเขียนนั้นเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาของคนในกลุ่มวัฒนธรรม
เป็นมากกว่าเพียงหนังสือ หนึ่ง เล่ม ที่เป็นที่เก็บ ข้อมูลเนื้อหา แต่เ อกสารตัวเขียนสะท้ อนถึง ชีวิต
วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณีของคนในสังคมนั้นโดยสะท้อนออกมาจากเอกสารตัวเขียน ซึ่งสามารถ
ศึกษาได้โดยอธิบายด้วยแนวคิด 4 ปัจจัยสำคัญ (four key factors) ที่ปัจจัยหลักในการประกอบ
ขึ้นมาเป็นเอกสารตัวเขียนทั้งทางเนื้อหาและลักษณะทางกายภาพ โดย 4 ปัจจัยสำคัญประกอบไปด้วย
1) การผลิต (Production) 2) การใช้ (Use) 3) บริบท (Setting) และ 4) รูปแบบ (Patterns)
1) การผลิต (Production)
การผลิตประกอบไปด้วยสองส่วนคือ ผู้ผลิต (Production agency) และกระบวนการผลิต
(production practices) ผูผ้ ลิต คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตเอกสารตัวเขียน
นั้นตั้งแต่เริม่ ต้นวางแผนทีจ่ ะผลิต โดยผูผ้ ลิตกำหนดเป้าหมายในการผลิต ซึ่งจะสะท้อนออกมายัง
ผลผลิตคืออกสารตัวเขียนว่าจะเป็นอย่างไรทัง้ ทางด้านเนื้อหาและลักษณะกายภาพของเอกสาร ส่วน
ขบวนการผลิตเป็นเรื่องของขั้นตอนในการผลิตตั้งแต่เริ่มจนจบเสร็จสมบูรณ์เป็นเอกสารตัวเขียน
2) การใช้ (Use)
การใช้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ผู้ใช้ (Agency of use) และการนำไปใช้ (Practices of use)
ซึ่งทั้งสองส่วนมีความสัมพันธ์กัน
3) บริบท (Setting)
บริบทแบ่งออกเป็น 3 ประการคือบริบทด้านพื้นที่ (Spatial aspects of the stteing) บริบทด้านของ
เวลา (Temporal aspects of setting) และ บริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม (Social /
economic / cultural aspects of setting) โดยสองประการแรกคือบริบทในมุม ของพื้นที่ และ
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บริบทในมุมของเวลาคือจุดที่เกิดการผลิตและการใช้ ส่วนประการที่ 3 คือ บริบทในมุมของสังคม
เศรฐกิจ และวัฒนธรรม เป็นบริบทที่ส่งผลต่อการผลิตและการใช้
4) รูปแบบ (Paterns)
รูป แบบเป็นเรื่องการจัดการเอกสารตัวเขียน โดยเป็นการวางโครงสร้างของทั้ง
เนื้อหาและลักษณะทางกายภาพเพื่อประโยชน์ในการใช้งานของเอกสารตัวเขียน โดยรูปแบบแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภทคือ รูป แบบตามเนื ้ อหา (Patterns regarding content) และ รู ป แบบตาม
ลักษณะทางกายภาพ (Patterns regarding physical characteristics)
เอกสารตัวเขียนฉบับหลัก ที่นำมาศึก ษาเป็นใบลานซึ่งเป็นลัก ษณะของเอกสารตัวเขียน
รู ป แบบหนึ ่ ง ที ่ พ บได้ ใ นประเทศไทยและภู ม ิ ภ าคโดยรอบ ผู ้ ศ ึ ก ษานำแนวคิ ด เรื ่ อ งปริ ส าระ
(Paracontent) มาปรับใช้เพื่อศึกษาเอกสารตัวเขียนฉบับหลักนี้โดยพบว่าปริสาระที่พบมีลักษณะเป็น
ตัวหนังสือและสัญลักษณ์ ไม่ปรากฏรูปวาด ในส่วนของปริสาระที่เป็นตัวหนังสือปรากฏเป็นข้อความ
ในหลายส่วนทั้งที่วางแผนตั้งแต่กระบวนการผลิตคือในส่วนของหน้ารับเคล้า หน้ารับปลาย คำลงท้าย
ผูกของผู้จาร และการจดเพิ่มเติมแทรกในภายหลัง เช่นบันทึกข้อความ การระบุคำอ่านด้วยอักษรไทย
เป็นต้น ซึ่งจะนำมาวิเคราะห์ด้วยแนวคิด 4 ปัจจัยสำคัญ (Four Key Factors) โดยจัดแบ่งกลุ่มตาม
บทบาทหน้าที่ของปริสาระ (Paracontent) ทั้ง 3 ประการหลักคือ ปริสาระโครงสร้าง (Structuring
paracontents) ปริส าระแสดงความเห็น (Commenting paracontents) และ ปริส าระให้ข้อมูล
(Documenting paracontents) และในแต่ละประการหลักนั้นสามารถแบ่งเป็นประการย่อยได้ตาม
ลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏเฉพาะในเอกสารตัวเขียนฉบับหลักได้ดังที่จะแสดงต่อไปนี้
1. ปริสาระโครงสร้าง (Structuring paracontents)
ปริสาระโครงสร้างคือ ปริสาระแสดงข้อมูลเบื้องต้นของเอกสารให้กับผู้ใช้หรือผู้อ่านได้เ ข้าใจ
โดยปริสาระโครงสร้างที่พบในเอกสารตัวเขียนวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลวประกอบด้วย ชื่อเรื่อง
ลำดับผูก และหน้าอังกา เนื่องจาก ชื่อเรื่องกับลำดับผูกนั้นเปรียบกับประตูบานแรกทีจ่ ะนำผูอ้ ่านเข้าสู่
เนื้อหาของเอกสารนั้นว่าเป็นเอกสารอะไรลำดับที่เท่าไหร่ จึงเป็นส่วนที่มีสำคัญอย่างมาก และหน้า
อังกาที่เปรียบเสมือนกับเลขหน้าของหนังสือนั้นมีความสำคัญเช่นกันเป็นการบอกลำดับเนื้อหาของ
เรื่อง หรือในกรณีสายสนองขาดชำรุดทำให้ใบลานสลับปะปน หน้าอังกาจะเป็นส่วนสำคัญในการบอก
ลำดับของลานในผูกนั้น ๆ ได้ สิ่งเหล่านี้จัดเป็นปริสาระโครงสร้างเนื่องจากเป็นโครงสร้างหลักของ
เอกสารตัวเขียน
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1.1 ชื่อเรื่องและลำดับผูก
ตำแหน่งทีป่ รากฏชื่อเรื่องและลำดับผูกของเอกสารทั้ง 7 ผูกนั้นมีอยู่ด้วยกันสองตำแหน่งคือ
ในส่วนของหน้ารับเคล้า และ หน้ารับปลาย รายละเอียดของชื่อเรือ่ งและลำดับผูกในแต่ละผูกมี
ดังต่อไปนี้
วอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลวผูกที่ 1

ภาพที่ 1 หน้ารับเคล้าใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 1
หน้ารับเคล้าของใบลานผูกที่ 1 ปรากฏข้อความถ่ายถอดได้ว่า <หฺนารับฺบเคฺล้าภฺยาวัฺอไคฺรหีฺน
ผูัตฺนแล> คำอ่าน ‘หน้ารับเคล้าพญาวอกไครหินผูกต้นแล’ บริเวณกลางหน้าลานแสดงให้ผู้อ่านทราบ
ว่าใบลานในผูกนี้เป็นเรื่องวอกไครหิน และในส่วนของหน้ารับปลายมีลักษณะเช่นเดียวกั นกับหน้ารับ
เคล้าคือปรากฏข้อความบริเวณส่วนกลางของหน้าลานสุดท้ายของผูกยกเว้นหน้ารับปลายของผูกที่ 1
ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากผูกอื่น

ภาพที่ 2 หน้ารับปลายใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 1 อังกา ท7
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หน้ารับปลายของผูกที่ 1 มีลักษณะแตกต่างไปจากหน้ารับผูกอื่นคือไม่ปรากฏหน้าลานที่เป็น
หน้ารับแยกจากในลานส่วนเนื้อหา แต่ลักษณะของหนับรับเป็นลานที่ต่อเนื่องจากเนื้อหาหลักในส่วน
ของคำลงท้าย โดยปรากฏข้อความ
<ไบัปฺลาฺยวัฺอไคฺรหิฺนผูัตฺนแล จุฬสกฺราฺศไฑฺย้ 1284 ตัว เฑปฺลีเตัาเสฺฑเฑิฺอร
11 ลฺง 5 ฅำเมฺงวัน 7 ไทฺย้เตั้าไจ้ยาฺมกฺองแลฺงบริบุณฺณริขิตฺตแลฺว> อ่านว่า ‘ใบปลาย
วอกไครหินผูกต้นแลจุลศักราชได้ 1284 ตัวปีเต่าเส็ดเดือน 11 ลง 6 5 ค่ำเม็งวัน 77
ไทยเต่าไจ้ยามกองแลงบริบูรณ์ลิขิตแล้ว’
จากข้อความแสดงว่าส่วนนี้เป็นส่วนของ ‘ใบปลาย’ มิใช่หน้ารับ
วอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลวผูกที่ 2

1

2

ภาพที่ 3 หน้ารับเคล้าใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 2
รูปขยายที่ 1 <หฺนารัฺบเคฺลั้าวัฺอไคฺรหีฺนผูถฺวรสฺองขาัแแล> อ่านว่า ‘หน้ารับเคล้าวอกไครหินผูกสองข้า
แล’
รูปขยายที่ 2 <หฺนาัรัฺบปฺลาฺยเคฺลั้าวัฺอไคฺรหีฺนผูัสฺองแล> อ่านว่า ‘หน้ารับเคล้าวอกไครหินผูกสองแล’

6
7

แรม
วันเสาร์
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ใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 2 ปรากฏหน้ารับเคล้า 2 ใบ โดยใบลานแผ่นที่ 2
มีการแก้ไขข้อความจากเดิมว่า <หฺนาัรัฺบปฺลาฺยวัฺอไคฺรหีฺนผูัสฺองแล> เป็น <หฺนาัรัฺบปฺลาฺยเคฺลั้าวัฺอไคฺรหีฺนผูัสฺองแล>

1
2

ภาพที่ 4 หน้ารับปลายใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 2
รูปขยายที่ 1 <หฺนาัรัฺบปาฺยวัฺอก์ไคฺรหีฺนผูัถฺวร๒ขาัแแลบุรเฮฺยทีไหฺวแลปูชา> อ่านว่า ‘หน้ารับปลายวอก
ไครหินผูกถ้วนสองข้าแลบุญเฮยที่ไหวแลบูชา’
รูปขยายที่ 2 <หฺนารัฺบปาฺยวัฺอไคฺรหีฺนผูัถฺวรสฺองแล> อ่านว่า ‘หน้ารับปลายวอกไครหินผูกถ้วนสองแล’

เอกสารผูก ที่ 2 เป็นเอกสารผูกเดียวที่มี ห น้ารับ เคล้าและหน้ารับ ปลายอย่างละสองใบ
โดยทั่วไปการปรากฏชื่อเรื่องในหน้ารับเคล้าและปลายมีลักษณะร่วมกันคือปรากฏข้อความบอกว่าเป็น
ใบลานนี้เป็นหน้ารับเคล้าหรือหน้ารับปลายตามต่อด้วยชื่อเรื่องและลำดับผูก ปรากฏเป็นลักษณะ
เช่นนี้ทั้ง 7 ผูก ยกเว้นผูกที่ 1 ตามที่ได้แสดงข้อมูลประกอบแล้วข้างต้น
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วอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลวผูกที่ 3

ภาพที่ 5 หน้ารับเคล้าใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 3
ปรากฏข้อความระบุชื่อเรื่อง และลำดับผูกที่หน้ารับเค้าความว่า <หฺนัารับฺบเ์ คั้าวัฺอไคฺรหิฺนผูกั ์
ถฺวร๓แล> อ่านว่า ‘หน้ารับเคล้าวอกไครหินผูกถ้วน 3 แล’

ภาพที่ 6 หน้ารับปลายใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 3
ปรากฏข้อความระบุชื่อเรื่อง และลำดับผูกที่หน้ารับปลายความว่า <หฺนัารับฺ ปฺลาฺยวัฺอไฅหิฺน
ผูัถฺวร๓แแล> อ่านว่า ‘หน้ารับปลายวอกไครหินผูกถ้วน 3 แล’
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วอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลวผูกที่ 4
หน้ารับเคล้าใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 4

ภาพที่ 7 หน้ารับเคล้าใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 4
ปรากฏข้อความระบุชื่อเรื่อง และลำดับผูกที่หน้ารับเค้าความว่า <หฺนาัรบัฺ เคฺลั้าวฺัอไคฺรหิฺน
ผูัถฺวร๔แล ผูสั ีแล> อ่านว่า ‘หน้ารับเคล้าวอกไครหินผูกถ้วน 4 แล ผูกสี่แล’

ภาพที่ 8 หน้ารับปลายใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 4
ปรากฏข้อความระบุชื่อเรื่อง และลำดับผูกที่หน้ารับปลายความว่า <หฺน่ารับฺ ปาฺยวัฺอไคฺรหิฺน
ผูัถฺวร๔แล> อ่านว่า ‘หน้ารับปลายวอกไครหินผูกถ้วน 4 แล’
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วอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลวผูกที่ 5

ภาพที่ 9 หน้ารับเคล้าใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 5
ปรากฏข้อความระบุชื่อเรื่อง และลำดับผูกที่หน้ารับเค้าความว่า <หฺนาลับฺ ฺพเคฺลั้าวัฺอก์ไฅหีฺน
ผูัก์๕แล> อ่านว่า ‘หน้ารับเคล้าวอกไครหินผูก 5 แล’

ภาพที่ 10 หน้ารับปลายใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 5
ปรากฏข้อความระบุชื่อเรื่อง และลำดับผูกที่หน้ารับปลายความว่า <ลับบฺ ์ปลฺ าฺยวัฺอก์ไคฺรหฺรีฺนผูั
๕> อ่านว่า ‘รับปลายวอกไครหินผูก 5’ มีข้อสังเกตว่าไม่ปรากฏคำว่า “หน้า” อย่างเช่นในผูกอื่น ๆ
ปรากฏเพียงคำว่า “รับ” เพียงคำเดียว
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วอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลวผูกที่ 6

ภาพที่ 11 หน้ารับเคล้าใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 6
ปรากฏข้อความระบุชื่อเรื่อง และลำดับผูกที่หน้ารับเค้าความว่า <หฺนารับฺ เคฺลั้าวฺัอไฅหีฺนผูั๖ขา
แแลกัฺนไช> อ่านว่า ‘หน้ารับเคล้าวอกไครหินผูก 6 ข้าแลกันไช’

ภาพที่ 12 หน้ารับปลายใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 6
ปรากฏข้อความระบุชื่อเรื่อง และลำดับผูกที่หน้ารับปลายความว่า <หฺน่ารฺบไบปาฺยวัฺอไฅหิฺนผูั
๖ขาแลนาฺยเฮฺย> อ่านว่า ‘หน้ารับใบปลายวอกไครหินผู้ 6 ข้าแลนายเฮย’
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วอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลวผูกที่ 7

ภาพที่ 13 หน้ารับเคล้าใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 7
ปรากฏข้อความระบุชื่อเรื่อง และลำดับผูกที่หน้ารับเค้าความว่า <หฺนารับฺ ปาฺยเคฺลั้าวัฺอไฅหิฺนผูั
๗ขัาแลบฺลเฮฺย> อ่านว่า ‘หน้ารับเคล้าวอกไครหินผูก 7 ข้าแลบุญเฮย’

1

2

ภาพที่ 14 หน้ารับเคล้าใบลานวอกไครหิน (ด้านหลัง) ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 7
รูปขยายที่ 1 <หฺน่ารัฺบปฺลาฺยเคฺลาั้ วัฺอไฅหิฺนมฺวร___> อ่านว่า ‘หน้ารับปลายเคล้าวอกไครหินมวล___’
รูปขยายที่ 2 <หน้ารับเก้าธรรมวอกไก๋หินธรรมวัดบ้านแหลว> และ <และพระภิกษุสามเณรทังหลาย
สวัสดี
ด้านหลัง ใบลานหน้ารับ เค้าของเอกสารผูก ที่ 7 ปรากฏเป็นข้อความตามรูป ขยายที่ 1
ลายมือเขียนหวัด และถัดมาบริเวณกลางหน้าลานปรากฏข้อความตามรูปขยายที่ 2 เป็นอักษรไทย
คาดว่าข้อความทั้งสองนี้น่าจะเป็นการเขียนเพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลัง
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ภาพที่ 15 หน้ารับปลายใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 7
ปรากฏข้อความระบุชื่อเรื่อง และลำดับผูกที่หน้ารับเค้าความว่า <วฺัอไคฺรหีฺนผูั๗> อ่านว่า
‘วอกไครหินผูก 7’ ลักษณะลายเส้นอักษรคล้ายกับลายเส้นดินสอ สันนิษฐานว่าอาจเขียนเพิ่มใน
ภายหลัง

ภาพที่ 16 หน้ารับปลาย (ด้านหลัง) ใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 7
ปรากฏข้อความระบุชื่อเรื่อง และลำดับผูกที่ด้านหลังหน้ารับปลายความว่า <หฺนารัฺบเคฺลั้าวัฺอ
ไฅหีฺนผูั๗ขัาแลวฺงเหิฺยนิอาฺยเพิฺนคาอฺนเอาแถฺมหฺนอฺย๑เทิฺอะ> อ่าน ‘หน้ารับเคล้าวอกไครหินผูก 7 ข้า
แลวงเฮยนิอายเพิ่นคาอนเอาแถมหน่อย ๑ เถอะ’ ลายเส้นอักษรเป็นลายเส้นจาร
สำหรับเอกสารผูกที่ 7 มีข้อสังเกตคืออาจมีการสลับกันระหว่างใบลานทีเ่ ป็นหน้ารับเค้าและ
หน้ารับปลายเนื่องจากปรากฏการแก้ไขคำในส่วนของหน้ารับเคล้า และปรากฏว่าในส่วนด้านหลังหน้า
รับปลายปรากฏข้อความว่าใบลานนีเ้ ป็นหน้ารับเค้า
จากข้อมูลที่พบทั้งหมดข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในกรณีใบลานที่เป็นหน้ารับเค้าและหน้ารับ
ปลายอาจได้รับความชำรุดเสียหายได้เนื่องจาก เป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของเอกสารผูกนั้น ๆ ทำให้มีการ
เสริม เติมในส่วนของหน้ารับให้สมบูรณ์เช่นในกรณีของเอกสารผูกที่ 7 โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะขาด
ไม่ได้เลยคือชื่อเรื่องและลำดับผูก เช่นกรณีหน้ารับปลายผูกที่ 7 ที่ปรากฏเพียงคำว่า ‘วอกไครหินผูก
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7’ เพียงเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของชื่อเรื่องและลำดับผูกของเอกสารตัวเขียนเป็น
อย่างมาก
1.2 หน้าอังกา
หน้าอังกาหรืออักษรบอกอังกาเปรียบได้กับเลขหน้าของหนังสือ แต่ใช้เป็นตัวอักษรแทนการ
ใช้ตัวเลข โดยตำแหน่งของหน้าอังกานี้มักปรากฏอยู่ด้านซ้ายสุดของใบลานด้านหลัง ปรกติหน้าอังกา
จะใช้อักษรชนิดเดียวกันกับตัวอักษรหลักที่ใช้จารเอกสารนั้น โดยใช้อักษรตามลำดับวรรคตามภาษา
บาลีเริ่มที่ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ ญ ไปตลอดจนถึง อ จำนวนทั้งสิ้น 33 ตัว โดยผสมกับสระตามภาษา
บาลีทั้ง 12 สระตัวอย่างเช่น ก 8 กา กิ กี กุ กู เก โก เกา ไก กํ กะ 9 จะได้ทั้งหมด 12 หน้าอังกาเมื่อ
ครบ 12 หน้าแล้วจะเริ่มที่ตัวอักษรถัดไปในกรณีตัวอย่างนี้คือ ข โดยประกอบสระจนครบไปตลอด
เช่นเดียวกันอีกจนครบ 12 ลาน เมื่อครบ 24 ลานจึงนับเป็น 1 ผูก หากเนื้อหายังไม่จบก็จะเริ่มในผูก
ใหม่ต่อไปและนับหน้าอังกาโดยใช้ตัวอักษรลำดับต่อไปจากผูกก่อนหน้า
ข้อมูลข้างต้นเป็นรูปแบบของหน้าอังกาทั่วไป แต่ในกรณีเอกสารฉบับหลักทีน่ ำมาศึกษาพบว่า
ระบบการบอกหน้าอังกานั้นไม่ตรงตามที่ก ล่าวไปข้างต้น โดยวิธีก ารบอกหน้าอังกานั้นใช้อักษร
ประกอบกับตัวเลข มิใช่อักษรประกอบกับสระและจำนวนใบลานในแต่ละผูกไม่เท่ากัน ซึ่ งไม่ได้ใช้
วิธีการจัดผูกแบบทั่วไปตามที่ได้กล่าวไป ตัวอย่างคือในผูกที่ 1 มีใบลานทั้งหมด 7 ใบลาน หน้าอังกา
เริ่มที่อักษร ท ประกอบตัวเลขเป็น ท1 ท2 ท3 ท4 ท5 ท6 ท7 แล้วจึงจบผูก 1 ต่อผูก 2 โดยการตัด
จบผูกนั้นพิจารณาตามเนื้อหาของเรื่องที่จบเป็นตอน เมื่อจบตอนจึงจบผูก และเริ่มตอนใหม่ในผูก
ต่อไปโดยหน้าอังกานั้นใช้อักษรตามลำดับประกอบกับตัวเลขไปตลอด
ตัวเลขที่ใช้ประกอบตัวอักษรนั้นปรากฏใช้เลขในธรรมเป็นหลัก มีเพียงบางลานในบางผูก
เท่านั้นที่ปรากฏใช้เลขโหราคู่กับเลขในธรรมคือในผูกที่ 1 ใบลานที่ 7 ผูกที่ 2 ใบลานที่ 4 และผูกที่ 7
ใบลานที่ 6 ลักษณะเป็นตามตัวอย่างภาพที่ 18

ภ6
6

8

9

ไม่ปรากฏรูปสระแต่มีเสียงสระแฝงคือเสียง อะ /a/
อักษร ก ประกอบเครื่องหมายวิสารคะตามอักขระวิธีบาลี ออกเสียงว่า /kaḥ/ มิใช่ อักษร ก ประกอบสระ อะ
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ภาพที่ 17 หน้าอังกาใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 7 อังกา ภ6
การเริ่มนับหน้าอังกาจะเริ่มนับที่หน้าเนื้อหา 10 เป็นหน้าที่ 1 ในส่วนของหน้ารับจะไม่ระบุ
หน้าอังกายกเว้นในผูกที่ 2 ซึ่งปรากฏเขียนเป็นตัวอักษร ธ ในส่วนของหน้ารับเคล้าและหน้ารับปลาย
โดยไม่ได้ระบุตัวเลขกำกับ
ธ6

ธ7

ธ

ธ
ภาพที่ 18 หน้าอังกาใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 2 อังกา ธ6 ธ7 ธ ธ
จากภาพที่ 18 ข้างต้นเป็นตัวอย่างของหน้าอังกาที่ปรากฏที่ใบลานหน้ารับโดยปรากฏเฉพาะ
ตัวอักษรเท่านั้นไม่ปรากฏตัวเลขประกอบเพราะไม่ใช่ส่วนของเนื้อหา ซึ่งจากเอกสารทั้ง 7 ผูกปรากฏ
ลักษณะของหน้าอังการูปแบบนี้ในผูก 2 เท่านั้น และผูก 2 เป็นผูกเดียวที่มีใบลานหน้ารับสองใบทั้ง
หน้ารับเคล้าและหน้ารับปลาย และระบุหน้าอังกาเป็น ธ ทั้งสิ้น นอกจากการระบุหน้าอังกาด้วย
ตัวอักษรเปล่าไม่ประกอบเลขลำดับแล้วนั้น เอกสารผูกที่ 3 ในส่วนของหน้ารับเคล้าและหน้ารับปลาย
มีการระบุหน้าอังกาด้วยตัวอักษรในลำดับถัดไปคืออักษร น ประกอบกับคำว่า รับ เพื่อระบุว่าเป็นหน้ า
รับ ดังภาพที่ 19

10

จำนวนหน้าที่จารเฉพาะเนื้อหาของวรรณกรรมไม่รวมหน้ารับหรือหน้าว่างที่ปรากฏปริสาระอื่น ๆ
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น รับ

น1

น2
ภาพที่ 19 หน้าอังกาใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 3 อังกา นรับ น1 น2
ส่วนของหน้าอังกาในหน้าเนื้อหานอกเหนือจากการใช้ตัวอักษรประกอบตัวเลขแล้วนั้น ยังพบ
หน้าอังกาอีกลักษณะหนึ่งคือมีการประกอบกับคำศัพท์ด้วย โดยในเอกสารผูกที่ 2 และผูกที่ 5 หน้า
อังกาแรกคือ ธ 1 และ ผ 1 นั้นปรากฏคำว่า ‘ต้น’ ที่หน้าอังกา ดังภาพที่ 20 และภาพที่ 21

ธ1
ธ ต้น
ภาพที่ 20 หน้าอังกาใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 2 อังกา ธ1
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ผ 1 ต้น

ภาพที่ 21 หน้าอังกาใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 2 อังกา ผ1
นอกจาก ‘ต้น’ เพื่อบอกลำดับในหน้าอังกาแรกแล้วนั้น ยังพบอักษรบอกอังกาประกอบคำ
อ่านจำนวนนับเช่นกันในเอกสารผูก 3 ใบลานแผ่นที่ 8 หน้าอังกา น 8 ปรากฏคำว่า ‘แปด’ เป็นอักษร
ธัมม์กำกับ และในเอกสารผูกที่ 4 ใบลานแผ่นที่ 2 ซึ่งควรเป็นหน้าอังกา ป 2 แต่ปรากฏใช้คำศัพท์บอก
จำนวนนับแทนการใช้ตัวเลขเป็น ‘ป สอง’ ดังภาพที่ 22

ปสอง

ภาพที่ 22 หน้าอังกาใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 4 อังกา ป2
กล่าวโดยสรุปว่าหน้าอังกาของเอกสารฉบับหลักที่นำมาศึกษานั้นใช้ตัวอักษรธรรมเรียงตาม
วรรคในภาษาบาลีแต่มิได้ประกอบเข้ากับสระตามหลักการเขียนหน้าอังกาทั่วไป โดยใช้วิธีประกอบกับ
ตั ว เลขบอกลำดั บ แทนโดยตัว เลขที ่ใ ช้ เ ป็ น ชุด ตั ว เลขในธรรมแต่ใ นบางกรณีก ็พ บตั ว เลขโหรา
ประกอบด้วยเช่นกัน และนอกจากการใช้ตัวเลขแล้วนั้นยังพบการใช้คำอ่านเลขจำนวนด้วยเช่นกัน ใน
ส่วนของหน้ารับอาจปรากฏคำว่า ‘รับ’ ต่อท้ายตัวอักษรหรืออาจใช้เพียงตัวอักษรเพียงอย่างเดียว
ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าผู้จารในแต่ละผูกมีระบบในการจัดการหน้าอังกาที่เป็นระบบร่วมกัน และ
ประกอบกับอาจมีลักษณะเฉพาะที่ทำให้มีความแตกต่างกันเล็กน้อย
ปริสาระโครงสร้าง (Structuring paracontents) ได้นำเสนอข้อมูลโครงสร้างของเอกสาร
ตัวเขียนวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลวในส่วนของชื่อเรื่อง ลำดับผูก และหน้าอังกา สะท้อนถึงรูปแบบ
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(Patterns) ตามแนวคิด 4 ปัจ จัยสำคัญ ของเอกสารตัวเขียน (Four Key Factors) ว่าในการผลิต
เอกสารตัวเขียนในสังคมนั้น โดยเฉพาะส่วนหน้าอังกาชี้ชัดว่าเป็นรูปแบบที่ตกลงร่วมกันของในกลุม่ ชน
ว่าจะเขียนรูปแบบของหน้าอัง กาเช่นนั้ น ซึ่งรูปแบบชื่อเรื่อง ลำดับผูก และหน้าอังกานั้นจั ดเป็น
รูป แบบตามลัก ษณะทางกายภาพ (Patterns regarding physical characteristics) ของเอกสาร
ประเภทคัมภีร์ใบลาน ซึ่งในส่วนนี้ สะท้อนภาพรูปแบบอีกประการคือรูปแบบของเอกสารประเภท
คัม ภีร ์ใบลาน ซึ่ง เป็น รูป แบบที่เป็นผลมาจากเนื้อหาของเรื่องหรือเรียกว่า รูป แบบตามเนื้อหา
(Patterns regarding content) นั้น เนื่องจากเนื้อหาของเอกสารเป็นวรรณกรรมที่แฝงคติธรรม
ลักษณะของเนื้อหานั้นสามารถนำมาใช้ในการเทศนาได้ ดังนั้นเนื้อหาของเรื่องจึงส่งผลต่อรูปแบบของ
เอกสารคือการผลิตเอกสารในรูปแบบของคัมภีร์ใบลาน
อาจกล่ า วได้ ว ่ า รู ป แบบ (Pattern)ส่ ง ผลต่ อ เอกสารตั ว เขี ย นโดยตรงตั ้ ง แต่ ก ่ อ นเริ่ ม
ขบวนการผลิต ผู้ผ ลิตต้อ งเตรียมการตั้งแต่ในขั้นตอนของการวางแผนผลิตว่าจะวางรูปแบบของ
เอกสารไว้อย่างไรโดยเป็นรูปแบบที่อิงตามเนื้อหา (Patterns regarding content) และรูปแบบตาม
ลักษณะทางกายภาพ (Patterns regarding physical characteristics) จะเข้ามามีบทบาทในการ
ผลิตเอกสารตัวเขียนด้วยเช่นกัน โดยเป็นการวางกรอบให้กับเอกสารตัวเขียนนั้น
2. ปริสาระแสดงความเห็น (Commenting paracontents)
ปริสาระแสดงความเห็นคือ ปริสาระที่แสดงความเห็นต่อตัวบทหลัก (content) ให้ผู้ใช้หรือ
ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาเพิ่ม ขึ้น โดยลักษณะของปริสาระแสดงความเห็นที่พบในเอกสารฉบับหลัก นั้น
สามารถแยกลักษณะได้เป็น 3 ลักษณะคือ การเขียนเสียงอ่านด้วยอักษรไทย การเสริมความ และการ
แก้ความ
2.1 การเขียนเสียงอ่านด้วยอักษรไทย
เอกสารฉบับหลักนั้นจารด้วยอักษรธรรมเป็นอักษรท้องถิ่นซึ่งครั้งหนึ่งใช้กันแพร่หลายทั่ วไป
แต่ด้วยอิทธิพลทางการเมืองทำให้อักษรท้องถิ่นนั้นถูกแทนที่ด้วยอักษรไทยภาคกลาง บทบาทของ
อักษรท้องถิ่นจึงลดลงไปในภายหลังเหลือเพียงผู้ที่ได้ร่ำเรียนเท่านั้นจึงจะสามารถอ่านออกเขี ยนได้
และต้องอาศัยความชำนาญในการอ่านเอกสารเหล่านี้ จึงอาจเป็นเหตุว่าในเอกสารฉบับหลักมีการ
เขียนเสียงอ่านด้วยอักษรไทยภาคกลางกำกับอักษรธรรมบางคำซึ่งในทัศนะของผู้บันทึกปริสาระนั้น
อาจมองว่าเป็นคำที่อ่านยาก จึงเขียนคำอ่านกำกับเพื่อเป็นส่วนช่วยให้การใช้งานเอกสารนั้นให้สะดวก
ขึ้นดังภาพต่อไปนี้
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ขน

เยี่ยว

ลาย

ภาพที่ 23 ใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 7 อังกา ภ5 หน้า 10

ขฺรฺัอก์
คอก
ภาพที่ 24 ใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 4 อังกา ป1 หน้า 2
จากข้อมูลปริสาระการเขียนเสียงอ่านด้วยอักษรไทยแสดงให้เห็นถึงการใช้งานของเอกสาร
ตัวเขียนฉบับนี้ (Practices of use) คือ ผู้ใช้อ่านเอกสารตัวเขียนฉบับนี้ (Agent of use) เกิดความไม่
สะดวกในการอ่านจึง เขี ยนคำอ่า นกำกับ ไว้ ซึ่ง สามารถวิเ คราะห์เ ป็นประเด็นเรื ่องการใช้ ง าน
(Practices of use) ได้สองประเด็น โดยประเด็นแรกคือการที่ปรากฏการเขียนอักษรไทยกำกับ แสดง
เสียงอ่านของตัวอักษรธัมม์นั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านระหว่างการเทศนาธรรม และประเด็นที่สอง
คือการเขียนอักษรไทยกำกับโดยผู้ที่อ่านเอกสารฉบับนี้ในจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การเทศนาธรรม อาจ
ใช้เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารประกอบการเรียนเป็นต้น ซึ่งข้อมูลเรื่องการใช้งานของเอกสารจะอยู่ใน
ส่วนของหัวข้อที่ 3.2.2 ปริสาระให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารด้านการใช้งาน
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2.2 การเสริมความ
ข้อความหรือคำที่เขียนเสริมเข้ามาในตัวบท การพิจารณาปริสาระลักษณะนี้ต้องแยกออก
ระหว่างการแทรกเสริมข้อความที่ตกหล่นในระหว่างคัดลอก กับการแทรกข้อความเพื่อเสริมความใน
ภายหลัง จากเอกสารฉบับหลักพบว่าการคัดแยกนั้นทำได้โดยพิจารณาว่าหากเป็นการจารตกหล่นและ
ผู้จารจารแทรกเสริมในขั้นตอนการผลิตเอกสารตัวเขียนลักษณะของข้อความหรือคำจะมีร่องรอยของ
เหล็กจาร คือตัวอักษรเป็นร่องลงไปในใบลาน เช่นเดียวกับเนื้อหาหลัก แต่หากเป็นการเสริมความใน
ภายหลังเส้นอักษรที่ปรากฏจะเป็นลายเส้นดินสอ ปากกา หรืออุปกรณ์การบันทึกอื่นในการเสริมความ
แทนการจาร ดังภาพต่อไปนี้

ยักฺ นฺ้อฺยทฺลาั
ยักษ์น้อยทั้งหลาย
ภาพที่ 25 ใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 2 อังกา ธ6 หน้าที่ 11
ความจากใบลานผูกที่ 2 หน้าที่ 11 ปรากฏการเสริมความในตัวบทว่า ‘ยักษ์น้อยทั้งหลาย’
โดยลักษณะลายเส้นนั้นจางกว่าลายเส้นในบรรทัดหลัก สันนิษฐานได้ว่าเป็นการเขียนเสริมความใน
ภายหลัง โดยข้อความจากต้นฉบับที่ไม่มีการเสริมความนั้นถอดความออกมาได้ว่า
“…ครั้นว่าพระยาสูหากจักน้อมกูก็หื้ออกมาไหว้นบกูรีบครั้นว่ายัง ขันแข็ง ต่อกูบ่ดีว่า
ฉันนี้แล้วยังค่อยรู้แลก็แล่นเข้าไหว้สาพระยาแห่งเขาหั้นแล”
เมื่อพิจารณาเนื้อความจะปรากฏว่าความนั้นมีความคลุมเครือโดยมิได้กล่าวว่าใครเป็ นผู้
“แล่นเข้าไหว้สาพระยาแห่งเขา” แม้ว่าจากบริบทอาจคาดเดาได้ว่าเป็นเหล่าลูกน้องของพระยายักษ์ก็
ตาม แต่จากการเสริมความทำให้ความโดยรวมนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นว่า “ยักน้อยทั้งหลาย” เป็นผู้ “แล่น
เข้าไหว้สาพระยาแห่งเขา”ดังนี้
“…ครั้นว่าพระยาสูหากจักน้อมกูก็หื้ออกมาไหว้นบกูรีบครั้นว่ายัง ขันแข็ง ต่อกูบ่ดีว่า
ฉันนี้แล้วยังค่อยรู้แลยักษ์น้อยทั้งหลายก็แล่นเข้าไหว้สาพระยาแห่งเขาหั้นแล”
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ในกรณีการเสริมความดังตัวอย่างที่ปรากฏนั้นสามารถอนุมานได้ว่า เรื่องวอกไครหินนี้อาจ
เป็นนิทานที่รู้จักกันดีพอที่จะสามารถเสริมเติมแต่งความที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ได้ หรืออีกนัยหนึ่ง
อาจมีการตรวจสอบในภายหลังแล้วพบว่าเป็นการจารตกหล่นจึงเสริมความเข้าไปเพื่อความสมบูรณ์
ของเนื้อหา แต่จากทั้งสองการอนุมานก็พอจะสรุปได้ว่าเรื่องวอกไครหินนี้มคี วามสำคัญและอยู่ในความ
สนใจของคนในสังคม ณ ช่วงเวลาหนึ่ง สะท้อนถึงบริบทในด้านวัฒนธรรม (cultural aspects of
setting)

1

ภาพที่ 26 ใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 2 อังกา ธ7 หน้า 14
รูปขยายที่ 1 <ขียาอัฺนกฺว่ายัฺงวัฺอไฅหิฺนคํสมฺ แรสสเดฺส> อ่านว่า ‘กริยาอันกล่าวยังวอกไครหินก็สำเร็จ
สะเด็ด’

นอกจากากรเสริมความในส่วนของเนื้อหาแล้วยังพบการเสริมความในส่วนของคำลงท้ายใน
ผูกที่ 2 ความเสริมระหว่างข้อความลงท้ายว่า “…เมื่อหน้ายังจักว่าฉันใด กริยาอันกล่าวยังวอกไครหิน
ก็สำเร็จสะเด็ด ก็บริบูรณ์บรมวลกาลควรแล้วเท่านี้ก่อนแล…” จากการวิเคราะห์ลายมือที่เสริมความ
นั้นพบว่าลักษณะไม่ใช่ลายมือ ของผู้จารผูกที่ 2 อีกทั้งการเขียนสะกดคำบางคำไม่ตรงกับที่พบใน
เอกสารฉบับเดียวกันนี้ จึงสรุปได้ว่าการเสริมความที่เกิดขึ้นโดยผู้อื่นในภายหลัง
ข้อ ความเสริมว่า ‘กริยาอันกล่าวยังวอกไครหินก็สำเร็จสะเด็ด ’ ดัง ที่แสดงใน ภาพที่ 13
ใบลานวอกไครหิน ฉบับ วัดบ้านแหลว ผูก ที่ 2 อัง กา ธ7 หน้า 14 ได้แสดงให้เห็นนัยของการใช้
(Practices of use) ของเอกสารด้วยเช่นกัน โดยมีข้อมูลดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 9 การเสริมความคำลงท้ายใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 2 อังกา ธ7 หน้า 14
ข้อความเดิม
ข้อความที่ได้รับการเสริม
...เมือ่ หน้ายังจักว่าฉันใด ก็บริบูรณ์บรมวลกาล ...เมือ่ หน้ายังจักว่าฉันใด กริยาอันกล่าวยังวอก
ควรแล้วเท่านี้ก่อนแล กริยาอันเทสนายังวอก ไครหินก็สำเร็จสะเด็ด ก็บริบูรณ์บรมวลกาล
ไครหินผูกถ้วนสองก็สำเร็จสะเด็ดแล้วเท่านี้
ควรแล้วเท่านี้ก่อนแล กริยาอันเทสนายังวอก
ก่อนแล...
ไครหินผูกถ้วนสองก็สำเร็จสะเด็ดแล้วเท่านี้ก่อน
แล...
โดยพิจารณาจากความเดิมที่มิได้มีข้อความแสดงถึง ‘กริยาอันกล่าว’ หรือในบริบทนี้หมายถึง
การเทศน์นั้น เทียบกับข้อความที่มีผู้เสริมเข้าไปในเนื้อหา แสดงให้ถึงว่าเอกสารฉบับนี้น่าจะถูก ใช้ใน
การเทศน์จริง อนึ่งเมื่อกล่าวถึงการเทศน์ เอกสารตัวเขียนทำหน้าที่เป็นบทที่ใช้อ่าน ดังนั้นข้อความ
ลักษณะดังกล่าวข้างต้นนี้จึงเป็นคำสำคัญคือเป็น การกล่าวจบในตอนท้ายเรื่อง เมื่อผู้ใช้งานเห็นว่า
ข้อความตกหล่นไปจึงได้มีการเสริมขึ้นในภายหลัง เพื่อเติมเต็มบทสำหรับการเทศน์ในต่อไป ถึงแม้
ข้อความเดิมในส่วนถัดมาจะปรากฏข้อความว่า ‘กริยาอันเทสนายังวอกไครหินผูกถ้วนสองก็สำเร็จ
สะเด็ดแล้วเท่านี้ก่อนแล’ ซึ่งเป็นความหมายในทางเดียวกับข้อความเสริมก็ตาม แต่หาพิจารณาจากตัว
เอกสารต้นฉบับจะพบว่าข้อความนั้นปรากฏอยู่ในบรรทัดที่ 2 ของเอกสาร เป็นไปได้ว่าในเบื้องต้นผู้
เสริมความอาจพิจารณาว่าความบนบรรทัดแรกนั้นขาดตกไปจึงได้เสริมความโดยยังไม่ทันเห็นความ
เดียวกันนี้ ในบรรทัดที่ 2 หรือ อาจเป็นไปได้ว่าผู้เสริมความพิจารณาเห็นแล้วแต่เลือกที่จะเสริมใน
บรรทัดแรกเพื่อความชัดเจนของตัวบทสำหรับเทศน์ถึงแม้กระนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งปฏิเสธข้อมูล ที่ ว่า
เอกสารฉบับนี้มีการใช้ (Practices of use) งานในลักษณะของตัวบทสำหรับเทศน์ นอกจากตัวอย่าง
ข้างต้นแล้ว ยังพบข้อความในลักษณะเดียวกันนี้อีกในเอกสารผูกที่ 6 ดังภาพต่อไปนี้
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1

ภาพที่ 27 หน้ารับเคล้าใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 6
รูปขยายที่ 1 <ขียาก่าฺวธมฺมเทสฺนาธมฺม์วัฺอะไฅหิฺนคํสลฺ เฑฺษแลฺวหฺ้อง ๑ กฺ่อรแล> อ่านว่า ‘กริยากล่าว
ธรรมเทสนาธัมม์วอกไครหินก็สะเด็ดแล้วห้อง 1 ก่อนแล’
ข้อความบริเวณหน้ารับเคล้าใบลานวอกไครหินผูกที่ 6 ความว่า ‘กริยากล่าวธรรมเทสนาธัมม์
วอกไครหินก็สะเด็ดแล้วห้อง 1 ก่อนแล’ พิจารณาจากลายเส้นเป็นเส้นดินสอ เป็นข้อความคล้ายกับที่
ปรากฏเป็นปริสาระการเสริมความที่พบในผูกที่ 2 แต่อยู่ในตำแหน่งที่ว่างบนหน้ารับเค้า ซึ่งเป็น
ตำแหน่งที่เปรียบเสมือนหน้าปกของเอกสารตัวเขียน หากพิจารณาจากข้อความที่เป็นการกล่าวจบ
การเทศน์นั้นจะเห็นว่าไม่สัมพันธ์กันกั บตำแหน่งที่ปรากฏข้อความ แต่จากข้อมูลในหัวข้อ ลักษณะ
ต้นฉบับ ชี้ว่าเอกสารผูกที่ 6 เป็นเอกสารเพียงผูกเดียวที่ไม่พบปริสาระที่ให้เกี่ยวกับการผลิตทั้งส่วน
ของผู้ผลิต และช่วงเวลาที่ผลิต เนื่องจากข้อความในส่วนท้ายเป็นการตัดจบด้วยความสั้น ๆ ไม่
เหมือนกับส่วนลงท้ายในผูกอื่น ๆ อาจพิจารณาได้ว่าส่วนของคำลงท้ายนั้นไม่สมบูรณ์โดยข้อความ
ปรากฏดังภาพต่อไปนี้

1

ภาพที่ 28 ส่วนลงท้ายใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 6 อังกา พ6 หน้า 11
รูปขยายที่ 1 <ชิวิฺตแหฺงพฺรฺยาวัอฺ จัเปฺนสัฺนไฑคฺบํรูไฑฺยัแลถาฟังฺ พาฺยหฺนาหาัจัไขไพชฺแลจาฑัฺวฺยพฺรฺยาวัอฺ คํ
ไฑบัฺรงคฺมสฺมเฑรฺษสฺรเฑฺษ> อ่านว่า ‘ชีวิตแห่งพระยาวอกจักเป็นฉันใดก็บ่รู้แลท่าฟังภายหน้าจักไขไปช
แลจาด้วยพระยาวอกก็ได้บังคมสำเร็จสะเด็ด’
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ข้อความในส่วนลงท้ายตัดจบที่ ‘…ก็ได้บังคมสำเร็จสะเด็ด’ แต่เพียงเท่านี้ จึงมีความเป็นไปได้
ว่าข้อความที่พบบริเวณหน้ารับเค้าในภาพที่ 27 จะเป็นการเสริมความในส่วนของลงท้ายให้สมบูรณ์
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุใดถึงไม่เพิม่ เติมข้อความลงในใบลานของส่วนลงท้ายนั้น แม้ว่าจะมีพื้นที่เหลือ
เพียงพอสำหรับการเสริมความก็ตาม แต่ถึงอย่างนั้นการพบข้อมูลลักษณะนี้ก็เป็นปัจจัยสะท้อนภาพใน
ส่วนการนำไปใช้ (Practices of use) ของเอกสาร
2.3 การแก้ความ
การแก้ความเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับการเสริมความ เพียงแต่เป็นการแก้ไขข้อความใน
ภายหลังจากขบวนการผลิต มิใช่การจากการจารผิดและแก้ไขโดยผู้จารในระหว่างขบวนการผลิต
เกณฑ์การพิจารณานั้นใช้หลักการเดียวกับการเสริมความคือในพิจารณาว่าเป็นการแก้ ไขจากอุปกรณ์
การเขียนอื่น ที่มิใช่เหล็กจาร

ชา
> ซาฺก
ภาพที่ 29 ใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 5 อังกา ผ4 หน้า 7
ความจากใบลานผูกที่ 5 อังกา ผ4 หน้า 7 ดังภาพข้างต้น ปรากฏการแก้ความในตัว
บทว่าจากคำว่า <ชา> เป็น <ซาก> โดยการเติมเส้นที่อักษร <ช> เพื่อแปลงเป็นอักษร <ซ> และเพิ่ม
ตัวเฟื้อง <ก> เป็นตัวสะกด โดยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าลายเส้นที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นลายเส้นที่มีลักษณะ
จางกว่าลายเส้นจารโดยมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเส้นที่เขียนขึ้นภายหลัง อาจจะด้วยดินสอหรือวัสดุที่
ใช้เขียนอื่น ๆ โดยข้อความจากต้นฉบับที่ไม่มีการแก้ความนั้นถอดความออกมาได้ว่า
“…ชิมไปชุถ้วยชุขันแล เป็นเงินเป็นชา วอกไปเสี้ยงทั้งมวล”
แก้ไขเป็น
“…ชิมไปชุถ้วยชุขันแล เป็นเงินเป็นซาก วอกไปเสี้ยงทั้งมวล”
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โดยสอบเทียบกับเอกสารฉบับอื่นประกอบแล้วพบว่าข้อความในส่วนนี้เป็นคำว่า “ซาก” จึง
ได้สรุปว่าที่พบในเอกสารฉบับวัดบ้านแหลวนี้เป็นการแก้ความ นอกจากนั้นแล้วยังพบการแก้ความใน
ส่วนอื่นอีกดังภาพต่อไปนี้

x
มา
ไพ
ภาพที่ 30 ใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 2 อังกา ธ5 หน้า 9
กรณีจากใบลานผูกที่ 2 หน้าที่ 9 ปรากฏการแก้ความนี้เป็นตัวอย่างของลักษณะลายเส้นที่
ตัดสินได้ยาก ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเรื่องการพิจารณาปริสาระการเสริมความและการแก้ความของ
เอกสารฉบับหลักที่นำมาศึกษาซึ่งเป็นเอกสารสำเนานั้นมีข้อจำกัดเนื่องจากสำเนาเอกสารเป็นภาพขาว
ดำ การศึกษาจึงทำได้เพียงวิเคราะห์จากความเข้มอ่อนของลายเส้นเป็นหลักในการจำแนกว่าเป็นลาย
จารหรือลายเขียน ซึ่งส่วนของลายเส้นดินสอนั้นจำแนกได้จากลักษณะลายเส้นที่มีลักษณะจาง แต่ใน
กรณีของลายเส้นที่มีความเข้มใกล้เคียงกับลายจารทำให้ตัดสินได้ยากว่าเป็นเส้นที่เกิดจากอุปกรณ์การ
เขียนอย่างปากกาลูกลื่น หรือเป็นเส้นที่เกิดจาการจาร เนื่องจากลายทั้งสองเส้นเมื่อเป็นภาพขาวดำ
จะมีความเข้มที่ใกล้เคียงกัน
ปริสาระแสดงความเห็น (commenting paracontent) ทั้ง 3 ลักษณะคือ การเขียนเสียง
อ่านด้วยอัก ษรไทย การเสริมความ และการแก้ความ สะท้อนให้เห็น 1 ใน 4 ปัจจัยที่สำคัญ ของ
เอกสารตัวเขียนคือ การใช้ (Use) ได้ ทั้งในส่วนของผู้ใช้ (Agency of Use) และ นำไปใช้ (Pactice of
Use) คือมีผู้ใช้งานเอกสารนี้ อย่างแน่นอนเพราะมีก ารเสริม เติม แก้ไขข้อความ ในหลายส่วน ซึ่ง
สะท้อนถึงการนำไปใช้ของเอกสารตัวเขียนนี้ได้อีกด้วยว่า เอกสารตัวเขียนฉบับนี้นั้นอาจมีการนำไป
เทศน์ตามเหตุผลที่ได้อธิบายไปข้างต้น
ทั้งนี้ภาพสะท้อนจากปริสาระแสดงความเห็น (commenting paracontent) อาจไม่ได้เป็น
ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน เป็นเพียงข้อมูลที่นำมาอนุมาน สันนิษฐาน หรือวิเคราะห์ได้ เพราะไม่ได้มีส่วนใดที่
ระบุชัดว่าใครเป็นผู้ใช้ และใช้ทำอะไร แต่โดยลักษณะของปริสาระแสดงความเห็นนั้นสะท้อนถึง การ
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ใช้ (Use) ของเอกสารโดยธรรมชาติของปริสาระประเภทนี้เอง แต่หากปริสาระที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนกว่า
นั้นจะจัดเป็นปริสาระให้ข้อมูล (Documenting paracontents) ซึ่งจะนำเสนอในหัวข้อถัดไป

3. ปริสาระให้ข้อมูล (Documenting paracontents)
ปริส าระให้ข้อ มูลคือ ปริส าระที่แสดงข้อมูลทั้ง ทางตรงและทางอ้อมที่ปรากฏในเอกสาร
ตัวเขียน อาจเป็นข้อมูลที่ผู้เขียนตั้งใจบันทึกลงไปเช่นในส่วนของคำลงท้ายปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้
จาร วัตถุประสงค์ของการสร้างเอกสารตัวเขียนนั้น หรือลักษณะของข้อมูลทางอ้อมที่ช่วยให้ผู้ศึกษา
สามารถอนุมานได้ เช่นการบันทึกข้อความการหยิบยืมเอกสาร ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลในส่วนของการใช้
งานของเอกสารนั้น จากการศึกษาเอกสารฉบับหลักสามารถแยกเป็นหัวข้อย่อยของปริสาระให้ข้อมูล
เป็น 2 หัวข้อคือ ปริสาระให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบท และปริสาระให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร

3.1 ปริสาระให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบท
ปริสาระที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวบท (content) ของเอกสารตัวเขียน จากการศึกษาพบว่าปริ
สาระให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อความบันทึกของผู้จารที่ระบุถึงที่มาของเนื้อหาของเรื่องไว้ในผูกที่ 1 หน้าอังกา
ท7 ปรากฏข้อความว่า <วัอไคฺรหิฺนผูัตฺนธมฺม์นิเปฺนฅฺวาฺมพาฺยเหฺนิฺอบํพํฺอเขัาไจัพิจฺจรณาไพั เทิฺอเจัาะ>
‘วอกไครหินผูกต้นธัมม์นี้เป็นความภายเหนือบ่พอเข้าใจพิจารณาไปเถอะเจ้า’ ดังภาพที่ 31

ภาพที่ 31 ใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 1 อังกา ท7
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จากภาพที่ 31 แสดงข้อความของผู้จารผูกที่ 1 ที่ได้บันทึกเพิ่มเติมไว้ในส่วนของคำลงท้าย
บอกที่มาของเรื่องนี้ว่าเป็นความภายเหนือ โดยเจตนาหลักของผู้จารอาจไม่ได้ตั้งใจระบุถึงที่มาของ
เรื่อง แต่ระบุไว้สำหรับเป็นข้ อควรระวังผู้ใช้งานทราบว่าเนื้อความนี้เป็นความมาจากภายเหนืออาจมี
ความแตกต่างกันในเรื่องของภาษาเช่นคำศัพท์ รูปประโยคเป็นต้น เพราะมีปรากฏข้อความประหนึ่ง
การเตือนไว้ด้วยว่า “…บ่พอเข้าใจพิจารณาไปเถอะเจ้า”

3.2 ปริสาระให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร
ปริสาระประเภทนี้เป็นปริสาระที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารตัวเขียน (Manuscript) ซึง่ จาก
การศึกษาเอกสารฉบับหลัก พบข้อมูลทีส่ ามารถแบ่งได้เป็นการให้ข้อมูลด้านการผลิต (Production)
และการใช้งาน (Use)
3.2.1 ปริสาระให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารด้านการผลิต
ข้อ มูล เกี่ยวกับ การผลิตเอกสารตัวเขียนฉบับหนึ่ง ๆ สามารถศึก ษาได้โ ดยตรงจากการ
สอบถามไปยังผู้ผลิตหรือผู้มีส่วนร่วมในขบวนการต่าง ๆ หรือศึกษาจากเอกสารบันทึก แต่หากการที่
ผู้ผลิตหรือผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ ล่วงลับไปแล้วนั้น ทำให้ไม่สามารถสอบถามได้โดยตรง และหากไม่มีการ
บันทึกที่กล่าวถึงเอกสารตัวเขียนฉบับนั้นหลงเหลืออยู่ ทางเดียวที่จะศึกษาเกี่ยวกับการผลิตเอกสาร
ตัวเขียนฉบับนั้นได้คือการศึกษาปริสาระในเอกสารฉบับนั้นโดยตรงว่ามีปริสาระใดที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การผลิตเอกสารฉบับนั้นอยู่บ้างเช่นอาจเป็นการกล่าวถึงผู้ผลิต ช่วงเวลาที่ผลิตเอกสารฉบับนั้นเป็นต้น
ซึ่งจากการศึกษาเอกสารฉบับหลักนั้นพบว่า ปริสาระที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมีด้วยกันสอง
ส่วนคือส่วนของผู้ผลิต และช่วงเวลาที่ผลิต โดยข้อมูลทั้งสองส่วนนี้ไม่ได้ปรากฏครบในเอกสารทั้ง 7
ผูก ตามที่ได้แสดงข้อมูลไว้ใน ลักษณะต้นฉบับ แล้วนั้น เอกสารบางผูกปรากฏเพียงช่วงเวลาที่ผลิต
เอกสารบางผูกปรากฏเพียงชื่อผู้ผลิตเท่านั้น และเอกสารบางผูกไม่ปรากฏทั้งผู้ผลิต และช่วงเวลาที่
ผลิต (เอกสารผูกที่ 6) โดยรายละเอียดของปริสาระมีดังต่อไปนี้
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วอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 1

ภาพที่ 32 ใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 1 อังกา ท7
จากภาพที่ 32 ให้ข้อมูลของวันเดือนปีที่ผลิตเอกสารว่า <จุฬสกฺราฺศไฑฺย้ 1284 ตัว เฑปฺลี
เตัาเสฺฑเฑิฺอร 11 ลฺง 5 ฅำเมฺงวัน 7 ไทฺย้เตั้าไจ้ยาฺมกฺองแลฺงบริบุณฺณริขิตฺตแลฺว> อ่านว่า ‘จุลศักราชได้
1284 ตัวปีเต่าเส็ดเดือน 11 ลง 5 ค่ำเม็งวัน 7 ไทยเต่าไจ้ยามกองแลงบริบูรณ์ลิขิตแล้ว ’ เทียบกับ
ปฏิทินปัจจุบันตรงกับ วันเสาร์ที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2465 ไม่ปรากฏชื่อผู้ลิต (Production
agency)
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วอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 2
3)

1)
2)

ภาพที่ 33 ใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 2 อังกา ธ7 หน้า 14
1) <จุฬสกฺราศไฑฺย 1284 ตัว พระพุทฺธสกฺกราช> อ่านว่า “จุลศักราชได้ 1284 พระ
พุทธศักราช”
2) <ไฑฺย 2465 ตัฺวปีต๋เสฺฑเฑิฺน 11 ลฺง 4 ฅำพรำวาไฑฺย้เมฺงวัน 7 ไทฺย้ลฺวงไคฺล้> อ่านว่า “ได้
2465 ตัวปีเต่าเส็ดเดือน 11 ลง 4 ค่ำพร่ำว่าได้เม็งวัน 7 ไทยรวงใค้”
3) <สามเณฺรยารังสฺ ี> อ่านว่า “สามเณรยารังสี”

ข้อมูลจากรูปขยายที่ 1) และ 2) เป็นข้อมูลของวันเดือนปีที่ผลิตเอกสารคือ ปีจุลศักราช
1284 พุทธศักราช 2465 ปีเต่าเส็ด เดือน 11 แรม 4 ค่ำ วัน เสาร์ วันรวงใค้ เทียบกับปฏิทินปัจจุบัน
ตรงกับ วันศุกร์ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2465 และข้อมูลจากรูปขยายที่ 3) เป็นข้อมูลที่แสดงข้อมูล
ของผู้ผลิต (Production agency) คือ สามเณรยารังสี
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วอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 3

1)

2)

ภาพที่ 34 ใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 3 อังกา น8 หน้า 16
1) <จุฬสกฺกราฺชไฑฺย้ 1284> อ่านว่า “จุลศักราชได้ 1284”
2) <ตัฺวปฺลเี ตั้าเสฺษเฑิฺอร 11 ลง 5 ฅำเมฺงวัฺน 7 ไทฺย้กาฺบไจ> อ่านว่า “ตัว ปีเต่าเส็ด เดือน 11 ลง
5 ค่ำเม็งวัน 7 ไทยกาบไจ้”

ข้อมูลจากรูปขยายที่ 1) และ 2) เป็นข้อมูลของวันเดือนปีทผี่ ลิตเอกสารคือ ปีจุลศักราช
1284 เดือน 11 แรม 5 ค่ำ วันเสาร์ วันกาบไจ้ เทียบกับปฏิทินปัจจุบันตรงกับ วันเสาร์ที่ 12 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2465 ไม่ปรากฏชื่อผู้ผลิต
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วอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 4

2)

1)
ภาพที่ 35 ใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 4 อังกา ป6 หน้า 12
1) <สกฺกราชาไฑฺย้ 1284 ตัฺวปฺลีต๋สีเฑิฺน 11 ลฺง 8 ฅำภำวาไฑฺย้วัฺน 3 ข้าแล> อ่านว่า “ศักราชได้
1284 ตัวปีเต่าสีเดือน 11 ลง 8 ค่ำพร่ำว่าได้วัน 3 ข้าแล”
2) <สุทฺธำภิขุ> อ่านว่า “สุทธรรมภิกขุ”
ข้อมูลจากรูปขยายที่ 1) เป็นข้อมูลของวันเดือนปีที่ผลิตเอกสารคือ ปีจุลศักราช 1284 เดือน
11 แรม 8 ค่ำ วันอังคาร เทียบกับปฏิทินปัจจุบัน ตรงกับ วันอังคารที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2465
และข้อมูลจากรูปขยายที่ 2) เป็นข้อมูลที่แสดงข้อมูลของผู้ผลิต (Production agency) คือ สุทธรรม
ภิกขุ
วอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 5

ภาพที่ 36 ใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 5 อังกา ผ8 หน้า 16
จากภาพที่ 35 ให้ข้อมูลของผูผ้ ลิต (Production agency) คือ <อภิวฺงภอิ์กฺขอุ์> อ่านว่า ‘อภิ
วงศ์ภิกขุ’ ไม่ปรากฏวันเดือนปีที่ผลิตเอกสาร
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วอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 6
เอกสารผูกที่ 6 ไม่ปรากฏข้อมูลวันเดือนปีทผี่ ลิต และชื่อผูผ้ ลิต

วอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 7

ภาพที่ 37 ใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 7 อังกา ภ7 หน้า 14
จากภาพที่ 36 ปรากฏข้อความบอกวันเดือนปีที่จารไว้ว่า <พุทฺธสัขฺราฺท 1283 ตัฺวปฺลีเตั้าเสฺฑ
เฑิฺน 11 ลุง 3 ฅำพฺรำวาไฑ้เมฺงวัน 5 ไทฺ้ยข้าแล> อ่านว่า ‘พุทธศักราช 1283 ตัวปีเต่าเส็ดเดือน 11 ลง
3 ค่ำพร่ำว่าได้เม็งวัน 5 ไทยข้าแล’ คือ จุลศักราช 1284 ปีเต่าเส็ด เดือน 11 แรม 3 ค่ำวัน พฤหัสบดี
เทียบกับปฏิทินปัจจุบันตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2465

ชื่อของผู้ผลิต (Production agency) หรือในกรณีศึกษานี้หมายถึงผู้จารปรากฏอยู่ในส่วน
ของคำลงท้ายต่อจากตัวเนื้อหาหลักของเรื่อง โดยจากข้อมูลปริสาระเอกสารทั้ง 7 ผูก ปรากฏชื่อผู้จาร
3 ผูกคือ ผูกที่ 2 จารโดย สามเณรยารังสี ผูกที่ 4 จารโดย สุทธํภิกขุ และผูกที่ 5 จารโดย อภิวงศ์ภิกขุ
จากชื่อที่ปรากฏมีการบอกสถานะภาพของผู้จารว่าเป็นพระสงฆ์และสามเณร สะท้อนภาพของบริบท
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม (Social / economic / cultural aspects of setting) ด้วยว่าการ
ผลิตเอกสารตัวเขียนคัมภีร์ใบลานซึ่งเป็นเรื่องทางศาสนานั้นผลิตโดยผู้ผลิตที่มีสถานะในทางศาสนา
คือพระสงฆ์ และสามเณร
การผลิต (Production) ของเอกสารฉบับ หลั ก นี้ เ กิด ขึ้ นในบริบ ทด้ านสถานที่ (Spatial
aspect of setting) คือ วัดบ้ านแหลว อำเภอแม่จัน จัง หวัดเชียงราย จากข้อมูลที่พบในเอกสาร
ต้นฉบับระบุชัดเจนว่า เป็นเอกสารของวัดบ้านแหลว โดยปรากฏข้อความ “…ธัมม์วัดบ้านแหลวแล…”
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ในเอกสารผูกที่ 3 โดยเป็นข้อความต่อเนื่องไปกับคำลงท้าย ด้วยลายมือจารเดียวกันจึงวิเคราะห์ได้ว่า
บริบทการผลิตเอกสารฉบับนี้นั้นเกิดขึ้นที่วัดบ้านแหลว ดังภาพที่ 38

ธมฺม์วัฺตบาฺนแหฺลฺว
ธัมม์วัดบ้านแหลว
ภาพที่ 38 ใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 3 อังกา น8 หน้า 16
แม้ว่าจะปรากฏข้อความระบุถึงสถานที่ในเอกสารเพียงฉบับเดียวไม่อาจเป็นตัวแทนของ
เอกสารอีก 6 ผูกได้ แต่หากพิจารณาบริบทด้านเวลา (Temporal aspect of setting) ร่วมด้วยแล้ว
นั้นก็อาจเพิ่มความหนักแน่นของในการวิเคราะห์ได้ โดยจากข้อมูลบริบทด้านเวลาที่พบตามที่ได้เสนอ
ไปในหัวข้อ ลักษณะต้นฉบับ และ หัวข้อ 3.2.1 ปริสาระให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารด้านการผลิต ระบุ
ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ผลิตเอกสารไว้ ว่าช่วงเวลาที่ผลิตเอกสารเมื่อเทียบเคียงกับระบบปฏิทินใน
ปัจจุบันคืออยู่ในระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาการเข้าพรรษา รวมถึง
เอกสารผูกที่ 3 ที่ปรากฏข้อความระบุว่าเป็นเอกสารของวัดบ้านแหลวซึ่งระบุวันที่ผลิตคือวัน ที่ 12
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2465 สรุปโดยรวมได้ว่าเอกสารทั้ง 5 ผูกนั้นผลิตในช่วงระเวลาที่ไล่เลี่ยกัน มี
ความน่าจะเป็นว่าการผลิตเอกสารฉบับนี้มีการวางแผนจัดการสร้างเอกสารพร้อมกันเพื่อจุดประสงค์
ใดจุดประสงค์หนึ่ง โดยมอบหมายให้ผู้จารแต่ละบุคคลรับผิดชอบจารในแต่ละผูก เอกสารที่ได้จึงเสร็จ
สมบูรณ์ในระยะเวลาไล่เลี่ยกันตามความช้าเร็วในการจารของผู้จารแต่ละบุคคล
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ภาพที่ 39 ใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 4 อังกา ป6 หน้า 12
ดังภาพที่ 39 ปรากฏข้อความว่า <สพฺรฺัอะแต้เฑิฺมนัฺนยามัฺนคํเปฺนตัฺวลิฺกงฺยวเปฺนคำงฺยว> อ่าน
ว่า ‘เฉพาะแต่เดิมนั้นยามันก็เป็นตัวลิกเงี้ยวเป็นคำเงี้ยว’ หมายความถึงว่าตัวต้นฉบับเดิมที่คัดลอกมา
นั้นเป็นตัวลิกเงี้ยว คำว่าลิก หมายถึงตัวอักษร ลิกเงี้ยวหมายถึงตัวอักษรเงี้ยว ซึ่งเงี้ยวเป็นคำเรียกชาติ
พันธุ์ไทใหญ่ ปริสาระนี้ชี้ให้เห็นถึง ขบวนการผลิต (Production Practices) ที่เป็นการคัดลอกเอกสาร
ตัวเขียนโดยมี เอกสารที่เป็นต้นแบบ หรือ คำว่า “ตัวย่า” ที่ปรากฏในข้อความ ซี่งระบุไว้ว่าเอกสาร
ต้นแบบเป็นตัวอักษรเงี้ยว
จากข้อมูลในหัวข้อ 3.1 ปริสาระให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบท และ ข้อมูลในภาพที่ 39 แสดงส่วน
สำคัญในแง่มุมของบริบทสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม (Social / economic / cultural aspects
of setting) โดยจากที่พบข้อความปรากฏในส่วนคำลงท้ายผูกที่ 1 ตามภาพที่ 31 ระบุใจความว่า
เนื้อความของเอกสารเป็น “ความภายเหนือ” การตีความหมายของความภายเหนือนั้นอาศัยบริบท
ด้านพื้นที่ของเอกสาร ตามภาพที่ 38 คือวัดบ้านแหลว ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โดยเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยใกล้บริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นพื้ นที่รอยต่อมี
ชายแดนไทยติดต่อกันกับแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ท่าขี้เหล็ก รัฐ
ฉาน ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ตอนบนของจังหวัดเชียงรายตามภูมิประเทศ จึงมีความเป็นได้ว่าเกิดการ
แพร่กระจายของเอกสารลงมายังตอนล่างโดยกลุ่มชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งซึ่ งพูดภาษาในกลุ่มภาษา
ไทตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งภาษาล้านนาก็จัดอยู่ในกลุ่มภาษาไทตะวันตกเฉียงใต้เช่นกัน จากข้อมูลว่า ‘…
ธัมม์นี้เป็นความภายเหนือ ’ ผู้จารกล่าวถึงลักษณะของภาษาที่ปรากฏในตัวบทในลักษณะที่ว่าเป็น
ภาษาสำเนียงหนึ่งหรือภาษาหนึ่งที่มีแนวโน้มว่าพอสื่อสารกันเข้ าใจได้ ไม่ถึงกับเป็นคนละภาษา จึง
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อนุมานว่าน่าภาษาที่ปรากฏอาจเป็นภาษาจากกลุ่มภาษาไทตะวันตกเฉียงใต้เช่นเดียวกันกับล้านนา
โดยหากพิจารณาจากภูมิศาสตร์พบว่าภาษาที่อยู่ในขอบข่ายความน่าจะเป็นคือ ภาษาลาว ภาษาลื้อ ที่
สปป. ลาว และภาษาไทใหญ่ ที่รัฐฉาน ประเทศเมียนมา
แต่จากปริสาระในเอกสารผูกที่ 4 ภาพที่ 39 ซึ่งให้ข้อมูลถึงตัวเอกสารต้นแบบของต้นฉบับ
เอกสารฉบับวัดบ้านแหลว พบว่าปรากฏข้อความกล่าวถึง ‘ลิกเงี้ยว’ และ ‘คำเงี้ยว’ ซึ่ง ‘เงี้ยว’ เป็นคำ
เรียกหมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ การที่เอกสารต้นแบบของเอกสารผูกที่ 4 เป็นตัวอัก ษรไทใหญ่
ภาษาไทใหญ่นั้นหากพิจารณาจากภูมิศาสตร์จะเห็นว่ามีความเป็นไปได้ตามคำกล่าวอ้างในส่วนคำลง
ท้าย แต่หากพิจารณาในด้านภาษาศาสตร์จะพบว่าแม้ภาษาล้านนาและภาษาไทใหญ่จะจัดอยู่ในกลุ่ม
ภาษาไทตะวันตกเฉียงใต้เ ช่นเดียวกัน แต่ทั้งสองภาษามีความแตกต่างกันในเรื่องของระบบ เสียง
คำศัพท์ และตัวอักษร ดังนั้นหากเอกสารต้นแบบเป็นตัวอักษรไทใหญ่ ภาษาไทใหญ่ ตามข้อมูลจริงนั้น
หมายความว่าผู้จารต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการแปลเอกสารต้นแบบจากอักษรไทใหญ่
ภาษาไทใหญ่ มาเป็นอักษรธัมม์ ภาษาล้านนา หรือภาษาไทยถิ่นเหนือ
แต่หากพิจารณาจากเอกสารวรรณกรรมเรื่องวอกไครหินฉบับอื่น ๆ นั้นพบแพร่กระจายอยู่
บริเวณแขวงหลวงน้ำทาและแขวงไซยะบูลี สปป.ลาว ดังที่ได้แสดงข้อมูล ไว้ในบทที่ 1 บทนำ ซึ่ง
เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ พบเป็นตัวอักษรไทลื้อเก่า และภาษาไทลื้อ เมื่อ
เทียบเคียงสำนวนของเนื้อหาจะพบว่าเป็นสำนวนเดียวกันกับสำนวนในฉบับวัดบ้านแหลว จึงมีความ
เป็นไปได้ว่าความ ‘ความภายเหนือ’ ที่ปรากฏนั้นอาจอ้างถึงกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อมากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์
ไทใหญ่ที่ปรากฏข้อมูลโดยผู้จารในผูกที่ 4 แต่ ก็มิอาจตัดความน่าจะเป็นไปได้ว่า เอกสารตัวเขียน
ดั้งเดิมอาจเป็นเอกสารตัวเขียนของชาวไทใหญ่ และหากจะกล่าวว่าการที่ผู้จารนำคำเรียกชาติพันธุ์
หนึ่งไปใช้เรียกอีกชาติพันธุ์หนึ่งเป็นความเข้าใจผิด โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ปรากฏนั้นอาจไม่เป็น
ธรรมต่อผู้จารและไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะผู้ศึกษาใช้ทัศนะในปัจจุบันตัดสินอดีตและด้วยข้อมูลอัน
จำกัด ดังนั้นจึงไม่อาจสรุปเรื่องที่มาของเอกสารได้อย่างแน่ชัด ซึ่งอาจมาจากเอกสารตัวเขียนของชาว
ไทลื้อ หรือชาวไทใหญ่ก็ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้เช่นกัน
ถึงแม้ว่าผลการศึกษาจะไม่สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ที่มาของเอกสารได้อย่างแน่ชัด แต่
จากการศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงการผลิต (Production) และ บริบท (Setting) ซึ่งเป็น 2 ใน 4 ปัจจัย
สำคัญของเอกสารตัวเขียน ในแง่ของบริบทด้านสังคม และวัฒนธรรมของเอกสารฉบับนี้ว่ามีการติดต่อ
แลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์โดยการแลกเปลี่ยวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึง
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สภาพสัง คมในอดีตก่อ นที่จะมีแนวคิดรัฐชาติแบบปัจจุบ ัน การไปมาหาสู่ติดต่อแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมนั้นย่อมเกิดขึ้น
3.2.2 ปริสาระให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารด้านการใช้งาน
การใช้เอกสารนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลโดยตรง แต่แม้ว่าจะไม่สามารถศึกษาได้จากการสอบถาม
ผู้ใช้งานได้โดยตรง แต่สามารถศึกษาจากปริสาระที่เป็นการแสดงข้อมูลถึงการใช้งานของเอกสาร
ตัวเขียนฉบับนั้นได้

ภาพที่ 40 หน้ารับเคล้าใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 4
จากภาพที่ 40 พบปริสาระเป็นข้อความเขียนด้วยอักษรไทยพิจารณาจากลายเส้นเป็นเส้น
ดินสอปรากฏข้อความว่า <สัมเณรดอยคำเอาเรียน เวลาเมื่อเข้า เพลากินข้าวงายแล้ว ...ให้ขาดสักวัน
เน้อ รักษาให้ดี ๆ ถ้าขาดไปหรือ...หักไป หรือเสียหาย...> ‘สามเณรดอยคำเอาเรียน เวลาเมื่อเช้า
เพลากินข้าวงายแล้ว ...ให้ขาดสักวันเน้อ รักษาให้ดี ๆ ถ้าขาดไปหรือ...หักไป หรือเสียหาย...’ เบื้องต้น
แสดงข้อมูลให้ทราบว่าเอกสารฉบับหลักนี้ครั้งหนึ่งได้ถูกใช้งานโดย สามเณรดอยคำ ยืม ไปใช้เรียน
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ภาพที่ 41 หน้ารับเคล้าใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 5
การปรากฏข้อความในลักษณะเดียวกันนี้ยังปรากฏในบริเวณหน้ารับเคล้าของเอกสารผูกที่ 5
ตามภาพที่ 41 แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าข้อความนั้นจางและเลือนเกินกว่าจะอ่านได้ ทำให้ไม่สามารถ
เก็บข้อมูลของปริสาระที่ปรากฏที่หน้ารับเคล้าในผูกที่ 5 ซึ่งทำให้การวิเคราะห์นั้นจำต้องใช้เพียงข้อมูล
เพียงข้อมูลดังที่ปรากฏคือในหน้ารับเคล้าของผูกที่ 4 แต่หากข้อมูลที่พบนั้นย่อมเพียงพอต่อการศึกษา
นำไปศึกษาวิเคราะห์ในส่วนของการใช้งานของเอกสารฉบับนี้ต่อไปได้ในการวิเคราะห์ 4 ปัจจัยสำคัญ
ของเอกสารตัวเขียน
การปรากฏข้อความ ‘สามเณรดอยคำเอาเรียน เวลาเมื่อเช้า เพลากินข้าวงายแล้ว ...ให้ขาด
สักวันเน้อ รักษาให้ดีๆ ถ้าขาดไปหรือ...หักไป หรือเสียหาย...’ แสดงเหตุการณ์ ณ จุดเวลาหนึ่งว่า
สามเณรดอยคำซึ่งเป็นผู้ใช้ (Agency of use) ได้ยืมเอกสารผูกที่ 4 นี้ไปใช้เรียน เป็นข้อมูลสำคัญที่
แสดงถึงการนำไปใช้งานของเอกสารตัวเขียนฉบับนี้อย่างชัดเจน โดยเอกสารฉบับนี้มีการนำไปใช้
(Pratices of use) อย่างหนึ่งคือเป็นเอกสารสำหรับการเรียนของสามเณรดอยคำ และอาจสามารถ
อนุมานได้อีกว่าเอกสารวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลวฉบับนี้อาจเป็นเอกสารที่สามเณรของวัดบ้าน
แหลวใช้เรียนโดยการเรียนอาจเป็นการเรียนเนื้อหาของตัวบทหรือใช้ตัวเอกสารเป็นแบบฝึกหัดสำหรับ
หัดเรียนเขียนอ่านอักษรธัมม์ เพราะสามเณรอาจเพิ่งหัดเรียนเขียนอ่านอักษรธัมม์จึงยังไม่มีความ
ชำนาญเพียงพอในการอ่าน จึงจดคำอ่านด้วยอักษรไทยกำกับไว้เพื่อความสะดวก
อีก ประการหนึ่งคือ จากข้อความปริสาระที่พบข้างต้น เมื่อ พิจ ารณาใจความสำคัญจาก
ข้อความว่า “ให้รักษาเอกสารให้ดี ๆ ” เป็นลักษณะของการที่บุคคลหนึ่งกล่าวกับสามเณรดอยคำ
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แสดงว่าเอกสารชุดนี้อยู่ในกำกับดูแลของบุคคลผู้หนึ่ง อาจเป็นผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ดูแลหอไตรที่
เก็บรักษาเอกสารฉบับนี้ หรืออาจเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้ ใดผู้หนึ่ง ที่มีการหยิบยืมนำไปใช้ สะท้อน
บริบทของเอกสารในด้านสถานที่ (Spatial aspect of setting) ด้วยเช่นกัน

3
ป3
สาฺม
สี่
ป ป4

ห้า
ป5
ภาพที่ 42 ภาพตัวอย่างหน้าอังกาใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 4
จากภาพที่ 42 ในส่วนของหน้าอังกาของผูกที่ 4 ปรากฏการเขียนตัวเลขและคำอ่านตัวเลข
ด้วยตัวอักษรธัมม์โดยมีลักษณะของตัวอักษรที่ขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรในเอกสาร ลักษณะของลายมือ
คล้ายกับลายมือที่ของผู้เพิ่งหัดเรียนเขียนอักษรธัมม์ อนุมานได้ว่าน่าจะเป็นลายมือของสามเณรที่เพิ่ง
หัดเรียนอักษรธัมม์ได้ขีดเขียนลงบนเอกสาร ตามวิสัยของผู้เยาว์ที่กำลังหัดเรียนเขียนหนังสือ เมื่อ
พิจารณาร่วมกับปริสาระในภาพที่ 24 ในหัวข้อ 2.1 การเขียนเสียงอ่านด้วยอักษรไทย และ ปริสาระ
ในภาพที่ 41 ในหัวข้อนี้ที่ปรากฏปริสาระข้อความการยืมเอกสารผูกที่ 4 ไปใช้เรียนของสามเณรดอย
คำแล้วนั้น ก็ส รุป ได้อ ย่างแน่ชัดว่าการนำไปใช้เ รียนนั้นเป็นลัก ษณะหนึ่ง ของการนำไปใช้ ง าน
(Practices of use) ของเอกสารนี้
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นอกจากปริสาระที่แดงการนำเอกสารฉบับนี้ไปใช้งานโดยสามเณรดอยคำแล้ วนั้น ยังพบปริ
สาระที่แสดงการใช้งานแบบอื่นคือ ในส่วนจบท้ายเรื่องของเอกสารผูกที่ 1 แสดงการนำไปใช้ของ
เอกสารในอีกรูปแบบหนึ่งคือการนำไปใช้เทศนา ตามภาพที่ 43 ต่อไปนี้

ภาพที่ 43 คำกล่าวจบในส่วนลงท้ายใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 1 อังกา ท7 หน้า 13
ปรากฏข้อ ความข้อความถ่ายถอดได้ ว่า <...บํรูพาฺ ยหฺน่ายัฺ ง บฏิบัฺฑ เปฺ นสัฺ นไฑฺ บํแจฺง ถ่าฟัฺง
แถฺมบึฺฑพาฺยหฺน่าจัไขันิยาฺย> อ่านว่า ‘บ่รู้ภายหน้ายังปฏิบัติเป็นฉันใดบ่แจ้งถ้าฟังแถมบทภายหน้าจัก
ไขนิยาย...’
โดยพบข้อความในลักษณะนี้ปรากฏในเอกสารผูกอื่นด้วยเช่นกัน คือในผูกที่ 3 ดังภาพที่ 44
ปรากฏข้อความ ‘เมื่อลูนจักเป็นฉันใดไปก็บ่แจ้งค่อยฟังปักษ์หน้าหากจักไขไปชแล’ แสดงว่าเรื่องวอก
ไครหินนี้เป็นนิทานที่ถูกนำไปใช้เทศน์ แต่ด้วยข้อความนั้นปรากฏอยู่ในส่วนท้ายของเนื้อหาที่ต่อเนื่อง
ไปยังส่วนของคำลงท้าย จึงไม่อาจสรุปได้ว่าข้อความที่กล่าวถึงการเทศน์นั้นแสดงข้อมูลการใช้งานของ
เอกสารฉบับวัดบ้านแหลวได้ เพราะมีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นข้อความที่คัดลอกออกมาจากเอกสาร
ต้นแบบของเอกสารฉบับวัดบ้านแหลวนี้อีกทีหนึ่ง

ภาพที่ 44 คำกล่าวจบในส่วนลงท้ายใบลานวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ผูกที่ 3 อังกา น8 หน้า 16
ปรากฏข้อความถ่ายถอดได้ว่า <เมิฺอลุรจัเปฺนสัฺนไฑไพบคํบํแจัฺงคฺ่อฺยฟังฺ ปัฺกหฺนัาหัากฺ จัไขไพช
แล> อ่านว่า. ‘เมื่อลูนจักเป็นฉันใดไปก็บ่แจ้งค่อยฟังปักษ์หน้าหากจักไขไปชแล’

73
ประการสุดท้ายในส่วนของคำลงท้ายที่ปรากฏต่อจากเนื้อหาในบางผูกประกอบด้วยข้อมูล
สำคัญประการหนึ่งคือคำอธิษฐานของผู้จาร คำอธิษฐานที่ปรากฏนี้สะท้อนถึงลักษณะการใช้งานของ
เอกสารในรูปแบบหนึ่ง กล่าวโดยนิยามการใช้ของแนวคิดเรื่อง 4 ปัจจัยสำคัญไม่ได้จำกัดอยู่ที่การใช้
งานเอกสารในลักษณะของวัตถุวิสัย ในเชิงรูปธรรมที่จับต้องได้อย่างเดียวเท่านั้น แต่รวมถึงการใช้งาน
ในเชิงสัญลักษณ์หรือในเชิงนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งการปรากฏคำอธิษฐานของ
ผู้จารสะท้อนว่าจุดประสงค์หนึ่งของการผลิตเอกสารเพื่อให้เกิดผลตามที่ผู้จารปรารถนาตามที่ได้ใส่ คำ
อธิษฐานไว้ในส่วนคำลงท้าย โดยพบคำอธิษฐานของผู้จารในผูกที่ 2 ผูกที่ 3 ผูกที่ 4 และผูกที่ 5 รวม 4
ผูก โดยตัวอย่างลักษณะคำอธิษฐานมีดังนี้
“...สามเณรยารังสีลิขิตด้วยตนแลข้าได้เขียนธัมม์ผูกนี้ไว้ค้ำชูโชตกวฬพุทธ
ศาสนา 5000 ภวสา ๑ ข้าขอนาบุญช่วยค้ำตนตัวแห่งข้าแลพ่อแม่พี่น้องชุผู้ชุคน
มาสุบสอดรอดถึงเวียงแก้วยอดนิรพานจีมแท้แด่เทอะ ๑ ข้าเกิดมาภาวะชาติอันใดก็
ขอหื้อมาปะพบศาสนาพระเจ้าหื้อผู้ข้าได้รักษาศีลกินทานไปไจ้ ๆ ขอหือ้ มีประยา
ปัญญารู้หลวกขอหือ้ มีประยาเหมือนเจ้ามโหสถขอหื้อมีคำอดเหมือนเจ้าเตมีย์ขอหื้อ
สมฤทธีดั่งคำมักคำปรารถนาแห่งเขานี้แท้เทอะบุญเฮยที่ไหว้”
คำอธิษฐานในส่วนคำลงท้ายผูกที่ 2 อังกา ธ7 หน้า 14 บรรทัดที่ 3 ถึง 5

“...ผู้ข้าได้เขียนธัมม์ผูกนี้ไว้คำชูโชตกวรพระพุทธศาสนา 5000 วัสสาผู้ข้าขอ
มีประยาว่องไวในชาตินี้แลชาติหน้าแด่เทอะตามคำปรารถนาแห่งผู้ข้าอย่าได้คลาดได้
คลาทั้งบิดามารดาญาติวงษาชุผู้ชุคนขอหื้อมีสุก ๓ ประการแท้แด่เทอะสุทินนํวตเม
ทานํมคลผลโยวนิพานํปรมํสุกฺขํธุวํแด่เทอะ…”
คำอธิษฐานในส่วนคำลงท้ายผูกที่ 3 อังกา น8 หน้า 16 บรรทัดที่ 2 ถึง 4
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คำอธิษฐานที่ปรากฏในส่วนคำลงท้ายของผูกที่ 2 และ 3 ที่ได้นำมาแสดงเป็นตัวอย่างข้างต้น
นี้เป็นลักษณะของ 2 คำอธิษฐานที่มีเนื้อหาของคำอธิษฐานที่ยาวที่สุดจากที่พบทั้ง 4 ผูก โดยทั้งสอง
คำอธิษฐานนี ้ม ีล ัก ษณะร่ วมกัน คือเป็นการบอกจุ ดประสงค์ท ี ่เ ขีย นธัม ม์ผ ูก นี้ “ไว้ส ำหรับ ค้ ำ ชู
พระพุทธศาสนา” ประกอบด้วยคำอธิษฐานขอผลบุญกุศลให้กับตัวผู้จารเองและบิดามารดาและญาติ
และท้ายสุดที่พบในทุกผูกที่มีคำอธิษฐานคือขอให้เข้าสู่พระนิพพาน ดังเช่นคำอธิษฐานในผูกที่ 5 ว่า
“…นิพฺพานํปรมํสุกขํผู้ข้าอภิวงศ์ภิกขุขอเอาสุข ๓ ประการมีนิพพานเป็นยอดแด่เทอะ”

4. สรุปเรื่องปริสาระ
จากการศึกษาปริสาระของเอกสารเรื่องวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลวพบว่า ในส่วนของ
ปริสาระโครงสร้างที่พบมีสองส่วนคือ ชื่อเรื่องและลำดับผูก และ หน้าอังกา โดยชื่อเรื่องและลำดับผูก
ปรากฏบริเวณหน้ารับเคล้าและปลายของเอกสารในทุก ๆ ผูกเป็นแบบแผนเดียวกันชัดเจน ส่วนหน้า
อังกาปรากฏใช้ระบบการใช้อักษรบอกอังกาผนวกกับตัวเลข ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รูปแบบของหน้า
อังกาทั่วไปที่พบเห็นปรกติ แต่เอกสารทั้ง 7 ผูกนั้นปรากฏการใช้ระบบเลขอังการะบบเดียวกันสะท้อน
ให้เห็นถึงลักษณะของแบบแผนของหน้าอังกาที่ใช้กันในพื้นที่นั้น ณ ช่วงเวลานั้น
ปริส าระแสดงความเห็น (Commenting Paracontent) ที่พบมีก ารเขียนคำอ่านด้วยตัว
อักษรไทย แสดงให้เห็นถึงการใช้งานของเอกสาร (Practices of use) ว่ามีผู้อ่านและใช้ (Agency of
use) เอกสารฉบับนี้ในช่วงเวลาที่ตัวอักษรธัมม์ซึ่งเป็นตัวอักษรท้องถิ่นล้านนานั้นถูดลดบทบาทลงแล้ว
(Temporal aspect of setting) ซึ่งผู้ที่อ่านหรือผู้ใช้งานเอกสารนี้ไม่มีความคุ้นเคยกับตัวอักษรธัมม์
จึงเขียนด้วยอักษรไทยกำกับแสดงคำอ่านของคำที่อ่านยากในทัศนะของผู้ใช้นั้นเพื่อความสะดวกใน
การใช้งานเอกสาร นอกจากนั้นการปรากฏของปริสาระแสดงความเห็นที่เป็นลักษณะของการแก้ความ
และเสริมความนั้นสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องวอกไครหินนั้นอาจเป็นที่รู้จักดีพอในท้องถิ่นนั้น จึงมีผู้ใช้งาน
ที่อ่านแล้วทราบได้ว่ามีความตกหล่นไป หรือความตรงนี้ผิดไปจากที่ควรเป็น
ลักษณะของปริสาระให้ข้อมูล (Documenting Paracontent) เป็นการแจ้งให้ผู้อ่านหรือผู้ใช้
ทราบถึงข้อมูล จากการศึกษาเอกสารฉบับหลักพบการให้ข้อมูลในสองประเด็นคือข้อมูลเกีย่ วกับตัวบท
หรือเนื้อหา (Content) และข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารตัวเขียน (Manuscript) โดยข้อมูลเกี่ยวกับตัวบท
นั้นพบปริสาระที่แสดงข้อมูลว่า ‘ความนี้เป็นความภายเหนือบ่พอเข้าใจพิจารณาไว้เถอะเจ้า’ ซึ่งแสดง
ที่มาของเนื้อหาว่าเป็นเรื่องที่มาจากภายเหนือ ซึ่งคำว่าภายเหนือในทัศนะของผู้บันทึกปริสาระนั้นจะ
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หมายถึงที่ได้ในเบื้องต้นยังไม่อาจสรุปได้จากข้อมูลที่พบ แต่จากข้อมูลก็สะท้อนให้เห็นถึงการกล่าวถึง
ที่มาของเนื้อหาซึ่งเป็นลักษณะของปริสาระให้ข้อมูล และในส่วนของการให้ข้อมูลด้านเอกสารที่พบคือ
ข้อมูล ของผู้ผลิตและข้อมูลด้านช่วงเวลาในการผลิต และข้อมูลการใช้งานของเอกสารที่ปรากฏ
ร่องรอยของการหยิบยืมเอกสารไปไว้ใช้เรียนโดยสามเณรในขณะนั้น
ปริสาระแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเอกสารตัวเขียนฉบับนี้ การศึกษาปริสาระทำให้เข้าใจ
เรื่องราวที่อยู่รอบนอกตัวบทตัวเนื้อหา สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิต ณ ช่วงเวลาหนึ่งที่เอกสาร
ตัวเขียนมีบทบาทในสังคมนั้น โดยผลการวิเคราะห์เอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหินฉบับวัดบ้านแหลว
ตามแนวคิด 4 ปัจจัยสำคัญโดยการใช้ข้อมูลปริสาระประกอบแสดงให้เห็นว่าในส่วนของปัจจัยแรกคือ
ปัจ จัยการผลิต (ProductionX) )สามารถวิเ คราะห์ข้อมูล ได้ 2 ประการคือผู้ผ ลิต (Production
Agency )และขบวนการผลิต (Production Practices) คือผู้ผลิตที่เข้ามามีบทบาทในการผลิตเอกสาร
ฉบับวัดบ้านแหลวตามที่ปรากฏคือพระสงฆ์และสามเณรโดยทำหน้าที่เป็นผู้จ าร และในส่วนของ
ขบวนการผลิตเป็นการผลิตเอกสารตัวเขียนประเภทใบลาน โดยทราบว่าเป็นการคัดลอกที่ม ีฉบับ
ต้นฉบับเป็นแบบ และมีความน่าจะเป็นว่าเอกสารฉบับต้นแบบนั้นเป็นเอกสารที่ได้รับมาจากภายนอก
ดังปริสาระที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของเนื้อหา และเอกสารตัวเขียนว่า ต้นฉบับเป็น ‘ความภายเหนือ’
และ ‘ตัวย่ามันเป็นลิกเงี้ยว คำเงี้ยว’
ปัจ จัยที่ 2 คือ การใช้ (Use) ประกอบไปด้วยผู้ใช้ (Agency of Use) และ การนำไปใช้
(Practices of Use) จากปริสาระที่พบให้ข้อมูลจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ โดยในส่วนของผู้ใช้ที่แน่ชัด
นั้นปรากฏนามของ “สามเณรดอยคำ” ว่าเป็นผู้ใช้งานเอกสารนี้ โดยการใช้งานนั้นเป็นการยืมเอกสาร
ผูกที่ 4 ไปเรียน และนอกจากนั้นยังปรากฏข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเอกสารในอีกหลายผูก
ที่สะท้อนให้เห็นว่าเอกสารวอกไครหินฉบับวัดบ้านแหลวนี้มีการใช้งานโดยการนำไปเทศน์ซ ึ่ง เป็น
ลักษณะของการใช้งานทางตรงตามลักษณะของเอกสาร แต่นอกจากนั้นแล้วยังพบว่าในการผลิตนั้น
ผู้ผลิตมีเจตนาให้การผลิตเอกสารในครั้งนั้นเพื่อประโยชน์ในทางธรรม กล่าวคือเพื่อเป็นการสืบทอด
ศาสนาและให้ผลบุญกุศลในครั้งนั้นส่งผลต่อผู้จารและครอบครัวญาติมิตร ซึ่งเป็นการใช้งานเอกสาร
(Practices of Use) ในรูปแบบหนึ่งเช่นกัน
ปัจ จัยที่ 3 บริบ ทอันประกอบไปด้วยบริบ ทด้านสถานที่ (Spatial aspects of stteing)
บริบทด้านเวลา (Temporal aspects of setting) และ บริบทด้านสังคมเศรษฐกิจและวัฒ นธรรม
(Social / economic / cultural aspects of setting) ในส่วนด้านสถานที่นั้นสรุปแน่ชัดว่าเป็นที่ วัด
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บ้านแหลว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในส่วนบริบทด้านเวลานั้นวิเคราะห์ได้ 2 บริบทด้วยกันคือ
บริบทด้านเวลา ณ ช่วงเวลาผลิต และ บริ บทด้านเวลา ณ ช่วงเวลาที่เอกสารถูกใช้งาน การศึกษา
บริบทด้านเวลา ณ ช่วงเวลาผลิต เป็นการศึกษา ณ จุดเวลาเดียวผลคือ ช่วงเวลาการผลิตอยู่ในช่วง
ก่อนหน้าวันที่ 10 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เอกสารทั้งหมดนั้นเสร็จสมบูรณ์
บริบทด้านเวลาในการใช้งานของเอกสารเป็นการศึกษาในหลายจุดช่วงเวลาคือ เมื่อเอกสาร
เสร็จสมบูรณ์ได้ถูกใช้งานโดยตอบสนองเจตนาของผู้ผลิตเพื่อประโยชน์ในทางธรรมแล้ว 1 ประการ
จากนั้นปรากฏว่ามีการใช้เอกสารในการเทสนาซึ่งการนำเอกสารมาเทศนานั้นต้องเป็นช่วงเวลา
หลังจากที่เอกสารเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยมีระยะเวลาที่เอกสารชุดนี้มีบทบาทในการใช้งานอยู่เท่าใดนั้น
ไม่ปรากฏ แต่จากข้อมูลปริสาระด้านการใช้งานเทศน์นั้นปรากฏเขียนด้วยอักษรธัมม์ จึงมีความเป็นไป
ได้ว่า ณ ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ อักษรธัมม์ยังมีบทบาทอยู่ในสังคม ในทางกลับกันกับปริสาระที่
แสดงการใช้งานคือ สามเณรใช้เรียน และมีข้อความที่ใช้อักษรไทยภาคกลางมาตรฐานเขียนลงบน
ใบลานแล้วนั้นเป็นเครื่องยืนยันว่า ณ ช่วงเวลานั้นอิทธิพลของภาคกลางได้แผ่ขยายไปมาแล้ว อักษร
ธัมม์ได้ถูกลดบทบาทลงจากอักษรที่ใช้กันในท้องถิ่นเหลือเพียงอักษรที่ใช้ในทางการศาสนาเท่านั้น แต่
ยังมีการเรียนการสอนกันในวัด โดยข้อมูลดังกล่าวนี้สะท้อนไปยังบริบทสุดท้ายคือด้านสังคม เศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมอีกด้วย กอปรด้วยข้อมูลด้านที่มาของเนื้อหาและเอกสารที่สะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเป็นข้อย้ำถึงสภาพสังคมพหุวัฒนธรรมอันเป็นลักษณะของสังคมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปอย่างเสมอมา
ปัจจัยที่ 4 รูปแบบ (Pattern) การที่เอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหินอยู่ในรูปแบบของคัมภีร์
ใบลานเป็น ผลมาจาก เนื ้ อ หา (Content) ของเรื ่ องที่ เ กี ่ ยวเนื่ องกั บ พระพุ ท ธศาสนา จึ ง ทำให้
วรรณกรรมเรื่องนี้ถูกผลิตขึ้นในรูปแบบของคัมภีร์ใบลาน สะท้อนว่าเป็นรูปแบบตามเนื้อหา (Patterns
regarding content) และการที่แบ่ง เนื้อหาออกเป็นทั้ง หมด 7 ผูก นั้น ก็ส ัม พันธ์ก ับ เนื้อหาของ
วรรณกรรมเรื่องซีโหยวจี้ ที่แบ่งเป็นตอนย่อยเช่นกัน โดยเนื้อเรื่องวอกไครหินนั้นเป็นเนื้อเรื่อง 7 ตอน
แรกของเรื่องซีโหยวจี้ โดยเป็น 7 ตอนที่กล่าวถึงชีวิตของลิงที่เกิดมาจากก้อนหิน หรือรู้จักกันในชื่อ
หงอคง หรือ เฮ่งเจีย จากฉบับแปลไทยเรื่องไซอิ๋วนั่นเอง รายละเอียดของเนื้อหาสาระ ( Content)
ทั้งหมดจะแสดงใน บทที่ 4 สำระ (Content) ของเอกสำรตัวเขียนวอกไครหิน ฉบับวัดบ้ำนแหลว
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โดยสรุปในแต่ละปัจจัยของ 4 ปัจจัยสำคัญของเอกสารตัวเขียน (The four key factors) นั้น
มีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น อาจจะกล่าวได้ว่าแทบจะเป็นไม่ได้เลยที่จะพิจารณาปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งโดย
ไม่คำนึงถึงหรือสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น (Wimmer A., 2015; 10) เช่นเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านการผลิต
(Production) ก็ต้องคำนึงปัจจัยด้านรูปแบบ (Pattern) ด้วยเช่นกัน เพราะรูปแบบเป็นตัวกำหนดว่า
เอกสารตัวเขียนจะผลิตออกมาเป็นรูป แบบใดโดยพิจ ารณาจากรูป แบบตามเนื ้อหา (Patterns
regarding content) ซึ่งก็สัมพันธ์กับปัจจัยด้านบริบ ทสัง คม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม (Social /
economic / cultural aspects of setting) กล่าวคือวัฒนธรรมการผลิตเอกสารตัวเขียน จากบริบท
ในกรณีศึกษานี้ เป็นวัฒนธรรมที่ เรื่องเล่า นิทาน หรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับธรรมะนั้นจะมีการผลิต
เอกสารออกมาในรูปแบบของใบลานด้วยตัวอักษรธรรม โดยรูปแบบที่ตามลักษณะทางกายภาพ
(Patterns regarding physical characteristics) นั ้ น เป็ นส่ว นสำคั ญ ในการกำหนดลัก ษณะของ
เอกสารเพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน (Practices of Use) ซึ่งเป็นไปตามขนบวัฒนธรรมในการผลิต
เอกสารตัวเขียน เพราะความสัมพันธ์ของทั้ง 4 ปัจจัยนี้ที่ประกอบสร้างขึ้นมาเป็นเอกสารตัวเขียน
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บทที่ 4
สาระ (Content) ของเอกสารตัวเขียนวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว
ในบทนี้ผู้ศึกษานาเสนอข้อมูลด้านลัก ษณะและที่ มาด้านเนื้อหาของเอกสารตัวเขียนเรื่อง
วอก-ไครหิน ประกอบด้วย ที่ มาและการแพร่กระจายของเรื่องวอกไครหิน ลักษณะชื่อเรื่องวอก
ไครหิน ลัก ษณะชื่อเฉพาะที่ปรากฏในเรื่อง และส่วนเนื้อเรื่องของวรรณกรรมเรื่องวอกไครหิน ที่
ปริวรรตจากเอกสารตัวเขียนวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว
ที่มาและแหล่งที่พบของเอสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน
จากการศึกษาเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหินฉบับวัดบ้านแหลวในบทที่ 3 พบปริสาระที่
สะท้อนถึงที่มาโดยปรากฏข้อความว่า ‘ความภายเหนือ’ และ ‘ย่ามันก็เป็นตัวลิกเงี้ยวเป็นคำเงี้ยว’
ตามที่ได้แสดงไว้ในบทที่ 3 นั้นไม่อาจสรุปเรื่องที่มาของเนื้อหาได้ เพราะปริสาระที่พบในเอกสารฉบับ
หลักนั้นอาจให้ข้อมูลเพียงแต่เฉพาะส่วนที่มาหรือต้นเค้าของเอกสารเท่านั้น โดยมิได้มีปริสาระใด
แสดงข้อมูลที่มาของเนื้อหาอย่างเฉพาะเจาะจง การศึกษาหาที่มาของเนื้อหาจึงจาเป็นต้องศึกษาจาก
ส่วนเนื้ อ หาโดยตรงประกอบด้วยเพื่อหาข้อมูลสาหรับน ามาศึกษาวิเคราะห์ถึง ที่มาของเรื่องวอก
ไครหิน นี้ ในเบื้อ งต้นตามที่ได้ก ล่าวไว้ในบทน าส่วนของความสาคัญและที่ มาของปัญหาว่า อุดม
รุ่งเรืองศรี แสดงทัศนะไว้ว่าวรรณกรรมเรื่องวอกไครหินนี้คล้ายกับวรรณกรรมจีนเรื่องไซอิ๋ว (2546:
622) ซึ่งผู้ศึกษาเห็นพ้องต้องกับความเห็นดังกล่าว และจากการพิจารณาในเบื้องต้นโดยอาศัยทัศนะ
ในปัจ จุบัน กอปรกั บความคิดเชิง อานาจรวมศูนย์ต ามบริบททางการเมืองแล้วนั้ น จึง อนุ มานแต่
เบื้องต้นว่าวอกไครหินนี้อาจได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมแปลของสยาม
เนื้อหาของวรรณกรรมที่มีความคล้ายกันกับวรรณกรรมจีนแปลเรื่องไซอิ๋วนั้น หากพิจารณา
บริบทแวดล้อมทางสังคมประกอบอาจชี้นาไปได้ว่าอิทธิพลของการแปลวรรณกรรมจีนที่มีการแปลมา
ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เรื่อยมานั้นได้แผ่ขยายไปยังล้านนา “…โดยมีคากล่าวสืบกันมาว่าเมื่อใน
สมัยรัช กาลที่ 1 พระบาทสมเด็จ -พระพุท ธยอดฟ้าจุฬ าโลก มีพระราชดารัส สั่ง ให้แปลหนั ง สื อ
พงศาวดารจีนเป็นภาษาไทย 2 เรื่องคือ เรื่องไซ่ฮั่นเรื่อง 1 กับเรื่องสามก๊กเรื่อง 1” (สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2545 : 29) ไซอิ๋ว เป็นวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่ได้แปลจากวรรณกรรมจีนเรือ่ ง
西遊記 xī yóu ji ซีโหยวจี้ เป็นภาษาไทย โดยแปลครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระโสภณอักษร
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กิจ (เล็ก สมิตสิริ) ให้นายติ่นแปล และ นายเทียนวัณณโภเรียบเรียง เป็นหนังสือ 65 เล่มสมุดไทย โรง
พิมพ์โสภณพิพรรฒนากรพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2449 เป็นสมุด 4 เล่ม (สมเด็จกรมพระยาดารงรา
ชานุภาพ, 2545 : 35) ในช่วงเวลานั้นสยามและล้านนามีความสัมพันธ์กันทางการเมืองที่เปลี่ยนไป
โดยการลงนามในสนธิสัญญาเชียงใหม่ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2417 ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธ์จากประเทศราชมาสู่การปกครองแบบพระราชอาณาเขต (เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว,
2553 : 2)
จากการพิจารณาอายุของเอกสารตัวเขียนและการแพร่กระจายของเอกสารตัวเขียนเรือ่ งวอก
ไครหินนั้นพบว่า อายุของเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ที่พบทั้งหมดในฐานข้อมูล นั้นมีอายุน้อย
กว่าการจัดแปลและพิมพ์เรื่องไซอิ๋วครั้งแรกในสยามเมื่อปี 2449 โดยเอกสารตัวเขียนที่อยู่ในประเทศ
ไทยลาดับที่ 1 คือวอกไครหิน วัดบ้านแหลว อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่จารเอกสาร พ.ศ.
2465 และเอกสารทีอ่ ยู่ในสปป. ลาวลาดับที่ 1 คือวอกไข่หิน วัดทิบปะระดาราม เมืองเชียงร่อน แขวง
ไชยะบูลี สปป. ลาว ปีที่จารเอกสาร พ.ศ. 2473 จากอายุเอกสารตัวเขียนที่พบและด้วยความนิ ยมใน
การแปลวรรณกรรมจีนในสยามที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบกับบริบท
ทางด้านการเมืองการปกครองที่สยามผนวกล้านนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ อาจจะทาให้
พิจารณาไปได้ว่าวรรณกรรมเรื่องวอกไครหินอาจได้รับอิทธิพลด้านวรรณกรรมแปลวรรณกรรมจีน
จากสยาม แต่หากการพิจารณาด้านอายุของเอกสารประกอบกับบริบททางสังคมไม่อาจจะสรุปความ
ได้ว่าที่มาของวรรณกรรมเรื่องวอกไครหินนั้นเป็นอิทธิพลจากวรรณกรรมแปลเรื่องไซอิ๋ว จาต้องพึ่ ง
ข้อมูลในด้านเนื้อหาของเรื่องประกอบด้วย
เมื่อพิจารณาเนื้อหาวรรณกรรมเรือ่ งวอกไครหินจะพบข้อสังเกตประการหนึง่ ที่เป็นข้อเด่นชัด
ที่สุดว่าวรรณกรรมเรื่องนี้มีต้นเค้ามาจากวรรณกรรมจีน คือลักษณะของชื่อตัวละครที่ปรากฏภายใน
เรื่องมีการทับศัพท์ภาษาจีน โดยคาทับศัพท์ภาษาจีนที่ปรากฏนั้นเป็นการทับคาศัพท์จากคาภาษาจีน
ที่มีสาเนียงคล้ายคลึงกับภาษาจีนกลาง มิใช่ภาษาหมิ่นใต้11 และเป็นสาขาหนึ่งของภาษาจีนทีพ่ บได้ใน
การทับศัพท์คาศัพท์ในวรรณกรรมแปลจีนของสยาม ซึ่ง เป็นภาษาของกลุ่มชาวจีนส่วนใหญ่ที่อพยพ
ถิ่นฐานเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วย กลุ่มคนจีนอพยพที่พูดภาษา
หมิ่น ใต้สาเนียงฮกเกี้ ยนและแต้จิ๋วนี้ส่งอิทธิพลโดยตรงต่อการแปลวรรณกรรมไทยเป็นอย่างมาก
(สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2545 : 35)

11

ภาษาหมิ่นใต้ หรือ ภาษาหมิ่นหนาน เป็นภาษาย่อยของภาษาจีน พูดกันในบริเวณตอนใต้ของมณฑลฝูเจี้ยนและบริเวณใกล้เคียง
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ภาษาหมิ่นใต้และภาษาจีนกลางมีความแตกต่างกันของระบบเสียง (Phonology) ทาให้การ
ออกเสียงคา ๆ เดียวกันในภาษาทั้งสองนั้นมีความแตกต่างกัน การศึกษาเปรียบเทียบชื่อเฉพาะจาก
เรื่องไซอิ๋วและเรื่องวอกไครหิน ทาให้ทราบว่าสาเนียงภาษาจากการแปลทับศัพท์ที่ปรากฏนั้นแตกต่าง
กัน หมายความว่าผู้รู้ภาษาจีนที่เป็นผู้แปลหรือผู้ที่มีส่วนช่วยในการแปลวรรณกรรมเรื่องซีโหยวจี้ เป็น
เรื่องไซอิ๋ ว และ วอกไครหิน นั้ น เป็น ผู้ พูดภาษาจีน ที่ มาจากถิ่ น ฐานที่ ต่างกั น โดยผู้ แปล 12 เรื่อง
ไซอิ๋ว เป็นกลุ่มคนที่พูดภาษาหมิ่นใต้สาเนียงใดสาเนียงหนึ่ง และผู้แปลเรื่องวอกไครหินนั้นเป็นกลุ่ม
คนที่พูดภาษาจีนสาเนียงหนึ่งในกลุ่มภาษาจีนกลาง13
เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างเสียงในภาษาจีนกลางและภาษาหมิ่นใต้ ผู้ศึกษาจึง
เปรียบเทียบชื่อเฉพาะในเรื่องซีโหยวจี้โดยใช้วิธีการออกเสียงในภาษาจีนกลาง และภาษาหมิ่นใต้ กับ
คาทับศัพท์ชื่อเฉพาะจากเรื่องไซอิ๋ว และ เรื่องวอกไครหิน เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่าผู้แปลของทั้งสองเรื่อง
นั้นเป็นผู้ที่พูดภาษาจีนคนละกลุ่มกัน โดยยกตัวอย่างจากชื่อตัวละครที่ปรากฏร่วมกันจากทั้งสองเรือ่ ง
โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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แม้สำเนียงที่ปรากฏจากการทับศัพท์ในเรื่องวอกไครหินนั้นจะมีความคล้ายกับภาษาจีนกลาง แต่ยงั คงมีความแตกต่างซึง่ ไม่สามารถ
ระบุได้ว่ามาจากสำเนียงภาษาจีนกลางถิ่นใด หรือเกิดจากการถ่ายถอดเสียงโดยใช้ตัวอักษรธรรมนั้นไม่สามารถถ่ายถอดเสียงภาษาจีนได้
ตรง หรืออาจถ่ายถอดตามเสียตามความเข้าใจงของผู้ใช้ภาษาที่ไม่ด้พูดภาษาจีนเป็นภาษาแม่

81
ตารางที่ 10 ตารางเปรียบเทียบเสียงคำทับศัพท์ชื่อเฉพาะ
ชื่อเฉพำะจำก ภำษำหมิ่นใต้14 คำทับศัพท์ชื่อ
เรื่อง ซีโหยวจี้
เฉพำะจำก
เรื่องไซอิว๋
/chhiak kiok tāi ชิดเคียดไต้
赤腳大仙
sian/
เซียน
/ tɕʰit4
kʰiət3 taj3
siən1/
/lí thi ông/
ลิทีอ๋อง
李天王
/liʔ4 tʰiː1
ʔɔŋ5/
/jī nn̂g/
ยี่หนึง
二郎
/jiː3 nɯŋ5/

ภำษำจีนกลำง คำทับศัพท์ชื่อ
เฉพำะจำกเรื่อง
วอกไครหิน15
/chì jiǎo dà สีจอตาแซง
xiān/
/si1 cɔː1 taː1
sɛːŋ2/

/lǐ tiān wáng/ ลิแธนวาง
/liʔ8 tɛːn2
waːŋ2/
/èr láng/
เออลาง
/ʔɤː2 laːŋ2/

จากตารางข้างต้นเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าภาษาจีนที่ใช้ในเรื่องไซอิ๋วนั้นคล้ายกับภาษา
หมิ่นใต้สาเนียงฮกเกี้ยนซึ่งผู้ศึกษาใช้เป็นตัวแทนของเสียงภาษาหมิ่นใต้ ส่วนชื่อเฉพาะในวรรณกรรม
เรื่องวอกไครหินนั้นใกล้เคียงกับเสียงภาษาจีนกลาง มิใช่สาเนียงกลุ่มภาษาหมิ่นใต้อย่างเรื่องไซอิ๋ว นี่
คือหลักฐานที่ชี้ชัดว่าเรื่องวอกไครหิน และเรื่องไซอิ๋วนั้น ต่างเป็นวรรณกรรมแปลจากเรื่องซีโหยวจี้ใน
ลักษณะต่างคนต่างแปล ไม่ได้ส่งอิทธิพลถึงกันในด้านการแปล แม้ว่าสยามจะมีการแปลวรรณกรรม
จีนอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และความสัมพันธ์ระหว่างสยามและ
ล้ า นนาก็ ก ระชั บแน่ น แฟ้ น มากขึ้ น ด้ ว ยบริบ ททางการเมื อง แต่ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า ในทางด้าน
วรรณกรรมจะมีการส่งอิ ทธิพลถึ งกั นโดยเฉพาะทางด้า นวรรณกรรมแปลจีน อย่างเรื่องไซอิ๋วไปสู่
ล้านนา

14
15

ใช้สำเนียงฮกเกี้ยนในการแสดงตัวอย่าง ข้อมูลการถ่ายถอดเสียงจาก wiktionary.org
ถ่ายถอดเสียงจากเกณฑ์ระบบเสียงภาษาไทยถิ่นเหนือ ในตำราเรียนอักษรไทยโบราณ
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จากผลการศึกษาเรื่องปริสาระและการวิเคราะห์ 4 ปัจจัยสาคัญในบทที่ 3 สะท้อนว่าเอกสาร
ตัวเขียนเรื่องวอกไครหินฉบับวัดบ้านแหลว ซึ่งเป็นฉบับหลักในการวิจัยโดยเป็นฉบับที่มีอายุการผลิต
ที่ เ ก่ าแก่ ที่สุดจากเอกสารทั้งหมดในฐานข้อมูล นั้ น เป็น เอกสารที่เป็นฉบับคัดลอก โดยข้อมูลจาก
ปริสาระในหัวข้อ 3.1 ปริสาระให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบท ปรากฏข้อความ ‘วอกไครหินผูกต้นธัมม์นี้เป็น
ความภายเหนือบ่พอเข้าใจพิจ ารณาไว้เ ถอะเจ้า ’ และปริสาระในหัวข้อ 3.2.1 ปริส าระให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเอกสารด้านการผลิต ที่ปรากฏข้อความว่า ‘เฉพาะแต่เดิมนั้นย่ามันก็เป็นตัวลิกเงี้ยวเป็นคำ
เงี้ยว’ เป็นส่วนสนับสนุนสมมติฐานดังกล่าว ‘ความภายเหนือ’ นี้เป็นคำสำคัญที่สามารถตีความได้ว่า
วอกไครหินฉบับ วัดบ้านแหลวได้คัดลอกมาจากเอกสารที่มาจากภูมิภาคตอนบนของล้านนาอย่างแน่
ชัด แสดงว่ามีเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหินฉบับที่เป็นต้นแบบของฉบับวัดบ้านแหลว และมีอายุ
มากกว่าเอกสารฉบับวัดบ้านแหลว ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเป็นเอกสารที่มาจากภายนอกเนื่องจาก
ข้อมูลตามปริสาระที่ปรากฏทั้งสอง แต่จากฐานข้อมูลไม่ปรากฏเอกสารฉบับต้นแบบดังกล่าวเป็นไปได้
ว่าอาจสูญหายหรือชำรุดเสียหายไปเสียก่อนจะมีการทำสำรวจเอกสารตัวเขียน โดยที่มาของเอกสาร
ตัวเขียนนั้นแน่นอนว่ามาจากภูมิภาคทางตอนเหนือของล้านนา แต่จะหมายถึงที่ใดไม่สามารถระบุชัด
โดยสันนิษฐานว่าอาจเป็นเอกสารของชาติพันธุ์ไทลื้อ โดยรับอิทธิพลมาจากภูมิภาคตอนบนอีกทอด
หนึ่งเช่นกันคือ เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปันนา มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อที่มีความใกล้ชิดกับประเทศจีนอาจเป็นผูร้ ับเอาวรรณกรรมซีโหยวจี้มาแปลเป็น
ฉบับของตนและแพร่กระจายมายังภูมิภาคตอนล่างอย่างแขวงหลวงน้ำทา ไชยะบูลี สปป. ลาว และ
ล้านนา ประเทศไทย
2. แหล่งเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน
การแพร่กระจายของเอกสาร อ้างอิงจากเอกสารที่พบในฐานข้อมูลทั้งสองข้างต้น มีข้อมูล
ระบุที่มาของเอกสารตัวเขียนแต่ละฉบับไว้อย่างชัดเจน เมื่อนำมาระบุตำแหน่งลงบนแผนที่ ทำให้
สามารถแสดงลักษณะการกระจายของเอกสารตัวเขียนได้ โดยข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเอกสารตัวเขียน
ทั้งหมดนั้นอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคี ยงกันคือบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยจังหวัด ลำพูน เชียงใหม่
เชียงราย และฝั่งสปป. ลาวบริเวณแขวงหลวงน้ำทา และไชยะบูลี
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ภาพที่ 45 ตำแหน่งของเอกสารที่พบตามฐานข้อมูล
เอกสารที่พบในประเทศไทยมีจำนวน 4 ฉบับ พบในจังหวัดเชียงราย 2 ฉบับ ที่วัดบ้านแหลว
และ วัดดงมะดะ พบในจังหวัดเชียงใหม่ 1 ฉบับ ที่วัดป่าสักน้อย และพบในจังหวัดลำพูน 1 ฉบับ 16 ที่
วัดห้วยกาน อายุของเอกสารตามลำดับคือ วอกไครหิน วัดบ้านแหลว จ.ศ. 1284 (พ.ศ. 2465) วอก
ไครหิน วัดดงมะดะ จ.ศ. 1311(พ.ศ. 2492) วอกไครหิน วัดห้วยกาน จ.ศ. 1316 (พ.ศ. 2497) และ
วอกไครหิน วัดป่าสักน้อย จ.ศ. 1325 (พ.ศ. 2506)
เอกสารที่พบในสปป. ลาวมีจำนวน 8 ฉบับ กระจายอยู่ 2 แขวงคือ แขวงไชยะบูลี และ แขวง
หลวงน้ำทา โดยเอกสารที่แขวงไชยะบูลีทั้งหมดพบที่ เมืองเชียงร่อน 3 ฉบับคือ วัดทิบปะระดาราม
วัดพิมโยดาราม และวัดกุละถะดาราม อายุของเอกสารตามลำดับคือ วอกไข่หิน วัดทิบปะระดาราม
จ.ศ. 1292 (พ.ศ. 2472) วอกไข่หิน วัดพิมโยดาราม จ.ศ. 1297 (พ.ศ. 2478) และ พยาวอกไข่หิน วัด
กุละถะดาราม จ.ศ. 1355 (พ.ศ. 2536) เอกสารทั้งหมดเป็นใบลาน เอกสารที่พบในแขวงหลวงน้ำทา
เมืองนาแล เป็นใบลาน 1 ฉบับ คือ วอกไข่หิน วัดสิริดอนใจ จ.ศ. 1304 (พ.ศ. 2486) และที่เมืองสิง
จำนวน 4 ฉบับ ที่ บ้านยางเพียง บ้านน้ำแก้วน้อย บ้านนาคำ และวัดบ้านนาใหม่ เป็นพับสา อายุของ
เอกสารตามลำดับคือ วอกไข่หิน บ้านยางเพียง จ.ศ. 1346 (พ.ศ. 2527) วอกไข่หิน บ้ านน้ำแห้วน้อย
จ.ศ. 1351 (พ.ศ. 2532) ทัมวอกไข่หิน บ้านนาคำ จ.ศ. 1360 (พ.ศ. 2541) วอกไข่หิน วัดบ้านนาใหม่
ไม่ปรากฏปี

16

ข้อมูลจากเอกสารชุด HHHWC-2124 ซึ่งเป็นสมุดคัดลอกที่ระบุที่มาของต้นฉบับว่าเป็นต้นฉบับจากวัดห้วยกาน อำเภอบ้านโฮ่ง
จังหวัดลำพูน
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วรรณกรรมเรื่องวอกไครหินทีพ่ บในประเทศไทย และวรรณกรรมเรื่องวอกไข่หินที่พบที่ สปป.
ลาว มีเนื้อหาเดียวกัน แบ่งเป็นตอนทั้งสิ้น 7 ตอน 7 ผูกเช่นเดียวกัน และสำนวนเนื้อหาของเรื่องนั้น
พิจารณาได้ว่าเป็นสำนวนเดียวกัน เพียงแต่อาจมีข้อความ หรือคำที่ต่างกันไปบ้างเล็กน้อยซึ่งเป็นไปได้
ว่าเกิดจากการคัดลอกเอกสารตัวเขียนสืบ ๆ กันมาทำให้มีการคลาดเคลื่อนในส่วนของเนื้อความไป
โดยเอกสารทั้งสองฉบับที่ยกมาเปรียบเทียบกันนั้นคือเอกสารตัวเขียนวอกไครหิน วัดบ้าน
แหลว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ปีที่จาร จ.ศ. 1284 (พ.ศ. 2465) ซึ่งเป็นเอกสารตัวเขียนฉบับที่
เก่าแก่ที่สุดที่พบในประเทศไทยตามฐานข้อมูล และเอกสารตัวเขียนวอกไข่หิน วัดทิบปะระดาราม
เมืองเชียงร่อน แขวไชยะบูลี ปีที่จาร จ.ศ. 1292 (พ.ศ. 2472) ซึ่งเป็นเอกสารตัวเขียนฉบับทีเ่ ก่าที่สดุ ที่
พบใน สปป.ลาวตามฐานข้อมูล โดยใช้เนื้อหาในตอนต้นเรื่องในผูกที่ 1 คือตอนกำเนิดจักรวาลจนถึง
การกำเนิดของวอก ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 11 ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาวรรณกรรมเรือ่ งวอกไครหินและวอกไข่หิน ตอนกำเนิดตัวละคร
วรรณกรรมเรื่องวอกไครหิน
วรรณกรรมเรื่องวอกไข่หิน
นโมตัสสัตถุ ที่นจี้ ักกล่าวด้วยปฐมกัปก่อนแล ผู้มี นโมตัสสัตถุ ที่นี้จักกล่าวยังปฐมกัปก่อนแล ผู้มี
ปัญญาพึงรู้ดงั่ นี้เถอะ ยามตัง้ กัปปฐมหัวที่นั้นก็ ปัญญาพึงดังนีเ้ ถอะ ยามเมื่อตั้งปฐมกัปหัวที่นั้น
มาตั้งเขาสิเนโรบรรพตาตัง้ ตำกางหื้อเป็นทำนาย ก็มาตั้งเขาสิเนโรราชบรรพตาไว้ตำกางหื้อเป็น
ทายไว้แก่ทวีปทั้ง ๔ แล้วก็มาตัง้ เขาสัตบริภัณฑ์ จำหงายแก่ทวีปทัง้ สี่แล้วก็มาตั้งเขาหรภํทั้ง ๗
ทั้ง ๗ แวดล้อมชุกลำชุพายแล้วมาแต่งยังทวีป รอดชุคำชุพายแล้วมาแต่งยังทวีปใหญ่ทั้งสี่ทวีป
ทั้ง ๔ อยู่ตำกางอันมีทวีปน้อย ๕ ร้อยหากเป็น น้อย ๒ พันเป็นบริวานหั้นแลภายวันออกคือว่า
บริวารหั้นแลในทวีปน้อยสองพันหากเป็นบริวาร บุพวิเทหทวีปหนใต้ชื่อว่าชมพูทวีปคือว่าภาย
หั้นภายวันออกชือว่าบุพวิเทหแลทวีปภายใต้ชื่อ หนวันตกชื่อว่าอรมโคยานทวีปภายหนเหนือ
ว่าชุมพูทวีปภายวันตกชื่อว่าอมรโคยานทวีป
ชื่อว่าอุดรโขทวีปแลดังบุพวิเทหทวีปนั้นมีทวีป
ภายเหนือชื่อว่าอุดรโขทวีปดังบุพวิเทหทวีปมี น้อยชื่อว่าอรทวีปนั้นมีดอยลูก ๑ ชื่อว่าบุพ
ทวีปน้อยอัน ๑ ชื่อว่าอรทวีปในอรทวีปนั้นมีดอย บรรพตาว่าอั้นปลายดอยนั้นมีหินลูก ๑ สูง ๔
ลูก ๑ ชื่อว่าบุพผาลาว่าอั้นปลายดอยอันนั้นมีหิน วา ๔ ศอกปลายคืบ ๑ ลวงกว้างมีสี่วาปลายสี่
ลูก ๑ สูงสี่ศอกปลายคืบ ๑ กว้างมีสี่วาสี่ศอก ศอกปลายคืบ ๑ หน้าหมากหินลูกนั้นมี ๘ รู ๔
ปลายคืบ ๑ หน้าหมากหินลูกนั้นมีแต่ปฐมกัปมา บัวแต่ปฐมกัปเทียรย่อมได้รสแห่งฟ้าได้พิชแห่ง
เทียรย่อมได้ยังรสฟ้าพิชแห่งดินแลได้เตชะแห่ง พระอาทิตย์ได้ชุ่มเย็นแหงพระจันทร์ตั้งอยูเ่ สี้ยง
พระอาทิตย์อันชุ่มเย็นแลพระจันทร์อันตั้งอยู่
กาลอันนานหาประมาณบ่ได้หิน
เสี้ยงกาลนั้นนานหาประมาณบ่ได้
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ตารางที่ 11 ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาวรรณกรรมเรื่องวอกไครหินและวอกไข่หิน ตอนกำเนิดตัวละคร
(ต่อ)
วรรณกรรมเรื่องวอกไครหิน
ยังหินลูกนั้นเท้าบังเกิดเป็นอคัพภ์นานนักลวด
แตกเป็นไข่หินลูกนั้นได้ชุต้องแดดลมลวดกับเกิด
เป็นวอกตน ๑ มีหน้าตาหัวหางตีนมือสบดั้ง
บรมวลเที่ยวไปมามีรัศมีตาส่องแจ้งลวดถึงเวไช
ยนต์ปราสาทแห่งอินทราธิราชหั้นแลพระยา
อินทราจึงดูด้วยทิพพจักขุญาณแห่งตนแล้วก็มา
หันรัศมีตาแห่งวอกหินตัวนั้นก็รู้ว่าไข่หินลูกนั้น
ได้ถูกต้องรสแห่งแดดแลลมลวดเกิดเป็นวอกใน
ทิศทั้ง ๔ เหตุนั้นจจึงมีรัศมีตาส่องแจ้งรอดเวไช
ยนต์ปราสาทแห่งตนเพ่ออั้นแลอินทร์กร็ ู้แล้วก็
อยู่ตามสวัสดีหั้นแล
(บล. ล้านนา, 1284: 1/1-2)

วรรณกรรมเรื่องวอกไข่หิน
หินลูกนั้นก็เกิดยังคภนานนักก็ลวดแตกเป็น
ไข่หินลูก ๑ กลิง้ เกลือกอยู่เหนือหินลูกนั้นได้
ถูกต้องแดดแลลมลวดกลายเกิดเป็นวอกตัว ๑
มีหน้าตาหัวหางตีนมือบรมวลแล้วก็มาเรียน
ย่างเที่ยวไปมาแล้วมีรัศมีตาส่องแจ้งรอดเวียง
ไขยันต์ปราสาทแห่งอินทราธิราชหันแลพระยา
อินทราจึงเล็งดูทิพจักขุญาณแห่งตนตนลงมาก็
มาหันรัศมีตาแห่งวอกหินตัวนั้นก็รู้ว่าไข่หินลูก
นั้นถูกต้องยังรัศมีแดดแลลมลวดกลายเกิดเป็น
วอกมาไว้ทิศทั้งสีเ่ หตุนั้นจึงได้รัศมีตาส่องแจ้ง
รอดเวียงไชยันต์ปราทแห่นตนโคเพ่ออั้นแล
ครั้นอินทร์รู้แล้วก็อยู่สวัสดีหั้นแล
(ทร. ลื้อ, 1297: 1/1-2)

เมื่อสำนวนเนื้อหาของเรื่องวอกไครหินและวอกไข่หินเป็นสำนวนเดียวกันนั้นแสดงว่าเอกสาร
ตัวเขียนทั้งสองมีที่มาจากเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้เอกสารที่พบในประเทศไทยมีปริสาระระบุว่าเป็น ‘ความ
ภายเหนือ’ แม้อายุเอกสารตัวเขียนจะเก่ากว่าแต่นั้นไม่ได้หมายความเอกสารที่พบในประเทศไทยจะ
เป็นต้นตำหรับของเรือ่ งวอกไครหินได้ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานสนับสนุนอีกประการหนึ่งคือข้อความใน
ส่วนท้ายผูกที่ 7 ของเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหินและวอกไข่หิน นั้นมีความแตกต่างกัน ดังตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 12 ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาวรรณกรรมเรือ่ งวอกไครหินและวอกไข่หิน ตอนจบ
วอกไครหิน
วอกไข่หิน
เสี้ยงกรรมวิบากแห่งมันแล้วก็จักมีผู้มาโปรดเอา เมื่อใดเสี้ยงกรรมวิบากแห่งมันนัน้ ก็หากจักมีผู้
ออกด้วยกรรมวิบากแห่งพระยาวอกเถื่อนเมือ่
มาโปรดเอามันออกบ่อย่าชแลกรรมวิบากแห่ง
ยามใดจึงพ้นจากจักมีผู้ดังฤามาโปรดท่าฟังรวด วอกเถื่อนเมือ่ ใดยามใดจึงพ้นบ่มผี ู้ใดจักมา
จักมาภายหน้าหาจักไขไปบ่อย่าชแลกริยาเทสนา โปรดมันได้เสี้ยงภัททกัปป์บ่อย่าชแลนิถิตํกริยา
วอกไครหินผู้ถ้วน ๗ ก็สะเด็ดบัวรมวรเท่านี้ก่อน เทสนาสังวัณณาเทศนาปฐมวอกไข่หินผูก
แล
ปลายก็สะเด็ดบรมวลกาลควรเท่านี้ก่อนแล
(บล. ล้านนา, 1284: 7/14)
(ทร. ลื้อ, 1292: 7/18 )
เสี้ยงกรรมวิบากแห่งมันแล้วก็หากจักมาโปรดเอา เมื่อใดเสี้ยงกรรมวิบากแห่งมันนัน้ ก็หากจักมีผู้
มันออกด้วยกรรมวิบากแห่งพระยาวอกเถื่อนเมื่อ มาโปรดเอามันออกบ่อย่าชแลกรรมวิบากแห่ง
ยามใดจึงจักพ้นจากจักมีผู้ชื่อดังฤามาโปรดท่าฟัง วอกถึงเมื่อใดยามใดจึงพ้นบ่มผี ู้ใดจักมาโปรด
ผูกจักมาภายหน้าหากจักไขไปบ่อย่าชแลกริยา มันได้เสี้ยงภัททกัปป์บ่อย่าชแลนิตถิตํกริยา
อันเทศนาวอกไครหินผูกถ้วน ๗ ก็สำเร็จสะเด็ด เทศนาสังวัณณนาเทศนาปฐมวอกไข่หินผูก
บรมวลกาลควรแล้วเท่านีก้ ่อนแล
ปลายก็สะเด็ดบรมวลกาลควรเท่านี้ก่อนแล
(ดด. ล้านนา, 1311: 7/17)
(พร. ลื้อ, 1297: 7/24)
เมื่อใดเสี้ยงกรรมวิบากแห่งมันก็หากจักมาโปรด เมื่อใดเสี้ยงกรรมวิบากแห่งมันนัน้ ก็หากจักมีผู้
เอามันออกด้วยกรรมวิบากแห่งพระยาวอกเมื่อ มาโปรดเอามันออกมาบ่อย่าชแลกรรมวิบาก
ยามใดจึงจักพ้นจักมีผู้ชื่อดังฤามาโปรดนั้นชาว่า แห่งมันเสี้ยงภัททกัปป์บ่อย่าชแลนิตถิตํกริยา
อั้นพระยาวอกตัวนั้นถ้ามันเสี้ยงกรรมวิบากของ เทศนาสังวัณณนาเทศนาปฐมวอกไข่หินผูก
มันแล้วก็จงึ จักพ้นชแลว่าอั้นก็มีวันนั้นแลกริยาสัง ปลายก็สะเด็ดบรมวลกาลควรเท่านี้ก่อนแล
วัณณนาจาด้วยวอกไครหินผูกถ้วน ๗ ก็สำเร็จ (กร. ลื้อ, 1355: 7/15)
สะเด็ดแล้วบรมวลเท่านี้ก่อน
(ปน. ล้านนา, 1325: 7/18)
เมื่อใดแลเสี้ยงกรรมแห่งมันแล้วก็หากจักมีผู้มา
โปรดเอาออกด้วยกรรมวิบากแห่งพระยาวอก
เถื่อนเมื่อยามใดจึงจักพ้นจากจักมีผู้ดังฤามาโปรด
ท่าฟังรวดจักมาพายหน้าหากจักไขไปบ่อย่าชแล
กริยาอันเทสนาวอกไครหินผูกถ้วน ๗ ก็สำเร็จ
สะเด็ดแล้วเท่านี้กอ่ นแล
(หก. ล้านนา, 1334: 1/107)
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จากตารางที่ 12 เป็นส่วนลงท้ายของเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหินที่พบในประเทศไทยทั้ง
4 ฉบับ เปรียบเทียบกับส่วนลงท้ายของเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไข่หินที่พบทีส่ ปป.ลาวที่อยู่ในรูปแบบ
ของใบลาน 3 ฉบับจากทั้งหมด 4 ฉบับที่เป็นใบลาน แต่เนื่องด้วยในเอกสารตัวเขียนฉบับ วัดสิริดอนใจ
สปป.ลาว นั้นไม่สมบูรณ์ โดยไม่พบผูกที่ 7 จึงไม่มีข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบ โดยข้อมูลสำคัญจากการ
เปรียบเทียบประการแรกคือเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหินลงท้ายว่า ‘วอกไครหินผูกถ้วน ๗’ สิ้นทั้ง
4 ฉบับในขณะที่เอกสารวอกไข่หินลงท้ายว่า “วอกไข่หินผูกปลาย” ทั้ง 3 ฉบับเช่นกัน สะท้อนให้เห็น
ถึงมุมมองที่มีต่อเอกสารเรื่องเดียวกันนี้ของทั้งสองกลุ่มชนที่ต่างกัน โดยเอกสารของทางไทลื้อในสปป.
ลาวนั้นสะท้อนว่า เอกสารในผูกที่ 7 นี้เป็นเอกสารผูกสุดท้ายหรือ “ผูกปลาย” ตามที่เขียนลงไปนั้น
ในขณะที่เอกสารของทางล้านนาไม่ได้สะท้อนถึงว่าเอกสารผูกที่ 7 นี้เป็นผูกสุดท้าย
นอกจากนั้นข้อมูลสนับสนุนอีกประการหนึ่งคือ ข้อความในส่วนของตอนจบเรื่องในเอกสาร
ล้านนาว่า “โปรดท่าฟังรวดจักมาภายหน้าหาจักไขไป” (บล. ล้านนา, 1284: 7/14) และ “โปรดท่าฟัง
ผูกจักมาภายหน้าหากจักไขไป” (ดด. ล้านนา, 1311: 7/17) เป็นการกล่าวในทานองที่ว่าเรื่องวอก
ไครหินนี้ยังมิจบเรื่อง ยกเว้นในเอกสารตัวเขียนวอกไครหิน วัดป่าสักน้อยที่ไม่ปรากฏข้อความใน
ลักษณะดังกล่าวฉบับเดียว แต่ในทางตกกันข้ามเอกสารที่พบในสปป.ลาวที่ปรากฏข้อความว่า “…
เทศนาปฐมวอกไข่หินผูกปลายก็สะเด็ดบรมวลกาลควรเท่านี้ก่ อนแล” ในลักษณะเดียวกันนี้สิ้นทั้ง 3
ฉบับ ไม่ป รากฏข้อ ความในลักษณะที่ว่ามีเนื้อเรื่องให้ติดตามต่อในการเทศนาครั้ง หน้า ซึ่ง จาก
ข้อเท็จจริงในส่วนของเนื้อเรื่องของเรื่องวอกไครหิน (วอกไข่หิน) นั้นจบสมบูรณ์ที่ผูก 7 มุมมองที่มีต่อ
เอกสารที่ต่างกันของทั้งสองกลุ่มชนนั้นสะท้อนว่าเอกสารของไทลื้อนั้นแสดงให้เห็นว่าในบริบทสัง คม
ของชาวไทลื้อรู้จักเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงทราบว่าเนื้อหาของเรื่องนี้บริบูรณ์ที่ผูก 7 โดยเรียกผูกนี้ว่าเป็น
ผูกปลาย ในขณะที่บริบทสังคมล้านนาอาจจะรับเรื่องนี้มาโดยไม่ทราบว่ามีเนื้อหาต่อเนื่องหรือจบ
บริบูรณ์แล้วที่ผูก 7 จึงเขียนไปในทำนองที่ว่าให้ตามเนื้อเรื่องต่อในผูกหน้าแต่จากฐานข้อมูลนั้นไม่
พบว่ามีเอกสารต่อเนื่องจากผูกที่ 7 และตามข้อเท็จจริงก็คือเรื่องวอกไครหินนี้จบสมบูรณ์ที่ผูกที่ 7

ภาพที่ 46 ใบลานวอกไครหิน วัดดงมะดะ ผูกที่ 7 อังกา ซ หน้า 18
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เอกสารตัวเขียนวอกไครหิน ฉบับวัดดงมะดะ พบปริสาระให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอาสารในส่วนลง
ท้ายถอดความได้ว่า ‘อาภิชโย อ้วน ภิกขุเขียนทั้งหมดรวมมี 7 ผูกด้วยกันแลยังหันท่าบ่เสี้ยงเนื่องเทื่อ
เพราะย่ามี 7 ผูก เท่านี้วันหลัง ได้ป ะพบก็ ค่ อยพยายามหาหื้ อมั นครบถ้ ว นแล’ ปริส าระนี้เ ป็ น
ข้อสนับสนุนอีกข้อหนึ่งที่ว่าในบริบทสังคมล้านนาเข้าใจว่าวรรณกรรมเรื่องวอกไครหินนี้มีเนื้อเรื่องต่อ
ซึ่งเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับบริบทสังคมไทลื้อ และตามข้อเท็จจริง
สรุปเรื่องที่มาของเรื่องวอกไครหิน จากข้อมูลที่พบทั้งหมดตามที่ได้แสดงไว้ข้างต้นสะท้อนให้
เห็นถึงว่าวรรณกรรมเรื่องวอกไครหินนี้เป็นวรรณกรรมของทางไทลื้อที่รับมาจากวรรณกรรมจีนเรื่อง
ซีโหยวจี้ โดยมาแปลเป็นฉบับของตนเอง และเกิดการแพร่กระจายของเอกสารตัวเขียนไปยัง ภูมิ ภาค
อื่นซึ่งคือล้านนาด้วย ทำให้เรื่ องนี้มีการกระจายตัวอยู่ในส่วนของภาคเหนือของประเทศไทยจำนวน
หนึ่ง และจากการเปรียบเทีนบเนื้อหาทำให้ทราบว่าสำนวนของเรื่องที่ปรากฏในทั้งสองภูมิภาคคือ
ภาคเหนือของไทย และ แขวงหลวงน้ำทา แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว นั้นเป็นสำนวนเดียวกับ แต่มีความ
ต่างกันตามรายละเอียดปลีกย่อยเช่นคำอาจมีการคัดตกหรือแต่งเติมไปตามแต่ละฉบับ หรือในส่วนลง
ท้ายซึ่งเป็นทัศนะของผู้จารที่บันทึกไว้นั้นก็ต่างกันไปตามความรู้ความเข้าใจของผู้จารในบริบ ทสังคม
นั้น ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการนำมาวิเคราะห์ได้

ที่มาของชื่อเรื่อง
จากการค้นคว้าข้อมูลเอกสารตัวเขียนในฐานข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเอกสารตัวเขียนที่พบใน
ประเทศไทยเอกสารตัวเขียนของล้านนาปรากฏในชื่อว่า ‘วอกไครหิน’ ส่วนเอกสารที่พบอยู่ในสปป.
ลาวซึ่งเป็นเอกสารตัวเขียนของชาวไทลื้อปรากฏในชื่อ ‘วอกไข่หิน’ โดยปรากฏเป็นเช่นนี้เสมอกันจน
อาจสรุปได้ว่าเอกสารที่ใช้ชื่อวอกไครหินคือเอกสารของล้านนา และเอกสารที่ใช้ชื่อวอกไข่หินนั้นเป็น
เอกสารของไทลื้อ 17 ปัญ หาสำคัญ คือเหตุใดเอกสารตัวเขียนจาก 2 กลุ่ม วัฒ นธรรมที่ม ีเ นื้อหา
คล้ายคลึง กันจนกล่าวได้ว่าเป็นวรรณกรรมสำนวนเดียวกันนั้นถึงมีการเรียกชื่อต่างกัน ซึ่ง จาก
การศึกษาพบว่าที่มาของชื่อเรื่องนั้นมาจากเนื้อหาของเรื่องส่วนหนึ่งคือในส่วนของตัวละครหลักของ
เรื่องคือ ‘วอก’ ตัวหนึ่งซึ่งกำเนิดมาจาก ‘ไข่หิน’ โดยมีข้อความปรากฏในส่วนของเนื้อเรื่องว่า
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หมายถึงชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ในสปป.ลาว ณ ช่วงเวลาของเอกสารตัวเขียนนั้น ทั้งนี้มิได้รวมถึงชาวไทลื้อในเขตปกครองตนเองพิเศษ
สิบสองพันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากขอบเขตงานวิจัยชิ้นนี้มิได้ครอบคลุมไปถึงเอกสารในกลุ่มวัฒนธรรมดังกล่าว
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“…อรทวีปนั้นมีดอยลูก ๑ ชื่อว่าบุพผาลาว่าอั้นปลายดอยอันนั้นมีหินลูก ๑
สูงสี่ศอกปลายคืบ ๑ กว้างมีสี่วาสี่ศอกปลายคืบ ๑ หน้าหมากหินลูกนั้นมีแต่ปฐมกัป
มาเที ยรย่อ มได้ ย ัง รสฟ้า พิ ช แห่ ง ดิน แลได้ เ ตชะแห่ ง พระอาทิ ตย์อ ัน ชุ่ ม เย็นแล
พระจันทร์อันตั้งอยู่เสี้ยงกาลนั้นนานหาประมาณบ่ได้ยังหินลูกนั้นเท้าบังเกิดเป็นอ
คัพภ์นานนักลวดแตกเป็นไข่หินลูกนั้นได้ชุต้องแดดลมลวดกับเกิดเป็นวอกตน ๑ มี
หน้าตาหัวหางตีนมือสบดั้งบรมวล…”
(บล. ล้านนา, 1284: 1/1)

โดยเนื้อ เรื่อ งในส่วนของการกำเนิดวอกในเอกสารของล้านนาและเอกสารของไทลื้อมี
เนื้อความตรงกันแต่อาจแตกต่างกันในเรื่องของข้อความที่เกิดจากการคัดลอกดังนี้

“…อรทวีปนั้นมีดอยลูก ๑ ชื่อว่าบุพบรรพตาว่าอั้นปลายดอยนั้นมีหินลูก ๑
สูง ๔ วา ๔ ศอกปลายคืบ ๑ ลวงกว้างมีสี่วาปลายสี่ศอกปลายคืบ ๑ หน้าหมากหิน
ลูกนั้นมี ๘ รู ๔ บัวแต่ปฐมกัปเทียรย่อมได้รสแห่งฟ้าได้พิชแห่งพระอาทิตย์ได้ชุ่มเย็น
แหงพระจันทร์ตั้งอยู่เสี้ยงกาลอันนานหาประมาณบ่ได้หินลูกนั้นก็เกิดยังคภนานนักก็
ลวดแตกเป็นไข่หินลูก ๑ กลิ้งเกลือกอยู่เหนือหินลูกนั้นได้ถูกต้องแดดแลลมลวด
กลายเกิดเป็นวอกตัว ๑ มีหน้าตาหัวหางตีนมือบรมวล…”
(ทร. ลื้อ, 1292: 1/1)

ปัญหาสำคัญคือคำศัพท์สำคัญในเนื้อเรื่องตอนที่เป็นที่มาของชื่อเรื่องในเอกสารฉบับ วัดบ้าน
แหลวที่ใช้เป็นฉบับหลักในการศึกษานั้นเขียนอย่างแน่ชัดว่า “ไข่หิน” ตามที่ปรากฏข้างต้น แต่ในส่วน
ของชื่อเรื่องของเอกสารตัวเขียนนั้นเขียนเป็น “ไครหิน” ซึ่งสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน เช่นนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากเนื้อความในตอนกำเนิดตัวละครหลักในเอกสารที่พบทั้งหมด
จากทางประเทศไทย และสปป.ลาวว่ามีเอกสารฉบับใดหรือไม่ที่ปรากฏคำว่า ‘ไครหิน’ โดยใช้ข้อมูล
จากเอกสารล้านนาทั้งสิ้น 4 ฉบับ และใช้ข้อมูลจากเอกสารไทลื้อในส่วนของเอกสารที่เป็นใบลาน
ทั้งสิ้น 4 ฉบับตามฐานข้อมูล มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ว่าคำสำคัญที่ปรากฏในเนื้อเรื่องที่นำมาเป็น
ที่มาของชื่อเรื่องนั้นแท้จริงคือคำใด
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ตารางที่ 13 ตารางเปรียบเทียบชื่อเรื่อง
วอกไครหิน (ประเทศไทย)
ข้อความ
<ปริวรรต> /คำอ่าน/
<เปฺนไข้หฺริฺน> /เป็นไข่หิน/
<เปฺนไฅหฺริฺน> /เป็นไครหิน/
<เปฺนไฅหิฺน> /เป็นไครหิน/
<เปฺนไคฺรหิฺน> /เป็นไครหิน/
วอกไข่หิน (สปป. ลาว)
ข้อความ
ปริวรรต
<เปฺนไข้หิฺน> /เป็นไข่หิน/
<เปฺนไข้หิฺน> /เป็นไข่หิน/
<เปฺนไข้หฺริฺน> /เป็นไข่หิน/
<เปฺนไขฺ้ยหิฺน> /เป็นไข่หิน/

อ้างอิง
บล. ล้านนา, 1284: 1/1
ดด. ล้านนา, 1311: 1/2
ปน. ล้านนา, 1325: 1/2
หก. ล้านนา, 1334: 1/1
อ้างอิง
ทร. ลื้อ, 1292: 1/2
พร. ลื้อ, 1297: 1/2
สจ. ลื้อ, 1304: 1/1
กร. ลื้อ, 1355: 1/1

จากตารางข้างต้นแสดงข้อมูลให้ทราบว่าเอกสารของล้านนามีเพียงเอกสาร บล. ล้านนา.
1284 เพียงฉบับเดียวเท่านั้นที่ปรากฏเป็น ‘ไข่หิน’ เอกสารที่เหลือทั้งหมดปรากฏใช้เป็น ‘ไครหิน’
ทั้งสิ้น ส่วนเอกสารไทลื้อนั้นปรากฏเป็น ‘ไข่หิน’ โดยเมื่อพิจารณาร่วมกับบริบทของเนื้อหาที่ใช้คำ
สรรพนามเรียก ‘ไข่หิน’ ด้วย ‘ลูก’ แล้วนั้นสะท้อนว่าคำสำคัญที่ปรากฏในเนื้อเรื่องนี้คือคำว่า ‘ไข่’
อย่างแน่ชัดมิใช่ ‘ไคร’ ที่ไม่ได้มีลักษณะนามเป็นลูก โดยคำลักษณะนาม ‘ลูก’ นี้ปรากฏในเอกสารที่ใช้
คำสำคัญ ในเรื่อ งว่า ‘ไคร’ คือ ดด. ล้า นนา. 1311 ปน. ล้านนา. 1325 และ หก. ล้านนา. 1334
เช่นเดียวกัน
‘…หินลูก นั้นเถ้าบังเกิดเป็นครรภนานนักลวดแตกเป็นไครหินลูก นั้นได้
ถูกต้องแดดลมลวดกลับเกิดเป็นวอกตัว ๑ มีหน้าตาหัวหางตีนมือสบดั้งบรมวล…’
(ดด. ล้านนา. 1311: 1/2)
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จากที่มาของเรื่องซึ่งชัดเจนว่าเป็นส่วนของเหตุการณ์สำคัญในเรื่องคือการกำเนิดของตัวละคร
ที่เกิดมาจากไข่หินลูกหนึ่งนั้น ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือเหตุใดจึงเขียนชื่อเรื่องว่า ‘วอกไครหิน’
และในเนื้อหาของเรื่องแต่ละฉบับนั้นถึงปรากฏคำสำคัญในตอนกำเนิดตัวละครหลักนั้นแตกต่างกันทั้ง
ที่ในข้อเท็จจริงแล้วคำสำคัญในตำแหน่งนั้นคือคำว่า ‘ไข่’
ตารางที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อเรื่องและคำสำคัญ ‘ไข่หิน’
วอกไครหิน
ชื่อเรื่อง
คำสำคัญ
ข้อความ
ปริวรรต
ข้อความ
ปริวรรต
<วัฺอไคฺรหิฺน>
<เปฺนไข้หฺริฺน>
<วัฺอไฅหฺริฺน>
<เปฺนไฅหฺริฺน>
<วัฺอก์ไคฺรหฺ
<เปฺนไฅหิฺน>
ริน>
<วฺอก์ไคฺ
<เปฺนไคฺรหิฺน>
รหิฺน>

อ้างอิง
บล. ล้านนา, 1284: 1
ดด. ล้านนา, 1311: 1
ปน. ล้านนา, 1325: 118
หก. ล้านนา, 1334: 1

จากตารางแสดงให้เ ห็นว่าการใช้คำสำหรับ ชื่อเรื่องและคำสำคัญ ในเนื้อเรื่องนั้นไม่ ไ ด้
เกี่ยวเนื่องกันดังตัวอย่างในเอกสาร บล. ล้านนา. 1284 และในเอกสาร ปน. ล้านนา. 1325 ที่ปรากฏ
ใช้คำต่างกัน แต่จากกรณีดังกล่าวนี้สามารถพิจารณาในด้านอักขรวิธีได้ว่า การที่ในเอกสารปรากฏการ
เขียนคำ <ไขั> <ไคฺร> <ไฅ> นั้นแท้จริงทั้งสามคำเป็นรูปแปรของคำว่า ‘ไข่’ โดยจากการพิจารณา
หน่วยเสียงของอักษรแต่ละตัวตามระบบเสียงภาษาล้านนาจะได้ว่า ข = /kh/, ฅ = /kh/ และ /คฺร/ =
/kh/

18

เนื่องจากเอกสารวอกไครหินวัดป่าสักน้อยไม่ปรากฏมีชื่อเรื่องของเอกสารตัวเขียนที่หน้ารับเคล้าผู้ศึกษาจึงนำชื่อเรื่องจากในส่วนลง
ท้ายของเรื่องมาเป็นตัวอย่าง
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ตารางที่ 15 รูปแปรของการสะกดคำสำคัญ ‘ไข่หิน’
คำสำคัญ
ข
ฅ
คฺร

อ้างอิง
บล. ล้านนา, 1284

<เปฺนไขัหฺริฺน>

<วัฺอไฅหิฺน>

<วัฺอไคฺรหิฺน>
ดด. ล้านนา, 1311

<เปฺนไฅหฺริน>

<เปฺนไคฺรหฺริน>
ปน. ล้านนา, 1325

<เปฺนไคฺหฺริน>

<เปฺนไคฺรหฺริน>
หก. ล้านนา, 1334

<ว่าไขัหฺริน>

<เปฺนไฅหฺริน>

<เปฺนไคฺรหฺริน>

ตารางแสดงรูปแปรของการสะกดคำจากเอกสารทั้ง 4 ฉบับ โดยคำสำคัญนี้ปรากฏอยู่ท้งั ใน
ส่วนของหน้ารับ และใส่ส่วนของเนื้อหา โดยบางฉบับปรากฏทั้ง 3 รูปแปรคือฉบับ บล. ล้านนา. 1284
และ หก. ล้านนา. 1334 โดยเอกสาร หก. ล้านนา. 1334 ซึ่งเป็นเอกสารคัดลอกจากต้นฉบับวัดห้วย
กาน จ.ศ. 1316 (พ.ศ. 2497) อีก ทอดหนึ่ง แต่ห ากตามบริบทแล้วคำในส่วนเนื้อหาข้างต้นเป็น
‘ไข่หิน’ อย่างแน่ชัด อาจเป็นไปได้ว่าอาจะเกิดจากการคัดลอกต่อ ๆ กันทำให้เกิดการคลาดเคลื่อน ใน
ส่วน ดด. ล้านนา. 1311 และ ปน. ล้านนา. 1325 นั้นปรากฏรูปแปรที่ปฏิภาคกันสองรูปคือ <ฅ> กับ
<คฺร> ซึ่งจากข้อมูลในตารางข้างต้นนี้เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า <ไขั> <ไคฺร> <ไฅ> ที่ปรากฏนั้นเป็น
รูปแปรของคำเดียวกันคือ ‘ไข่’
การวิเคราะห์ชื่อเรื่องวอกไครหินแสดงผลให้เห็นว่าชื่อเรื่องวอกไครหินและวอกไข่ห ิน นั้น
แท้จริงแล้วเป็นชื่อเรื่องเดียวกัน โดยการปรากฏการสะกดทั้ง 3 รูปนั้นแสดงให้เห็นถึงรูปแปรที่เกิดขึ้น
ในส่วนของเอกสารที่เข้ามายังล้านนา โดยสังเกตได้ว่าเอกสาร บล. ล้านนา. 1284 ที่เ ป็นเอกสารที่
เก่าแก่ที่สุดที่พบนั้นปรากฏการสะกด ‘ไข้’ หลงเหลืออยู่ในส่วนของคำสำคัญในเนื้อเรือ่ งแต่ชื่อเรื่องนั้น
ปรากฏเป็นรูปแปร <ไฅ> และ <ไคฺร> และ เอกสาร หก. ล้านนา. 1334 ซึ่งเป็นเอกสารคัดลอกจาก
ต้นฉบับวัดห้วยกาน จ.ศ. 1316 นั้นปรากฏรูป <ไข้> เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าเกิดรูปแปรนี้ขึ้นและ
คัดลอกต่อ ๆ มาในเอกสารชั้นหลัง ๆ
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สรุปเรื่องที่มาของชื่อเรื่องนั้นมาจากเนื้อหาในส่วนการกำเนิดของตัวละครหลักของเรือ่ งคือตัว
ละคร ‘วอก’ ผู้กำเนิดมาจาก ‘ไข่หิน’ ลูกหนึ่งตามเนื้อเรื่องนั้น และในส่วนของชื่อเรื่องที่มี การเขียน
แตกต่างกันในเอกสารของล้านนาและเอกสารของไทลื้อ ผู้ศึกษาสรุปว่าเป็นผลมาจากรูปแปรของการ
เขียน เนื่องจากหากพิจารณาหน่วยเสียงของตัวอักษรที่ใข้สะกดแล้ว ทั้ง 3 รูปแปรเป็นหน่วยเสียง
เดียวกัน แต่หากพิจารณาถึงเสียงวรรณยุกต์แล้วจะทำให้คำทั้งสามนั้นมีความหมายแตกต่างกันเป็น
สองคำกล่าวคือในส่วนของ <ไข้> นั้นหมายถึง ไข่ และ <ไฅ> และ <ไคฺร> หมายถึง ‘ไคล’ ทั้งนี้ไม่
อาจพิสูจน์ถึงเสียงวรรณยุกต์ของคำที่ปรากฏได้อย่างแน่ชัด แต่ผู้ศึกษาสันนิษฐานว่า ในช่วงระยะเวลา
ที่เรื่องวอกไครหิน (วอกไข่หิน) นี้แพร่กระจายเข้าสู่ล้านนานั้น การเขียนการสะกดคำอาจมิได้เคร่งครัด
ในการกำกับเครื่องหมายวรรณยุกต์มากนัก สังเกตได้จาก <ไข้> ที่ใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์เอกกำกับ
นั้นปรากฏใช้เป็นเครื่องหมายวรรณยุกต์โท และอีกหลายคำที่ไม่ปรากฏรูปวรรณยุกต์ จึงเกิดรูปแปร
ของคำว่าไข่เป็น <ไฅ> และ <ไคฺร> ได้โดยในเบื้องต้นอาจเริ่มในส่วนของชื่อเรื่องที่หน้ารับ และจาก
การคัดลอกต่อ ๆ กันมา จึงทำให้เกิดการคงรูปสะกดนี้ไว้ โดยรูปสะกด <ไข้> นั้นก็ค่อยเลือนหายไป
จากในส่วนของเนื้อหาเพราะอาจเกิดการเทียบกับส่วนของชื่อเรื่องทำให้มีการเปลีย่ นการสะกดคำนี้ใน
เนื้อหาตามไปด้วย จึงอาจเป็นสาเหตุที่ว่าเอกสาร บล. ล้านนา. 1284 และเอกสาร หก. ล้านนา. 1334
ซึ่งเป็นเอกสารคัดลอกจากต้นฉบับวัดห้วยกาน จ.ศ. 1316 นั้นยังปรากฏรูป <ไข้> ในส่วนของเนื้อหา

ลักษณะชื่อเฉพาะที่ปรากฏในเรื่อง
ดังที่ได้กล่าวถึงแต่ตอนต้นในส่วนของ 4.1 ที่มาของเรื่อง นั้นว่าวรรณกรรมเรื่องวอกไครหินนี้
มีลักษณะสำคัญประการหนึ่งคือ ชื่อเฉพาะที่ปรากฏภายในเรื่องบางส่วนเป็นคำทับศัพท์ภาษาจีน
สำเนียงหนึ่งซึ่งมีลักษณะไปทางสำเนียงภาษาจีนมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ทราบถึงที่มา
ของเรื่องวอกไครหินนี้ แต่นอกจากการทับศัพท์ชื่อเฉพาะด้วยภาษาจีนแล้วนั้นยังพบว่าคำหรือชื่อ
เฉพาะส่วนหนึ่งได้ถูกแปลโดยใช้คำที่เข้ากับบริบทสังคมวัฒนธรรมขณะนั้น จึงเป็นปัญหาสำคัญว่าเมื่อ
พิจารณาถึงวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมแปลจากวรรณกรรมจีนเรือ่ งซีโหยวจี้ การศึกษาที่มาของ
วรรณกรรมนั้นได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อย แต่กระบวนการกลายมาเป็นวรรณกรรมเรื่องวอกไครหินนั้น
ยังเป็นปัญหา ซึ่งสามารถศึกษาได้จากลักษณะของชื่อเฉพาะที่ปรากฏในเรื่องเนื่องจากชื่อเฉพาะ
เหล่านี้คงร่องรอยบางอย่างไว้เช่นการทับศัพท์ชื่อเฉพาะที่สะท้อนถึงผู้แปล และการแปลศัพท์นั้น
สะท้อนถึงทัศนะของผู้ผลิตและบริ บทสังคมขณะนั้นซึ่งสามารถศึกษาย้อนกลับไปได้จากการศึกษา
ลักษณะของชื่อเฉพาะ โดยหัวข้อนี้ผู้ศึกษาจะนำเสนอลักษณะของชื่อเฉพาะโดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย
คือ ลักษณะการแปลศัพท์ชื่อเฉพาะ และลักษณะการทับศัพท์ชื่อเฉพาะ
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1. การแปลชื่อเฉพาะให้เป็นภาษาถิ่น
การแปลศัพท์ชื่อเฉพาะในเรื่องซีโหยวจี้นี้พบเป็น 3 ลักษณะด้วยกันคือลักษณะการแปลตาม
ตัวอักษร และการแปลโดยอาศัยการเทียบเคียงกับบริบทวัฒนธรรมที่คุ้นเคยของผู้แปล และการแปล
ในลักษณะอื่นที่ไม่สามารถจัดเป็นลักษณะของการแปลได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยผู้ศึกษา
แสดงข้อมูลการแปลศัพท์ ชื่อเฉพาะในรูปแบบของตาราง ประกอบคำอธิบายในกรณีของคำที่ต้อง
แสดงข้อมูลหรือวิเคราะห์เพิ่มเติม
1.1 การแปลความตามตัวอักษร
การแปลความตามตัวอักษรคือการแปลที่ผู้แปลแปลความหมายจากคำในภาษาจีน
มาโดยตรงโดยอาจมีลักษณะเป็นคำต่อคำหรือแปลความหมายโดยรวมของคำ ชื่อเฉพาะที่ใช้ลักษณะ
การแปลตามตัวอักษรมีดังนี้
ตารางที่ 16 ชื่อเฉพาะสถานที่ ดอยบุพผาลา
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
花 (huā)
ดอก, ดอกไม้
果 (guǒ)
ผล
山 (shān)
เขา

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
คำแปลแยกส่วนคำ ชื่อแปล
บุพ
ผาลา
ดอยบุพผาลา
ดอย

ดอยบุพผาลา หรือ เถื่อนดอกหมาก เป็นชื่อที่แปลโดยตรงจากคำในภาษาจีนคือ 花 (huā) ที่
แปลว่าดอกไม้ และ 果 (guǒ) ที่แปลว่าผลหรือผลไม้ และ 山 (shān) ที่แปลว่าเขา ประกอบคากัน
เป็ นความหมายว่าภูเขาดอกไม้ผลไม้ โดยผูแ้ ปลแปลเป็ นสองชื่อเฉพาะที่สื่อถึงสถานที่เดียวภายใน
เรื่องคือ ดอยบุพผาลา เป็ นคาไทผสมคาบาลี และเถื่อนดอกหมาก ซึ่งเป็ นคาไทโดยมีขอ้ สังเกตว่า
ในชื่อเถื่อนดอกหมากนัน้ มีการแปลคาว่า 山 ที่แปลว่าภูเขาเป็ น เถื่อน ความหมายของคาได้เคลื่อน
จากเขาเป็ นป่ าซึ่งเป็ นคนละความหมายกันแต่จดั ว่าเป็ นคาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ใกล้เคียงกัน คือ
เขา กับ ป่ า เป็ นสิ่งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันตามธรรมชาติ
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ตารางที่ 17 ชื่อเฉพาะสถานที่ ถ้ำน้ำบัง
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
水 (shuǐ)
น้ำ
帘 (lián)
ม่าน
洞 (dòng)
ถ้ำ, หลุม, รู

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
คำแปลแยกส่วนคำ ชื่อแปล
น้ำ
บัง
ถ้ำน้ำบัง
ถ้ำ

ถ้ำน้ำบัง ชื่อนี้ปรากฏในเอกสารวอกไครหินวัดบ้านแหลวว่า ถ้ำน้ำบัด แต่จากการพิจารณา
คำศัพท์ประกอบกับการศึกษาเอกสารตัวเขียนลื้อประกอบทำให้ทราบว่าคำนี้ควรเป็นคำว่า ถ้ำน้ำบัง
เป็นการแปลความโดยตรงจากคำศัพท์ภาษาจีนที่หมายความว่าถ้ำม่านน้ำมาเป็นคำว่าถ้ำน้ำบังคือถ้ำที่
มีน้ำตกมาบังเปรียบเสมือนกับม่าน เรื่องความผิดพลาดในการคัดลอกเอกสารนั้นเป็นเรื่องปรกติ
เนื่องจากตัวสะกดหรือตัวเชิง ของอัก ษร ง (-งฯ)และ ฑ (-ฑฯ) นั้นมีความคลายคลึงจึง อาจเกิด ความ
คลาดเคลื่อนได้

ตารางที่ 18 ชื่อเฉพาะตัวละคร ทิพย์ใหญ่เคียงฟ้า
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
อักษร
ความหมาย
คำแปลแยกส่วนคำ ชื่อแปล
齐 (qí)
เสมอ, เท่ากับ
เคียง
ฟ้า, สวรรค์
ฟ้า
天 (tiān)
ทิพย์ใหญ่เคียงฟ้า
ใหญ่
ใหญ่
大 (dà)
สิ่งศักดิส์ ิทธิ์
ทิพย์
圣 (shèng)
ทิพย์ใหญ่เคียงฟ้า เป็นหนึ่งในชื่อของพญาวอกตัวละครเอกของเรื่องลักษณะการแปลชื่อนั้น
แปลความหมายจากชื่อ 齐天大圣 (qí tiān dà shèng) มีความหมายว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเทพ
ที่มีความยิ่งใหญ่เสมอชั้นฟ้าชั้นสวรรค์เป็นชื่อว่า ทิพย์ใหญ่เคียงฟ้า
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ตารางที่ 19 ชื่อเฉพาะตัวละคร ผีหัวควายและผีหน้าม้า
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
อักษร
ความหมาย
คำแปลแยกส่วนคำ ชื่อแปล
牛 (niú)
วัว, ควาย
ควาย
头 (tóu)
หัว
หัว
ผีหัวควาย
鬼 (guǐ)
ผี
ผี
(mǎ)
面 (miàn)
鬼 (guǐ)
马

ม้า
หน้า
ผี

ม้า
หน้า
ผี

ผีหน้าม้า

ตัวละครผีหัวควายและผีหน้าม้าเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลกที่ปรากฏตัวมาพร้อมกันผู้ศึกษาจึงนำ
ตัวละครทั้งสองตัวนี้มาแสดงลักษณะของชื่อด้วยกันเนื่องจากมีลักษณะการแปลชื่อเฉพาะที่เหมือนกัน
โดยลักษณะการแปลเป็นการแปลชื่อตามตัวอักษรโดยตรง

ตารางที่ 20 ชื่อเฉพาะตัวละคร ผีหน้าขน
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
ขน
毛 (máo)
脸 (liǎn)
หน้า
เทพสายฟ้า
雷公 (léi gōng)

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
คำแปล
ชื่อแปล
ขน
หน้า
ผีหน้าขน
ผี

เป็นที่สังเกตว่าลักษณะการแปลในเรื่องวอกไครหิน ตัวละครที่เป็นเทพหรือมารนั้นเมื่อแปล
มาอาจใช้เป็นคาว่า ‘ผี’ ได้ทั้งสิ้น ผู้ศึกษาสันนิษฐานว่าเป็นเพราะเทพหรือมารนั้นมี คุณสมบัติร่วมกัน
ประการหนึ่งคือเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ อาจเป็นในรูปแบบของกายทิพย์โดยเฉพาะเทพต่าง ๆ ซึ่งตรง
กับคุณสมบัติของผีเช่นคือเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ เป็นกายละเอียดไม่มีกายหยาบ โดยชื่อ 毛脸雷公
(máo liǎn léi gōng) หากแปลตามตัวควรแปลว่าเทพเจ้าสายฟ้าหน้าขน แต่ในกรณีนี้เป็นเหตุการณ์
ที่พญาวอกทรงเครื่องเต็มยศได้บุกเข้าไปในยมโลกเหล่าเจ้าหน้าที่ยมโลกต่างแตกตื่นความว่า ‘…
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ภายนอกมีผีหน้าขนตัว ๑ แล้วเอาค้อนตีเข้ามาหั้นแล’ ผีหน้าขนในที่นี้หมายถึงพญาวอกที่ได้เครื่อง
ทรงมาจากเหล่าพญานาคราชครองสมุทรทั้ง 4 พี่น้อง เจ้าหน้าที่ยมโลกจึงเห็นว่าเป็นชุดทรงคล้ายเทพ
เจ้าสายฟ้าแต่มีขนบนใบหน้าด้วยความที่เป็นพญาวอกเป็นลิงจึงเรียกพญาวอกว่า ‘ผีหน้าขน’
ตารางที่ 21 ชื่อเฉพาะตัวละคร พญาเคล้าโลก
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
ผสม, คลุกเคล้า
混 (hùn)
โลก
世 (shì)
พญามาร
魔王 (mó wáng)

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
คำแปล
ชื่อแปล
เคล้า
โลก
พญาเคล้าโลก
พญา

(mó wáng) มีความหมายว่าพญามาร แต่การแปลชื่อตามที่ปรากฏนั้นไม่ได้ระบุว่าตัว
ละครนี้เป็นมารแต่อย่างใด ปรากฏเพียงคำว่า พญา เท่านั้น
魔王

ตารางที่ 22 ชื่อเฉพาะตัวละคร ‘พญาผีแรงใหญ่’
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
อักษร
ความหมาย
คำแปลแยกส่วนคำ ชื่อแปล
ใหญ่
ใหญ่
大 (dà)
แรง, กำลัง
แรง
力 (lì)
พญาผีแรงใหญ่
ผี
ผี
鬼 (guǐ)
กษัตริย,์ ราชา, ขุน
พญา
王 (wáng)
王 (wáng) มีความหมายว่ากษัตริย์

ราชา หรือ ขุน การแปลศัพท์นี้ในเรื่องใช้ว่า พญา ซึ่งเป็น
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกันคือเป็นคำบอกตำแหน่งชนชั้นทางสังคม
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ตารางที่ 23 ชื่อเฉพาะตัวละคร พญาผีเขาเดียว
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
独 (dú)
เดียว
角 (jiǎo)
เขา
鬼 (guǐ)
ผี
王 (wáng)
กษัตริย,์ ราชา, ขุน

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
คำแปลแยกส่วนคำ ชื่อแปล
เดียว
เขา
พญาผีเขาเดียว
ผี
พญา

ตารางที่ 24 ชื่อเฉพาะตัวละคร พญาหัวควาย
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
牛(niú)
วัว, ควาย
魔王 (mó wáng)
พญามาร

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
คำแปล
ชื่อแปล
ควาย
พญาหัวควาย
พญา

ความหมายของชื่อโดยตรงคือ พญามารควาย ในชื่อจากต้นฉบับไม่ได้มีการบอกว่าตัว
ละครตั ว นี้มี ลั ก ษณะเฉพาะหัว เป็ น ควายแต่ อ ย่ า งใด ผู้ศึ ก ษาสัน นิ ษ ฐานว่ า น่ า จะเกิ ด การ
เปรียบเทียบระหว่างชื่อตัวละครตัวอื่นอย่างเช่นผีหวั ควาย ผีหวั รุง้ ผีหน้าม้า เป็ นต้น

ตารางที่ 25 ชื่อเฉพาะตัวละคร พญาหัวเงือก
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
蛟 (jiāo)
มังกรน้ำ
魔王 (mó wáng)
พญามาร

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
คำแปล
ชื่อแปล
เงือก
พญาหัวเงือก
พญา

ความหมายของ 蛟 (jiāo) ประกอบกับคา 龙 (lóng) ทีแปลว่ามังกร เป็ น 蛟龙 (jiāo lóng)
มังกรนา้ ตามตานานของจีนซึ่งตรงกับคาว่าเงือก หรือ เงิก ในภาษาไทลือ้
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ตารางที่ 26 ชื่อเฉพาะตัวละคร พญาหัวมอม
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
狮 (shī)
สิงโต
驼 (tuó)
อูฐ
กษัตริย,์ ราชา, ขุน
王 (wáng)

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
คำแปล
ชื่อแปล
มอม

พญาหัวมอม

พญา

ชื่อในภาษาจีน ของตัวละครพญาหัวมอมคือ 狮驼王 (shī tuó wáng) โดย 王 (wáng)
แปลเป็ น พญาเช่นเดีย วกันตัวละครอื่น ๆ ส่วนชื่อคือ 狮驼 (shī tuó) ในพจนานุก รมจีนไม่ได้มี
ความหมายของคาประสมนีโ้ ดยตรง เมื่อพิจารณาคาศัพท์แต่ละครับ 狮 (shī) หมายถึงสิงโต และ
驼 (tuó) หมายถึงอูฐ อาจมองว่าตัวละครตัวนีม
้ ีลักษณะเป็ นสัตว์ผสมซึ่งคุณลักษณะนีเ้ ทียบเท่า
กับตัวมอมที่เป็ นสัตว์ในนิยายโดยมีลกั ษณะคล้ายสิงห์ผสมกับสัตว์อื่น ผูแ้ ปลจึงเลือกใช้สตั ว์ตัวนี้
ในการแปลชื่อ 狮驼王 (shī tuó wáng) นีเ้ ป็ นพญาหัวมอม
ตารางที่ 27 ชื่อเฉพาะตัวละคร พญาหัวรุง้
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
鹏 (péng)
นกใหญ่
พญามาร
魔王 (mó wáng)

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
คำแปล
ชื่อแปล
รุ้ง
พญาหัวรุง้
พญา

หมายถึงนกขนาดใหญ่อย่างนกเหยี่ยวหรือนกอินทรีย์ โดยคำว่ารุ้งในภาษาไทลื้อ
หมายถึงนกเหยี่ยวชนิดหนึ่งผู้แปลเลือกแปลตัวละครตัวนี้เป็นพญาผีหัวรุ้งซึ่งตรงตามความหมายของ
ชื่อต้นฉบับ
鹏 (péng)

1.2 การแปลตามบริบทสังคมวัฒนธรรม
การแปลตามบริบ ทสัง คมวัฒ นธรรมกล่ าวคื อ เป็นการแปลโดยอาศั ยข้อมูล ทางสั ง คม
วัฒ นธรรมเป็นปัจ จัยหลัก ในการพิจ ารณาการแปลโดยแบ่ง ออกเป็นการแปลตามบริบ ทสั ง คม
วัฒนธรรมโดยตรงคือในส่วนที่ปรากฏร่วมกันในทั้งสองวัฒนธรรมจีนและไทโดยสามารถเชื่อมโยง
เทียบเคียงกันได้โดยตรง และอีกประการหนึ่งคือเป็นการแปลเข้าบริบทสังคมวัฒ นธรรมคือชื่อเฉพาะที่
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รับมาจากวัฒนธรรมจีนซึ่งไม่มีในสังคมชาวไทจึงมีการแปลโดยอาศัยการเทียบเคียงกับสิ่งที่รู้จกั กันดีใน
สังคมวัฒนธรรมไท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของตัวละครหรือสถานที่นั้นแล้วเทียบเคียงเข้ากับตัว
ละครหรือสถานที่ที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.2.1 การแปลตามบริบทสังคมวัฒนธรรมโดยตรง
เนื่องจากสังคมชาวไทและสังคมจีนนั้นนับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันเพียงแต่ต่างนิก าย
ซึ่งบุคคลในศาสนาจำนวนหนึ่งนั้นมีความเชื่อมโยงกันในทั้งสองนิกายและเป็นที่รู้จักในทั้งสองนิกาย
ดังนั้นในการแปลชื่อตัวละครในเรื่องที่กล่าวถึงบุคคลทางศาสนาพุทธนั้นสามารถแปลได้โดยตรง

ตารางที่ 28 ชื่อเฉพาะตัวละคร ท้าวจตุโลกทั้ง 4, ทิพย์สี่
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
อักษร
ความหมาย
ท้าวจตุโลกทั้ง 4, ทิพย์สี่
四大天王
ท้าวจตุโลกบาล
(sì dà tiān wáng)
เท้าจตุโลกทั้ง 4 บางครัง้ ในเรื่องวอกไครหินปรากฎเรียกอย่างย่อว่า ทิพย์สี่ โดยทิพย์นนั้
หมายถึงเทพ ซึ่งทิพย์สี่หรือเทพสี่นนั้ ก็คือเทพที่มีสี่องค์ จึงเท่ากับเท้าจตุโลกบาลทัง้ สี่

ตารางที่ 29 ชื่อเฉพาะตัวละคร สัพพัญญูพุทธเจ้า/พระตถาคต
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
อักษร
ความหมาย
สัพพัญญูพทุ ธเจ้า/พระตถาคต
如来
พระยูไล
(rú lái)
พระยูไลตามคติพทุ ธแบบมหายานนัน้ เป็ นคาเรียกพระพุทธเจ้า และเป็ นคาที่พระพุทธเจ้า
เรียกแทนพระองค์เอง เทียบได้กบั คาว่า พระพุทธเจ้า และ พระตถาคต
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ตารางที่ 30 ชื่อเฉพาะตัวละคร วิรูฬหะ
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
增長天王

(zēng zhǎng tiān wáng)

ท้าววิรุฬหก

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
วิรูฬหะ

(zēng zhǎng tiān wáng) เป็นชื่อในภาษาจีนของท้าววิรุฬหก ปรากฏในเรือ่ ง
วอกไครหินว่าวิรูฬหะ หนึง่ ในเท้าจตุโลกทัง้ สี่
增長天王

ตารางที่ 31 ชื่อเฉพาะสถานที่ เวียงยมราชา
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
幽冥界

(yōu míng jiè)

ยมโลก

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
เวียงยมราชา

(yōu míng jiè) แปลตรงตัวว่ายมโลก ชื่อที่ปรากฏในเรื่องวอกไครหินคือ เวียงยม
ราชา โดย เวียง มีความหมายว่าเมือง แปลว่าเมืองของยมราช ซึ่งมีความหมายเท่ากับยมโลก คือ โลก
ของพระยม
幽冥界

ตารางที่ 32 ชื่อเฉพาะตัวละคร พญายมราชาสิบตน
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
สิบ
十(shí)
ลักษณนาม
代 (dài)
冥王

(míng wáng)

พระยม

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน

พญายมราชาสิบตน
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พระยมเป็ น เจ้าแห่งนรก เป็ น ผู้คุมโลกแห่งความตายตามคติความเชื่อแบบอินเดียทั้ง
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธ โดยในเรื่องซีโหยวจีก้ ็ได้รบั คติเรื่องพระยมจากทางพุทธศาสนาไป
ด้วย ทาให้เกิดตัวละครในเรื่องคือพระยม หรือ พญายมราชาสิบตน จากความเชื่อว่านรกมีราชาสิบ
องค์ (ลี่วซ์ ิง อู่, 2554, 131)
1.2.2 การแปลเข้ากับบริบทสังคมวัฒนธรรม
แม้ว่าสังคมวัฒนธรรมไทและจีนจะนับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวแต่ในวัฒนธรรมจีนก่อนที่
จะรับพุทธศาสนานั้นก็มีคติดั้งเดิมอยู่คือลัทธิเต๋า ซึ่งจากในเรื่องซีโหยวจี้นี้มีตัวละครที่ นำเอาบุคคลที่
ปรากฏอยู่จากทั้ง 2 ศาสนาความเชื่อมารวมกันด้วย เมื่อชาวไทรับเอาเรื่องซีโหยวจี้ มาแปลเป็นเรื่อง
วอกไครหินแล้วนั้นพบกว่าตัวละครที่มีที่มาจากบุคคลในลัทธิเต๋านั้นได้ถูกแปลโดยเป็นการแปลให้เข้า
มาอยู่ในบริบทสังคมวัฒนธรรมของชาวไทที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อจากทางวัฒนธรรมอินเดีย
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 33 ชื่อเฉพาะตัวละคร อินทราธิราช
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษรจีน
แปล
玉皇上帝

(yù huáng shàng dì)

เง็กเซียนฮ่องเต้

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
อินทราธิราช

(yù huáng shàng dì) หรือที่รู้จักกันในนาม ยี่ว์หวงต้าตี้ ในสำเนียงจีนกลาง และ
เง็กเซียนฮ่องเต้ ซึ่งเป็นชื่อภาษาจีนสำเนียงหมิน่ ใต้ที่คนไทยคุ้นเคยกันจากการรับชมละครโทรทัศน์จนี
หรือจากในนวนิยายจีน เป็นเทพสูงสุดของลัทธิเต๋า ซึ่งเทียบได้กับพระอินทร์ในคติความเชื่อแบบชาว
พุทธ เป็นเหตุให้ผู้แปลเลือกแปลชื่อตัวละครตัวนี้เป็นพระอินทร์เพื่อที่ให้เข้ากับความรู้ความเข้าใจตาม
บริบทสังคมวัฒนธรรมที่นับถือศาสนาพุทธแบบเถรวาท
玉皇上帝
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ตารางที่ 34 ชื่อเฉพาะตัวละคร เวไชยนตปราสาท
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษรจีน
แปล
天宫

พระราชวังสวรรค์

(tiān gōng)
天宫 (tiān

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
เวไชยนตปราสาท

gōng) หรือ พระราชวังสวรรค์ของเง็กเซียนฮ่องเต้ เทียบได้กับเวชยันต์อันเป็นที่

อยู่ของพระอินทร์

ตารางที่ 35 ชื่อเฉพาะตัวละคร วิสุกัมม์เทวบุตร
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษรจีน
แปล
太白金星
(tài bái jīn xīng)

ไท่ไป๋จิงซิง

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
วิสุกัมม์เทวบุตร

(tài bái jīn xīng) หรือ ไท่ไป๋จิงซิง เป็นเทพองค์หนึ่งบนสวรรค์ โดยได้รับบัญชา
จากยี่ว์หวงต้าตี้ (เง็กเซียนฮ่องเต้ หรือ พระอินทร์ในเรื่องวอกไครหิน) ให้มาเจรจาสงบศึกในกรณี ที่
เห้งเจีย (พญาวอก)อาละวาด วังบาดาล และยมโลก (ลี่วซ์ ิง อู่, 2554, 36) อาจเปรียบได้กับพระ
วิษณุกรรม หรือ พระวิสสุกรรมทีเ่ ป็นเทพการช่างผู้เป็นบริวารของพระอินทร์
太白金星

ตารางที่ 36 ชื่อเฉพาะตัวละคร ปัญจสิกขาเทวบุตร
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษรจีน
แปล
武 (wǔ)

ทหาร

曲 (qǔ)

เพลง

星 (xīng)

ดาว

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน

ปัญจสิกขาเทวบุตร
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เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นเทพอยู่บนสวรรค์ความหมายของชื่อมีคำว่า 武 (wǔ) ที่แปลว่า
ทหาร และ 曲 (qǔ) ที่แปลว่าเพลง โดยชื่อแปลของตัวละครนี้คือ ปัญจสิกขาเทวบุตร ชื่อ ปัญจสิกขา
เทวบุตร หรือ ปัญจสิขเทพบุตร นี้ปรากฏอยู่ในพระสูตรที่มีชื่อว่า ปัญจสิขสูตร โดย ปัญจสิขเทพบุตรนี้
เป็นคนธรรพ์ ซึ่งคนธรรพ์นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องการบรรเลงเพลงหรือดนตรี ผู้แปลจึงใช้ชื่อปัญจ
สิขเทพบุตรนี้ในการแปลชื่อ 武曲星 (wǔ qǔ xīng) ที่มีคำที่หมายความถึงเพลงปรากฏอยู่ในชื่อ

ตารางที่ 37 ชื่อเฉพาะตัวละคร นวคราสทัง้ 9
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
九曜星

(jiǔ yào xīng)

ดาวนพเคราะห์

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
นวคราสทั้ง 9

(jiǔ yào xīng) คือดาวนพเคราะห์ตามแบบลัทธิเต๋าของจีน ซึ่งสามารถเทียบได้กบั
ดาวนพเคราะห์ตามคติโหราศาสตร์แบบอินเดีย ผูแ้ ปลแปลเป็ นคาว่า นวคราส ซึ่งเท่ากับคาว่า นพ
เคราะห์
九曜星

ตารางที่ 38 ชื่อเฉพาะตัวละคร นักขัตฤกษ์ 27 ตัว
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
二十八宿

(èr shí bā xiù)

ดาวนักษัตร 28 กลุ่ม

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
นักขัตฤกษ์ 27 ตัว

二十八宿 (èr

shí bā xiù) เป็นกลุ่มดาวนักษัตรแบบจีนตามคติลัทธิเต๋า มีทั้งสิ้น 28 กลุ่ม
ดาว ซึ่งแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยที่มี 27 กลุ่มเรียกว่า ดาวนักขัตฤกษ์ 27 กลุ่ม หรือ ดาวนักษัตร
ฤกษ์19 27 กลุ่ม คำว่านักษัตรนั้นเดิมใช้สำหรับดาวฤกษ์ 27 กลุ่ม ซึ่งใช้อ้างอิงชื่อเดือนจันทรคติเท่านัน้
ต่อมาภายหลังถูกแปลงไปใช้กับกลุ่มดาวของสัตว์ 12 ชนิด ที่ใช้เรียกนามปีด้วยจึงเรียกว่า 12 นักษัตร
19

นักขัต และ นักษัตร ความหมายเหมือนกันโดย นักขัต มาจากภาษาบาลีว่า นกฺขตฺต ส่วนนักษัตร มาจากภาษาสันสกฤตว่า นกฺษตฺร
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(วรพล ไม้สน, 2556: 65) ดังนั้นเมื่อผู้แปลแปลเข้ากับบริบทวัฒนธรรมจำนวนดาวนักษัตรจึงแตกต่าง
กัน
1.3 การแปลลักษณะอื่น
กล่าวคือการแปลในลักษณะที่ไม่เข้าเกณฑ์ใด ๆ ข้างต้น โดยการวิเคราะห์ชื่อในหัวข้อนี้อาจ
จำเป็นต้องใช้การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบจากเอกสารลายมือเขียนฉบับอื่น ๆ ประกอบเพื่ออธิบาย
ชื่อเฉพาะในกลุ่มนี้

ตารางที่ 39 ชื่อเฉพาะอาวุธ ข่ายฟ้านารี
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
ฟ้า, สวรรค์
天 (tiān)
罗 (luó)
ตาข่าย
ดิน, พื้น
地 (dì)
แห, ตาข่าย
网 (wǎng)

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน

ข่ายฟ้านารี

หากพิจารณาตามความหมายตามตัวอักษรแล้ว ชื่ออาวุธชนิดนี้ควรชื่อ ข่ายฟ้าข่ายดิน แต่ชื่อ
ที่ปรากฏในเรื่องวอกไครหินคือ ข่ายฟ้านารี โดยปรากฏชื่อเดียวกันนี้ทั้งหมดในเอกสารล้านนา ส่วน
เอกสารลื้อนั้นปรากฏชื่ออาวุธชนิดนี้ว่าข่ายฟ้านางอิน และข่ายฟ้านางดิน พบในเอกสาร ทร. ลื้อ.
1292, สจ . ลื้อ. 1304 และ กร. ลื้อ. 1355 เนื่องจากชื่อดังกล่าวปรากฏอยู่ในเนื้อหาของเอกสารผูกที่
6 ซึ่งเอกสาร พร. ลื้อ. 1297 ไม่มีผูกที่ 6
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ตารางที่ 40 เปรียบเทียบชื่อเฉพาะอาวุธ ข่ายฟ้านารี
วอกไครหิน (ล้านา)
ข้อความ
<ปริวรรต> /คำอ่าน/
<ข้าฺยฟานาลี> /ข่ายฟ้านารี/
<ข่ายฺ ฟ้านาลี> /ข่ายฟ้านารี/
<ข่ายฺ ฟ้านารี> /ข่ายฟ้านารี/
วอกไข่หิน (ลื้อ)
ข้อความ
ปริวรรต
<ขาฺยฟ้า:นาฺงอิฺน> /ข่ายฟ้านาง
อิน/
<ขฺราฺยฟานาฺงฑิฺน> /ข่ายฟ้านาง
ดิน/
<ข้ายฺ ฟานาฺงอิฺน> /ข่านฟ้านาง
อิน/

อ้างอิง
บล. ล้านนา. 1284. 6. 4
ดด. ล้านนา. 1311. 6. 7
ปน. ล้านนา. 1325. 6. 9
อ้างอิง
ทร. ลื้อ. 1292. 6. 7
สจ. ลื้อ. 1304. 1. 19
กร. ลื้อ. 1355. 6. 5

เมื่อพิจารณาคำที่พบผู้ศึกษาสันนิษฐานว่าเกิดจากความคลาดเคลื่อนของคำที่เกิดจากการ
คัดลอก อนุมานว่าในเบื้องต้นชื่อที่ปรากฏเป็นคำว่า ข่ายฯฟาข่ายฯฑินฯ ข่ายฟ้าข่ายดิน ซึ่งเป็นชื่อที่ตรง
ตามความหมายดั้ง เดิม ต่อ มาเกิดความคลาดเคลื่อนในคำสองคำหลัง คือ ข่ า ยฯ ฑ ิ น ฯ ้ ข่ายดิน ได้
คลาดเคลื่อนไปเป็น นางฯอินฯ นางอิน หรือ นางฯฑินฯ นางดิน พิจารณาจากตารางข้างต้นจะเห็นว่าในฉบับที่
เก่าแก่ที่สุดของเอกสารลือ้ คือ ทร. ลื้อ. 1292 นั้นปรากฏคล้ายมีอักษรอยู่ระหว่างคำ ข่ายฟ้า และ นาง
อิน คล้ายกับเครื่องหมายทวิภาค ผู้ศึกษาสันนิษฐานว่าเป็นร่องรอยที่สะท้อนว่าต้นฉบับของเอกสาร
ทร. ลื้อ. 1292 นั้นอาจชำรุดเลือนรางผู้คัดได้พยายามคัดลอกตามที่เห็นโดยพยายามรักษารูปอัก ขระ
เดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่วนที่คล้ายเครื่องหมายทวิภาคนั้นอาจเป็นอักษร ข ข และส่วนสระอา -า
และ -ยฯ้เฟื้องอักษร ย ที่เป็นตัวสะกดได้กลายและคล้ายเป็นคำว่า นางฯ้นาง ส่วนคำว่า อินฯ อิน และ ฑินฯ
ดิน นั้นหากพิจารณารูป อักษรตามลายมือจากตารางที่ 40 ข้างต้นจะพบว่ามีความคล้ายคลึงกัน
ระหว่างอักษร อ อ และ ฑ ฑ
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ในส่วนของเอกสารที่พบในล้านนาผู้ศึกษาอนุมานอย่างเดียวกันกับเอกสารลื้อที่พบในสปป.
ลาวว่าเกิดจากการคลาดเคลื่อนในการคัดลอกเช่นกันโดยในกรณีของเอกสารล้านนาได้กลายเป็นคำว่า
ข่ายฟ้านารี ซึ่งในเอกสาร บล. ล้านนา. 1284 ซึ่งเก่าที่สุดนั้นปรากฏเขียนด้วย ล ล ในคำว่า นาลี
นาลี สะท้อนว่าคำ ๆ นี้อาจมิใช่คำว่านารีมาแต่แรก แต่ได้มาถูกแก้ไขในภายหลังซึ่งสะท้อนถึงนัยว่าคำ
นี้เป็นคำที่คลาดเคลื่อนมาตั้งแต่ในเอกสารชั้นก่อนหน้าเอกสารที่พบในล้านนาแล้วเช่นกัน กรณีการ
คลาดเคลื่อนในส่วนของชื่อเฉพาะนั้นพบเห็นได้ในเอกสารเรื่องวอกไครหินนี้ในหลาย ๆ คำ
ตารางที่ 41 ชื่อเฉพาะตัวละคร พระยาธตรฐ
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
李天王

(lǐ tiān wáng)

หลีเ่ ทียนหวัง

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
พระยาธตรฐ

หลีเ่ ทียนหวัง ชื่อเดิมว่า หลีจ่ ิ้งเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ ในภายหลังได้ยกขึ้น
เป็นเทพ มีความสัมพันธ์กบั ท้าวเวสสุวัณคือ เมื่อครั้งที่คติความเชื่อพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศจีน ผนวก
กับตำนานเรื่องเล่าท้องถิ่นจึงเกิดการรวมหลีจ่ ิ้งและท้าวเวสสุวัณเข้าด้วยกัน และในเรือ่ งซีโหยวจี้นี้
เองหลีจ่ ิ้งได้กลายสถานะเป็นเทพหลีเ่ ทียนหวังโดยสมบูรณ์ (ลี่ว์ซิง อู่, 2554, 27-28) ส่วนพระยาธตรฐ
อันเป็นชื่อทีป่ รากฏในเรื่องวอกไครหินนั้นคือ 1 ใน 4 ท้ามจตุโลกบาล โดยประจำอยู่ทางทิศตะวันออก
ดังความปรากฏในไตรภูมิพระร่วงว่า “…ท้าวธตรฐราช เป็นพระญาแก่เทพยดาทั้งหลายรอดทั่วทัง้
กำแพงจักรวาฬฝ่ายตะวันออกแล…” (พญาลิไทย, 2528:132) ซึง่ เป็นคนละองค์กับท้าวเวสสุวัณที่
ประจำอยู่ทิศเหนือ เป็นไปได้ว่าผู้แปลอาจแปลสลับระหว่างท้าวธตรฐและท้าวเวสสุวัณ นอกจากนั้น
แล้วชื่อท้าวธตรฐปรากฏเพียงเอกสารผูกที่ 4 เพียงผูกเดียวเท่านั้น ในผูกอื่นปรากฏชื่อโดยเป็นชื่อทับ
ศัพท์ภาษาจีนคือ ลีแธนวาง
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ตารางที่ 42 ชื่อเฉพาะสถานที่ ถ้ำน้ำอำ
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
水 (shuǐ)
น้ำ
脏 (zāng)
สกปรก
洞 (dòng)
ถ้ำ

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
คำแปล
ชื่อแปล
น้ำ
ถ้ำน้ำอำ, ถ้ำน้ำอ่าง
ถ้ำ

จากชื่ อ เฉพาะที่ ป รากฏในเรื่ อ งว่ า ถ ้า น ้า อ า และ ถ ้า น ้า อ่ า ง นั้น หากพิ จ ารณาดูแล้ว
ความหมายไม่ตรงกับ ความหมายเดิมจากต้นฉบับคือ 脏 (zāng) นั้น หมายถึ ง สกปรก ผู้ศึก ษา
พิจารณาเอกสารอื่นประกอบพบว่าเอกสารล้านนาและเอกสารลือ้ ปรากฏชื่อเฉพาะนีต้ ่างกัน ไป
โดยเอกสาร บล. ล้านนา. 1284 ที่เป็นฉบับหลักนี้พบสองชื่อคือ ถ้ำน้ำอำ และ ถ้ำน้ำอ่าง ส่วนเอกสาร
ฉบับที่เหลือที่มีอายุน้อยกว่านั้นพบเป็นถ้ำน้ำอ่าง และในเอกสารลื้อนั้นปรากฏเป็นชื่อถ้ำน้ำอำ และถ้ำ
น้ำอา ซึ่งจากการค้นคว้าคำศัพท์ที่ปรากฏคือ อา อำ และอ่าง ในพจนานุกรมภาษาไทลื้อนั้นไม่ปรากฏ
ว่ามีคำใดมีความหมายใกล้เคียงกันคำว่าเสีย ผู้ศึกษาอนุมานเป็นสองกรณีคือ 1 เกิดการคัดลอกต่อ ๆ
กันมาทำให้คำ ๆ นี้ผิดเพี้ยนไป และ 2 คืออาจเป็นการแปลชื่อโดยไม่ไ ด้อิงว่าแปลความหมายตาม
ตัวอักษร แต่แปลตามทัศนะของผู้แปล ซึ่งในกรณีหลังนี้สามารถพบได้เช่นกันดังจะกล่าวในส่วนท้าย
ของเรื่องลักษณะชื่อเฉพาะนี้

ตารางที่ 43 เปรียบเทียบชื่อเฉพาะสถานที่ ถ้ำน้ำอำ
วอกไครหิน (ล้านา)
ข้อความ
<ปริวรรต> /คำอ่าน/
<ถำนำอ่างฺ > /ถ้ำน้ำอ่าง/
<ถำนำอำ> /ถ้ำน้ำอำ/
<ถำน้ำอ่างฺ > /ถ้ำน้ำอ่าง/
<ถ้ำน้ำอ่างฺ > /ถ้ำน้ำอ่าง/

อ้างอิง
บล. ล้านนา. 1284. 2. 11
ดด. ล้านนา. 1311. 2. 13
ปน. ล้านนา. 1325. 2. 19
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ตารางที่ 43 เปรียบเทียบชื่อเฉพาะสถานที่ ถ้ำน้ำอำ (ต่อ)
วอกไข่หิน (ลื้อ)
ข้อความ
ปริวรรต
<ถำน้ำอา> /ถ้ำน้ำอา/
<ถำน้ำอา> /ถ้ำน้ำอา/
<ถำนำอำ> /ถ้ำน้ำอำ/
ตารางที่ 44 ชื่อเฉพาะตัวละคร พญาหัวยักษ์
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
猕猴 (mí hóu)
ลิงชนิดหนึง่
王 (wáng)
กษัตริย,์ ราชา, ขุน

อ้างอิง
ทร. ลื้อ. 1292. 2. 15
สจ. ลื้อ. 1304. 2. 16
กร. ลื้อ. 1355. 3. 4

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
คำแปล
ชื่อแปล
ยักษ์
พญาหัวยักษ์
พญา

เป็ นคาเรียกลิงสกุลหนึ่งคือลิงแม็กแคก ผูแ้ ปลเลือกที่แปลเป็ นพญาหัว
ยักษ์ ซึ่งไม่ตรงตามความหมายตามตัวอักษรจากชื่อตัวละครในต้นฉบับ
猕猴 (mí hóu)

ตารางที่ 45 ชื่อเฉพาะตัวละคร พญาหัวเสือ
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
禺 (ǒu)
ลิงชนิดหนึง่
狨 (róng)
ลิงชนิดหนึง่
กษัตริย,์ ราชา, ขุน
王 (wáng)

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
คำแปล
ชื่อแปล
ยักษ์

พญาหัวเสือ

พญา

จากการค้นคว้าผู้ศึกษามีความเห็นว่าคำ 禺狨 (ǒu róng) น่าจะเป็นชื่อเฉพาะของตัวละคร
ตัวนี้ หากแยกองค์ประกอบของคำคือ 禺 (ǒu) หมายถึงลิงชนิดหนึ่งหางยาว และ 狨 (róng) หมายถึง
ลิงชนิดหนึ่งคือลิงมาโมเสท ผู้ศึกษามีทัศนะต่อตัวละครพญาหัวเสือ และพญาหัวยักษ์ ซึ่งเป็นตัวละคร
ที่ปรากฏพร้อมกับกับตัวละครพญาหัวควาย พญาหัวมอม และพญาหัวรุ้ง ว่าเมื่อพิจารณาชื่อภาษาจีน
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ของตัวละครพญาหัวเสือ และพญาหัวยักษ์ล้วนมีความหมายถึงลิงทั้งสิ้น แต่เป็นลิงคนละชนิดกัน ผู้
ศึกษาอนุมานว่าผู้แปลอาจต้องการที่จะจำแนกความต่างของตัวละครในกลุ่มนี้ให้เป็นสัตว์ต่างชนิดกัน
อย่างชัดเจนจึงเลือกแปลไม่ตรงกับความหมายในภาษาเดิม นอกจากนั้นแล้วตัวละครหลักของเรื่องคือ
พญาวอกก็เป็นลิงเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอาจแปลให้เกิดความแตกต่างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ
สับสนของผู้อ่าน

ตารางที่ 46 ชื่อเฉพาะตัวละคร ผีหัวรุง้
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
หญ้า
草 (cǎo)
头 (tóu)
หัว
神 (shén)
เทพ

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
คำแปล
ชื่อแปล
รุ้ง
หัว
ผีหัวรุง้
ผี

ความหมายตามตัวอักษรของชื่อตัวละครตัวนี้คือเทพหัวหญ้า แต่มีการแปลเป็นผีหัวรุ้งใน
เอกสารตัวเขียนฉบับหลักนี้ และเมื่อพิจารณาเอกสารตัวเขียนฉบับอื่นทั้งของล้านนาและของลื้อพบว่า
มีความแตกต่างกันของชื่อตัวละครตัวนี้ กล่าวคือ ชื่อผีหัวรุ้งปรากฏในเอกสารของทางฝั่งล้านนา ส่วน
เอกสารของทางลื้อนั้นปรากฏชื่อเป็น “ผีหัวหญ้า” ซึ่งหากพิจารณาความหมายของชื่อจากต้นฉบับซี
โหยวจี้แล้วนั้น เอกสารของลื้อคงความหมายดั้งเดิมของชื่อตัวละครตัวนี้ไว้ได้ ผู้ศึกษาอนุมานว่าเหตุที่
เอกสารของทางล้านนาปรากฏเป็นชื่อผีหัวรุ้งนั้นอาจเป็นเพราะข้อผิดพลาดในการคัดลอกมาตั้งแต่
เอกสารชั้นต้น ๆ ที่เผยแพร่เข้ามาในทางล้านนา อาจด้วยเรื่องตัวอักษรที่เลือนลางหรือไม่ชัดเจนทำให้
ผู้คัดลอกเกิดความสับสน ผนวกกับในเรื่องมีชื่อตัวละคร “พญาผีหัวรุ้ง” ปรากฏอยู่แล้วจึงเกิดการ
เข้าใจผิดในการคัดลอกได้
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ตารางที่ 47 เปรียบเทียบชื่อเฉพาะตัวละคร ผีหัวรุ้ง
วอกไครหิน (ล้านา)
ข้อความ
<ปริวรรต> /คำอ่าน/
<ผีหฺวรุง> /ผีหัวรุ้ง/
<ผีหัฺวรุ้ง> /ผีหัวรุ้ง/
<ผีหัฺวรุ้ง> /ผีหัวรุ้ง/
วอกไข่หิน (ลื้อ)
ข้อความ
ปริวรรต
<ผีหฺ๋วอย้า> /ผีหัวหญ้า/
<ผีหฺวอยา> /ผีหัวหญ้า/
<ผีอย้า> /ผีหัวหญ้า/
ตารางที่ 48 ชื่อเฉพาะตัวละคร ลำเปล่า
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
悟 (wù)
เข้าใจ
空 (kòng)
ว่างเปล่า

อ้างอิง
บล. ล้านนา. 1284: 6/6
ดด. ล้านนา. 1311: 6/9
ปน. ล้านนา. 1325: 6/9
อ้างอิง
ทร. ลื้อ. 1292: 6/10
สจ. ลื้อ. 1304: 1/21
กร. ลื้อ. 1355:. 6/7

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
คำแปล
ชื่อแปล
ลำเปล่า
เปล่า

ลำเปล่าเป็นชื่อของตัวละครหลักของเรื่องคือพญาวอกเป็นชื่อที่อาจารย์ศรีโพธิ์ตั้งให้ในตอนที่
พญาวอกไปร่ำเรียนวิชา โดยปรากฏข้อความในตอนว่า
“…อันเป็นลูกศิษย์เรานี้มี (สิบ) สองตนใส่ชื่อหื้อลูกศิกษ์ด้วยลำดับกันแล
ในธรรม ๑๒ ตัวนี้นั้นชื่อ กลาง ใหญ่ ปัญญา สติ สมาธิ นิมิต ปิติ เรียงลำดับ ๑๒ คำ
นิแลมากูจักปันชื่อลำเปล่าว่าฉันนี้แล”
(บล. ล้านนา. 1284: 1/13)
ชื่อในภาษาจีนของตัวละครตัวนีค้ ือ 悟空 (wù kòng) แปลได้ว่า ผูเ้ ข้าใจในความว่างเปล่า
ซึ่ง 悟 (wù) แปลว่าเข้าใจ ส่วน 空 (kòng) แปลว่า ว่างเปล่า จึงเป็ นชื่อลาเปล่า ซึ่งแปลจากส่วนหนึ่ง
ของชื่อ ในภาษาจีน คือ เปล่า จากอัก ษร 空 (kòng) ส่วนคำว่า “ลำ” ผู้ศึก ษายัง ไม่ส ามารถหา
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คำอธิบายที่เหมาะสมได้ เนื่องจากไม่สามารถอธิบายระหว่างคำว่า 悟 (wù) แปลว่า เข้าใจ กับคาว่า
ลา ได้ และจากข้อความในเรื่องซีโหยวจี้ฉบับแปลที่กล่าวถึงตอนตั้งชื่อ ปรากฏคาว่า อู้ ซึ่งเป็นคาทับ
ศัพท์คาว่า 悟 (wù) ดังข้อความต่อไปนี้
“พระอาจารย์ว่าในสำนักข้ามีหนังสือสิบสองตัวแยกพวกตั้งชื่อ ถึงเจ้าเป็น
ลูกศิษย์รุ่นที่สิบ เจ้าพญาลิงว่า หนังสือสิบสองตัวนั้น? พระอาจารย์ว่า คือ ก่วง ต้า
จื้อ ฮุ่ย เจิน หยู สิ้ง ไห่ อิ๋ง อู้ หยวน เจี่ยว หนังสือสิบสองตัว เรียงถึงเจ้า พอดีเจอ
ตัวอู้ (หงอ) ข้าตั้งชื่อพระฉายาให้เจ้าว่า ซุนหงอคง ดีไหม”
(วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์, 2559: 21)
พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อความในซีโหยวจี้ฉบับแปล เทียบกับข้อความในเรื่องวอก
ไครหิน ไม่พบข้อมูลที่สามารถอธิบาย จึงไม่อาจสรุปได้ในส่วนของคำว่า “ลำ” ที่ปรากฏอยู่ในชื่อ
“ลำเปล่า”

ตารางที่ 49 ชื่อเฉพาะตัวละคร ลำม้า
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษร
ความหมาย
ช่วย, ช่วยเหลือ
弼 (bì)
马 (mǎ)
ม้า
อุ่น
温 (wēn)

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
คำแปล
ชื่อแปล
ม้า
ลำม้า
-

ลำม้า เป็นชื่อของตัวละครพญาวอกเช่นเดียวกับลำเปล่าเช่นกัน เป็นชื่อที่ได้จากในตอนที่ขึ้น
สวรรค์ไปพบอินทราธิราชในครั้งแรก โดยได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคนเลี้ยงม้าบนสวรรค์ตามความ
ในเนื้อเรื่องว่า “…อินทราธิราชกล่าวว่าครั้นว่ามีฉันนั้นเราก็จักปลงอาญาหื้อไปเป็นนายพวกม้าแลใส่
ชื่อว่าลำม้าจุงมีเทอะ…” (บล. ล้านนา, 1284: 4/2) สังเกตว่าชื่อนั้นปรากฏคำว่า ‘ลำ’ เช่นเดียวกับชื่อ
‘ลำเปล่า’ ผู้ศึกษาสันนิษฐานว่าผู้แปลอาจเทียบเคียงจากชื่อ ‘ลำเปล่า’ มาสร้างเป็นชื่อ ‘ลำม้า’ โดย
หยิบส่วนหนึ่งจากชื่อต้นฉบับภาษาจีนคือ 马 (mǎ) ที่แปลว่าม้า
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ตารางที่ 50 ชื่อเฉพาะตัวละคร อนาจยเถร
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
อักษรจีน
แปล
阿傩

(ā nuó)
迦叶

(jiā yè)

พระอานนท์

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน

อนาจยเถร

พระมหากัสสปะ

ชื่อตัวละครสองชื่อที่ปรากฏร่วมในเรื่องคือ 阿傩 (ā nuó) และ 迦叶 (jiā yè) คือพระอานนท์
และพระมหากัสสปะ แต่จากในเรื่องวอกไครหินตอนเดียวกันนั้นกลับปรากฏชื่อตัวละครเพียงชื่อเดียว
คือ อนาจยเถร ซึ่งชื่อ อนาจยเถรนี้ไม่พบว่าตรงกันกับชื่อบุคคลหรือตัวละครใด เป็นไปได้ว่าอาจเกิด
จากความคลาดเคลื่อนในการคัดลอกต้นฉบับหรืออาจเป็นชื่อที่ผู้แปลเจตนาตั้งขึ้นเพื่อรวมชื่อตัวละคร
สองชื่อในเรื่องเป็นตัวละครใหม่

2. การทับศัพท์ชื่อเฉพาะ
ลักษณะประการสำคัญของการทับศัพท์ชื่อเฉพาะที่ปรากฏในเรื่องคือเรื่องการสะท้อนของ
สำเนียงภาษาที่ปรากฏจากการเขียนทับศัพท์ด้วยตัวอักษรธรรม ซึ่งทำให้ทราบว่าการรับวรรณกรรม
เรื่องซีโหยวจี้มาแล้วกลายเป็นวรรณกรรมเรื่องวอกไครหินนั้นผ่านมาทางจีนโดยตรงเข้าสู่ชาวไทลื้อ ใน
หัวข้อ ย่อ ยนี้ ผู้ศึกษาศึกษาลักษณะของเสียงจากคำทับศัพท์โ ดยเปรียบเทียบระหว่างเสียงจากคำ
ต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนสำเนียงมาตรฐานกับคำทับศัพท์ด้วยอักษรธรรมโดยใช้ระบบเสียงภาษาไทลื้อ
เทียบประกอบ โดยมุ่งเน้นที่เสียงพยัญชนะและเสียงสระ เป็นหลัก เนื่องจากว่าจากข้อมูลจากเอกสาร
ต้นฉบับที่ใช้นั้นไม่ปรากฏการใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ที่เคร่งครัดมากนัก จึงอาจทำให้เกิดความไม่
เที่ยงตรงของข้อมูลด้านเสียงวรรณยุกต์ได้ โดยข้อมูลที่ใช้ นำมาจากเอกสารฉบับวัดบ้านแหลว
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ตารางที่ 51 ชื่อเฉพาะสถานที่ กองชางฅัว
ภาษาจีนมาตรฐาน
IPA
อักษร
Pinyin
จีน
C V(V)(V) N
灌
guàn k
uɐ
n

ภาษาล้านนา
T
4

江

jiāng

tɕ

iɤ

ŋ

1

口

kǒu

kʰ

ou

-

3

ตารางที่ 52 ชื่อเฉพาะตัวละคร เขยอาน
ภาษาจีนมาตรฐาน
IPA
อักษร
Pinyin
จีน
C V(V)(V) N
huì
h
uɤi
惠
岸

àn

ʔ

ɐˑ

n

อักษร ถ่าย
ธรรม ถอด
กอฯง กอง
ชางฯ ชาง
ฅว฿ฯ

C
k

ฅัว

IPA
V(V) C
ɒ
n

T
1

ts

a

ŋ

4

x

o

-

4

IPA
V(V) C
ɤi
-

T
1

ภาษาล้านนา
T
4

อักษร
ธรรม
เขิยฯ

ถ่าย
ถอด
เขิย

C
x

4

อานฯ

อาน

(ʔ)

ตารางที่ 53 ชื่อเฉพาะตัวละคร ควานพอแซน
ภาษาจีนมาตรฐาน
IPA
อักษร
Pinyin
จีน
C V(V)(V) N T
黄 huáng
h
uɐ
ŋ 2

a

n

1

IPA
C V(V) C
n
kw a

T
4

p

ɒ

-

4

s

ɛ

n

4

ภาษาล้านนา
อักษร
ธรรม
ควฯาฯน

ถ่าย
ถอด
ควาน

角

jiǎo

tɕ

iɐu

-

3

พํอฯ

พอ

大

dà

t

ɐˑ

-

4

-

-

仙

xiān

ɕ

iɤ

n

1

แซนฯ

แซน
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ตารางที่ 54 ชื่อเฉพาะตัวละคร ควานเยิร20
ภาษาจีนมาตรฐาน
IPA
อักษร
Pinyin
จีน
C V(V)(V) N
观
guān k
uɐ
n
yīn

音

j

iˑ

n

ตารางที่ 55 ชื่อเฉพาะตัวละคร แควนลิน
ภาษาจีนมาตรฐาน
IPA
อักษร
Pinyin
จีน
C V(V)(V) N
玄
xuán ɕ
yɤ
n
líng

灵

l

iˑ

ŋ

ภาษาล้านนา
T
1

อักษร
ธรรม
ควฯาฯน

ถ่าย
ถอด
ควาน

C
kw

1

เยิอฯร

เยิร

j

ɒ

T
4

n

4

IPA
V(V) C
ɛ
n

T
4

ภาษาล้านนา
T
2

อักษร
ธรรม
แฅวฯร

ถ่าย
ถอด
แฅวร

C
xw

2

ลินฯ

ลิน

l

ตารางที่ 56 ชื่อเฉพาะตัวละคร ติจาดวางอนฅาน
ภาษาจีนมาตรฐาน
IPA
อักษร
Pinyin
จีน
C V(V)(V) N T
地
dì
t
iˑ
4

20

IPA
V(V) C
n
a

ǐ

n

4

IPA
V(V) C
ǐ
-

T
1

ภาษาล้านนา
อักษร
ธรรม
ติ

ถ่าย
ถอด
ติ

C
t

藏

zàng

ts

ɐˑ

ŋ

2

จาดฯ

จาด

ts

a

t

2

王

wáng

w

ɐˑ

ŋ

2

วาฯงฯ

วาง

v

a

ŋ

4

菩

pú

pʰ

uˑ

-

2

อ฿นฯ

อน

(ʔ)

ǔ

n

1

薩

sà

s

ɐˑ

-

4

ฅานฯ

ฅาน

x

a

n

4

คือ กวนอิม
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地藏王菩薩 หรือ ตี้จ้างหวังโพธิสัตว์ หรือ

พระกษิติครรภโพธิสัตว์ ชื่อที่ปรากฏในฉบับวัด
บ้านแหลวคือ ติจาดวางอนฅาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วชื่อตัวละครตัวนี้สมควรทับศัพท์ว่า ติจางวางภู
ซา ตามเสียงภาษาจีน แต่หากการคัดลอกทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสองคำ
หลังคือ ภูซา ภูซา คลาดเคลื่อนเป็น อ฿นฯฅานฯ อนฅาน หากพิจารณาจากอักษรจะพบว่ามีความเป็นไป
ได้ที่เกิดการคลาดเคลื่อนในการคัดลอก

อนฅาน

อ้างอิง
บล. ล้านนา, 1284:
3/13

ภูซา

ตารางที่ 57 ชื่อเฉพาะตัวละคร แธนฟ้า แธนเยียว
ภาษาจีนมาตรฐาน
IPA
อักษร
Pinyin
จีน
C V(V)(V) N T
天
tiān tʰ
iɤ
n
1

อ้างอิง
บล. ล้านนา, 1284:
6/1

ภาษาล้านนา
อักษร
ธรรม
แธนฯ

ถ่าย
ถอด
แธน

C
th

IPA
V(V) C
ɛ
n

T
4

蓬

péng

pʰ

ɤˑ

ŋ

2

ฟา

ฟ้า

f

a

-

4

天

tiān

tʰ

iɤ

n

1

แธนฯ

แธน

th

ɛ

n

4

佑

yòu

j

iɤu

-

4

ยยฯว

เยียว

j

eu

-

4

ตัวละครแธนฟ้า แธนเยียวเป็นตัวละครคู่กันสองตัวที่ปรากฏพร้อมกันในเรื่องผู้ศึก ษานับ
รวมตัวละครสองตัวนี้เข้าไว้ด้วยกัน
ตารางที่ 58 ชื่อเฉพาะตัวละคร นอชา
ภาษาจีนมาตรฐาน
IPA
อักษร
Pinyin
จีน
C V(V)(V) N
哪
né
n
ɤˑ
吒

zhā

ʈʂ

ɐˑ

-

ภาษาล้านนา
T
2
1

อักษร
ธรรม
นํอฯ

ถ่าย
ถอด
นอ

C
n

ชา

จา

ts

IPA
V(V) C
ɒ
a

-

T
4
4
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ตารางที่ 59 ชื่อเฉพาะตัวละคร ภูซา21
ภาษาจีนมาตรฐาน
IPA
อักษร
Pinyin
จีน
C V(V)(V) N
pú
pʰ
uˑ
菩
薩

sà

s

ɐˑ

-

ตารางที่ 60 ชื่อเฉพาะตัวละคร ลิแธนวาง22
ภาษาจีนมาตรฐาน
IPA
อักษร
Pinyin
จีน
C V(V)(V) N
李
lǐ
l
iˑ
-

T
2

อักษร
ธรรม
ภู

ถ่าย
ถอด
ภู

C
ph

4

ซา

ซา

s

IPA
V(V) C
u
a

T
4

-

4

IPA
V(V) C
i

T
4

ภาษาล้านนา
T
3

อักษร
ธรรม
ลี

ถ่าย
ถอด
ลี

C
l

天

tiān

th

iɤ

n

1

แธนฯ

แธน

th

ɛ

n

1

王

wáng

w

ɐˑ

ŋ

2

วาฯงฯ

วาง

v

a

ŋ

4

IPA
V(V) C
au

T
4

ตารางที่ 61 ชื่อเฉพาะตัวละคร เลาควี
ภาษาจีนมาตรฐาน
IPA
อักษร
Pinyin
จีน
C V(V)(V) N
老
lǎo
l
ɐu
君

jūn

tɕ

yˑ

คือ โพธิสตั ว์
22
หรือพระยาธตรฐในวอกไครหินผูกที่ 4
21

ภาษาล้านนา

n

ภาษาล้านนา
T
3

อักษร
ธรรม
เลา

ถ่าย
ถอด
เลา

C
l

1

คีวฯ

ควี

kw

i

-

4
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ตารางที่ 62 ชื่อเฉพาะตัวละคร วางลิงควาน
ภาษาจีนมาตรฐาน
IPA
อักษร
Pinyin
จีน
C V(V)(V) N T
王
wáng w
ɐˑ
ŋ
2

ภาษาล้านนา
อักษร
ธรรม
วาฯงฯ

ถ่าย
ถอด
วาง

C
v

IPA
V(V) C
ŋ
a

T
4

靈

líng

l

iˑ

ŋ

2

ลิงฯ

ลิง

l

ǐ

ŋ

4

官

guān

k

uɐ

n

1

ควฯาฯน

ควาน

kw

a

n

4

IPA
V(V) C
i
-

T
1

ตารางที่ 63 ชื่อเฉพาะตัวละคร สีจอตาแซง
ภาษาจีนมาตรฐาน
IPA
อักษร
Pinyin
จีน
C V(V)(V) N
chì
ʈʂh
ʅˑ
赤

ภาษาล้านนา
T
4

อักษร
ธรรม
สี

ถ่าย
ถอด
สี

C
s

腳

jiǎo

tɕ

iɐu

-

3

จํอฯ

จอ

ts

ɒ

-

1

大

dà

t

ɐˑ

-

4

ตา

ตา

t

a

-

1

仙

xiān

ɕ

iɤ

n

1

แซงฯ

แซง

s

ɛ

ŋ

4

IPA
V(V) C
ɛ
n

T
1

ตารางที่ 64 ชื่อเฉพาะตัวละคร แสนตี
ภาษาจีนมาตรฐาน
IPA
อักษร
Pinyin
จีน
C V(V)(V) N
圣 shèng
ʂ
ɤˑ
ŋ
帝

dì

t

iˑ

-

ภาษาล้านนา
T
4
4

อักษร
ธรรม
แสนฯ

ถ่าย
ถอด
แสน

C
s

ตี

ตี

t

i

-

1
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ตารางที่ 65 ชื่อเฉพาะตัวละคร เออลางซึนควี
ภาษาจีนมาตรฐาน
IPA
อักษร
Pinyin
จีน
C V(V)(V) N T
二
èr
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3. ชื่อเฉพาะที่มลี ักษณะพิเศษ
นอกจากลักษณะการแปลชื่อเฉพาะ และลักษณะการทับศัพท์ชื่อเฉพาะแล้วพบว่ามีชื่อเฉพาะ
อยู่ส่วนหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษไม่เข้าเกณฑ์ว่าเป็นการแปลหรือการทับศัพท์โดยตรง แต่เป็นลักษณะ
ของการแปลและการทับศัพท์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยรายละเอียดและการวิเคราะห์ในแต่ละชื่อมี
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 66 ชื่อเฉพาะคาถา ยามณีภมี
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
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ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
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เป็นคาถา ตามทัศนะผู้ศึกษาเห็นว่าลักษณะของชื่อเฉพาะนี้สะท้อนว่าผู้แปลพยายามถอด
ออกมาให้เ ป็นคาถา โดยการลากเสียงให้เ ข้ากับ ภาษาบาลีตามแบบพุท ธเถรวาท ลัก ษณะจึง ไม่
เหมือนกับการแปล หรือการทับศัพท์
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ตารางที่ 67 ชื่อเฉพาะตัวละคร ศรีโพธิ
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
IPA
อักษร
Pinyin
จีน
C V(V)(V) N T
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ɕ
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ความหมาย
อักษร
菩提
โพธิ

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
IPA
อักษร ถ่าย
ธรรม ถอด C V(V) C T
sl
i
- 1
สรี
สรฯ้ี
อักษรธรรม
ถ่ายถอด
โพธิ
เพิธฯา

须 อ่านว่า

xū สีว์ 菩提 อ่านว่า pútí ผูถี ตรงกับคาว่า โพธิ ชื่อ 须菩提 xūpútí สีว์ผูถี นี้
อาจตรงกับชื่อพระเถระองค์หนึ่งคือ พระสุภูติเถระ ปรากฏในพระสูตรชื่อ สุภูติสูตร แต่ชื่อปรากฏ
ภายในเรื่องวอกไครหินนั้นเป็น สรีโพธิ หรือ ศรีโพธิ์ ผู้ศึกษามีทัศนะว่าผู้แปลอาจเห็นว่า 菩提 ตรงกับ
คาว่า โพธิ และเสียงของคาว่า 须 สีว์ นั้นคล้ายกับ ศรี หรือ สรี ที่หมายถึงต้นโพธิ์เช่นเดียวกั น จึง
รวมทั้งสองคาเข้าด้วยกันเป็น สรีโพธิ หรือ ศรีโพธิ์

ตารางที่ 68 ชื่อเฉพาะสถานที่ อรทวีป
ชื่อปรากฏภายในเรื่องซีโหยวจี้
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ความหมาย
ประเทศ, รัฐ

ชื่อปรากฏภายในเรื่องวอกไครหิน
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ถ่ายถอด
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อ่านว่า àolái เอ้าไหล เป็นชื่อเฉพาะของประเทศหรือทวีปหนึ่งตามท้องเรื่องซีโหยวจี้
แหละวอกไครหิน ลักษณะของชื่อเฉพาะนี้เป็นการนำคำต้นฉบับมาแปลงให้เป็นคำในลัก ษณะของคำ
บาลี
傲来
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เนื้อเรื่อง
ดังที่ได้กล่าวไว้ใน ความสำคัญและที่มาของปัญหา ว่าวรรณกรรมเรื่องวอกไครหิน เป็น
วรรณกรรมที่แปลมาจากวรรณกรรมเรื่องซีโหยวจี้ ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่สำคัญเรื่องหนึ่งของจีน โดย
ชาวไทยส่วนใหญ่รู้จัก วรรณกรรมในเรื่องนี้ในชื่อว่า ไซอิ๋ว โดยคำว่าไซอิ๋วนั้นคือคำว่า ซีโหยว ใน
สำเนียงภาษาจีนหมิ่นใต้ ซึ่งเป็นสำเนียงหนึ่งที่มีอิทธิพลในการแปลวรรณกรรมของไทยอย่างมาก
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะเป็นภาษาของกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลที่อภยพมาอาศัยตั้งแต่ครั้งแผ่นดิน
สยามจวบจนประเทศไทยในปัจจุบัน ไซอิ๋วเป็นเรื่องที่ถูกแปลขึ้นในช่วงสมัยรัชการที่ 5 โดยนายติ่น
เป็นผู้แปล และเทียนวรรณเป็นผู้ขัดเกลาภาษา ลักษณะการลักษณะการแปลของวรรณกรรมเรื่อง
ไซอิ๋วนั้นเป็นการแปลแบบรวบรัดตัดความ คือมิได้แปลแบบคำต่อคำ แต่เป็นการอ่านแล้วสรุปนำเอา
ใจความสำคัญ ของเรื่อ งมาเรียบเรียงไปตามลำดับ จากข้อสังเกตคือ วรรณรกรรมเรื่องซีโหยวจี้
ต้นฉบับภาษาจีนนั้นมีข้อความส่วนที่เป็นบทกลอนนั้นไม่ได้แปล และรายละเอียดบางส่วนเป็นการสรุป
รวบรัด และ ตัวละครบางตัวถูกตัดทอนออกไป
หนังสือวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วที่มีจำหน่ายในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นสำนวนแปลเดิม ตั้ง แต่สมัย
รัชกาลที่ 5 ทั้งสิ้น จนเมื่อ พ.ศ. 2559 ได้มีการตีพิมพ์หนังสือแปลเรื่อ ไซอิ๋ว บันทึกทัศนาจรชมพูทวีป
แปลโดย วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์ เป็นชุด 4 เล่มบริบูรณ์ โดยมีลักษณะการแปลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ตามต้นฉบับ กล่าวคือเป็นการแปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยตรงคาต่อคาประโยคต่อประโยค รวมถึง
การแปลในส่วนของบทกลอน ซึ่งสานวนแปลฉบับนี้สามารถนามาใช้อ้างอิง หรือ ใช้เป็นสอบเทียบกับ
ต้นฉบับภาษาจีนได้ งานวิจัยฉบับจึงนี้ใช้ข้อมูลจากฉบับแปลของ วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์ สาหรับ
ประกอบการศึกษาเนื้อเรื่องวรรณกรรมเรื่องวอกไครหิน
การศึกษาเนื้อหา ผู้ศึกษาศึกษาในส่วนของเหตุการณ์สาคัญของเรือ่ ง โดยการเปรียบเทียบกับ
ฉบับแปลของ วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์ ซึ่งเป็นตัวแทนของซีโหยวจี้ฉบับแปลไทย เพื่อหาข้อเหมือน
และข้อแตกต่างของวรรณกรรมทั้งสองเรื่อง แม้ว่าในข้อเท็จจริง วรรณกรรมเรื่องวอกไครหิน จะเป็น
วรรณกรรมแปลจากเรื่องซีโหยวจี้ ก็ตามแต่ลักษณะการแปลนั้นไม่ได้แปลตามตัวอักษร ซึ่งลักษณะ
เช่นนี้เป็นลักษณะเดียวกันกับการแปลเรื่องไซอิ๋ว เช่นกัน แต่การแปลของเรื่องวอกไครหินนั้น มีข้อ
แตกต่างจากเรื่องไซอิ๋วใน 2 ประการคือ ประการแรกเรื่องไซอิ๋วเป็นเรือ่ งที่แปลจากซีโหยวจี้มาทั้งหมด
แต่เรื่องวอกไครหิน เป็นการแปลมาเฉพาะส่วนเนื้อเรื่องของตัวละครลิง ซึ่งเป็นตัวละครสาคัญตัวหนึง่
ของเรื่อง ประการที่สอง การแปลเรื่องไซอิ๋ว มีความชัดเจนว่าเป็นวรรณกรรมแปลจากเรื่องซีโหยวจี้
ส่วนเรื่องวอกไครหิน ภาพสะท้อนว่าวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมแปลจากซีโหยวจี้นั้นไม่ชัดเจน
หากผู้อ่านไม่ทราบอนุภาพหลัก ๆ ของเรื่องซีโหยวจี้ จะไม่เห็นความเชื่อมโยงของทั้งสองเรื่อง มีเพียง
การทับศัพท์ชื่อเฉพาะเท่านั้นที่สะท้อนว่าเป็นวรรณกรรมแปล
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ประกอบกับลักษณะการแปลชื่อเฉพาะให้เป็นภาษาถิ่น ที่นำเสนอในบทที่ 4 ที่มี การแปลให้
เข้ากับบริบทสังคมวัฒนธรรม สะท้อนว่าวรรณกรรมเรื่องนี้มีการกลายเข้ากับบริบทท้องถิ่น ผู้ศึกษาจึง
เห็นสมควรว่า การศึก ษาเนื้ อเรื่องของวรรณกรรมเรื่องวอกไครหิน จะศึก ษาตามแนวทฤษฎีการ
แพร่ ก ระจาย และการแตกเรื ่อ งของนิ ท าน ในด้ า นลั ก ษณะการเปลี่ ยนแปลงที่ เ กิด ขึ้ น ในการ
แพร่กระจายของนิทาน โดยจะศึกษาจากเหตุการณ์หลักสำคัญ ภายในเรื่องวอกไครหิน เปรียบเทียบ
กับเหตุการณ์หลักสำคัญจากเรื่องซีโหยวจี้ซึ่งเป็นเรื่องต้นฉบับ โดยใช้ฉบับแปลของ วิวัฒ ประชาเรือง
วิทย์ เป็นฉบับเปรียบเทียบ
1. การแบ่งตอนของเนื้อเรื่อง
ดังที่ได้เคยอ้างถึง เรื่องจำนวนตอนของเนื้อเรื่อง ที่มีค วามสัมพันธ์กับจำนวนผูกในมัดเอกสาร
ตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ในประเด็นเรื่องปัจจัยรูปแบบตามเนื้อหา (Patterns regarding content)
ส่งผลให้เอกสารตัวเขียนวรรณกรรมเรือ่ งวอกไครหินนั้น ถูกแบ่งออกเป็น 7 ผูกด้วยกัน เพราะเนื้อเรือ่ ง
ของวอกไครหินคือ เนื้อเรื่อง 7 ตอนแรกของวรรณกรรมเรื่องซีโหยวจี้ โดยเนื้อหาในแต่ละตอนกลาย
มาเป็นเอกสารตัวเขียนแต่ละผูก โดยคงเนื้อเรื่อง และ เหตุการณ์หลักในตอนของต้นฉบับโดยมิได้
ดัดแปลง ลักษณะของชื่อตอนของซีโหยวจี้ที่ปรากฏ เป็น การสรุปรวมเนื้อเรื่องในตอนนั้น ๆ ว่ามี
เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้าง เป็นการยกเอาอนุในภาคหลัก ๆ ในตอนมาเป็นชื่อตอน ส่วนเอกสารตัวเขียน
เรื่องวอกไครหินนั้นมิได้ปรากฏชื่อตอน เฉกเช่นในเรื่องซีโหยวจี้ ผู้ศึกษาจึงนำเหตุการณ์หลักที่ปรากฏ
ในแต่ละผูกมาเปรียบเทียบกับชื่อตอนของเรื่องซีโหยวจี้ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 69 ตารางเปรียบเทียบชื่อตอนเรื่องซีโหยวจี้กบั เหตุการณ์ในเรือ่ งวอกไครหิน
ตอน
ชื่อตอน
เหตุการณ์
(ผูก)
ซีโหยวจี้
ฉบับแปล
วอกไครหิน
1 靈根育孕源流出 รากฐานศักดิ์สทิ ธิ์ฟูมฟักครรภ์ กำเนิดพญาวอก
心性修持大道生
สมุฏฐานเดิมแตกออก จิตยึด พญาวอกออกเดินทางตามหา
มั่นเกิดอภิธรรม
ครู
2 悟徹菩提真妙理 รู้แจ่มแจ้งโพธิ์สัตว์ ธรรม
สำเร็จวิชาจากครู
斷魔歸本合元神
อัศจรรย์จริง ตัดมารสู่ฐานเดิม พญาวอกกลับบ้านเกิดไปกำจัด
ยักษ์
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ตารางที่ 69 ตารางเปรียบเทียบชื่อตอนเรื่องซีโหยวจี้กบั เหตุการณ์ในเรือ่ งวอกไครหิน (ต่อ)
ตอน
ชื่อตอน
เหตุการณ์
(ผูก)
ซีโหยวจี้
ฉบับแปล
วอกไครหิน
3 四海千山皆拱伏 สี่ทะเลพันสิขรทั้งผองผอม
พญาวอกอาละวาดเมืองบาดาล
九幽十類盡除名
พนมมือ เก้าบาดาลสินจำพวก ลงไปลบชื่อตนและพวกพ้องใน
ขจัดชื่อสิ้น
นรก
4 官封弼馬心何足 แต่ตั้งขุนนางควบคุมม้า ใจ
พระอินทร์ให้วอกมาเป็นจ่า
名注齊天意未寧
ไฉนพอเพียง นามบันทึกฉี
เลี้ยงม้าบนสวรรค์
เทียน (เทียมฟ้า) ใจไม่สงบ
พญาวอกไม่พอใจอยากได้ชื่อ
เป็นทิพย์ใหญ่เคียงฟ้า
5 亂蟠桃大聖偷丹 ก่อความวุ่นวายงานเลี้ยงผล พญาวอกป่วนสวรรค์ลักกินของ
反天宮諸神捉怪
ท้อ ผู้วิเศษยิ่งใหญ่เทียมฟ้า
วิเศษ
ขโมยยาอายุวัฒนะ ต่อต้านวัง เหล่าเทวดาลงมาไล่จบั พญา
สวรรค์ บรรดาเทพยดาจับ
วอกที่หนีลงมาจากสวรรค์
ปีศาจ
6 觀音赴會問原因 กวนอิมพระโพธิสัตว์ไป
ภูซามาชุมนุมสวรรค์หารือเรื่อง
小聖施威降大聖
ร่วมงานถามสาเหตุ เทพองค์ พญาวอก
น้อยสำแดงอานุภาพจับกุม
เออลางซืนควี ปราบพญาวอก
ผู้วิเศษยิ่งใหญ่เทียมฟ้า
แล้วจับขึ้นมารับโทษบนสวรรค์
7 八卦爐中逃大聖 ภายในเตาอักขระแปดทิศ
พญาวอกหนีจากเบ้าทีห่ ลอม
五行山下定心猿
ผู้วิเศษยิ่งใหญ่หลบหนี
ตนอยู่
ใต้ดอยอู่หัง (เบญจธาตุ) สยบ พญาวอกถูกปราบขังไว้ใต้เขา
จิตวานร
จากตารางที่ 69 สะท้อนให้เห็นว่าเหตุการณ์หลัก ๆ ในแต่ละตอนนั้นมีด้วยกัน 2 เหตุการณ์
ด้วยกัน ซึ่งเท่ากับว่าเนื้อหาของเรื่องซีโหยวจี้ส่วนที่กลายมาเป็นเรื่องวอกไครหินนั้นประกอบด้วย
อนุภาคทั้งหมด 14 เหตุการณ์ในเนื้อเรื่อง 7 ตอน หรือ 7 ผูก และข้อมูลจากตารางชี้ให้เห็นว่า วอก
ไครหินนั้นคงเหตุการณ์สำคัญไว้ทั้ง 14 เหตุการณ์ แต่ในรายละเอียดของแต่ละเหตุการณ์อาจมีความ
แตกต่าง หรือ เหมือนกันขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นในการแพร่กระจายของนิทาน ซึ่งลักษณะ
การการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏในเหตุการณ์หลักนี้ จะเป็นส่วนหลักในการวิจัยเนื้อเรื่องของวรรณกรรม
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เรื่องวอกไครหิน โดย อาศัยทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทาน และการแตกเรื่องเป็นหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์
2. วิเคราะห์เหตุการณ์หลัก 14 เหตุการณ์
จากชื่อตอนทั้ง 7 ตอนของเรื่องซีโหยวจี้ซึ่งสะท้อนถึงเหตุการณ์ในเรื่อง โดยนัยว่าเป็นเหตุการณ์ที่
สำคัญ เป็นเหตุการณ์หลักของตอนนั้น ๆ จึง ได้นำมาเป็นชื่อตอน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงใช้เหตุการณ์หลังทัง้
14 เหตุการณ์ ที่ปรากฏในการวิเคราะห์ถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการแพร่กระจายของ
นิทาน ตามแนวทางของทฤฎีการแพร่กระจายของนิทาน โดยเหตุการณ์หลักของที่เรื่องมีดังต่อไปนี้
1) กำเนิดตัวละครหลัก
2) ตัวละครหลักออกเดินทางจากบ้านเกิดแสวงหาวิชา
3) ตัวละครหลักสำเร็จวิชา
4) ตัวละครหลักกลับบ้านเกิดเพื่อปราบศัตรู
5) ตัวละครหลักบุกเมืองบาดาล
6) ตัวละครหลักลงไปเมืองนรก
7) ตัวละครหลักได้รับตำแหน่งผู้ดูแลม้าบนสวรรค์
8) ตัวละครหลักไม่พอใจตำแหน่งและอยากได้ชื่อเป็นผู้ยิ่งใหญ่เทียมฟ้า
9) ตัวละครหลักบุกงานเลี้ยงบนสวรรค์ขโมยกินของวิเศษ
10) เหล่าเทวดาตามล่าตัวละครหลักที่หนีลงมาจากสวรรค์
11) พระโพธิสัตว์ร่วมประชุมหาทางแก้ไขปัญหา
12) เทพจับกุมตัวละครหลักมารับโทษ
13) ตัวละครหลักหนีจากที่คุมขัง
14) ตัวละครหลักถูกปราบ
จาก 14 เหตุการณ์หลักสำคัญนี้ จะวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากเรื่องซีโหยวจี้ มาเป็นเรื่องวอกไครหิน โดยลักษณะการเปลี่ ยนแปลงมีด้วยกัน 6 ประการ
ตามทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทานคือ
1) การละความ(Omission)
2) การเปลี่ยนรายละเอียด (Changing detail)
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3)
4)
5)
6)

การขยายความ (Expansion)
การผนวกเรื่อง (Adding another story)
การสลับเหตุการณ์ (Transposition)
การอนุรักษ์ตนเอง (Self-correction)

เหตุการณ์ที่ 1 กำเนิดตัวละครหลัก
พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรื่อง 1 ประการคือ การละความ (Omission)
ตารางที่ 70 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์กำเนิดตัวละครหลัก
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
สิขรลูกนี้พอดีตั้งอยู่ที่สูงสุด มีศิลาอมราก้อน ปลายดอยอันนั้นมีหินลูก ๑ สูงสี่ศอกปลายคืบ
หนึ่ง ก้อนศิลานี้มีความสูงสามจ้าง หกฟุตห้า ๑ กว้างมีสี่วาสี่ศอกปลายคืบ ๑ หน้าหมากหิน
นิ้ว วงรอบความกลมมีส องจ้างสี่ฟุต ขยาย ลูกนั้นมีแต่ปฐมกัปมา
ความตามระบบปฏิทิน 24 บรรยากาศเบื้องสูง
มี 9 ทวาร 8 ช่อง ขยายความตามจักรราศี ทั้ง
สี่ด้านมิได้มีพฤกษชาติปกคลุมให้ความร่มเย็ น
ซ้ายขวากลับมีดอกเตยหอมขับให้เด่นเป็นสง่า
สวยงามยวดยิ่ง จำนเนีนรกาลตั้งแต่บุกเบิกฟ้า
ปฐพีมา
ศิล านี้ได้รับความบริสุทธิ์บนนภาทั้ง ปฐพีอัน เทียรย่อมได้ยังรสฟ้าพิช ชะแห่ง ดินแลได้เ ตชะ
สวยงาม ยอดแก่นสารสุริยะ ส่วนที่ลำเลิศของ แห่ง พระอาทิตย์อัน ชุ ่ม เย็น แลพระจั นทร์ อั น
จันทร์เมื่อได้มีความรู้สึกกาลนมนาน จึงเกิดมี ตั้งอยู่เสี้ยงกาลนั้นนานหาประมาณบ่ได้ยังหินลูก
จิตศัก ดิ์ส ิท ธิ์ร ู้แจ้ง ภายในฟูก ฟัก เป็นครรภ์ นั้นเท้าบังเกิดเป็นอคัพภ์นานนักลวดแตกเป็น
อมรา วันหนึ่งแตกแยกออก กำเนิดเป็นไข่ศิลา ไข่หินลูกนั้นได้ชุต้องแดดลมลวดกับเกิดเป็นวอก
ฟองหนึ่ง ลักษณะคล้ายลูกบอลใหญ่ แต่ด้วย ตน ๑ มีหน้าตาหัวหางตีนมือสบดั้งบรมวล
เหตุที่วาโยพัดผ่าน แปรเปลี่ยนเป็นวานรศิลา (บล. ล้านนา. 1284: 1/1)
ตัวหนึ่ง อวัยวะทั้งห้าครบถ้วนทั้งสิ้น แขนขาทั้ง
สี่ล้วนสมบูรณ์
(วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์, 2559: 6-7)
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จากตารางที่ 70 ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็นส่วนความในต้นฉบับที่ไม่ปรากฏในเรื่องวอกไครหิน
แสดงให้เห็นถึงการละความในส่วนนี้ไป ซึ่งเป็นส่วนของรายละเอียดที่อาจไม่สำคัญในมุมมองของผู้
แปลจึงละไปเพื่อความกระชับของเนื้อเรื่อง

เหตุการณ์ที่ 2 ตัวละครหลักออกเดินทางจากบ้านเกิดแสวงหาวิชา
พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรื่อง 2 ประการคือ 1) การละความ (Omission) และ การ
เปลี่ยนรายละเอียด (Changing detail) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 71 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ตัวละครหลักออกเดินทางจากบ้าน
เกิดแสวงหาวิชา
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
รุ่งขึ้น เจ้าพญาวานรลุกขึ้นแต่เช้า สอนว่า พวก แล้วถึงวันลูนพระยาวอกก็ไปหักเอากิ่งไม้ แปก
เล็ก ๆ ช่วงเช้าไปหักต้นสนแห้งมาหน่อย ขัด ทั้งหลายแล้วแลเอาเครือเข้ามาคาดเป็นแพนั้น
แตะทำเป็นแพเอาลำไม้ไผ่ทำเป็นไม้ถ่อ จัดแจง หื้อมั่นแล้วเอาไม้เล่ม ๑ มาแต่งเป็นไม้พายแล้ว
ประเภทอาหารผลไม้บ้าง ข้าก็จะไปแล้ว จริง เท้ า ตนเดี ย วขึ ้ น อยู ่แ พแล้ ว ก็ ก ำพายไปไจ้ ๆ
ดั่งว่า ตนเองแต่ลำพังขึ้นแพ ออกแรงเต็มที่ถ่อ ตราบต่ อ เท้ า ไปแผ้ ว น้ ำ สมุ ท รอั น กว้ า งหา
ออก โยกเยกลอยละล่อ งปลิวสะบัดพัดพลิ้ว ประมาณบ่ได้ก็คอยพายไปหั้ นแลลมก็มาพัดยัง
ตรงเข้าสู่กลางลูกคลื่นทะเลใหญ่ ฉวยโอกาส แพไปรอดเกาะอัน ๑ มีภายวันตกช้วยหนเหนือ
วาโยธรรมชาติข้ามมาเขตแดนชมพูทวีป การ แห่งชุมพูทวีปบน
ไปครานี้ นั่นความจริงคือ ก็คือเขาโชคชะตาถึง (บล. ล้านนา. 1284: 1/7)
กาลเวลามา หลังจากตัวเขาขึ้นแพไม้ หลายวัน
ลมอาคเนย์กระชั้นชิด เอาเขาส่งถึงหน้าฝั่งทิศ
พายัพนั่นคือเขตแดนชมพูทวีป
(วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์, 2559: 13-14)
จากตารางที่ 71 ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็นส่วนความในต้นฉบับที่ละความในเรื่องวอกไครหิน
ซึ่งเป็นข้อความรายละเอียดปลีกย่อยของเนื้อเรื่อง เป็นบนพรรณนาเสียส่วนมาก
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ตารางที่ 72 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ตัวละครหลักออกเดินทางจาก
บ้านเกิดแสวงหาวิชา
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
ถือไม้ถ่อน้ำสอบดูน้ำ เผอิญเป็นน้ำตื้น ละทิ้ง ครั้นรอดเกาะอันนั้นแล้วพระยาวอกก็ละแพนั้น
แพน้อ ยแล้ว กระโดดนขึ้นบนฝั่ง มา แต่เ ห็น เสียแล้วออกมาเลียบน้ำเมือก็หันพระยานกพระ
ชายทะเลมีคนจับปลา ไล่ตีห่านป่า ขุดหาหอย ยาปลาทั้ง หลายในสระที่นั้น พระยาวอกก็เอา
กาบ กรองเกลือ เขาจึงเดินเข้าใกล้เบื้องหน้า เพศเป็นเสือเข้าไปหักล่อคนทั้งหลายฝูงนั้นหื้อ
เล่นปาหี่หนหนึ่ง เสแสร้งทำตัวประหลาดพิกล แล่นหนีแล้วก็ไปจับยับเอาชายผู้ ๑ ได้แล้วก็ล่อน
ดุร้าย ข่มขวัญจนคนเหล่านั้นขว้างเข่งทิ้งแห วิ่ง ลอกพอกเอาเสื้อผ้าแห่งชายผู้นั้นมานุ่งแล้วก็
หนีก ระจัดกระจายไป จับ เอาคนหนึ่งที่วิ่งไม่ กระทำเพศหื้อเป็นคนแล้วไปในบ้านเมืองที่นั้น
ไหวมา ถอดเอาเสื้อผ้าของเขาแล้ว ก็หัดเหมือน มันก็เรียนรีตเป็นคนแล้วจึงถามคองอั นบ่รู้เฒ่าบ่
คนสวยอยู่บนร่างตน กรีดกรายกวัดแกว่งไปมา รู้ตายนั้นซึ่งคนทั้งหลายบ่รู้สักคนหั้นแลเท้ามา
ทะลุ ร ั ฐ ผ่ า นเมื อ ง อยู ่ ใ นตลาดการค้ า หั ด หันยังคนทั้งหลายมักยังกรรมแลบาปสิ่งเดียวแล
ขนบธรรมเนียมคน หัดภาษามนุษย์ ทิวากิ น ก็บ่หันยังบุคคลผู้ใดจักมาปฏิบัติเพื่อตัวคิงไจ ๆ
อาหารราตรีก าลพักแรมตั้งอกตั้งใจแสวงหา อันจักหื้อพ้นจากทุกข์ถึงสุขก็บ่มีสักคนหั้นแล
หลั ก ธรรมของพระพุ ท ธเจ้ า เทพยดา สิ่ ง (บล. ล้านนา. 1284: 1/7)
ศัก ดิ์ส ิท ธิ์ เสาะหาตำราอมตะ เห็นโลกีย์ชน
ล้ ว นเป็ น พวกช่ ว งชิ ง ชื ่ อ เสี ย งยื ้ อ แ ย่ ง
ผลประโยชน์ ยิ่งไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ท ำเพื่อ
ร่างกายชีวิต
(วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์, 2559: 14)
จากตารางที่ 72 ข้อความที่ขีดเส้นใต้ แสดงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเหตุการณ์ นี้
กล่าวคือ ในเรื่องซีโหยวจี้ เมื่อตัวละครหลักขึ้นฝั่งมาได้พบกับผูค้ นที่กำลังหานกหาปลา แต่ในเรื่องวอก
ใครหินบรรยายว่า พบพระยานก พระยาปลา อยู่ในสระที่นั้น ซึ่งตัวละครจากมนุษย์จากเรื่องซีโหยวจี้
ได้เ ปลี่ยนกลายเป็นสัตว์คื อพระยานก พระยาปลา ในเรื่องวอกไครหิน วิเ คราะห์ได้ว่า เป็นการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ส่วนข้อมูลในเหตุการณ์ต่อมาคือในเรื่องซีโหยวจี้ตัวละครหลัก แสดงอาการ
พิกลดุร้ายไปหลอกล่อคนให้ตกใจวิ่งหนีไป แต่ในเรื่องวอกไครหินบรรยายไว้ว่า ตัวละครหลักแปลงกาย
เป็นเสือไปขู่ทำให้คนทั้งหลายวิ่งหนีไป ซึ่งชัดเจนว่าจากการแสดงอากับกริยาพิกลดุร้าย กลายมาเป็น
การกลายร่างเป็นเสือเพื่อไปหลอกล่อคนในเรื่องวอกไครหินนั้น สะท้อนว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของเหตุการณ์
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เหตุการณ์ที่ 3 ตัวละครหลักสำเร็จวิชา
พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรื่อง 1 ประการคือ การละความ (Omission)
ตารางที่ 73 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ตัวละครหลักสำเร็จวิชา
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
พระอาจารย์ว่า เจ้าลองเหาะเหินให้ข้าดู หงอ อาจารย์ว่าครั้นท่านได้แล้วจงกระทำหื้อเราหัน
คงเล่นความสามารถตัวเอง เอาร่างขยับไปที ดูก่อนเทื่อลำเปล่าก็เต้นขึ้นอากาศสูง ประมาณ
หนึ่ง หกคะเมนตีลังกาติดต่อกัน กระโดดห่าง ๗ เช่นต้นตาลหกไปได้ ๓ โยชน์แล้วพอกคืนมา
จากพื้นมีห้าหกจ้าง ขึ้นขี่เมฆสีสันเบญจวรรณ ตั้งอยู่สองหน้าแห่งครูมันว่าดังนี้คือว่าบินไปใน
ขึ้นเกี่ยวอยู่เป็นเวลาข้าวมื้อหนึ่ง กลับลงมาใกล้ อากาศแล้ ว ดั ง ฤาครูอ าจารย์ แ ย้ ม ใคร่ ห ัวแล้ว
ไกลไม่ ถ ึ ง สามหลี่ ลงอยู ่ เ บื ้ อ งหน้ า สองมื อ กล่าวว่าดังนี้บ่ได้เทื่ออันนี้ชื่อว่าเต้นซานคันนาน
ประสานอยู่หน้าอกว่าพระอาจารย์ นี่ก็คือเหาะ บ่ดายแล
เหินดั้นเมฆแล้ว พระอาจารย์หัวเราะว่า อย่าง
นี้นับไม่ได้ว่าดั้นเมฆ เพียงแต่นับว่าได้ไต่เ มฆ
เท่านั้น
ตั ้ ง แต่ ส มั ย โบราณกล่ า วว่ า เทพยดาทิ ว า คนกล่าวว่าแต่ก่อนอาจาริยะเจ้าทั้งหลายซาน
ท่องเที่ยวทะเลเหนือ ยามสายัณห์ชมต้นหวู่ถง แอ่วไปในชุม พูท วีป ทั้ง ๔ ก็ไปวันตกทีเ ดียวก็
มรกต เสมือนเจ้าครึ่งวันนี้ ขึ้นไปไม่ถึงสามหลี่ พอกมารอดที่เก่าเป็นอันง่ายฉันนั้นจึงได้ชื่ อว่า
ถึงได้ไต่เมฆก็ยังนับไม่ได้ล่ะ ! หงอคงว่า ทำไม อภิณญาณแล
เป็น ทิวาท่องเที่ยวทะเลเหนือ ยามสายัณห์ชม
ต้นหวู่ถงมรกต พระอาจารย์ว่า พวกที่ดั้นเมฆ
ทั้งหลาย อรุโณทัยขึ้นจากทะเลเหนือท่องเที่ยว
ผ่านทะเลบูรพา ทะเลประจิม ทะเลใต้ กลับวน
มาถึง ต้นหวู่ถงมรกต ต้นหวู่ถงมรกตนั้น แต่
กลับเป็นคำพูดภาษาเมืองหลิงหลิงทะเลเหนือ
เอาภายนอกของสี่ทะเล หนึ่งวันล้วนท่องเที่ยว
ทุกแห่งหนจึงนับได้ว่าดั้นเมฆ
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ตารางที่ 73 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ตัวละครหลักสำเร็จวิชา (ต่อ)
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
หงอคงว่า อย่างนี้กลับยาก ! กลับยาก ! พระ ลำเปล่าเฮยคำอาจารย์ว่าบ่ยอกแลครั้นบุคคลผู้
อาจารย์ว่า บนโลกนี้ไม่มีเรื่องยาก เพียงแต่กลัว บ่ประมาทนั้นก็เรียนชุอันแลลำเปล่าได้ยินแล้วก็
คนมีใจ หงอคงฟังคำพูดนี้ โขกศรีษะไหว้คารวะ คู้เ ข่าไหว้ครูไจ้ ๆ ขอเรียนเอาหั้นแลอาจารย์
เอ่ยปากว่า ท่านเป็นพระอาจารย์จำเป็นต้องทำ กล่าวว่าทวีปทั้งหลายก็ซานดังนี้ทั้งสองแห่งแล้ว
ถึงที่สุด ฉิวขึ้นมาทำทานมหากรุณา เอาวิชาดั้น ก็ซานไฟมืดมัวบ่ได้จักเป็นสันใดได้แลกูจักสอน
เมฆนี้ถ่ายทอดปล่อยให้ลูกศิษย์ก็แล้วกัน มิกล้า มึงดายอันหลีกไปนั้นชแลครั้นว่าสอนลำเปล่าอัน
ลืมพระคุณโดยเด็ดขาด พระอาจารย์ว่า พวก จักซานหื้อหลีกไปไกลได้แสน ๘ หมื่นโยชน์หั้น
อมราดั้นเมฆทังหลาย ล้วนลดเท้าแลขึ้น เจ้า แล
กลับมิใช่แบบนี้ ข้าเมื่อกี้เห็นเจ้าไป ดึงตัวแล้ว
จึงกระโดดขึ้น ข้าบัดนี้ก็สอนท่าทีอย่างนี้ให้เจ้า
ถ่ายทอดแบบหกคะเมนดั้นเมฆก็แล้วกัน หงอ
คงก็ไหว้คารวะ อ้อ นวอนอย่างพินอบพิเ ทา
พระอาจารย์ก็ถ่ายทอดคาถาอาคมว่า เมฆินทร์
ช่อนี้ เก็บคาถาอาคมหนึ่ง ร่ายพระเวทขึ้น เก็บ
หมัดกำแน่น เอาตัวสั่นไปทีหนึ่ง กระโจนผาด
โผนขึ้นมา หนหนึ่งก็มีสิบหมื่นแปดพันลี้
คนทั้งหลายฟังคำพูดแต่ละคนหัวเราะ ฮิฮิ ว่า หงอคงโชคดี ! แม้เ ป็นวิชาอย่างนี้เราจะเป็น
บุรุษไปรษณีย์ให้ชาวบ้านใช้สอย ส่งจดหมาย
ส่งข่าวเอกสาร ไม่คำนึงที่ไหน ต้องแสวงหาข้าว
กินแล้ว ! สีฟ้ามืดค่ำ พระอาจารย์กับพวกลูก
ศิษย์ต่างกลับเข้าถ้ำวัง
ในรัตติกาลนี้หงอคงก็โคจรอภินิหารฝึกฝนวิชา ลำเปล่าก็มีใจชมชื่นยินดีแล้วเรียนเอาได้แล้วก็ใส่
หกคะเมนดั้นเมฆเป็นแล้ว ทุก ๆ วันไม่ มีผูกไม่ ใจปฏิบ ัติไปไจ้ ๆ ก็จ บถ่องชุอันหาอันจั ก ขั ด
มี ม ั ด สบายใจกรี ด กรายเดิ นไปเดิ นมาได้มี เข็ญใจบ่ได้เป็นสุขแก่ตัวแก่ใจมากนักแล
อายุวัฒนะที่สวยงามนี้
(บล. ล้านนา. 1284: 2/7)
(วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์, 2559: 31-32)
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จากตารางที่ 73 ปรากฏการละความในส่วนของความที่ เหล่าลูกศิษย์คนอื่น ๆ พูดขึ้นมาใน
เหตุการณ์ที่ตัวละครหลักกำลังจะร่ำเรียนวิชา ข้อความนี้ไม่ปรากฏในเรื่องวอกไครหิน นอกจากนั้น
แล้ว รายละเอียดต่าง ๆ ของเนือ้ เรื่องได้ถูกลดทอนลงไปด้วยเช่นกัน
เหตุการณ์ที่ 4 ตัวละครหลักกลับบ้านเกิดเพื่อปราบศัตรู
พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรื่อง 1 ประการคือ การละความ (Omission)
ตารางที่ 74 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ตัวละครหลักกลับบ้านเกิดเพือ่
ปราบศัตรู
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
เจ้าพญาลิงงามกำลังลอบมองดูทัศนียภาพแต่ พระยาวอกก็ลงไปที่นั้นก็หันถ้ำอัน ๑ ที่ปากถ้ำ
ได้ยินมีคนพูดจา ลงตรงใต้คีรีเสาะหา ที่แท้ที่ มันต้อง(จา)รึกไว้ว่าถ้ำน้ำอำว่าอั้นที่ปากถ้ำมี
หน้าผาสูงชันนั้น ก็คือถ้ำในธารา นอกประตูถ้ำ ยักษ์น้อยฟ้อนดีดอยู่ชะครั้นหันลำเปล่าก็ แล่น
มีพวกอสูรเล็กหลายคนเต้นรำ เห็นหงอคงแล้ว หนีเข้าถ้ำไปลำเปล่าจึงร้องว่าสูอย่าพ่ายหนีกนู ี้
ก็ ว ิ ่ ง หงอคงว่ า อย่ า งวิ ่ ง ! ยื ม จากปากข้ า เป็นนายอันอยู่เถื่อนดอกหมากปากถ้ำน้ำบัดพู้น
ถ่ายทอดเรื่องในใจข้า ข้าคือเจ้าถ้ำธาราม่านไผ่ แลกูมักใคร่หันนายสูผู้ชื่อว่าพระยาเคล้าโลกจึง
ดอยผลดอกไม้แห่งทิศทักษิณ บ้านมึงเป็นตัว มาแลมึ ง ดู แ ควนลู ก หลานกู แ ลเมื อ ครุ บ เอา
อะไรนกมารโลกายุ่งเหยิง หลายครั้งแล้วมาข่ม บริวารแห่งกูนั้นชาบัดนี้กูมาเพื่อจักหื้อหันฤทธี
เหงลู ก หลานข้ า ข้ า มาเสาะหาเป็ น พิ เ ศษ แห่งกูด้วยอันตกไต่ขึ้นเหนือพลันแลครั้นว่าพระ
ต้องการกับเขาได้เห็นสูงต่ำกัน ! มารเล็กนั้นฟัง ยาสูหากจักน้อมกูก็หื้ออกมาไหว้นบกูรีบคันว่า
คำพูด รีบวิ่งเข้าในถ้ำ รายงานว่า เจ้าพญา ! ยังขันแขงต่อกูบ่ดีว่าฉันนี้แล้วยังค่อยรู้แลยักษ์
เรื่องชั่วร้ายแล้ว !
น้อยทั้งหลายก็แล่นเข้าไหว้สาพระยาแห่งเขาหัน
แล
จ้าวพญามารว่า มีเรื่องชั่วร้า ยอะไร ? มารเล็ก ว่า หน้าถ้ำมีหัวหน้าลิง ยกย่องเป็นเจ้าถ้ำธารา
ม่านไผ่ คีรีผลดอกไม้ เขาว่าท่านบ่อยครั้งไปข่ม
เหงลูกหลานเขา จึงมาเสาะหาท่านเป็นพิเศษ
ได้เห็นสูงต่ำกัน จ้าวพญามาร หัวเราะว่า ข้ามัก
ได้ยินพวกปีศาจลิงพูดว่า
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ตารางที่ 74 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ตัวละครหลักกลับบ้านเกิดเพือ่
ปราบศัตรู (ต่อ)
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
เขามีจ้าวพญาหนึ่งออกจากบ้านไปถือศีล คิด ว่าครานี้ม ันมาแล้ว พวกเจ้าเห็นเขาแต่ง ตัว
อย่างไร มีอ าวุธอะไร มารเล็ก ว่า เขามิได้มี
อาวุธอะไร หัวก็โล้นด้วย สวมเสื้อสีแดงตัวหนึ่ง
รั ด ด้ ว ยเส้ น ไหมถั ก เกลี ยวสายหนึ ่ ง ใต้ เ ท้ า
เหยียบรองเท้าหุ้มข้อคู่หนึ่ง มิใช่พระสงฆ์ก็มิใช่
คนสามัญ ก็ไม่เหมือนนักพรตอมรา มือเปล่า
หมัดเปล่าอยู่หน้าประตูร้องเรียกล่ะ
จ้าวพญามารฟัง คำพูดบัญชามารเล็ก ไปเอา พระยายัก ษ์ได้รู้แล้วก็สุบ สอดเกราะข่ายหื้อดี
เสื้อเกราะอาวุธของข้ามา มารเล็กนั้นเอามา แล้ ว มี ม ื อ ถื อ อาวุ ธ แลมี ย ั ก ษ์ น ้ อ ยทั ้ ง หลาย
ทันที จ้าวพญามารสวมเกราะแล้ว คว้ามีดดาบ แวดล้อมเป็นบริวารออกมาจากถ้ำแลร้อ งว่ า
อยู่ในมือ กับพวกมารเล็กออกจากประตูมา ก็ บุคคลผู้ใดเป็นนายถ้ำน้ำบัดนั้นชา
ส่งเสียงดังทันที ผู้ใดเป็นเจ้าถ้ำธาราม่านไผ่
(บล. ล้านนา. 1284: 2/11-12)
(วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์, 2559: 36-37)
จากตารางที่ 74 ปรากฏเนื้อความในส่วนที่ละไปในเรือ่ งวอกไครหินคือ บทสนทนาระหว่าง
จ้าวพญามาร หรือ พระยาเคล้าโลก ในเรื่องวอกไครหิน กับ ลูกน้อง ทีพ่ ูดถึงตัวละครหลักคือ หงอคง
หรือ ลำเปล่า ในเรือ่ งวอกไครหิน
เหตุการณ์ที่ 5 ตัวละครหลักบุกเมืองบาดาล
พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรือ่ ง 1 ประการคือ การเปลี่ยนรายละเอียด (Changing
detail)
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ตารางที่ 75 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ตัวละครหลักบุกเมืองบาดาล
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
หากมีเรื่องรีบด่วน ตีกลองดังขึ้น เคาะระฆังดัง ครั้นว่ามีคำอันคำควรร้องน้องข้านั้นก็ไปตีกลอง
ขึ้น พวกน้องชายข้าก็มาถึงทันที หงอคงว่า เมื่อ เหล็กแลพิณคำนั้นสัญญาหื้อรู้ดังนี้น้องแห่งข้า
เป็รเช่นนี้ รีบหน่อย ไปตีกลองเคาะระฆัง เป็น หากมาแลลำเปล่าว่าครั้นมีฉันนั้นก็จงตีกลอง
จริง แม่ทัพเต่ายักษ์ทะเลไปเคาะระฆัง แม่ทัพ เหล็กแลพิณคำแห่งท่านรีบเทอะพระยานาคก็ไป
ตะพาบไปตี ก ลองทั น ที ชั่ ว ประเดี ๋ ย วเดี ย ว ตีกลองเหล็กแลพิณคำนั้นแล้วยามนั้นนาคราช
สถานที่กลองระฆัง จริงดังว่าทำความตื่นตกใจ ทั้ง ๓ ได้ยินก็ชวนเอาบริวารแห่งตนเข้ามาหา
ให้เจ้าพญามังกรมหาสมุทรทั้งสาม ชั่วครู่มาถึง พระยานาคตนเป็นพี่รอดยามเดียวกันชุตัวแล้ว
พร้อมกันอยู่ภายนอกได้รวมกัน อ๋าวซินว่า พี่ ไหว้สาว่าพี่เป็นเจ้ายังเคืองใจเยือ่ งใดแลตีกลอง
ใหญ่มีเรื่องเร่าร้อนอะไร ต้องตีกลองเคาะระฆัง เหล็กแลพิณคำร้องข้าทัง้ ๓ มานั้นชา
(วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์, 2559: 48)
(บล. ล้านนา. 1284: 3/7-8)
จากตารางที่ 75 แสดงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเรื่องวอกไครหิน 2 ส่วนด้วยกันคือ
อุปกรณ์ที่ใช้เรียกพี่น้องของเจ้าเมืองบาดาล ในเรื่องซีโหยวจี้เป็น กลอง และระฆัง ส่วนในเรื่องวอก
ไครหินมีการเปลี่ยนแปลงจากระฆังเป็นพิณ และผู้ที่เป็นคนใช้อุปกรณ์เรียกพี่น้องของเจ้าเมืองบาดาล
มามั้น ในเรื่องซีโหยวจี้ เป็นพวกลูกน้องบริวารของเจ้าเมืองบาดาล แต่ในเรื่องวอกไครหินคือตัวเจ้า
เมืองบาดาลเป็นผู้เรียกเอง
เหตุการณ์ที่ 6 ตัวละครหลักลงไปเมืองนรก
พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรื่อง 1 ประการคือ การละความ (Omission)
ตารางที่ 76 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ตัวละครหลักลงไปเมืองนรก
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
สิบ ยมราชมีพระราชบัญชาเอาสมุดคดีความ พระยายมราชาสิบตนนั้นก็ราธนาเอาลำเปล่า
ชี ว ิ ต ผู ้ พ ิ พ ากษาตั ด สิ น ออกมาตรวจดู ผู้ เมือสู่ที่อยู่แห่งตนหื้อนั่งอยู่ดีหั้นแลก็เอากุตตะ
พิพากษามิกล้าเกียจคร้านและจองหอง จึงเข้า อมาตย์เอาหนังสือออกมาไขอ่านดูก็บ่ออกชื่อว่า
ไปในห้องเจ้าหน้าที่ หอบเอาสารบาญบัญชีห้า ลำเปล่าสักแห่ง
หกเล่ม กับสมุดเล็กประเภทต่าง ๆ ตรวจดูทีละ
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ตารางที่ 76 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ตัวละครหลักลงไปเมืองนรก
(ต่อ)
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
เล่ม เป็น หนอนเปลือ ย หนอนขน หนอนปีก
หนอนแมลง ประเภทเกล็ดกระดอง มิได้มีชื่อ
เขาทั้งสิ้น ก็ดูถึงประเภทพวกลิง ที่แท้วานรนี้
ลักษณะเหมือนคน มิได้เข้าอยู่ในระบบชื่อคน
เสมือนหนอนเปลือยมิได้อาศัยอยู่ในเขตแดน
ประเทศ วิ่ง เหมือ นสัตว์ มิได้ก ้ม หมอบการ
ควบคุมของกิเลย เสมือนสัตว์ปีกบินไม่รับการ
ควบคุมของวิหคหงส์ก็ยังมีสมุดอีกเล่มหนึ่ง
หงอคงลงมื อ ตรวจดู เ อง ตรงถึ ง ตั ว อั ก ษร ก็อ่านไปสุดปลายถึงที่หมายชื่อวอกทั้งหลายนั้น
วิญญาณบนเลขที่เบอร์หนึ่งพันสามร้อยห้ าสิบ ได้พันปลายสามร้อย ๕๐ ตัวเกิดมาในหน้าหินใส่
จึงบันทึกชื่อซุนหงอคง เป็นวานรศิลาเกิดจาก ไว้ว่าวอกตัวเกิดมาในหน้าหินออกมานั้นควรหื้อ
ฟ้า อายุนั้นสามร้อยสี่สิบสองปีตายดี หงอคงว่า อายุ ๓ ร้อย ๔๒ ปีหมายไว้ว่าฉันนี้แล ยามนั้นลำ
ข้ า ก็ ม ิ ไ ด้ จ ดชะตาชี ว ิ ต เท่ า ไร อี ก ทั ้ ง ลบชื่ อ เปล่าก็หยุบเอาปิดแลน้ำหมึกมาแขวดมาลูบเสีย
ออกไปก็แล้วกัน ! เอาพู่กันข้ามา ! ผู้พิพากษา ยังชื่อวอกทั้งหลายเสียเสี้ยงว่ากูทราบแล้วแต่
ตะลีตะลานประเคนพู่กัน ใช้ลิ้นเลียพู่กันหมึก นี้เมื่อหน้าข้าอันเป็นวอกทั้งหลายบ่หื้อมี
ดำเข้มข้น ตวัดทิ้งไปทั้งหมด เอามาสมุดฉีกจน โทษสังแลว่าอั้นก็ลุกพ่ายหนีไปหั้นแลลำเปล่า
ละเอียด กล่าวว่า หมดแล้วบัญชี ! หมดแล้ว ก็ออกจากเวียงยม
บัญชี ! ครานี้มิต้องถูกเจ้าควบคุมแล้ว ! ตลอด (บล. ล้านนา. 1284: 3/12-13)
ทางใช้ตะบองกายสิทธิ์ฟาดตีออกจากเขตแดน
เมืองยม
(วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์, 2559: 54)
จากตารางที่ 76 แสดงการละความในส่วนรายละเอียดเรื่องสมุดบัญชีชีวิตของพระยายมซึ่ง
ปรากฏรายละเอียดที่มากกว่าในเรื่องซีโหยวจี้ ส่ วนเรื่องวอกไครหินไม่ได้มีรายละเอียดมากนัก ใน
เนื้อหาส่วนนี้
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เหตุการณ์ที่ 7 ตัวละครหลักได้รับตำแหน่งผู้ดูแลม้าบนสวรรค์
พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรื่อง 1 ประการคือ การเปลี่ยนรายละเอียด (Changing
detail)
ตารางที่ 77 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ตัวละครหลักได้รับตำแหน่ง
ผู้ดูแลม้าบนสวรรค์
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
พระเทพรัตนบดีสวรรค์มีรับสั่งขุนนางพลเรือน อินทราธิราชก็ถามทิพคณาทั้งหลายว่าที่ใดอันบ่
และฝ่ า ยทหารเลื อ กตำแหน่ ง ขุ น นางดู ว่ า มีเจ้านายเทื่อนั้นชา
สถานที่ใดยังขาดตำแหน่งหน้าที่ โปรดให้ซุน
หงอคงไปรับตำแหน่ง
ด้านข้างท่านอู่ช วีซ ิงจวิน กราบทูลว่า ในวัง ปัญจสิขาเทวบุตรไหว้ทอี่ ันปักม้ามงคลแห่ง
เทพพิมานพระราชวังพระราชตำหนักต่าง ๆ มหาราชเป็นเจ้ายังชุดนานม้าเสียผู้ ๑ ข้าแล
ทุ ก ทิ ศ ทุ ก สถานที ่ ล้ ว นมี ข ุ น นางไม่ น ้ อ ย
เพียงแต่ขาดผู้ควบคุมม้าหลวง
พระเทพรัตนบดีสวรรค์ มีพระเทวราชโองการ อินทราธิราชกล่าวว่าครั้นว่ามีฉันนั้นเราก็จัก
ว่า ก็แต่งตั้งเขาเป็นตำแหน่ง ปี้หม่าอุน ก็แล้ว ปลงอาญาหื้อไปเป็นนายพวกม้าแลใส่ชื่อว่าลำ
กัน บรรดาขุนนางกราบทูลสำนึกในพระมหา ม้าจุงมีเทอะทิพคณาทั้งหลายก็จำหื้อลำเปล่าแล
กรุณาธิคุณ หงอคงเขาก็เพียงแต่เข้าเฝ้าร้องพะ มันก็เท้านบนอบตัวไปน้อย ๑ หั้นแล
ยะค่ะ
(บล. ล้านนา. 1284: 4/2)
(วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์, 2559: 63)
จากตารางที่ 77 แสดงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในส่วนของชื่อตัวละคร ซึ่งชื่อตัว
ละครเหล่านี้ได้อธิบายไว้แล้วในส่วนหัวข้อลักษณะชื่อเฉพาะที่ปรากฏในเรื่อง หัวข้อย่อยการแปลชื่อ
เฉพาะให้เป็นภาษาถิ่น การเปลี่ยนแปลงชื่อตัวละครนี้ถือเป็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
(Changing detail) อย่างหนึ่งเช่นกันตามทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทาน
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เหตุการณ์ที่ 8 ตัวละครหลักไม่พอใจตำแหน่งและอยากได้ชื่อเป็นผู้ยิ่งใหญ่เทียมฟ้า
พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรื่อง 2 ประการคือ 1) การละความ (Omission) และ การ
เปลี่ยนรายละเอียด (Changing detail) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 78 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ตัวละครหลักไม่พอใจตำแหน่ง
และอยากได้ชื่อเป็นผู้ยงิ่ ใหญ่เทียมฟ้า
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
เจ้าพระยาวานรว่า พระเทพรัตนบดีส วรรค์ อินทราธิราชบ่จำรัสคนผู้ดี รวดปลุกหื้อกูเป็นแก่
ประมาทเมธา แต่ง ตั้งข้าเป็นตัวอะไร ปื้หม่า ลำม้าหื้อกูเป็นจ่าพวกม้าคือว่าหื้อกูเป็นจ่าพวก
อุน ! เจ้าปีศาจฟังคำพูด ก็ทูลว่า ท่านเจ้าพญา ม้าแห่งเขาบ่ดายแลพระยาผีรวดว่าเจ้ากูเป็นคน
มีฤทธิ์เดชาอานุภาพเช่นนี้ ทำไมไปเลี้ยงม้าให้ มีอานุภาพฉันนี้ดังฤาแลได้เมือเป็นจ่าพวกม้าแห่ง
เขา ก็ตั้งตัวเองเป็น “ฉีเทียนต้าเสิ้ง ”(ผู้วิเ ศษ ท่านนั้นชาควรที่ยกขึ้นเป็นทิพย์ใหญ่เคียงฟ้าดี
ยิ่งใหญ่เทียมฟ้า) มีอะไรทำไม่ได้ ? เจ้าพญา แลลำเปล่าได้ยินแล้วก็มีใจชมชื่นยินดีมากนัก
วานรฟังวาจาดีอกดีใจอย่างยิ่ง พูดติดต่อหลาย
คำ ดี ! ดี ! ดี !
มีคำสั่ง สี ่ แ ม่ ท ั พ ใหญ่ ก็ช่วยข้ารีบ ตั้ง ธงทิ ว แล้วก็ปลงหือ้ เสนาทั้ง ๓ แลแปงโคมไฟประทีป
ขึ ้ น มาอั น หนึ ่ ง บนธงเขี ย น ฉี เ ที ย นต้ า เสิ้ ง ไว้ผืน ๑ แลใส่ลายไว้ในที่นั้นว่าทิพย์ใหญ่เคียงฟ้า
หนัง สือ ใหญ่สี่ตัว ตั้ง เสาแขวนขึ้นตั้งแต่นี้ไป ว่าอั้น
เพียงแต่ยกย่องเรียกข้าเป็นฉีเทียนต้าเสิ้ง ไม่ (บล. ล้านนา. 1284: 4/5)
อนุญาตเรียกข้าเป็นพญา ก็น่าประกาศไปให้
เจ้าปีศาจอสูรถ้ำต่าง ๆ รับทราบแบบเดียวกัน
นี่มิอยู่ในวาจา
(วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์, 2559: 67)
จากตารางที่ 78 แสดงข้อมูลลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรื่อง 2 ประการด้วยกัน กล่าวคือ
ประการแรก คือ การละความ ข้อความในเรื่องซีโหยวจี้ส่วนที่ขีดเส้นใต้ คือการที่ให้ประกาศแก่บรรดา
พรรคพวกของตัวละครหลักว่าให้เรียกเป็นชื่อ ผู้ยิ่งใหญ่เทียมฟ้าแทนการเรียกพญาแบบเดิม ซึ่งเป็น
ข้ อ ความที่ ไ ม่ ป รากฏในเรื ่อ งวอกไครหิ น ประการที่ 2 ข้ อ ความตั ว อั ก ษรหนา คื อ การเปลี่ยน
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รายละเอียด (Changing detail) จาก 4 แม่ทัพในเรื่องซีโหยวจี้มาเป็น 3 เสนา ในเรื่องวอกไครหิน
และจาก ธงทิว กลายมาเป็นโคมไฟ
เหตุการณ์ที่ 9 ตัวละครหลักบุกงานเลี้ยงบนสวรรค์ขโมยกินของวิเศษ
พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรื่อง 3 ประการคือ 1) การละความ (Omission) และ การ
เปลี่ยนรายละเอียด (Changing detail) และ การขยายความ (Expansion) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 79 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนรายละเอียดในเหตุการณ์ตัวละครหลักบุกงานเลีย้ ง
บนสวรรค์ขโมยกินของวิเศษ
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
ผู้วิเศษยิ่งใหญ่เทียมฟ้ากลับนำเอาอาหารวิเศษ ยามนั้นทิพย์ใหญ่มันก็เข้าไปเอาหว่ านลูก ๑ ไข
โอชาร้อยรสกับข้าวดีเลิศกระยาหารอัศจรรย์ ปากไหเหล้าแล้วก็แอ่ วไปตัก กิน ไปชุ ไหไจ้ ๆ
เดินเข้าในระเบียงยาว ก็เอาอ่างผลักไหมา เปิด ตรายถึงซึ่งอันเมาไปหั้นแลดังโภชนาอาหารอัน
ออกตามจำนวน กินดื่มอิ่มหนำสำราญใจครา เป็นของทิพย์นั้ นมันก็หยุบเอามากินกับเหล้า
หนึ่ง ติดพันกินอยู่เป็นเวลานานแล้ว ก็มึนเมา แล้วชิมไปชู่ถ้วยชู่ขันแลเป็นเงินเป็นซากวอกไป
เต็มที่แล้ว คาดคะเนเองคลำเองว่า ไม่ดี ! ไม่ดี ! เสี ้ ย งทั้ ง มวลแลมั น ลัก กิ นก็ม าครี ง ครี นใจว่า
อีกประเดี๋ยว แขกที่เชิญมา คงจะแปลกใจตัว หลอนเทวดาตนใดตน ๑ แลมาหันโทษแห่งกู
เรา ? เวลานั้นถูก จับกุมจะทำอย่างไรดี อย่า แล้วยามเมื่อกูกินเหล้าดังอั้นก็จักสับยับเอาได้ก็
กระนั้นเลยรีบกลับไปนอนในวังจะดีกว่า
จักมีแก่ตัวกูชแลควรกูหนีพอกเมือหาที่อยู่แห่งกู
รีบเทอะ
ผู้วิเศษยิ่งใหญ่ดี กวัดแกว่งไปมา อาศัยแรงฤทธิ์ ครีงครีนใจฉันนี้แล้วมันก็ฟงั่ รีบออกจากที่นั้น
สุรา ตามแต่อารมณ์ ชนสะเปะสะปะ ชั่วครู่ไป แล้วก็พอกคืนมายังคึดว่าจักไปสู่หอแห่งมันว่า
ผิ ด ทางแล้ ว มิ ใ ช่ ว ั ง เที ย มฟ้ า กลั บ เป็ น อั้นก็หลงหันทางไปถึงหอปราสาทแห่งเทวดาตน
พระราชวังชั้นดุสิต ครั้นเห็นแล้วฉับพลันรู้สึก ๑ ชื่อทัวสอเพิงว่าอันทิพย์ใหญ่รู้ว่าหลงทางผิด
ตื่นตัวว่า อันพระราชวังชั้นดุสิตนั้นอยู ่ส ูง บน เสียดังอั้นมันจึงจักรำพึงว่าบัดนี้กจู ักบ่ช่างใคร่
สวรรค์สามสิบสามชั้นเป็นสถานที่ฟ้าห่างแค้น ไหวสังแลผิดก็ตามอันผิดไปก่อนเทอะกูจักเมือสู่
ของไท่ส้างเหล่าจวิน ทำไมผิดพลาดมาถึงที่นี่ ก็ ผู้เฒ่านี้ก่อนแลมันก็คริงครีนใจแล้วก็มากระทำ
แล้วกัน ! ก็แล้วกัน ! ตลอดมายังต้องการมาดู เพศแปงเสื้อหื้อซานไปบนพู้นเทวดาแลเทว
องค์เทวผู้เฒ่านี้ ก็มิเคยได้มา วันนี้ฉวยโอกาส บุตรในหอนั้นอันว่าเทวดาทั้งหลายก็เมือฟังธัมม์

137
ตารางที่ 79 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนรายละเอียดในเหตุการณ์ตัวละครหลักบุกงานเลีย้ ง
บนสวรรค์ขโมยกินของวิเศษ (ต่อ)
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
ตามทาง ก็ม องเขามองอีกก็ดี จึงจัดเสื้อผ้า เสียเสี้ยงแล
เรียบร้อยชนเข้าไป ที่นี่มิได้เห็นองค์เทวะ สี่
ด้านมิได้มีร่องรอยใคร ที่แท้องค์เทวะกับพระ
โบราณหยางเติ ง อยู ่ บ นหอสู ง สามชั ้ น บน
ปราสาทหลิงตัน สนทนาธรรม บรรดาเทวบุตร
แม่ทัพเทพยดา ขุนนางอมรา ล้วนยืนอยู่ซ้าย
ขวาฟังการอรรถาธิบาย
ผู้วิเศษยิ่งใหญ่ตรงเข้าถึงในห้องยาอายุวัฒนะ ครั้นทิพย์ใหญ่เข้าไปบ่หันใผมันก็ไปถึงเรือนแสง
แต่เห็นด้านข้างเตาใหญ่ ภายในมีเตาเพลิงไฟ ที่ริมเตาเส้านั้นแล้วก็ไปเอาหมากหนุนทิพย์ ๗
เตาด้านซ้ายขวาวางอยู่ผลน้ำเต้าห้าใบ ภายใน ลูกอยู่เตาเส้าหั้นแล ทิพย์ใหญ่มันอยากน้ำก็ยก
ผลน้ำเต้าล้วนเป็นยาอายุวัฒนะเม็ดทองคำ เอามาดูเมื่อจักกินน้ำว่าอั้นพ้อยบ่มีน้ำ เพ่อว่า
ผู้วิเศษยิ่งใหญ่ดีอกดีใจว่า ของสิ่งนี้คือของ หมากเต้าทิพย์อันนั้นเต็มไปด้วยเเสงชู่ลูกเล่า
วิเศษสูงสุดของสำนักเทพยดา เหล่าซุนตั้งแต่ คือว่า เอาแสงทิพย์มาหล่อไว้ด้วยดีหั้นแล
ได้ม รรคผลมา รู้ท ันเหตุผ ลภายนอกภายใน ครั้นทิพย์ใหญ่จวบแล้วก็ยินดีว่าดังนี้เป็น ยา
เหมือนกันแล้ว ก็ต้องกลั่นยาอายุวัฒนะเหล่านี้ ทิพย์แสงอันประเสริฐแท้แ ลบัดนี้ก็หากเป็น
ช่วยเหลือคน ไม่มีระยะเวลาถึงบ้าน ไม่มีเวลา แต่บุญกูได้จึงจักได้มาจวบแลบัดนี้เจ้ามันบ่อยู่
พักผ่อน วันนี้มีวาสนา ก็กลับมาชนถึงสิ่งของนี้ เทอะดังอั้นมากูจักลักเอามากู จักชิงเอาก่อน
ฉวยโอกาสองค์เทวะไม่อยู่ รอข้ากินชิมของใหม่ เถอะคึดใจดังนี้แล้วมันก็พอหยุบเอาออกมากิน
เขาหลายเม็ด เขาจึงเอาน้ำเต้าทั้งหมดล้วนเท
เป็นดังคนกินเหล้านั้นแล
ออกมาหมด ก็ล้วนกินแล้ว ก็ประดุจเหมือน
กินถั่วคั่ว
ชั่วประเดี๋ยวยาอายุ วั ฒ นะเต็ม ท้องหายเมา ครั้นมันกินยาแสงอันนั้นตกท้องแล้วก็รวดสว่าง
ตัวเองก็คาดคะเนว่า ไม่ดี ! ไม่ดี ! ภัยพิบัติรอบ หายเหล้ามาแล้วมันจึงรำพึงว่ากูกระทำเป็นการ
นี้ เปรียบกับฟ้ายังใหญ่กว่า แม้พระเทพรัตนบ บ่ดีแท้แลก็เป็นโทศแก่กูอันหนักเสียแล้วควรกู นี้
ดีส วรรค์ ตื่นตระหนกพระทัยชีวิตเหลือยาก หนีลงไปสู่ที่อยู่แห่งกูรีบๆ จึงจักพ้นชแล
วิ่ง ! วิ่ง ! วิ่ง ! อย่ากระนั้นเลยลงไปโลกมนุษย์
เป็นเจ้าพญาก็ได้ !
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ตารางที่ 79 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนรายละเอียดในเหตุการณ์ตัวละครหลักบุกงานเลีย้ ง
บนสวรรค์ขโมยกินของวิเศษ (ต่อ)
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
เขาจึงวิ่งออกจากพระราชวังดุสิต ไม่เดินทาง มันคริงครีนใจดังนี้แล้วก็ฟั่งออกจากทั วสอเพิ่งที่
เก่า จากพระทวารสวรรค์ทิศประจิม ใช่วิชา นั้นลงไปด้วยอานุภาพก็บ่หื้อเทวบุตรเทวดาตน
หายตัวหลบหนีไป ก็บังคับหัวเมฆ กลับถึงเขต ใดหันสักตนแล้วยาม ๑ ก็ไปแผวเถื่อนดอกหมาก
แดนคีรีผลดอกไม้
ปากถ้ำน้ำบัดพู้น
(วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์, 2559: 85-86)
(บล. ล้านนา. 1284: 5/7-9)
จากตารางที่ 79 แสดงข้อมูลลักษณะการเปลีย่ นแปลงใน 3 ประการ คือ ประการแรก การละ
ความ แสดงในข้อความขีดเส้นใต้ในเรื่องซีโหยวจี้ คือส่วนที่ถูกละไปในเรื่องวอกไครหิน ประการที่ 2
คือการเปลี่ยนรายละเอียด แสดงในข้อความตัวอักษรหนาเปรียบเทียบการเปลี่ยนรายละเอียดจากทั้ง
สองเรื่อง และประการที่ 3 การขยายความ แสดงในข้อความตั วอักษรเอียงขีดเส้นใต้ ในเรื่องวอก
ไครหิน เป็นข้อความที่ขยายเพิ่มเติมจากเรื่องซีโหยวจี้
เหตุการณ์ที่ 10 เหล่าเทวดาตามล่าตัวละครหลักที่หนีลงมาจากสวรรค์
พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรื่อง 2 ประการคือ 1) การละความ (Omission) และ การ
เปลี่ยนรายละเอียด (Changing detail)
ตารางที่ 80 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนรายละเอียดในเหตุการณ์เหล่าเทวดาตามล่าตัว
ละครหลักที่หนีลงมาจากสวรรค์
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
เทพดาวนพเคราะห์ ว ่ า ข้ า รั บ พระเทวราช ตูนี้ทรงราชอาญาแห่งอินทราธิราชเจ้าปลงลงมา
บัญชาแห่งพระเทพรัตนบดีสวรรค์กรีฑาทัพถึง หื้อเอามึงครั้นมึงบ่กลับตามน้อมรีบดังทั้งตัวมึง
ที่นี้ม าเก็บเจ้า ก่อ นหน้ารีบมอบตัวแต่โดยดี แลลูกน้องมึงทั้งมวลก็จกั ถึงที่อันฉิบหายตายวอด
หลี ก เลี ่ ย งให้ พ วกเหล่ า นี ้ ม ิ ต ้ อ งสั ง เวยชีวิต ไปบัดนี้ชแลนวคราสก็ด่าว่าฉันนี้
มิฉะนั้น ก็ จ ะเขย่งแค่รองเท้าเหยียบให้คีรีนี้
ราบคาบ ยกถ้ำพลิกคว่ำให้ถ้ำนี้พินาศไป !
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ตารางที่ 80 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนรายละเอียดในเหตุการณ์เหล่าเทวดาตามล่าตัว
ละครหลักที่หนีลงมาจากสวรรค์ (ต่อ)
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
ผู้วิเศษยิ่งใหญ่โกรธาใหญ่ว่า คาดคะเนว่ามึงแค่ ทิพย์ใหญ่ได้ยินแล้วก็เคียดมานักแลขานตอบไป
เทพตัวเล็ก ๆ มีวิชาฤทธิ์เดชอะไรกล้าเอ่ยวาจา ด่าว่าสูแลจักมีฤทธีกำลังแรงเท่าใดชาดังฤาแลมา
พูดพล่ามไร้ประโยชน์ อย่าหนี เชิญกินตะบอง คำใหญ่ด่าว่าดังนี้สูบ่รู้ฤทธีแห่งกูว่าอั้นแล้วก็เอา
เหล่าซุนนี้หนึ่ง ! ฝ่ายเทพดาวนพเคราะห์พร้อม ค้อนเหล็กปลอกคำเข้าไปแลนวคราสก็รีบถึงหั น
กันเผ่นโผนโจนทยาน เจ้าพญาลิงงามนั้นมิได้ แรงอิดออกอ่อนม่อยเสียแล้วบ่อาจจักรบได้ แล
หวาดหวั ่ น แม้ แ ต่ น ้ อ ย ควงตะบองรั ด ปลอก มันก็ค้านไปสู่ทับหลวงหั้นแลไปไหว้สาว่าวอกตัว
ทองคำขึ้นบังซ้ายสกัดขวา สู้ร บทำเอาบรรดา นั้นเป็นอันมีฤทธีกำลังอันมากแท้แลตูข้าทั้งหลาย
เทพดาวนพเคราะห์เมื่อยล้าหมดกำลัง แต่ละ ไปรบก็บ่แพ้ข้าแลขอท่านจงทานลุกเติมแถมแด
องค์ต้อ งลากอาวุธ พ่ายรบในสนามล่าถอยไป เถอะว่าฉันนี้แลก็ปลงอาญาหื้อท้าวจตุโลกทั้ง ๔
รีบ เร่งเข้าในกระโจมกองบัญชาการ กล่าวต่อ แลนักขัตฤกษ์ ๒๗ ตัวก็พร้อมกันออกไปรบทิพย์
จอมเทพสวรรค์ชูเจดีย์ว่า ไอ้เจ้าพญาวานรมัน ใหญ่ว่าอัน ๑ จงคืนมาสู่ทัพแล
กล้าหาญชาญชัย พวกเราทั้ง หลายสู้เขาไม่ได้
ปราชัยมาแล้ว จอมเทพหลี่เทียนอว๋ างโยกย้าย
เท้าจตุมหาราช กับ เทพดาวนักษัตรยี่สิบแปด
หมู่ทันที ยกทัพตลอดทางมาต่อสู้
ผู้วิเศษยิ่งใหญ่ก็อย่างโจ่งแจ้งมิได้หวาดกลัว มี ยัก ษ์ ๗๒ ถ้ำกับ ทั้ง เสนาทั้งสี่เ ป็นเค้ากว่าวอก
บัญชาให้เจ้าพญาผีเขาเดี่ยว เจ้าพญามารเจ็ดสิบ ทั้ง หลายก็ออกไปรบกันที่ปากถ้ำนั้นตั้ง แต่เช้า
สองถ้ำกับแม่ทัพใหญ่สี่วานร ก็ ตั้งขบวนรบขึ้น ตราบถึงตะวันตกหั้นแลอันว่าผีเขาวอกยักษ์ ๗๒
ณ นอกหน้ า ถ้ ำ ท่ า นดู ส งครามประจั ญ บาน ถ้ำก็ยะเทวบุตรเทวดาทั้งหลายยับได้เสี้ยงทั้งมวล
สนามนี้ คนก็กลัวมาก สงครามรอบนี้ตั้งแต่เวลา แลก็เท้าแต่เสนาทั้ง ๔ แลวอกน้อยทั้งหลายแตก
เจ็ ด โมงเช้ า เรี ย งรายตั ้ ง ขบวนรบ สู ้ ร บ กระจัดกระจายไปทอดลี้ที่เงื้อมถ้ำรูผาเสี้ยงทั้ ง
ประจัญบานถึงตะวันร่วงลงคีรีทิศประจิม เจ้า มวลแลทิพย์ใหญ่ก็หื้อเอาค้อนปลอกคำเล่มเดียว
พญาผีเขาเดี่ยวกับภูตผีปีศาจเจ็ดสิบสองถ้ำ ล้วน รบเข้ากับเทวบุตรเทวดาทั้งหลายในอากาศกลาง
ถูกเทพสวรรค์จับกุมไปแล้ว เพียงมีแม่ทัพใหญ่สี่ หาวพู้นก็เป็นมหายุทธอันใหญ่แลมี่นันสนั่นก้อง
วานรกับ ฝูง ลิง ซ่อ นอยู่ในถ้ำลึก ธาราม่ า นไผ่ มากนักก็มีแลทิพย์ใหญ่คือว่าลำเปล่านั้นจักใกล้
ตะบองกายสิทธิ์อันนี้ของผู้วิเ ศษยิ่ง ใหญ่ สกัด ค่ำมาแล้วมันก็หลกเอาขนกำ ๑ แล้วมาม่ามอยู่
หยุดเท้าจาตุมหาราชกับมหาเทพ
ออกไปหื้อเนรมิตเหมือนดังตนมันจาอาน
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ตารางที่ 80 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนรายละเอียดในเหตุการณ์เหล่าเทวดาตามล่าตัว
ละครหลักที่หนีลงมาจากสวรรค์ (ต่อ)
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
สวรรค์หลี่ช ูเ จดีย ์ เทพบุตรนาจา ล้วนอยู่ ร้อยอานพันแลถือเอาค้อนปลอกคำชู่ตัวแลฟ้อน
ท่ามกลางนภาลัยติดพันฆ่าฟันอยู่เป็นเวลานาน เข้าไปไวพลันนักเหมือนดังสายฟ้าแมบนั้นที่เข้า
ผู้วิเศษยิ่งใหญ่เห็นสีฟ้าจวนค่ำ จึงถอดขนอ่อน ไปยามนั้นเทวบุตรเทวดาทั้งหลายก็ค้านพอกเข้า
หนึ่ง กำมือ เคี้ยวละเอียดแล้วพ่อเอาออกมา ไปสู่ทัพหลวงเสี้ยงทั้งมวลหั้นแล
ร้อ งเสียง เปลี่ยน ! ก็แปลงแล้วเป็นผู้วิเ ศษ (บล. ล้านนา. 1284: 5/13-14)
ยิ่งใหญ่พันร้อยร่าง ก็ล้วนใช้ตะบองรัดปลอก
ทองกายสิทธิ์ โจมตีเทพบุตรนาจาล่าถอยแล้ว
(วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์, 2559: 92-93)
จากตารางที่ 80 แสดงข้อมูลลักษณะการเปลีย่ นแปลงใน 2 ประการ คือ ประการแรก การละ
ความ แสดงในข้อความขีดเส้นใต้ในเรื่องซีโหยวจี้ คือส่วนที่ถูกละไปในเรื่องวอกไครหิน ประการที่ 2
คือการเปลี่ยนรายละเอียด แสดงในข้อความตัวอักษรหนาเปรียบเทียบการเปลี่ยนรายละเอียดจากทั้ง
สองเรื่อง โดยการเปลี่ยนรายละเอียด พบในประเด็นเรื่องการแปลชื่อตัวละคร ในกรณีนี้ได้อธิบายไว้
แล้วใน ตารางที่ 38 ชื่อเฉพาะตัวละคร นักขัตฤกษ์ 27 ตัว และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอีก
ประการคือทำเรียกตัวละคร ไม่ปรากฏเรียกชื่อแต่เรียกเป็นสถานะรวม ๆ ของตัวละแทนการเรียกชื่อ
ระบุเป็นรายตัวละคร คือ ตัวละคร เท้าจาตุมหาราช มหาเทพสวรรค์หลี่ชูเจดีย์ เทพบุตรนาจา ใน
เรื่องซีโหยวจี้ ถูกเรียกอย่างรวม ๆ ว่า เทวบุตรเทวดา ในเรื่องวอกไครหิน
เหตุการณ์ที่ 11 พระโพธิ์สัตว์ร่วมประชุมหาทางแก้ไขปัญหา
พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรื่อง 1 ประการคือ การละความ (Omission)
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ตารางที่ 81 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนรายละเอียดในเหตุการณ์พระโพธิ์สัตว์ร่วมประชุม
หาทางแก้ไขปัญหา
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
พระโพธิ์สัตว์นำเทพทั้งหลายเข้าภายใน แสดง ภูซาก็ไหว้สาอินทราธิราชว่าข้าข้าแด่มหาราช
คารวะต่ออวี้ตี้ -พระเทพรัตนบดีสวรรค์เสร็จ เป็นเจ้าที่อันจักสมาคมนั้นจักเพิงทานฉันใดชา
สิ้น ก็กับองค์เทวะและพระนางเจ้าเทพินทร์พบ ว่าอั้นอินทราธิร าชกล่าวปีกลายนี้นี้ม าประชุม
กั น ต่ า งประทั บ นั ่ ง ลง จึ ง มี ป ุ จ ฉา สโมสร ชุมนุมที่นั้นก็เป็นอันควรชมชื่นยินดีมากนักแลใน
สันนิบาตผลท้อเป็นอย่างไร ? พระเทพรัตนบดี ปีนี้รวดเสียยักวอก
สวรรค์ตรัส ว่า ทุก ปีเ ชิญ มาชุม นุม ชื่นบาน
แจ่มใส ปีติยินดี ปี นี้ถูกไอ้ลิงมารกระทำความ
วุ่นวาย เลยเป็นการเชิญอย่างว่างเปล่ายิ่งนัก
พระโพธิสัตว์ว่า ลิงมารเกิดจากสถานที่ใด ?
พระเทพรั ต นบดี ส วรรค์ ต รั ส ว่ า ลิ ง มารนั้ น มาเทลักกินเสียเสี้ยงแลกูราชก็เคียดแล้วจึงแต่งรี้
กำเนิดจากไข่ศิลาแปรสภาพเกิดขึ้นเอง ณ ปูรว พลพละกำลัง โยธาทัง้ หลายได้แสน ๑ หือ้ ลงไป
วิเทหทวีป ก๊กอ้าวหลาย คีรีผลดอกไม้ ขณะที่ จับยับเอายักษ์วอกตัวนั้นหือ้ ได้แท้ว่าอันครั้นบ่
เกิดออกมา นัยน์ตามีแสงสุวรรณโคจรทันที แพ้เป็นฉันใดก็บม่ าไหว้สาเทื่อ
ส่อ งชนทะลุ ดาวดึง ส์ เริ่ม แรกมิได้พะวง สืบ
ต่อมากลายเป็นปีศาจมารร้ายพิชิตมังกรและ
พยั ค ฆ์ ตั ด ทิ ้ ง ประวั ต ิ ความตายด้ ว ยตนเอง
ขณะนั้นมีจ้าวพญามังกร เจ้าพญามัจจุราชขึ้น
กราบทูล ข้าต้อ งการจับ กุม ตัวมัน เป็นองค์
เทวดากาลพฤกษกราบทูลว่าในระหว่างสาม
ภาพ หากว่าผู้มีเก้าทวาร ก็สามารถสำเร็จเป็น
อมรา ข้าจึง สงเคราะห์ ให้อ บรมสั่ง สอนผู้มี
ปัญ ญา ประกาศเบิกตัวเขาขึ้นภาพเบื้องบน
พระราชทานแต่งตั้งเป็นขุนนางตำแหน่งปิ้หม่า
อุนหัวหน้าควบคุมม้าหลวง ไอ้คนเลวผู้นี้ตำหนิ
ว่าตำแหน่งเล็ก เป็นปฏิปักษ์ต่อวังนภาลัยแล้ว
จึงมีพระบัญชาจอมหลี่เทียนอว๋างกับเทพบุตร
นาจาไปพิชิต ก็มีพระราชเทวราชโองการให้
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ตารางที่ 81 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนรายละเอียดในเหตุการณ์พระโพธิ์สัตว์ร่วมประชุม
หาทางแก้ไขปัญหา (ต่อ)
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
สวามิภักดิ์เลี้ยงดูสุขสบาย ประกาศเบิกตัวถึง ภพบน ก็พระราชทานแต่งตั้งเขาเป็นฉีเทียนต้า
เสิ้ง ตำแหน่งหนึ่ง เพียงแต่ว่ามีตำแหน่งไม่มี
เงินเดือน สาเหตุเขามิได้ควบคุมดูแล ท่องเที่ยว
ทิศบูรพาเตร็ดเตร่ทิศประจิม ข้าก็เกรงเกิดเรือ่ ง
ขึ้นอีก จึงใช้เขาไปแทนควบคุมอุทยานผลท้อ
เขาก็มิได้เคารพกฏหมาย เอาต้นเก่าแก่ผลท้อ
ใหญ่ขโมยกินหมดสิ้น กระทั่งถึงจัดการชุมนุม
เขาเป็นคนมิได้มีเงินเดือน จึงไม่เชิญมา เขาจึง
วางแผนอุ บ ายหลอกลวงพระมหาอรหั น ต์
เปลือ ยเท้า แต่ ตัวเองกลับ แปลงกายรูปร่าง
หน้าตาเป็นเขาเข้าชุมนุม เอากระยาหารอมรา
เมรั ย ทิ พ ย์ ขโมยกิ น หมดแล้ ว ก็ ข โมยยา
อายุ ว ั ฒ นะขอองค์ เ ทวะ ก็ ข โมยสุ ร าหลวง
จำนวนหนึ่ง นำไป ณ คีร ีของเขาให้บ รรดา
วานรเสวยความสุขสนุกสนานจิตใจข้ารำคาญ
ด้วยเรื่องเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้โยกย้ายกองทัพฟ้า
สิบหมื่น ใช้ตาข่ายสวรรค์ร่างแหปฐพีจับกุมมัน
ในวันนี้มิด้เห็นกลับมารายงาน มิรู้แพ้ชนะเป็น
อย่างไร
พระโพธิสัตว์สดับฟังพระเทวราชดำรัส มีพ ระ แลภูซาไหว้สาด้วยด่วนพลันดีแล้วก็ขออินทรา
เทวบัญชาเทพฮุ่ยอ้ายอาจารินทันที เจ้าน่ารีบ อนุญาตแต่งใช้ยังลูกศิษย์ตนชื่อว่าขวาอานว่าข้า
ลงจากวัง นภาลัย ถึง คีร ีผลดอกไม้ สอดแนม เป็นลูกศิษย์ภูซาแลผู้ข้ากับตามท่านเมือเป็นแขก
เรื่องราชการทหารเป็นอย่างไร แม้เจอข้าศึก ก็ ก็บ่ได้ชุมนุมกันแล้วเมือปฏิบัติแห่งอินทราธิราช
สามารถช่วยเหลือสร้างผลงานคราหนึ่ง แต่ต้อง แล
เอาความจริงมารายงาน
(บล. ล้านนา. 1284: 6/1-2)
(วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์, 2559: 96-97)
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จากตารางที่ 81 ส่วนขีดเส้นใต้เป็นข้อความที่ถูกละไปในเรื่องวอกไครหิน คือเป็นข้อความ
ส่วนที่ พระเทพรัตนบดีสวรรค์ (อินทราธิราช) เล่าเรื่องราวให้พระโพธิ์สัตว์ (ภูซา) ฟังว่า เหตุการณ์
ปั่นป่วนในสววรค์นั้นเกิดขึ้นมาอย่างไร โดยในเรื่องวอกไครหิน ปรากฏเพียงเรื่องพญาวอกลำเปล่าลัก
กินของในงานเลี้ยงบนสวรรค์จนหมด แต่ในเรื่ องซีโหยวจี้นั้น เล่าตั้งแต่การกำเนิดของลิง ไล่ลำดับ
เหตุก ารณ์ต่าง ๆ ที่ตัวละครพระรัตนบดีสวรรค์ประสบกับลิงตัวนี้ให้พระโพธิสัตว์ฟัง จนหมดสิ้น
เรื่องราว
เหตุการณ์ที่ 12 เทพเจ้ากุมตัวละครหลักมารับโทษ
พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรื่อง 3 ประการคือ 1) การละความ (Omission) และ การ
เปลี่ยนรายละเอียด (Changing detail) และ การขยายความ (Expansion) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 82 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนรายละเอียดในเหตุการณ์เทพเจ้ากุมตัวละครหลัก
มารับโทษ
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
องค์เทวเหล่าจวินว่า มี มี มี พลางม้วนเสื้อมือ เลาควีว่าข้านี้อานุภาพอัน ๑ ว่าอั้นแลจึงเอา
ขึ้น บนแขนท่องบน หยิบเอาห่วงอันหนึ่ง กล่าว แสนเสื้อกลำซ้ายนั้นออกมาเป็นตัวไวเป็นดัง
ว่า อาวะสิ่งนี้คือเป็นเหล็กเนื้อดีถลุงตีขึ้นมา ถูก หน้าตนเห็นหั้นแล้วก็กล่าวว่าอาวุธแห่งข้านี้เอา
ข้าพเจ้าเอาพลังอายุวัฒนะกลับคืนเชื่อมต่อ ขาดทิพย์ข้าวแสงแลปักข้าวเลี้ยงด้วยฝูงงาเป็น
สำเร็ จ ก็ บ ำรุ ง เลี ้ ย งทั ่ ว กายมี บ รรยากาศ อันมีอานุภาพมากนักแลแม้นว่าจักแผ่เพศฉันใด
ศักดิ์สิทธิ์ มีความช่ำชองสามารถแปรเปลี่ยน ก็ได้เสี้ยงแลได้ชื่อว่าขาดแก้วว่าอั้นแลบัดนี้ข้าจัก
น้ำไฟไม่รุกล้ำ ก็ สามารถเป็นบ่วงครอบสิ่งของ เอาแม่นจักเข้านำว่าจักจำหื้อไฟไปสุบเอาอันใด
ต่าง ๆ มีชื่อหนึ่งว่า ทองคำเหล็กกล้าเจีนระไน ก็ได้เสี้ยงแลชื่อว่าคำคาดแก้วเกสีนี้ว่าอั้นแลบัดนี้
ก็มีชื่อ บ่วงทองคำเหล็กกล้า ปีนั้นข้าพเจ้าผ่าน ข้าจักเอาซัดลงไปสุบเอาตัวมันหื้อได้ชแลก็
ด่านหานกวน ได้นิม ตเป็นพระสงฆ์องค์ เ จ้ า
รู้สึกขาดของสิ่งนี้ไป เช้าค่ำสามารถป้องกันตัว
ได้เต็มที่ รอข้าพเจ้าทิ้งลงไปตีเขาสักครั้ง
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ตารางที่ 82 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนรายละเอียดในเหตุการณ์เทพเจ้ากุมตัวละครหลัก
มารับโทษ (ต่อ)
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
พูดเสร็จจากบนพระทวารทิศทักษิณขว้างลงมา ผ่อลงภายทางใต้แล้วเอายือหัวพระยาวอกก็ซัด
แปลงลงมาเป็ น หยด ๆ ไหลลง ตรงลง ณ ลงไปสุบเอาหัวพระยาวอกยามเมื่อผงรบทิพย์
ภายในค่ายคีรีผลดอกไม้ พอดีร่วงกลางศรีษะ ใหญ่ ๗ ตนนั้นหั้นแลพระยาวอกก็บร่ ู้ว่าอาวุธ
เจ้าพญาลิงงาม เจ้าพญาลิงงามเพียงแต่คำนึง ทิพย์ตกแต่ฟา้ ลงมาหลีกบ่ทันพ้นก็เสียอาวุธทิพย์จับ
พยายามต่อสู้อยู่กับ เจ็ดเทพเมธา กลับมิได้รู้ หัวก็ท้าวไปหั้นแลยามนั้นพระยาวอกก็ตกใจกลัว
บนนภาหล่นร่วงอาวุธนี้ ตีถูกกลางกระหม่อม มากนักฟูงก็ผุดลุกไปว่าจักแล่นหนีว่าอั้นรวดบ่หนีได้
แล้ว เท้ายืนไม่มั่นคง ก็หกล้องลงไปแล้วคลาน แลเพราะเพื่อว่าอาวุธทิพย์บ่วงบาศอันนั้นไปสุบหัว
ขึ้นมาก็วิ่งหนี ถูกสุนัขเล็กของจ้าวปู่เทพเอ้อห แห่งมันไว้หั้นแลยามนั้นซืนก็แล่นไปขับชอมไป
ลางไล่ขึ้นมา จ้องที่ท้องน่อง กัดถูกปากหนึ่ง ก็ คาบสับหน่องจองไว้พร่องก็ทึดพร่องก็ลากพร่อง
ถูกฉุดลากแล้วล้มลง เขานอนล้มอยู่ที่พื้นด่าว่า ก็สับเอาท่าวไปซ้ำลุกก็บ่ได้ยามนั้นทิพย์ ๗ ตนก็
ไอ้เดนตายนี้ มึงไม่ไประวังป้องกันเจ้านายมึง แล่นไปจับยับเอาได้แล้วก็มาผูกมัดเอาแล้วเอา
กลับมากัดเหล่าซุน ! รีบเร่งพลิกตัวจะคลานก็ มีดทิพย์มาปลอกหนังดูกด้ามมีดแล้วปอกน่อง
ลุก ไม่ขึ้น ถูก เจ็ดเทพเมธารุมล้อมบังคับอยา แล้วเอาเชือกมาสอดมัดหื้อมั่นแล้วดังพระยา
เอาเชือกผูกมัด ใช้มีดตะขอทะลุกระดูกพิณผี วอกก็บ่ช่างเนรมิตพ่ายหนีไปทางใดได้แลเลาควี
ผา จึงไม่สามารถแปรเปลี่ยนอีก ฝ่ายองค์เทว ก็ชักเอาคำคาดแก้วแห่งตนเสียหั้นแลก็ราธนา
เหล่าจวินเก็บอาวุธทองคำเหล็กกล้าเจียรไน อินทราเจ้าเสด็จพอกมาเมืออยู่เวไชยนต์
แล้ว อัญเชิญพระเทพรัตนบดีสวรรค์ กวนอิมพ ปราสาทตามสวัสดีก็มีแล
ระโพธิสัตว์ พระนางเจ้าเทพินทร์ บรรดาเทพ (บล. ล้านนา. 1284: 6/9-10)
อมราทั้งล้วนเสด็จกลับพระราชวังศักดิ์สิทธิ์
นภาลัย
(วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์, 2559: 110-111)
จากตารางที่ 82 แสดงข้อมูลลักษณะการเปลี่ยนรายละเอียด 2 ประการคือประการแรก การ
ละความ ในส่วนข้อความที่ขีดเส้นใต้ ไม่ปรากฏในเรื่องวอกไครหิน พิจารณาแล้วล้วนเป็นเหตุการณ์
ย่อย ๆ มิใช่เหตุการณ์หลัก เป็นรายละเอียด ประการที่สองคือการเปลี่ยนรายละเอียดโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคือชื่อตัวละครทั้งการทับศัพท์ชื่อเฉพาะตั วละครและการแปลชื่อเฉพาะตัวละคร โดยรายละเอียด
แต่ละตัวละครได้นำเสนอไว้แล้วในหัวข้อลักษณะชื่อเฉพาะที่ปรากฏในเรื่อง
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เหตุการณ์ที่ 13 ตัวละครหลักหนีจากที่คุมขัง
พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรื่อง 2 ประการคือ 1) การละความ (Omission) และ การ
เปลี่ยนรายละเอียด (Changing detail)
ตารางที่ 83 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนรายละเอียดในเหตุการณ์ตัวละครหลักหนีจากที่คุม
ขัง
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
ฝ่ายองค์เทวเหล่าจวินมาถึงวังโต้วไสว้ เอาตัว เลาควีครั้นแหนแห่นำพระยาวอกลุกแต่ส ำนัก
ผู้วิเ ศษยิ่ง ใหญ่ แก้เ ชื อกมัด ออก วางเครื่อ ง อินทราธิราชไปสู่ที่สอกิงแล้วก็มัดเอาพระยาวอก
กระดูกไม้พิณผีผา ผลักลงในเตาอักขระแปด เข้าไปใส่สู่เส้าพสิ่งแล้วถมไปด้วยถ่านไฟใส่หื้อดี
ทิศ บัญชานักพรตที่ดูแลเตา เด็กน้อยที่คุมชั้น แล้วสู้เส้าอยู่ไจ้ ๆ ก็มีแลด้วยที่แท้เส้าพสิ่งเป็น
ไฟ โบกพั ด เพลิ ง ไฟขึ ้ น ที ่ แ ท้ ใ นเตานั ้ น คื อ สองห้องไฟไหม้เชือกอันมัดมันนั้นขาดเสียแล้ว
อักขระดั้งเดิม คือ ฟ้า ดิน น้ำ ภูเขา เสียงฟ้า พญาวอกก็แล่นเข้าไปในเส้าไปทอดลี้อยู่ที่ห้อง
ร้ อ งกึก ก้ อ งกัม ปนาท ลมทิ ศ อาคเนย์ อั คคี เส้านั้นก็ก้มดูบ ่มีไฟแล้วลมหากพัดเผาควรขึ้น
หนองน้ำ ผู้วิเศษยิ่งใหญ่จึงเอาตัวเขาแทรกเข้า เมื่อลมหื้อตาวอกทั้งสองกล่ำแดงเป็นดังเปลวไฟ
อยู่ในตำแหน่งอักขระลมอาคเนย์ มีลมก็มิได้ มี นั้นภายหน้าบ่ปรากฏได้
อัคคี เพียงแต่ล มก่อ กวนเกิดมีควันมาก เอา
นัยน์ตาคู่หนึ่งรมจนแดงแล้ว หยอกล้อทำให้
เป็นโรคนัยน์ตาขึ้นมา ด้วยเหตุนี้จ ึง เรียกว่า
นัยน์ตาอัคคีสุวรรณ
จริงดั่งว่ากาลเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว โดยมิ ขึ้นชแลเลาควีเป็นประธานกว่าทิพย์สมี ีแล้ว
รู้สึกก็เป็นเจ็ด ๆ สี่สิบเก้าวัน ขนาดความแรง เทวดาทั้งหลายสูเจ้าอยู่นานได้ ๔ พันปลาย ๓
เพลิงไฟขององค์เทวาเหล่าจวินล้วนบริบูรณ์ ร้อย ๒๐ สิบวันแล้วมันก็ว่าไฟหากไหม้เป็นเถ้า
พลันวันหนึ่ง เปิดเตาเอายาอายุ ฝ่ายผู้วิเศษ ไปชแลรำพึงฉันนี้แล้ว เลาควีก็มาไขคอกเสียแล้ว
ยิ่งใหญ่ใช้สองมือบังนัยน์ตาอยู่ ตัวเองขยี้เช็ด ก็มาเขี่ยเถ้าเขี่ยถ่านไฟอันเสียแล้วว่าจักเก็บเอา
น้ำตา แต่ได้ยินบนหัวเตาเสียงดังขึ้น รีบเบิ่งตา แสงแห่งตนก็มาเซาะมาเขี่ยอยู่หนั้ แลยามนั้น
มองเห็นแสดงสว่างแจ่ม แจ้ง เขาจึง ทนไม่ได้ ทิพย์ใหญ่หันเปลวไฟวอดเสียแล้วมันก็ผอ่ สิม
เอาร่างผาดโผนกระโจนออกมา กระโดดออก ภายหัวเส้าหันแจ้งมาถึงตนแล้วรวดหกออกไป
จากเตากลั่นยาอายุวัฒนะ ฮูลา ดังขึ้นเสียงฃ ในรูเส้านั้นมาแล้วก็เอาตีนถีบคอกเส้าแหกไปหั้น
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ตารางที่ 83 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนรายละเอียดในเหตุการณ์ตัวละครหลักหนีจากที่ คุม
ขัง (ต่อ)
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
หนึ่ง เหยียบเตาอักขระปากกว้างล้มลง ผ่าน แลยามนั้นฤาษีตนอยู่ไฟแลเทวดาทิพย์กำลังสีมี
พ้นภายนอกก็วิ่งไป พวกนักพรตเด็กน้อยที่ดูแล หันเป็นฉันนั้นจักไปยับเอาดังอั้นก็รวดเสียพระ
เตาไฟ กับพลเทพคณะหนึ่งมายือยุดฉุดรั้ง แต่ ยาวอกตีหื้อท่าวไป
ละคนถูกเขาผลักล้มลง เสมือนพยัคฆ์หน้าผาก
ขาวเป็นมังกรเขาเดี่ยวที่บ้าคลั่ง
องค์เทวาเหล่าจวินเร่งขึ้นมาคว้าตัวเขามือหนึ่ง เลาควีก็ผกู ลุกไปหานับเอาว่าอั้นก็รวดเสียพระ
กลั บ ถู ก เขาดึ ง ที ห นึ ่ ง ดึ ง จนหกล้ ม เสมื อ น ยาวอกตีนถีบท่าวไปแล้วพระยาวอกก็เอาเข็ม
ต้นหอมล้มราบ ถอนตัวได้ก็วิ่งไปแล้ว ทันทีใน ทิพย์อันอยู่ในหูนั้นออกมาวืดหือ้ ใหญ่แลตีเมือ
หูดึงเอาตะบองสมใจนึกออกมากวัดแกว่ง รับ ตราบต่อเท้าถึงเมืองฟ้าหาทิพย์ตนใดจักมารบก็
ลมไปมา ตะบองหยาบเล็กเท่ากับชาม ยังคงถือ บ่ได้พญาฟันกับด้วยเมืองฟ้าเป็นมหายุทธปาง
อยู่ในมือ มิแยกดีร้าย แต่กลับมาอาละวาดใหญ่ ใหญ่นักแม้นว่านวคราสก็บ่อาจจักรบได้กห็ ับ
ในสวรรค์ โจมตีจ นเทพดารานพเคราะห์ ปิด ประตูไปทอดลีเ้ สียแม้นว่าท้าวจตุโลกทัง้ ๔ ก็
บ้านปิดประตู สี่ท้าวจาตุมหาราชไรเงาไร้ร่าง พ่านไปทอดลีเ้ สี้ยงทัง้ มวล
(วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์, 2559: 114-115)
(บล. ล้านนา. 1284: 7/2-3)
จากตารางที่ 83 แสดงข้อมูลลักษณะการเปลี่ยนรายละเอียด 2 ประการคือประการที่ 1 การ
ละความ ในส่วนข้อความที่ขีดเส้นใต้ เป็นข้อความรายละเอียดปลีกย่อยที่ถูกละไปในเรื่องวอกไครหิน
ประการที่ 2 การเปลี่ยนรายละเอียด ซึ่งมี 2 ส่วนคือ ส่วนแรก รายละเอียดชื่อตัวละครทั้งการทับศัพท์
ชื่อตัวละคร และการแปลชื่อตัวละคร รายละเอียดดังได้กล่าวไว้ในส่วนลักษณะของชื่อเฉพาะ ส่วนที่ 2
คือรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา จากเหตุการณ์นี้ มีการเปลี่ยนระยะเวลาจาก 49 วันเป็น 4320 วัน
เหตุการณ์ที่ 14 ตัวละครหลักถูกปราบ
พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเรื่อง 3 ประการคือ การละความ (Omission) การเปลี่ยน
รายละเอียด (Changing detail) และ การขยายความ (Expansion)
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ตารางที่ 84 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนรายละเอียดในเหตุการณ์ตัวละครหลักถูกปราบ
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
พระตถาคตตรัสว่า ข้ากับเจ้ามาพนันขันสู้กัน พระพุทธเจ้ากล่าวว่าครั้นท่านมีฤทธีดังอั้น
อย่างหนึ่ง เจ้าแม้มีความสามารถ หกคะเมน มหาราชทัง้ สองจงลองเขี่ยงฤทธีกันดูก่อนเมตตา
ทีเดียวออกจากฝ่ามือขขวาข้าได้ นับว่าเจ้าชนะ ฉันนี้พระยาวอกกล่าวว่าจักกระทำเขียงฤทธี
ไม่ต้อ งใช้อ าวุธทำสงครามให้เ หนื่อยยาก ก็ เยี่ยงใดอันรู้แพ้แลพ่ายนั้นชาพระพุทธเจ้ากล่าว
อัญเชิญพระเทพรัตนบดีสวรรค์เสด็จไปประทับ ว่ามึงช่างเนรมิตปีนซานไปไกลได้แสนลี้โยชน์พ้น
พำนัก ณ ชมพูทวีป เอาวังสวรรค์มอบให้เจ้า แท้ดังอั้นมึงจุงหกพ้นฝ่ามือกลาแห่งกูดเู ถอะครั้น
แม้ไม่สามารถตีออกจากผ่ามือข้า เจ้ายังต้องลง มึงหกพ้นฝ่ามือกูดังอั้นกูกส็ อนมึงแลกูจักหื้อพระ
ไปเป็นปีศาจในโลกมนุษย์ ต้องภาวนารักษาศีล ยาอินทร์ย้ายจากชั้นฟ้าเสียแล้วหือ้ มึงแทนอยู่
อีกหลายกัลป์ กลับมาเอะอะช่วงชิงใหม่
เป็นเจ้าชแลครั้นมึงหกไปบ่พ้นฝ่ามือก้ำขวาขวา
แห่งกูดังอั้นก็มงึ เป็นผู้ค้านกูตถาคตก็บห่ ื้อมึงมา
มล้างควีชั้นฟ้าที่นี้แล
ฝ่ายผู้วิเศษยิ่งใหญ่ได้ฟังพระวัจน์ ลอบหัวเราะ เมตตาฉันนี้แล้วพระยาวอกรำพึงในใจลักใคร่หัว
ว่า พระตถาคตองค์นี้ช่างเซ่อเซอะมาก ! ข้า ว่าพระพุทธเจ้าตนนี้มีดูแควนแลมากล่าวคำใบ้
เหล่าซุนหกคะเมนทีเ ดียวไปหนึ่งแสนแปด คำง่าวต่อกูฉันนี้กูหกไปได้แสน ๕ พันที่นกี้ ่อน
พันหลี่ ฝ่ามือเขานั้นเหลี่ยมกลมไม่เต็มหนึ่งไม้ นั้นฝามือท่านกลางแลมันยังบ่กอไม้ ๑ คือว่า
บรรทัด ทำไมกระโดดไปไม่ได้ ? รีบออกเสียง ศอกก็บ่พอได้ดังฤาแลเต้นบ่พ้นนั้นชาชั้นฟ้าที่นี้
ว่า เมื่อพูดอย่างนี้พระองค์น่าจะจัดแจงกระทำ หากตกเป็นของกูบส่ งสัยชแลมันคริงครีนใจฉันนี้
มา ?
แล้วกล่าวว่าคำดังท่านกล่าวนั้นก็จักหื้อข้า
กระทำฉันนั้นแท้อั้นชา
พระตถาคตตรัสว่า ทำได้ ทำได้ ทรงยื่นฝ่าพระ พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเออกูก็จักหื้อกระทำฉันนั้น
หัตถ์ขวาออก ใหญ่เล็กเสมือนใบบัวหลวง ฝ่าย แท้แลว่าอั้นแล้วก็เหดมือกำขวาลายลักษณ์จัก
ผู้วิเศษยิ่งใหญ่เก็บตะบองศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอกตั้งใจ เอาอันงามเหมือนดังไม้ม่วงคำนั้นไปแล้วยามนั้น
สำแดงอิทธิฤทธิ์ เอาร่างผานโผนโจนทะยาน พระยาวอกก็เอาค้อนแห้งมันเข้าซึ่งไว้ในหูเ สีย
ยืนอยู่ใจกลางฝ่าพระหัตถ์พระตถาคต ก็กล่าว แล้ ว ก็ ห กขึ ้ น ยื น อยู่ ท ำกลางเหนื อ ฝ่ า มื อ คำ
เสียงหนึ่ง ข้าออกไปแล้ว ! ท่าดูเขาตลอดทาง พระพุทธเจ้าแล้วมันก็กล่าวว่าข้าจักหกไปบัดนี้
แสงเมฆินทร์ ไร้เงาไร้รูปไปแล้ว พระตถาคต แลาอั้นมันก็ไปเป็นอันไวมากนักหาหนหารอยบ่
เบิ ่ ง ทิพ ย์ เ นตรมองดู เห็ น เจ้ าพญาวานรดุจ ได้เท้ามีตาทิพย์พระพุทธเจ้าหันสิงเดียวแล
เครื่องปั่นฝ้ายไม่หยุดอย่างนั้น คำนึงแต่รุดหน้า
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ตารางที่ 84 ตารางเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยนรายละเอียดในเหตุการณ์ตัวละครหลักถูกปราบ
(ต่อ)
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
ขณะที่ผู้วิเศษยิ่งใหญ่กำลังไป พลันเห็นเสาเนื้อ ดังพระยาวอกก็ไปหันไม้เสา 5 เล่มมีวรรณะอัน
แดงต้นแรกยันธาตุเขียวอยู่ระลอกหนึ่ง เขาว่า แดงงามเป็นดังแท่งชินนั้นปักไว้แล้วมันก็ใส่ใจว่า
ตรงระหว่างนี้คือสิ้นสุดทางแล้ว ครานี้กลับไป ที่นี้เป็นที่สุดแห่งโลกจักรวาลแล้วรวดชแลกูจัก
พระตถาคตเป็นพยานพระราชวังศักดิ์ส ิทธิ์ พอกเมือดังอันพระเจ้าจักหาสังว่าบ่ได้จักหื้อ เว
นภาลัยต้องเป็นของข้าได้นั่งแล้ว ก็ตริตรองว่า ไชยนต์ปราสาทหื้อกูแทนเป็นพระยาอินแท้ชแล
ยังก่อน ! รอข้าเหลือเครื่องหมายจดจำเอาไว้ กูจักหมายเสาที่นี้หื้อคักก่อนเถอะกูพอกเมือ จึง
บ้าง กับพระตถาคตจึงได้พูดจากันดี ถอนขน ดีชแลครั้นพระเจ้าบ่เชื่อแท้ดังอั้นกูค่อยชวนท่าน
อ่อนออกมาหนึ่งเส้น เป่าปากพลังธาตุออกมา มาดูชแลมึงคริงครีนใจแล้วก็หลกเอาขนมันเส้น
เรียก เปลี่ยน ! แปลงเป็นพู่ก ันหมึกดำสองคู่ ๑ มาแต่งหื้อเป็นปิ่นแล้วน้ำเยี่ยวน้ำลายหมาย
หนึ่งปล้องอยู่ระหว่างบนกลางเสาเขียนอักษร พอกไม้เสาเล่มเค้านั้นไว้ว่าทิพย์ใหญ่เคียงฟ้ามา
ไว้หนึ่งแนวว่า ฉีเทียนต้าเสิ้งมาเที่ยวเตร่ถึงที่นี่ นี่แล้วว่าอันซ้ำกลัวบ่คักจึงเยี่ยวใส่เสาเล่มเค้านั้น
เขียนเสร็จเก็บพู่กันขนอ่อนแล้ว ก็มิสำรวมตัว ไว้แล้วก็ห กพลิก พอกมาตั้ ง อยู่ฝ่ามือสัพพัญญู
เป็นใหญ่ กลับอยู่ใต้ต้นเสาลำดับที่หนึ่ง ถ่าย พระพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าข้าก็หกพ้นไปไกลตา
เยี่ยวลิงเป็นฟองหนึ่ง หกคะเมนขึ้นขี่เมฆหวน ประมาณบ่ได้แล้วแลเจ้ากูจงหื้อพระยาอินทร์
กลับ มุ่ง กลับมาสถานที่ของตน ยืนอยู่ในฝ่า ยานชั้นฟ้าแลเวไชยนต์ปราสาทหื้อข้าแท้เป็นเจ้า
พระหัตถ์พระตถาคต ว่า ข้าได้ไป บัดนี้กลับมา เสียตามคำอันราทั้งสองได้อวดโฟ่สัจจะแก่กั นไว้
แล้ว ท่านควรให้พระเทพรัตนบดีสวรรค์ยอม นั้นเถอะ
ยกวังสวรรค์ให้ข้า
พระตถาคตทรงบริภาษว่า ข้าเอาเยี่ยวปีศาจลิง ว่าอั้นพระพุทธเจ้าก็ใคร่หัวน้อย ๑ แล้วก็กล่าว
ของเจ้านี้เป็นหลักฐาน ! เจ้าพอดีมิเคยห่างจาก ว่าคูตถาคตยังรู้ยังหันมึงไปบ่พ้นฝ่ามือกูเถอะ
มือข้าเลย ผู้วิเศษยิ่งใหญ่ว่า คือเจ้าไม่รู้ ข้าไป ด่านดังฤากล่าวว่าจักแทนเป็นพระยาวอกกล่าว
ถึงสิ้นสุดทางสวรรค์ เห็นเสาเนื้อแดงห้าต้น ยัน ว่าข้าหากพ้นไปถึงที่สุดแห่งโลกแล้วลำนั้นไปก็
พลั ง ธาตุ ส ี เ ขี ย วอยู ่ ร ะลอกหนึ ่ ง ข้ า ได้ จ ด หาเป็นหมอกเป็นเหมยบมีเขตบ่มีแดนเสียแล้ว
เครื่องหมายเหลืออยู่ที่นั่น เจ้ากลับไปดูกับข้า ดายพระพุท ธเจ้ากล่าวว่าไปถึง ที่ส ุดแห่ง โลก
ไหม ? พระตถาคตว่า ไม่ต้องไป เจ้าเพียงแต่ จัก รวาลนั้นพ้อยไปหั นอั นใดเป็ นสัก ขีนั ้ น ชา
ตัวเองก้มหัว ดู ๆ ผู้วิเศษยิ่งใหญ่นั้นเบิ่งกลม พระพุทธเจ้าถามฉันนี้แล้วพระยาวอกกล่าวว่า
นัยน์ตาอัคคีสุวรรณ เวลานั้นก้มหัวมองดู ที่แท้ ข้าไปหันไม้เสาค้ำโลกต้นสูงนั้นแลลำหั้นหันเป็น
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(ต่อ)
ซีโหยวจี้ ฉบับแปล
วอกไครหิน
พระหัตถ์ขวาพระตถาคตเขียนอยู่ ฉีเทียนต้า เหมยฟ้าเขียวบ่ด ายกลัวเจ้า ยัง บ่เ ชื ่อ ข้ าก็ ยั ง
เสิ้ง มาเที่ยวเตร่ถึงที่นี่ ในง่ามพระอังคุฐ มีเยี่ยว หมายเสาไว้ก่อนแลเจ้ากูยังอาจจักไปกับข้าแล
ลิงกลิ่นเหม็น
ไปดูได้ชฤาก็ยังหมายเสาไว้ก่อนแลเจ้ากูยังอาจ
จักไปกับข้าแลไปดูได้ชฤาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบ่
ท่าไปแลก็หากรู้หากกันแล้วแลจุง ดูเ ถอะก็จัก
หันชแลว่าอั้นแล้วยามนั้นพระยาวอกก็ก้มลงผ่อ
ดูก็หันนิ้วพระเจ้านิ้วกลางนั้นใส่ลายไว้ว่า ทิพย์
ใหญ่เคียงฟ้ามารอดนี่แล้วแลว่าอั้นจึงซำทอวไป
พ้อยหันแม้มือพระเจ้าเป็นน้ำเยี่ยวไว้ยังบ่ข าง
เทื่อยังแสวสาบไว้ดังอั้น
ผู้วิเ ศษยิ่ง ใหญ่ส ะดุ้ง ตกใจว่า มีเ รื่องอย่างนี้ มันก็ตกใจมากนักแลรำพึงว่ากูไปใส่ลายไว้แล้ว
ด้วย ! มีเรื่องอย่างนี้ด้วย ข้าเอาหนังสือเขียน เยี่ยวใส่ไว้ที่นั้นในเสาสุดไปพ้นดายดังฤาพ้อยมา
อยู่บนเสาค้ำยันสวรรค์ ทำไมกลับอยู่บนนิ้วมือ หันยังที่นิ้วมือพระเจ้าฉันนี้ชามีคาว่ากูบ่พ้นฝ่า
เขา ? หรือว่ามีคาถาอาคมรู้ล่วงหน้าโดยมิ ต้อง มือท่านตนนี้แท้ชฤากูจักไปแถมที่ ๑ ก่อนมัน
เสี่ยงทาย ข้าไม่เชื่อเด็ดขาด ! ไม่เชื่อ ! รอข้าไป คริ ง ครี น ใจฉั น นี ้ แ ล้ ว ก็ ผ ่ อ หาจั ก ตกไปดั ง
ใหม่อีกที ! ดีมากผู้วิเศษยิ่งใหญ่รีบเผ่นโผนโจน พระพุทธเจ้าก็กระทำฝ่ามือตบไปภายซีแธนควี
ทะยานก็ต้อ งการกระโดดออก พระตถาคต นอกนั้นชั้นฟ้าแล้วก็อธิษฐานมือคำ ๕ นิ้วหื้อเป็น
พลิก ฝ่าพระหัตถ์คว้าไว้ เอาเจ้าพญาวานรนี้ เงื้อมค้ำไว้แลนำคบดิน ๕ นิ้วลำเตียงมันไว้บ่หื้อ
ผลั ก ออกนอกวิ ม านดาวดึ ง ส์ท างพระทวาร หนีออกได้หั้นแล
ประจิม เอาห้านิ้วพระหัตถ์แปลงเป็นคีรีสวุ รรณ (บล. ล้านนา. 1284: 7/8-11)
พฤกษา ธารา อัคคี ปฐพี ติดต่อกันห้าดอย
เรียกชื่อว่า อู่หังซาน เบา ๆ เอาตัวเขาทับอยู่
(วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์, 2559: 120-122)

จากตารางที่ 84 แสดงข้อมูลลักษณะการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ที่ 14 ซึ่งเป็นเหตุการ
สำคัญสุดท้ายในเรื่องวอกไครหินได้ 3 ประการ คือ ประการแรก การละความ แสดงในข้อความขีด
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เส้นใต้ในเรื่องซีโหยวจี้ คือส่วนที่ถูกละไปในเรื่องวอกไครหิน เป็นส่วนรายละเอียดเล็กน้อยในบท
สนทนาระหว่างตัวละครสองตัว คือ ทิพย์ใหญ่เคียงฟ้า และ พระพุทธเจ้า ประการที่ 2 คือการเปลี่ยน
รายละเอียด แสดงในข้อความตัวอักษรหนาเปรียบเทียบการเปลี่ยนรายละเอียดจากทั้งสองเรื่อง โดย
การเปลี่ยนรายละเอียด พบในประเด็นเรื่องการแปลชื่อตัวละคร ในกรณีนี้ได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อ
ลักษณะชื่อเฉพาะที่ปรากฏในเรื่อง และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอี กประการคือจำนวนตัวเลขที่
ปรากฏจากทั้งสองเรื่องนั้นไม่เท่ากัน และประการที่ 3 การขยายความ แสดงในข้อความตัวอักษรเอียง
ขีดเส้นใต้ ในเรื่องวอกไครหิน เป็นข้อความที่ขยายเพิ่มเติมจากเรื่องซีโหยวจี้
สรุปเรื่องเนื้อเรือ่ ง จากการศึกษาเนื้อเรื่องเฉพาะเหตุการณ์สำคัญของเรื่อง 14 เหตุการณ์ โดย
วิธีก ารศึก ษาลัก ษณะเปลี่ยนแปลง ตามทฤษฎีก ารแพร่กระจายของนิทาน พบว่า มีล ัก ษณะการ
เปลี ่ ย นแปลง 3 ลั ก ษณะด้ ว ยกั น คื อ 1) การละความ (Omission) 2) การเปลี ่ ย นรายละเอียด
(Changing detail) และ 3) การขยายความ (Expansion) โดยการละความนั้นปรากฏเป็นลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงที่พบได้มากที่สุด รองลงมาคือการเปลี่ยนรายละเอียด และการขยายความ โดยใน
ส่วนการขยายความนั้นพบเพียง 2 กรณี สะท้อนว่าผู้แปลสอดแทรกทัศนเพิ่มเติมในเนื้อเรื่องน้อยมาก
จากเหตุการณ์หลักทั้ง 14 เหตุการณ์ทำให้ได้ข้อสรุป ว่า เนื้อเรื่องวอกไครหินนี้เป็นนิทานแปลที่ คง
เนื้อหาหลัก ตามต้นฉบับไว้โดยแทบไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ต่างออกไปมาพอจนเป็นเอกลักษณะของ
สำนวนนี้ได้อย่างชัดเจนในส่วนของเนื้อเรื่อง มีเพียงลักษณะของชื่อเฉพาะที่ปรากฏในเรื่องนั้นมีการ
แปลเข้ากับบริบทของสังคมท้องถิ่น ซึ่ง เป็นลักษณะหนึ่งของการเปลี่ยนรายละเอียด (Changing
detail) ตามทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทาน

151

บทที่ 5
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว โดย
แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนของการศึกษาปริสาระ (Paracontent) ของเอกสารตัวเขียน และส่วนของ
การศึกษาเนื้อหา (Content) ของเอกสารตัวเขียน กล่าวคือการศึกษาในส่วนของเอกสารตัวเขียนนั้น
เป็นการศึกษาเอกสารตัวเขียนเชิงวัตถุวิสัย โดยเป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเอกสารคือวัสดุ
อั ก ษร ภาษา จำนวนผู ก จำนวนใบในแต่ ล ะผู ก จำนวนหน้ า ด้ ว ยแนวคิ ด เกี ่ ย วกั บ ปริ ส าระ
(Paracontent) ที่เป็นการศึกษาสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือไปจากเนื้อหาหลักหรือตัวบทอันประกอบไป
ด้วย ตัวอักษร ข้อความ รูปภาพ หรือ สัญลักษณ์ ที่ปรากฏอยู่บนเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน
ฉบับ วัดบ้านแหลวนี้ กับ ด้วยแนวคิดทฤษฎีเรื่อง 4 ปัจ จัยสำคัญ (Four Key Factors) เพื่อนำมา
วิเคราะห์ตามจุดประสงค์ในข้อที่ 1 คือ ได้เห็นถึงเรื่องราวของเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ฉบับ
วัดบ้านแหลว และในอีกส่วนคือการศึกษาในส่วนของเนื้อหา (Content) ของเอกสารตัวเขียน ซึ่งเป็น
การศึกษาเนื้อหาหลักที่อยู่ในเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลวนี้ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ ที่มา และการแพร่กราะจายของเนื้อหา โดยศึกษาวิเคราะห์จากองค์ประกอบ
สาคัญในเนื้อหาคือส่วนของ ชื่อเรือ่ ง และชื่อเฉพาะที่ปรากฏภายในเรื่องที่สามารถสะท้อนข้อมูล และ
เนื้อเรื่อง ซึ่งเป็นคาตอบของจุดประสงค์ข้อที่ 2 คือ ได้ทราบลักษณะและการแพร่กระจายของเรื่อง
วอกไครหิน
จากการศึกษาปริสาระ (Paracontent) ได้ทราบถึงลักษณะของเอกสารตัวเขียน กอปรกับ
การนำแนวคิดเรื่องปริสาระ และ 4 ปัจจัยสำคัญ มาศึกษาวิเคราะห์ร่วมกัน ทำให้ทราบถึงความเป็นมา
ของเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว คือ เอกสารตัวเขียนฉบับนี้เป็นเอกสารที่
คัดลอกต่อกันมาโดยมีต้นฉบับมาจากภายนอกกลุ่มวัฒ นธรรมล้านนาแน่นอนดังความปรากฏว่า
“ความนี้เป็นความภายเหนือบ่พอเข้าใจพิจารณาไปเถอะเจ้า ” หรือ ‘ตัวย่ามันเป็นลิกเงี้ยว คำเงี้ยว’
สะท้อนว่าเอกสารตัวเขียนฉบับวัดบ้านแหลวนี้เป็นเอกสารที่คัดลอก มาเป็นเอกสารตัวเขียนตามแบบ
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ของวัฒนธรรมเอกสารตัวเขียนล้านนาคือเป็นคัมภีร์ใบลาน จารด้วยอักษรธรรมล้านนา ดังนั้นการรับ
เอกสารมานั้นจึงไม่เพียงการรับมาเพียงอย่างเดียว แต่มีการผลิตซ้ำเพื่อสืบทอดเนื้อหาของเอกสารไว้
ตามรูปแบบของวัฒนธรรมเอกสารตัวเขียนล้านนา โดยมีผู้ผลิต (Production agency) คือพระสงฆ์
และสามเณรที่ทำหน้าที่เป็นผู้จาร ตามที่ได้ปรากฏปริสาระในส่วนของคำลงท้ายที่บอกถึงตัวตนของผู้
จารเอกสารผูกนั้น ๆ
นอกจากนั้นการใช้งานของเอกสารตัวเขียนนีเ้ องก็ได้สะท้อนจากปริสาระที่ ปรากฏนามของ
‘สามเณรดอยคำ’ ว่าเป็นผู้ใช้ (Agency of use) งานเอกสารตัวเขียนฉบับวัดบ้านแหลวนี้ โดยการใช้
งานนั้นเป็นการนำเอกสารตัวเขียนนี้ใช้เรียน แม้จะไม่อาจระบุได้ว่าการ “ยืมเรียน” ทีป่ รากฏในปริ
สาระนั้นหมายถึงการเรียนในส่วนของเนื้อหาของเอกสารตัวเขียนคือ เรียนเรื่องวอกไครหิน หรือเรียน
เขียนอ่านอักษรธรรมล้านนาโดยมีเอกสารตัวเขียนฉบับนีเ้ ป็น “แบบฝึกหัดอ่าน” สำหรับสามเณรดอย
คำนี้กันแน่ นอกจากนั้นแล้วยังปรากฏข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเอกสารตัวเขียนฉบับนี้ ในอีก
การใช้งานหนึง่ คือ การนำเอกสารตัวเขียนฉบับนี้ไปเทศน์ และยังพบว่าในการผลิตนั้นผู้ผลิตมีเจตนาให้
การผลิตเอกสาร (Production practice) ในครั้งนั้นเพื่อประโยชน์ในทางธรรมอีกด้วย กล่าวคือเพื่อ
เป็นการสืบทอดศาสนาและให้ผลบุญกุศลในครั้งนั้นส่งผลต่อผู้จารและครอบครัวญาติมิตร ซึง่ นับเป็น
การใช้งานเอกสาร (Practices of use) ในรูปแบบหนึง่ เช่นกัน
บริบทที่ประกอบไปด้วยบริบทด้านสถานที่ (Spatial aspect of setting) คือ วัดบ้านแหลว
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย บริบทด้านเวลา (Temporal aspect of setting) คือ ช่วงเวลาการ
ผลิตอยู่ในช่วงก่อนหน้าวันที่ 10 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 และการใช้งานของเอกสารปรากฏเป็น
หลายช่วงเวลาคือ เมื่อเอกสารเสร็จสมบูรณ์ได้ถูกใช้งานโดยตอบสนองเจตนารมณ์ของผู้ผลิตเพื่อ
ประโยชน์ในทางธรรมตแล้วประการหนึ่ง ในส่วนของการใช้เอกสารในการเทศนาธรรม และจากข้อมูล
ปริสาระด้านการใช้งานเทศน์นั้นปรากฏเป็นข้อความเสริมเขียนด้วยอักษรธัมม์ จึงมีความเป็นไปได้ว่า
ณ ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่อักษรธัมม์ยังใช้งานเป็นปรกติในสังคม แต่ในส่วนของปริสาระที่แสดง
การใช้งานที่ให้ข้อมูลว่าสามเณรนำเอกสารตัวเขียนฉบับ นี้ไปใช้ยืมเรียนนั้น ปรากฏข้อความที่ใช้
อักษรไทยภาคกลางมาตรฐานเขียนลงบนใบลานแล้วนั้นสะท้อนว่า เป็นช่วงเวลาที่รับอิทธิพลของภาค
กลางหรือสยามแล้ว อัก ษรธัมม์ซึ่งถูกถูก ลดบทบาทลงและอักษรไทยมาตรฐานมีบทบาทขึ้นทาง
ล้านนา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นถึงบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม (Social /
economic / cultural aspects of setting) อีก ด้วย ทั้ง หมดนี้เป็นผลการศึกษาที่ให้คำตอบด้า น
เรื่องราวความเป็นมาของเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ฉบับ วัดบ้านแหลว ซึ่ง เป็นหนึ่ง ใน
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ ในอีกส่วนหนึ่งของงานวิจัยนี้คือการศึกษาส่วนเนื้อหา (Content) ของ
เอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ฉบับวัดบ้า นแหลวนี้ อันประกอบไปด้วย ที่มาและแหล่งที่พบของ
เอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ที่มาของชื่อเรื่องลักษณะชื่อเฉพาะที่ปรากฏในเรื่อง และเนื้อเรื่อง
ผลการศึกษาส่วนเนื้อหา (Content) ของเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว
นี้ อันประกอบไปด้วย ที่มาและแหล่งที่พบของเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ที่มาของชื่อเรื่อง
ลักษณะชื่อเฉพาะที่ปรากฏในเรื่อง และเนื้อเรื่อง ซึ่งมีผลการศึกษาคือ ที่มาของเนื้อหาเรื่องวอกไครหิน
นั้นมาจากวรรณกรรมจีนเรื่องซีโหยวจี้ โดยมีความน่าจะเป็นสองประการคือ ประการแรกกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทลื้อในเขตปกครองตนเอกพิเศษสิบสองพันนา ได้รับอิทธิพลด้านวรรณกรรมเรื่องนี้จากกลุ่ม
วัฒนธรรมจีนโดยตรง โดยมีการแปลมาเป็นภาษาถิ่นของตนเอง คือภาษาไทลื้อ ที่เป็นภาษาไทสาขาไท
ตะวันตกเฉียงใต้เช่นเดียวกันกับภาษาล้านนา และภาษาไทยถิ่นอื่น ๆ รวมถึงภาษไทยมาตรฐานอีก
ด้วย อีกประการคือกลุ่มชาวไทใหญ่ รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีส่วนติดต่อกับชาวไทใต้คง ในเขต
ปกครองตนเองชนชาติไทและจิ่งพัว เต๋อหง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ซึ่งได้รับอิทธพลวัฒนธรรมจีน
เช่นเดียวกันกับชาติพันธุ์ไทลื้อ โดยมีหลักฐานจากข้อความว่า “ตัวย่ามันเป็นลิกเงี้ยว คำเงี้ยว” ของผู้
จาร ชี้ว่ามีที่ม าจากชาวไทใหญ่ แต่ การศึกษาที่ม าของเรื่องนั้นสัมพันธ์กันกับลักษณะของเนื้ อหา
วรรณกรรมเรื่องนี้เช่นกัน โดยผลจากที่มาของชื่อเรื่อง และลักษณะของชื่อเฉพาะที่ปรากฏในเรื่องนั้น
เป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถสรุปได้ว่า เนื้อหาของวรรณกรรมนี้ น่าจะเป็นเนื้อหาของชาวไทลื้อมากกว่า
ชาวไทใหญ่
จากการศึกษาชื่อเรื่องทำให้ทราบว่าชื่อเรื่องวอกไครหินที่ปรากฏเป็นชื่อของเอกสารฉบับหลัก
ที่ใช้ในการศึกษานี้นั้นเป็นชื่อที่ปรากฏเฉพาะในเอกสารทางล้านนาเท่านั้น เอกสารที่พบอยู่ที่ สปป.
ลาวใช้ชื่อว่าวอกไข่หิน และจากการศึ กษาเนื้อหาของเรื่องของตอนสำคัญที่เป็นที่มาของชื่อเรื่องนั้น
ปรากฏชัดว่าวรรณกรรมเรื่องนี้สมควรที่จะมีชื่อว่า “วอกไข่หิน” เนื่องจากตัวละครหลักของเรื่องซึ่ง
เป็นพญาลิง หรือ พญาวอกนั้นเกิดมาจากไข่หินลูกหนึ่งที่ตั้งอยู่บนดอยชื่อบุพผาลา ซึ่งคำว่า ไคร ที่
ปรากฏในชื่อเรื่องของเอกสารที่พบในล้านนานั้นทำให้ความหมายของชื่อเรื่องนี้ต่างออกไป โดยอาจ
เข้าใจได้ว่าคำว่า ไคร นี้คือ ไคล หรือ ตะไคร่ ที่อยู่บนหิน แต่แท้จริงแล้วคำว่า ไคร นี่สามารถอธิบายได้
ว่าเป็นรูปแปรของคำว่า ไข่ ซึ่งนอกจากรูปเขียน ‘ไคร’ แล้วยังพบรูปเขียน ‘ไฅ’ ในบางผูกบางตอนอีก
ด้วย ซึ่งพิจารณาจากอักษร ข ฅ และ คฺร ตามระบบเสียงไทลื้อจะเป็นหน่วยเสียงเดียวกันคือหน่วย
เสียง /x/ ส่วนในระบบเสียงภาษาล้านนาเท่ากับหน่วยเสียง /kh/ ผนวกกับการไม่เคร่งครัดเรื่องการ
ระบุเครื่องหมายวรรณยุกต์ด้วย จึงเป็นคำตอบที่ว่า วอกไครหิน นั้นเป็นรูปแปรของ วอกไข่หิน และ
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จากการที่เอกสารที่พบในล้านนาใช้รูปแปรเป็น วอกไครหิน สะท้อนว่าล้านนาไม่ได้เป็นต้นตำรับของ
วรรณกรรมเรื่องนี้ ในเบื้องต้นอาจรับเอกสารที่มีก ารเขียนด้วยรูปแปรมา จึงได้คงลักษณะนี้ไว้ไม่ได้
เปลี่ยน เนื่องจากไม่ใช่เรื่องของท้องถิ่นตน จึงอาจไม่ทราบว่าแท้จริงคือ วอกไข่หิน หรืออาจที่จะ
ต้องการเคารพต้นฉบับซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการคัดลอกเอกสารตัวเขียนของกลุ่มวัฒนธรรมนี้อยู่
แล้ว ซึ่งไม่ว่าเหตุผลใดก็สะท้อนว่าล้านนาเป็นผู้รับเรื่องวอกไครหินนี้มาจากชาวไทลื้อทั้งสิ้น
การศึกษาลักษณะคำยืมภาษาจีนที่ปรากฏภายในเรื่องนั้นเป็นอีกหนึ่งข้อยืนยันว่าเรื่องวอก
ไครหินนี้รับมาจากวรรณกรรมจีนเรือ่ งซีโหยวจี้ โดยตรงโดยกลุ่มชาติพันธุ์ไทในมณฑลยูนนาน เป็นการ
ปฏิเสธข้อเคลือบแคลงสงสัยต่อเรื่องวอกไครหินว่า อาจได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมแปลเรื่องไซอิ๋ว
ของทางสยามหรือ ทางภาคกลางของประเทศไทย ซึ่ง การแปลวรรณกรรมจีนที่แพร่หลาย และ
ขอบข่ายของอำนาจทางการเมืองที่แผ่ไปยังล้านนา ซึ่งเมื่อพบวรรณกรรมเรื่องวอกไครหินมีเนื้อเรื่อง
ละม้ายคล้ายเรื่องไซอิ๋ว อาจทำให้เกิดการเข้าใจไปได้ว่าวรรณกรรมเรื่องวอกไครหินเป็นไซอิ๋วฉบับ
ล้านนา แต่ชื่อเฉพาะนั้นปรากฏชัดเจนว่าเป็นคำยืมภาษาจีนกลาง มิใช่ภาษาจีนฮกเกี้ยนหรือภาษาจีน
ในกลุ่มภาษาจีนหมิ่นใต้ที่แพร่กระจายอยู่บริเวณภาคกลางของไทย และมีอิทธิพลต่อวงการการแปล
วรรณกรรมจีนมาเป็นภาษาไทยอย่างมากเนื่องจากการใช้สำเนียงการทับศัพท์ซึ่งเป็นสำเนียงฮกเกี้ยน
แต้จิ๋ว คือสำเนียงในภาษาจีนหมิ่นใต้ทั้งสิ้น ซึ่งไม่ตรงกันกับสำเนียงที่ใช้ทับศัพท์ชื่อเฉพาะที่ปรากฏใน
เรื่องวอกไครหิน ซึ่งเป็นสำเนียงจีนกลาง จีนมาตรฐานที่แผ่อิทธิพลไปยัง กลุ่มชาติพันธุ์ไทต่าง ๆ ใน
มณฑลยูนนาน ซึ่งอาจมาพร้อมกับอิทธิทางด้านวรรณกรรมอีกด้วยจึงกลายมาเป็นวรรณกรรมเรื่อง
วอกไครหิน
การศึก ษาเนื้อ เรื่อ งด้วยทฤษฎีก ารแพร่ก ระจายของนิท าน โดยการศึก ษาลัก ษณะการ
เปลี่ยนแปลงของเรื่องสะท้อนว่า ในเหตุการณ์หลักสำคัญ ๆ ของเรื่องนั้นมีการเปลี่ยนแปลง 3 ประการ
คื อ การละความ (Omission) การเปลี ่ ยนรายละเอี ย ด (Changing detail) และการขยายความ
(Expansion) แต่ก ารเปลี่ยนแปลงดัง กล่าวตามทัศนะของผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะที่เล็กน้อย มีเพียง การเปลี่ยนรายละเอียดชื่อเฉพาะที่มีการแปลเข้ากับบริบทของสังคม ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นท้องถิ่น ตามแนวคิด Oicotype หรือ สำนวนท้องถิ่น ของฟอน ซีดอฟ
แม้ว่าวรรณกรรมเรื่องวอกไครหินนี้จะไม่เป็นวรรณกรรมทีแ่ พร่หลาย แต่การมีอยู่ของเอกสาร
วรรณกรรมเรื่องวอกไครหิน ซึ่งมาจากวรรณกรรมจีนเรื่องซีโหยวจี้ มาแปลให้เข้ากับบริบท วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและสะท้อนออกมาในชื่อตัวละครบางตัวที่มีการแปลเทียบ โดยนำชื่อเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
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ที่รู้จักแพร่หลายในสังคมมาแทนตัวละครในเรื่องซี โหยวจี้ซึ่งเป็นอีกกลุ่มวัฒนธรรม นอกจากนั้นการ
แพร่กระจายของเอกสารที่เข้ามายังล้านนา ยัง เป็นเครื่องยืนยันถึงการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมกันในกลุ่มผู้พูดภาษาตระกูลไท หรือชาติพันธุ์ไทระหว่างทางตอนเหนือของประเทศไทย กับ
แขวงหลวงน้ำทา และ แขวงไชยะบูล ี สปป. ลาว และอาจจะมีก ลุ่ม ชาติพันธุไทใหญ่ ในรัฐฉาน
ประเทศเมียนมาอีกด้วย เป็นเครื่องยืนยันถึงสภาพสังคมในอดีตที่ไม่ได้มีพรหมแดนรัฐชาติม าแบ่งกั้น
หมู่ชนดังเฉกเช่นในปัจจุบัน ทำให้เกิ ดการไหลเวียนส่งผ่านวัฒนธรรมกันไปมาได้อย่างไม่มีอะไรมา
ขวางกั้น
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษาเอกสารตัวเขียนเรื่องวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว ฉบับ
เดียว โดยวรรณกรรมเรื่องนี้ยังพบเอกสารตัวเขียนอีกหลายฉบับ ซึ่งจากในฐานข้อมูลออนไลน์ใน
ปัจจุบันรวมเอกสารตัวเขียนล้านนาและเอกสารตัวเขียนลื้อทั้งสิ้น 12 ฉบับ ยังไม่นับรวมถึงเอกสารที่
ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล ซึ่งอาจมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับการสำรวจเพิ่มเติมในอนาคต ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
สองประการด้วยกัน ประการแรกคือตรวจสอบชำระต้นฉบับเรื่องวอกไครหิน จากเอกสารตัวเขียน
ทั้งหมดที่พบ เพื่อสร้างฉบับตรวจสอบชำระวรรณกรรมเรื่องวอกไครหิน
ประการที่สองคือ ศึกษาเนื้อเรื่องของเรื่องวอกไครหินอย่างละเอียดในเชิงวรรณกรรมศึกษา
เนื่องจากงานวิจัยนี้ใช้เนื้อเรื่องจากเอกสารเพียงฉบับเดียว และศึกษาเพียงเหตุก ารณ์สำคัญ 14
เหตุการณ์เท่านั้น โดยศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของนิท าน ซึ่งให้
ผลสรุปที่ไม่ได้ครอบคลุมในส่วนของเนื้อเรื่องในประเด็นอื่น ๆ ซึ่งมีความน่าสนใจ และควรค่าแก่การ
นำมาศึกษาเช่นเรื่องของภาษา วรรณศิลป์ และเหตุการณ์ปลีกย่อยที่ยังมิได้ศึกษา ซึ่งอาจนำไปสู่ภาพ
สะท้อนของการเป็นท้องถิ่นของวรรณกรรมเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ปริวรรตขั้นที่ 1 เอกสารตัวเขียนวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหลว

ปริวรรต
หฺนารัฺบเคฺลั้าภฺยาวัฺอไคฺรหีฺนผูัตฺนแล
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ปริวรรต
๏|ร| นเมาตสสตฺถุ |ร| ทินิจักฺลาฺวฑัฺวฺยบถมกัฺบกฺอรแลผูมีบรฺ ฺยาเพิฺงรูฑัฺงนิเทิฺอยาฺมตัฺงกับฺ บถมหัฺวทีนัฺนคํมฺ าตังฺ เขัาสิเนเราบพฺพตาตังฺ ตำกาฺงหืเปฺนทำนฺ
วาฺยทฺวาฺยไวฺยัแกัทฺวิบ์ทัฺง ๔ แลฺวคํฺมาตังฺ เขัาสตฺตรภัฺฑทัฺง
๗แวฺษลฺอม์ชุกฺลำชุพาฺยแลฺวมาแตฺงยังฺ ทฺวีบ์ไหฺยัทัฺง๔อฺยูตำกาฺงอัฺนมีทฺวีบ์นอฺ ฺย๕รฺอฺยหาัเปฺนบริวาฺนหัฺนแลไน้ทฺวีบ์ไหฺยัทัฺง๔มีทวฺ ีบ์นอฺยสอฺง์พัฺนหาฺเั ปฺนบริ
วาฺนหัฺ้นพาฺยวัฺนอฺอัชืฺวาบุพฺพวิเทหแลทฺวบิ ์
พาฺยไตัชืฺวาชุพฺมุทฺวีบ์พาฺยวันตฺกชืฺวาอรมเคาญาฺนทฺวีบ์พาฺยหฺนเหฺนอืฺ ชืฺวาอุฑฺอรเขาทฺวีบ์ดงั บุพพฺ วิเทหทฺวีบ์มที ฺวีบ์นอฺ ฺยอัน๑ชืฺวาอลทฺวีบ์ไนัอรทฺวบี ์นนัฺ
มีฑฺอฺยลุะั ๑ชืฺวาบฺุพฺพผาลาวาอันฺ ปฺลาฺยฑฺอยอัฺน
นันฺ มีหฺรีฺนลุัะ๑สุงส์ สิ ัฺอะปฺลาฺยฅืฺบ๑กาฺงมีสีวาสีสัฺอะปฺลาฺยฅืฺบ๑หฺนาหฺมาฺกั หฺรีนลูันนัฺ มีแต้บถมกับฺ มาทฺยรยฺอม์ไฑฺยัยงัฺ รสฺสฟาไฑฺยัพิชชฺ รแหฺงฑิฺนแฺล
ไฑฺยัเตชแหฺงพฺรอาทิฺษอัฺนชุมเ์ อฺยน
แฺลพฺรจัฺนตังฺ อฺยสู ฺยง์กาฺลนันฺ นฺาฺนหาบฺรหฺมาฺรบัไฑฺยหั ฺรีฺนลูัะนันฺ เทั้าบัฺงเกิฺฏเปฺนอคพฺภนฺาฺนนักฺ ลฺวฑ์แตฺกเปฺนไขัหรฺ ีนลูกนัฺนไฑฺยชั ุตอัฺ งแฑฺตลฺมลฺวฑ์กบัฺ เกิฺฏ
เปฺนวัฺอะตฺว๑มีหฺน่าตาหฺวหาฺงตีนฺ มืสบฑังฺ บฺวรมฺวรแฺลวฺ คํยาฺง
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ทฺยฺวไพฺมัามีรสฺมีตาสฺ่องแจฺงลฺวฑ์เถิฺงเวเชยฺยนฺตบฺราสาฺทแหฺงอินฺทาธิราฺฑหัฺนแลพฺรฺยาอินทฺ าจิงฺ ฑูฑัฺวฺยทิพฺพจกฺขุญาฺนแหฺงตนแลฺวคํฺมาหัฺนรสสฺมีตา
แหฺงวัฺอะหฺริฺนตฺวนันฺ คํรูวาไขัหฺริฺนลูัะนันฺ ไฑฺยัถูัะต้อฺ งรสสแหฺงแฑฺตแลลฺม
ลฺวฺฑ์เกิฺฏเปฺนวัฺอะไนัทสิ สทัฺง๔เหฺตนัฺนจิงมีรสสฺมีตาสฺ่องแจฺงลฺอฑ์เวเชยฺยนฺตบฺราสาฺทแหฺงตฺนเพิฺออัฺนแลอินทฺ คํรูแลฺวคํ
อยูตาฺมสฺวสสฺฑหี ัฺนแลฑังฺ วัฺอะตฺวนัฺนคํเตฺนแอฺวไพฺมาักิฺนลูัะไมัแลลฺงกินนำอันไสและ
เอยฺนคํจรฺ เฑิฺนแอฺวไนัทีนัฺนวัฺนฅำ__ฅำแลฺวคํฅึฺนมานฺอรปฺลาฺยผาลูันนัฺ หัฺนแลคัฺนรุงแจฺงคํไพัแอฺวไนัปลฺ าทีนนัฺ ชูแหฺงชูทีหัฺนแลเถิฺงกาลเมิฺอะรฑูรฺอร
มาวัอฺ ะหฺริฺนตฺวนันฺ คํแอฺวไพัคํไพัหัฺนวัฺอะเถิฺนหมู๑
อาฺบนำอยูตาฺฑหฺริฺนที๑ตาฺฑอัฺนนัฺนคํมีนำอันไหฺลวั ิฺงตฺกลฺงมาแลฺงมาันกัฺ เมิอฺ ะนัฺนวัฺอะจิงจากัฺนวานำอัฺนตฺกฺ ลฺงมาปานฑังนิพฺอยลุัะทีไฑตฺกลฺมาทินิชาเรั้า
จัมาตาฺมตาฺฑนิหึหัฺนรูมัฺนเทิฺอวาสัฺนนิเทิฺอเขัา
คํชิฺงกัฺนขึฺนตาฺฑอัฺนนันฺ เปฺนอันฺ มึฺนนัฺนมาันกัฺ ฑัฺวยสฺยง์แหฺงเขัาทฺลาั คํเทั้าหัฺนแตันำไหฺลอั อัฺ รูลฺงมาตาฺฑนันฺ คํเปฺนฑัฺงผ่าขาฺวยินฺ ลงมานันฺ วัฺอะทฺลาั หัฺนนำอันฺ
นันฺ คํยนิฺ ฑีมาันกัฺ วานำอันฺ นิบฺราเสิฺฏแทฺแลเรั้าทฺลาั ผูไฑอาฺฑ
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จัฑำเขัาไพัตาฺมไนัน้ำอัฺนไพัเถิงฺ พาฺยไนัรูถำแลพัอฺ มาบัเสฺยองฺคนันฺ เรั้าจัยกฺ ผูนัฺนเปฺนไหฺยัเปฺนภฺยาแกัเรัาบํอยาชแลวาอัฺนยาฺมนันฺ วัฺอะตฺวนันขาฺนวาขาัจัฺก
ไพัชแฺ ลว่าอันฺ หัฺนแลมัฺนคํกัฺนไจฺยัฑำน้ำเขั้า
ไพัตาฺมตาฺฑสาฺยน้ำนัฺนแลฺวมึฺนตาฑูหาฝัฺงหาลิฺมบํไฑฺยัพฺอฺยหัฺนขฺวแปฺนเหฺลก์อัฺน๑กาฺยไวฺยันนัฺ คํไหฺลไั พัไตัขวฺ ทฺยฺวไพัเขั้ารูจิฺงผุฑ์อฺัอแลลฺงกังบังยังปฺตูขฺง
ทีนัฺนเสฺยแลฺวฑัฺงวัฺอะหฺริฺนตฺวนันฺ มัฺนหัฺนสัฺน
นันฺ คํไตัขวฺ เหฺลก์นัฺนเขั้าไพัคํหัฺนบฺราสาฺทหฺลงั ๑คํเปฺนทิคฺวรชฺมชืฺนยิฺนฑีแลฺวมัฺนคํลฺงจาัขวฺ แลฺวเขั้าไพัคํหัฺนตำกาฺงมีหีฺนลูั๑คํเตฺมตฺราเปฺนจ่าเริฺกคํอาฺนฑูวา
เปฺนฑฺอฺยบุคฺลผาลาทีนิจเั ปฺน
อัฺนบฺราเสิฺฏวาอัฺนวัฺอะหีฺนหีฺนหัฺนมัฺนคํยนิฺ ฑีแลฺวมัฺนคํพอัฺ มาตาฺมทีอยูเกฺลั้านันฺ คํผุฑ์อัฺอพฺนน้ำแลฺวคํโหลฺ้องวาพัวฺ ะเรั้าไหฺยัไนน้ำพฺอฺยจัมีวตฺถุเยิงฺ ไฑนันฺ ชา
แทฺแลวาสัฺนนิวัฺอะทฺลาัคํฺมาตาฺมแวฺฑลฺอม์เปน
บริวาฺนแลฺวถาฺมวาเจัาคูไพัหัฺนสังฺ พาฺยไนัน้ำพฺอฺยตืฺนเลิฺกะเทั้าไฑแลพาฺยไนัน้ำพฺอฺยมีวตฺถุเยิงฺ ไฑนัฺนชาวัอฺ ะหฺริฺนกฺลาฺววาพาฺยไนัถำบํมีน้ำฑาฺัยมีขฺวแปฺน
เหฺลก์อัฺนนึงฺ ก้าฺยไวฺยัลวฺ ฑ์ไตัขวฺ เหฺลก์ไหฺลอั ัฺอมา
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เขัารูทิ๑จิฺงอัอฺ มากัฺงบัฺงปฺตูเหฺลก์นัฺยเสฺยัแลฺวปาักฺ ขฺวทีนัฺนมีไม้ตนฺ ๑เปฺนฑัอฺ ะบาฺนงาฺมมาันกัฺ พฺนขฺงเหฺลก์ไพัมีเริฺนหฺลัง๑์ อัฺนเพิงฺ รแปฺงไวฺยัไนัพึฺนตาฺฑนันฺ
เสัาหฺริฺนอาสสฺนาหฺริฺนชฺองหฺริฺนตำกาฺงนันฺ หัฺนมีแปฺนหฺริฺนอันฺ
๑ทาฺนตัอฺ งตฺวจาเริฺกไวฺยัวาบุคลฺ ผูรูถำน้ำอัฺนบฺราเสิฺฏลฺอฑ์รูลฺอฑ์ผาสัฺนนิเปฺนทีควฺ รเรั้าเขั้าอยูไนัทีนัฺนจัหาอนฺทฺราฺยบํไฑฺยัแฑตบํตอัฺ งลฺมบํตเี รั้าชฺแลวาสัฺน
นิวัฺอะทฺลาัไฑฺยัยนิฺ คํกลฺ าฺววาเจั้า
คุจุงเขั้าไพัอฺอรตูข้าทฺลาัจัเขั้าไพัชฺอม์ชแลวาอันฺ แลฺววัฺอหฺริฺนตฺวนันฺ คํหฺลับ์ตาแลฺนเขั้าไพัอฺอรวัฺอทฺลาัคหํ ฺลบั ์ตาเขั้าไพัชฺอม์หัฺนแลคัฺยวัฺอทฺลาัไต้ขฺวเหฺลก์นัฺน
ไพัแลฺวคํไพัลฺอฑ์บรฺ าสาฺทหิฺนแลฺวคํไพั
ชิฺงเอาแทฺนชิฺงเอาชฺองไผัคํบฟํ ัฺงคํเปฺนอันฺ ผิฺทถฺยง์กัฺนกฺยฺวนันฺ มาันกัฺ ยาฺมนัฺนวัฺอหฺริฺนจิฺงกฺลาฺววาข้าแก้พีทัฺงมฺวรชาติอัฺนเกิฺฏมานิคํคฺวรมีสจฺจแลแต้บถมหฺวที
สุเจั้ากฺลาฺววาผูไฑอาฺฑเขั้าไพัแล
อัฺอมาบํเสฺยองฺคนันฺ จัฺกยฺกบุคลฺ ผูนัฺนเปฺยพฺรฺยาแกฺล้เรั้าชแลวาอันฺ หาไผัจัไพับํไฑฺยัเทั้ามีข้าผูฑฺยฺวบัฺตนิไฑฺยัอัฺนสมแก้เรั้าเจั้าข้าทฺลาัคํไฑฺยัทอี ยูสุัะหฺมัรทฺยง์
แลฺวฑัฺงรฤาพฺอฺยเสฺยสจฺจแลบํยกฺ ข้า
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ขึฺนเปฺนพฺรยฺ านันฺ ชาวาอันฺ เมิฺอะนัฺนวัฺอทฺลาัจงิฺ อฺอม์กัฺนยฺกวัฺอหฺรนิฺ ตฺวนัยฺ ขึฺนเปฺนพฺรฺยาหัฺนแลแตฺงวัฺอหฺริฺนตฺวนันฺ ไฑฺยัเปฺนพฺรฺยาแก้วัฺอทฺลาัคํตงัฺ ยังฺ วัฺอไหฺยัวัฺอ
เถั้าหืเปฺนขุรเสฺนาอัฺนไหฺยัฑวัฺ ฺยลำดับถานตำถาฺันสุง์หรื ุังกัฺนวา
ขุรผูไหฺยั๑แลชฺวรกัฺนกินฺ แอฺวเหฺลัรนัปฺลาบุคฺลผลทีนัฺนคัฺนฅำแลฺวชฺวรกัฺนเขั้าไพันฺอรไนัถำทีนนัฺ ชุวัฺนไจ๒นาฺนวาไฑฺยัปลฺ ี๑สฺองปฺลี๓ปฺลมี าแลฺวยังฺ มีไนัวัฺน
๑วัฺอกทฺลาัมาพฺรฺอม์กัฺนกินฺ ลูัไมัพฺอฺยไวฺยั
กัฺบไวฺยัวัฺอตัฺวเปฺนภฺยาแหฺงเขัาหัฺนแลวัฺอทฺลาัคํหัฺนพฺรฺยาวัออัฺนเปฺนเจั้าแหฺงเขัาคฺมีตาอัฺนเตฺมไพัฑฺวยัน้ำตาสัฺนนัฺนวัฺอชุม์เปฺนเจัา้ สฺนาจิฺงไหฺวัวาขาัแกัมหา
ราชเจั้าฅฺวาฺมอัฺนบํจำเริฺญไจฺยัเยิงฺ
ไฑพฺอฺยเกิฺฏมีแกัมหาสัฺตเจั้านัฺนชามหาราชเปฺนเจั้าจุงขุณฺณาแกัขาัแฑัเทิฺอเมิฺอะนัฺนพฺรฺยาจิฺงกฺลาฺววาฑฺรูาเสฺนาทฺลาัเฮฺยบัฺฑนิเรั้ามาอยูที่นิคสํ ุัะแทฺแลเหฺ
ตุบํไฑฺยอั ยูไตัคำ
ตัฺฑคำแตฺงบุคฺลผูไฑคฺบํมีไภฺยะเหิฺงไฑมาบีบฺ บฺยรสัฺกอัฺนแลบํนาฺนเทั้าไฑเรั้าทฺลาัคํจัตาฺยจัเสฺยบฺรโยชฺนะอัฺนเกิฺฏมาเสฺวิฺยสุัะไนัโลฺกนิชฺแลวัฺอทฺลาัไฑฺยัยิฺน
คำเยิฺงนัฺนคฺมีไจฺยหั ฺมรหฺมอฺ งซฺบเซั้า
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ตำคฺอฺยนฺอฺยไจฺยักฺวแตัมรณาเภยฺยอัฺนตายมาันกัฺ หาตฺวจัปาัฺกบํไฑฺยัคฺมีแลยาฺมนัฺนยัฺงมีวัฺอตฺว๑ไหฺว้วามหาราชเปฺนเจั้ายัฺงรูแตัเภยฺยมจุลาฺฑราชธำอัฺน
๑รฺอฺยรูอัฺนยัฺงคฺองบฺราเสิฺฏแทฺแลอัฺนจัพฺนจาัไภยฺ๒ยะ
ทฺลาัฝงู นัฺนเทั้ามีพรฺ พฺุทฺธเจั้าแลพฺรบเจฺกเจั้าแลอรหํนตฺ าเจั้าสิฺงฑฺยฺวและไนัเขัา๓จำพฺัวนิจิฺงจัรูคัฺองอัฺนบฑีชแฺ ลพฺรฺยาจิฺงกฺลาฺววาเขัาเจั้า๓ตฺนนัฺนมีไนัถา
นทีไฑชาวัฺอตฺวนัฺนจิฺวไหฺวัสา
วาฑัฺงไฑฺยัยิฺนมานิไนัชฺุมฺพุทฺวีบ์ทเี ถิฺนเลิฺกฑฺงไหฺยัพรุ แลผีบํอัฺนอยูถำคูหาพุรแลวาสัฺนนิพฺรฺยาวัฺอไฑฺยัยิฺนแลฺวคฺมีไจฺยัชฺมชืฺนยิฺนฑีมาันัฺกแลฺวคํกลฺ าฺววาบัฺฑนิ
คูสัฺงสูทาฺนทฺลาัหรื ักสฺ าถำแหฺงเรั้า
ฑฺวฺยัหาคำบฺรหฺมาฺทบํไฑฺยัจงุ มีเทิฺอขาัจัแอฺวไพัไตัลมุ ์ฟาทังฺ มฺวรเพิฺอจัแสฺวง์หาคฺรูตฺนบฺราเสิฺฏอัฺนรูคฺองบํเกิฺฏบํตาฺยนัฺนชฺ แลวาอันฺ ฝุงเปฺนบริวาฺนคํมีสาธุ
กาฺนวาวัฺนพฺรูัก์เรัาทฺลาั
ไพัหาหฺมาัไมัลูัไมัทลฺ าัมาถฺวาฺยเจั้าแหฺงเรั้าเทิฺอะวาสันนิตฺกวัฺนลุรวัฺอทฺลาัคํชฺวรกัฺนไพัเอาหฺมาัไมัลูัไมัมาวาฺงไวฺยัเหฺนิฺอหฺมาัหรฺ นิฺ แลฺวพฺรฺยาคํ
มากิฺนลูัไมัภฺอม์กัฺนที๑ทีฑฺยฺวลฺวฑ์ตาฺมสัฺงสฺอรบฺวรมฺวร
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แลฺวเถิฺงวัฺนลุรพฺรฺยาวัฺอคํไพัหกัฺ เอากิฺงไมัแปฺกทฺลาัแลฺวแลเอาเฅิฺอเขัามาฅาฺฑเปฺนแพันัฺนหืหฺมัรแลฺวเอาไมัเหฺลมฺม์๑xมาแตฺงเปฺงเปฺนไมัฟาฺยแลฺวเทั้าตฺน
ฑฺยฺวขึฺนอยูแพัแลฺวคํกำฟาฺยไพัไจ๒ตฺราฺบตํฺอเทั้าไพัแผฺวน้ำสฺมฑุ ์
อัฺนกฺวาฺงหาบฺรหฺมาฺรบํไฑฺยัคํคฺอฺยฟาฺยไพัหัฺนแลลฺมคํฺมาพัฺษยัฺงแพัไพัลฺอฑ์โกัฺออัฺน๑มีพาฺยวัฺนตกชฺวฺยัหฺนเหฺนอิฺ แหฺงชุมพฺ ูทฺวีบบ์ นฺนคัฺนลฺอฑ์โกัฺอะอัฺนนัฺน
แลฺวพฺรฺยาวัฺอคํลแพันัฺนเสฺยแลฺวอฺัอมาลฺยบ์น้ำเมิฺอ
คํหัฺนพฺรฺยานฺกพฺรฺยาปฺลาทฺลาัไนัสรฺ ทีนัฺนพฺรฺยาวัฺอคํเอาเพฺฑเปฺนเสิฺอเขั้าไพัหลัฺ ฺอฺอ์ฅฺนทฺลาัฝงู นัฺนหืแลฺนหฺนแี ลฺวคํไพัจัฺบยับฺ เอาชาฺยผู๑ไฑฺยัแลฺวคํลฺอรลัฺอะ
พัฺอเอาเสิฺอผ่าแหฺงชาฺยผู้นัฺนมานุงฺ
แลฺวกฺทำเพฺฑหืเปฺนฅฺนแลฺวไพัไนับาฺนเมิฺงทีนัฺนมัฺนคํลฺยรริฺฑเปฺนฅฺนแลฺวจิฺงถาฺมคฺองอัฺนบํรูเถั้าบํรูตาฺยนัฺนเซิฺงฅฺนทฺลาัคํฺบรูสัฺกฅฺนหัฺนแลเทั้ามาหัฺนยังฺ ฅฺนทฺ
ลาัมัฺกยังฺ กำแลบาฺบสิฺงฑฺยฺวแลคํฺบหัฺนยังฺ
บุคฺลผูไฑจัฺมาบฏิบัฺฑเพิฺอตฺวฅิฺงไจ๒อัฺนจัหืพฺนจาัทุัะเถิฺงสุะั คํฺบมีสัฺกฅฺนหัฺนแลพฺรฺยาวัฺอะอยูทีนัฺนสฺยง์๗ปฺลี๘ปฺลีคบํฺ หัฺนสัฺกแหฺงมันฺ คํจฺรเฑิฺนเทฺษไพัเถิฺงริมฺ น้ำ
สฺมุฑ์พาฺยวัฺนตฺกนัฺนแลฺวมาลำเพิฺงวาโกัอฺ ที
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นัฺนพาฺยหฺน่าหาฺักลาัฺงมีเมิงฺ ฅฺนชฺแลมัฺนลำเพิงฺ สัฺนนิแลฺววัฺอจิฺงหาเอาไมัมาแปงเปฺนแพัขึฺนขีแลฺวฟาฺยไพัหัฺนแลไพัลฺอฑ์โกัฺอะสฺมฑุ ์พาฺยวัฺนตฺกแลจฺอฑแพัมัฺน
เสฺยคํจรฺ เฑิฺนแอฺวไพัหันฑฺอยลูั๑สุงนัฺกเปฺน
ทีสฺงฑั ์จาัอาลฺมทัฺงมฺวรมัฺนคํไพัไนัปฺลาทีนัฺนคํไฑฺยัยิฺนสฺยง์ฅฺนปาักฺ จากัฺบฑฺวยักัฺนดัฺงอัฺนมัฺนจิงฺ อยฺองลฺยบ์ฟัฺงหืไฑฺย์ยิฺยสฺยง์ขัฺบวาไพัไนัปฺลาไมัเปฺนฅฺนเหฺลร
เพิฺนเมิอฺ ะขายเหฺลั้ายาเมั้าะ
กฺลาฺวคำสหาฺวนฺอยัวาไพัแลบํแมฺนไจฺยรั ูไนัแหฺงหฺองัครฺ ิฺงฺนแลฺงฑูยาฺมทฺยฺวไพฺัมาฑาฺยคูคํบรํ ูที่ถฺยง์ขาฺฑกาฺฑค่าขาฺยพฺยง์บํขึฺนมีไจฺยัปรุ ฟัฺองยาัหาัลฺยง์ทฺอง์
บํอยูขฺัอง์ขฺ่งขฺวาฺย
ลาฺงเทิฺอพฺบฝุงรสีฝงุ ชีตฺนมีไจฺยสั ฺยบ์สาฺงไจฺยัแผกฺวางจำเริฺญแกฝุงฅฺนทฺลาับํขาฺฑบํบรฺ หฺมาฺฑคฺองธำอยูกทฺ ำเมตฺตาภาวนาฑัฺงนิแลฺวยาฺมนัฺนพฺรฺยาวัฺอ
ไฑฺยัยิฺนคํมีไฺจยัชฺม
ชืฺนยิฺนฑีมาันัฺกคํกฺลาฺววาตฺนบฺรเสิฺฏมีทีนิแลมัฺนคํฟาฺวแลฺนอฺัอมาจาฺักฅุม์ไมัไพัคํไฑฺยัหัฺนยังฺ พัฺวะหฺลฺงผ์ ูนัฺนพฺรฺยาวัฺอกฺลาฺววาขาัแกัเจั้าคูตฺนบฺรเสิฺฏขาั
นิคํนอฺ ม์ตัฺวถฺวาฺยเจั้าคูบัฺตนิพัฺวะหฺลาฺนผูนัฺนกฺลาฺววา
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ผูขาับฺมเี สิฺอผ่าคํยัฺงหาบํไฑฺยันงุ ์พฺรอฺ ม์ฑงัฺ ฤาแลตฺนบฺรเสิฺฏนัฺนชาพฺรฺยาวัอวาเจั้าคูบบํ ฺราเสิฺฏฑังฺ ฤาแลวาคำอัฺนบฺราเสิฺฏตฺนนัฺนอยูภาวนานัฺนชาคำอัฺนนัฺนบํ
วาเปฺนคฺองแหฺงตฺนบฺราเสิฺฏชฤาพัฺวะหฺลฺง์
ขาฺนวาคำอัฺนเจั้ากฺลาฺวนัฺนคํหาัมเี ปฺนสัฺนนัฺนแทฺแลคำอัฺนขาักฺลาฺวนัฺนจัเกิฺฏเปฺนแตัวิไสัแหฺงขาเพิฺงมีชแลยังฺ มีมหาเถฺนเจั้าตฺน๑หาฺัสฺอรหืแกัขาัวาคัฺนทาฺน
หาัขีฅาฺนนัฺกทาฺนจุง
กฺลาฺวคำอันเรั้าหาัสอฺ รนิเทิฺอผีทาฺนหาักฺลาฺวคำอัฺนเรั้าสอฺรทีนแิ ทัฑัฺงอัฺนฅฺวาฺมบํคึฺฑไจฺยั๑จัรำงับฺ กัฺบหาฺยแกัทาฺนชฺแลเมตฺตาสันฺ นิแลฺวปัฺนขาัคฺมีฅฺวาฺมลำ
บาัฺกบํเพิฺงไจฺยัขาัจิฺงกฺลาฺวคำตาฺม
นัฺนมหาเถฺนเจั้าหาัมาเมตฺตานัฺนชูบฺรกาฺนแลบํรูวาเจั้าเมั้าฟังฺ เอาสัฺนนิฑัาฺยเมิฺอะนัฺนพฺรฺยาจิงฺ ถาฺมวามหาเถฺนเจั้าตฺนนัฺนทาฺนอยูถานทีไฑชาพัฺอะหฺลาฺน
ขาฺนวาคํหาับํไกัเทั้าไฑแลที
อยูมหาเถฺรเจั้านัฺนชืฺวาบญาทสสแลคืฺวาเลิกฺ ๓วาอัฺนไนัถำทีนัฺนมีมหาเถฺนเจั้าตฺน๑ชืสฺรเี พิฺธามีลสูั ิฺกสิฺบตฺนแลกับฺ ตาฺมลฺยรวัฺฑบฏิบัฺติอยูไนัถำทีนัฺนแลเจั้า
คูมัฺกไฅหัฺนมหาเถฺร
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เจั้าตฺนนัฺนคํจงุ ไพัเทิอฺ ฑัฺงทาฺงนฺอฺยเสฺนนิเปฺนทาฺงอัฺนเขั้าไพัสุมหาเถฺนเจั้าตฺนนัฺนซืนัฺกแลทาฺนจุงหฺวาฺยหฺน่าสโภัฺอเซิงฺ หฺนทาฺงไตัไพัเทิฺอบํไกัเทั้าไฑ
หาัจัไพัเถิงฺ ทีอยูแหฺงมหาเถฺนเจั้าแลพฺรฺยาวัฺอ
ไฑฺยัยิฺนคำเยิฺงนัฺนคฺมีไจฺยัชฺมชืฺนยิฺนฑีมาันกัฺ คํสัฺงอำลาพฺัวะลฺอฑ์แลฺวหฺวาฺยหฺนาสโภัฺอเซิงฺ หฺนทางไตัแลฺวคํไพัหัฺนแลแตันัฺนไพัไฑฺยัรฺอฺยวาคํไพัหัฺนถำที๑มีปฺ
ตูหาัหัฺบไวฺยัเปฺนทีสฺงัฑจ์ าัฝงุ ฅฺนะ
ทฺลาัทีไกฺลัปาักฺ ปาัถำนัฺนมีหฺมาัหิฺนลูั๑ทีตีฺนผาลูันัฺนตัอฺ งเลิฺกไวฺยวั าถำบญฺญาทสสอัฺนมีสัฺองแจฺงถำ๓เลิกแลฺวพฺรฺยาวัฺอหัฺนแลฺวคฺมีไจฺยัชฺมชืฺนยิฺนฑีมาันัฺกจิฺง
มาลำเพิงฺ วาคฺวรคูเฝัาอยูทินิแลบํคฺวร
จัไพัอยูทิปฺตเู ทิฺอวาอัฺนแลฺวคํเฝัาอยูทินัฺนแทัหัฺนแลยาฺมนัฺนยังฺ มีลสูั ิฺกตฺน๑ไขัปฺตูอัฺอมาถาฺมวาบุคฺลผูไฑมากฺทำกำอัฺนไฑอยูไนัถำทีนิชาพฺรฺยาวัฺอขาฺนวาขาั
นิหาัเปฺนผูแอฺวหาะ
รฺยรคฺองวัฺฑบฏิบัฺตอัฺนฑีดัาฺยบํไชัเปฺนฅฺนกฺทำกำอัฺนอืฺนคํบมํ ีแลลูัสิฺกทาฺนตฺนนัฺนแยฺมไฅหฺวหฺนฺอฺย๑วาวัฺนนิอจริฺยเจั้าไขัอตฺถกถาแกัลูัสิฺกทฺลาัยัฺงภฺอม์กัฺน
ไหฺวัไปทัฺนแลฺวอจริฺยเจั้าจำขาั
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มาไขปฺตูวาพาฺยนัฺอมีผจู ัรฺยรคฺองมานัฺนอยูหัฺนแลทาฺนจุงไพัรบัฺ เอาเขั้ามาเทิฺอฅูเมตฺตาสัฺนนิขาัจงิฺ มาแลพฺรฺยาวัอขาฺนวาอามเอิอฺ เปฺนขาันิแล ลุสั ิฺกตฺนนัฺนรฺ
องวาทาฺนจฺุงมาเทิฺอพฺรฺยาวัฺอคํฝฺยฑะ
เสิฺอผ่าหืฑีแลฺวคํชฺอม์ลสูั ิฺกตฺนนัฺนมัฺนคํเขั้าถำมาเถิฺงฅูอจริฺยผูนนัฺ หัฺนแลพฺรฺยาวัฺอหัฺนอจริฺยนังฺ อยูฑฺวยัอริ ิฺยอัฺนรงัฺบแลฺวมีละูั สิกฺ ๘x๗สิบฺ สิสิฺบนังฺ แวฺฑลฺอม์เปฺ
นบริวาฺนอยูฑงัฺ อัฺนพฺรฺยาวัฺอะ
คํฅฺบไหฺวัไจ๒หัฺนแลอจริฺยเจั้าจิงฺ ถาฺมวาทาฺนเปฺนฅฺนอยูถานบฺรเทฺฑทีไฑชาพฺรฺยาวัฺอไหฺวัวาขาัอยูไนับุพฺพวิเทหทฺวีบ์อรทฺธทฺวีบน์ ฺอฺยฑฺอฺยบุบฺ ฺบผลคูหาอัฺน
ซืถำน้ำบัฺฑอัฺนเปฺนแฅฺวรเ
เหฺงบุพฺพวิเทหทฺวีบ์อัฺนขาัแลอจริยฺ ไฑฺยัยิฺนแลฺวกฺลาฺววาลูัสิฺกเหิฺยสูทาฺนทฺลาัจุงขับฺ บุคฺลผูนหิ ืหฺนีไพัพัฺนนักฺ เทิอฺ มัฺนตฺวนิเปฺนฅฺนแหฺลฺอสพฺพแหฺลฺอกฺลาฺวคำ
มุสาวาฺฑฑัฺงฤาพฺอฺยจัอสุ สหพำ
เพฺงรำลฺยรคฺองวัฺฑไฑฺยันัฺนชาพฺรฺยาวัอไหฺวัวาขาัแกัเจั้าคูขาัมิสจฺจหฺมัรทฺยง์แทแลอจริฺยกฺลาฺววาทาฺนมีสจบํกฺลาฺวคำมุสาวาฺฑนัฺนฑัฺงฤาแลลุบั ุพฺพวิเทหทฺ
วีบ์มานัฺนชาแฑฺนแตันิไพัาฺยหฺน่า
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ทินิไพัชุมฺพุทฺวีบ์ไพับพุ ฺพวิเทหทฺวีบ์คฺมีน้ำสฺมฑุ ์ขัฺนไวฺยัเปฺนชัฺนไพันัฺกนัฺนฑัฺงฤาจัมาลฺอฑ์จฺอฑ์เถิฺงถานทีนิไฑฺยันัฺนชาคำเยิฺงนิบํวาเปฺนคำมุสาวาฺฑเทิฺอพฺรฺ
ยาวัฺอไหฺวัวาขาัแกัเจั้าอาจาฺนคำอัฺนเจั้าคูเมตฺตา
นัฺนก็หาัมเี ปฺนสัฺนนิแทฺแลฑัฺงตฺวขาันิเทั้ากฺวแตัมจุลาฺฑราชธัมฺมส์ ิฺงฑฺยฺวคฺบกํ ฺวแตัเภยฺยขึฺนบฺกตฺกน้ำสักฺ อัฺนแลลำบฺรเทสสทังฺ ๔นัฺนขาับํกฺวสัฺกอัฺนแลหาั
เอาตฺวเปฺนไพัไจ๒มัฺกไฅัไฑฺยัยัฺง
คฺองอัฺนฑีอสุ สหมาไฑฺยสั ิฺบปฺลปี ฺลายแลฺวจิฺงมาลฺอฑ์เจั้าคูตฺนบฺรเสิฺฏนิและเจั้าคูผีฺวาบํผาณีแฑวาอัฺนอาจาฺนจิฺงกฺลาฺวคัฺนมีเปฺนฑัฺงทาฺนวาบํแบฺรแทันัฺนกฺฑี
แลเทัาวานามกฺอรชืทาฺนมีดงัฺ ฤา
ชาพฺรฺยาวัฺอไหฺวัวาขาัแฑอจริฺยเจัาฑังฺ ตัฺวขาันิเกิฺฏมาหาพํฺอหาแมบํไฑฺยัขาัแลอจริฺยกฺลาฺววาเกิฺฏมาหาพํฺอหาแมบํไฑฺยจั ัมีแตัทิไฑนัฺนชารฺอยวาเกิฺฏ
มาแตัตฺนไมมา
ชฤาพฺรฺยาวัฺอไหฺวัวาขาับํเกิฺฏกับฺ ตฺนไมัขาัหาัเกิฺฏมาไนัหฺน่าหฺมาัหฺริฺนลูั๑ขาัยัฺงเชิฺอไฑฺยฑั ฺอฺยอัฺนขาัเกิฺฏนัฺนชืบบุ ฺบผลมิหิฺนทิฺพลู๑ั ตัฺงอยูสฺยง์จริ กาฺนนาฺนนัฺก
เปฺนลูแตฺกอัอมาขาัคํเกิฺฏ
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อัฺอหฺมาัหฺริฺนลูันัฺนมาแลฺวอจริฺยเจั้าไฑฺยัยิฺนคำแหฺงพฺรฺยาวัฺอคํยนิ ฑีมาันัฺกลำเพิฺงวามัฺนผูนิไฑฺยัเตชแหฺงฟาไฑฺยรั สสแหฺงฑิฺนแลเกิฺฏเปฺนตฺวมาชฺแลจิงฺ ลฺองวา
ทาฺนจฺุงยาฺงทฺยฺวไพัฑูเทิฺอวาอัฺนพฺรฺยาวัฺอคํลุัะแลฺว
ยาฺงทฺยฺวไพัฺมาสฺอง๓ลฺอบ์หันแลมหาเถฺนเจั้าคํแยฺมไฅหฺวหฺนฺอยฺ ๑คํกฺลาฺววาเรั้าเลฺงฑูตฺวทาฺนผาฺงราฺยนัฺกหุ่รตฺวรกฺขณแหฺงทาฺนเหฺมริ แมฺงอัฺน
ชาฺงกิฺนลูัไมันัฺนแลมาคูจปั ัฺนฅฺวาฺมนาฺนแกัทาฺนชฺแล
วาอัฺนแลฺวจิฺงมาลำเพิงฺ ดูรูแลฺวคํปัฺนชืหืเปฺนสิฺนซฺวรหัฺนแลพฺรฺยาวัฺอไฑฺยัยินแลฺคํยิฺนฑีมาันัฺกเชิฺอนิจิฺงรูสิฺนแลขํฺออาจาฺนจุงxไสฺยชั ืแถฺมเรั้ากฺอรแลมหาเถฺน
เจั้าวาไนัอัฺนเปฺนลูสั ิฺกเรั้านิมสิ ฺองตฺนไสฺยั
ชืหืลูัสกิฺ ฑฺวยัลำฑับฺ กันแลไนัธมฺม์๑๒ตฺวนินัฺนชืกาฺงไหฺยบั ญฺญาสติสมฺมาธินิมิฺฑบิติกฺยงลำมฺน๑๒คำนิแลมาคูจัปัฺนชืรำเปฺลัาวาสัฺนนิแลพฺรฺยาวัฺอคํสาธุกาฺน
วาฑฺลีหัฺนแลคฺวรลฺยก์วา
ชืลำเปฺลัาวาอัฺนบํรูพาฺยหฺน่ายังฺ บฏิบัฺตเปฺนสัฺนไฑบํแจฺงถ่าฟัฺงแถฺมบึฺฑพาฺยหฺน่าจัไขันิยายอัฺนนฺอฺยพฺรยฺอฑ์สฺอฺยเทสฺนายังฺ พฺร ยาวัฺอหฺริฺนตฺวชืลำเปฺลั้าคํสฺม
เรฺสสฺรเฑฺสแลฺวเทั้านิกฺอรแลน้ำฅฺวาฺมชาฺวเหฺนอิฺ แล
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ท๗ฺ7 วัอไคฺรหิฺนผูัตฺน
ไพัเทิฺอเจั้าะ

ปริวรรต
ธมฺม์นิเปฺนฅฺวาฺมพาฺยเหฺนิฺอบํพํฺอเขัาไจัพจิ ฺจรณา ไบัปฺลาฺยวัฺอไคฺรหิฺนผูัตฺนแล จุฬสกฺราฺศัไฑฺยั 1284 ตฺว__
ปฺลเี ตั้าเสฺฑเฑิฺร 11 ลฺง 5 ฅำเมฺงวัฺน 7 ไทฺยัเตั้าไจัยาฺม
กฺองแลฺนบริบุณฺณริกฺขิตฺตแลฺวแกัขาัแแลบฺุรเฮฺยะ
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หฺนาัรัฺบปฺลาฺยเคฺลั้าวัฺอไคฺรหีฺนผูสั ฺองแล

ปริวรรต
หฺนารัฺบเคฺลั้าวัฺอไคฺรหีฺนผูถฺวรสฺองขาัแแล
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นเมาตสสตฺถุ||ทีนิจักลฺ าฺวทุติฺยะวัฺนอัฺนถฺวรสฺองฑังฺ รำเปฺลั้าตฺรฑัฺ ตฺรฺองพุทฺธคฺองสมฺมธิตัฺฑขาฺฑนิวรณเยิงฺ นิฑัฺงพฺรยาวัฺอไฑฺยัชืแลฺวคํยนิฺ ฑีไหฺวัมหาเถฺนเจั้า
แลฺวคํอัฺอกไพเถิฺงปฺตูชัฺนกางคํยงัฺ บัฺอยังฺ กาฺนกฺวาฺฑผฺยว
ชำรเขั้าอัฺอบฏิบฑัฺ วัฺตคฺองทัฺงมฺวรแกฺลรำเปฺลั้าชูบฺรกาฺนหัฺนแลรำเปฺลั้าจิฺงไหฺวัลสูั ิฺกทฺลาัฑฺัวฺยทีตฑิฺ ทีเทั้า๕แหฺงแลฺวกฺลาฺววาแกฺลเั จั้าคูทลฺ าัอยาไฑฺยัลขาัเสฺย
แลสัฺนไฑฺยขาัยงัฺ จัฺรูคฺองอริฺยเจั้าทฺลาัหาั
ไหฺวันนัฺ ขํฺอเจั้าคูทัฺงมฺวรจุงอิณฺฑูกรฺ ุณฺณาขาัแลฺวบัฺอสัฺงสฺอรหืขาัชูบฺรกาฺนสันฺ นิลสูั ิฺกทฺลาัคํรบัฺ เอาคำฑฺัวฺยคำวาสาธุฑีนัฺกวาอัฺนแลฺวคํชฺวรกัฺนพำเพฺงบฏิบัฺฑ
ไพไจ๒นาฺนไฑฺยั๔ปี๕ปีมาแลฺวเอกทิว
สํยงัฺ มีไนวัฺน๑อริฺยตฺนเปฺนกฺรหู ืลสูั ิฺกทฺลาัมาพฺรฺอมกัฺ้นชุตนฺ แลฺวตฺนทาฺนคํนงัฺ อยูเหฺนอิฺ ธมฺมสนคํหืยงัฺ ลูสั ิฺกทฺลาัหืตงัฺ ยังฺ สติฟงัฺ ฑีแลฺวคํแกัไขยังฺ ธมฺมกถา
เปฺนอันฺ เลิฺกแลฺบนักฺ วาไฑฺยัคอฺงบฏิบฑัฺ อัฺนนิเปฺน
อัฺนเลิกฺ แลฺบอฺวรอฺอรสุขมุ าฺนมาันกัฺ คอฺงเยฺยะบฺตมีตวฺ ๑ไฑฺยัแลฺวแสฺน๑ยอฺมบฺวรมฺวรแลฺวบฺต๑สมฺมถxาบฺต๑วิสสนํรฺอมคอฺงสฺองบฺรกาฺนนิหาัเปฺนทาฺนสิฺง
ฑฺยวคัฺนไผยังฺ อาฺทสมถตฺรัฺฑธมฺมอัฺนฑฺยว๑คํจัไฑฺยัเถิฺงยังฺ คฺอง
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มากฺทำสันฺ นิชาลำเปฺล้าั ไหฺวัวาขาไฑฺยัยิฺนธมฺมเทสฺน๒าอัฺนเจั้าคูหาักลฺ าฺวขาับหํ ฺอรไฑฺยัยิฺนแตกฺอรคํฺมาบัฺงเกิฺฏยิฺนยัฺงบีตยิ ิฺนฑีมาันกัฺ บํอาฺตจัตงัฺ อยูไฑฺยัคหํ าักทฺ ำฟัอฺ ร
ฑีนฺ ฑีฑฺ ตามฅฺวาฺมบีติยิฺนฑีแหฺงขาั
แทัแลอาจาฺนจิงฺ ถาฺมวาอตฺถอันฺ คูเทสฺนาแตักอฺ รฑังฺ อัฺนมาอยูบฏิบตัฺ เรัาสัฺนนิทาฺนมัฺกคฺองอัฺนไฑฺยักบัฺ ฑฺวยัเลากิยนัฺนมี๓ร้อยสีกฺองแลคฺมีเลากิยชุอัฺนเจั้าบํกนิฺ ฑาฺย
๔ตฺวนิชืฺวาหฺฑไหฺลหนัฺงตฺยฑมี
ชุบฺรกาฺนนิทาฺนบํมกัฺ รฺยรคอฺงอัฺนไฑยันนัฺ ชารำเปฺลัาไหฺววั าคฺองอัฺนหฺฑไหฺลหนัฺงตฺยฑ์นัฺนเปฺนอันฺ มีวณฺณวิเสฺตไฑฺยชาอัฺนอาจาฺนกฺลาฺววาบฺฑอัฺนหฺฑนัฺนเทวาฑาลฺงทฺ
วาฺยฑูโฅัฺอะอัฺนจัราฺยจัฑีทฺวาฺยโฅฺอะ__ชฺวรแหฺง
ฅฺนทฺลาับฺฑวาไหฺลนันฺ เปฺนคฺองแหฺงผูมีบฺรยาชืฺวาเปฺนคฺองแหฺงรสีฑแู ฑฺฑฑูฝนฺ ฑูพฺรยฺ ิฺธาสฺงโฅฺอะสฺงชฺนจัฑฺ ตุแลบฺฑวาหฺนงัฺ นัฺนเอายิงฺ แถฺมชาฺยเอาชาฺยแถฺมยิงฺ ไสลฺม
เขั้าไพหฺยาแปฺงยังพีฑฺวยันำนฺมหืผวฺ หฺนุม์บาฺฑแลบฺฑวาตฺยฑนัฺนอยู

ธ๑ อันฺ บํรูเถั้าบํรูตาฺยนัฺนชฺแลคัฺนลำเปลั้าไฑฺยัยิฺนแลฺวมัฺนคํบงัฺ เกิฺฏมีบีตชิ ฺมชืฺนยิฺนฑีแลฺวคํลฺวฑยาฺฑหูเรั้ามีหฺนาอัฺนชุมบ์ าฺนมืคํฟอฺ รติฺนคํฑฑีฺ ไ์ นสฺ่องหฺนาัฅูหัฺนแลฅูจงิฺ รัฺอง
ธ ตฺน วาฑฺรูารำเปฺล้ัาเพินฺ ทฺลาัยงัฺ บํทวฺั งบํติฺงมึงฺ ฑังฺ ฤา
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ผูฑฺยฺวทีสลฺ ัฑฑ์ ฺยวนันฺ อยูหืทฺยงลูัยงิฺ หืทฺยงนฺอรอยูหทื ฺยงรำเปฺลาั ไหฺวัวาคฺอง๔บฺรกาฺนนิอัฺนไฑฺยเั ปฺนอัฺนบํรูเถั้าบํรูตาฺยนัฺนชาอาจาฺนวาไฑฺยัคอฺง๔อัฺนนิบํอัฺน
อาฺทจัหาฺมไฑฺยัยงัฺ คฺัองอัฺนบํรูเกิฺฏบํรูตาฺยนัฺนเทิฺอแลรำเปลัา
ขาฺนวาขาับํรฺยรขาับํรฺยรวาอัฺนหัฺนแลอาจาฺยคํฺยคฺยฑแลฑาวาวัฺอตฺวนิคฺองนิทัฺง๔บํรฺยรฑัฺงฤาคฺองฑังฺ ฤาชาวาสัฺนนฺ ิคลํ ฺงจาัแทฺนธมฺมสนแลฺวคํกำเอากีฺบ
ไมฺยักีฺบ๑คํฺมาตีหฺววัฺอตฺวนันฺ ๓คำแลฺวเอามื
ไพกาฺยหฺลงั แลฺวมหาเถฺนเจั้าคํเขั้าเมิฺอสูทีอยูแหฺงตฺนหับฺ ปฺตูชัฺนกาฺงเสฺยลลูสั ิฺกทฺลาัไวฺยัทีนัฺนลูสั ิฺกทฺลาัคํพฺรอฺ มกัฺนติยฺ ๒รลำเปฺลาั มาันกัฺ วัฺอรำเปฺลคั บฺ ํคฺยฺฑ
เทั้ามีหฺนาอัฺนชืฺนบาฺนงาฺมแลฺวไคฺรหฺวลฺูัสิฺก
ทฺลาัยฺอรเหฺตมัฺนเขั้าไจอฺตถสญฺญาวาฅูอจริฺยตีหฺวคู๓คำอันฺ นิรวู าสณฺญาหืแกฺลคูฑัฺงอัฺนไนฅืนฺ ถฺวร๓นัฺนทาฺนพฺอฺยเมิอฺ สูเรัาเทิฺอะยาฺมคูเอาไพหฺลังนันฺ เขั้า
ไพนันฺ รูวาสญาหืคูเมิฺอพาฺยปฺตูฑาฺนหฺลงั
นันฺ ชฺแลอัฺนxฅูหัฺบปฺตูชัฺนกาฺงเสฺยฑังฺ เพิอฺ วาบํหืคูเมิฺอพาฺยปฺตูฑานหฺนานันฺ ชฺแลคัฺนเถิฺงชัฺนถฺวร๓แลคูเขั้าเมิฺอทาฺงปฺตูฑาั ฺนเหนิอหฺลงั นันฺ ฅูจับอัฺ สฺอรคฺองอัฺน
ฑีหืแกัคูเพิงฺ มีชฺแลมัฺนรำเพิฺงฑังฺ นิแลฺวคํยนิฺ ฑีอยูไนไจแหฺงมันหันฺ แลคัฺนเถิง
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๓ ฅืฺนถฺวรแลลูัสฺกิ ทฺลาัหลฺ ับ์ไพสฺยงแลฺวมัฺนคํxรัฺกรฺยบ์เขั้าเมิฺอพาฺยหฺลังหัฺนแลหัฺนปฺตฑู าฺนหฺลงั หัฺบไวฺยัพนืฺ ๑ไขพืฺน๑มันฺ คํฺมีไจยิฺนฑีมาันกัฺ คฺ่อยฺ งง่ยฺ งฅีฺงปฺตูเมิฺอเถิงฺ ทีสำ
ราฺนแหฺงฅูหัฺนฅูนฺอรหฺลบั ์อยูอวฺ าฺยหฺนาxสโพัอฺ ะเซิฺงพาฺยไนสำราฺน
อยูตาฺมฑีมนัฺ คํเมิฺอชฺแลอยูแทฺนพํอฺ ฅูฑัฺวฺยอัฺนบํทวัฺ งบํตงิฺ หัฺนแลยาฺม๑ฅูตืฺนมารำเปฺลัาไหฺววาขาแก่เจั้าฅูอาจาฺนผูขามาอยูทีนิถาเจั้าคูตนืฺ แต่เชัา้ แลฺวแลฅูไฑฺยัยิฺน
แลฺวคํลุัมาหฺ่มผาแลนังฺ อยู
ฑาวาวัอฺ ตฺวนิมงึฺ สัฺงแลนฺอรอยูพาฺยนัฺอพุรฺ ฑังฺ ฤามึงฺ พฺอยฺ มานฺอรหฺนเี้ หฺตไฑฺยชารำเปฺลัาไหฺววาวันฺ ซืนฺ วันฺ กาฺงทีเจั้าหาัสัณฌ
ฺ าเทสฺนานันฺ เจัา้ หาัสญ
ั าเอาไมัตีหฺวขาั๓คำ
แลเอามืไพกาฺยหฺลงั ไน
เมิฺอหัฺบปฺตูชัฺนกาฺงเสฺยเหฺตนัฺนไนฅืฺนถฺวร๓ขาัจงิฺ เขั้ามาปฺตฑู ัานฺ หฺลงั นันฺ หัฺนแลมาฅฺุบเขั้าอยูแลฺบแทันฺ ชฺองนฺอรเจัา้ คุทีนิเพิอฺ อันฺ แลขํฺออริฺยะเจั้าจุงอิณฑฺ ูขุณณ
ฺ าขาั
แลสฺอรยังฺ คฺองบํเถั้าบํตาฺยนัฺนเทิอฺ อาจาฺนไฑฺยั
ยิฺนแลฺวคํรำเพิงฺ วาวัอฺ ตฺวนิมนัฺ ไคฺรไฑฺยัเตชแหฺงฟัามันฺ ไฑฺยัราสสแหฺงฑินฺ คฺมีเตชแทฺแลเหฺตมัฺนรูจฑิฺ ไจแหฺงคูชแฺ ลคํฺอรัฺองวาฑฺราู ลำเปฺลา้ั มึงฺ จุงเขั้าไกฺลแั ลฟังฺ เอาฑัวฺ ยฺ ฅฺ
บอยำรำเปฺล้าั เหิฺยมัฺนคํเขั้าไพไหฺวแั ลฅฺบอยำแทันฺ ชฺองนฺอร
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หัฺนแลฅูกฺลาฺววาทีนิจัสำแฑฺงคฺองอัฺนเปฺนค˚ามฺภิรอัฺนบฺรเสิฺฏอัฺนเกิฏฺ ฑฺวั ฺยกxายผิฑฺ บํติฺฑเนิฺงกับฺ เรั้ากมฺมหืนำไพสมฺมาธิจฑิฺ อัฺนหฺมัรคุงแลอยาไฑฺยหั ลฺ งสติหืคืฺฑไจติฺฑ
ฑัวฺ ฺยตฺนคัฺนไจตาฺมไจคํแฑฺนทฺยรวาจัไฑฺยัเปฺนทีตัฺฑเสฺยยังฺ วิตัฺกวิสาฺฑ
หืขาฺฑอยาไฑฺยบั ฺรหฺมาฺฑสักฺ วันฺ สักฺ ยาฺมคํจไั ฑฺยัเถิฺงสุอั ันมีเปฺนฑังฺ คตาฺยบํพรฺ าฺกพฺรจันฺ แลพฺรอาทิฺฑมีกฺบแลงูมาแวฺฑลฺอมยัฺงไจอัฺนมีไนขนฺธทังฺ ๕อยาอยูชาหืลีฺบกฺทำ
บุรจิงฺ จัเปฺนตาฺมคำพฺรเจัา้ อันฺ อาจาฺนเจัา้
กฺลาฺวไวฺยันนัฺ ชฺแลรำเปลัาไฑฺยัยิฺนแลฺวคฺมีไจชฺมชืฺนยิฺนฑีมาันกัฺ คํนฺบไหฺวแั ลสฺงวฺ ณฺณนาคุรฅูหัฺนแลขํฺอเอาอริยแหฺงตฺนคฺมแี ลเมิฺอนันฺ ฅูคจํ ำหืมนัฺ พัอฺ อัอฺ ไพทาฺงปฺตเกั้า
ฑฺาั นหฺลังหัฺนแลตัฺงแตนัฺนไพาฺยหฺนารำเปฺล้าั คํฺมา
รำตาฺมคำฅูไพไจ๒คํไฑฺยตั ัฺงอยูสมฺมาธิจฑิฺ นัฺนหืแจฺงอ่นฺทฺราฺย๓บฺรกาฺนแลเทิอฺ รำเปฺลัาไหฺวัวาบุคฺลผูไฑฺยยัฺงสมฺมาธิจฑิฺ หฺมัรคุงแลฺวพฺอยฺ บฺมีเภยฺยอ่นฺทฺราฺยแต่ทีไฑฺย
ชาอจฺจริยฺ กฺลาฺววาคฺองอัฺนนีเปฺนบฺร
เสิฺฏเปฺนคฺองหืพลฺ จาัสงฺ่ ๒าฺนคัฺนชนานาฺนบฺฑีคึฺฑ๕รฺอยฺ ปฺลีพรฺ เจัา้ มาที๑สูรูจฑิฺ ไจแลทฺอฑเสฺยยาฺมเชัา้ คัฺนบํทฺอฑไฑฺยคั ํทยฺ งวาสฺยงชีวสิฺ ไพชฺแลแตนัฺนไพาฺยหฺนา
๕รฺอยฺ ปฺลีไฟจัไหฺมัที๑นันฺ บํไชัทีอนืฺ หาัเกิฏไพไนสันตฺ านฺตาxรตฺนคํ
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ไ_ไฟไนตับฺ ปฺอฑไสัไนปุม์เลิฺฑฑูกเอฺนชิฺนแลขฺนผฺมเลฺบขฺัยฺว_หืเปฺนฺกฺรจฺวรไพบํหืเสฺฑสสหฺลํฺอหัฺนแลแตนัฺนไพไฑฺยั๕ปฺลีคฺมลี ฺมอัฺน๑มาพัฑฺ ถีบพาฺยไนสนฺ
ตารตฺนจีฺมฑัฺงนิแลหืแตฺกยฺอฺยสิฺบหาฺยไพชฺแลเหฺตนันฺ คฺวรหืทฺอฑพฺล
แลฺววาสันิรำเปฺลาั ไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํตกฺ ไจกฺวมาันกัฺ คํคฺรเูั ขั้าไหฺวัอาจาฺนอจฺตริฺยเจั้าฝุงเปฺนทีเพิฺงแก่ขาัแฑฺเทิฺอะสัฺนไฑฺยขาัยงัฺ จัพฺลจาัเภยฺย๓บฺรกาฺนนันฺ ขํฺ
ออจฺจริยสฺอรขาั
แฑวาอันฺ ยาฺมนัฺนอจริยจิฺงกฺลาฺววาทาฺนเอาเรั้าเปฺนทีเพิงฺ บํยาัสงัฺ คุณฺณวิเสฺฑ๓อัฺนชือกาสสกาสีกาเนรมิฺฑ60๖๐บฺรกาฺนคุณฺณวิเสฺสอัฺนชืฺวาบถวีกาสิ
กานันฺ เน
รมิฺต๗๖๐บฺรกาฺนบฺรกาฺนทาฺนจัมัฺกรฺยรบฺฑไฑฺยัชารำเปฺลาั ไหฺวัวาจัขํฺอรฺยรบถวีกาสิกาชฺแลวาอัฺนอาจาฺนคํรฺองมาไกัแลฺวบัฺอสฺอรตํอฺ หุรำเปฺลาั ฑัฺวฺยกถา
มีสัฺนไฑฺยไปแจฺงรำเปฺลาั รูแลฺว
คํไสบฏิบัฺตกัฺบตาฺมไพไจ๒คํจัไฑฺยัยัฺงอัฺนซาฺนเนรมิฺตไฑฺยั๗๖๐บฺรกาฺนหัฺนแลอาจริฺยจาฺนถาฺมวาคฺองอัฺนเรั้าสฺอรหืแก่ทาฺนไฑฺยรั ยฺ รเอานันฺ ทาฺนบฏิบัฺติมา
นาฺนบฺรหฺมาฺนเทัานิยัฺงสฺมริทฺธิแก่ตฺนแก่ไจเปฺนฑังฺ ฤาชาล่ำ
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เปฺลัาไหฺวัวาขาัคํยํฺอบุรยํฺอคุรกัฺบฑัวฺ ยฺ เจั้าคูมาันกัฺ แท้แลขาัก็ชาฺงชูบรฺ กาฺนแลฺวแลอาจาฺนว่าคัฺนทาฺนไฑฺยแั ลฺวจุงกฺทำหืเรั้าหัฺนฑูกฺอรเทิอฺ รำเปฺล้ัาคํเตฺนขืฺนอากาฺฑ
สุงบฺรหฺมาฺร๗เชฺนตฺนตาฺนหฺกไพไฑฺยั๓โยชฺนะแลฺวพัอฺ ฅืฺนมา
ตัฺงอยูสฺองหฺนาแหฺงฅูมัฺนวาฑังฺ นิควืฺ าบิฺนไพไนอากาฺฑแลฺวฑังฺ ฤาฅูอาจาฺนแยฺมไคฺรหฺวแลฺวกฺลาฺววาฑังฺ นิบํไฑฺยัเทิอฺ อันฺ นิงชืฺวาเตฺนซาฺนคันฺ าฺนบํฑาฺยแลฅฺนกฺลาฺว
วาแตกฺอรอริฺยะเจั้าทฺลาัซาฺน
แอฺวไพไนชุมพฺ ุทฺวีบ์ทงัฺ ๔คํไพวัฺนตฺกทีฑยฺ วคํพอัฺ มารฺอฑทีเกฺล้ัาเปฺนอันฺ งาฺยสัฺนนันฺ จิงฺ ไฑฺยัชืฺวาอภิณฺญาฺรแลลำเปฺลัาเหิยฺ ภคำอาจาฺนวาบํยาัแลคัฺนบุคฺลผูบบํ ฺรหฺ
มาฺทนัฺนคํรฺยรชุอัฺนแลรำเปฺลัาไฑฺยัยิฺนแลฺว
คํฅูัเขั้าไหฺวฅูไจ๒ขํฺอรฺยรเอาหัฺ้นแลอาจาฺนกฺลาฺวว่าทีบฺ ทฺลาัคํซาฺนฑังฺ นิทงัฺ สฺองแหฺงรแลฺวคํซาฺนไพมืฺฑมฺวบํไฑฺยัจัเปฺนสันฺ ไฑฺยไฑฺยแั ลคูจสั ฺอรมืฺงฑาฺยอัฺน
หฺลีก์ไพนัฺนชฺแลคัฺนวฺ าสฺอรลำเปฺลัาอัฺนจักฺ ซาฺนหื
หฺลีก์ไพไกไฑฺยัแสฺน๘หฺมืรโยชฺนะหัฺนแลรำเปฺลัาคฺมีไจชุมฺ ชืฺนยิฺนฑีแลฺวรฺยรเอาไฑฺยแั ลฺวคํไสไจบฏิบตัฺ ไพไจ๒คํจบฺ ถฺองชุอนัฺ หาอัฺนจัขัฺฑเขฺนxไจบํไฑฺยเั ปฺนสุแั ก่ตฺวแก่ไจ
มาันกัฺ แลยังฺ มีวัฺน๑ลูัสฺกิ กับฺ
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ทังฺ รำเปฺลัาคํพรฺ อฺ มกันฺ ไพเหฺลรอยูพาฺยหฺลงั อาราฺมทีเคฺล้าั ไม้ตฺน๑ลูัสฺกิ ทฺลาัถาฺมรำเปฺลัาวาอจริฺยะจัสอฺ รยังเนรมิฺฑหืทาฺนนันฺ ชาแลฺวชฤารำเปฺลัาไคฺรหฺวลูสั ฺกิ ทฺลาั
ขาับํคฺวรรัฺบไวฺยัแก่พีเจัา้ ทฺลาั
หัฺ้นแลคฺองอัฺนนัฺนคํไสไจบฏิบัฺตพำเพฺงทังฺ วันฺ ทังฺ ฅืฺนตาฺมคำฅูสฺอรนันฺ ไจ๒คํไฑฺยัยงัฺ อัฺนเนรมิตชาฺงชุอัฺนแลฺวแลลูัสฺิกทฺลาัคัฺนวฺ าทาฺนxชาฺงแลฺวจุงเนรมิฺตเปฺนตฺนไมัแปฺกฑู
เทิอฺ ะรำเปฺลัาคํเนรมิฺตเปฺนตฺนไมัแปฺกตฺน
๑แทัหัฺนแลลูกสิฺกทฺลาัคตํ ฺบมืโหรัอฺ งไฅหฺวเนิฺงนัฺนมาันกัฺ คฺมแี ลอาจฺจริยไฑฺยยั ิฺนแลฺวยัฺงสฺยงอัฺนมีนนัฺ แลโหรัฺองนัฺนคํถาฺมวาบุคฺลผูไฑฺยมาเฑิฺฑนัฺนโหรฺองสัฺนนิชา
ลูัสฺกิ ทฺลาัคแํ ลฺนเมิฺอหาฅูหัฺนแลคํฟาั ฺว
ขืฺนเปฺนตฺวมาแลฺวแลเขัา้ มาไหฺวัอาจฺจริยฺ ฅูแหฺงตฺนแลฺวกฺลาฺววาขาัแก่เจั้าอาจาฺนขาัทลฺ าัพรฺ อฺ มกันฺ ที๑ทีฑยฺ วบฺมีผูบคุ ฺลผูไฑฺยมาเฑิฺฑนันขาัแลอาจริยฺ ะคํคยฺ ฑแลฑา
วาสูทลฺ าัฑงัฺ ฤามาโหรฺองตฺบ
มือยูสันนฺ ิเหฺมิรบํไชัสฺรลฺ ฺมนํอฺ ชาติสฺรฺมทฺลาันนัฺ คัฺนปาฺกไคฺรหฺวหฺลาฺงพฺรอฺ งตฺบมืซซาฺวเตฺนฑีฑฺ คฺบํไชคฺองแลสูทลฺ าันิฑงัฺ ฤากฺทำผิฺตเหฺตสฺรมฺ นิชาลูัสฺกิ ทฺลาัอาฺฑจัอำ
ไวฺยับํไฑฺยคั ํไหฺววาแต่กี้นนัฺ ขาัทฺลาัหืรำเปฺลัากฺงxรฺองเนรมิฺต
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ปริวรรต
เปฺนไมัแปฺกตฺน๑มัฺนคํกฺทำแทั้ขาัทฺลาัคํพรฺ ฺอมกัฺนวัณฺณนาไคฺรหฺวมีสฺยงอัฺนไหฺยฑังฺ พํฺอเถิฺงอาจริฺยเจั้าแลขํฺออาริฺยเจั้าขมาอานุสฺ มฺ าฺฑแก่ขาัทลฺ าัแฑ่อา
จาฺนคํกฺลาฺววาทาฺนลุมั าแลจุงมาxไพเทิฺอคูจอั ุม์กบัฺ รำเปฺลาั วา
อัฺนแลฺวคฺรูจงิฺ จัลัฺองลำเปฺลาั มาไกัแลฺวคํกลฺ าฺววาฑฺรูามืฺงรำเปฺลาัคูบํเอาโทฺสมืงฺ แลมืฺงจุงพัฺอไพเสฺยเทิฺอะคูบํอาฺฑหือยูกบัฺ คูหฺนแี ลรำเปฺลาั ไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํ
ตำคฺอฺยหฺมฺองไจมีหฺนาอัฺนเตฺมฑฺัวฺยนำตาแลนฺบไหฺวั
ฅูอาจริฺยจัหืขัาไพไนทีไฑฺยชาฅูวามืฺงลุหั ฺนีลทุั ีไฑฺยมาจุงกับฺ ไพไนถานทีนัฺนเสฺยรีฺบ์ไวฺยเทิอฺ วาอันฺ ทีนัฺนรำเปฺลาั คํรำเพิฺงเถิฺงทีอยูแหฺงตฺนคํรูแจฺงแกฺ่งไจวา
คูลุับุพฺพวิเทห
ทฺวีบ์เถิฺนถำนำบัฺฑพุรมาแลจัพอฺั ไพไนทีนนัฺ ชฺแลคํไหฺวฅูตาฺมคำรำเพิงฺ แหฺงตฺนหัฺนแลฅูซำกฺลาฺววาจุงฺ รีบฺ พัฺอไพไจ๒ไพรักสฺ าชีวิฺตแหฺงมืงฺ รีบฺ เทิอฺ ะคันฺ มืฺงพัฺอ
ไพอยากฺลาฺววาเปฺนลูัสกิฺ แหฺงคู
แทัเทิฺอะคันฺ มืฺงไพอัฺอปาฺกวัฺอเกัาเพิฺนวาเปฺนลูสั ิฺกแหฺงคูนนัฺ คันฺ เสฺยเพิฺนรูคูจเั อามืงฺ มาปัฺอก์ลอัฺ หฺนงัฺ เสฺฺยคูจัฟักจัคฟัฺนหืยอฺ ฺยเปฺนกฺรจฺวรแลฺวจิฑฺ แหฺงมืฺงจัเอา
ไพไวฺยันรฺกพุรไฑฺยัแสฺนปฺลบี ํหอื ัฺอไฑฺยัชแฺ ลเหฺตจัไพฺพักฺทำ
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ปริวรรต
เปฺนเภยฺยพาฺยหฺนาเพิงฺ มีชฺแลเหฺตนัฺนมืฺงอยาไฑฺยบั ัฺอกฺลาฺววาเปฺนลูสั ิฺกคูแทัเนิอฺ วาอันฺ รำเปฺลาั คํไหฺวัวาขาัแกฺล่อาจาฺนเจั้าอามเอิฺอขาับเํ หฺลิฺอคำสังฺ สฺอร
แหฺงเจั้าคูสัฺกอัฺนแลคัฺนเพิฺนถาฺมขาัคํจักลฺ าฺววาขาัหาัรูขาัหาฺก
ช่างฺ บฺมีบุคลฺ ฅูไฑฺยสฺอรแลจัวาฑังฺ นิชฺแลมัฺนคํกฺลาฺวคำสัฺนนิแลฺวสัฺงอำลาฅูแหฺงตฺนแลฺวคํถฺอฺยหฺลงั อัฺอมาหฺนฺอฺย๑แลฺวแลไหฺวสังฺ อำลายังฺ ลูัสกิฺ ทฺลาัฑี
แลฺวคํอัฺอไพาฺยนฺัอสาลาอฺวาฺยหฺนาสพฺรัฺอะทิสสแหฺงตฺนแลฺว
คํปัฺกกัฺฑหฺกเหิฺนซาฺนไพทาฺงอากาฺฑ๑แผฺวลฺอฑสมุทฺทพาฺยวัฺนอัอฺ พุรเมิฺนนาฺนคํแผฺวลฺอฑเถิฺนฑฺอฺยหฺมาัปาฺกถำน้ำเบัฺตนันฺ หัฺนแลรำเปฺลาั คัฺนรฺอฑทีอยูเกฺลั้า
แหฺงตฺนแลฺวคํรัฺองหาวัฺอทฺลาัชุมเปฺนบริวาฺนวาลูัหลฺ าฺน
ทฺลาัเหิฺยคูพํฺอมารฺอฑแลฺวแลวาอัฺนวัฺอทฺลาัอัฺนอยูฅาไมัแลปาฺยผาปาฺยฑฺอยคํเตฺนลฺงมาเปฺนหมืฺรเปฺนพันฺ ตฺวคํฺมาแวฺฑรฺอมอฺอมเปฺนบริวาฺนรำเปฺลาั อัฺนเปฺน
เจั้าแหฺงเขัาแลไหฺวัวามหาราชเปฺน
เจั้าฑังฺ ฤาแลไพเหิฺงนาฺนนันฺ ชาลุรมหาราชเปฺนเจั้าไพแลขาัทลฺ าัอยูลุรหฺลงัฺ xนิ ยํมียัฺกตฺว๑จัมฺ าชิงฺ เอาถำอันฺ เปฺนทีอยูแหฺงเจั้าคูเสฺยขาัทลฺ าัจรั ฺบกับฺ ฑัฺวฺย
ยักฺ ตฺวนันฺ ลฺวฑเสฺยมัฺนจับยัฺบเอาบริวาฺนแหฺงเจั้าไฑฺยัไพฺมาั ฺก
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หฺลวฺงหฺลาฺยแลฺวแลฑังฺ มหาราชเจั้านาฺนพัอฺ มานันขาัทลฺ าัคํจเั สฺยถำxอัฺนเปฺนทีอยูแหฺงเจั้าคูเปฺนขฺองยัฺกไพชฺแลวาอันฺ พฺรฺยาวัอฺ ไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํคฺยฑมาันกัฺ แล
ถาฺมวายักฺ ตฺวนันฺ อยูทีไฑฺยทชาคูจัหามัฺนหืจฺวบ์แลฺวกฺทำราฺยแก่
มัฺนชฺแลวัฺอทฺลาัไหฺววายัฺกตฺวนันฺ คืฺวาพฺรฺยากฺลาฺวรูมัฺนอยูถำนำอ่างฺ ภาฺยเหนิอฺ พุรแลรำเปฺลาั ไฑฺยัรรู ูแลฺวคํปัฺกกฺลิฑ์ไพทางหฺนเหฺนอิฺ หัฺนฑฺอฺยผาลูั๑สูงนักฺ
เปฺนตาฺฑเปฺนเหฺวเปฺนถำเปฺนรูมาัหฺลาฺยฑัฺงอัฺนพฺรฺยาวัอฺ คํ
ลฺงไพทีนนัฺ คํหัฺนถำอันฺ ๑ทีปาฺกถำฺมตฺัองเริกฺ ไวฺยัวาถำนำอำวาอัฺนทีปาฺกถำมีxยัฺกนฺอฺยฟฺอรฑีฺฑอยูชาคัฺนหัฺนรำเปฺลาั คํแลฺนหฺนเี ขัา้ ถำไฑพรำเปฺลาั จุงรฺองวา
สูอยาพัาฺยหฺนีคูนเิ ปฺนนาฺยอันฺ อยูเถิฺนฑัอฺ หฺมาัปาัถำนำ
บัฺตพุรแลคูมัฺกไคฺรหัฺนนาฺยสูผูชืฺวาพฺรฺยาเกฺลาั โลฺัวะจิงมาแลมืฺงฑูแฅฺวรลูัหลฺ าฺนคูแลเมิฺอฅฺุบเอาบริวาฺนแหฺงคูนนัฺ ชาบัฺตนิคูมาเพิฺอจัหหื ัฺนริทฺธีแหฺงคูฑัฺวฺย
อัฺนตฺกไตัขืฺนเหฺนอิฺ พัฺนแลคัฺนฺวาพฺรฺยาสูหาัจันฺอมคูคํ
หือัฺอมาไหฺวันบฺ คูรีฺบคัฺนฺวายังฺ ขัฺนแขฺงตํอฺ คูบฺฑีวาสัฺนนิแลฺวยังฺ คฺอยรูแลxยัฺกนฺอฺยทฺลาัคํแลฺนเขั้าไหฺวัสาพฺรฺยาแหฺงเขัาหัฺนแลพฺรฺยายักฺ ไฑฺยัรูแลฺฺวคํสบฺุ สฺอฑโขฺอะขฺ
ราฺยหืฑีแลฺวมีมืถือาวฺุฒแลมียัฺกนฺอฺยทฺลาัแวฺฑลฺอมเปฺนบริวาฺนอัฺอมาจาัถำแลรฺองวาบุคลฺ
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ธ๖

ปริวรรต
ผูไฑฺยเปฺนนาฺยถำนำบัฺตนันฺ ชารำเปฺลาั ขาฺนวาฑฺรูายักฺ ผูถฺอฺยเปฺนตฺวคูแลฺวแลวาอันฺ พฺรฺยายักฺ ไฑฺยัยิฺนแลฺวมืงฺ นิเปฺนตฺวอัฺนนฺอฺยอันฺ ตำมีอายุคํยัฺงหฺนุมยังฺ นฺอฺย
มีมืถือัฺนเปฺลาั จาัอาวุฒฑังฺ ฤามืฺงพฺอยฺ มาแอฺวทีนิแลปาฺกไหฺยสหาฺวหาคูสันฺนิชารำ
เปฺลาั ไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํขาฺนตฺอบยักฺ วาฑฺรูายักฺ ผูถฺอฺยราฺยตามืฺงบฺอฑเสฺยบํหัฺนอานุภาฺบแหฺงคูเทิฺอกฺลาฺววาอันฺ แลฺวคํยกฺ มืขืฺนตียกัฺ ยักฺ คํเอาฑาฺบฟัฺนแลฺวพฺรฺ
ยาวัอฺ คํหฺลีกเ์ สฺยคฺบหํ ืจบัฺ ทีนัฺนพฺรฺยาวัฺอคํกฺทำฑฺัวฺยอานุภาฺบแหฺง
ตฺนคํมฺ าหฺลก์เอาขฺนมัฺนกำ๑แลฺวมาม่ามฺ ฝุงฺ ไพคํลฺวฑเปฺนวัฺอนฺอยฺ ไหฺยทฺลาัฝุงนัฺนคํเปฺนอันฺ ไวฺยนัฺกคํซำเอาฑาฺบฟัฺนคฺบํเขั้าหฺรฺอแั ทฺงคฺบํจบัฺ วัฺอทฺลาัคํเตฺนจับฺ
ฝาพฺรฺยายักฺ แลฺวพฺรอฺ งคํทืฺฑหฺรพู ฺรฺองคํทืฺนแขฺนพฺรอฺ งคํกฺอฑแอฺวพฺรฺองคํ
กฺอฑขาหาทีจัเปฺนวางเปฺนชฺองบํไฑฺยัแลยาฺมนัฺนรำเปฺลัาคํหฺกเขัารู่ตนืฺ เอาฑาฺบพฺรฺยายักฺ คํฟนัฺ พฺรฺยายักฺ ตฺวนันฺ ขาฺฑเปฺนสฺองทฺอนไพรฺอรแลคัฺนพฺรฺยายักฺ
ตาฺยแลฺวคํไร่เลิฺยฟันฺ ยักฺ นฺอฺยทฺลาัเขั้าถำไพขาัตาฺยเสฺยถาข_เสฺยง
แลฺวคํลฺอมเอาขฺนไสตฺวเกฺลาั หัฺนแลพาวัอฺ นัอฺ ฺยทฺลาัอัฺนพฺรฺยายักฺ หาัเอาวัฺอเขั้าแต่นัฺนมีหลฺ าฺยเทั้าไฑฺยคํแลฺนอัอฺ มาถาหาพฺรฺยาวัฺออัฺนเปฺนเจั้าแก่เขัาแลพฺรฺ
ยาวัอฺ คํเผั้าเสฺยทีอยูยกัฺ เสฺยแลฺวคํกฺลาฺววาลูหั ฺลาฺนเหิฺยเรัาทฺลาัจัพฺอก์
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ยฺยพาฺบแพฺพัเปฺนสัฺนไฑฺยชาพฺรฺยาวัฺอรำเปฺลาั คํกฺลาฺวxหืแก่วัฺอทฺลาัตาฺมฑัฺงตฺนไพชำรชุบฺรกาฺนหัฺนแลวัฺอทฺลาัไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํหืสฺยงสาธุกาฺนชฺมชืฺนยินฑีสมฺ
พาฺรเจั้าแหฺงเขัามาันกัฺ แลลำเปฺลาั คํบัฺอเลัายังฺ ตฺน
อัฺนไฑฺยัไหฺลไพตาฺมนำสฺมุท์แอฺวแสฺวงหาฅูตนฺ บฺรเสิฺฏคํไฑฺยัไพxพฺบฅูอาจาฺนอจริยxวัฺอบฺอกสฺอรยังฺ คฺองอัฺนบํรเู ถั้าบํรูตาฺยนัฺนชุบฺรกาฺนหัฺนแลวัฺอทฺลาัคํสํวณฺณ
นามาันกัฺ แลลำเปฺลาั วาบัฺตนิเรัาคฺมีคนัฺ ฺวามีนาฺมแลฺวแลวัฺอ
ทฺลาัไหฺวัวามหาราชเปฺนเจั้าชืสีฺงสัฺนนันชาพฺรฺยาวัอฺ วาฅูx_ปัฺนชื+วารำเปลั้าแลวัฺอทฺลาัคํยนิฺ ฑีตบฺ มืสาธุกาฺนพฺรฺยาเจั้าแหฺงเรั้าปันฺ ชืแลฺวฑัฺงเรั้าทฺลาันเิ ปฺ่นชื
๒ชื๓ทัฺงมฺวรเรั้าคํเปฺ่นสฺองชืแลฺววัฺอทฺลาัคมฺ ีไจชฺมชืฺนยิฺนฑีพรฺ ฺอมกัฺนเอา

ปริวรรต
ไพสูทีอยูแหฺงเรั้าแลฺวแลทสูทาฺนทฺลาัจงุ หฺลับ์ตาเสฺยชุตวฺ อยาไฑฺยักฺวเทิฺอวาอัฺนแลฺวคํฺมากฺทำวีวีหืเปฺนลฺมอัฺนไหฺยอุมพัฺฑเอาวัฺอนฺอฺยทฺลาับิฺนมารฺอฑทีอยู
แหฺงตฺนคฺมีไจชฺมชืฺนยิฺนฑีมาันกัฺ แลวณฺณนาคุรเจั้าแหฺงเขั้าชุตวฺ คํแลฺนเขั้า
ไพสูถำแลคํบัฺอยังฺ ข่าวฺ สาฺนอันฺ พัอฺ มาแหฺ่งพฺรฺยาวัอฺ ชุบรฺ กาฺนหัฺนแลทีนัฺนวัฺอทฺลาัไฑฺยัรูแลฺวคํฟัฺ่งแลฺนมาตอฺรมารัฺบเจั้าแหฺงเขัาแหฺรฺนแหฺรนำเขัาไพไนถ้ำแล
ไหฺวัว่าเจั้าคูไพรัฺบพฺรฺยายักฺ คํยัฺงเช
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ธ๗

ปริวรรต
หฺมาัไมัเหฺงั้าบฺวหฺวพาันฺ มาถฺวาฺยแก่พฺรฺยาวัอฺ แหฺงเขั้าคฺมีวัฺนนันฺ แลกฺลาฺวยังฺ นิทาฺนแหฺงรำเปฺลาั ตฺวเปฺนพฺรฺยาวัอฺ แหฺงวัฺอทฺลาัไฑฺยัไพชำรพฺรฺยายักฺ นันฺ เมิฺอ
หฺนาัยงัฺ จัวาสัฺนไฑฺยxขียาอัฺนก่าฺวยัฺงวัฺอไฅหิฺนคํสฺมแรฺสสเฑฺสคํบริบุนบฺวรมฺวรกาฺลคฺวรแลฺวเทั้านิกอฺ นแแล
กฺรีฺยาอัฺนเทสฺนายังฺ วัฺอไคฺรหีฺนผผูัถฺวรสฺองคํสฺมเรเรฺสสฺรเฑฺสแลฺวเทั้านิกอฺ นแแลนิพานํบฺลสํ ุกฺขสํ ฺรเฑฺสแลฺวยาฺมตาวันฺ ทฺยงฑี5แลเจ้าเฮฺยจุฬสกฺราฺศไฑฺย
1284ตัวฺ ‘พฺรพฺุทฺธสกฺกราฺช
ไฑฺย2465ตฺวปีต๋เสฺฑเฑิฺน11ลฺง4ฅำพฺรำวาไฑฺยัเมฺงวัฺน7ไทฺยลั วฺ งไคฺลขั าัแแลสามเณฺรยารังสฺ ีร_ิ ขิตฑฺัวยตฺนแลขาัไฑฺยัขฺยรธมฺมผูันิไวฺยัคลำชูโชตกวฬพฺุทธ
สาสฺนา5000ภว
สา๑ขาัขํฺอนาบุรชฺัวฺยคฺลำตฺนตฺวแหฺงขาัแลพํฺอแมพีฺนอฺ งชุผูชุฅนฺ มาสุบสฺอฑรฺอฑเถิฺงวฺยงแกฺวยฺอฑเนรพฺพาฺรจีฺมแทัแฑ่เทิอฺ ะ๑ขาัเกิฺฏมาภาวชาติอัฺน
ไฑฺยคํขํฺอหืมาปพฺบสาสฺนาพฺรเจ้าหืผู
ขาัไหฑฺยัรักสฺ าสิลฺ กิฺนทาฺนไพไจ๒ขํฺอหืมีบรฺ ยาบัญารูหั ฺลัวก์ขอํฺ หืมีบฺรยาเหฺมิรเจั้ามหฺวสฺฑขํอฺ หืxมีคำอฺฑเหมิรฺ เจั้าเตมียขํฺอหืสฺมริธิฑัฺงคำคมัฺกคำบฺราถฺน๒า
แหฺงเขัานิแทัเทิฺอะบุรเฮฺยทีไหฺวั
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ปริวรรต
หฺนาัรัฺบปาฺยวัฺอก์ไคฺรหีฺนผูัถวฺ ร๒ขาัแแลบุรเฮฺยทีไหฺวแลปูชา

ปริวรรต
หฺนารัฺบปาฺยวัฺอไคฺรหีฺนผูัถวฺ รสฺองแล

ธ

ธ
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ปริวรรต
หฺนัารับบฺ ์เคั้าวัฺอไคฺรหิฺนผูกั ์ถวฺ ร๓แล
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ปริวรรต
๏|นเมาตสสตฺถ|ุ |ทินิจัเปฺนตติยฺ ะอัฺนถัฺวร๓คํคฺวรยํอฺ คุรพฺรพุทฺธเจั้าสีเยิฺงสิฺบบฺรกาฺนคํจิฺงจัอัฺอเปฺนมเตคารำไฑฺยัไพจำรบฺรจัฺนแพัพฺรฺยายักฺ แลฺวแลไฑฺยัมา
นันฺ มัฺนคฺมีสฺยม์ไมหืเปฺนหัฺอถัาฺกไมัหเื ปฺนฑาฺบแลฺวคํฺมาสฺอรวัฺอนฺอฺยทฺลาัหืไฑฺยัชาฺนชนาฺนฑัวฺ ฺยเชิฺงหัฺอฑัฺวฺย
เชิฺงฑาฺบชุตวฺ แลฺวรำเปัาคํสอฺ รวัฺอฑังฺ นิสฺยงั จิรกาฺนนาฺนนัฺกแลฺวคํรำเพิฺงวาบัฺตนิเรั้าทฺลาัมากฺทำสัฺนนิคืสาฺมวาเยฺยะกฺลหฺลยฺ รไพาฺยหฺนาั หฺลอฺ รเกิฺฏเปฺนแกฺล่
มามีทาฺวพฺรฺยาตฺนเปฺนเจั้าแกฺล่ยกัฺ แลแหฺงสัฺตกฺฑีควัฺ าฺนเอาริพลฺ เสิฺกเขั้ามาภาฺบเชิฺง
รฺองตํอฺ เรั้าฑัฺงหัฺนรืหัฺอไมัแหฺงเรั้าจัเอารฺบกัฺบทาฺนฑังฺ ฤาจัไฑฺยัชาจฺลาฺฑไพฑัฺวฺยหัฺอฑาฺบแหฺงอาวุฑอัฺนกฺล่าอันฺ ฅฺมนัฺนมีทีไฑฺยัชายาฺมนัฺนวัฺอเถั้าสีตวฺ อัฺนเปฺน
เสฺนานันฺ จิฺงไหฺวัวาคัฺนมหารเปฺนเจั้ามักไฅไฑฺยัอาวุทฺธ
หัฺอฑาฺบอัฺนเปฺนแตฺทันนัฺ บํยัาฺกสัฺงขัาแลตังฺ แตทีเรั้าอยูนิไพไกไฑฺยัรัฺอยปฺลีมีแมิฺงอัฺน๑อรทิบฺ แลไนวฺยงทินัฺนมีพลฺ กำรังฺ ลังฺ ริพฺลเยาธามัาฺกนักฺ ชาฺงแปฺงฑาฺบคฺ
มีมัาฺกนักฺ แลเจั้าคูจฺุงไพไนเมิฺงทินัฺนแลหฺลาฺงขืกฺฑี
หฺลาฺงแปฺงกฺฑีคํจัไฑฺยัชแฺ ลคัฺนเจั้าคูไฑฺยัแลฺวจฺุงเอามาแจฺกปัฺนกันฺ เทิฺอะแลฺวคฺอฺยสัฺงสฺอรหืชาฺนชุตวฺ แลฺวเรั้าคฺอยชฺวรกัฺนรักสฺ าั เถิฺอรอัฺนเปฺนทีอยูแหฺ่งเรั้าสฺ
ยังจิรกาฺนเมิฺนนาฺนชฺแลคัฺนรำเปัายไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํฺมาเยิงฺ นันฺ คฺมไี จชฺมชืฺนยิฺนฑีมาัฺกนักฺ คํลฺวฑบ
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ปริวรรต
กฺกฑิฺกซาฺนไพแอฺววฺยงอรทิบฺ นันฺ อัฺนมีริพลฺ กำลังฺ มาันกัฺ มีเฅิฺงอาวุฑคํมาัแลคัฺวาฺนหัฺนแลฺวคํลฺงไพสอยูวฺยงอัฺนนันฺ แลฺวคํกฺทำฑัฺวยฺ ริทฺธิแหฺงตฺนยังฺ แผฺน
ฑิฺนทัฺงมฺวรคํบัฺงเกิฺฏเปฺนลฺมอฺ่มหุ ิฺนแลซาฺยพัสฺ ถีบฺ เขั้าไพไนวฺยงอรทิบฺ ทีนัฺนแรฺงมัาฺกนักฺ แลฅฺนอันฺ อยูวฺยง
นันฺ คํเปฺนอันฺ อยาฺนั กฺวมาันกัฺ ต่างฺ ฅฺนคํตาฺงเขั้าไพฑัฺกลี้อยูไนเริฺอรหับฺ ปฺตูเสัฺยบํมีไผอัอฺ มาทฺยวพาฺยนัฺอก์ไฑฺยัแลรำเปัาคํไพเริฺอรทีท่านฺ ไวฺยัเฅิฺงอาวุทฺธ์นนัฺ
มันคํไขปตูเขั้าไพคํหัฺนหัฺอฑาฺบอาวุทฺธ์สบิฺ บฺรกานเปฺนอัฺนบฺวร
มฺวรพฺรัฺอม์ชุอัฺนมัฺนคฺมีไจชฺชืฺนยิฺนฑีแลรำเปัารำเพิฺงว่าคูผฑู ฺยวจัเอาหืไฑฺยักเิ ยิฺองนันฺ ชาบัฺตนิคฺวรคูเอาฑฺัวฺยริทฺธีแหฺ่งคูจิฺงจํไฑฺยัไพมาัหลฺ าฺยชฺแลคัฺนรำ
เพิฺงสัฺนนิแลฺวคํฺมาหฺลกเอาขฺนแห่งฺ ตฺนกำ๑แลฺวมาฺบมฺ อยูออัฺ ไพลฺวฑ
กาฺยเปฺนวัฺอนัฺอฺยไฑฺยสั าฺมรฺอฺยตฺวแลฺวคํผฺยวเอาเฅิงฺ อาวุทฺธ์ทฺลาัฝุงนันฺ ขัฺบสฺยังแลฺวคํสยฺองพัฺอมาสู่ทิอยูแหฺ่งตฺนคฺมีแลคัฺนรฺอฑแลฺวคํลฺอม์เอาขฺนมัฺนมา
ไส่ตวฺ มัฺนเสัฺยฑัฺงเกฺลั้าแลฺวลเฅิฺงอาวุทฺธ์กฺองกัฺนไวฺยัทิฑฺยวหัฺนแลรำเปัา
จิฺงลฺยก์วอัฺ ทฺลาัมาพฺรัฺอม์กัฺนเอาบางภฺ่องคํไฑฺย์หรฺ ัฺอบ่างฺ ภฺ่องคํไฑฺยัฑาฺบภฺองคํไฑฺยัมฑีฺ ฅฺมฑฺยวภฺองคํไฑฺยัสอฺ งฅฺมภฺองคํไฑฺยักงฺ ภ่อฺ งคํไฑฺยัค่างฺ เปฺนอันฺ สฺ
ยงกฺยวมีนัฺนมาัฺกนักฺ หัฺนแลพฺรฺยาวัฺอว่าตฺวไฑัไฑฺยัอัฺนไฑฺยัคํหาัเปฺนพัวฺ ะอัฺนนันฺ หื
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รฺยรคฺองอัฺนนัฺนเทิฺอะว่าอันฺ วัฺอทฺลาัตาฺมคำเจั้าแหฺงเขั้าอัฺนจัรฺยรคฺองคํชาฺนชุตวฺ หัฺนแลแตนัฺนไพาฺยหฺ่นาบํเมิฺนนาฺนเทั้าไฑัพรฺ ฺยาวัฺอคํหืเขั้าทฺลาัอยูทีฑฺยวกัฺน
สัฺงลฺวม์ว่าวัฺอก์มีสหี ฺมรื ปฺลาฺยพันฺ ตฺวคํแปฺงเปฺนเจั้าทฺลาั
นาฺยทัฺบหืเปฺนหฺวสิบฺ หฺวรัฺอฺยหฺวพัฺนแลหืมีนาฺยทัฺบไวฺยัชุหฺมรื ชุพัฺนชุรัฺอยชุสิฺบแลฺวคํหัาฺงเปฺนนาฺยทับฺ ซาฺยทัฺบขฺวาทัฺบหฺลงั ทับฺ หฺนัาไวฺยัหฺมัรคุงแลฺวหือยูหื
ไพหืเไพหืเขั้าหืออัฺ หืลุักห์ ืนงัฺ พฺรฺัอมกัฺนแลฺวหืตาั ฺนจาวาคำพฺรัฺอม์กัฺนแลฺวหืเปฺน
สนฺธพฺรฺัอม์พฺยงลฺยงกัฺนหฺมรั แกฺ่นฑีนกัฺ แลฺวยาฺมนัฺนฅฺวาฺมกติฤาซาบฺรากฺตไพไนเถิฺอรมาันกัฺ แลทีนัฺนพฺรฺยาอัฺนอยูไนรแวฺ่นแฅฺวัรเถิฺอรทีนัฺนมี712ถำคํเขั้า
มานัอฺ ม์สมฺพาฺนพฺรฺยาวัอฺ นันฺ ชุตวฺ แลฺวเขั้าคํพฺรัฺอมกัฺนมาอุสสาราฺชภิเสัฺกยัง
ภพฺรฺยาวัอฺ ตฺวนันฺ หืเปฺนเจั้าเปฺนไหฺยัแก่เขั้าทฺลาัคํเขั้ามานัอฺ ม์ถวฺ าฺยชุปฺลีบหํ ืขาฺทรัอฺ งเมิฺอฅืฺนคํหืทัฺนรัฺองเมิอฺ วัฺนคํหืไฑฺยัเปฺนเอกสนฺธอัฺนฑฺยวกัฺนวัฺนนันฺ หัฺน
แลoยังฺ มีวัน๑พฺรฺยาวัอฺ คํกลฺ ่าวฺ ว่ารือาวุฑแหฺ่งตฺนทฺลาัค่าเปฺนบริวาฺน
อัฺนหามาหืนัฺนไผไฑฺยัถือัฺนไฑคํหืชนาฺนฑฺวั ยเชิฺงอัฺนนันฺ คํยนิฺ ฑีแลเทั้าว่าอันฺ คูไพชิฺงเอาทีพรฺ ฺยายักฺ มานิคฺบสํ ฺมไจคูเทิฺอะคูจหั ืไฑฺยัแต่ทีไฑันนัฺ ชาอัฺนมาเปฺน
เฅิฺงอาวุฑ์อัฺนสฺมฑังฺ ไจแลสฺม_(ชำรุด)_นิชาว่าอันฺ เมิอฺ นัฺน

วอกไครหิน วัดบ้านแหลว ผูกที่ ๓ หน้าที่ ๓

194

น๒

ปริวรรต
__||เสฺนาวัฺอเถั้าสีตวัฺ นันฺ จิฺงไวฺยัว่าขัาแก่มหาเราชเปฺนเจั้าตฺนบฺรเสิฺทเสิฺธฑัฺงเคฺรงิฺ อาวุฑทฺธ์อัฺนเกิฺฏเมิงฺ ฅฺนเรั้านิบํคฺวรมหาราชเปฺนเจั้าทฺรงฺ เคฺริฺงอาวุทฺธ์อัฺน
เกิฺฏเมิงฺ เรั้าบฺมสี ัฺงแลเทั้าว่าไฑฺยนนำ_(ชำรุด)_นันฺ มหาราชเปฺน
เจั้ายังฺ อาฺทเขั้าไพชฤาพฺรฺยาวัอฺ กฺล่าฺวว่าคูช่างฺ เนรมิฺตไฑฺยั7วัฺนไฑฺยั6บฺรกาฺนกฺอนฑาฺยฑังฺ ฤาแลบํไพไฑฺยันนัฺ ชาวัอฺ เถั้าสีตวัฺ นันฺ ไวฺยัว่าฑังฺ ขฺงเหฺลก์อัฺนเรัาอยู
นิคํไหฺลไพัปฺ่องน้ำสมุฑฺทส์ สคฺอรพุรั แลเจั้าคูไพไฑัแทัฑงัฺ
อัฺนจุ่งลฺ่องตาฺมนำอันฺ นิไพหืเถิฺงพืฺนนำสฺมฺุฑแลฺวไพหาพฺรฺยานาฺคถาฺมหาเคฺรงิ อาวุฑอัฺนบฺรกฺฑสมไจกัฺบฑัฺวยพฺรฺยานาฺคนันฺ คํหาัจัไฑฺยัตาฺมฅฺวาฺมไฝมัฺกแหฺ่ง
เจั้าคูชแลวัฺอไหฺวัสัฺนไฑนิรำเปัาไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํชืฺนชฺมยิฺนดีมาันกัฺ คัฺวาฺนไฑฺยัรูแลฺว
คํคาฺนไต่ขวฺ เหฺลัฺกไพไนนำแลรำเปัาไพฑฺัวฺยริทฺธิแหฺ่งตฺนแลฺวคํลงไพตฺราฺบตํอฺ เทั้าเถิฺงพืฺนนำสฺมฑุ แลฺวคํแอฺวไพชุแหฺ่งคํไพัพฺบกัฺบฑฺัวฺยบ่าฺวชาฺยพฺรฺยา
นาฺคตฺว๑คํถาฺมวาเจั้าคูเปฺนเทวฑาชืฤาลุกั แต่ทีไฑัมานิชา
รำเปัากฺล่าวฺ ว่าคูเทวฑาเมิฺองฟัาลฺงมาอยูรักฺสาั เถิฺอรปฺล่าฑัฺอหฺมาฺกปาฺกถำนำบัฺตพุัรแลตฺวคูชืฺวาลำเปั้าแลมืงฺ จุงเมืฺอไหวัสาพฺรฺยานาคฺคราชาตฺนเปฺนเจั้า
แหฺ่งมืงฺ มารับฺ คูรบิฺ เทิอฺ ะบ่าวฺ นาฺครูัแลฺวคํแลฺ่นเมิอฺ ไวหฺวัสานาคฺคราชา
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ตฺนเปฺนพฺรฺยาชุบฺรกาฺนหัฺนแลพฺรฺยานาฺคตฺวชืฺวาอาคราชารูัแลฺวคํฟัฺ่งลฺงจาัหํฺอบฺราสาฺฑไพตัอฺ รไพรับฺ เอามาไนบฺรxาสาทราชม่นฺทยฺ รแห่งฺ ตฺนแลฺวถาฺมว่า
เทวฑาเขั้ามาไนถานทินิบรฺ เยาชฺนะฑัฺวฺยกิจจฺ กาฺนเยิงฺ ไฑชาเรั้าเปัาขัามีบรฺ เยาชฺนะ
ฑัฺวฺยเคฺริงอาวุฑทิฺบสมเพิฺงแก่ตวฺ แก่ไจแหฺ่งขัาแลหาทีไฑคํบํไฑฺยัแลเทั้าไฑฺยัยนิฺ วาเจั้าตฺนเปฺนนัอฺ งนิมีไวฺยัขาั จิฺงมาหาแลขํฺอเจัา้ คูจุ่งหาหืขัาเยิงฺ ๑แฑ่
เทิฺอะพฺรฺยาไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํไพเอาฑาฺบหืถฺยร๑รำเปัาว่าขัา
บํช่างฺ ถืฑาฺบแลขํฺอหาไอันไหฺมอั ัฺนอืฺนเทิฺอะพฺรฺยาคํหเื สฺน๒าไพเอาหฺรัฺอคัฺน๑มามีสีฅ่าหัฺนแลหัฺอถฺยรนัฺนนำหฺนกั ์มพี ัฺนปาฺย6รฺอยฺ ปิฺนเปฺนคำไทฺยมั ีลัาฺนชัฺอฺย
แสฺนกัอฺ รแลรำเปัารัฺบเอาแลฺวมายฺกเหฺลรั ฑูคํวาบำแผฺวบํพํฺอเกิฺงแรงแหฺ่ง
ขัาแลขํฺอหืหาอัฺนไหฺมปั ัฺนเทิอฺ ะพฺรยฺ าจิฺงหืเสฺน๒าไพเอาแถฺมถฺยร๑นำหฺนกัฺ มี7พัฺนปาฺย2รัฺอฺยปิฺนนับฺ เปฺนคำไทฺยัมีสาฺมลัาฺนปาฺย๖แสฺนรำเปลัายฺกxxรัฺบเอายฺ
กขืนฺ ๒ที๓ทีคํยัฺงว่าเบัาแลฺวขํฺอเอาอัฺนไหฺมปั ัฺนเทิอฺ ะวาพฺรฺยานาฺคคํอยาฺนกฺวมาันกัฺ พฺรัฺอเพิฺอ
หาอาวุฑ์มาถฺวาฺยบํไฑฺยัคมฺ ีหฺนัาอัฺนหมฺอฺงอยูหัฺนแลยาฺมนัฺนพฺรยฺ านาฺคตฺนมีชืฺวานาคฺคราชาเทวีจิงไหฺวัว่าขัาแฑ่มหาราชเปฺนเจัาขัามาหัฺนเทวฑาตฺนนิมิ
อานุภาฺบมาันกัฺ แลเทั้าว่ามีเขฺมกับโลฺกเหฺลมั ์๑แต่บถมกับฺ มาทาฺนเอา
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ตัอฺ กไวฺยัพืฺนอากสสคฺง๒าทิสสฑืสฺมุฑหัฺนแลไฑฺยั๒วัน๓วันคํเบฺงราสสฺมอี ฺอก์มาันกัฺ แลฑูจัควฺ รเปฺนอาวุทฺธ์แห่งฺ เทวบุตเ์ จั้าชฺแลพฺรฺยานาฺคว่าฑัฺงนีแทฺ่งเหฺลกั ์
ฑำเหฺลมั ์นัฺนแต่สมติราชาตัฺ้งตัอฺ ไวฺยัเปฺนตฺราแก่นำหฺมาฺยทิตนืฺ ทีเลิกฺ บํฑาฺย
แลฑีเปฺนอาวุฑ์ฑบี ํฑีคฺบรํ ูทีเลิฺกทิตืฺนบํฑาฺยแลจัเปฺนอาวุฑฑ์ ีบฑํ ีคบฺ ํรูแลนาฺงนาฺควาฑีบํฑีคํชฺวรท่าฺนไพฑูกฺ่อรเทิฺอะพฺรฺยานาฺคคํตาั ฺงคำนาฺงหาัไหฺวัสานัฺน
แลฺวคํเอารำเปั้าไพฑูคํหัฺนราสสมีพุังอฺอก์มาไฑฺยหั ฺมืรฑูลงุ่ เริฺง
งาฺมมาันกัฺ พฺรฺยานาฺคคํมีคำบัฺอหืวาแทฺงเหฺลก์ฝงู ์นัฺนมีราสสฺมรี ุงเริฺงอัฺอมาหัฺนแลลำเปัาคํเลงฑูคํหัฺนเสั้าเหฺลก์นัฺนไหฺยับรฺ หฺมาฺนคาติฺนเขั้าห๑แลยาฺวมีพัฺน
วาหัฺนแลลำเปัาคํชัฺกเอาตาฺมแรฺงแหฺ่งมัฺนคํไฑฺยั
อัฺอก์มาแทัหัฺนแลรำเปัาคํกฺลาฺวว่าแทฺ่งเหฺลก์อัฺนนิไหฺยัคํไหฺยัยาฺวคํยาฺวหนฺอฺยเสัฺยนิหฺนอฺั ฺย๑แฅฺวรฑีแลว่าอันฺ แท่งฺ เหฺลก์อัฺนนันฺ คํหฺนอัฺ ฺยมาแท้แลว่าหืสัฺนคํ
สัฺนแทัหัฺ้นแลรำเปั้าคํยํอขืฺนฑูคเํ ปฺนอันฺ พํอฺ มือไวฺยัจงิฺ กฺลาฺว
ว่าหฺนอัฺ ฺยเสฺยนิสัฺนเสฺยนิแฅฺวรฑีแลแทฺ่งเหฺลก์อัฺนนันฺ คํหฺนอัฺ ยตามคํมัฺกแห่งฺ ตฺนมันคํยอํฺ หอฺอก์เสัฺยจาันำมาฑูคํหัฺนเปฺนแทฺ่งเหฺลก์ฑำเหฺลม์๑มีปอฺ บฅำอัอฺ ม์
หฺวหาฺงทำกาฺงหัฺนแลคํตอัฺ งจาฤากฺฏ์ไวฺยัว่าฅฺอรทิฺบสฺมไจว่าอัฺนนำหฺนกัฺ
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มีหฺมรื ปาฺย๗รัฺอยปิฺนเปฺนคำไทฺยัว่านำหฺนกัฺ มี๔ล้านฺ ๗แสฺน๕หฺมรื กัฺอรแลคัฺวาฺนรำเปัาไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํมีไจชฺมชืฺนยิฺนฑีมาันกัฺ แลฺวคํเอาฅัฺอรฟัฺอรเขั้ามาไนบฺ
ราสาฺทหพฺรฺยาหัฺนแลนาฺคทฺลาัหัฺนคฺมีไจฺยซั ทัาฺนอยาฺนั กฺวมาันกัฺ คํพรฺ ฺอมกัฺนขํฺอกัฺบฑัฺวฺยรำเปัาเพิอฺ บํหืมัฺนฟฺอร
หัฺนแลรำเปัาคํแบฺกเอาฅัฺอรอัฺนนันฺ เขั้าเมิฺอนังฺ อยูทีควฺ รแก่ตฺนหันฺ แลคํกฺล่าวฺ เซิฺงพฺรฺยาว่าบัฺตนิเจั้าคูยงัฺ รักฺ ขัาแลปัฺนยังฺ อาวุฑทิบฺ หืแกฺล่ขัาคํยิฺนฑีแทัแลเทั้า
ว่าขาับมฺ ีขฺรฺอะข่าฺยเทิอฺ แลขํฺอเจั้าคูจงฺุ ปัฺนขฺรฺอะขาฺยหืขาัผืฺน๑พํอ
หืไฑฺยับวฺ รโพฺ่กกับฺ ส่มฺพาฺนเจั้าคูแฑ่เทิอฺ ะว่าอันฺ พฺรฺยานาฺคกฺลาฺวว่าขฺรฺอะข่าฺยนัฺนบฺมีสำนักแหฺงขาัแลขํฺอเจั้าคูจุ่งไพแอฺ่วแสฺวงหาทีไฑที๑เทิฺอะว่าอันฺ รำ
เปัากฺล่าวฺ ว่าแขฺกตฺวนันฺ บํไพแอฺ่วสฺงเขิฺอนิแลคัฺนท่านฺ หาับมฺ ีแลบํหา
หืไฑฺยัฑัฺงอัฺนขัาคฺบอํ ัฺอเสฺัยเริฺอรท่าฺนไพไหฺนแลคัฺนท่านฺ หาบํไฑฺยัฑัฺงอัฺนขัาคํจัตีจฟั ัฺอรฅัฺอรเหฺลก์ไหฺยเั หฺลม์นิฑูชฺแลว่าอัฺนพฺรฺยานาฺคไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํกฺวมาันกัฺ
แลฺวกฺล่าวฺ ว่าเจั้าคูจฺุงหฺนมิ ฺม์ติฺนหฺนิมฺมม์ ืก่อรฺ เทิอฺ ะขาัจรั ัฺองนัอฺ งชาฺยแหฺ่ง
ขัามาถาฺมฑูกฺ่อรแลรำเปัากฺลา่ ฺวว่านัฺองแห่งทฺ่านอยูทีไฑชาพฺรยฺ านาฺคกฺล่าวฺ ว่านัฺองขัาตฺนชือาขนันฺ เปฺนพฺรฺยาอยูรักสฺ าสฺมุทฑ์ฑ่านฺ ไตัแลตฺนชือสสนันฺ
อยูรักสฺ าสฺมุฑหฺนเหนิอตฺนชือยนันฺ อยูรัฺกษาพาฺยวัฺนตฺกแลขัานิมีกฺองเหฺลก์ลูั๑แลคัฺวาฺนมี
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คำอันฺ คำคฺวรรัฺองนัอฺ งขัานันฺ คํไพตีกฺองเหฺลกั แลพีฺนฅำนัฺนสัญญ
ฺ าหืรฑูั ัฺงนินัฺองแห่งฺ ขัาหาัมาแลรำเปัาว่าคัฺนมีสัฺนนันฺ คํจุงตีกฺองเหฺลก์แลพิฺนฅำแหฺ่งท่าฺนรีฺบ
เทิฺอะพฺรฺยานาฺคคํไพตีกอฺ งเหฺลกแลพิฺนฅำนัฺนแลฺวยาฺมนัฺนนาคฺคราชทัฺง๓ไฑฺยัยนิฺ คํชฺวรเอา
บริวาฺนแหฺ่งตฺนเขั้ามาหาพฺรฺยานาฺคตฺนเปฺนพีรอฺ ฑยาฺมฑฺยวกัฺนชุตวฺ แลฺวไหฺวัสาว่าพีเปฺนเจั้ายังฺ เคฺริงไจัเยิอฺ งไฑแลตีกอฺ งเหฺลก์แลพิฺนฅำรัฺองขัาทัฺง๓มานันฺ
ชาพฺรฺยานาฺคตฺนเปฺนพีคํบอัฺ เลั้าหืนัฺองทังฺ ๓ตาฺมฑัฺงพฺรฺยาวัฺอก์รำเปัามา
หาอาวุทฺธ์ทิฺบไฑฺยัแลฺวพัฺอยจิงฺ ไฅไฑฺยัขฺรฺอะข่าฺยนัฺนชุบฺรกาฺนหันฺ แลคัฺนสูเจั้าตฺนไฑยังฺ มีคเํ อาxมาหืเสฺยเทิฺอะยังฺ เคฺริฺงแลสฺงมัฺนพัอฺ เมิฺอเสฺยเทิฺอะนาคฺครา
ชาตฺนชือขนันฺ ไฑฺยัยนิฺ คำพีแหฺ่งตฺนเยิฺองนันฺ คํคฺยฑมาันกัฺ ว่าตฺวขัาเ
ปฺนผูัมพี ิฺสแลกำลัฺงอัฺนมาัแลขาัจรั ฺบกับฺ ฑัฺวฺยตฺวมัฺนหืเปฺนขฺรจฺวรไพชฺแลยาฺมนัฺนอยนาคฺคตฺนเปฺนนัฺองไหฺวสั าวาพีเปฺนเจั้าจฺุงอฺฑอยาไฑฺยักฺทำกฺ่อรเทิฺอะเรั้า
พีนอัฺ งคฺ่อยพฺรฺอม์กัฺนหาขฺรฺอะข่ายฺ หืไฑฺยัพรฺ ฺอม์แลฺวเรั้าหืมัฺนพัอฺ ไพกฺ่อร
เทิฺอะพาฺยลุรเรั้าคฺ่อยพฺรฺอม์กัฺนแลฺวเรั้าคัฺอยแปฺงรายเมืฺอไหฺวัสาเถิฺงเมิงฺ ฟาอินทฺ ธิราฺชหาักฺ จักฺทำหืมัฺนเมิฺอพาฺยหฺนาชฺแลอยว่าขัาคฺมีเคฺริฺงข่ายฺ _ฅำผืฺน
๑จัเอามาหืชฺแลอขวามีขาฺยลู๑ั อันฺ แต่งฺ แลฺวฑัฺวฺยฅำทังฺ มฺวรคํจเั อามารฺอม์กัฺนกับฺ
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ฑัฺวฺยพีทฺลาัชฺแลอาคฺคราชาเทวีคํยิฺนฑีมาันกัฺ คํรบัฺ เอาเคฺรงิฺ ขฺรฺอะข่ายฺ ทฺลาัฝงุ นัฺนพฺรัฺอมแลฺวชฺวรกัฺนเขั้าไพไนบฺราสาฺทแลฺวคํเอาหืรำเปัาหัฺนแลมัฺนคํรัฺบเอา
ไฑฺยัแลฺวคํเอาสฺบุสฺอฑยังฺ ตัวฺ ฑีไฑฺยัแลฺวคํสัฺงอำรานาฺคทัฺง๔ตัฺวแลฺวมันคํจิฺงเอาฅัฺอรปฺอบ์ฅำอันฺ อัอฺ ก์จัา
เมิฺงนาฺคหันฺ แลพฺรฺยานาคฺคราชาทฺลาัคํคฺยฑ์มาันกัฺ คํมาจฺยรจากัฺบฑัฺวยกัฺนเพีฺอจํแปฺงลาฺยเมิอฺ ไหฺวัสาเถิฺงพฺรฺยาอินฺทเจั้าฟัาพุรั แลฑัฺงตฺวรำเปัาคํไพตาฺมทาฺง
เกั้านันฺ คํพัฺอกมารฺอฑหัฺวขฺวเหฺลกั ห์ ัฺนแลคํผฑุ อัฺอเมิฺอสูขฺวเหฺลก์ทินัฺนรื
ตฺอม์นำจัามาติฑฺ กัฺบตฺวมัฺนคฺบมํ ีแลวฺอก์ทฺลาัคํพรฺ ัฺอมกัฺนมาตัฺอรมารัฺบแลฺวคํกฺล่าวฺ สักฺ เสิฺนยกยํฺอชุตวัฺ แลทีนัฺนรำเปัาคํเอาฅัฺอรทิบฺ ปฺอบ์ฅำตัฺงไวัทำกฺลาง
หฺมู่วัฺอก์ทลฺ าัแลฺวคํกลฺ ่าวว่าท่านฺ ทฺลาัจุงมายฺกฑูเทิฺอะวฺอก์ทฺลาัคํชฺวรกัฺนมา
ยฺกยัฺงฅัฺอรทิฺบเหฺลก์คบฺ ํแขฺวรคฺบํขืฺนไฑฺยส๊ ัฺกหฺนอัฺ ฺยจิงไหฺวัวาขฺองอัฺนหนักส์ ัฺนนิพรฺ ฺยาเจั้าฑัฺงฤาแลเอามาไฑฺยันนัฺ ชารำเปั้าคํเลั้าแตเคฺลั้าเถิฺงปฺลายหืวัฺอกทฺ
ลาัไฑฺย๊รูัชุอัฺนหัฺนแลวฺอก์ฝุงเปฺนบริวาฺนรูัแลฺวคํไหฺวัว่าขํฺอมหาราช
เจัาจุงฺ เอาเหฺลัฺกห์ ืตูขัาทฺลาัไฑฺยัหัฺนยัฺงคุรอัฺนวิเสฺฑแห่งฅัฺอนทิบฺ ฑูเทิอะว่าอันฺ พฺรฺยาวัอฺ ก์กลฺ าฺววาคัฺนสูทฺลาัไฅหัฺนฑัฺงอัฺนจฺุงเอากันฺ หฺลีกฟ์ ีฺกไพก่อรฺ คูจักทฺ ำ
ริทฺธีหืท่าฺนทฺลาัหัฺนชฺแลวาอันฺ แลฺวคํยฺกเอาฅัฺอรปฺอบ์ฅำขึฺนวาฺงไวฺยัเหฺนอิฺ มืแหฺงตฺนแลฺวกฺลาฺวหฺนฺอฺย๒
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วาอันฺ ฅัอฺ รอัฺนนัฺนคํหฺนอัฺ ฺยไพเทั้าเขฺมแสฺ่วแลฺวคํเอาเขัาเหฺนบัฺ ไวฺยัไนหูแหฺงตฺนหัฺนจิงฺ เอาอฺอก์มาตัฺงเหฺนอีฺ มืเบิฺงขฺวาแลฺวกฺลาั ฺวว่าไหฺยัว่าอันฺ เขฺมเหฺลม์นัฺนคํ
ไหฺยัมาบฺรหฺมาฺนเทั้านิยาฺว๔วาเอามากฺอฑกับฺ แอฺวแลฺวมีตฺนสุงว่าไฑฺยัสอฺ งหฺมีฺรวามีหฺวเทั้าพู
มีตาอันฺ ไหฺยัแลมีรxาสสมีเปฺนฑังสาฺยฟัาแมฺบนันฺ แลมีสบฺ ไหฺยเั ทัา้ ปาักฺ ปฺตูวฺยงมีริฺมปาฺกั อัฺนไหฺยัแลยาฺวกฺลาั ผาฺยเปฺนฑังฺ ฅฺมฑาฺบสฺรีกัฺนไชนันฺ แลพฺรฺยายักฺ ทฺ
ลาัอัฺนไฑฺยั712ถำนัฺนคํอยัาฺนกฺวมาันกัฺ บํอาฺฑจัอยูไฑฺยัคํเอากัฺนเขั้ามาไหฺวัสาแลขํฺอพฺอรเซิงฺ
รำเปั้าจิฺงวาฺงริทฺธิแห่งฺ ตฺนหัฺนแลจิงฺ ฅืฺนเปฺนตฺนมาฑัฺงเกัาหัฺนแลว่าหืฅัฺอรปฺอบฅำหฺนอฺั ฺยเทั้าเขฺมแลฺวเอาเหฺบไสัไหฺววฺยัไนหูแหฺงตฺนคํเอายักฺ แลวัฺอก์ทฺลาัเขั้า
ไพไนถำอันฺ เปฺนทีอยูแหฺ่งตฺนแลฺวคํมาวาฺงไวฺยัยงัฺ อาชฺญาอนามบตํคืฺวา
หืวัฺอกทฺลาั สิตวฺ นันฺ เปฺนเสฺนาผูัไหฺยัอัฺนไสไวฺยัตาฺงตาตัฑฺ คำอันฺ คฺวรเถิฺงไวฺยัพัฺอฺยหืไหฺวัอัฺนบํควฺ รเถิงฺ นัฺนทีนนัฺ เสฺ๒นาทัฺง๔ตฺนรำเปัานันฺ มัฺนมัฺกไฅไพแอฺวเหฺลรั
ทีไฑคํไพตาฺมไจัแหฺงมัฺนไนทิสสทังฺ ๘ทิสสมัฺนคํไพกฺทำมิฑฺ ตฺนยักฺ ทฺลาั
มิพฺรฺยาหฺวฅฺวาฺยแลพฺรฺยาหฺวเถิกฺ พฺรฺยาหฺวรุังแลพฺรฺยาหฺวมฺอม์แลพฺรฺยาหฺนัามฺลาั พฺรฺยาหฺวยักฺ แลพฺรฺยาหฺวเสิฺอทฺลาั ฝุงนัฺนคํชฺวรกัฺนแอฺ่วไพฺ๒มากับฺ ฑัฺวฺยกัฺน
ชุวัฺนบํขาฺฑสาฺยหัฺนแลยังฺ มีไนวัฺน๑รำเปั้าคํชฺวรเอาพฺรฺยายักฺ ทัฺง๔มาสู่ถ้ำแห่งฺ มัฺนแลฺวคํฺมาชฺวรกัฺนกิฺนเหฺลั้า
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มาันกัฺ หัฺนแลพฺรยฺ ายัฺกสีตฺวพัอฺ ก์ไพัมัฺนคํไพสฺงเถิฺงหฺวขฺวเหฺลัก์นนัฺ แลฺวยาฺมนันฺ รำเปัาเถมิอฺ เถิฺงวฺยงราชพุัรแลทีนัฺนเรำเปัาส่าฺงไหัหลฺ ๋มาแลฺวยํฺอหฺวฑูคํหัฺน
ลฺ๒กาฺยไสัไวฺยัทีปาฺกปฺตูทินิเปฺนยมฺมราชาว่าสัฺนนิลำรำเปัาว่าลาฺยรักฺ ทีนิ
เปฺนทีอยูแหฺงพฺรยฺ ายฺมชฤามาคูจถั าฺมผูไั ชั๒สฺองฅฺนนันฺ ฅฺนไชัว่ามีอายุหาัสฺยงั แลฺวเขิฺอทังฺ ๒จิงฺ จัเอามืงฺ ทีนิแลรำเปัากฺลาฺวว่าคูหาั ไฑฺยฏั บฏิบตัฺ พุรั จาัโลฺกทังฺ ๓แลฺวบํหื
เอาไฑฺยัสยฺ ังเขิฺอฑังฺ ฤามาเอาคูมาชายมฺมรา
ชาบุรสิ สแหฺ่งยฺมภิบาฺนสฺองฅฺนนันฺ คํชัฺกเอารำเปัาเขั้าไพไนวฺยงหัฺนแลรำเปัา้ คํคยฺ ฺฑม์ ัานักฺ มัานักฺ คํชัฺกเอาเขฺมทิบฺ อันฺ อยูไนหูนัฺนอัฺอมาวาหืไหฺยแั ลฺวคํเอาตียัฺงฅฺน
ไชันนัฺ หืท่าฺวไพหัฺนแลคํแกัเอายัฺงเชิฺกผูัมตัฺ ตฺนนันฺ อัอฺ เสัฺยแลฺวคํเอา
ฅัฺอรตีเขัา้ เมิฺอสู่วยฺ งยมฺมราชาหัฺนแลผีทลฺ าัคืฺวาผีหฺวฅฺวาฺยแลผีหฺนาั มลัาคํกฺวมาัฺกเนักฺ จิงฺ ฟัาวฺ แลฺนเมิฺอไหฺวัสาพฺรยฺ ายมฺมราชาวาผิฺฑเสฺยั แลฺวพาฺยนัฺอมีผี
หฺนาขฺนตฺว๑แลฺวเอาฅัฺอรตีเขั้ามาหัฺนแลยาฺมนันฺ พฺรยฺ ายมฺมราชา
สิฺบตฺนคํฟาั วฺ แลฺนอัอฺ มาฑัฺวยฺ อัฺนฑ่วฺ ฺรแลพันฺ มาันกัฺ คํหัฺนเปฺนอัฺนรัายฺ สัฺนนันฺ จิงฺ รัฺองถาฺมว่าเจัา้ คูเปฺนเทวฑาตฺนไฑมีชฑื งัฺ ฤาแลขํฺอจุงบัฺอมาแก่ตขุัฺ ทฺลาัไฑฺยัยิฺนฑูเทิอฺ ะ
ว่าอันฺ รำเปั้ากฺลาฺวว่าคูอยูเถิฺอรฑัอฺ หฺมัากฺ ปาฺกถำนำบัฺตพุรฺ้ แลเปฺนตฺนบฺรเสิฺฏ
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เกิฺฏมามีชืลำเปัาแลฑังฺ สูทลฺ าั ไฑอยูไนถานที่นิชืฑงัฺ ฤาจุง่ บัฺอมาพันฺ นักฺ เทิอฺ ะคัฺนยัฺงนาฺนฑังฺ อัฺนคํจเั อาฅัฺอรติเขัาไพหืสบิฺ หาฺยวาฺยทังฺ มฺวรชฺแลยาฺมนันฺ ยมฺมราชากฺลาฺว
วาตูทลฺ าันเิ ปฺนพฺรยฺ ายมฺมราชาวสิบฺ ตฺนแลตฺน๑ชืคฺวาฺนวาฺงตฺน๑ชืแยงวาฺง
ตฺน๑ชือีทนืฺ วาฺงตฺน๑ชืซนืฺ วาฺงตฺน๑สีวาฺงตฺน๑ชือลฺงวาฺงตฺน๑ชืฺวาสฺงตีวาฺงตฺน๑ชืฺวาวาฺงวุควฺ าฺงวาฺงตฺน๑ชืฺวาอีทนืฺ วาฺงตฺน๑ชืฺวาวืฺนคฺวาฺงแลรำเปัากฺล่าฺวว่าสูเปฺนพฺรยฺ า
แก่ท่าฺนฑังฺ ฤาแลบํพิจฺจรณาถัฺวฺรถีนัฺนชาอัฺนคฺวรเอาแลบํคฺวรเอาคฺบํรูั
ฑังฺ ตฺวคูนิไฑฺยัพำเพฺงบฏิบตัฺ คฺองมาเปฺนอันฺ หฺลาฺยแลฺวเปฺนอัฺนจับํรเูั ถั้าบํรูัตาฺยไฑฺยัขัามฺ พันฺ จาักฺ โลฺ่กทังฺ ๓แลฺวฑังฺ ฤามาแต่งฺ ฅฺนไชัมามัฑฺ เอาคูนิชาพฺรยฺ ายมฺมรา
ชาตฺนนันฺ กฺล่าฺวว่าเจัา้ คูอย่าไฑฺยคั ฺยฑกฺ่อรเทิฺอะอัฺนฅฺนลุ่ม์ฟาั นีมีชเื หฺมริฺ
กันฺ คฺมีมาัหลฺ าฺยแลฅฺนผูนั นัฺ ไพเอาผิฺฑเสัยฺ คฺวรรูัไฑฺยแั ลรำเปั้าว่าสัฺนนินบัฺ ว่าแทัแลสูไพเอาหฺนงัฺ สืมาฑูกอฺ่ รว่าสัฺนนิพรฺ ยฺ ายมฺมราชาสิฺบตฺนนันฺ คํราทฺธนาเอารำ
เปัาเมิฺอสู่ทอิ ยู่แห่งฺ ตฺนหืนงัฺ อยูฑีหัฺนแลคํเอากุตฺตอามาฺฑเอา
หฺนงัฺ สือัฺอมาไขอ่าฺนฑูคบฺ ํออัฺ ชืฺวรำเปัา้ สัฺกแห่งฺ คํอา่ ฺนไพสุฑปฺลาฺยเถิงฺ ทีหฺมาฺยชืวัฺอก์ทลฺ าันนัฺ ไฑฺยพั นัฺ ปฺลาฺยสาฺมรัฺอยฺ ๕๐ตฺวเกิฏฺ มาไนหฺนาั หิฺนไสัไวฺยัว่าวัอกตฺวเกิฺฑมา
ไนหฺนาั หีฺนอัอฺ มานัฺนคฺวรหือาฺยุยุ๓รัฺอยฺ ๔6ปฺลหี ฺมาฺยไวฺยัว่าสัฺนนิแลยาฺมนันฺ รำ

ปริวรรต

วอกไครหิน วัดบ้านแหลว ผูกที่ ๓ หน้าที่ ๑๒

203

เปั้าคํหฺยุบเ์ อาปิฑฺ แลนำหฺมืก์มาแขฺวฑมาลฺบูเสฺยั ยังมืฺxชวัอฺ ก์ทลฺ าัเสัยฺ สฺยงั ว่าคูซาฺบแลฺวแต่นิเมิฺอหฺนาั ค่าอัฺนเปฺนวัอฺ ก์ทลฺ ัาบํหืมีโท่ฑฺ สังฺ แลว่าอันคํลุัก์พ่าฺยหฺนีไพหันฺ แล
รำเปัาคํอัฺอก์จาั วฺยงยมฺมราชาสิฺบตฺนคํบํไพเอาไฑฺยหั ัฺนแล
คํลฺวฑเอากันฺ เมิฺอไหฺวัสาติฺจาฺฑวาฺงอฺงฅาฺนคืทาั วฺ จตุโลฺ่กทังฺ สีเขั้าจำจฺยรจากัฺนแลฺวคํเมิฺอไหฺวัสาเถิงฺ อินทฺ ธิราฑเมิงฺ ฟัาหัฺนแลคัฺวาฺนพฺรยฺ าวัอฺ ก์หฺนีออฺ ก์วฺยงยมฺมราชา
แลฺวคํฺมาไขัฺองไส่หยฺ ่าที๑ท่าฺวไพคํลฺอฑสฑุงั
อืนฺ ชืฺนมาแลฺวมัฺนคํรำเพิงฺ ฑูคฺรีฺงนไจว่าคํลฺวฑ์เปฺนคำฝัฺนหัฺนแลยาฺมนันฺ เสฺนาวัอฺ กทังฺ สีเปฺนเคั้าวัอฺ ทฺลาั ไหฺวัว่ามหาราชเปฺนเจัา้ กิฺนเหฺลา้ั นักฺ เมั้าแลหฺลบั ์อยูทงัฺ ฅืฺนบํตืฺน
แลบัตฺ นิสฺวา่ ฺงเหฺล้าั ตืฺนมายัฺงเปฺนฑังฺ ฤาชาว่าอัฺนรำเปั้า
ลุัก์มานังฺ อยูแลฺวแกัยัฺงคำฝัฺนนันฺ แก่วัฺอทังฺ ทฺลัาว่าบัฺตนิคูไพลฺบุหฺนงัฺ สืเรั้าทฺลัาเสัฺยจัหืยมฺมราชาไฑฺยโั ท่สฺ เรั้าทฺลาแลฺวแลยาฺมนันฺ วัอฺ ทฺลาั ไฑฺยยั ิฺนแลฺวคํหืสาธุกาฺนเถาม
นาคุรชุตฺวแลฺวยังฺ มีกาฺลฅาฺบ๑อินทฺ ธิราชคํนัฺง
อยูเหฺนอิฺ หฺริฺนบณฺฑุกมฺพลสีลาบาฺฑมีหฺมู่ทิพพฺ คณฺณาทฺลาั หัาแวฺฑลัฺอม์ออัฺ มาเปฺนบริวาฺฬตาฺมบฺวราฺนแหฺงชัฺนฟัาคฺมีแลยาฺมนัฺนพฺรยฺ านาฺคตฺนอยูพนืฺ สฺมุฑไพาฺยวันฺ
อัอฺ นันฺ ตฺนชือคฺคราชานัฺนกับฺ ทังฺ พฺรยฺ ายมฺมราชาตฺนซฺอรริฅฺวาฺนวาฺงนันฺ คํพรฺ ัฺอม์กนัฺ ไหฺวสั าว่าขัาแก่
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น๗

มหาราชเปฺนเจั้ายังมียัฺกวัอฺ เถิฺอรตฺว๑ฑฺัอหฺมาฺกปาฺกถำนำบัตฺ พุรั แลยัฺงเปฺนสตฺตริสาฺนชืฺวารำเปัา้ ว่าอันฺ มัฺนมากฺทำอานาทฺวรบํฅฺบอยำไผแลมีไจมักฺ ไฅกฺทำรัายฺ แก่
ท่าฺนมัานักฺ แลขํฺอมหาราชเจัา้ จุ่งแต่งฺ สกุรโยฺธาลฺงไพฑัฺบวฺอฑเสฺยั แลฺว
หืผูัขัาทฺลาั ไฑฺยัสยัุ ัฺอยฺ บุรxนัฺนเทิอฺ ะไหฺวสั าสัฺนนิแลฺวอินทฺ ธิราฺชรูแั้ ลฺวคํหือานุญาฺตชุบฺรกาฺนแลฺวคํสงพฺรยฺ ายมฺมราชาแลพฺรยฺ านาฺคตฺนชือคฺคนาราชาแลฺวคํพอัฺ ไสพสู่ที
อยู่แห่งฺ ตฺนตาฺมสัวฺ สสฺฑีคฺมหี ัฺนแลยาฺมนันฺ อินทฺ าธิบติราชาถาฺมอา
มาฺททฺลัาว่ายัฺกวัอฺ ตฺวนิมนัฺ เกิฺฏยาฺมไฑแลมีริทธฺ ีอานุภาฺบสัฺนนิชายาฺมนันฺ เสฺ๒นาพากัฺนลฺวฑไพแลรูตั้ าฺมลุรนัฺนว่าแต่นิฅืฺนหฺลงั นาฺนไฑฺย๕ั ปียัฺงมีหฺริฺนลูั๑แตฺกอัอฺ มา
เปฺนไขัหหิ รฺ ิฺนลูันนัฺ ไฑฺยัถตฺูั ัฺองแฑฺฑลฺมลฺวฑ์เปฺนวัอฺ ตฺวนิ
มาแลยาฺมนันฺ มามันฺ คํมีเตชรทฺธีอานุภาฺบไฑฺยัสฺองปฺลีสาฺมปฺลีนิมนัฺ คํไพรฺยรสาตฺรสิฺลมฺนคฺองทฺลัาไฑฺยัแลฺวลฺวฑกาฺยเกิฺฏเปฺนทิบฺ แลผาฺบแพัยงัฺ ยัฺกทฺลัาแพันาฺคแล
เสิฺอสิงฺ ทฺลาั ลฺวฑไถพเถิฺกเซิงฺ มาังฺ หฺนัฺงสือนัฺ ตาฺยเสฺยั สัฺนนิ
ขัาแลอินทฺ าธิราฺชคํถาฺมเทวบุฑเทวฑาหฺมู่ไฑอาฺฑจัเอากำลังฺ ลฺงไพแวฺฑวังฺ ขัฺงเอายัฺกวัอฺ ตฺวนัฺนไฑฺยัชายาฺมนันฺ เทวบุฑตฺนชืฺวาวิสุกมฺม์เทวบุฑฺ ว่าอัฺนจิงฺ ไหฺวัวา่ บุคฺ
ละผูัไฑแลไฑฺยัสมฺมาธิจฑิฺ กัฺบฑัวฺ ยฺ พฺรนวเลากุตฺตรลธมฺม์นิหาัฺก

ปริวรรต

วอกไครหิน วัดบ้านแหลว ผูกที่ ๓ หน้าที่ ๑๔

205

ปริวรรต
ไฑฺยัอานุภาฺบฑัฺงนิรืวัฺอตัวฺ นิแมฺนฺวา๒ฟัาแลฑิฺนกับฺ หืเปฺนมัฺนแลไฑฺยับฏิบัฺตสูฑรฺยรเถิฺงฑัฺวฺยคำอุสสหวิริยขนฺตีแลจิฺงเกิฺฏมีอานุภาฺบสัฺนนิคบฺ หํ ฺลาั ฺงเหฺลิอฺอ์
เสฺัยฅฺนแลขํฺอคุรเราชเจั้ามีคำเมตฺตากรฺุณณ
ฺ าหืผูัขาั ไพรัฺองเอามัฺนมาสู่ชัฺนฟัาทินิแลฺวเรั้า
พัฺอฺยปัฺนยฺฑสัฺกหืมัฺนมียฑฺ หฺนอฺั ฺย๑รักสฺ าั ลฺยงั มัฺนไวฺยัไนเมิฺงฟัาทีนแิ ลพาฺยหฺนัาคัฺนมัฺนเหฺลิอฺอ์อาญฺญาคัฺอฺยมัฺตเอามัฺนไนเมิงฺ ฟัาทีนีคํจิงบํหฺนีพนวิไสกำลัง
มหาราชเปฺนเจั้าตฺนมีมหากรุณฺณาอัฺนมัาจิงฺ ฑีชฺแลไหฺวัว่าสัฺนนิแลฺวอินฺทาธิราฺชไฑฺยัยิน
แลฺวคํอานุญาฺตชุบฺรกาฺนจิฺงแต่งฺ หืวิสกุ มฺมเ์ ทวบุตล์ ฺงมาจัาฺกชัฺนฟัาตาวติสํ าลฺงมาสู่ทอี ยูแ่ หฺ่งพฺรฺยาวัฺอแลฺวคํบอัฺ แกัวัฺอนัฺอยทฺลาั ว่าคูนิเปฺนราชทุตาแห่งฺ
อินทฺ ธิราชเจั้าไชัหืคูมาเอาพฺรฺยาเจั้าแหฺงสู
ขืฺนเมิฺอเสฺวิฺยทิพฺพสมฺบตฺติสุกอ์ ยูไนเมิงฺ ฟัาพุรั แลสูจงุ่ ไพไหฺวัสาพฺรฺยาเจั้าแห่งสูมารัฺบคูริฺบเทิฺอะวัฺอนัอฺ ฺยทฺลาั คํแลฺ่นเขั้าไพบัฺอพฺรฺยาเจั้าแห่เขัาหัฺนแลพฺรฺ
ยาวัอฺ ไฑฺยัรูัแลฺวคํชฺวรเอาวัฺอทฺลาั อัฺอมาตัฺอรมารัฺบวิสกุ
เมฺมเ์ ทวบุฑ์แลฺวคํบัฺอตาฺมอัฺนตฺนไฑฺยรั ัฺบเอาอาญฺญาแหฺ่งอินทฺ าธิราฺชลฺงมาชุบรฺ กาฺนหัฺนแลรำเปั้าไฑฺยรั ูัแลฺวคํสงัฺ อำลาเสฺ๒นาทังฺ ๔ฑัฺวฺยอันฺ หาคองบฺรหฺ
มาฺฑบํไฑฺยหั ืไสไจรักสฺ าลูักห์ ลฺ าฺนแลทีอยูแ่ หฺ่งตฺนหืหมฺ ัรคุงฑีแลฺวคํหฺก
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น๘ เหิฺนกับฺ ตาฺมวิสกุ มฺมเ์ ทวบุฑขืฺนสู่ชัฺนฟัานันฺ พฺรอัฺ ะเพิอฺ จัเมิฺอเสฺวยิฺ ทิพฺพสมฺบตฺตสิ ุัก์หัฺนแลเมิฺอลุรจัเปฺนสัฺนไฑไพบคํบํแจังฺ คฺ่อฺยฟังฺ ปัฺตหฺนาั หัาฺกจัไขไพชแล
แปฺฑ ตติยอันฺ ถฺวร๓นิตถฺ ิตาคํบฺ่วรมฺวรกาฺลคฺวรเทัานิกฺอรแลสฺรเฑฺส
สฺรเฑฺสแลฺวยาฺมเวลาสัฺนพฺยรจ๋เหิฺยนาฺยเหิฺยบุรเฮฺย จุฬสกฺกราฺชไฑฺยั1283ตฺวปฺลีเตัา้ เสฺสเฑิฺอร11ลง5ฅำเมฺงวัฺน7ไฑฺยักาฺบไจแลบุรเฮยผูขัาไฑฺยัขยฺ รธำผูันิ
ไหฺวัคำชูเชาฏกวรพฺรพฺุทฺธสฺ๒นา
5000วสาผูขัาขํฺอมีบฺรฺยาวฺองไวไนชาตินิแลชาติหฺนัาแฑเทิฺอะตาฺมคำบฺราถฺนาแหฺ่งผูขัาอยาไฑฺยัคลฺ าฺทไฑฺยัคลฺ าทังฺ บิตามาฑาญาติกาวงฺสาชุผูชุฅฺนขํฺอหื
มีสุั๓บฺรกาฺรแทแฑเทิฺอะ__
สุทินํวตเมทานํมคลผลเยาวนิพานํบรมํสุกฺขํธุวํแฑเทิฺอะ ชฺยฺงแสฺนแกฺวกฺวาฺงทาทาฺงกฺลาฺงเมิฺงแลธมฺม์วัฺตบาฺนแหฺลวฺ แลนาาฺยเหิฺย
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ธมฺม์วัฺฑบัาฺนแหฺลวฺ วัฺอก์ไคฺรหีฺน
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ปริวรรต
หฺนัารัฺบปฺลาฺยวัฺอไฅหิฺนผูัถวฺ ร๓แแล
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๏หฺนาัรัฺบเคฺลั้าวฺัอไคฺรหิฺนผูัถวฺ ร๔แล ผูสั แี ล
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||นเมาตสสตฺถ|ุ |คืฺวาพฺรฺยาวัอฺ คํปัฺกกิฺลาฺน๒หฺกเหิฺนเมิฺอรฺอฑปฺตูวฺยงตาวติสํ าอฺอรทาฺงวิสกุ มฺมเทวบุฑแลฺวตฺวมัฺนเขั้าปฺตูวฺยงเมิฺอฑัฺงอัฺนตาฺมนัฺนยังฺ มีพรฺ ฺยา
เทวฑาตฺน๑ชืฺวาวิรูรหอัฺนเปฺนนาฺยปฺตูแลเอาหฺมูทิพฺพคณฺณาทฺลาัมาตืฑฺ แลปฺตูไวฺยับํปฺอฺยหืมัฺนเขั้าเมิอฺ หัฺนแลยามนัฺนพฺรฺยาวัอฺ กรำเปั้ากฺลาฺววาเธ
วบฺุฑแลเทวฑาทฺลาันิคํแหฺลแั ทัหฺนอํฺ วิสุกมฺมเทวบุฑคํรัฺบเอาอาชฺญาอินฺทาธิราฺฑรฺองคูมาเถิฺงเมิฺงคูแลตาฺมอาชฺญามาแลฺวพฺอยฺ มาตึฑฺ ขังฺ ปฺตูไวฺยับหํ ืคูเขั้า
เมิฺอสฺันนิกลฺ าฺวเทพฺพคณฺณาทฺลาัแลรำเปฺลั้ายังฺ ถผฺงถฺยงกัฺนอยูฑัฺงอัฺนยาฺมนัฺนเหฺตวาเขัาเจั้าทฺลาั
ชฺมอัฺนเปฺนนาฺยปฺตูนนัฺ กฺลาฺวเซิฺงลำเปฺลาั วาพฺรฺยาเจั้าอยาคฺยฑกฺอรเทิฺอะเหฺตวาเขัาเจั้าทฺลาัชมฺ อัฺนเปฺนนาฺยปฺตูนนัฺ คฺบํรจํ ัเจั้าสักเทิฺอะจิฺงบํหเื จั้าคูเขั้าเมิฺอ
ฑัฺวฺยงาฺยสัฺนนิแลตฺวขัาหาัจัรฺองนาฺยปฺตูไขหืชฺแลวาอันฺ แลฺววิสกุ มฺมเทวบุฑจัรฺองนาฺยปฺตหู ืชฺแล
ยาฺมนัฺนนาฺยปฺตูรูแลฺวคํไขปฺตูวฺยงไวฺยัฑีแลฺวฑัฺวฺยฑีแลฺววิสุกมฺมเทวบุฑคํชฺวรกัฺนเขั้าเมิฺอสูวฺยงพฺรฺยาอิฺนหัฺนแลมัฺนคํเลฺงหัฺนรสสฺมีอัฺนรุงเริงฺ ไสังาฺม
นาฺงทิพฺพรํสมี าันกัฺ คืวฺ าทาฺนทาฺวบฺรพาฺนอันฺ บฺรจิฺตริสสฺน๒างาฺมแลฺวพาฺยไนบฺราสาฺทอัฺนแลฺวฑัฺวฺยแกัฺวแล
ฅำลาฺงพฺรอฺ งเปฺนหฺรํฺอเงิฺนหฺรํฺอฅำแลบฺรฑัฺบบฺรฑาไพัฑัฺวยนำแตฺมมีวณฺณอัฺนแฑฺงงาฺมหฺลาฺยบฺรกาฺนตาฺง๒ลาฺงพฺรฺองคํบฺรฑัฺบบฺรฑาฑัฺวฺยฑัอฺ ไมัทิฺพอัฺนมี
รสสอัฺนหฺอมตฺรฺบโทไพัไนวฺยงอิฺนทัฺงมฺวรคฺวรสฺน๒ุ ก์ชฺมชืฺนยิฺนฑีมาันกัฺ วิสุกมฺมเทวบุฑคํคฺวรเอารำเปฺลั้าเมิฺอรฺอฑเวเชยฺย
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นฺตบฺราสาฺทซฺองหฺนาอินทฺ าธิราฺฑแลฺวไหฺวัวาผูขัาทฺลาัคํรบัฺ เอาอาชฺญาแหัฺงมหาราชเจั้าไพัรอฺ งเอายังฺ วัฺอยักฺ คํไฑฺยัมารฺอฑแลฺวขัาแลคัฺนอินฺทธิราฺฑรูแลฺวคํ
แสฺงถาฺมวายัฺกทิฺพนันฺ เปฺนตฺวไฑัชาลำเปฺลั้าขาฺนวาขัานิแลคณฺณาทฺลาัคํติตฺยรวาวัฺอเถิฺนตฺวนิเปฺนฑังฺ บํรูรฑีฺ เมิงฺ
สัฺงแทัหฺนอํฺ ฑังฺ ลืขาฺนวาสัฺนนิชากาฺนอันฺ ไหฺวันฺบคฺรฺบอยำแอยฺงนันฺ พฺอฺยหาบํไฑฺยเั ปฺนกาฺนอันฺ บฺรหฺมาฺทสหาวสัฺนนิชาคํคฺวรฑีตาฺยแทัหฺนอํฺ อินฺทาธิราฺฑจิงฺ กฺ
ลาฺววาฑังฺ นิลำเปฺลาั ตฺวนิเปฺนยัฺกทิฺพอยูนมนุสาโลฺกพาฺยไตับรํ ูคอฺ งรีฺฑเมิงฺ สังฺ แมฺนผิทฺ ราชบา
เวณีไพัคํคฺวรอานุญาฺทหืมัฺนเสักฺอรขฺรูณฺณาวาสัฺนนิแลฺวอินฺทาธิราฺฑคํถาฺมทิฺพคณฺณาทฺลาัวาทีไฑัอัฺนบฺมเี จั้านาฺยเทิฺอะนัฺนชาบญฺจสิขาเทวบุฑไหฺวัทีอัฺน
ปัฺกมฺลาั มคฺล๎ ะแหัฺงมหาราชเปฺนเจั้ายังฺ ชฺุฑนาฺยมัาเสัฺยผู๑ั ขัาแลอินฺทาธิราฺฑกฺลาฺววา
คฺวัานมีสัฺนนัฺนเรัาคํจัปงฺุ อาญาหืไพัเปฺนนาฺยพัฺวะมฺลาั แลไสฺยัชืฺวาลำมฺลาั จุงมีเทิอฺ ะทิพพฺ คณาทฺลาัคํจำหืรำเปฺลาั แลมัฺนคํเทั้านฺบนฺอบตฺวไพันฺอย๑หัน
แลอินฺทาธิราฺฑคํหืผอู าญานำไพัเถิฺงทีขรฺ ัฺอก์มฺลาั มคฺล๎ ทีนัฺนแลฺวตังฺ ไวฺยัหืเปฺนนาย
มฺลาั แลฺวคํยนิฺ ฑีมัฺนคํตงัฺ อยูทีนัฺนตาฺมสฺวสสฺฑหี ัฺนแลลำเปฺลาั เปฺนนาฺยมฺลาั แลฺฺวมัฺนคํไพัจัฺฑฑูมลฺ าั ตาฺมเวฺกแลกาฺนมฺลาั นันฺ พันฺ ตัวฺ มีพฺรฺอมบํหซื ฺูฑกาฺนแลฺว
เอาหาฺงแตฺงหืเทวฑามฺลาั ทฺลาั ปิฺนปฺวงฑัฺวฺยนำแลหฺยัาเขั้าแหฺลวฺ ชูวัฺนบํหืขาฺฑแลฺวคืฺวาปัฺฑกฺวาฺฑขัฺฑสีหืหมฺ ฑหืไสชุตวฺ มัฺนคํปฺวสัฺนนิอยูไจฺย๒ั
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นาฺนไฑฺยัเกิฺงเฑิฺน๑มฺลาั ทฺลาั คํหฺมฑไสแลฺวบํหฺอรเกิฺฏมาชุตวฺ นาฺนไฑฺยัเฑิฺน๑แลฺวเทวฑาทฺลาั คํพฺรฺอมกัฺนมาปูชาแกฺลลั ำมฺลาั ฑัวฺ ฺยเขั้าเหฺลั้าแลโภชฺนอา
หาฺนกาฺนกินฺ มาันกัฺ ชุวัฺนหัฺนแลทีนัฺนลำคํถาฺมเทวบฺุฑxแลเทวฑาทฺลาั วาบัฺฑนิคูมาเปฺนเจั้าแกฺลลั ำมฺลาั สัฺนนิมพี ืฺงเพีฺนนันฺ ชามัฺวาไหฺยั
เทั้าไฑัชาเทวฑาทฺลาั ขาฺนวาบฺมีฺงสังฺ แลลำเปฺลั้าวามีพงืฺ หาทีเทิกฺ ะบํไฑฺยสั ัฺนนิคูเหฺมิรเปฺนไหฺยลั ำเหฺลิฺอทาฺนทฺลาั เพิฺงมีชฺแลมัฺนกฺลาฺววาสัฺนนิเทวฑาทฺลาั วา
ไผบํวาเปฺนไหฺยัเปฺนสูงสัฺกเทิฺอะพํฺอวาเปฺนจ่ามฺลาั ปฺวมฺลัาแหังฺ ทาฺนหืพีบฑํ าฺยแลคัฺนทาฺน
บํไสัไจปืฺงปฺวหืฑีหเื พิฺอฑัฺงสัฺนราชวัฺฑคํจัมีแกฺลทั าฺนชฺแลยาฺมานันฺ ลำเปฺลาั ไฑฺยัยนิฺ คํลฺวฑคฺยฑ์มาันกัฺ แลกฺลาฺววาฑังฺ ลืมาฑูแฅฺวรคูสัฺนนิชาคูอยูเถิฺนนัอฺ ปฺ
ลาัถำนำบิฺตทชานัฺนคํไฑฺยัเปฺนไหฺยัเปฺนพฺรฺยาแกฺลทั าฺนกฺอรฑาฺยฑังฺ ลืแลมาจุมาลาฺยxภาฺงคู
สัฺนนิหืคูมาเปฺนจ่าลฺยงมฺลาั นิชาคูบํอยูแลวาอันฺ แลฺวคํเอาเขฺมทิฺพอัฺนฝฺยฑ์ไสัไวัฺยไนหูนนัฺ อัอฺ มาวืฑหืไหฺยัแลฺวคํเอาฅฺอรฟฺอรกฺวัฑแกฺวงแลฺวคํหฺนีไพัอัฺอปฺตู
เมิฺงฟาลฺงมาแลฺวยาฺมนัฺนเทพฺพคณาทฺลาั เขัาคํรูวาแกฺลัลำเปฺลาั้ ปฺวมฺลาั หฺนีลงฺ มาสัฺนนันฺ ไผคฺบํไพัขัฺน
ปฺตูหฺนทาฺงมัฺนไฑฺยัแลเขัาคํลฺวฑปฺอยหฺนีไพัตาฺมสฺวสสฺฑีxไจมัฺนหัฺนแลคัฺวาฺนลำเปฺลั้าแลหฺนลี ฺงไพัเถิฺงเถิฺนฑัอฺ หฺมาัแลรฺองวาลูัหลฺ าฺนเฮยคูพํฺอมารฺอฑแลฺวแล
วาอันฺ วัฺอทฺลาั คัฺนไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํแลฺนอัอฺ มาตฺอรมารัฺบแลไหฺวันฺบชูตวฺ แลฺวถาฺมวามหาราชเปฺนเจั้าเมิฺออยูเมิฺงฟ่านาฺนไฑฺยัสบิฺ ปฺล_ี _สัฺนนิเหฺมริ
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ปสฺอง ฑัฺงบํไฑฺยัยฺฑแลสัฺกพัฺอมาชฤัๅลำเปฺลั้ากฺลาฺววาคูเมิฺออยูเมิงฺ ฟาคฺอบพํฺอไฑฺยัเกิฺง๑บํฑาฺยแลฑังฤัๅแลไฑฺยัสบิฺ ปฺลีปาฺยนัฺนชาวาอันฺ ทีนนัฺ ฅฺนทฺลาักลฺ าฺววัฺน๑
เมิฺงฟาเปฺนขฺวบ๑เมิงฺ ฅฺนปฺลเี มิงฺ ฅฺนxเรัาแลเจั้าคูเมิฺออยูแมิงฺ ฟาไฑฺยัเปฺนเจั้าเปฺนไหฺยสัฺนไฑันนัฺ ชาลำเปัากฺลาฺววาอินฺทาธิราฺฑบํฅฺนผูฑีมาเอากูมาอยู
เปฺนแกฺลลั ำมฺลาั กฺบวาอันฺ รัฺกวาหืคเู มิฺอเปฺนเจั้าปฺวมฺลาั แหังฺ เขัาแลบํเขั้ากาฺนบํเปฺนเจัาบาฺนสังทีไฑฺยแลมันนิครู ูวาเปฺนอัฺนตำยฺอบฑัฺงอัฺนจิงคฺยฑแลพาฺยหฺนี
มาเพิฺออัฺนแลวัฺอทฺลาั วามหาราชเปฺนเจั้าอยูทินิบํไฑฺยเั ปฺนพฺรฺยาแกฺลทั าฺนทังฺ มวรเปฺนไหฺยั
แกฺลทั าฺนฑัาฺยทาฺนไหฺวันฺบฅฺบอยำแอยงอยูไผบํบรฺ หฺมาฺทสัฺกเทิอฺ ะฑังฤัๅแลพฺอยไฑฺยัไพัเมิฺอเปฺนจ่าลฺยงมฺลาั แหฺงทาฺนสัฺนนิชาวัอฺ ทฺลาั กฺลาฺวสัฺนนิ
แลฺวคํพฺรอฺมกัฺนแหฺนแหฺรเอาเจั้าแหฺังเขัาเขั้าเมิอไนถำแลฺวคํฺมาหาเหฺลั้าแลหฺันวฺ ฺยไมัลูัไมัมาถฺวาฺยเจั้าแหฺงฺ เขัา
เหฺลิมฺมเพิฺอหืหาฺยเสฺยยังฺ ฅฺวาฺมโสฺกเสั้าหฺมอฺงไจัแกฺลเั จั้าแหังฺ ตฺนคฺมีแลยาฺมเมิฺอพฺรฺยาวัอฺ ยังฺ ผฺงกิฺนเหฺลั้าอยูนนัฺ อันฺ วัฺอนฺอฺยอันฺ อยูพาฺยนัฺอถำนัฺนแลฺนเขั้า
ไพัไหฺวันฺบวาพาฺยนัฺอถำนัฺนมีพฺรฺยาผีฑิฺบฅฺนฑฺยวตฺน๑มxาสูมหาราชเปฺนเจั้าวาอัฺนชฺแลแลฺวพฺรฺยา
วัฺอกฺลาฺววาสุจงุ ไพับัฺอมัฺนเขั้ามาทินเิ ทิฺอะวาอันฺ วัฺอทฺลาั คํฺบไพัชวฺ รเอาพฺรฺยาผีฑบิฺ ตฺวนนันฺ เมิฺอสูหัฺนแลคัฺนพฺรฺยาผีตนฺ นันฺ เมิฺอแลฺวคํไหฺวัลำเปฺลาั วาขัาไพัปว
ติขาฺวสาฺนมหาราชเปฺนเจั้าไฑฺยัเมิฺอเสฺวิฺยสุเั ปฺนไหฺยัแกฺลทั าฺนทฺลาั อยูไนเมิงฺ ฟ่าแลฺวพัฺอมาสัฺนนิขาั คํยนิฺ ฑีแทฺแล
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บัฺตนิขัามีเสิฺอผืฺน๑คืวฺ าเสิฺอเหฺลิงนิผูขาคํเอามาถฺวาฺยปูชามหาราชเปฺนเจั้าแลฑัฺงตัวฺ ขัานิคํไคฺรัอยูกัฺบตาฺมมหาราชเปฺนเจั้าแลแมฺวาฺนมหาราชเปฺนเจั้า
จัไชัสอฺ ยหืขัาบฏิบัฺตอันฺ ไฑัขาั คฺบํเหฺลอิฺ ไฑฺยัแลลำเปั้าคํรฺองเอาเสิฺอผืฺนนันฺ แลฺวคฺมีไจชฺมชืฺนยิฺนฑีมาันกัฺ แลฺวคํลฺวฑตังฺ พฺรฺยาผีตวฺ นันฺ หื
หืเปฺนนาฺยอูฅืฺนแลพฺรฺยาผีไฑฺยเั ปฺนนาฺยอูคํยนิฺ ฑีมาันกัฺ แลไหฺวัวาเมิฺอเจั้าคูอยูเมิฺงฟาแลไฑฺยัเถิงถานนฺตรวิเสฺตเปฺนเจั้าไหฺยัซำไฑฺยันนัฺ ชา__กฺลาฺวแลอินฺ
ทาธิราชบํจำรัฺตฅฺนผูฑลี ฺวฑปุหั ืฺวคูเปฺนแกฺลลั ำมฺลาั หืคูเปฺนจ่าปฺวมฺลาั คืฺวาหืคูเปฺนจ่าปฺ่วมฺลาั แหังฺ เขั้า
บํฑาฺยแลพฺรฺยาผีลฺวฑวาเจั้าคูเปฺนตฺนมีหฺน่านุภาฺบสัฺนนิฑังลืแลไฑฺยัเมิอฺ เปฺนจ่าปฺ่วมฺลาั แหังฺ ทาฺนนัฺนชาคฺวรฑียฺกขึนฺ เปฺนทิพไหฺยัขยฺ งฟ่าฑีแลลำเปฺลาั ไฑฺ
ยัยนิฺ แลฺวคํมีไจชฺมชืฺนยิฺนฑีมาันกัฺ แลฺวคํปฺงหืเสฺ๒นาทังฺ ๓แลแปฺงคฺมไฟปฺนกาฺนธีไวฺยัผืฺน๑แลไสัลาฺยไวฺยัไนทีนนัฺ วา
ทิฺพไหฺยัขยฺ งฟ่าวาอัฺนแลฺวเถิฺงเมิฺอวันลุรนัฺนเทพฺพคณาทฺลาขึฺนเมิฺอเปฺนฏีบัฺตเผั้าคัฺนอินฺทาธิราฺฑแลฺวเทวฑาตฺนรักฺสามฺลาั ทิฺพนันฺ คํไหฺวัสาวาฑัฺงพฺรฺ
ยาตฺนปูัเปฺนแกฺลลั ำมฺลาั นันฺ มัฺนคฺบรํ ูวาเปฺนอันฺ ตำยฺอบแลบฺมสี กัฺ สัฺงลฺวฑคฺยฑแลหฺนลี ฺงไพัเสฺยัขาั นฺอยแล
พฺรฺยาวิรุฬฺหไหฺวัวาแกฺลลั ำมฺลาั สังฺ บํแชัฺงหฺนีออัฺ ปฺตูวฺยงฟ่าลฺงไพัเปฺนอันฺ รีฺบพัฺนมาันกัฺ บํภาฺทจัตงิฺ แลไฑฺยัขาั แลอินฺทาธิราฺฑรูแลฺวคํปฺงอาทฺญาหืพรฺ ฺ
ยาธฏฺฐรฏฺฐแลนิชาทัฺง๒พํฺอลฺูันนัฺ เปฺนเจั้าทฺลาั แลฺวคัฺนชฺมนฺมมายังฺ หฺมเู สฺ๒นาเทพฺพคฺณาทฺลาั หืลงฺ ไพัจบัฺ ยับฺ เอา
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แกฺลลั ำมลัาหืไฑฺยัแทัเทิฺอะวาอันฺ แลฺวพฺรฺยาธฏฺฐรฏฺฐแลชาคํรัฺบเอาอาญาแลไหฺวสั าอินฺทาธิราฺฑแลฺวคํฺมาหฺราฺงพฺละโยฺ๒ธาเทพฺพคณาหืคนฺธพฺพเปฺน
นาฺยทัฺพอุํแลฺวเอาลฺงจัาชัฺนฟ่ามาเทพฺพคณาโยฺ๒ธาริยาฺฑอฺงาฺฑพฺละฑูรุงเริงฺ ราฺมทพฺพรีรามาันกัฺ คํไพัรฺอฑเมิงฺ เถิฺนหฺมาั
แลฺวคํวาฺงทัฺพแวฺฑอยูทีนัฺนหืหฺมรั ฑีแลฺวแตฺงหืคนฺธถืเอาหฺมูรพิ นฺ ไพัรฺอฑปฺลาหฺมาัปลฺ าั ถำทีนนัฺ คํหัฺนวัฺอทฺลาั ฟฺอรฑีฺฑแลเหฺลรฑาฺบเหฺลร
หฺรัฺออยูคนฺธพฺพจิฺงรฺองวาฑฺรูาสตฺตริสาฺรตัวฺ ถฺอยสูจุงไพับอัฺ แกฺลลั ำมฺลาั อัฺนเปฺนเจั้าแหัฺงสูหือัฺอมาไหฺวันบฺ นฺอม์รบีฺ เทิฺอะคัวฺ าฺนยัฺงนาฺน
ฑัฺงอัฺนรืฅฺวาฺมสิฺบหาฺยคํจัมาเถิฺงแกฺลสั บู ัฺตเฑฺยวนิชฺแลวัฺอนฺอยทฺลาั ไฑฺยัยนิฺ แลฺวคคํฟาฺวแลฺนเขั้าถำเมิอฺ ไหฺวัสาพฺรฺยาแหังฺ เขั้าหัฺนแลคฺวาันฺ พฺรฺยาเจั้ารูแลฺวคํถื
เอาฅฺอรบํฺอฅำแลมีหฺมบู ริวาฺนอัอฺ มาฑัฺวยอันฺ รีบคํอัฺอจัาถำแลฺวคัฺวาฺนหืเปฺนวัฺออยูถำคนฺธพฺพหัฺนแล
คํรัฺองวาฑฺรูาวัฺอตฺวถฺอยรัาฺยมืงบํรจู ัคูอัฺนชฤัๅพฺรฺยาวัอฺ ขาฺนวาคูบํรจู ัแลมืงฺ เปฺนขฺนผีหฺนไฑัรูวามืงฺ มีชืฑัฺงฤัๅจุงบัฺอมาปัฺนคูรบีฺ เทิอฺ ะคนฺธพฺพกฺลาฺววาคูเจั้าทฺลาั
อูแหฺังพฺรยาธฏฺฐรฏฺฐตฺนเปฺนเจั้ามฺลาั เพิฺอจัเอามืฺงไฑฺยักบัฺ ตาฺมอาญานฺอมรีฺบเทิฺอะ
อัฺนยัฺงนาฺนฑัฺงอัฺนคูจัตีหืแตฺกแหฺลฺวเปฺนขฺรจฺวรไพัยาฺมฑฺยวนิชฺแลวาอันฺ รำเปัาไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํคฺยฑมาันกัฺ แลฑาวาขุรตฺวหฺนุมนฺอยเหิฺยมืงฺ อยาปฺลาัไหฺยจั าสูง
สันนิเทิอะคูจัตีมงืฺ บัฺตฑฺยวนิหลฺ อฺ รวาตาฺยเสัฺยแลบฺมีไผพัฺอเมิฺอบัฺอปฺลาฺวกฺลาฺวขาฺวสาฺนหือินทารูวาคูมรี ิทฺธีอานุภาฺบ
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อัฺนมาันกัฺ วาคูเปฺนตฺนมีริทฺธสี ัฺนนิฑัฺงลืแลหืคูเมิอฺ เปฺนจ่าปฺวมฺลาั นันฺ ชามืฺงจุงเลฺงฑูตวฺ แหฺังคูเทิฺอะคันฺ ยังฺ จัยกฺ ขืนฺ เปฺนเจ้าไหฺยัตาฺมชืแหังคูอัฺนไสัไวฺยัไนทีนนัฺ
คูบํหืหมฺ ูริพรฺ รฺบภาฺบสัฺงแลคัฺนบํตาฺมสัฺนนันฺ คํจัตีหเื ถิฺงวิเชยฺยนฺตบฺราสาฺทพฺนแมฺนอินทฺ าธิราฺฑคฺบหํ ผื ุไฑัชแฺ ลคนฺธพฺพไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํ
ยฺกหัฺนฑูคํหัฺนธีปาัถำหัฺนแลฺวคํหัฺนปัฺกธีไวฺยัหฺมาฺยชืไวฺยัวาทิฺบไหฺยัขยฺ งฟ่าวาอัฺนคนฺธพฺพคันฺ แยฺมไคฺรัหฺวหฺนอฺ ฺย๑แลฺวกฺลาฺววาฑฺรูาวัฺอตฺวถฺอฺยรัาฺยฑังฺ ลืแลกฺ
ทำเปฺนไสสฺวฑสัฺนนิชามืฺงรัฺบเอากฺว่านฺ ทิฺบแหฺังคูฑเู ทิฺอะวาอันฺ คํเอากฺวาฺรทิบฺ พฺร่ากฺ นันฺ คํยยฺ งหฺวผ่าลฺงไพัอัฺนแลลำเปัาคํเอา
ฅฺอรบัฺอฅำอันฺ นัฺนรัฺบกฺวาฺนทิบฺ อคนฺธพฺพผ่านัฺนคํแตฺกั เปฺนขฺรจฺวรไพัคํลฺยงกัฺนเปฺนมหายุทฺธอัฺนกฺวมาันกัฺ แลคนฺธพฺพกัฺนกฺว่านฺ แหัฺงตฺนขาฺฑเปฺน5ทฺอรไพัสัฺน
นันฺ บํอาฺฑจัรฺบไฑฺยัคํฟาฺวหฺนีไพัสูทพัฺ หฺลวฺ งหัฺนแลคํไหฺวัสาพฺรฺยาธฏฺฐรฏฺฐวาแกฺลัลำมฺลัาตฺวนิมีอนุภาฺบมาั
นักฺ แลขัาไพัรฺบคฺบํแพัไฑฺยัขํฺอเจั้าคูจงฺุ อานุญาฺทโทฺษหืแกฺลขั าั แลพฺรฺยาธฐรฐไฑฺยัยิฺนแลฺวคนฺธพฺพอยูรเมั้าเอาไจัตาฺมฑีกฺอรแลฺวจิฺงปุงทาฺนหืนัฺองขัาเอา
อาทญาอัอฺ ทัพฺ หฺลวฺงไพัเถิฺงทีปลฺ าัถำหัฺนแลลำเปฺลาั หัฺนคํถาฺมมืงฺ เปฺนลูัหลฺ าฺนขุรผีผู
มีชืฑัฺงลืแลหฺลงตาฺยมารฺอฑสันนิชามืฺงจุงเลฺงฑูริทฺธีแหัฺงคูอนัฺ เปฺนเจั้าไหฺยัขยฺ งฟ่านิเทิฺอะวาอันฺ ชากฺลาฺววาคูเปฺนลูัพรฺ ฺยาธฐรฐตฺนมีริทฺธสัฺนนิชาแลจำทุง
เอาอาทฺญาแหัฺงอินทฺ าธิราฺฑเพิฺอจัมาเอามืฺงแลวาอันฺ รำเปั้าไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํไคฺรัหฺวาฑฺรูา

วอกไครหิน วัดบ้านแหลว ผูกที่ ๔ หน้าที่ ๗

217

ป๔

ปริวรรต
ราชบุฑนฺอฺยขุรไนตฺวยังฺ ไปไถัซำเทิฺอฑัฺงลืแลมากฺลาฺวไหฺยสั ัฺนนิชาบัฺฑนิคํจัไวฺยัชีวิฺษหืมืฺงเมิอฺ ไหฺวัสาอินทฺ าธิราฺฑหืรูวาคูมีรทิ ฺธีอานุภาฺบแลคัฺนจัยกฺ คูขืฺน
เปฺนตาฺมอันไสัไวฺยัไนทีแหัฺงคูคํจัตาฺมคันฺ บัตาฺมคำมัฺกแหฺังคูนนัฺ คํจัตีเมิฺอหืรอฺ ฑเวเชยฺยนฺตบฺราสาฺทพุรฺ แมฺ๒วาฺนอินฺทาธิราฺฑบํหื
อยูไฑฺยัชแฺ ลชาจิฺงรฺองวาฑฺรูายักฺ วัฺอตฺวรัาฺยมืฺงจัมีอานุภาฺบเทั้าไฑฺยนันมชามืฺงจุงตังฺ หฺมรั อย่าหืมืฺงอฺวฑวามืงฺ มีรทิ ฺธีจุงมารับฑาฺบทิฺบแหัฺงกูเทิฺอะวาอันฺ แลคํ
เนรมิฑฺ ตฺวหืเปฺน๓หฺวแล๔มืถืออาวฺุฒ๔บฺรกาฺนฺ คฺวาันฺ ฑาฺบขัายักฺ เชิฺกมัฺตยัฺกฅฺอรบัตยัฺกหฺรฺอั
แทฺงยักฺ กุงปืนยัฺกกัฺบแสงไฟลู๑ั แลฺวจิเอาฅฺอรตัเขั้าไพัไวัมาันกัฺ แลลำเปัาหัฺนคํตกฺ ไจxฟาฺวมาันกัฺ แลกฺลาฺววาขุรผีรัาฺยนักฺ บาฺวนฺอยฺ ผูนิรัาฺยนัฺกแทันอํฺ มาคูจเั รฺง
หืเปฺนสัฺนนันฺ คฺวรชฺแลมัฺนคํคฺริฺงนฺ ไจัวาสัฺนนิแลฺวคํเนรมิฺตเปฺน๓หฺว๔มืถืเอาฅฺอรบฺอบ์ฅำแลฺน
แลรฺบภาฺบฟัฺนหืเปฺนขฺรจรมหาสฺงฅาฺมอัฺนไหฺยัอ๒ุ คฺขหฺลมุั ีนัฺนฟาสทาฺนแผฺนฑิฺนไหฺวัตฺนไมัแลยฺอฑฑฺอฺยทังฺ มฺวรหัฺกคํฟงฺุ ไพัสยฺ งเทวบุฑตฺนนันฺ คํกฺทำหื
อาวุฒ
ฺ ทิฺบแหฺงตฺนมีหฺลาฺยเปฺนหฺมรื เปฺนพันฺ เขั้าไพัลำเปั้าคํหืเปฺนฅฺอนทิฺบมีหฺลาฺยเปฺน
หฺมืรแลรฺบกัฺนภาฺบกัฺนมีนนัฺ ฑฺวัฺ ฺยสฺยงไหัรฺองกฺองเถิฺงอากาฺฑรฺบกัฺนเปฺนมหายุทฺธอัฺนไหฺยัผูไฑฺยบั ํแพัผูไฑัxคํบํพาฺยเปฺนอัฺนราฺยนัฺกลำเปฺลาั จิฺงหฺลก์เอาขฺนเสฺน
๑เนรมิฑฺ ตาฺงตฺนมารฺบผูภาฺยหฺน่าตฺวมัฺนแทัลักผูพาฺยหฺลังแลเอาฅฺอรตีนํฺอชาฟีกฺ บํทัฺนคํเสฺัยฅฺอรจับฺ
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ตีนฺ ขฺอร๑ยีฺนเจฺบคํถฺอฺยหฺนอี ัฺอไพัสทู ัฺบหฺลวฺ งแลฺวคํไหฺวัสาพฺรฺยาธฐรฐหัฺนแลพฺรฺยาธฐรฐไฑฺยัยนิฺ แลฺวพฺรฺยาธฐรฐกฺลาฺวแมฺงเถิฺนตฺวนิพอฺ ฺยมีอานุภาฺบสัฺนนิ
ฑัฺงลืจัแพัเอามัฺนไฑฺยัฑัฺวฺยงาฺยแลชาไหฺวัวาทีปฺลาั ถำมัฺนผูนัฺนมีริฺทธิอัฺน๑ไส่ลาฺยไวฺยัมีไนทีนัฺนวาทิฺบไหฺยัขยฺ งฟ่า
วาอันฺ ตาฺมมัฺนกฺลาฺววาคัฺนอินฺทาธิราฺฑจัยกฺ ขืนฺ เปฺนไหฺยัขยฺ งฟ่าตาฺมคำแหัฺงคูฑัฺงอัฺนสพฺพากาฺนอันฺ ไฑัคํจัตาฺมอัฺนชุอัฺนชฺแลคัฺนบํตาฺมคูแลบํยฺกคูขืฺนเปฺน
ไหฺยัขยฺ งฟ่านัฺนคูคํจัเอาฅฺอรคูตีหเื มิฺอรฺอฑเวเชยนฺตบฺราสาฺทแหฺงอินฺทาธิราฺฑพุรชฺแลมันอัฺอปฺลาั วาสัฺนนิแลยาฺมนัฺนพฺรฺยาธฐ
รฐกฺลาฺววาคัฺนมีเปฺนฑังฺ เรัาทฺลาั คํชฺวรกัฺนหฺกยฺกทัฺบพัอฺ เมิอฺ ไหฺวสั าขํฺอเอากฺลำลัฺงอีฺกแถฺมแลฺวพัฺอมาแฅฺวรเอาหืไฑฺยจั ิฺงฑีชฺแลจุงจากัฺนสัฺนนิแลฺวคํลฺวฑถฺก
ถฺอรเอาหฺมูทบัฺ พัฺอเมิฺอสูตาวติสํ าพุรทัฺงมฺวรคฺมีแลลำเปฺลาั แพัแลฺวคํเอาหฺมูบริวาฺนพัอฺ เขั้าถำไพัหัฺนแลพฺรฺยา
พฺรฺยายักฺ 72ถำกัฺบทัฺงพฺรฺยาผีฑบิฺ เขั้าเขั้าผูฑฺยวแลเสฺ๒นาทัฺง๔คํวณฺณนาสัฺกเสิฺนยฺกยํอฺ ยังฺ บุรคุรลำเปฺลั้าแลฺวคํชฺวรกัฺนกิฺนเหฺลั้าสฺันุก์โห่รฺองอยูไนถำทีนนัฺ
มาันกัฺ คฺมีแลคัฺวาฺนพฺรฺยาธฐรฐแลนํอฺ ชาเมิฺอรฺอฑเวเชยฺยนฺตบฺราสาฺทแลฺวคํไหฺวัสาพฺรฺยาอิฺนวา
ขัาแฑัมหาราชเปฺนเจั้าขาทัฺง๒พํอฺ ลูัคํถืเอาพฺลกฺลำลัฺงจำธุรเอาอาทฺญาลฺงไพัเอายังฺ วัฺอเถิฺนตฺวนันฺ มาพฺอยมีอานุภาฺบอัฺนไหฺยกั วฺ าฺงอบํอาฺฑจัแพับํอาฺฑจัเอา
มาไฑฺยัขาั แลทีปลฺ าั ถำมัฺนอยูนนัฺ ปัฺกธีไวฺยัคาั ฺน๑ไสัลาฺยไหฺยัขยฺ งฟ่าวาอันฺ ตาฺมมัฺนวาคัฺนจัยฺกขืนฺ เปฺนไหฺยัขยฺ งฟ่า
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นันฺ สพฺพกาฺนอัฺนไฑัคจํ ัฑัฺวฺยจัตาฺมคันฺ บํยกฺ xบํยํฺอมัฺนขืฺนหืมียฺฑมีสกัฺ ขฺยงฟ่านัฺนคูจัตีขืฺนเมิฺอหืรฺอฑเวเชยฺยนฺตบฺราสาฺทแหัฺงมหาราชเจั้าวาอันฺ ขัาแลขํฺอมหา
ราชเจั้าจุงเติมฺ กฺลำลังฺ แฑไหฺวัวาสัฺนนิอินฺทาธิราฺฑรูแลฺวขุณฺณาวาวัอฺ เถิฺนตฺวนิกฺลาฺวคำบํเปฺนมคฺล๎ สัฺนนิเรัาคํจัฺก
เอาทิพฺพคฺณฺณาทฺลาั ลงไพัขัฺบมัฺนเสัฺยนัฺนชายาฺมนัฺนยังฺ มีเทวบุฑฺ ตฺน๑ชืวฺ าวิสุกมฺมวาอันฺ คํไหฺวัสาวาวัฺอเถิฺนตฺวนนันฺ มัฺนอัฺอปฺลาั บํเปฺนมํคลฺ๎ ะสัฺนนิจัเอากฺลำ
ลัฺงลฺงไพัชำลมัฺนเสัฺยฑังฺ อัฺนหฺลอฺ รบํแพัวัฺอคํจัยาัเ_มิอฺ พาฺยหฺน่าชฺแลขํฺอมหาราชเจั้าปฺงทาฺงไชัไพัเอามัฺนมาอยูเปฺนทิฺบ
ไหฺยัขยฺ งฟ่าปูหั ืมัฺนมียฑฺ มีสัฺกบํฑาฺยอยาปัฺนเชฺยลาฺบสัฺงเทั้าอยูเปฺลาั อยูฑาฺยแลลฺยงมัฺนไวฺยัไนเมิงฺ ฟ่าทีนหิ ืหาฺยxไจอัฺนรัาฺยแหฺังมันฺ เสัฑงัฺ อัฺนจิงจัหาอ่นฺทฺ
ราฺยบํไฑฺยัแลอินทาธิราฺฑรูแลฺวคํทืชฺอบแมฺนจิงฺ ขุณฺณาอานุญาฺทไชหืวิสุกมฺมเทวบุฑลฺงไพัคมฺ ีแล
วิสุกมฺมเทวบุฑคํตาฺมอาญาลฺงไพัรอฺ ฑเถิงฺ ฑัฺอหฺมาัหัฺนแลคัฺนหันฺ วัฺอทฺลาั พุรอยูทีนัฺนวิสกุ มฺมเทวบุฑคํรฺองวาสูจงุ ไพับัฺอหืทบิฺ ไหฺยัขยฺ งฟ่ามาฑูเทิฺอะคูนอิ ินฺ
ทาเจธิราฺฑเจั้าฟ่าแตฺงลฺงมาฑัฺวฺยนิแลหืเจั้าสูมารัฺบคูรบีฺ เทิฺอะวัอฺ ทฺลาั คํแลฺน
เขั้าถำไพัไหฺวสางาฺมตาฺมคำอัฺนนันฺ ชูบรฺ กาฺนหัฺนแลลำเปฺลั้าไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํฟาฺวรีฺบอัฺอถำมารัฺบเอาวิสุกมฺมเทวบฺุฑเมิฺอพาฺยไนอันฺ ฅฺบยำหัฺนวิสุกมฺมเทวบุฑกฺ
ลาฺววาฑังฺ ฤัๅอฺอรเสัฺยทินินิทิไหฺยัวาเปฺนเจั้านฺอฺยบฺมียฺฑสัฺกสังวาอัฺนแลหฺมูมลฺ ัาเสฺัยลฺงไพัมาอินฺทา
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ธิราฺฑเจั้าวาหืขัาเปฺนเจั้านฺอฺยลำฑับฺ มาถานขืฺนมาเถิฺงไหฺยัชูฅฺนฑัาฺยวาเปฺนนฺอฺยนัฺนชาพฺรฺยาธฐรฐยัฺงเอาพฺละกำลัฺงเติมฺ แถฺมเพิอฺ จัลงฺ มาเอาทฺยง
แลตฺวขัาคํเหิฺมเจั้าไหฺวัสาขํฺอเพิฺงทาฺนเจั้าคูตาฺมคำมัฺกแหฺงั เจั้าคูแลอินฺทาธิราฺฑคำชูขาั จิฺงไชัขาั มาหาเจั้าเปฺนทิฺบไหฺยัขฺยงฟ่าเสฺวิฺยสุัะอยูไนชัฺนฟ่า
ตาวติสํ าพุรมีสัฺนนิแลลำเปั้าไฑฺยัยิฺนแลฺวคฺมีหฺน่าตาอัฺนชฺมบาฺนแยฺมไคฺร่หฺวนฺอฺย๑แลฺวคํกลฺ าฺววาแตักฺอรคํผาฺนไจัเจั้าคูแทฺแลบัตฺ นิคํจิฺงมาคำชูสัฺนนิคํ
ยาัไจัเจั้ากับฺ ชุปาฺนแลขัาคํกบัฺ ตาฺมบํเหฺลิฺอแลวาแลฺวคํเอากัฺนปักฺ ฑีฺงฑีฺฑขืนฺ สูเมิฺงฟ่ายาฺมฑฺยว๑คํแผฺวรฺอฑชันฺ ฟ่าวฺยง
ตาวติสํ าหัฺนแลยาฺมนัฺนเทวบุฑแลเทวฑาไหฺวัขาั นฺอฺยจำธุรเอาอาญาลฺงไพัรฺองลำเปฺลั้าคํไฑฺยัมารฺอฑแลฺวขัาแลอินทฺ รูแลฺวคํขุรนาวารำเปฺลั้าเฮยคูราชา
รฺองมึงฺ มาเพิฺอจัทาฺนสูเติมฺ แถฺมสัฺกหืขืฺนเปฺนทิฺบไหฺยัขยฺ งฟ่าแลถ่านิคํไฑฺยัเปฺนไหฺยัแทัฺแลตังฺ แรฺกแตั
นิไพัาฺยหฺน่าคํอยูตาฺมยฺฑสักฺ แหฺงั ตฺนฑัวฺ ฺยอิริฺย๒าอันฺ รำงัฺบอัฺนเปฺนเจั้าเปฺนขุรหฺลวฺ งอย่านัฺบเยฺอะอยานับฺ แตังฺ อยานัฺบปฺลัาอยานับฺ จาเปฺนฑังกฺยงผู๑บํคฺวร
แลลำเปั้าคํยอํฺ มืมีนมสสกาฺนเถามนาคุรแหัฺงอินทาธิลาฺฑเจั้าหันฺ แลอินทเจั้าคํปงุ อาญา
หืนาฺยนัฺกกาฺรผูสั ลฺ าฺฑไพักฺวาฺฑผฺยวทีสฺวรหฺมาั หฺมรื ทิบฺ ฑาฺนกาฺงนันฺ ไวฺยัลวฺ ฑแปฺงหํฺอไวฺยัหลฺ ัง๑ไวฺยัหทื ิพไหฺยัขยฺ งฟ่าอยูนนัฺ คํหฑื ัฺอฅำสิฺบฑฺวงตังฺ ไวฺยัยงัฺ ขุร
๒ตฺนหือยูรกั ฺสาแลฺวคํแตฺงบญฺจสิขาเทวบุฑไพัสงฺ แลฺวมีเหฺลั้าทิบฺ ไหักัฺบฑัฺอไมัฅำสิบฺ ฑฺวงปฺงหื
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ปริวรรต
แกัทิฺบไหฺยัขฺยงฟ่าแลฺววัฺนมัฺนไพัรฺอฑหํฺอทีอยูนนัฺ แลฺวคํสฺรฑับฺ รับฺ ฟัฺงเอาฑฺัวฺยสวสสฺฑีไพัรฺอฑหํฺอทีนัฺนแลฺวคฺมีไจชฺมชืฺนยิฺนฑีมาันกัฺ แลฺวคํชฺวรบญฺจสิขาเทว
บุฑกิฺนเหฺลั้าตาฺมเพิงฺ ไจแลแลฺวคํสงฺ บญฺจสิขาเทวบุฑพัฺอเมิฺอสุทีอยูแหัฺงตฺนคฺมีวัฺนนันฺ แลกฺลาฺวยังฺ หฺรอฺงลำเปฺลั้าผูัถวฺ รสี
คํบฺ่วรมฺวรกาฺลคฺวรเทั้านิกอฺ รแแลสเฑฺษแลฺวยาฺมทฺยงวัฺนแล สาสุทินํวตฺตเมทานํมคฺคผฺลเยาวนิพฺพานปจฺจโหยเยานฺตเนานิจสํ กฺกราชาไฑัฺย1283ตฺวปฺ
ลีต๋สเี ฑิฺน11ลง๘ฅำภำวาไฑฺยัวัฺน๓ขัาแล ขัาขฺยรธำผูันิขํฺอหืบุรรัสาตฺนขัาแลพํอฺ แมพีฺนฺอง
หฺลาฺนเหฺลรชุฅฺนแฑปาฺงสฺบพฺ ีเมตฺตาวัฺฑสัฺนซาฺยแล อหํนามสุทธฺ ำภิขุขฺยร ตฺวบํฑีพิจฺจรณาทัฺวฺยเทิฺอะ ตฺวอยาเคฺลั้าคฺบํพํฺอถูับํธอํฺ แล – ขัานฺอยคํพิจฺจรณา
ผํฺอตฺวยามัฺนแลคฺอฺยพิจฺจรณาคฺอฺยไสัเตฺมธีแลฺว สพฺรัฺอะแตัเฑิมฺ นัฺนยาหัฺนคํเปฺนตฺวลิฺกงฺยว เปฺนคำงฺยว -
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หฺน่ารัฺบปาฺยวัฺอไคฺรหิฺนผูัถวฺ ร๔แล
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หฺนาลับฺ พฺ เคฺลั้าวัฺอก์ไฅหีฺนผูกั ์๕แล
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ปริวรรต
นเมาตสสตฺถุ::อถไนกาฺลเมือฺ นันฺ ทิฺบขฺ่ยงฟัาชาติมัฺนเปฺนวัฺอก์บรํ ูคฺองเจั้าขุรเทั้ามัฺนไฑฺยัชแื ลฺวคํฺวาไฑฺยัเปฺนไหฺยันกัฺ ลฺวฑยิฺนฑีนกัฺ แลไฑฺยัหลฺ ับไฑฺยันอฺ รฑี
ไฑฺยักิฺนฑีวนัฺ ๓คฺราฺบคฺมีไจฺยัชมฺ ชืฺนยิฺนธีมาันกัฺ บฺมีกจิ จฺ มาขฺองไจฺยฑังฺ อัฺนชุวัฺน
คํจุไพัแอฺวเหฺลรั สูมสิ สหาฺยคํไพัหัฺนซาฺยซืฺนคํรัฺองว่าเปฺนพํฺอเถั้าลฺวฑไฑฺยักฺทำกับฺ ฑฺัวฺยนวคฺราฺฑทังฺ 9นกฺขตฺตฤากฺฏเจั้าซาฺว๗ตฺวกัฺบทัฺงทัาฺวจตุโลฺกทังฺ ๔
ทาฺวทสมณฺฑสิฺบ๒ตฺนแลเทวฑาอัฺนรักฺสา๔ทิ
สสอัฺนอยูนำอยูบกฺ ทัฺงมวฺรคํไพักฺทำมิฑฺ พีฺนฺองแลคํแอฺวไพัตาฺมไจฺยแหฺงตฺนหาทีจัยัฺงเซั้าบํไฑฺยัคมฺ ีแลยังฺ มีวนัฺ ๑เปฺนวัฺนเสฺฑคันฺ แหฺงอินทฺ าธิราฺชแลมีเทว
ฑาตฺน๑ชืวฺ าฅฺนวาอันฺ คํไหฺวัขยฺ งฟัานันฺ บฺมีกิจฺจกาฺนสังฺ
อยูฑฺัวฺยแลเจั้าแอฺวไพัวัฺนตฺกวัฺนอัอฺ ก์ไพัสูโยฺอะไยทาฺนเหฺลรอยูชุวัฺนชุวันเอยัาวาเกิฺฏเปฺนเภยฺยพาฺยหฺนาฑังฺ จับฺฑีชแฺ ลเขัาแตฺงกาฺนอันฺ ๑หืมัฺน
ผูัรักฺษาสฺวรอยาหืมัฺนแอฺวนักฺ เชฺนะจุ่งหาไภฺยบํ
ไฑฺยัชแฺ ลอินฺทาธิราฺชรูัแลฺวจิฺงไชัไพัหาทิฺพไหฺยัขฺ่ยงฟัามาแลฺวปฺงหืมัฺนวาคุรรุ าชาหืทาฺนอยูฑ่ายฺ แลหากิฺจจกาฺนบํไฑฺยัสัฺนนิจัทาฺนสุัหืทาฺนอยูรักสฺ าสฺวรหฺ
มาัมฺวงทิฺพเมิฺอเชั้าเมิฺอฅำหืรักสฺ ารฺยบ์ฑูอยาหืขาฺทแทัเนิฺอ
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ขุณฺณาสัฺนนิแลฺวทีไหฺยัจำตฺองอาญฺญาจัฺมารักฺสาสฺวรฑังฺ อัฺนคาเปฺนเทวบุต์เทวฑาเชิฺอเปฺนจ่าสฺวรนัฺนคํพรฺ ฺอมกัฺนมาตัอฺ รมารับฺ ไหฺวันฺบแลฺวคํชฺวรเอาทีบฺ
ไหฺยัแอฺ่วไพัจัฺฑฑูตนฺ หมฺัาหฺนรุ คํหัฺนกิฺงฅากัาฺนลำหฺมาัไมัฺยเปฺนอันฺ ฑูงาฺม
มาันกัฺ ฑัฺงอัฺนทิฺบไฺหฺยัคํถาฺมเจั้าสฺวรวาทังฺ มฺวรมีกีตฺนนันฺ ชาสฺวรเจั้าคํไหฺวัวาพาฺยหฺนเหนิอฺ มี๓พัฺนปฺลาฺยสฺองรฺอฺยตฺันแลพาฺยหฺนไตัมี๓พัฺนปฺลาย๓ตัฺนฑัอฺ คํหฺ
ร่างฺ หฺมาัคํนอฺ ฺย๓พัฺนปฺลจี ิฺงสุัก์ที๑แลคัฺนไผไฑฺยั
กิเปฺนตฺนทิบฺ ไพัทำกาฺงพัฺนปฺลาฺย๔รัฺอฺยตฺนมีฑอฺั แลลูัก์เปฺนฑัาฺนไวฺยัแลมีรสสอัฺนหฺอมแลหฺวาฺนนักฺ สฺองพัฺนปฺลีจงิ จัสุัก์ที๑คัฺนไผไฑฺยักิฺนคฺมีอาฺยุยืฺนบํรูัเถ้าบํ
รูตาฺยแลพาฺยหฺลงั คฺมีพัฺนปฺลาฺยสฺองตฺนมีว
ณฺณอัฺนราฺยแฑฺงแล9พัฺนปฺลจี ิฺงจัสูัที๑ไผไฑฺยกั ิฺนคฺมีอาฺยุยืฺนเทั้าฟัาเทั้าฑิฺนแลทิฺพไหฺยัไฑฺยัยนิฺ รู้แลฺฺวคฺมีไจชฺมชืฺนยิฺนฑีมัฺนคํจฑัฺ ถีบฺวรมฺวรแลฺวคํพัฺอก์มาสูทีอ
ยูแหฺงตฺนวัฺนนัฺนฑังฺ เกฺลั้าหัฺนแลแต่นัฺนไพ๒าฺยหฺนัาสฺอง
วัฺน๓วัฺนที๑มัฺฑคํไพัจัฑ์ฑบู ํขาฺฑบํสาฺยคํบํไพัแอฺวเเหฺลรสูมสิฺ สหาฺยทีไฑสัฺกแหฺงหัฺนแลบํนาฺนเทั้าไฑหฺมาัหฺนุรนันฺ คํสกุั ์แฑฺงมากิงฺ ๑แลมัฺนคํคืฺฑไจ
ไคฺรรัฺกกิฺนคํเอากิฺนบํไฑฺยมั ัฺนแอฺวทาฺงไฑคฺบหํ ัฺนเจัาสฺวรเทิอฺ แลเหฺต
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ปริวรรต
เทวฑาไนหฺรํฺอบฺราสาฺทหาัไพัตฑิฺ ตาฺมทัฺวฺยไพับํพาักฺ มัฺนยิฺนยาฺกั นักฺ จิงจัล่างฺ พฺราฺงเทวฑาหฺมอู ัฺนไพักัฺบตาฺมนัฺนว่าสูเจั้าจิงฺ ไพัอยูนอัฺ ก์สฺวรถ่าก่อฺ รเทิฺอะขัาจัฺก
หฺลบั ์นอฺ นเสฺยไนสฺวรทินิ้ยาฺมนืฺงวาอัฺนเทวฑาชุม์อัฺนไพั
กัฺบตาฺมมัฺนนัฺนคํติวาเปฺนสัฺนนันฺ แทัเหฺตวาเทวฑาบํรูัช่างฺ ร่ายฺ ช่างฺ รพฺราฺงสัฺกเทิฺอะคํออัฺ ไพัอยูนอัฺ สฺวรถ่ามัฺนแทัหัฺนแลมัฺนคํแกฺลเั สิฺอผ่าอัอฺ เสฺย
แลฺวคํรัฺกขืนฺ ตฺนมาัมฺวงแลฺวเมิฺอเลิกฺ กิฺนลูัสูัฑหี ือมีฺ เตฺม
ไจฺยทัฺองมัฺนแลฺวคํลงฺ มาสฺบุสอฺ ฑผานุงผาไบหืฑีแลฺวอัฺอสฺวรไพัรัฺองหาเทวฑาทฺลาั ชฺวรกัฺนพัฺอมาสู่หรฺ ํฺอบฺราสาฺทแหฺงตฺนหัฺนแลลุรนิแถฺมนาฺงธิฑา๗นาฺงคํ
เอาขัฺองไพัชุตนฺ วาหืไพัเอาหฺมาัฺก
มฺ่วงลูสั ูัฑีนนัฺ มาวาอันฺ แลนาฺงธิฑา๗นาฺงคํตาฺมอาญญาราชเทวีคํไพัหานาฺยสฺวรอัฺนอยูร่ ักสฺ าสฺวรนัฺนบัฺอหืรูตาฺมอาญญาราชเทวีอัฺนมีบฺรโยชฺนะนันฺ ชุบรฺ
กาฺนแลนาฺยปฺตูอยูรักสฺ าสฺวรนันฺ คํ
กฺลาฺววาสูเจั้าจุงยังฺ อยูทีนิ๑กฺ่อนปฺลีนบิ ํเหฺมริ เมิอฺ กฺ่อรเหฺตวาอินฺทราธิราฺชเจั้าปฺงหืทบีฺ ไหฺยัมาอยูรักสฺ าสพฺพกาฺนอันฺ ไฑมีไนสฺวรจัเอาคํคฺวรบัฺอก์หืทาฺนฑูกฺ่
อรวาอัฺนเทวฑากคํกฺลาฺวทีบฺ ไหฺยัอยูทีไฑนันฺ ชานาฺย
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สฺวรวาอยูหรฺ ํฺอบฺรฺ าสาฺทแหฺงทาฺนชฺแลวาอันฺ คํแตฺงกัฺนไพัหาทีหรฺ ํฺอคฺบหํ ัฺนนาฺยสฺวรคํกลฺ าฺววาคุหาับํอยูไนหฺรํฺอนันฺ คูหาันฺอรหฺลบั ์อยูไนสฺวรแลวาอันฺ นาฺง
เทพฺพธิฑาทฺลาั วาคํคฺวรไพัแอฺวหาทาฺนมารีฺบอยาไฑฺยัชานาฺนเชฺนเทิฺอะ
เหฺตวาราชเทวีชฺองอยูแลวาอันฺ แลฺวคํแตฺงกัฺนไพัสอฺ ฑโซฺอะหาไนสฺวรผับฺ ชุแหฺงคฺบํทีไฑเทัาหัฺนแต่เสิฺอแลผ่ากํฺอกัฺนไวฺยัแลไพัทาฺงไฑคํจัฑูคฺบฑํ ูไฑฺยัแลฑัฺวฺย
แททิฺบไหฺยัแกฺลเั สิฺอะผ่าไวฺยัแลรักฺ ขึนฺ กินฺ
หฺมาัหฺนรุ สฺยง๓หฺนวัฺ ฺยแลฺวคํเนรมิสฺ ตฺวมัฺนเปฺนทัอฺ รไมันฺอฺย๑แลสุงบฺรหฺมาฺนขํฺอมื๑แลฺวนฺอรอยฺยฑอยูฅาหฺมาัหฺนุรทีไบรัฺบอยูหนัฺ แลนาฺงเทวธิฑาทฺลาั
อาญฺญาราฺชเทวีหืมาเอาหฺมาัหฺนุรวาสัฺนนิบัฺตนิพฺอยวา
หาทิฺบไหฺยับํมฑี ัฺงอัฺนจัหืขาัทลฺ าั พัฺอตฺวฑาฺยแลทาฺนอัอฺ สฺวรไพัแลแอฺวสูสหาฺยแหฺงทาฺนพาฺยนัฺอสฺวรเสชฺแลสูเจั้าทฺลาั อยาไฑฺยัถา่ เทิฺอะทาฺนจุงชฺวรขัาทฺลาั
ไพเอารีบฺ เทิอฺ คัฺนทีฺบไหฺยพั ฺัอมา
เมิฺอไฑฑังฺ อัฺนเจั้าทฺลาั คํคฺอฺยบัฺอหืทาฺนรูจงิฺ ฑีชฺแลวาอัฺนนาฺยสฺวรคํฟัฺงคฺลำเยิงฺ นันฺ แลฺวคํชฺวรเอาเทวฑาทฺลาั เขั้าสฺวรไพัหาเอาหฺมาัหฺนุรพาฺยหฺนานันฺ ไฑฺยั๓
เทิฺอะแลฺวจิฺงไพหาหฺมาัแลลูัไมฺยั๓ขฺองฅำไพหาหฺมาัฺฑาฺันหฺลัง

วอกไครหิน วัดบ้านแหลว ผูกที่ ๕ หน้าที่ ๔

228

ปริวรรต
นันฺ แถฺมขัอฺ ง๑แลฑังฺ พาฺยหฺมูหลฺ ังบฺมีฑอัฺ แลลูัคํหฺราฺงนักฺ เยฺอะตฺน้ หัฺนมีซาฺว๓ลูัแลเปฺนลูัทืฺงมฺวรทีแทัชุมอัฺนสุันนัฺ ทิฺบไหฺยกั ิฺนเสฺยแต่ทาฺนสฺยงแลเทวธิฑาคํ
แอฺวโซอะซัฺอก์ไพัชุตนฺ้ ชุแหฺงคํหัฺนฅ่าพาฺยไตันนัฺ มีลูั๑ สูั
แฑฺงไวฺยัหฺนวฺั ฺย๑นาฺงเทวธิฑาคํหฺนอฺ่ งเอาฅ่านัฺนลฺงมาบิฺฑเอาหฺมาัหฺนุรลูันนัฺ แลฺวคํวาฺงฅาพัอฺ เมิฺอเสแลฺวทิฺบไหฺยันอฺ รอยูทีนัฺนคํตกฺ ไจฺยตืฺนแลฺวฅืฺนเปฺนตฺว
เกฺลั้ามาแลคํลฺวฑชัฺกเอาฅฺอรบฺอบ์ฅำอัฺนอยูไนหูนนัฺ มากฺลำไวั
แลฺวฑ่าวาสูอยูทีไฑมารัฺกเอาหฺมาัหฺนรุ คูนิชานาฺงทิฺบ๗นาฺงนันฺ คํฅฺบเขั้าไหฺวัแลฺวกฺลาฺววาขํฺอเจั้าคูอยาไฑฺยัคยฺ ฑเหฺตวานาฺงอคฺคมเหสีเทวีจัห่างฺ แขฺก
ไหฺยัแลแตฺงขัาทฺลาั มาเอาหฺมาัหฺนุรทิฺบเมิฺอ
สู่แขฺกแลแต่เชั้าผูขัาทฺลาั คํฺมาหาเจั้าทีไฑบคฺบํหัฺนผูัขาั ทฺลาั กฺวหฺลบั ์เสฺยลฺวฑบัฺอนาฺยสวฺรแลฺวเขัาบิฺฑเอาแลฺวขํฺอเจั้าคูจุงอานุญาฺทแกฺลขัาทฺลาั แฑทิวา
อัฺนทิฺบไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํลัฺองหืเ
ขัาทัฺง๗พินอฺ งลุักม์ าเทิอฺ อคมเหสีเทวีหฺราฺงแขฺกนันฺ เขัาหาเจัาไฑฺยันนัฺ ชานาฺงเทวธิฑา๗ตฺนนันฺ คํกฺลาฺววาแต่กอฺ รหาัมบี าเวณีไวฺยัแลวัฺนตกหาพฺรเจั้าส
มุทฺทหฺนไตัหาฅฺวาฺมเยินฺ วัฺนอัอฺ หาแสฺนตื
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หฺนเหฺนอิฺ หาแฅฺวรลิฺนทำกฺลาฺงหาคฺวาฺนพํอฺ แซฺ่นแลนัอฺ นัฺนยังฺ มีรูชฺวรชิฺนคิงฺ คิฺคพาฺยเหฺนอิฺ 5ถ้ำทำกฺลาฺง๕ถ้ำหฺนไตั๕ถ้ำแลชุมนิหาบํหาคฺบํรูไฑฺยัแล
คัฺวาฺนทีฺบไหฺยัไฑฺยัยนิฺ คํกฺลาฺววาสุนาฺงจฺุงอยูหฺนีคำนืฺงกฺอรเรัาจัไพัผํฺอฑูกฺอร
แลเขัาเจั้าเชิฺออัฺนจัฺมาเปฺนแกแขฺกนัฺนบํมาเทิอคํไฅรูฑูแลวาอันฺ แลฺวคํสฺวาฺทฑิฺย๒าฺยมฺนเปฺลั้าหืนาฺงทิบฺ ๗ตฺนวาสุอยูหฺนีวาอัฺนนาฺเทวxธิฑา๗ตฺนนันฺ ไฑฺยรั ูมฺน
ทิฺบแลฺวคฺบxชาฺ
ํ งหฺนีไพทาฺงไฑเปฺนอัฺนหฺมรั กับฺ แผฺน
ฑิฺนแลฺวตังฺ อยูรฺมตฺนหฺมำหฺนรุ ทีนัฺนแลฑัฺงทิฺบไหฺยันนัฺ คํอฺวาฺยหฺนาสโพฺรอฺ ะเซิฺงหฺรํฺออัฺนมีไนสฺวรนนฺทวนุญฺญาฺรทิฺบนันฺ แลฺวคํหกฺ ไพัยาฺมฑฺยว๑คํลฺวฑคํ
ไพัหัฺนเทวบุต์ตฺน๑ชืวฺ าสีจํฺอตาแซฺงวาอันฺ มัฺนคํถาฺมวาเจั้า
คูจัไพัทีไฑชาตาแซฺงวาอคราชเทวีหาัมขัามาเปฺนแขฺกแลบัฺอว่าสัฺนนิแลฺวทิบฺ ไหฺยัคํล่ายฺ วาอินฺทาธิราฺชขุณฺณาหืขัามาแรอยูหนฺ วาฺง๕เสฺนอันฺ มารฺอมกัฺน
นิคนัฺ หัฺนเจ้าขุรไฑแลจัฺมา
เปฺนแขฺกนันฺ คํหเื มิฺอแวทีหฺรํฺออินฺทาธิราฺชเจั้าจฺยรจาพฺรฺอมกัฺนยาฺมนึฺงแลฺวเยฺอะไพัเทิอฺ ะขุณณาหืขัาสัฺนนิบัฺตนิคํฺมาพฺบเจั้าคูแลราทฺธนาเมิฺอแว่บฏิบัฺตอินฺ
ทาธิราฺชเจั้ายาฺม๑กฺอรเยฺอะมาเทิอฺ ะวาสัฺนนิแลฺวสีจํฺอตาแซฺงทืวา
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เปฺนฑังฺ อัฺนทืแทคํเมิอสูเวเชยฺยนฺตบฺราสาฺทแหฺงอินฺทาเจั้าฟาหันฺ แลรึทบิฺ ไหฺยันนัฺ คํเนรมิฺตหืตวฺ นมัฺนเหฺมริ ฑัฺงสีจอํฺ ตาแซฺงนันฺ แลฺวมัฺนคํทฺยวเขัาสูสฺวรอุญาฺณ
ทีนัฺนแลฺวมัฺนคํไพัหัฺนเถิฺนเขัาทิฺบตังฺ อยูทีนัฺนอัฺนเตฺมไพัฑัฺวฺยโภชฺนอาหาฺน
ทฺลาั มีตฺนวาเตัา้ แลมัฺงกฺอรปูปาชฺอรแลงูเงิกฺ บํรูทรี ัฺอฺยเยิงฺ หฺลาฺยอัฺนมีโอสรฺษหฺลาฺยบฺรกาฺนตาฺง๒ทิพพฺ คณนาทฺลาั ยังฺ บํทัฺนมาลฺอฑเทิฺอฑัฺงอัฺนลำเปฺลาั หัฺน
วาทัฺองมัฺนไฅปาักฺ มาันกัฺ ยาฺม๑แสฺวงเหฺลาั ทิบฺ รฺอฑ
เถิฺอรมัฺนแลฺวคํเลฺงแลไพ๒าฺยหฺนาคํหัฺนไหเหฺลั้าทิบฺ ตังฺ อยาฺฑ อยาฺยกัฺนไวัแลเทวฑาชุม์อัฺนไชันนัฺ หาัเฝัาอยูมาัหลฺ าฺยคํยงัฺ บํอาฺทจัฺกรักฺ กิฺนฑัวฺ ฺยงาฺยรำ
เปฺลาั หัฺนวาทัฺองมัฺนไฅปาักฺ นักฺ อฺฑบํไฑฺยมั ัฺนคํหลฺ กฺ ์
เอาขฺนอัอฺ มาฺมั หฺลาฺยคำแลกฺทำฑัฺวฺยริทฺธีแหฺงตฺนฝุงอัฺอไพัคํลฺวฑกาฺยเปฺนแมฺงวัฺนมาแลคัฺนวาบิฺนจัฺบเทวฑาแลเทวบุต์ตฺนไฑคํลฺวฑอฺอรมฺอฺยแลฺวเหฺงาั หฺ
ลัฺบ์ไพัสยฺ งแลยาฺมนัฺนทิบฺ ไหฺยัมัฺนคํเขัาไพเอาหฺว่
าฺนลูั๑ไขปาักฺ ไหัเหฺลาั แลฺวคํแอฺวไพัตกัฺ กิฺนไพชุไหไจฺย๒ตฺราฺบเถิฺงเซิงฺ อัฺนเมั้าไพหัฺนแลฑัฺงโภชฺนอาหาฺนอันฺ เปฺนขฺองทิบฺ นันฺ มัฺนคํหฺยุบ์เอามากิฺนกับฺ เหฺลาั แลฺว
ชีมไพัชุถัฺวฺยชุขัฺนแลเปฺนเงิฺนเปฺนชาวัฺอก์ไพสฺยงทัฺงมฺวร
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แลมัฺนรักฺ กิฺนคํฺมาคฺรงิฺ นฺ ไจวาหฺลอฺ รเทวฑาตฺนไฑตฺน๑แลมาหัฺนโทฺฑแหฺงคูแลฺวยาฺมเมิฺอคูกิฺนเหฺลั้านิฑงัฺ อัฺนคํจัสบัฺ ยับฺ เอาไฑฺยัคจํ ัมีแกัตฺวคูชฺแลคฺวรคูหฺนีพอัฺ
เมิฺอหาทีอยูแหฺงคูรบิฺ เทิอฺ ะคฺรงิฺ นฺ ไจสัฺนนิแลฺวมัฺนคํฟัฺงรีฺบอัฺอจาัทีนัฺนแลฺวคํพัฺอ
ฅืฺนมายัฺงคึฺฑวาจัไพสูหฺรอํฺ แหฺงมัฺนวาอัฺนคํหฺลงฺ หัฺนทาฺงไพัเถิงฺ หฺรอํฺ บฺราสาฺทแหฺงเทวฑาตฺน๑ชืทฺวสํฺอเพิฺงวาอันฺ ทิบฺ ไหฺยรั ูวาหฺลงทาฺงผิฑฺ เสฺยฑัฺงอัฺนมัฺนจิงฺ จัลำ
เพิฺงวาบัฺฑนิคจู ับํชาฺงไฅไวสัฺงแลผิฑฺ
คํตาฺมอัฺนผิฺฑไพักอฺ รเทิฺอะคูจัเมิอฺ สูผูเถั้านิกอฺ รแลมัฺนคํคฺริฺงนฺ ไจฺยแลฺวคํฺมากฺทำเพฺตแปฺงเสิฺอหืซาฺนพาฺยบฺนพุรเทวฑาแลเทวบุต์ไนหฺรํฺอนันฺ รึเทวาฑาทฺลาั คํ
เมิฺอฟังฺ ธมฺม์เสฺยสฺยงแลคัฺนทิฺพไหฺยเั ขั้า
ไพับํหัฺนไผมัฺนคํไพเถิฺงเริฺนแสฺงทีรีมเตัาเสัานันฺ แลฺวคํไพัเอาหฺมาัหฺนุรทิบฺ ๗ลูัอยูเตัา้ เสั้าหัฺนแลทิบฺ ไหฺยมั ัฺนอยาันำคํยกฺ เอามาฑูเมิฺอจักิฺนนำวาอันฺ พฺอฺยบฺมี
นำเพิฺอวาหฺมาัเตัา้ ทิฺพอัฺนนันฺ เตฺมไพัฑัฺวฺยเ
เสฺงชุลฺูัก์เลั้าคืฺวาเอาแสฺงทิบฺ มาหฺลํอฺอ์ไวฺยัฑัฺวฺยฑีหัฺนแลคัฺนทิบฺ ไฑฺยัจฺวบ์แลฺวคํยนิฺ ฑีวาฑังฺ นิเปฺนอยาทิฺบแสฺงอัฺนบฺรเสิฺฏแทแลบัฺตนิคํหาัเปฺนแต่บุรคูไฑฺยจั ิฺง
จัไฑฺยัมาจฺวบ์แลบัฺตนิเจั้ามัฺนบํอยูเทิฺอะฑัฺงอัฺนมาคูจรั ัเอามา
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คูจัชิฺงเอากฺอรเทิอะคืฑฺ ไจฑัฺงนิแลฺวมัฺนคํพํหฺยบุ ์เอาอัฺอมากิฺนเปฺนฑังฺ อัฺนฅฺนกิฺนเหลั้านันฺ แลคัฺนมัฺนกิฺนยาแสฺงอัฺนนันฺ ตฺกฺองทฺองแลฺวคํลฺวฑสฺวาฺงหาฺยเหฺลั้า
มาแลฺวมัฺนจิงฺ ลำเพิฺงวาคูกฺทำเปฺนกาฺนบํฑีแทแลคํเปฺนโทฺษแกฺลคุอัฺนหฺนกัฺ เสฺยแลคฺวร
คูนิหฺนีลฺงไพสูทีอยูแหฺงคูรีฺบ๒จิฺงจัพลฺ ชแลมัฺนคฺริฺงนฺ ไจฑัฺงนิแลฺวคํฟัฺงอัฺอจาักฺ ทฺวสํฺอเพิฺงทินัฺนลฺงไพัฑัฺวฺยอานุภาฺบคฺบหํ ืเทวบุฑเทวฑาตฺนไฑหัฺนสัฺกตฺนแลฺว
ยาฺม๑คํไพัแผฺวเถิฺนฑัอฺ หฺมาัปลฺ าัถำนำบัฺฑ
พุรแลฺวคํไสสาถาฺมฑัฺงนิแลฺวทิฺบไหฺยัคํเลั้าแต่เคฺลาั เถิงฺ ปฺลาฺยหืเขัาชุบฺรกาฺนหัฺนแลทิฺบไหฺยัวาบัฺฑนิคูกฺวอินฺทแตงโทฺษหืจิฺงลัฺกหฺนีลฺงมาเพิฺออัฺนแลฺววัฺอทฺ
ลัาไฑฺยัรูแลฺวคํหาเหฺลั้าแลหฺมาัทฺลัา
มาถฺวาฺยเจัาแหฺงเขั้าหัฺนแลรำเปฺลั้าไฑฺยัฑฺอฑกิฺนเหฺลั้านันฺ หฺวาฺนคฺบํอิฺมเหฺมเี หฺลาั เมิฺงฟาอันฺ ตฺนไวฺยัไนสฺวรอุญาฺณหัฺนแลคูจัเมิอฺ รัฺกเอามาหืสูกิฺนเยฺอตฺวยฺ
ยะนัอฺ ฺยเพิฺอบํหเื ถัาบํหืตาฺยแลวัฺอก์
ทฺลาั มีไจฺยชฺมชืฺนยิฺนฑีมาัฺกนักฺ แลคํราทฺธนาเจั้าแหฺงเขั้าเมิฺอเอาหัฺนแลรำเปฺลั้าคํฟัฺงหฺลีก์หลฺ ก์ขนืฺ เมิฺอสูชัฺนฟาตาวติสํ าฑัฺวฺยริทฺธแี หฺงตฺนหัฺนแลคัฺนเมิอฺ ลฺอฑ
แลฺวรืเทวบุฑเทวฑาชฺุมอัฺนเฝั้าไหัเหฺลั้านันฺ คํยงัฺ หฺลับอยู
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บํตนืฺ เทิฺอะมัฺนคํไพัแอฺวเลิฺกเอาไหัเหฺลาอันฺ ไหฺยัสอฺ งไหแลคัฺวาฺนมัฺนไฑฺยัแลฺวคํหฺนีพอัฺ มาลฺอฑทีอยูแหฺงตฺนคํคฺวรเอายักฺ แลวัฺอก์ทฺลาั กีฺฑเขัาคฺมี
ไจฺยชฺมชืฺนยิฺนฑีมาันกัฺ หัฺนแลรืนาฺงเทวธิฑา๗ตฺนอันฺ ถฺูัก์คำมฺนทิบฺ ไหฺยับํคืฺฑอยูทีนัฺนยาฺม
๑แลฺวคํจิฺงจัยฺกยาฺยฅาฺยเสทีไฑฺยัแลคํเมิฺอไหฺวสั าอาคราชเทวีรหื ฺมาัหฺนรุ หฺลงฺวชุมเขฺตไพไตนันฺ อันฺ สุัลูั๑คํบฺมเี สฺยแลทิฺบไหฺยัมัฺนรักินเสฺยสฺยงแลฺวแลมัน
ถาฺมขัานฺอฺยทฺลาั วาอคราชเทวี
เจั้าหฺราฺงแขฺกหาทิไฑมานัฺนชาขัานฺอฺยทังฺ มฺวรคํบัฺอก์หืมัฺนรูตาฺมอัฺนมีนนัฺ ชุบรฺ กาฺรแลฺวทาฺนลฺวฑแตฺงหืผูขัานฺอฺยหฺมรัฺ กับฺ แผฺนฑิฺนทีนนัฺ บํหืมาไฑฺยัฑฺัวฺย
งาฺยตฺราฺบเถิฺงบัฑฺ นิจงิฺ มาไฑฺยัขาัแลอ
คราชเทวีไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํเมิฺอไหฺวัสาอินฺทาธิราฺชเจั้าหืรูตาฺมฑัฺงนาฺง๗ตฺนนันฺ หาักฺ กฺลาฺวชุบฺรกาฺนหัฺนแลยาฺม๑เทวฑาตฺน๑อยูรกั สฺ าอฺอมเหฺลั้านันฺ คํเมิอฺ
ไหฺวัสาอินทฺ าธิราชวาฑัฺงนิบุคฺลผูไฑเขั้าไน
สฺวนอุญฺญาฺรทินัฺนแลฺวคํเมิอฺ กิฺนเหฺลั้าแลอาหาฺรอัฺนนันฺ เปฺนเงิฺนเปฺนซาักฺ ไพัสฺยงคฺบํรูไฑฺยัแลวาอันฺ แลฺวยาฺม๑เทวบุต์ตฺนชืฺวาเลัา้ คฺวีนนัฺ จิฺงมาไหฺวัสาอินทฺ าธิ
ราฺฑวาขัามาหฺลํฺอฺอ์อยาแสฺงแปฺงฑีไวฺยัเปฺนอัฺนมาัแลฺวเพิฺอจักฺ
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ฝาัมาถฺวาฺยมหาราชเปฺนเจั้ายาฺมเมิฺอชุม์นมุ ์ไหฺยัแหฺงเทวฑาทฺลาั ลฺวฑเสฺยบุคลฺ ผูไฑมาลัฺกกิฺนเสฺยคฺบํรูไฑฺยัแลยาฺม๑มีขุรตฺนอยูเฝัาหฺรํฺอทิฺบไหฺยันนัฺ มาไหฺ
วสาวาวัฺนวานิทิฺบไหฺยัอัฺอไพัแอฺวทีไฑคฺบํรูชฺแลเซิงฺ
เถิฺงไนวัฺนนิคํบํหัฺนพัอฺ มาขัาแลยาฺมนัฺนเทวบุต์ขุรหฺลงฺวตฺนชืสีจอํฺ ตาแซฺงคํฺมาไหฺวัสาอินฺทาธิราฺทนัฺนวานิขัาสุัยฺอรบุรแหฺงราชเทวีหาักฺ มาหาัฺกมาเปฺนแขฺก
นิขาัมาเถิฺงกาฺงทาฺงคํฺมาพฺบทิบฺ ไหฺยัขยฺ งฟา
เอาอาญฺญามหาราชเปฺนเจั้าขุณฺณาวาคัฺนจัไพแขฺกนันฺ หืเมิอฺ พฺรฺอมกัฺนไนเวเชยฺยนฺตบฺราสาฺทกฺอรยาฺม๑คฺอยเยฺยะพฺรฺอมกัฺนไพัเทิฺอวาอันฺ แลฺวขาัคํวาฑังฺ
อัฺนแลฺวขัาคํเขั้าเมิฺอเถิฺงเวเชยฺยนฺตบฺราสาฺท
พุรคํฺบหัฺนบุคลฺ เจัาตฺนไฑสัฺกตฺนจิฺงจัทัฺวฺยมาบฏิบัฺตเถิฺงทีนิชฺแลอินฺทาธิราฺฑไฑฺยัยนิฺ คำแหฺงเทวบุตเ์ ทวฑาทฺลาั มาไหฺวัชุบรฺ กาฺนนันฺ แลฺวจิงหืวิสุกมฺมเทวบุต์
ไพพิจฺจรณาฑูฅัฺกหฺมาฺนวาทิฺบไหฺยรั ัฺก
มากฺทำมฺวเมั้าแลอานตารากมฺมอัฺนบํชอฺ บนันฺ ชุบฺรกาฺนแลฺวคํพัฺอเมิฺอไหฺวัยงัฺ อินฺทาธิราฺฑไฑฺยัตฺรัฺฑโทฺษแหฺงรำเปฺลั้าเยิฺงนันฺ คํคฺยฑนักฺ แลอินฺทาธิราฺชคํบฺง
อาญฺญาหืไพัลอัฺ งทาฺวจตุโลฺกทัฺง๔แลนวฅาฺฑทัฺง9กับฺ ทังฺ ทาฺว
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ทสสมณฺฑล๒ตฺนเทวบุต์เทวฑาอัฺนอยูทสิ สทังฺ ๘ทิสสทัฺงมฺวรมาลฺอมกัฺนไฑฺยัแสฺน๑คํหลื ฺงไพัเถิฺงฑัฺอหฺมาัทีนัฺนคันฺ ลฺอฑแลฺวสับฺ ยับฺ เอายังฺ พฺรฺยาวัอฺ ก์หื
ไฑฺยัแทัเทิฺออินทฺ าธิราฺชขุณฺณาฑังฺ นิแลฺวเทวบุตแ์ ลเทวฑาแลทาฺวจ
ตุโลฺกทังฺ ๔กับฺ ตาฺมอาทฺญาแลฺวคํลุัก์ยาฺมฑยฺวกัฺนเปฺนรีบฺ พัฺนนักฺ แลฺวคํลงไพัเถิงฺ ทีฑัฺอหฺมาัฑัฺวฺยทิพฺพลิลาอฺงาฺฑมาันกัฺ หัฺนแลวิสกุ มฺมคํ
หืทิพฺพขุณฺณาทฺลาั ไพัตงัฺ ทับฺ แวฺฑเถิฺนฑัอฺ หฺมาัทีนัฺนหืจอฺ ฑแลฺวพาฺยบฺล
คํกัฺงขาฺยฅำพาฺยไตัคํรฺองไวฺยัฑัฺวฺยนำฑิฺนหืฑีแลฺวเทวฅาฺศทัฺง๙คํเอาอาชฺญาถีฺบไพัเถิฺงทีปลฺ าัถำทีนัฺนแลฺวคํรอัฺ งวาทิฺบไหฺยัอยูทไี ฑชาตูทฺลาั คํเปฺนเทพฺพฑา
เมิฺงฟาจำทุงฺ เอาอา(ชฺญา)
ลฺงมาคฺมียงัฺ กฺวเสฺยชีวิฺษแหฺงมืงฺ คํหือัฺอนฺอมรีบฺ เทิฺอะคันฺ สูยงัฺ ขัฺฑเขฺนฑังฺ อัฺนสูทฺลาั คํจัสบิฺ หาฺยชุตนฺ ชแลวาอันฺ ยัฺกนฺอยแลวัฺอก์นอฺ ยทฺลาั ไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํฟาฺว
แลฺนเขัาเมิอฺ บัฺอก์ทิฺบไหฺยัอัฺนเปฺนเจัาแ
หฺงเขัารูแลฺวคํแตฺงพฺรฺยาผีเขัาฑฺยวอัฺนเปฺนนาฺยอทฺลาั นันฺ หืเปฺนเคฺลั้ายักฺ ทฺลาั ๗๒ถำอัอฺ มาอฺอรทาฺนแลฺวฑัฺงทิบฺ ไหฺยัคจํ ัเอาเสนาทัฺง๔แลวัฺอทฺลัาคํหเื ปฺนบริ
วาฺนอัอฺ มาตาฺมหฺลังฑัฺวยฑีลาอันฺ ฟาฺวบํกฺวเยิงฺ ไฑแลพฺรฺยาผี
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ตฺนนันฺ คํถืเอากฺลำลัฺงยฺกอัอฺ มารีบฺ คํเสฺยวฅาฺศลัฺองเมิฺอเถิฺงขฺงเหฺลก์ทีนนัฺ คฺบอํ าฺทจัมารีบฺ ไฑฺยัหัฺนแลไนเมิอฺ ยักฺ แลนวฅาฺศยังฺ พฺรอฺ งกฺยวกัฺนแลฺวนัฺงอยูฑัฺง
อัฺนทิฺบไหฺยมั าลฺอฑแลฺวคํรัฺองวาสูทลัาจุงฟีฺกทาฺงคูไวฺยัเทิฺอ
คูจัอัฺอไพักฺอรแลวาอันฺ แลฺวยักฺ แลวัฺอทฺลาั คํลีฺกฟีฺกทาฺงหืแลฺวทิบฺ ไหฺยัคํถืเอาฅฺอรปฺอบ์ฅำอันฺ นันฺ ตีอัฺอมาแลนฺวฅาฺศคํถฺอยอัฺอมาหฺนอฺ ย๑แลฺวแลรัองฑ่า
ว่ามืฺงนิบํรจู ัทาฺงตาฺยแทนํฺอแก่ลำมฺลาเฮิฺย
มืฺงนิมีโทฺษไหฺยัสบิฺ บฺรกาฺนแลตูนทิ ฺรงราชอาชฺญาแหฺงอินฺทธิราฺทเจั้าปฺงลฺงมาหืเอามืฺงคัฺนมืงฺ บํกัฺบตาฺมนฺอมรีบฺ ฑังฺ อัฺนทัฺงตัวฺ มืงฺ แลลูันฺองมืงฺ ทัฺงมฺวรคํจเั ถิฺง
ทีอัฺนสิบฺ หาฺยตาฺยวฺอฑไพับัฺตนิชฺแล
นวฅาฺทคํฑาวาสัฺนนิทิฺบไหฺยัไฑฺยัยิฺนแลฺวคํคฺยฑมาันกัฺ แลขาฺนตฺอบไพัฑาวาสุแลจัมรี ิทฺธิกลฺ ำลังฺ แลงเทั้าไฑชาฑังฺ ฤาแลมาคำไหฺยัฑาวาฑังฺ นิสบู ํรรู ิทฺธีแหฺงกู
วาอันฺ แลฺวคํเอาฅฺอรัเ
หฺลก์บัฺอฅำเขั้าไพแลนวฅาฺทคํรีฺบเถิงฺ หันแรฺงอิฑฺ หฺอฑอฺอรมฺอฺยเสฺยแลฺวบํอาฺทจัรบฺ ไฑฺยัแลมัฺนคํคัาฺนไพัสูทัฺบหฺลงฺวหัฺนแลไพัไหฺวัสาวาวัฺอก์ตฺวนันฺ เปฺนอันฺ มี
ริทฺธีกลำลัฺงอัฺนมาัแทแลตูขัาทฺลาั ไพรฺบคฺบํแพัขาั
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แลขํฺอทาฺนจุงฺ ทาฺนลุัเติมฺ แถฺมแฑเทิอฺ ะวาสัฺนนิแลคํบฺงอาชฺญาหืทาฺวจตุโลฺกทัฺง๔แลนกฺขตฺตฤากฺฏ์๒๗ตฺวคํพฺรฺอมกัฺนอัฺอไพรฺบทิบฺ ไหฺยัวาอันฺ ๑จุงฺ ฅืฺนมา
สูทัฺบแลยักฺ ๗๒ถำกับฺ ทังฺ เสฺนาทัฺงสีเปฺนเคฺลั้ากฺว่า
วัฺอทฺลาั คํอัฺอไพัรบฺ กันที่ปลฺ าัถำนัฺนตัฺงแตเชั้าตฺราฺบเถิฺงตาวัฺนตฺกหัฺนแลรืผเี ขัาวัฺอก์ยกัฺ ๗๒ถำคํยยฺ ะเทวบุต์เทวฑาทฺลาั ยับฺ ไฑฺยัสยฺ งทัฺงมฺวรแลคํเทั้าแต่เสฺ
นาทัฺง๔แลวัฺอ
นัอฺ ฺยทฺลาั แตฺกคฺจัฺฑคฺรจาฺยไพัทฺอฑลีทเี งิมฺ ถำรูผาสฺยงทัฺงมฺวรแลทิฺบไหฺยัคํหเื อาฅฺอรบัฺอก์ฅำเหฺลม์ฑฺยวรฺบเขัากัฺบเทวบุตเ์ ทวฑาทฺลาั ไนอากาฺศกาฺลหาฺว
พุรคํเปฺนมหายุ
กอัฺนไหฺยัแลมีนัฺนสัฺนรกัฺองมาันกัฺ คฺมีแลทิบฺ ไหฺยัคืฺวารำเปฺลาั นันฺ จัไกฺลฅั ำมาแลฺวมัฺนคํหลฺ ก์เอาขฺนกฺลำ๑แลฺวมามาฺมอยูอัฺอไพัหเื นรมิฺตเหฺมริ ฑัฺงตฺนมัฺนจา
อาฺนรฺอฺยอาฺนพันฺ แลถืเอาฅฺอรบฺัอฅำแลชุตวัฺ แล
ฟฺอรเขั้าไพัไวพัฺนนักฺ เหฺมริ ฑังฺ สาฺยฟาแมฺบนันฺ ทิเขัาไพยาฺมนัฺนเทวบุต์เทวฑาทฺลาั คํคาันฺ พัอฺ เขั้าไพสูทบัฺ หฺลงฺ วสฺยงทัฺงมฺวรหัฺนแลคัฺนทิฺบไหฺยัแพัแลฺวคํรฺอม
เอาขฺนพัอฺ มาไวัตฺวเกั้าแหฺงมัฺนแลฺวพัอฺ ทัฺงยักฺ ๗ ๒ ถำนัฺน
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คํพัฺอเมิฺอสูถำอัฺนเปฺนทิอยูแหฺงเขัาสฺยงแลฺวฑัฺงเสฺนาทังฺ สีหฺนัาอันฺ หฺมอฺ งรัฺองไหัไหฺวัวาขัาทฺลาั แลกัฺบทัฺงยักฺ ๗๒ถำนัฺนคํตาฺมอาชฺญามหาราชเปฺนเจั้าอัอฺ
ไพัรฺบยังฺ ทิพฺพคณฺณาทฺลาั พาฺยเหนิอฺ หฺนาแผฺนฑินฺ คฺบํแพัไฑั
แลฑัฺงพฺรฺยาผีเขัาทัฺบอัฺนเปฺนนาฺยทฺลาั อูกัฺบพฺรฺยา๗๒ถำคาอันฺ บํตาฺยนัฺนคํเสทิพฺพคณฺณายับฺ ไฑฺยัไพสฺยงแลฺวฑังฺ ขัานฺอฺยทัฺง๔อันฺ เปฺนเคฺลั้ากฺว่าวัฺอทฺลาั อัฺน
เปฺนบริวาฺนนัฺนคํคาฺนพาฺยหฺนีไพัทฺอฑลีอยูเงิมฺ
ผาแลรูถำพุร่ คํจงิฺ มีชีวิฺษมาแลคํจงิฺ มาไฑฺยหั ัฺนมหาราชเปฺนเจั้าแลทิฺบไหฺยัจงิฺ วาพฺรฺยาอัฺนไพัตอํฺ สฺงฅฺวาฺมนัฺนอันฺ แพัแลคัาฺนนันฺ เปฺนแลตาฺยเสฺยนัฺนคํเปฺน
บาเวณีมัฺนแลสุทาฺนทฺลาั อยานฺอยไ
จฺยเทิอฺ ะพฺรูัก์เชั้าคูจัไพัตฑัฺ เอาหฺวแหฺงเทวฑาทฺลาั มาสัาฺยแทฺนฅฺนเรัาอัฺนเขัาไฑฺยัไพันนัฺ ชุตวฺ ชฺแลวาอันฺ วัฺอก์ทฺลาั คํยอํฺ มืไหฺวัสาธุกาฺนแลฺวคํเทั้านฺอฺยัควฺ รกัฺน
หฺมฺองอยูหัฺนแลทีนัฺนทาฺว
จตุโลฺกทัฺง๔แลเทพฺพคณฺณาทฺลาั คํฺมาจัฺฑรูคาอันฺ ยัฺบไฑฺยัมานันฺ คํเปฺนสัฑฺ เปฺนยัฺกเปฺนเสิฺอคฺวาฺงเสิฺอเหฺลิงเปฺนสิงเปฺนมฺอม์สฺยงทัฺงมฺวรแลฑัฺงวัฺอทฺลาั คํฺบ
ไฑฺยัมาสัฺกตฺวหัฺนแลลุรนัฺนไพัจรั ฺบกัฺนสัฺนไฑมัฺวาพาฺยไฑจัฺก
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แพัพาฺยไฑจัคาันฺ ถ่าฟังฺ ผูจัมาพาฺยหฺนัาหาัจัไขชฺแลนิตถฺ ิตตฺ ากฺรยีฺ าสํวณฺณนาคํแลฺวเทั้านิกอฺรแและ นิพานํบรมํสุกฺขํผูขาัอภิวฺงภอิ์กฺขอุ์ขํฺอเอาสุั๓บฺรกาฺนมี
นิพพฺ าฺนเปฺนยฺอฑแฑ่เทิฺอะ
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ลับบฺ ์ปลฺ าฺยวัฺอก์ไคฺรหฺรีฺนผู๕ั
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หฺนารัฺบเคฺลั้าวฺัอไฅหีฺนผูั๖ขาแแลกัฺนไช
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นเมาตสสตฺถุ:ตถาไนกาฺลนันฺ เยิอฺ งมาเปฺนแขฺกคํถาฺมพฺรฺยาอากาฺนอันฺ ทิฺบนัอฺ ฺยบฺราฺบแพ่ทิฺบไหฺยัคฺมีแลยังฺ มีฑอฺ ฺยลูั๑ตังฺ อยูสมฺ ุฑอัฺนชืฺวาทสสนคฺอรวาอัฺนภู
ซาอยูไนฑฺอฺยลูทั ีนัฺนเพิอฺ จัฺมาเปฺนแขฺกแหฺงมหาราชxเปฺนเจั้าฑังฺ อัฺนคํชฺวรเอาลูสั ิฺกเคฺลั้าแหฺง
ตฺนเขั้ามารฺอฑราชอุญาฺณแลฺวคํฺมาหัฺนขัฺนอาหาฺนทฺลาั เปฺนเงิฺยเปฺนฅำไพสฺยงเปฺนฑังฺ ทาฺนกินฺ เสฺยกฺ่อรนันฺ เทั้ามาเทั้ามาหัฺนเทวฑา๓๒ตฺนนันฺ อยูไกฺลขั ัฺนเขั้า
xสัฺนนัน
ฺ ภูซาจิฺงถถาฺมเทวฑา๓๒ตฺนวาคํเลั้าตาฺมกฺริฺยาอากาฺนทัฺงมฺวรอัฺนบํเปฺนกัฺนสัฺนนันฺ หัฺนแล
ยาฺมนัฺนภูซาจิฺงกฺล่าวฺ วาคัฺนมีเปฺนฑัฺงอัฺนทาฺนทฺลาั จุงทัฺวฺยเขัาเมิอฺ บฏิบัฺตอินทาเจั้าก่อฺ รแลว่าอันฺ เทวฑาทฺลาั คํฑัฺวฺยหฺลังภูซาเขัา้ เมิฺอเถิงฺ คฺรุมอินทฺ าริธริ าฺฑ
แลฺวยังฺ มีอาจาฺน๔ตฺนอัอฺ มารัฺบเอาภูซาหัฺนแลทินัฺนภูซาจิฺงกฺลาฺววาเรัาจัเมิฺอหัฺน
อินฺทาธิราฺฑแลท่าฺนทัฺง๔จฺุงเมิฺอสณฺ่ญาไหฺวัพรฺ ฺยาอินฺทาธิราฺฑเสกัฺอรเทิอฺ วาอัฺนสัฺนนิแลฺวอาจาฺน๔ตฺนนันฺ คํเขั้าเมิฺอไหฺวสาสญากฺอรก่อฺนภูซาแลฺวชฺวรเอา
เทวฑาอัฺนนันฺ อยูเฝั้าขัฺนเขั้าคํเมิฺอบฏิบัฺตอินฺทาธิราฺฑหัฺนแลภูซาคํไหฺวัสาอินฺทาธิราฺฑว่าขัา
ขัาแฑ่มหาราชเปฺนเจั้าทีอัฺนจัสมคฺมนัฺนจัเพิงฺ ทาฺนสัฺนไฑัชาวาอัฺนอินฺทาธิราฺฑกฺล่าวฺ ปีกาฺยนินมิ าบฺรชสุมชุมนุมทีนนัฺ คํเปฺนอันฺ คฺวรชุมชืฺนยิฺนธีมาันกัฺ แลไน
ปีนิลฺวฑเสฺยยัฺกวฺอกมาซเทลัฺกกิฺนเสฺยสฺยงแลคูลาชคํคฺยฑแลฺวจิฺงแตฺงฺ ริพลฺ พฺละกฺลำลัฺง
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พฺพ๑๑ โยฺธาทฺลาั ไฑฺยัแสฺน๑หืลงฺ ไพจับฺ ยับฺ เอายักฺ วัฺอตฺวนันฺ หืไฑฺยัแทวาอันฺ คันฺ บํแพเปฺนสัฺนไฑคฺบมํ าไหฺวัสาเทิฺอxแลภูซาไหฺวสั าฑฺวฺยฑฺวรพัฺนxฑีแลฺวคํขํฺออินฺทาอา
นุญาฺจแต่งฺ ไชยังฺ ลูัสิฺกตฺนชืวาขฺวัาอาฺนวาขาเปฺนลูสั ิฺกภูซาแลผูขาั กัฺบตาฺมทาฺนเมิฺอเปฺนแขฺกคฺบํไฑฺยัชุมนุม
กัฺนแลฺวเมิฺอบฏิบัฺตแหฺงอินฺทาธิราชxแลวาxxxxxxxxxxxxx|ยาฺมนันฺ อินฺทาจิฺงขุณฺณาแต่งฺ ไชยังฺ ขัาลฺงมาฟัฺงฑัฺวฺยขฺองราฺยทาฺงฑีควืฺ าอันฺ แพ่แลคาฺนนันฺ ขัาแล
วาอันฺ ลีแธฺนวาฺงไฑฺยัยนิฺ แลฺวจิฺงจัเลั้าตาฺมอัฺนรัฺบกัฺนแตวัฺนวาไป่ทัฺนเทิฺอฑัฺงอัฺนยาฺมนัฺนเทวฑา
ชฺุมอัฺนอยูพาฺยนัฺอนันฺ คํแลฺนมาไหฺวัสาฑังฺ อัฺนทฺวิบไหฺยทั ฺลาั อัฺนอยูพาฺยนัฺอนันฺ xxมารฺอฑวาอันฺ คันฺ จัรัฺบกัฺนคํหือัฺอรฺบบัฺตฑฺยวนิรบีฺ เทิฺอคัฺวาอัอฺ มาฑังฺ อัฺนคํ
จัเขั้าเมิฺอสู่ชูไนทับฺ พุรชฺแลจัขัฺบไลัไพหืแตฺกฟุงฺ ไพบัฺตฑฺยวนิแลฑัฺวยอันฺ ไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํไหฺวัสาลิแธฺน
วาฺงนันฺ คันฺ มีเปฺนฑังฺ อัฺนแทขัาจัขํฺออัฺอไพรฺบกับฺ ฑัฺวฺยตฺนมัฺนก่อฺ รแลฺวลีแลฺนวาฺงอานุญาฺตแลฺวคํรฺองหาทฺวิบไหฺยัอยูทาฺงไฑชาวาอันฺ แลพฺรฺยาวัฺอทฺลาั คืลำ
เปั้าตฺนนันฺ คํขาฺนวาคูอยูนิแลทาฺนลุทั ีไฑมามีชืฑงัฺ ฤานันฺ ชาขัฺบอาฺนว่าคูเปฺนเทวบุฑแหฺงลีแธฺนวาฺงเปฺนลูก
อาฺนกฺวคฺวาฺนเยิฺอรตาเรัาเยฺยะพีฺนอฺ ฺงจัฺมามัฺตเอามิฺงแลฑังฺ ฤาแลกฺล่าวฺ ว่าไหฺยัส๒ฺ หาฺวสัฺนนิมงืฺ จุงฺ รับฺ ยัฺงฅัฺอรคูนิฑูเทิฺอขัาทัฺง๒คํครฺบพฺราฺบกัฺนเปฺนมหาอุกฺขล
หฺลุกxมีนัฺนมาันกัฺ ไฑฺยั๕-๖วัฺนแลฺวเขิฺยอาฺนราชบุฑบํอาฺฑจัแพัไฑฺยัคํคาฺนเขั้าไพสู่ทัฺบหฺลงั เสฺยหัฺนแลทฺวิบไหฺยัคํชฺวรเอาหฺมูวัฺอ
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ทฺลั้าพัฺอเขั้าเมิอฺ หาถำแหฺงตฺนแลฺวสฺนกุ ์โห่รฺองอยูบเํ ขฺงขาฺมเยิงฺ ไฑคฺมีหัฺนแลเขิฺยอาฺนพัอฺ เมิฺอทับฺ หฺลังแลฺวคํไหฺวัสาลีแธฺนวาฺงแลฺววาวัฺอตฺวนิมีอานุภาฺบ
เปฺนอันฺ ไวมาันกัฺ ขัาไพรฺบบํแพ่คํคัาฺนพัอฺ มาเสฺยขัาแลลีแธฺนวาฺงไฑัยนิฺ แลฺวคํแปฺงราฺยหืเขิฺยอาฺนเอาเมิฺอไหฺวั
สาอินฺทาธิราฺฑเจั้าฟัารีบฺ หัฺนแลอินฺทาเจั้าฟัาไฑัฺยแจฺงแลฺวคํขณ
ุ ฺณาถาฺมวาเรัาจัหเื ทวบุฑเทวฑาหฺมูไฑหฺมู๑ลฺงไพแถฺมแลจัแพจัคาฺนนันฺ ชาคํไหฺวัสาอินฺ
ทาธิราฺชวายัฺงมีหลฺ าฺนหนาคแหฺงมหาราชเปฺนเจั้าทาฺนอยูก่อรฺ วฺยงที๒สมุตห์ ัฺนแลเมิฺอ
กฺอรยาฺมเมิฺอเยฺนฅืนฺ นันฺ ทาฺนตฺวคํไฑักำจัฺฑยังฺ ยักฺ ตฺวมีคอานุภาฺพคํฑัฺบวฺอฑไพสฺยงชูตวฺ ๖๐ตฺวจัหาฺนอ่นทฺ รฺ าฺยไพแลทาฺนตฺนมีเตชจฺบเพฺตทฺลัาไฑฺยัพัฺนปาย
๒รฺอฺยมีอานุภาฺพไวฺยักัฺงกาฺงวฺองไวมัานักฺ ทาฺนนิเทั้านันฺ เทั้าฟัฺงอาญาฺตอันฺ ปงหืไพนัฺนแลฟัฺงอา
ญาอันฺ รฺอฑหืพอัฺ มาแลมหาราชเปฺนเจั้าจุงปฺุงอาญาไพขุณฺณหืไฑฺยัเติมฺ ลีแธฺนวาฺงอัฺนรีฺบแท่ฑัฺงอัฺนจิฺงเอาไฑฺยัชแฺ ลเมิฺอนัฺนอินทฺ าธิราฺชไฑฺยัตฺรัฺสแจฺงแลฺวคํ
แตฺงอาญาหืพรฺ ฺยาผีแลฺงไหฺยันนัฺ นำเอาอาญาไพเถิฺงทีกฺอรชาฅฺวทีนัฺนซืฺนคฺวีนนัฺ แมฺนฺวา
มีชุมอัฺนอยูเฝั้าปฺตูนนัฺ แลฺวซืฺนคฺวีเจั้าเมิฺอไหฺวสาซืฺนคฺวีนนัฺ แลฺวเจั้าพีฺนฺอฺงรู่แลฺวคํอัฺอรัฺบเอาพฺรฺยาผีพรฺ ฺยาผีแรงไหฺยเั ขั้าเมิอฺ ไขอาญาอินฺทาธิราฺฑนันฺ วาหื
ซืฺนคฺวีอุหฺนุรส่มฺพาฺนเติมฺ ลั ีแธฺนวาฺงไพจัฺบยับฺ เอาพฺรฺยาวัฺอหืไฑัคัฺนไฑฺยัพฺรฺยาวัฺอมาแลฺวจัปฺงทาฺนยัฺงมหาร๒าฺช
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พฺพ๒ ยฺษสัฺกอัฺนไหฺยัชแฺ ลอัฺอไพอาญาอินทฺ าธิราฺฑเจั้าขุณฺณาสัฺนนิแลซืฺนคฺวีไฑฺยัสรฺ ฑับฺ รับฺ เอาคํกลฺ าฺวตฺอบราชเทูตาคืพรฺ ฺยาผีนนัฺ คํราฺฑธฺ๒นาเมิฺอกฺอรเทิฺอขัา
หาัจัไพบติบัฺตอุหฺนุรสฺ่มฺพาฺนเติมฺ ชฺแลพฺรฺยาผีแรฺงไหฺยรั ูแลฺวคํฟาฺวเมิฺอไหฺวัสาอินทฺ าธิราฺฑเจั้าหัฺนแลยาฺม๑นันฺ ซืฺน
คฺวีไฑฺยัสรฺ ฑัฺบรัฺบเอาแลฺวยาฺมนัฺนซืฺนคฺวีคํชฺวรเอานฺองแหฺงตฺนทัฺง๔นัฺนคืวฺ าฅาฺนชา๑เจั้าลิ๑ถฺวาฺยเหฺลมิ ฺม๑เทฺบไั วฺยัคํอาฺฑจัเขัา้ ไพไกฺลทั ัฺบหฺลงั ์นนัฺ ไฑฺยัฑงัฺ
อัฺนชืฺนคฺวีคํรัฺองวาขัานิเปฺนอีลางซืฺนคฺวีแลอินทฺ าเจั้าปฺงทาฺนหืขาั มาเติมฺ ยัฺงเจั้าทฺลาั หืมาเอายังฺ วัฺอแลสู
เจั้าจุงฺ ไขปฺตูรบีฺ เทิฺอวาอันฺ เทวฑาทฺลาั รูแลฺวคํเขั้าเมิฺอไหฺวสั าลิแธฺนวาฺงลาฺงไฑฺยัรูแลฺวxคํยนิฺ ฑีมาันกัฺ คํไขัปตฺ ูทบัฺ ไวฺยัหืฑีแลฺวคํแตฺงหืเทฺวฑาอัฺอไพรัฺบเอายังฺ
ซืฺนคฺวีเขั้ามาไนทัฺบแลฺวคํบฏิสณฺฐาฺตาฺนตํอฺ วาบัฺนิทฺวิบ์ไหฺยันอัฺ ยฺ ไหฺยัแกัฺวหาฺนมฺยัรแลฺว
วัฺนพุกเรัาทฺลัาจัลบฺ กัฺบฑฺัวฺยมัฺนชฺแลพุวัฺนภุก์หเื จัาคูยอํฺ ขัาฺยฟานาลีอัฺอเสั้าแลฺวเทั้าหืรัฺกสาทิสสทัฺง๔ทังฺ ๕หืกุมห์ ืจฺอฑเทิอฺ ตฺนขัาจัรฺบกัฺบฑัฺวฺยตฺวมัฺนชฺ
แลวัฺนพฺรุกราทฺธนาลีแธฺนวาฺงเจั้าเอายังฺ แวฺ่นทิฺบอัฺนสฺองนันฺ ขืฺนอยูอากาฺฑ
แลฺวแตฺงสฺ่องมัฺนไวฺยัยฺยวมัฺนคัาฺนแลฺวหฺนีไพรัฺกลีเสฺยทีอืฺนบํหัฺนคํจัโซัฺอะหาเอายาักฺ ชฺแลวาอันฺ แลฺวลีแธฺนวาฺงคํรบัฺ เอาแลฺวซืฺนคฺวีวาสาธุฑีแลคัฺนเถิฺงวัฺนลุร
เทวบุต์เทวฑาทฺลาั คํกุมยังฺ ขาฺยนาลีxยไพเสฺยแลฺวคํแตฺงกฺนรกฺสาทัฺง๔ทัฺง๕ทิสสแลฺวลิแธฺนวาฺงคํเอาแวฺนทิฺบ
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แลฺวคํสฺยฺองขืฺนสูอากาฺฑแตฺงงูงาหัฺนแลซืฺนคฺวีคชฺวรเอาเจั้าพีฺนอฺ งทัฺง๔อัฺอทับฺ หฺลัง์ไพเถิฺงทีปาัถำนัฺนคํหัฺนลาฺยไสัไนทีนนัฺ วาทฺวิบขฺองฟาควาอัฺนคํปัฺกทีสฺ
องหฺนาปาัถำหัฺนแลซืฺนคฺวีรูคํรฺองวาสัฺตตฺวนิฑงัฺ ฤาแลมัฺกไหฺยัไสโทฺษสัฺนนิชาวัฺอนฺอฺ ฺยทฺลาั ไฑฺยัหฺนแลฺวคํแลฺน
เมิฺอบัอฺ ยังฺ ทฺวบิ ไหฺยัขยฺ งฟารูัแลฺวคํถืเอาฅฺอรปฺอบฅำอัอฺ มาไกลถำคํหัฺนซืฺนคฺวีมีตฺนอันฺ งาฺมมาันกัฺ สัฺนนันฺ จิฺงถาฺมวามืงฺ เปฺนทฺวิบนฺอฺยอยูทีไฑบํกฺวตาฺยแล
มารฺบคูนิชาซืฺนคฺวีกฺลาฺววาคูนิเปฺนหฺลาฺนแหฺงนฺธแหฺงอินฺทาธิราฺฑเจั้าฟาแลทฺรฺงอาญาเพิฺอจัฺมามัฺฑเอา
มืฺงแลวาฑังฺ นิแลฺวพฺรฺยาวัอฺ กฺลาฺววามืฺงนิเปฺนลูันอฺ งแหฺงอินทฺ าธิราฺฑอัฺนลฺงมาเกิฺฏเมิงฺ ฅฺนนันฺ เอายังฺ ฅฺนมาเปฺนผฺงแลยังฺ มีซาฺยลู๑ั เปฺนมืงฺ นิแลฺวมาคูจัตีหื
ตาฺยไพบัฺตฑฺยวนิเสฑังฺ อัฺนคํหลฺ อฺ รบฺมีไผเมิอฺ บัฺอกฺลาฺวเถิงฺ อินฺทาธิราฺฑหืรูวาคูนิเปฺนตฺนมีอานุภาฺบ
ชฺแลวาอันฺ แลฺวซีฺนคฺวีคํคฺยฑมาันกัฺ จิฺงรฺองวามืฺงอยาไฑฺยัฑูแฅฺวรคูเทิฺอมืฺงจฺุงรัฺบเอาฟัาแหฺงคูฑูกฺอรเทิฺอวาอันฺ แลฺวคํยกฺ ฑาฺบฟัฺนไพหฺนแลทฺวิบไหฺยัคํ
เอาฅัฺอรปฺอบฅำรัฺบรฺบกัฺนไฑฺยั๓รฺอยฅาฺบผูไฑคฺบํแพ่บํคาฺนซืฺนคฺวีคํเนรมิฺฑตฺนหืสูง
ไฑฺยัโยชฺนะเปฺนฑังฺ เขัาสีเนเลามีหฺนาอัฺนไหฺยัแลฑำมีขยฺ วอัฺนยาฺวมีสฺบแลตาอัฺนแฑฺงผาฺงราฺยปุรกฺวมาันกัฺ ทฺวบิ ไหฺยคํเนรมิฺตหืเหฺมิรฑัฺงซืฺนคฺวีนัฺนฑังฺ เกฺลั้า
แลวัฺอยักฺ ทฺลัาคํหฺยัาฺนกฺวมัานักฺ บํอาฺตจัอยูไฑฺยัคเํ อากัฺนแลฺนหฺนีไพฑัฺกลีอยูสฺยงแลเจัาพินอฺ งฺ ทัฺง๔อัฺน
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พฺพ ๓ จัไพตาฺมซืฺนคฺวีนนัฺ คํปฺอฺยหืผหั ฺวรุงบิฺลไพกัฺบกัฺนคํรฺบฟัฺนฟุงกฺรจัฑฺ กฺรจฺวรไพทังฺ มฺวรหัฺนแลยาฺมเมิฺอทฺวิบไหฺยัยงัฺ บิฺนรฺบกับฺ ซืฺนคฺวอี ยูมัฺนหัฺนกำฺลังแลหฺงตฺน
พาฺยหฺนีไพสัฺนนิมัฺนคํฟัฺงวาฺฑริทฺธีแหฺงตฺนเสฺยแลฺวฅืฺนเปฺนตฺวเกฺลั้าแลฺนหฺนีไพหัฺนแลซืฺนคฺวีคํขัฺบไหลัไพเถิฺงปาถำ
แลพาฺยหฺนามีเจั้าพีฺนฺองทัฺง๔นัฺนเเลฺรไขวฺยัแลทฺวิบไหฺยจั ัเขั้าคฺบํไฑฺยัมัฺนลฺวฑกฺทำยังฺ ฅฺอรปฺอบฅำนัฺนนัอฺ ฺยไพเปฺนฑังฺ เขฺมรฺอยฑัฺอไมฺยันนัฺ แลคํเอาซฺอร
ไวฺยัไนปฺตูแหฺงมัฺนแลฺวเจั้าพีฺนฺองวาผูขัาทฺลาั แลปฺตทู ีนิคฺบหํ ัฺนมาแลซืฺนคฺวีแลฺนผํอฺ เมิอฺ พาฺยบฺนคํหัฺนนฺกฟัา
ตฺว๑จัฺบอยูเปฺลาฺยเฟิฺยไมฺยัทีนัฺนซืฺนคฺวีคํวาฺงริทฺธีแหฺงตฺนเสฺยแลฺวกัฺบกาฺยเปฺนรุงตฺว๑บิฺนไพหายับฺ เอาวาอันฺ คํทฺวิบไหฺยัคํแลฺนหฺนีไพกัฺบเพฺฑเปฺนนฺกกา
ลาฺบตฺว๑บิฺนขืฺนอกาฺฑแลฺวซืฺนคฺวีคํกัฺบเปฺนนฺกขฺยวตฺวนืงฺ บิฺนหฺวาฺยฟ้ามาหาจับฺ ยับฺ เอา
นฺกกาลาฺบตฺวนันฺ คํบิฺนลฺงมาสู่แม่นำแลฺวกัฺบเพฺฑฺยเปฺนปฺลาตฺว๑เขั้าไพลีอยูเงิฺมผาที๑แลฺวซืฺนคฺวีคํชฺวรเอาหฺมูชุมไพรฺอฑริฺมนำบํหัฺนฑังอัฺนคํรูวาเปฺนปฺลา
แลฺไพฑัฺกลีอยูสัฺนนันฺ ทาฺนคํกัฺบเพฺฑเปฺนกานำตฺว๑บิฺนลงไพตาฺมผิฺวแลผํฺอไพฺมาอยูฑัฺงอัฺนมันกาฺย
กาฺยเปฺนงูอํฺนอุํนำตฺว๑คํเขั้าไพลีอยูริฺมนำที๑ซืฺนคฺวีคํแลฺนไพบํหัฺนคํลฺยบฟัฺงนำไพหัฺนงูตวฺ ๑ฑัฺกอยูทีนัฺนทาฺนคํกาฺยเปฺนรุงนฺกขฺยรหฺมรงฺอรแฑฺงตฺว๑มี
ปาัอัฺนยาฺวจัฺมาสัฺบกิฺนชุตวฺ แลวาอัฺนมัฺนจิฺงกาฺยเปฺนนฺกยาฺงตฺวคํไพจัฺบอยูขอฺ รซาฺยทีนนัฺ แลซืฺนคฺวีหัฺนมัฺน
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เอาเพฺตเปฺนสัฺตตฺวถฺอยคฺบํไพทัฺวยหาแลทาฺนฅืนฺ เปฺนตฺวฑัฺงเกฺลาั้ มาแลฺวคํลฺยก์เอากฺวฺงยรกหิงฺ ไพจับฺ ไสัตฺวมัฺนเกิฺกตฺกกฺอรผาไพแลฺวลฺวฑหฺนีไพกับเพฺฑ
เปฺนวิหาฺนหฺลงั ์๑อาจฺสบฺ ไวฺยัเปฺนปฺตูขฺยวมัฺนหืเปฺนฝาหัฺบไวฺยัลนิฺ มัฺนเปฺนพฺรเจั้าตฺน๑แลฺวตาแหฺง
มันทัฺง๒หืเปฺนปฺองลฺมเสฺยแลฺวยังฺ หางปีฺกเสิฺอมัฺนคํกฺทำหืเปฺนคันทุงปฺกไวฺยัพาฺยหฺลงั วิหาฺนนันฺ หัฺนแลคัฺวาฺนซืฺนคฺวีเขั้าวิหาฺนไพฑัฺงอัฺนมัฺนคํคฺรงิฺ นฺ ไจวาจัคาฺบ
เอาฑัฺงอัฺนซืฺนคฺวีคํทัฺวฺยไพหานฺกยาฺงบํหัฺนแลพฺอฺยหัฺนวิหาฺนหฺลงั ๑ตัฺงอยูฑอฺยผาทีนัฺนซืฺนคฺวี
รูแลฺวคํแยฺมไฅหฺวหฺนฺอย๑วาวัฺอตฺวนิกัฺบเพฺพฺษเปฺนวิหาฺนหฺลังนิชฺแลวาอาราฺมกิฺฑวิหาฺนกิฺฑบํหฺอรวาปฺกคันฺ ทฺุยงไวฺยสัฺนนิทฺยรยฺอมปฺกไวฺยัพาฺยหฺนาแลวิ
หาฺนสฺยงแลมัฺนมักไฅัหืคูเขั้าไพแลฺวจัคาฺบเอาชฺแลมาคูจัตปี ฺองลฺมทังฺ ๒อัฺนแลฺวคฺอฺยเยฺยะ
ติฝาปฺตูเขั้าไพแลฺวซืฺนคฺวีคฺริฺงนฺ ไจวาสัฺนนิแลฺวคํจิงถืเอาฅอฺรเหฺลก์เขั้าไพแลทฺวิบไหฺยัคํตกฺ ไจวาซืฺนคฺวีนิราฺยนัฺกแท่หฺนอํฺ คัฺนเสฺยมัฺนตีปฺองลฺมแลฝาxปฺตูฑัฺง
อัฺนตามัฺน๒คํจัแตฺกไพแลขฺยํคูคํจหั ัฺกเสฺยแลมัฺนลำเพิงฺ สัฺนนิแลฺวคํกัฺบหาฺยเปฺนเสิฺอตฺว๑แลฺน
ไพกัฺบหาฺยเสฺยทีนัฺนแลซืฺนคฺวีคํขัฺบไ//ลหาชุทีชุแหฺงบํหัฺนไฑฺยัคหํ ฺกขืนฺ สูอากาฺษแลฺวหัฺนลิลแิ ธฺนวาฺงแลนํอฺ ชายฺกแวฺนxทิฺบสฺองขืนฺ อยูทีนัฺนซืฺนคฺวีคํถาฺมวาเจั้า
คูทัฺง๒บํหัฺนพฺรฺยาตฺวนันฺ ชาคํกฺลาฺววาเรัาอยูทีอากาฺศทีนิถืแวฺนแยฺงอยูคบฺ ํหัฺนมาแลซืฺนคฺวีเลั้าตาฺม
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พฺพ๔ อัฺนรฺบแลยังฺ _ริทฺธีฟัฺนขัฺบไล่ไต่ทัฺวฺยลฺวฑหาฺยไพแสแลมัฺนกับฺ หาฺยไพทาฺงไฑคฺบํแจฺงแลขํฺอเจั้าคูจงุ เอาแวฺนสฺองฑูชุทีเทิอฺ ลีแธฺนวาฺงคํเอาแวฺบทิฺบสฺองนันฺ สฺ
องไพรฺอฑชัทิสสแลฺวคํแยฺมไคฺรหฺววาทาฺนไพทัฺวฺยรีฺบเทิฺอวัฺอตฺนนันฺ มัฺนตฺ ฺวมัฺนอัฺอไพอยูกฺองชาฺง
ฅฺวอัฺนเปฺนทีอยูแหฺงทาฺนพุรแลซืฺนคฺวีไฑฺยัยนิฺ คํสพฺรฺอะหฺนาไพสูกฺอรชาฺงฅฺวแลฺวคํไพฑัฺวฺยรีฺบหัฺนแลฑังฺ ทิฺบไพกฺองซาฺงฅฺวทีนัฺนแลฺวคํเนรมิฺตตฺวหืเหฺมิรฑัฺง
ซืฺนคฺวีนนัฺ แลฺวเขั้าไพหัฺนแลผีทลฺ าั อัฺนอยูรกฺสาวิหาฺนทินนัฺ เขัาคฺบํแขฺวฑกฺฏหฺมาฺยรูไฑฺยเั ขัา
คํคืวาเปฺนเจั้าแหเขัาพัฺอมาฑัฺงอัฺนคํฺมาตฺอรมารัฺบไหฺวัสาแลฺวเหฺลรั โห่รอฺ งแลฺวนำเอาเขัาไพนังฺ ตาฺมสฺวสสฺฑีคมฺ หี ัฺนแลยาฺมนัฺนซืนฺ คฺวีอัฺนเปฺนเจั้าแหฺงเขัาคํ
จุงไพรฺอฑทีคฺองชาฺงฅฺวอัฺนเปฺนที่อยูผที ฺลาั คํตกฺ ไจยินฺ สํกาไจมาันกัฺ มัฺวาตฺวมา
กฺอรแลตฺวมานันฺ ชาผูไฑเปฺนเจั้าแหฺงเขัาคฺบํรูไฑฺยซั ืฺนคฺวีคํถาฺมวาพฺรฺยาวฺอก์มาทาฺงนิสูทลฺ าั ยังฺ ไฑฺยหั ัฺนอันฺ ชฤาผีทลฺ าั ไหฺวัวาผู้ขาั ทฺลาั บํหัฺนมาแลเทั้ามี
เจั้าตฺน๑เหฺมริ ฑังฺ เจั้าคูนิเขั้ามากฺอรทาฺนแลฺวคํเมิฺอสำราฺนอยูไนหัฺนแลซืฺนคฺวีไฑฺยั
ยินฺ แลฺวคํเขัาไพทัฺวฺยทัฺนแลฺวมืฺงเปฺนฅฺนทีไฑฺยมั าไนวิหาฺนคูนิชาทีนิหาัเปฺนทีอยูแหฺงคูแลมืฺงจุงหฺนีไพริบฺ พัฺนเทิฺอวาสัฺนนิแลฺวซืนฺ คฺวีคํยกฺ ฑาฺบฟัฺนไพพฺร
ยาวัอคํกัฺบเปฺนตฺวฅืฺนมาแลฺวเอาฅฺอรปฺอบ์ฅำอัอฺ มาแลฺวกฺวฑรฺบกัฺนถฺอยอัฺอวิหาฺนไพธีแลหฺนอฺ ยตฺราฺบเทถิฺงปาฑัอฺ มาั
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ปาฺกถำพุรแลฺวยาฺมนัฺนเจั้าพีฺนอฺ ฺงทัฺง ๔ คํเอากัฺนมาเติมฺ ซืนฺ คฺวีแลแฅฺวรทฺวิบไหฺยหั ือยูทำกฺลาฺงไวฺยัหัฺนแลซืฺนคฺวีบํอาฺทจัยบัฺ เอาไฑฺยัยนิฺ เหฺลิฺอไจมาันกัฺ คํ
แตฺงหืพฺรฺยาผีแรฺงไหฺยหั ืเมิอฺ ไหฺวัสาอินทฺ าเจั้าคํขุณฺณาเจั้าตฺนมีริทฺธีลงฺ ไพเติมฺ จัฺบยับฺ เอาทฺวิบ
ไหฺยัหืไฑฺัยแทแฑ่พรฺ ฺยาผีแรฺงไหฺยัไหฺวัอินฺทาเจั้าแลฺวเลั้าควีแลคฺวาฺนเยิรฺ บฏิอยูทินัฺนไฑฺยัยนิฺ แลฺวคํไหฺวัสาอินฺทาธิราฺฑวาคัฺนมีสัฺนขํฺอมหาราชเจั้าเจทั้า
ชาฺงสฺรเฑฺษไพฑูชฺองราฺยชฺองฑีทัฺงมฺวรคฺวรแลวาอันฺ อินฺทาธิราฺชคํทืแมฺนแลฺว
คํสฺรเฑฺษอัฺอจัาเวเชยฺยนฺตบฺราสาฺฑฑัฺวฺยทิพฺพโยริยาฺฑฑูงาฺมมาันกัฺ คํมฺ าสำราฺนอยูปตฺ ูวฺยงอิฺนหัฺนแลคํผํฺอเลฺงฑูหัฺนพฺละกฺลำลัฺงแหฺงตฺนฑูแฅฺวรพฺรฺยาวัอฺ อยู
สัฺนนันฺ ซำชีหลื ีแลธฺนวาฺงแลนํอฺ ชาตฺงอยูอากาฺศถืแวฺนสฺองยักฺ แลแยฺง
อยูสัฺนนันฺ พฺรฺอะเพิฺอกฺวพฺรฺยาวัอฺ หฺนีไพเเสฺยฑัฺงอัฺนจิฺงสฺองแยฺงไวฺยัเพิฺออัฺนแลอินทฺ าธิราฑอินทฺ าแฅฺวรยักฺ วัฺออยูกลฺ างรฺบพฺราบกัฺนยุทฺธอัฺรไหฺยัแลบํ
อาฺฑจัเอาไฑฺยัฑฺัวฺยงาฺยฑังฺ อัฺนอินฺทาธิราฺฑคํผาฺนไจมาันกัฺ จิงฺ ถาฺมเลัาคฺวีวาเรัาทฺลาั จัเยฺยะ
ฑัฺงฤาแลจัเอามัฺนไฑฺยันิชาเลัาคฺวีจิฺงไหฺวัอินาธิราฺฑวาขัาขํฺอไพเติมฺ เอาแลวาอัฺนแลฺวคฺวาฺมเยิอฺ รจิฺงถาฺมเซิงฺ เลัาคฺวีวาเจั้าคูมีอนุภาฺบสัฺนไฑชาเลาคฺวีว่าขัานิ
อนุภาฺบอัฺน๑วาอันฺ แลจิงฺ เอาแขฺนเสิฺอกฺลำซาฺยนัฺนอัอฺ มาเปฺนตฺวไฺวยัเปฺนฑังฺ
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พฺพ ๕ ตฺนเหฺนหัฺนแลฺวคํกฺลาฺววาอาวุฑแหฺงขัานิเอาขาฺฑฑิบฺ เขั้าแสฺงแลปัฺกเขั้าลฺยงฑฺัฺวฺยฝูงาเปฺนอัฺนมีอัฺนนุภาฺบมาันกัฺ แลแมัฺวฺนาจัแผ่เพฺตสัฺนไฑคํไฑฺยสั ยฺ งแล
ไฑฺยัชืฺวาขาฺฑแกฺัววาอันฺ แลบัฺตนิขัาจัเอาแมฺนจัเขั้านำวาจัจำหืไฟไพสฺลบุ เอาอัฺน
ไฑฺยัาคํไฑฺยัสฺยงแลชืฺวาฅำฅาฺฑแกัฺวเกสีนิวาอัฺนแลบัฺตนิขาัจเั อาซัฑลงไพสฺลุบเอาตฺวมันหืไฑฺยัชแฺ ลคํผํฺอลฺงพาฺยทางไตัแลฺวเอายืหฺวพฺรฺยาวัฺอคํซัฺฑลง
ไพสฺบเู อาหฺวพฺรฺยาวัอฺ ยาฺมเมิอฺ ผฺงรฺบทฺวิบไหฺยั8ตฺนนันฺ หัฺนแลพฺรฺยาวัอฺ คฺบํรูวาอา
วุฑทิฺบตฺกแตฟัาลฺงมาลีฺกบํทัฺนพฺนคํเสฺยอาวุทบิฺ จับฺ หฺวคํทัาฺวไพหัฺนแลยาฺมนัฺนพฺรฺยาวัอฺ คํตกฺ ไจกฺวมาันกัฺ ฟูงคํxผุฑลุัไพวาจัแลฺนหฺนีวาอันฺ ลฺวฑบํหฺนี
ไฑฺยัแลพฺรฺอะเพิอวาอาวุฑทิฺบบฺวงบาฺฑอัฺนนันฺ ไพสฺบหุ ัฺวแหฺงมันฺ ไวฺยัหัฺนแลยาฺมนัฺนxxx
xxx xxxซืฺนคํแลฺนไพขับฺ ชฺอมไพคาฺบสับฺ หฺนอฺ ฺงจฺอางไวฺยัพฺรฺองคํทืฺฑพฺรฺองคํลาฺกภฺองคํสบัฺ เอาทาฺวไพซำลุก์คบฺ ํไฑฺยัยาฺมนัฺนทิบฺ ๗ตฺนคํเเลฺนไพจับฺ ยับฺ เอา
ไฑฺยัแลฺวคํฺมาผูักมัฑฺ เอาแลฺวเอามิฑฺ ทิบฺ มาปฺอก์หฺนงัฺ ฑูก์ฑาฺมมีฑฺ แลฺวปฺอก์นอฺ งแลฺวเอาเชิฺกมาสฺอฑ
มัฺฑหืหฺมรั แลฺวฑัฺงพฺรฺยาวัอฺ คฺบํชาฺงเนรมิฺฑพาัยฺ หฺนีไพทางไฑฺยัแลเลัาคฺวีคํชัฺกเอาฅำขาฺฑแกฺวแหฺงตฺนเสฺยัหัฺนแลคํราทฺธนาอินทฺ าเจั้าสฺรเดฺษพฺอก์มาเมิฺออยู
วิเชยฺยนฺตบฺราสาฺฑตาฺมสฺวสสฺฑีคมฺ ีแลลีแธฺนวาฺงแลเทวบุฑเทวฑาทฺลาั คํสกั เสิฺนยฺกยํฺอซืฺนคฺวีชุตนฺ หัฺนแล
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ยาฺมนัฺนซืฺนคฺวีคํกฺลาฺววาตืสูเจั้าทัฺงสีพีฺนฺอ๒งคํบํไฑฺยลั าพฺรเมิงฺ ฟาบํอาฺฑบฏิบฑัฺ หัฺนหฺนาอินฺทาธิราฺฑไฑฺยัเทิอฺ จุงอยูถาขัากฺอรเทิอฺ ขัาจัเมิฺอบฏิบัฺฑอินฺทาธิ
ราฺฑเจั้าแลเยฺยะชฺวรกัฺนพัอฺ ไพที๑กฺอนชางฅฺวเทิฺอเ
จั้าทัฺง๔พีฺนอฺ งคํรบัฺ เอาคำซืฺนคฺวีแลลีแธฺนวาฺงแลเทวบุฑเทวฑาทฺลาั นำเอาพฺรฺยาวัอฺ ตาฺมราชวัฺฑแลฺวคํขืฺนเมิฺอสูตาวตีสาสฺวรั คโลฺกถฺวาฺยแกอินทฺ าธิราฺฑ
เจั้าหัฺนแลทีนัฺนอินฺทาคํปฺงอ
ญาหืพรฺ ฺยาผีแรฺงไหฺยัแลทิบฺ สีนนัฺ หืทเื อาพฺรฺยาวัอฺ ไพขัาเสฺยนำสฺมุฑแพุรแลหาฺงขัายักฺ แพหืทงัฺ ฟัฺนหืยอฺ ยแมฺวฺนาฑูก์ทมั ฺวรคํหยื ฺอยตฺอยผฺงไพเอาไหฺลนั ำ
เสสฺยงทังฺ มฺวรเทิฺอขุณฺณาสัฺนนิแลพฺรฺยาผีแรฺงไหฺยั
แลทฺวิบ๔เมิฺองคํรัฺบเอาอาญาแลฺวคํชัฺกลาฺกเอาพฺรฺยาวัฺออัอฺ จัาเมิฺองตาวติสํ าหัฺนแลชิวิฺตแหฺงพฺรฺยาวัฺอจัเปฺนสัฺนไฑคฺบรํ ูไฑฺยัแลถาฟังฺ พาฺยหฺนาหาัจัไขไพชฺ
แลจาฑัฺวฺยพฺรฺยาวัอฺ คํไฑบัฺรงคฺมสฺมเฑรฺษสฺรเฑฺษ
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ปริวรรต
หฺน่ารฺบไบปาฺยวัฺอไฅหิฺนผูั๖ขาแลนาฺยเฮฺย

ปริวรรต
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ปริวรรต
หฺนารัฺบปาฺยเคฺลั้าวัฺอไฅหิฺนผูั๗ขัาแลบฺลเฮฺย
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๑

นเมาตสสตฺถ|ุ |วันฺ ถฺวร๗นิไพาฺยหฺนาไนคฺลาเสั้าพฺพสิงฺ นิทบิฺ ไหฺยัเถิงฺ เธฺฑหาหฺนีไวฺยัพรฺ ยฺ าวัฺอจัออัฺ บํไฑัยิฺนเหฺลิออฺ ์ไจเปฺนตฺนวาฑังฺ นิพรฺ ยฺ าผีแรฺงไหฺยแั ลทิบฺ สีมีคํมฑัฺ
เอาพฺรยฺ าวัฺอไพเถิฺงฑาฺนอันฺ ขัา
ยัฺกนันฺ คํตาฺมอาฺญาแลฺวคํแตฺงหฺรัฺอแลฟันฺ ฑฺวั ยฺ ฑาฺบคํบํเขัา้ ตีฑัฺวยฅฺอรคํบํตาฺยหืท่าวฺ สัอฺ คํกงิฺ เอาไฟฟามาเผัาคํบํไหฺมัเอาฟาผาคํบํตาฺนหัฺนแลพฺรยฺ าผีแรฺงไหฺยคั ํขืฺน
เมิฺอไหฺวัส
าอินทฺ าธิราฺฑวาฑัวฺ ยฺ สัตฺ ตฺวนิกทฺ ำเยฺยะฑัฺงฤาหืมนัฺ ตาฺยไฑฺยันนัฺ ชายาฺมนันฺ เลั้าคฺวีไหฺวัสาอินทฺ าธิราฺทเจัา้ วาฑังฺ วัอฺ ตฺวนิมนัฺ ไฑฺยักิฺนหฺมาัหนฺ ุรทิบฺ แลเหฺลา้ั แลอาหาฺนทิบฺ
แลไฑฺยักนิฺ ยาแสฺงทิบฺ
ฑังฺ อัฺนวทังฺ ตฺวมัฺนลฺวฑกาฺยเปฺนฅำแลขาฺงแกฺวไพทังฺ มฺวรแลคัฺวาฺนจัเอาหฺรัฺอฑาฺบมาฟัฺนมันฺ ฑังฺ อัฺนบํตาฺยไฑัแลเพิอฺ อันฺ แลเลั้าคฺวีคัฺวาฺนหืขัาเธัา้ เอามันฺ ไพัไสัเสั้าพฺพสิงฺ
แลฺวเอาไฟราฺยมาเผัา้ แลฺวเ
เอั้าหืผัาแสฺงเชิมฺม์เสฺยแั ลฺวฑังฺ อัฺนตฺนมัฺนคํจัเปฺนเทัา้ ไพัชฺแลวาอันฺ อินทฺ าธิราฺทคํตาฺมอาญาเลั้าคฺวีหาัไหฺวัสานัฺนชุบฺรกาฺนแลคํหเื ทิพฺพกฺลำลัฺงสีxxแหฺรนำเอาไพหืแก่
เลั้าคฺวหี ัฺน

ปริวรรต
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เแลอินฺทาธิราฺชคํปฺงราชทาฺนฑัฺวฺยทิพฺพอรงก๒าฺนคํหืเอิฺอลาฺงซืนฺ แลฺวเจั้าพีฺนอฺ งทังฺ ๔คํสุัยฺอรบุรคุรเถามนาคุรแลไหฺวัคฺบสังฺ เซิฺงอินฺทาธิราฺฑคํพัฺอไพสูทีกฺอง
ชาฺงฅฺวอัฺนเปฺนทีอยูแหฺงตฺนตาฺมสฺวสสฺฑีคมฺ ีวัฺนนันฺ
แลยาฺมนัฺนเลั้าคฺวีคัฺนแหฺรฺนแหฺรนำพฺรฺยาวัอฺ ลุัแต่สำนักฺ อินฺทาธิราฺฑไพัสทู ีสํฺอกิฺงแลฺวคํมัฺฑเอาพฺรฺยาวัอฺ เขั้าไพไสูเสั้าพฺพสิงฺ แลฺวถฺมไพฑัฺวฺยถาฺนไฟไสหืฑี
แลฺวสูเสั้าอยูไจ๒คฺมีแลฑฺัวฺยทีแท
เสั้าพฺพสิฺงเปฺนสฺองหฺองไฟไหฺมเั ชิฺกอัฺนมัฑฺ มัฺนนันฺ ขาฺฑเสแลฺวภฺยาวัอฺ คํแลฺนเขั้าไพไนเสั้าไพทฺอฑลีอยูทีหอฺ งเสั้านันฺ คํกฺมฑูบมํ ีไฟแลฺวลฺมหาฺกพัฑฺ
เผั้าคฺวรขืฺนเมิฺอลฺมหืตาวัฺอxxทัฺงสฺองกฺลำแฑฺง
เปฺนฑังฺ ปฺยวไฟนันฺ พาฺยหฺนาบํบรฺ กฺฏไฑัขืฺนชฺแลเลั้าคฺวีเปฺนบฺรธาฺนกฺวาทิฺบสีมิแลเทวฑาทฺลาั สูเจั้าอยูนาฺนไฑฺยั๔พัฺนปาฺย3รฺอฺย20สีฺบวัฺนแลฺวมัฺนคํวาไฟ
หาัไหฺมเั ปฺนเทั้าไพชฺแลลำเพิฺงสันนฺ นิแลฺว
เลั้าคฺวีคํมาไขฅัฺอเสฺัแลฺวคํมาเขฺยเทั้าเขฺยถาฺนไฟอัฺนเสแลฺววาจัเกฺบเอาแสฺงแหฺงตฺนคํมฺ าโซัฺอะมาเขฺยอยูหัฺนแลยาฺมนัฺนทิบฺ ไหฺยหั ัฺนปฺยวไพวฺอฺ ฑเสฺัยแลฺว
มัฺนคํผํฺอเสิฺมพาฺยหัฺวเสั้าหัฺนแจฺงมาเถิฺง
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ตฺนแลฺวลฺวฑหฺกอัฺอไพไนรูเสั้านันฺ มาแลฺวคํอุเอาตินฺ ถีฺบฅัฺอเสั้าแหฺกไพหัฺนแลยาฺมนัฺนรสีตนฺ อยูไฟแลเทวฑาทิพฺพกฺลำลัฺงสีมหี ัฺนเปฺนสัฺนนันฺ จัไพยับฺ เอาฑังฺ
อัฺนคํลฺวฑเสฺัยพฺรฺยาวัอฺ ตีหืทาฺวไพเลั้า
คฺวีคํผูัลุัไพหายัฺบเอาวาอันฺ คํลฺวฑเสัฺยพฺรฺยาวัอฺ ตีนฺ ถีฺบทาฺวไพแลฺวพฺรฺยาวัอฺ คํเอาเขฺมทิฺบอัฺนอยูไนหูนัฺนอัอฺ มาวืฑฺ หืไหฺยัแลตีเมิอฺ ตฺราฺบตํอฺ เทั้าเถิฺงเมิงฺ ฟา
หาทิฺบตฺนไฑจัฺมารฺบคํบํไฑัภ
ยาฟัฺนกับฺ ฑัฺวฺยเมิฺงฟาเปฺนมหาพุทฺธปาฺงไหฺยันกัฺ แมฺนวานวฅาฺทคํบํอาฺทจัรฺบไฑฺยัคหํ ัฺบปตูไพทฺอฑลีเสฺัยแมฺนวาทาฺจตุโรฺกทัฺง๔คํพาฺยไพทัฺอฑลีสฺยงทัฺงมฺวร
มันคํตีเขั้าไพเ
เถิฺงแชยฺยนฺตบฺราสาฺทแหฺงอินฺทาฑิราฺทพุรแลยาฺมนัฺนวาฺงลิงฺ คฺวาฺนแลปตูคํลฺองฑาวาฑฺรูาพฺรฺยาวัฺอตฺวถฺอฺยมืฺงอยาเขั้ามาทีนิเทิฺอคูหาัรกั ฺสาอยูที
นิฑาฺยคัฺนมืฺงแลฺวเขั้ามาฑัฺงอัฺนชิวิฺษแหฺงมืฺง
คํจัขาฺฑเสฺยแลวาฺงลิฺงคฺวาฺนฑาสัฺน|า|ไพไหฺมเชิฺกอัฺนมัฑฺ มัฺนนันฺ ขาฺฑเสฺยแลฺวพฺรฺยาวัอฺ คํแลฺนเขั้าไพไรเสั้าไพทฺอฑลีอยูทีหฺองเสั้านันฺ คํ|า|นิพรฺ ฺยาวัฺอคํบํฟัฺงซำ
นัฺบเอาฅฺอนตีเขั้าไพยาฺมนันฺ |ลุงฺ ์ซืฺน30”|

วอกไครหิน วัดบ้านแหลว ผูกที่ ๗ หน้าที่ ๓

258

ภ๒
ภ๒

ปริวรรต
สีหืมาเติฺมแฅฺวรเอาพฺรฺยาวัอฺ หือยูทำกาฺงไวฺยัอัฺนยาฺมนัฺนพฺรฺยาวัอฺ หัฺนกฺลำลัฺงแหฺงอินทฺ าธิราฺฑถืเอาหฺรอฺั ฑาฺบอัฺอมาเปนมาัหฺลาฺยฑังฺ อัฺนมัฺนคํ
ฟาฺวเนรมิฺตตฺนหืไหฺยัมี๓หฺวสฺองมือถืเอาฅฺอรปฺอบฅำแลฺวคํลฺอฑเขั้าไ
ไพไวฺยมาันกัฺ เปฺนฑังฺ ทาฺนพันฺ คฺงนัฺนแลลุงซืฺน34ตฺนคํบํอาฺทจัไพไฑฺยัมีสฺยงอัฺนมีนัฺนมาันกัฺ ไนชันฺ ฟาตาวติสํ าทังฺ มฺวรคํไหฺวหั ฺวัรทังฺ มฺวรหัฺนแลแมฺนอินทฺ าธิ
ราฺฑเปฺนบฺรธาฺนกฺวาเทวบุฑเทวฑาทังฺ
หฺลาฺยคํบอํ าฺทจัอยูไฑฺลาฺงพฺรฺองคํหฺนีขืฺนเมิฺอสูชัฺนฟาพาฺยบฺลแลฺวทิสสทฺลาั ต๒าฺงหาอันฺ เปฺนทีเพิฺงบํไฑฺยัคํลฺองไหภฺยวนันฺ มาันกัฺ คฺมีหัฺนแลยาฺมนัฺนอินฺทาธิ
ราฺฑคํมาลำเพิฺงเถิฺงสพฺพญูพรฺ พุทฺธเจั้าตฺนเปฺน
ทีเพิฺงแก่โลฺกทัฺงมฺวรคฺวรเทิฺอะสฐิสำราฺนไนปาเชตวณฺณอาราฺมไนเมิฺงราชคหนคฺอรทีนัฺนจิงฺ จัแตฺงไชวิสุกมฺมเทวบุฑลฺงไพทาฺงวัฺนตฺกหืนิมฺนราธฺนาพฺร
พุทฺธเจั้าขืฺนเมิฺอ
สูชัฺนฟาหืโผฺตเมตาริฺบหัฺนแลเทวบุฑคํรัฺบเอาคำอินฺทาธิราฺฑวาสาธุนินัฺนแลวาอันฺ แลฺวคํนำเอานิมฺนลงไพัสสู ำนัฺกสพฺพญูพฺรพุทฺธเจั้าหัฺนแลคัฺวาฺนรฺอฑ
แลฺวคํเขั้าเมิฺอไหฺวสาอาฺคคสาวกเจั้า
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ทัฺงสีตนฺ ขํฺอหืกฺอรภฺอรเมิฺอไหฺวัสาพฺรเจั้าxเถิฺงทีกุฑีพรฺ เจั้ารีบฺ เทิฺอวาอันฺ หัฺนแลมหาสารีบุฑตเถฺนเจั้าเปฺนเคฺลั้าคํออฺ รวิสกุ มฺมเทวบุฑเขั้าเมิฺอไหฺวสั าพฺรพุทฺธ
เจั้าแลทีนัฺนสพฺพญูพฺรพุทฺธเจั้าจิฺงา
จัเมตฺตาเถาฺมเซิฺงทิบฺ สฺองตฺนอันฺ |ไช์ม์า|เปฺนผูไชมานันฺ วาทาฺนทฺลาั ามานิมฺนคูพรฺ ตถาคตเมิฺอเมตฺตาฑัฺวฺยฑีมเี หฺตสัฺนไฑชาวาอันฺ สพฺพพฺรพฺุทฺธเจั้ารูแลฺวคํ
ตาฺมอิฺนเมิงฺ ฟาา
ตาวติสํ ากฺอรแลอินทฺ าธิราฺทเปฺนเคฺลั้าแกฺล่เทวบุฑแลเทวฑาทฺลาั คํเฅิฺงไจมาัจงิฺ จัไชนิมนฺทนาราธฺ๒นาเมิอฺ โผฺตเมตฺตาฑัฺวฺยรีบฺ นันฺ แลพฺรพุทฺธเจั้ตรฺ ัฺฑ รู
แลฺวคํรัฺบเอานิมฺนแลฺวชฺวรเอา
อรหนฺตอนนฺทเถฺรเจั้าสฺองตฺนกับฺ ตฺนตาฺมแลสฺยฺองขืฺนเมิฺอสูวฺยงอิฺนคํไฑฺยัยนิฺ สฺยงอุกฺขหฺลุก์มีนัฺนสฺนรั กฺองอัฺนรฺองไหัแหฺงเทวฑาบุฑแลเทว
ฑาทฺลาั ฑัฺวฺยทิพฺพยุทฺ ฺธอัฺนฟาฺวอัฺนคัฺงแคฺน
มาันกัฺ คฺมีแลพฺรพุทฺธเจั้าตฺนบฺราเสิฺฏคํบัฺงเกิฏฑัฺวฺยกลุณฺณาอันฺ มาันกัฺ คันฺ ลฺอฑแลฺวเมตฺตาลุงซืฺน34สีตนฺ เซั้าเสฺัยแลฺววาฺงทาฺงหืแก่พฺรยาวัฺอเขั้ามาหาคู
ตถาคตคํถาฺมฑูพฺรพุทฺธเจั้าเม
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ตฺตาสัฺนนิแลฺว|ลุรซืฺน|คํเชั้า|เสฺยแลฺวเยฺยะทาฺงไวฺยัหืพรฺ ฺยาวัอฺ เมขั้ามาสูสำนัฺกพฺรพุทฺธเจั้าหัฺนแลพฺรฺยาวัอฺ ผํฺอหัฺนสพฺพญูพรฺ พุทฺธเจั้าตฺนมีภากฺยะอัฺนงาฺมนัฺน
มัฺนคํวาฺงรัทฺธีฅืฺนเปฺนตฺนเกฺลั้ามาแลฺวคํรบัฺ า
ถาฺมเจั้าคูเปฺนฅฺนทีไฑัแลมาลฺอฑหฺนมี าวาหืเซั้าเสฺัยยัฺงอาวุฒนันฺ ชาพฺรพุทฺธเจั้าคํแยัมฺ ไฅหฺวหฺนฺอฺย๑แลฺวกฺลาฺววาคูตถาคตอยูทีสสพาฺยวัฺนตกพุรคื
หาัไฑัเปฺนพฺร
เจั้าตฺนผาฺบเหฺงั้าโลฺกทัฺง๓แลมืฺงจัมาขืฺนชัฺนฟากฺทำกำอัฺนฑีเหฺตไฑชามืฺงจิฺงกฺลาฺวมาบัฺฑนิเทิฺอะพฺรฺยาวัอฺ กฺลาฺววาขัาอยูแผฺนฑินฺ เถิฺนฑัอฺ หฺมาัปาัถำนำบัฺฑคืฺ
วาหาัไฑฺยัแฅฺวร|บุพฺพวิเทหทฺวิบพุร|
คํเปฺนอันฺ ชฺอมอัฺนแฅฺวบบํฑีบงํ าฺมสัฺงแลขัามาหัฺนเมิฺงฟาตาวติสํ าเวเชยฺยนฺตบฺราสาฺททีนเิ ปฺนอันฺ ฑีอัฺนงาฺมแลลุงเริงฺ ฑัฺวฺยเภาคสมฺบติมาันกัฺ มัไฅมาอยู
แทฺนพฺรฺยาอิฺนจิฺงมาแล
ฑัฺงไนมนุสสโลฺกเมิฺงฅฺนนันฺ คันฺ ไผมีเตชริทฺฑีอานุภาฺบฑังฺ อัฺนคํทยฺ รยฺอมหืตนฺ นัฺนไฑฺยัเปฺนพฺรฺยาแทฺนฑาฺยฑังฺ ตฺวผูขัานิเปฺนตฺนมีรทฺธีอานุภาฺบแลคฺวรหืพรฺ ฺ
ยาอิฺนยาฺยจาัชัฺนฟาพาฺยไพทีอืฺน
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เสฺัยแลฺวขัาจัมาแทฺนสมฺบตฺตเิ ปฺนพฺรฺยาอิฺนวาอันฺ พฺรพุทฺธเจั้าคํเxเยฺมไฅหฺวหฺนฺอฺย๑แลฺวคํกฺลาฺววาฑฺรูาวัฺอมืงฺ ฑัฺงฤาแลมากฺลาฺวไหฺยัไสสฺวาฺงนักฺ มัฺก
ไฅชิฺมสมฺบตฺติแหฺงอินฺทาธิราชาพฺรฺยาอิฺนนันฺ ชาติเมิฺอกฺอรคํไ
ฑฺยักฺทำพำเพฺงทานบารมีแลบฺรกฺอบฑัฺวฺยสุจจฺ ิริตตฺ | |กมฺมตาฺมแลไฑฺยัทาฺนแตหฺนอฺ ฺแตหฺนุม์แลบฏิบฑัฺ อฺฑสหวิลียขนฺตีมาทุชั าตินาฺนไฑฺยัพัฺนปาฺยสฺ
องรฺอยทุัภาวชาติคํฺมา
รฺอมกัฺนไฑฺยสั ฺองแสฺนสีหมฺ ืรเกฺลั้าพัฺนปาฺยสีรฺอยปฺลจี ิฺงไฑฺยมั าเปฺนพฺรฺยาอิฺนแลไฑฺยัมาเสฺวิฺยทิพพฺ สมฺบตฺติอนัฺ หัฺนมาแลปาฺนสันฺ นิฑาฺยมืฺงบํไฑฺยกั ฺทำกมหา
กุสฺลบุรอัฺนไหฺยัแลยังฺ เกิฺฏมาเปฺนสตฺตริสาฺน
กฺอรแลมืฺงอยาวาจัไฅมาชิงฺ เปฺนพฺรฺยาอินทฺ าไฑฺยันนัฺ ชามืฺงจัมากฺทำสัฺนนิคจํ ัเปฺนบาฺบแกฺลมืงฺ ชแลมืงฺ มากฺทำกฺลาฺวแลกฺทำกมฺมอัฺนบํชอฺ บสัฺนนิเทิอฺ คู
ตถาคตอิณฺฑูขุณฺณาเมตฺตาสัฺนนิแลฺวยาฺมนัฺน
พฺรฺยาวัอฺ กตฺอบพฺรพุทฺธเจั้าวาฑังฺ นิพฺรฺยาอิฺนมัฺนไฑฺยักพำเพฺงเกุสฺลบุรแตนฺอยเถิฺงไหฺยัคํไฑัหฺลาฺยชาติแลไฑัมาเสฺวิฺยสุัเปฺนพฺรฺยาอินฺ อยูเมิงฺ ฟาคํหาัเมิฺน
นาฺนแลพํฺอเพิฺงกุสฺลบุรแหฺงมัฺนแลบัฑฺ นิหื
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มัฺนเอาฅฺวมัฺนหฺนเี สฺัยเมิงฺ ฟาทีไกทีอืฺนกฺอรเทิอฺ เมิงฺ ฟาทีนทิ ัฺงมฺวรไวฺยัหืแกขัาแทฺนเปฺนเจั้าเทิฺอคัฺนบํกบัฺ ตาฺมสัฺนนิขาั คํจัฅิฺวไพตาฺมริทฺธีแหฺงขัาชแลวาอันฺ พฺร
พุทฺธเจั้าวามืงฺ มีเตชริ
ทฺธีอานุภาฺบพํฺอเปฺนฑังฺ ฤานันฺ ชาพฺรฺยาวัอฺ กฺลาฺววาขัามีรัทฺธีอานุภาฺบมัานักฺ ซาฺนเนรมิฺตไฑฺยั57มัฺวาแปืฺนแฺบรหืเปฺนสัฺนไฑบํรเู ถั้าบํรูตาฺยสักฺ เทิอฺ แมฺน
วาปัฺกลิฺฑไพไกไฑฺยเั
เสฺนปาฺย5พัฺนโยฺชนฺนกฺอรฑาฺยฑังฺ ฤาบํแทฺนกฺรพฺยาอิฺนไฑฺยันนัฺ ชาพฺรพุทฺธเจั้ากฺลาฺววาคัฺนทาฺนมิรัทฺธีสัฺนสัฺนแทฑังฺ อัฺนมาลาทัฺงสฺองจุงลฺองขฺยงรัทฺธีกัฺนฑูกฺ
อรเมตฺตาสัฺนนิพรฺ ฺยาวัอฺ กฺลาฺววา
จักฺทำขฺยงรัทฺธีเจั้าเยิงฺ ไฑัอัฺนรูแพฺลแลพาฺยนัฺนชา พฺรพุทฺธเจั้ากฺลาฺววามืฺงชาฺงเนรมิฺฑปิฺนชาฺนไพไกไฑฺยัแสฺนหฺลีโยฺฏพฺลแทฑัฺงอันฺ มืฺงจุงหฺกพฺลฝามืกฺ
ลาแหฺงคูฑเู ทิฺอ
คัฺนมืฺงหฺกพฺลฝามืคูฑงัฺ อัฺนคูบคฺ ํสอฺ รมืฺง|แพฺลคู|แลคูจัหพื ฺรฺยาอิฺนยาฺยจาัชัฺนฟาเสฺัฺยแลฺวหืมงืฺ แทฺนอยูเปฺนเจั้าชแลคัฺนมืงฺ หฺกไพบํพฺลฝามืกลฺ ำขฺวาแหฺงคูฑัฺง
อัฺนคํมืฺงเปฺนผูคาฺนคูตถาคตคํบํหืมงืฺ
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มามฺลาฺงฅฺวีชัฺนฟาทีนิแลเมตฺตาสัฺนนิแลฺวพฺรฺยาวัอฺ ลำเพิฺงไนไจรัฺกไฅหฺววาพฺรพุทฺธเจั้าตฺนนิมาฑูแฅฺวรแลมากฺลาฺวคำไบคำงาฺวตํอฺ คูสัฺนนิชาคูหฺกไพัไฑฺ
ยัแสฺน5พัฺนทีนีกฺอรนันฺ ฝามืทาฺนกฺลาฺงแลมัฺนยังฺ บํกํฺอไมั๑คืวฺ าสัอฺ
คํบํพํฺอไฑฺยัฑัฺงฤาแลเตฺนบํพฺลนันฺ ชาชัฺนฟาทีนหิ าัตฺกเปฺนขฺองคูบํสฺงไสชแลมัฺนคฺริฺงนไจสัฺนนิแลฺวกฺลาวาคำฑัฺงทาฺนกฺลาฺวนันฺ คํจัหืขัากฺทำสัฺนนัฺนแทอัฺน
ชาพฺรพุทฺธเจั้ากฺลาฺววาเอิฺอคูคจํ ัหืกทฺ ำ
สัฺนนันฺ แทฺแลวาอันฺ แลฺวคํเหฺตมืกฺลำขฺวาลายลัฺกจัเอาอัฺนงาฺมเหฺมิรฑังฺ ไมัมฺวงฅำนัฺนไพแลฺวยาฺมนัฺนพฺรฺยาวัอฺ คํเอาฅฺอรแหฺงมัฺนเขั้าเซิฺงไวฺยัไนหูเสฺัยแลฺวคํ
หฺกขืนฺ อยืนฺ อยูทำกาฺงเหฺนอิฺ รฝามืฅำพฺรพุทฺธ
เจั้าแลฺวมัฺนคํกฺลาฺววาขัาจัหฺกไพบัฺฑนิแลวาอันฺ มันก็|ปฺกหฺลิฑ|ไพเปฺนอันฺ ไวัมาันกัฺ หาหฺนหาลฺอยบํไฑฺยเั ทั้ามีตาทิบฺ พฺรพุทฺธเจั้าหัฺนสิงฺ ฑฺยวแลฑัฺงพฺรฺยาวัอฺ คํ
ไพหัฺนไมัเสั้า5เหฺลมฺม์มีวณฺณอัฺนแฑฺง
งาฺมเปฺนฑังฺ แทฺงชิฺนนันฺ ปฺกไวฺยัแลฺวมัฺนคํไสไจวาทีนิเปฺนทีสฑุ แหฺงโลฺกจักฺขวาฺนแลฺวฑ์ชแลคูจัพัฺอเมิอฺ ฑัฺงอัฺนพฺรเจั้าจัหาสัฺงวาบํไฑฺยัจัหเื วยฺยนฺตบฺราสาฺฑหื
คูแทฺนเปฺนพฺรฺยาอิฺนแทชแลคูจัหฺมาฺยเสั้าที
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นิหืฅัฺกกฺอรเทิอฺ คูพัฺอเมิฺอจิงฺ ฑีชฺแลคัฺนพฺรเจั้าบํเชืฺอแทฑัฺงอัฺนคูคฺอยชฺวรทาฺนมาฑูชแลมัฺนคฺริฺงนฺ ไจสัฺนนิแลฺวคํหฺลก์เอาขฺนมัฺนเสฺน๑มาแตฺงหืเปฺนปิฺนแลฺว
นำยฺยวนำราฺยหฺมาฺยพัอฺ ไมัเสั้าเหฺลมฺมเ์ คฺลั้านันฺ ไวฺยัวาทิฺบไหฺยัขยฺ ง
ฟามาหฺนีแลวาอันฺ ซำกฺวบํฅัฺกจิฺงยฺยวไสัสเสั้าเหฺลมฺม์เคฺลั้านันฺ ไวฺยัแลฺวคํหฺกพิฺกพฺอั มาตัฺงอยูฝามืสพฺพญูพรฺ พุทฺธเจั้าแลฺวกฺลาฺววาขัาคํหฺกพฺลไพไกตาบฺรหฺ
มาฺรบํไฑฺยัแลฺวแลเจั้าคูจงฺุ หืพรฺ ฺยาอิฺนยาฺน
ชัฺนฟาแลเวเชยฺยนฺตบฺราสาฺฑหืขัาแทเปฺนเจั้าเสฺัยตาฺมคำอัฺนราทัฺงสฺองไฑฺยัอฺวฑโฟสจแกฺลกัฺนไวฺยันนัฺ เทิฺอวาอันฺ พฺรพุทฺธเจั้าคํไฅหฺวหฺนฺอย๑แลฺวคํกลฺ าฺวxวา
คูตถาคตยัฺงรูหัฺนมิฺงไพับํพลฺ ฝา
มืคูเทิฺอฑาฺยฑัฺงฤากฺลาฺววาจัแทฺนเปฺนพฺรฺยาวัอฺ กฺลาฺววาขัาหาัพลฺ ไพเถิฺงทีสฺุฑแหฺงโลฺกแลฺวลำนัฺนไพคํหาเปฺนหฺมฺอเั ปฺนเหฺมิฺยบฺมเี ขฺฑบฺมีแฑฺนเสัฺยแลฺว
ฑาฺยพฺรพุทฺธเจั้ากฺลาฺววาไพเถิฺงที
สุฑแหฺงโลฺกจักฺขวาฺนนันฺ พฺอยไพัหัฺนอันฺ ไฑฺยเั ปฺนสักฺขีนนัฺ ชาพฺรพุทฺธเจั้าถาฺมสัฺนนิแลฺวพฺรฺยาวัอฺ กฺลาฺววาขัาไพหัฺนไมัเสั้าฅำโลฺกตฺนสูงนันฺ แลลำนัฺนหัฺนเปฺน
หฺมฺอเั หฺมิฺยฟาขฺยวบํฑาฺยกฺวเจั้ายังฺ บํเชิฺอขัา

วอกไครหิน วัดบ้านแหลว ผูกที่ ๗ หน้าที่ ๑๐

265

ปริวรรต
คํยงัฺ หฺมาฺยเสั้าไวฺยักฺอรแลเจั้าคูยงัฺ อาฺฑจัไพักบัฺ ขัาแลไพฑูไฑฺยัชฤา
ฺ พฺรพุทฺธเจั้ากฺลาฺววาบํถาไพแลคํหาัรหู าัหัฺนแลฺวแลจุงฑูเทิฺอคํจัหัฺนชแลวาอัฺนแลฺว
ยาฺมนัฺนพฺรฺยาวัฺอคํกฺมลฺงผํฺอฑูคหํ ัฺนนิฺวมืพฺรเจั้านีวฺ
กาฺงนันฺ ไสลาฺยไวัฺยวาทิฺบไหฺยัขยฺ งฟามาลฺอฑหฺนีแลฺวแลวาอันฺ จิงฺ ซำทฺองไพพฺัฺอยหัฺนแมมืพรฺ เจั้าเปฺนนำยฺยวไวฺยัยงัฺ บํขาฺงเทิอฺ ยังฺ แสฺวสาฺบไวฺยัฑัฺนอันฺ
มัฺนคํตกฺ ไจมาันกัฺ แลลำเพิฺงวา
คูไพไสลาฺยไวฺยัแลฺวยฺยวไสไวฺยัทีนัฺนไนเสั้าสุฑไพพฺรฑาฺยฑังฺ ฤาxพฺอฺยมาหัฺนยัฺงทีนิฺวมืพฺรเจั้าสัฺนนิชามีคาวาคูบํพฺนฝ่ามืทาฺนตฺนนิแทชฤาคูจัไพแถฺมทีนงึฺ กฺ
อรมัฺนคฺรงิฺ นฺ ไจสัฺนนิแลฺวคํฺอ
มพํอหาจัตฺกไพฑังฺ พฺรพุทฺธเจั้าคํกฺทำฝามืตฺบไพาฺยชีแธฺนคฺวินอัฺ นันฺ ซัฺนฟาแลฺวคํอทิฐาฺนมืฅำ5นิวฺ หืเปฺนเงิฺนฅำไวฺยัแลนำฅฺบฑิฺน5นิวฺ ลำตฺยงมัฺนไวฺยับํ
หืหฺนีออัฺ ไฑัหัฺนแลยาฺมนัฺนพฺรฺยาอินทฺ า
เทวบุฑเทวฑาทฺลาั กับฺ ทัฺงอรหนฺตอถยเถรเจั้าคํยอํฺ มืสฺยงสาธกาฺนชุตนฺ คฺมีหัฺนแลพฺรพุทฺธเจั้าคํอทิฐาฺนเอาเงิฺนฅำ5ลำตฺยงพฺรฺยาวัฺอไหฺวัแลฺวลฺองเอาอรหนฺ
ตอนาจยเถฺนวาจัพัฺอลุง
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ไพหาคนฺธกุฑีไนปาเชตวณฺณอาราฺมอัฺนเปฺนทีสฐิสำราฺนแหฺงตฺนหัฺนแลยาฺมนัฺนแธฺนฟาแธฺนยฺยวคืฺวาเทวบุฑเทวฑาทฺลัาคํฟาฺวอัฺอเสฺัยเวเชยฺยนฺตบฺราสาฺฑ
มาไหฺวัแลฺวโอกาฺฑราทฺธนายังฺ พฺรพุทฺธเจั้า
หืยงัฺ อยูเมตฺตากอฺรแฑวาอัฺนอินทฺ าธิราฺทตฺนเปฺนเจั้าแหฺงผูขัาทฺลาั จัมาบฏิบัฺฑไหฺวัสากฺอรขาแฑวาอัฺนพฺรพุทฺธเจั้าคํรัฺบเอานิมนฺ แลฺวลฺวฑยัฺงอยูหัฺนแล
ทีนัฺนอินฺทาธิราฺทอัอมาไหฺวสั านฺบแลฺวคํสํ
วณฺณารัฺบหาทิพฺพคนนาทฺลาั มาพพฺรอฺ มแลฺวคํไหฺวันฺบสกรปูชาแหฺงพฺรพุทฺธเจั้าแลฺวคํพฺรอฺ มกัฺนนิมฺนราทฺธนาพฺรพุทฺธเจั้าสฺรเฑฺัษเมิฺอสูสำราฺนไนหํฺอบฺรา
สาฺฑอัฺน|ลำ์เลิฑฺ ์|บฺรฑัฺบไพฑัฺวฺยแกฺวแลฅำคํนอฺ
มฺมายังฺ ทิพฺพโภชฺนอาหาฺนบุบฺราคนฺธมาลาต๒าฺงถฺวาฺยเปฺนทาฺนแลฺวคํมาสฺงเสฺบปูชาทิพพฺ ตุริฺยน่ตรฺ ีเปฺนมหาสเมยฺยอันฺ ไหฺยัแกฺลทิบฺ พคณนาทฺลาั มาันกัฺ
แลฺวคํจิฺงจัพฺรอฺมกัฺนมาไหฺวัสา
พฺรพุทฺธเจั้าไนทีมหาสมคพฺรฺอมกัฺนนันฺ เพิฺอไฅขํฺอพฺรพุทฺธเจั้าเมตฺตาปัฺนชื๑ไวฺยัเปฺนตฺราแกเทวฑาไนชัฺนฟาตาวติสํ าทีนิแฑไหฺวัสาฑัฺงนิแลฺวพฺรพุทฺธเจั้า
ปัฺนเถิฺงทีชมุ ์นุม์แหฺงเทวฑาทฺลาั
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นันฺ กีฑฺ มหาเทวคสงควาอันฺ เทพฺพคนณาทฺลาั มีพรฺ ฺยาอินฺทาฑิราฺทเปฺนเคฺลั้าคํพรฺ ฺอมกัฺนยํอฺ มืสามาันกัฺ แลยาฺมนัฺนนาฺงราชเทวีเปฺนเคฺลั้ากฺวาเท
พกญฺญาทัฺงมฺวรคํพรฺ ฺอมกัฺนอัฺอมาสฺงเสฺบปูชายัฺงพฺรพุทฺธเจั้าแลอคราชเทวีคํเอาหฺมาั
คัฺบทฺองทิฺบหฺมาัมฺวงทิฺบมาเปฺนทาฺนนาฺงเทพฺพกญฺญาทฺลาั ต๒าฺงตฺนคํตาฺงหาฺมเอาหฺมาัไมัทบิฺ ทฺลาั แกฺวแสฺงผาทิฺบเปฺนทาฺนแกสพฺพญูพรฺ พุทฺธเจั้าชุตนฺ หัฺน
แลทีนัฺนพฺรพุทฺธเจั้ากัฺบทัฺงอนาจยเถฺนคํรัฺบเอาทาน
วตฺถุทิฺบแลฺวคํเทสฺ๒นายังฺ ภตอนุเมาทนาเซิฺงทาฺนเจตนแหฺงอินทฺ าธิราฺฑเจ้าเปฺนเคฺลั้ากฺวาเทวบุฑเทวฑาทฺลาั ฑัฺวฺยธำมเทสฺ๒นาอันฺ มฺวรโพัฺอะมาันกัฺ หัฺนแล
ยาฺมนัฺนเทวฑาอัฺนไพลฺยบ์โลฺกนันฺ คํฟาฺวรีบฺ
พัฺอมาไหฺวัสาพฺรพุทฺธเจั้าวาฑังฺ พฺรฺยาวัอฺ ตฺวนันฺ คํยอํฺ หฺวอัฺอมาวาจัฑาไพพฺนแลฺวแลวาอันฺ ยาฺมนัฺนพฺรฺยาอิฺนเปฺนเคฺลั้ากฺวาเทวบุฑเทวฑาทฺลาั แลมาอยู
ไนชันฺ ฟาตาวติสํ าทัฺงมฺวรคํเปฺนอันฺ ฟาฺวแลตืนฺ คัฑฺ คังฺ นันฺ เนิฺนแลที
นันฺ พฺรพุทฺธเจั้าคํกลฺ าฺววามหาราฺชอยาไฑฺยันฺอฺยไจเยิงฺ ไฑเทิฺอวาอันฺ แลฺวคํฺมาแตฺงแปฺงขฺยรยังฺ ยันฺ ลูั๑ไสคฺถา5ตฺววายามณีภมีฑัฺงนิแลคํหือนาถเถฺนเจั้า
ไพัไสัไวฺยัไนทีจฺอมคฺองพฺยงเหฺนอิฺ หฺวพฺรฺยาแลฺวคํพัฺอเมิฺอไ
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ไหฺวัพฺรพุทฺธเจั้าหัฺนแลทีนัฺนพฺรพุทฺธเจั้ากับฺ ทังฺ อนายเถนเมตฺตาสัฺงอำลาแหฺงอินฺทาธิราฺฑเปฺนเคฺลั้ากฺวามหาราฺทหาฅฺวาฺมบฺรหฺมาฺทบํไฑฺยจั ุงมีเทิฺอวาอันฺ
แลฺวคํสฺรเฑัฺษอัฺอปตูเมิงฺ ฟาลฺงมาฑัฺวฺยพุทฺธเยาริยาฺฑอฺงอาฺฑฑัฺวฺยง
งาฺมมาันกัฺ หาทีจัผฺยบทฺยมฺม์บํไฑฺยัคํมีวัฺนนันฺ แลพฺรพุทฺธเจั้าตฺนมีมหากลุณฺณาอัฺนมาันกัฺ สฺรเฑฺษไพัแวทีพรฺ ฺยาวัอฺ อยูหัฺนแลคํลอฺ งอ์ภุมฺมเ์ ทวรุกฺขเทว
ฑาทฺลาั อัฺนอยูรักสฺ าไนทีนนัฺ มาพฺรฺอมกัฺนแลฺว
คํเมตฺตาวาหืทาฺนไฑฺยัปัฺนหฺมาัไมัแลลูัไมัเขั้านำโภชฺนอาหาฺรอ์ทิฺบไหฺยัขยฺ งฟาคืฺวาพฺรฺยาวัอฺ หิฺนตฺวนิอยาหืไฑฺัอมิฺ ฺบหฺยาัเทิฺอไฑัแลสฺยงกมฺมวิบาฺกแหฺงมัฺน
แลฺวคํหาัจัมผี ูมาโผฺฏเอาอัอฺ ฑัฺวฺยกมฺมวิบัา
แหฺงพฺรฺยาวัอฺ เถิฺนเมิอฺ ยาฺมไฑจิงฺ พฺนจาัจัมผี ูฑงัฺ ฤามาโผฺฏถาฟังฺ ลฺวฑจัมาพาฺยหฺนาหาัไจัไขไพบํอยาชแลกฺริฺยาเทสฺนาวัฺอไฅหิฺนผูถั วฺ ร7คํสฺรเฑฺัษบฺวรมฺวรเทั้า
นิกอฺ รแล
พุทฺธสัขฺราฺท1284ตฺวปฺลีเตัา้ เสฺฑเฑิฺน11ลุง๓ฅำพฺรำวาไฑัเมฺงวันฺ 7ไทฺยัขาั แลตฺวทืฺงบํงาฺมแลทูพีภพีเขัาเฮฺย เหฺมริ วาแลฺวขัาคํจงิฺ ไจบํตงัฺ สฺลังลุงไพัลวฺ ฑ
เสฺยจิฺฑไจ
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หฺนารัฺบเคฺลั้าวัฺอไฅหีฺนผูั๗ขัาแลวฺงเหิฺยนิอาฺยเพิฺนคาอฺนเอาแถฺมหฺนอฺย๑เทิฺอะ
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ภาคผนวก ข
ปริวรรตขั้นที่ 1 เอกสารตัวเขียนวอกไครหิน ฉบับวัดบ้านแหล

วอกไครหิน วัดบ้านแหลว ผูกที่ ๑
หน้า ๑ - นโมตัสสัตถุ ที่นี้จักกล่าวด้วยปฐมกัปก่อนแลผู้มีประยาพึงรู้ดั่งนี้เถอะยามตั้งกัปปฐมหัวที่นั้น
ก็มาตั้งเขาสิเนโรบรรพตาตั้งตำกางหื้อเป็นทำนายทายไว้แก่ทวีปทั้ง ๔ แล้วก็มาตั้งเขาสัตบริภัณฑ์ทั้ง
๗ แวดล้อมชุกลำชุพายแล้วมาแต่งยังทวีปทั้ง ๔ อยู่ตำกางอันมีทวีปน้อย ๕ ร้อยหากเป็นบริวารหั้นแล
ในทวีปน้อยสองพันหากเป็นบริวารหั้นภายวันออกชื่อว่าบุพวิเทหแลทวีปภายใต้ชื่อว่าชุมพูทวีปภายวัน
ตกชื่อว่าอมรโคยานทวีปภายเหนือชื่อว่าอุดรโขทวีปดังบุพวิเทหทวีปมีทวีปน้อยอัน ๑ ชื่อว่าอรทวีปใน
อรทวีปนั้นมีดอยลูก ๑ ชื่อว่าบุพผาลาว่าอั้นปลายดอยอันนั้นมีหินลูก ๑ สูงสี่ศอกปลายคืบ ๑ กว้างมีสี่
วาสี่ศอกปลายคืบ ๑ หน้าหมากหินลูกนั้นมีแต่ปฐมกัปมาเทียรย่อมได้ยังรัสสะฟ้าพิชชะแห่งดินแลได้
เตชะแห่งพระอาทิตย์อันชุ่มเย็นแลพระจันทร์อันตั้งอยู่เสี้ยงกาลนั้นนานหาประมาณบ่ได้ยังหินลูกนั้น
เท้าบังเกิดเป็นอคัพภ์นานนักลวดแตกเป็นไข่หินลูกนั้นได้ชุต้องแดดลมลวดกับเกิดเป็นวอกตน ๑ มี
หน้าตาหัวหางตีนมือสบดั่งบรมวลแล้วย่าง
หน้า ๒ - เที่ยวไปมามีรัศมีตาส่องแจ้งลวดถึงเวไชยนต์ปราสาทแห่งอินทราธิราชหั้นแลพระยาอินทรา
จึงดูด้วยทิพจักขุญาณแห่งตนแล้วก็มาหันรั ศมีตาแห่งวอกหินตัวนั้นก็รู้ว่าไข่หินลูก นั้นได้ถูกต้องรั สสะ
แห่งแดดแลลมลวดเกิดเป็นวอกในทิศทั้ง ๔ เหตุนั้นจจึงมีรัศมีตาส่องแจ้งรอดเวไชยนต์ปราสาทแห่งตน
เพ่ออั้นแลอินทร์ก็รู้แล้วก็อยู่ตามสวัสดีหั้นแลดังวอกตัวนั้นก็เต้นแอ่วไปมากินลูกไม้แลลงกินน้ำอันใสแล
เย็นก็จรเดินแอ่วในที่นั้นวันค่ำครั้นค่ำแล้วก็ขึ้นมานอนปลายผาลูกนั้นหั้นแลครั้นรุ่งแจ้งก็ไปแอ่วในป่าที
นั้นชุแห่งชุที่หั้นแลถึงกาลเมื่อฤดูร้อนมาวอกหินตัวนั้นก็แอ่วไปก็ไปหันวอกเถื่อนหมู่ ๑ อาบน้ำอยู่ตาด
หินที่ ๑ ตาดอันนั้นก็มีน้ำอันไหลวิ่งตกลงมาแรงมากนักเมื่อนั้นวอกจึงจากันว่าน้ำอันตกลงมาปานดังนี้
พ้อยลุที่ใดตกลงมาที่นี้ชะเราจักมาตามตาดนี้หื้อหันรูมันเทื่อว่าฉันนี้เทื่อเขาก็ชิงกั นขึ้นตาดอันนั้นเป็น
อันมี่นนั มากนักด้วยเสียงแห่งเขาทั้งหลายก็เท้าหันแต่น้ำไหลออกรูลงมาตาดนั้นก็เป็นดังผ้าขาวหนีลง
มานั้นวอกทั้งหลายหันน้ำอันนั้นก็ยินดีมากนักว่าน้ำอันนี้ประเสริฐแท้แลเราทั้งหลายผู้ใดอาจ
หน้า ๓ - จักดำเข้าไปตามในนั้นอันไปถึงภายในรูถ้ำแลพอกมาบ่เสียองค์นั้นเราจักยกผูน้ ั้นเป็นใหญ่เป็น
พญาแก่เราบ่อยาชแลว่าอั้นยามนั้นวอกตัวนั้นขานว่าข้าจักไปชแลว่าอั้นหั้นแลมันก็กลั้นใจดำน้ำเข้าไป
ตามตาดสายน้ำนั้นแล้วมืนตาดูหาฝั่งหาริมบ่ได้พ้อยหันขัวแป้นเหล็กอัน ๑ ก่ายไว้นั้นก็ไหลไปไต่ขัว
เที่ยวไปเข้ารูจึงผุดออกแลลงกังบังยังประตูขงที่นั้นเสียแล้วดังวอกหินตัวนั้นมันหันฉันนั้นก็ ไต่ขัวเหล็ก
นั้นเข้าไปก็หันปราสาทหลัง ๑ ก็เป็นที่ควรชมชื่นยินดีแล้วมันก็ลงจากขัวแล้วเข้าไปก็หันตำกางมีหินลูก
๑ ก็แต้มตราจารึกก็อ่านดูว่าเป็นดอยบุพผาลาทีนี้จักเป็นอันประเสริฐอันวอกหินหันมันก็ยินดีแล้วมันก็
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พอกมาตามที่อยู่เก่านั้นก็ผุดออกพ้นน้ำแล้วก็โห่ร้องว่าพวกเราใหญ่ในน้ำพ้อยจักมีวัตถุเยี่ยงใดนั้นชา
แท้แลว่าฉันนี้วอกทั้งหลายก็มาตามแวดล้อมเป็นบริวารแลถามว่าเจ้ากูไปหันสังภายในน้ำพ้อยตื้นลึก
เท่าใดแลภายในน้ำพ้อยมีวัตถุเยี่ยงใดนั้นชาวอกหินกล่าวว่าภายในถ้ำบ่มีน้ำด่ายมี ขัวแป้นเหล็กอันนึ ง
ก่ายไว้ลวดไต่ขัวเหล็กไหลออกมา
หน้า ๔ - เข้ารูที่ ๑ จึงออกมากังบังประตูเหล็กนั้นเสียแล้วปากขัวที่นั้นมีไม้ต้น ๑ เป็นดอกบานงาม
มากนักพ้นขงเหล็กไปมีเรือนหลัง ๑ อันเพิ่นแปงไว้ในพื้นตาดนั้นเสาหินอาสนะหินชองหินตำกางนั้น
หันมีแป้นหินอัน ๑ ท่านต้องตัวจารึกไว้ว่าบุคลผู้รู้ถ้ำน้ำอันประเสริฐรอดรูรอดผาฉันนี้เป็นที่ควรเราเข้า
อยู่ในที่นั้นจักหาอันตรานได้แดดบ่ต้องลมบ่ตีเราชแลว่าฉันนี้วอกทั้งหลายได้ยินก็กล่าวว่าเจ้ากูจงเข้าไป
ก่อนตูข้าทั้งหลายจักเข้าไปชอมชแลว่าอั้นแล้ววอกหินตัวนั้นก็หลับตาแล่นเข้าไปก่อนวอกทั้งหลายก็
หลับตาเข้าไปชอมหันแลครั้นวอกทั้งหลายไต่ขัวเหล็กนั้นไปแล้วก็ไปรอดปราสาทหินแล้วก็ไปชิงเอา
แท่นชิงเอาชองใผก็บ่ฟังก็เป็นอันผิดเถียงกันเกรียวนันมากนักยามนั้นวอกหินจึงกล่าวว่าข้าแก่พี่ทั้งมวล
ชาติอันเกิดมานี้ก็ควรมีสัจจะแลแต่ปฐมหัวที่สูเจ้ากล่าวว่าผู้ใดอาจเข้าไปแลออกมาบ่เ สียองค์นั้นจักยก
บุคคลผู้นั้นเป็นพระยาแก่เราชแลว่าอั้นหาใผจัก ไปบ่ได้เท้ามีข้าผู้เดียวบัดนี้ได้อันสมแก่เราเจ้า ข้า
ทั้งหลายได้ที่อยู่สุขมั่นเที่ยงแล้วดังฤาพ้อยเสียสัจจะแลบ่ยกข้า
หน้า ๕ - ขึ้นเป็นพระยานั้นชาว่าอั้นเมื่อนั้นวอกทั้งหลายจึงออมกันยกวอกหินตัวนั้นขึ้นเป็นพระยาหั้น
แลแต่งวอกหินตัวนั้นได้เป็นพระยาแก่วอกทั้งหลายก็ตั้งยังวอกใหญ่วอกเฒ่าหื้อเป็นขุนเสนาอันใหญ่
ด้วยลำดับถานะต่ำถานะสูงหื้อรุ่งกันว่าขุนผู้ใหญ่ ๑ แลชวนกันกินแอ่วเล่นในป่าบุคลผลที่นั้นตันค่ำแล้ว
ชวนกันเข้าไปนอนในถ้ำที่นั้นชุวันไจ้ๆ นานว่าได้ปี ๑ สองปี ๓ ปีมาแล้วยังมีในวัน ๑ วอกทั้งหลายมา
พร้อมกันกินลูกไม้พ้อยไว้กับไว้วอกตัวเป็นพญาแห่งเขาหั้นแลวอกทั้งหลายก็หันพระยาวอกอันเป็นเจ้า
แห่งเขาก็มีตาอันเต็มไปด้วยน้ำตาฉันนั้นวอกชุมเป็นเสนาจึงไหว้ว่าข้าแก่มหาราชเจ้าความอันบ่จำเริญ
ใจเยี่ยงใดพ้อยเกิดมีแก่มหากษัตริย์เจ้านั้นชามหาราชเป็นเจ้าจุงกรุณาแก่ข้าแดเทื่อเมื่อนั้นพระยาจึง
กล่าวว่าดูราเสนาทั้งหลายเฮยบัดนี้เรามาอยู่ที่นี้ก็สุขแท้แลเหตุบ่ได้อยู่ใต้คำตัดคำแต่งบุคคลผู้ใดบ่มี
ภัยเหิงใดมาบีบเบียนสักอันแลบ่นานเท่าใดเราทั้งหลายก็จักตายจักเสียประโยชน์อันเกิดมาเสวยสุขใน
โลกนี้ชแลวอกทั้งหลายได้ยินคำเยี่ยงนั้นก็มีใจหม่นหมองซบเซา
หน้า ๖ - ต่ำคล้อยน้อยใจกลัวแต่มรณาภัยอันตายมากนักหาตัวจักปากบ่ได้ก็มีแลยามนั้นยัง มีวอกตัว
๑ ไหว้ว่ามหาราชเป็นเจ้ายังรู้แต่ภัยมจุราชธรรมอัน ๑ ร้อยรู้อันยังคองประเสริฐแท้แลอันจักพ้นจาก
ภัยทั้งหลายฝูงนั้นเท่ามีพระพุทธเจ้าแลพระปัจเจกเจ้าแลอรหันตเจ้าสิงเดียวและในเขา ๓ จำพวกนี้จึง
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จักรู้คองอันดีชแลพระยาจึงกล่าวว่าเขาเจ้า ๓ ตนนั้นมีในสถานที่ใดชาวอกตัวนั้นจึงไหว้สาว่าดังได้ยิน
มานี้ในชุมพุทวีปทีเถื่อนเลิกดงใหญ่พู้นแลผิบ่อันอยู่ถ้ำคูหาพู้นแลว่าฉันนิพระยาวอกได้ยินแล้วก็มีใจชม
ชื่นยินดีมากนักแล้วก็กล่าวว่าบัดนี้กูสั่งสูท่านทั้งหลายหื้อรักษาถ้ำแห่งเราด้วยหาคำประมาทบ่ได้จุงมี
เทื่อข้าจักแอ่วไปใต้ลุ่มฟ้าทั้งมวลเพื่อจักแสวงหาครูตนประเสริฐอันรู้คองบ่เกิดบ่ ตายนั้นชแลว่าอันฝูง
เป็นบริวารก็มีสาธุการว่าวันพรูกเราทั้งหลายไปหาหมากลูกไม้ทั้งหลายมาถวายเจ้าแห่งเราเทื่อว่าฉันนี้
ตกวันลูนวอกทั้งหลายก็ชวนกันไปเอาหมากไม้ลูกไม้มาวางไว้เหนือหมากหินแล้วพระยาก็ม ากินลูก ไม้
พร้อมกันที่ ๑ ที่เดียวรวดตามสั่งสอนบรมวล
หน้า ๗ - แล้วถึงวันลูนพระยาวอกก็ไปหักเอากิ่งไม้แปกทั้งหลายแล้วแลเอาเครือเข้ามาคาดเป็นแพนั้น
หื้อมั่นแล้วเอาไม้เล่ม ๑ มาแต่งเป็นไม้พายแล้วเท้าตนเดียวขึ้นอยู่แพแล้วก็กำพายไปไจ้ ๆ ตราบต่อเท้า
ไปแผ้วน้ำสมุทรอันกว้างหาประมาณบ่ได้ก็คอยพายไปหั้นแลลมก็มาพัดยังแพไปรอดเกาะอัน ๑ มี ภาย
วันตกช้วยหนเหนือแห่งชุมพูทวีปบันครั้นรอดเกาะอันนั้นแล้วพระยาวอกก็ละแพนั้นเสียแล้วออกมา
เลียบน้ำเมือก็หันพระยานกพระยาปลาทั้งหลายในสระที่นั้นพระยาวอกก็เอาเพศเป็นเสือเข้าไปหักล่อ
คนทั้งหลายฝูงนั้นหื้อแล่นหนีแล้วก็ไปจับยับเอาชายผู้ ๑ ได้แล้วก็ล่อนลอกพอกเอาเสื้ อผ้าแห่งชายผู้
นั้นมานุ่งแล้วก็กระทำเพศหื้อเป็นคนแล้วไปในบ้านเมืองที่นั้นมันก็เรียนรีตเป็นคนแล้วจึงถามคองอันบ่
รู้เฒ่าบ่รู้ตายนั้นซึ่งคนทั้งหลายบ่รู้สกั คนหั้นแลเท้ามาหันยังคนทั้งหลายมักยังกรรมแลบาปสิง่ เดียวแลก็
บ่หันยังบุคคลผู้ใดจักมาปฏิบัติเพื่อตัวคิงไจ ๆ อันจักหื้อพ้นจากทุกข์ถึงสุขก็บ่มีสกั คนหั้นแลพระยาวอก
อยู่ที่นั้นเสี้ยง ๗ ปี ๗ ปี ก็บ่หันสักแห่งมันก็จรเดินเทศไปถึงริมน้ำสมุทรภายวันตกนั้นแล้วมารำพึง ว่า
เกาะที่
หน้า ๘ - นั้นภายหน้าหากล้างมีเมืองคนชแลมันรำพึงฉันนี้แล้ววอกจึงหาเอาไม้มาแปงเป็นแพขึ้นขี่แล้ว
พายไปหั้นแลไปรอดเกาะสมุทรภายวันตกแลจอดแพมันเสียก็จรเดินแอ่วไปหันดอยลูก ๑ สูงนักเป็นที่
สงัดจากอารมณ์ทั้งมวลมันก็ไปในป่าที่นั้นก็ได้ยินเสียงคนปากจากับด้วยกันดังอั้นมันจึงย่องเลียบฟังหือ้
ได้ยินเสียงขับว่าไปในป่าไม้เป็นคนเล่นเพิ่นเมือขายเหล้ายาเมากล่าวคาสามหาวน้อยว่าไปแลบ่แม่นใจรู้
ในแห่งห้องคริงครีนแลงดูยามเดียวไปมาดายกูก็บ่รู้ที่เถียงขาดกาดค่าขายเพียงบ่ขึ้นมีใจปูนฟ้องยาก
หากเลี้ยงท้องข่อยู่ข้องขงขวายลางเทื่อพบฝูง ฤาษีฝูงชีตนมีใจเสียบสางใขแผ่ก ว้างจำเริญแก่ฝ ูง คน
ทั้งหลายบ่ขาดบ่ประมาทคองธรรมอยู่กระทำเมตตาภาวนาทั้งนี้แล้วยามนั้นพระยาวอกได้ยินก็มี ใจชม
ชื่อยินดีมากนักก็กล่าวว่าตนประเสริฐมีที่นี้แลมันก็ฟ้าวแล่นออกมาจากคุ้มไม้ไปก็ได้หันยังพวกหลวงผู้
นั้นพระยาวอกกล่าวว่าข้าแก่เจ้ากูตนประเสริฐข้านี้ก็น้อมตัวถวายเจ้ากูบัดนี้พวกหลวงผู้นั้นกล่าวว่า

275
หน้า ๙ - ผู้ข้าบ่มีเสื้อผ้าก็ยังหาบ่ได้นุ่งพร้อมดังฤาแลตนประเสริฐนั้นชาพระยาวอกว่าเจ้ากูบ่ประเสริฐ
ดังฤาแลว่าคำอันประเสริฐตนนั้นอยู่ภาวนานั้นชาคำอันนั้นบ่ว่าเป็นคองแห่งตนประเสริฐชฤาพวกหลวง
ขาวว่าคำอันเจ้ากล่าวนั้นก็หากมีเป็นฉันนั้นแท้แลคำอันข้ากล่าวนั้นจักเกิดเป็นแต่วิสัยแห่งข้าพึงมีชแล
ยังมีมหาเถรเจ้าตน ๑ หากสอนหื้อแก่ข้าว่าคันท่านหากขี้คร้านนักท่านจงกล่าวคำอันเราหากสอนนี้
เทื่อผิท่านหากกล่าวคำอันเราสอนที่นี้แท้ดังอั้นความบ่คึดใจ ๑ จักระงับกลับหายแก่ท่านชแลเมตตา
ฉันนี้แล้วปันข้าก็มีความลำบากบ่พึงใจข้าจึงกล่าวคำตามนั้นมหาเถรเจ้าหากมาเมตตานั้นชุประการ
แล้วก็รู้ว่าเจ้าเมาฟังเอาฉันนี้ด่านเมื่อนั้นพระยาจึงถามว่ามหาเถรเจ้าตนนั้นท่านอยู่สถานที่ใดชะพวก
หลวงขานว่าก็หากบ่ไกลเท่าใดแลที่อยู่มหาเถรเจ้านั้นชื่อว่าปัญญาทสแลคือว่าเลิก ๓ วาอันในถ้ำที่นั้น
มีมหาเถรเจ้าตน ๑ ชื่อศรีโพธิมีลูกศิษย์สิบตนแลกับตามเรียนวัตรปฏิบัติอยู่ในถ้ำที่นั้นแลเจ้ากูมั กใคร่
หันมหาเถร
หน้า ๑๐ - เจ้าตนนั้นก็จุงไปเทื่อดั่งทางน้อยเส้นนี้เป็นทางอันเข้าไปสู่มหาเถรเจ้าตนนั้นซื่อนัก แลท่าน
จุงหว่ายหน้าเฉพาะซึ่งหนทางใต้ไปเทื่อบ่ไกลเท่าใดหากจักไปถึงที่อยู่แห่งมหาเถรเจ้าแลพระยาวอกได้
ยินคำเยี่ยงนั้นก็มีใจชมชื่นยินดีมากนักก็สั่งอำลาพวกรอดแล้วหว่ายหน้าเฉพาะซึ่งหนทางใต้แล้วก็ไป
หั้นแลแต่นั้นไปได้ร้อยวาก็ไปหันถ้ำที่ ๑ มีประตูหากหับไว้เป็นที่สงัดจากฝูงคนทั้งหลายที่ใกล้ปากถ้ำ
นั้นมีหมากหินลูก ๑ ที่ตีนผาลูกนั้นต้องลึกไว้ว่าถ้ำปัญญาทัสสะอันมีส่องแจ้งถ้ำ ๓ ลึกแล้วพระยาวอก
หันแล้วก็มีใจชมชื่นยินดีมากนักจึงมารำพึงว่าควรกูเฝ้าอยู่ที่นี้แลบ่ควรจักไปอยู่ที่ประตูเทื่อว่าอันแล้วก็
เฝ้าอยู่ที่นั้นแท้หั้นแลยามนั้นยังมีลูกศิษย์ตน ๑ ไขประตูออกมาถามว่าบุคคลผู้ใดมากระทำกรรมอันใด
อยู่ในถ้ำที่นี้ชาพระยาวอกขานว่าข้านิเป็นผู้แอ่วหาเรียนคองวัตรปฏิบัติอันดีด่ายบ่ใช่เป็นคนกระทำ
กรรมอันอื่นก็บ่มีแล ลูกศิษย์ท่านตนนั้นแย้มใคร่หวั น้อย ๑ ว่าวันนี้อาจาริยะเจ้าไขอรรถกถาแก่ลูกศิษย์
ทั้งหลายยังพร้อมกันไหว้ไป่ทันแล้วอาจาริยะเจ้าจำข้า
หน้า ๑๑ - มาไขประตูว่าภายนอกมีผู้จักเรียนคองมานั้นอยู่หั้นแลท่านจุงไปรับเอาเข้ามาเทื่อครูเมตตา
ฉันนี้ข้าจึงมาแลพระยาวอกขานว่าอามเออะเป็นข้านี้แล ลูกศิษย์ตนนั้นร้องว่าท่านจุงมาเทอะพระยา
วอกก็เฝียดเสื้อผ้าหื้อดีแล้วก็ชอมลูกศิษย์ตนนั้นมันก็เข้าถ้ำมาถึงครูอาจาริยะผูน้ ั้นหั้นแลพระยาวอกหัน
อาจาริยะนั่งอยู่ด้วยอิริยาอันรำงับแล้วมีลกู ศิษย์ ๗ สิบสี่สิบนั่งแวดล้อมเป็นบริวานอยู่ดังอั้นพระยาวอก
ก็คบไหว้ไจ้ ๆ หั้นแลอาจาริยะเจ้าจึงถามว่าท่านเป็นคนอยู่สถานที่ใดชาพระยาวอกไหว้ว่าข้าอยู่ในบุพวิ
เทหทวีปอรัทธะทวีปน้อยดอบบุพผลคูหาอันชื่อถ้ำน้ำบัดอันเป็นแคว้นแห่งบุพวิเทหทวีปอั้นข้าแลอาจา
ริยะได้ยินแล้วก็กล่าวว่าลูกศิษย์เฮยสูท่านจุงขับบุคคลผู้นี้หื้อหนีไปพันนักเทื่อมันตัวนี้เป็นคนแหลหลอ
สัพพะแหลหลอกล่าวคำมุสาวาทดังฤาพ้อยจักอุสสาหะพร่ำเพ่งร่ำเรียนครองวัตรได้นั้นชาพระยาวอก

276
ไหว้ว่าข้าแก่เจ้ากูข้ามีสัจจะมั่นเที่ยงแท้แลอาจาริยะกล่าวว่าท่านมีสัจจะบ่กล่าวคำมุสาวาทนั้นดังฤา
แลกลุกบุพวิเทหทวีปมานั้นชาแดนแต่นี้ไปภายหน้า
หน้า ๑๒ - ที่นี้ไปชุมพุทวีปไปบุพวิเทหทวีปก็มีน้ำสมุทรขั้นไว้เป็นชั้นไปนักนั้นดังฤาจักมารอดจอดถึง
สถานที่นี้ได้นั้นชาคำเยี่ยงนี้บ่ว่าเป็นคำมุสาวาทเทื่อพระยาวอกไหว้ว่าข้าแก่เจ้าอาจารย์คำอันเจ้ากู
เมตตานั้นก็หามีเป็นฉันนี้แท้แลดังตัวข้านี้เท้ากลัวแต่มัจจุราชธรรมสิงเดียวบ่กลัวแต่ภัยขึ้นบกตกน้ำสัก
อันแลลำประเทศทั้ง ๔ นั้นข้าบ่กลัวสักอันแลหากเอาตัวเป็นไปไจ้ ๆ มักใคร่ได้ยังครองอันดีอุสสาหะมา
ได้สิบปีปลายแล้วจึงมารอดเจ้ากูตนประเสริฐนี้แล เจ้ากูผิว่าบ่ปราณีแด่ว่าอั้ นอาจารย์จึงกล่าวครั้นมี
เป็นดังท่านว่าบ่แปรแท้นั้นก็ดีแลเท้าวานามกรชื่อท่านมีดังฤาชาพระยาวอกไหว้ว่าข้าแด่อาจาริยะเจ้า
ดังตัวข้านี้เกิดมาหาพ่อหาแม่บ่ได้ข้าแลอาจาริยะกล่าวว่าเกิดมาหาพ่อหาแม่บ่ได้จักมีแต่ที่ใดนั้นชะรอย
ว่าเกิดมาแต่ต้นไม้มาชฤาพระยาวอกไหว้ว่าข้าบ่เกิดกับต้นไม้ข้าหากเกิดมาในหน้าหมากหินลูก ๑ ข้ายัง
เชื่อได้ดอยอันข้าเกิดนั้นชื่อบุพผลมีหินทิพย์ลูก ๑ ตั้งอยู่เสี้ยงจิรกาลนานนักเป็นลูกแตกออกมาข้าก็
เกิด
หน้า ๑๓ - ออกหมากหินลูกนั้นมาแล้วอาจาริยะเจ้าได้ยินคำแห่งพระยาวอกก็ยินดีมากนักลำเพิงวามัน
ผู้นี้ได้เตชะแห่งฟ้าได้รสแห่งดินแลเกิดเป็นตัวมาชแลจึงร้องว่าท่านจงย่างเที่ยวไปดูเทื่อว่าอั้นพระยา
วอกก็ลุกแล้วย่างเที่ยวไปมาสอง ๓ รอบหั้นแลมหาเถรเจ้าก็แย้มใคร่หัวหน่อย ๑ ก็กล่าวว่าเราเล็งดูตัว
ท่านผางร้ายนักหุ่นตัวลักขณะแห่งท่านเหมือนแมงอันช่างกินลูกไม้นั้นแลมากูจักปันควานานแก่ท่านช
แลว่าอั้นแล้วจึงมารำพึงดูรู้แล้วก็ปันชื่อหื้อเป็นสินซวนหั้นแลพระยาวอกได้ยินแล้วก็ยินดีม ากนักเชื่อนี้
จึงรู้สินแลขออาจารย์จงใส่ชื่อแถมเราก่อนแลมหาเถรเจ้าว่าในอันเป็นลูกศิษย์เรานี้มี (สิบ) สองตนใส่
ชื่อหื้อลูกศิษย์ด้วยลำดับกันแลในธรรม ๑๒ ตัวนี้นั้นชื่ อกลางใหญ่ปัญญาสติสมาธินิมิตปีตเิ รียงลำดับ
๑๒ คำนิแลมากูจักปันชื่อลำเปล่าว่าฉันนี้แลพระยาวอกก็สาธุการว่าดีหลีแลควรเรียกว่าชื่อลำเปล่าว่า
อั้นบ่รู้ภายหน้ายังปฏิบัติเป็นฉันใดบ่แจ้งท่าฟังแถมบทภายหน้าจักไขนิยายอันน้อยพระยอดสร้อย
เทศนายังพระยาวอกตัวชื่อลำเปล่าก็สำเร็จเสร็จแล้วเท่านี้ก่อนแลน้ำความชาวเหนือแล
หน้า ๑๔ - วอกไครหินผูกต้น ธัมม์นี้เป็นความภายเหนือบ่พอเข้าใจพิจารณาไปเทื่อเจ้า ใบปลายวอก
ไครหินผูกต้นแล จุลศักราชได้ 1284 ตัวปีเต่าเส็ดเดือน 11 ลง 5 ค่ำเม็งวัน 7 ไทยเต่าไจ้ยามกองแลง
บริบูรณ์ลิขิตแล้วแก่ข้าแลบุญเฮย
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วอกไครหิน วัดบ้านแหลว ผูกที่ ๒
หน้า ๑ - นโมตัสสัตถุ ที่นี้จักกล่าวทุติยะวันอันถ้วนสองดังลำเปล่าตรัสตรองพุทธครองสมาธิตัดขาด
นิวรณ์เยี่ยงนี้ดังพระยาวอกได้ชื่อแล้วก็ยินดีไหว้มหาเถรเจ้าแล้วก็ออกไปถึงประตูชั้นกลางก็ ยังบอกยัง
การกวาดเผียวชำระเข้าออกปฏิบัติวัตรครองทั้งมวลแก่ลำเปล่าชุประการหั้นแลลำเปล่าจึงไหว้ลูกศิษย์
ทั้งหลายด้วยที่ติดที่เท้า ๕ แห่งแล้วกล่าวว่าแก่เจ้ากูทั้งหลายได้ละข้าเสียแลฉันใดข้ายังจักรู้ครองอริย
เจ้าทั้งหลายหากไหว้นั้นขอเจ้ากูทั้งมวลจงเอ็นดูกรุณาข้าแล้วบอกสั่งสอนหื้อข้าชูประการฉันนี้ลูกศิษย์
ทั้งหลายก็รับเอาคำด้วยคำว่าสาธุดีนักว่าอั้นแล้วก็ชวรกันพร่ ำเพ่งปฏิบัติไปไจ้ ๆ นานได้ ๔ ปี ๕ ปี
มาแล้ว เอกทิวสํ ยังมีในวัน ๑ อริยะตนเป็นครูหื้อลูกศิษย์ทั้งหลายมาพร้อมกันชุตนแล้วตนท่านก็นั่งอยู่
เหนือธรรมาสน์ก็หื้อยังลูกศิษย์ทั้งหลายหื้อตั้งยังสติฟังดีแล้วก็แก้ไขยังธรรมกถาเป็นเลิก แลบนัก ว่าได้
ยังครองปฏิบัติอันนี้เป็นอั นเลิก แลบโอนอ่อนสุขุมมากนัก ครองยะบทมีตัว ๑ ได้แล้วแสน ๑ ย่อม
บรมวลแลบท ๑ สัมมถาบท ๑ วิสสนํรอมครองสองประการนี้หากเป็นทานสิ่งเดียวกันใผยังอาทสมัต
ถะตรัสธรรมอันเดียว ๑ ก็จักได้ยังถึงยังครอง
หน้า ๒ - อันบ่รู้เฒ่าบ่รู้ตายนั้นชแลครั้นลำเปล่าได้ยินแล้วมันก็บังเกิดมีปีติชมชื่นยินดีแ ล้ว ก็ลวด

ยาดหูเรามีหน้าอันชุ่มบานมือก็ฟ้อนตีนก็ดีดในส่องหน้าครูหั้นแลครูจึงร้องว่าดูราลำเปล่าเพิ่น
ทั้งหลายยังบ่ท้วงบ่ติงมึงดังฤามากระทำฉันนี้ชาลำเปล่าไหว้ว่าข้าได้ยินธรรมเทสนาอัน เจ้ากูหาก
กล่าวข้าบ่ห่อนได้ยินแต่ก่อนก็มาบังเกิดยินยังปิติยินดีมากนักบ่อาจจักตั้งอยู่ได้ก็หากกระทำฟ้อน
ดีดตามความปีติยินดีแห่งข้าแท้แลอาจารย์จึงถามว่าอรรถอันกูเทสนาแต่ก่อนดังอั้นมาอยู่ปฏิบัติเรา
ฉันนี้ท่านมักครองอันใดกับด้วยโลกียะนั้นมี ๓ ร้อนสี่กองแลก็มีโลกียะชุอันเจ้าบ่กินด่าย ๔ ตัวนี้ชื่อว่า
หด ไหล หนัง เตียด มีชุประการนี้ท่านบ่มักเรียนครองอันใดนั้นชาลำเปล่าไหวว่าครองอันหด ไหล หนัง
เตียด นั้นเป็นอันมีวรรณะวิเศษใดชาอันอาจารย์กล่าวว่าบทอันหดนั้นเทวดาลงทายดูเคราะห์อันจัก
ร้ายจักดีทายเคราะห์__ชวรแห่งคนทั้งหลายบทว่าไหลนั้นเป็นครองแห่งผู้มีปัญญาชื่อว่าเป็นครองแห่ง
ฤาษีดูแดดดูฝนดูพยาธิสงเคราะห์สงชนจัตุแลบทว่าหนังนั้นเอาหญิงแถมชายเอาชายแถมหญิงใส่ลมเข้า
ไปหยาแปงยังพีด้วยน้ำนมหื้อผัวหนุ่มบาทแลบทว่าเตียดนั้นอยู่
หน้า ๓ - ผู้เดียวที่สลัดเดียวนั้นอยู่หื้อเที่ยงลุกยืนหื้อเที่ยงนอนอยู่หื้อเที่ยงลำเปล่าไหวว่าครอง ๔ ประ
กานนี้อันใดบ่รู้เฒ่าบ่รู้ตายนั้นชาอาจารย์ว่าได้ยังครอง ๔ อันนี้บ่อันอาจจักห้ามได้ยังครองอันบ่รเู้ กิดบ่รู้
ตานนั้นเทื่อแลลำเปล่าขานว่าข้าบ่เรียนข้าบ่เรียนว่าอั้นหั้นแลอาจารย์ก็เคียดแลด่าว่าวอกตัวนิครองทั้ง
๔ บ่เรียนดังฤาคองดังฤาชาว่าฉันนี้ก็ลงจากแท่นธรรมาสน์แล้วก็กำเอากีบไม้กีบ ๑ ก็มาตีหัววอกตัวนั้น
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คำแล้วเอามือไปก่ายหลังแล้วมหาเถรเจ้าก็เข้าเมือสู่ที่อยู่แห่งตนหับประตูชั้นกลางเสียละลูก ศิษย์
ทั้งหลายไว้ที่นั้นลูกศิษย์ทั้งหลายก็พร้อมกันติเตียนลำเปล่ามากนักวอกลำเปล่าก็บ่ เคียดเท้ ามีหน้าอัน
ชื่นบานงามแล้วใคร่หัวลูกศิษย์ทั้งหลายย้อนเหตุมันเข้าใจอรรถสัญญาว่าครูอาจาริยะตีหวั กู ๓ คำอันนี้
รู้ว่าสัญญาหื้อแก่กูดังอันในคืนถ้วน ๓ นั้นท่านพ้อยเมือสู่เราเทื่อยามกูเอาไปหลังนั้นเข้าไปนั้นรู้ว่า
สัญญาหื้อกูเมือภายประตูด้านหลังนั้นชแลอันครูหับประตูชั้นกลางเสียดังเพื่อว่าบ่หื้อกูเมื อภายประตู
ด้านหน้านั้นชแลครั้งถึงชั้นถ้วน ๓ แลกูเข้าเมือทางประตูด้านหลังนั้นครูจกั บอกสอนครองอันดีหื้อแก่กู
พึงมีชแลมันรำพึงดังนี้แล้วก็ยินดีอยู่ในใจแห่งมันหั้นแลครั้นถึง
หน้า ๔ - ๓ คืนถ้วนแลลูกศิษย์ทั้งหลายหลับไปเสี้ยงแล้วมัก็ลักเลียบเข้าเมือภายหลังหั้นแลหันประตู
ด้านหลังหับไว้พืน ๑ ไขพืน ๑ มันก็มีใจยินดีมากนักค่อยเงี่ยงคิงประตูเมื่อถึงที่สำราญแห่งครูหันครู
นอนหลับอยู่หว่ายหน้าเฉพาะซึ่งภายในสำราญอยู่ตามดีมันก็เมือชแลอยู่แท่นพ่อครูด้วยอันบ่ท้ วงบ่ติง
หั้นแลยาม ๑ ครูตื่นมาลำเปล่าไหว้ว่าข้าแก่เจ้าครูอาจารย์ผู้ข้ามาอยู่ที่นี้ท่าเจ้ากูตื่นแต่เช้าแล้วแลครูได้
ยินแล้วก็ลุกมาห่มผ้าแลนั่งอยู่ด่าว่าวอกตัวนี้มึงสังแลนอนอยู่ภายนอกพู้นดังฤามึงพ้อยมานอนนี่เหตุใด
ชา ลำเปล่าไหว้ว่าวันซืนวันกลางที่เจ้าหากสัญญาเทสนานั้นเจ้าหากสัญญาเอาไม้ตีหั วข้า ๓ คำแลเอา
มือไปก่านหลังในเมือหับประตูชั้นกลางเสียเหตุนั้นในคืนถ้วน ๓ ข้าจึงเข้ามาประตูด้านหลัง นั้นหั้นแล
มาคุกเข่าอยู่แลบแท่นชองนอนเจ้ากูที่นี้เพื่ออั้นแลขออริยะเจ้าจงเอ็นดูกรุณาข้าแลสอนยังครองบ่เฒ่าบ่
ตายนั้นเทื่ออาจารย์ได้ยินแล้วก็รำพึงว่าวอกตัวนี้มันใคร่ได้เตชะแห่งฟ้ามันได้รสแห่งดินก็มีเตชะแท้แล
เหตุมันรู้จิตใจแห่งกูชแลก็ร้องว่าดูราลำเปล่ามึงจงเข้ามาใกล้แลฟังเอาด้วยคบยำลำเปล่าเฮยมันก็เข้า
ไปไหว้แลคบยำแท่นชองนอน
หน้า ๕ - หั้นแลครูกล่าวว่าทีนี้จักสำแดงครองอันเป็นคัมภีร์อันประเสริฐอันเกิดด้วยกายผิดบ่ติดเนื่ อง
กับเรากรรมหื้อนำไปสมาธิจิตอันมั่นคงแลอย่าได้หลงสติหื้อคึดใจติดด้วยตนครั้นใจตามใจตามใจก็แดน
เทียรว่าจักได้เป็นที่ตัดเสียยังวิตักวิสาทหื้อขาดอย่าได้ประมาทสักวันสักยามก็จักได้ถึงสุขอันมีเป็นดัง
กระต่ายบ่พรากพระจันทร์แลพระอาทิตย์มีกบแลงูมาแวดล้อมยังใจอันมีในขันธ์ทั้ง ๕ อย่าอยู่ช้าหื้อรีบ
กระทำบุญจึงจักเป็นตามคำพระเจ้าอันอาจารย์เจ้ากล่าวไว้นั้นชแลลำเปล่าได้ยินแล้วก็มีใจชมชื่นยินดี
มากนักก็นบไหว้แลสังวัณณาคุณครูหั้นแลขอเอาอริยะแห่งตนก็มีแลเมื่อนั้นครูก็จำหื้อมั นพอกออกไป
ทางประตูเก่าด้านหลังหั้นแลตั้งแต่นั้นไปภายหน้าลำเปล่าก็มาร่ำตามคำครูไปไจ้ ๆ ก็ได้ยังตั้งอยู่สมาธิ
จิตนั้นหื้อแจ้งอันตราย ๓ ประการแลเทื่อลำเปล่าไหวว่าบุคคลผู้ใดยังสมาธิจิตมั่นคงแล้วพ้อยมีภัย
อันตรายแต่ที่ใดชนอาจาริยะกล่าวว่าครองอันนี้เป็นประเสริฐเป็นครองหื้อพ้นจากสงสารคันชนานบ
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ดีคึด ๕ ร้อยปีพระเจ้ามาที่ ๑ สูรู้จิตใจแลทอดเสียยามเช้าครั้นบ่ทอดได้ก็เที่ยงว่าเสี่ยงชีวิตไปชแลแต่
นั้นไปภายหน้า ๕ ร้อนปีไปจักไหม้ที ๑ นั้นบ่ใช่ที่อื่นหากเกิดไปในสันดานตนก็
หน้า ๖ - __ไฟในตับปอดไส้ในปุ่มเลือดดูกเอ็นชิ้นแลขนผมเล็บเขี้ยวหื้อเป็นกระจวนไปบ่หื้อเศษหลอ
หั้นแลแต่นั้นไปได้ ๕ ปีก็มีลมอัน ๑ มาพัดถีบภายในสันดานตนจีมดังนี้แลหื้อแตกย่อยฉิบหายไปชแล
เหตุนั้นควรหื้อทอดพ้นแลว่าฉันนี้ลำเปล่าได้ยินแล้วก็ตกใจกลัวมากนักก็คู้เข่าไหว้อาจารย์อาจาริยะเจ้า
ฝูงเป็นที่พึ่งแก่ข้าแด่เทอะฉันใดข้ายังจักพ้นจากภัย ๓ ประการนั้นขออาจาริยะสอนข้าแด่ว่าอั้นยามนั้น
อาจาริยะจึงกล่าวว่าท่านเอาเราเป็นที่พึงบ่ยากสังคุณวิเศษ ๓ อันชื่อกาสกาสีกสเนรมิต ๖๐ ประการ
คุณวิเศษอันชื่อว่าปัถวิกาสิกานั้นเนรมิต ๗๖๐ ประกานประกานท่านจักมักเรียนบทใดชาลำเปล่าไหว
ว่าจักขอเรียนปัถวิกาสิกาชแลว่าอั้นอาจารย์ก็รอ้ งมาใกล้แล้วบอกสอนต่อหูลำเปล่าด้วยคาถามีฉันใดไป่
แจ้งลำเปล่ารู้แล้วก็ใส่ปฏิบัติกับตามไปไจ้ ๆ ก็จักได้ยังอันฌานเนรมิตได้ ๗๖๐ ประการหั้นแลอาจาริ
ยาจารย์ถามว่าครองอันเราสอนหื้อแก่ท่านได้เรียนเอานั้นท่านปฏิบัติมานานประมาณเท่านี้ยังสัม ฤทธิ์
แก่ตนแก่ใจเป็นดังฤาชาลำหน้า ๗ - เปล่าไหว้ว่าข้าก็ยอบุญยอคุณด้วยเจ้ากูมากนักแท้แลข้าก็ช่างชุประการแล้วแลอาจารย์ว่า
ครั้นท่านได้แล้วจงกระทำหื้อเราหันดูกอ่ นเทือ่ ลำเปล่าก็เต้นขึ้นอากาศสูง ประมาณ ๗ เช่นต้นตาลหกไป
ได้ ๓ โยชน์แล้วพอกคืนมาตั้งอยู่สองหน้าแห่งครูมันว่าดังนี้คือว่าบินไปในอากาศแล้วดังฤาครูอาจารย์
แย้มใคร่หัวแล้วกล่าวว่าดังนี้บ่ได้เทื่ออันนี้ชื่อว่าเต้นซานคันนานบ่ดายแลคนกล่าวว่าแต่ก่อนอาจาริยะ
เจ้าทั้งหลานซานแอ่วไปในชุมพูทวีปทั้ง ๔ ก็ไปวันตกทีเดียวก็พอกมารอดที่เก่าเป็นอันง่ายฉันนั้นจึงได้
ชื่อว่าอภิณญาณแลลำเปล่าเฮยคำอาจารย์ว่าบ่ยอกแลครั้นบุคคลผู้บ่ประมาทนั้น ก็เรียนชุอันแลลำ
เปล่าได้ยินแล้วก็คู้เข่าไหว้ครูไจ้ ๆ ขอเรียนเอาหั้นแลอาจารย์กล่าวว่าทวีปทั้งหลายก็ซานดัง นี้ทั้งสอง
แห่งแล้วก็ซานไฟมืดมัวบ่ได้จักเป็นสันใดได้แลกูจักสอนมึงดายอันหลีกไปนั้นชแลครั้นว่าสอนลำเปล่า
อันจักซานหื้อหลีกไปไกลได้แสน ๘ หมื่นโยชน์หั้นแลลำเปล่าก็มีใจชมชื่นยินดีแล้วเรียนเอาได้แล้วก็ ใส่
ใจปฏิบัติไปไจ้ ๆ ก็จบถ่องชุอันหาอันจักขัดเข็ญใจบ่ได้เป็นสุขแก่ตัวแก่ใจมากนักแลยังมีวัน ๑ ลูกศิษย์
กับ
หน้า ๘ - ทั้งลำเปล่าก็พร้อมกันไปเล่นอยู่ภายหลังอารามที่เคล้าไม้ต้น ๑ ลูกศิษย์ทั้งหลายถามลำเปล่า
ว่าอาจาริยะจักสอนยังเนรมิตหื้อท่านนั้นชะแล้วชฤาลำเปล่าใคร่หัวลูกศิษย์ทั้งหลายข้าบ่ควรรับไว้แก่พี่
เจ้าทั้งหลายหั้นแลครองอันนั้นก็ใส่ใจปฏิบัติพร่ำเพ่งทั้งวันทั้งคืนตามคำครสอนนั้นไจ้ ๆ ก็ได้ยังอัน
เนรมิตช่างชุอันแล้วแลลูกศิษย์ทั้งหลายครั้นว่าท่านช่างแล้วจุ่งเนรมิตเป็นต้นไม้ แปกดูเทอะลำเปล่าก็
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เนรมิตเป็นต้นไม้แปกต้น ๑ แท้หั้นแลลูกศิษย์ทั้งหลายก็ตบมือโห่ร้องใคร่หัวเนื่องนันมากนักก็มี แลอา
จาริยะได้ยินแล้วยังเสียงอันมี่นันแลโห่ร้องนั้นก็ถามว่าบุคคลผู้ใดมาดือดนันโห่ร้องฉันนี้ชาลูกศิษย์
ทั้งหลายก็แล่นเมือหาครูหั้นแลก็ฟ้าวคืนเป็นตัวมาแล้ วแลเข้ามาไหว้อาจาริยะแห่งตนแล้วกล่าวว่าข้า
แก่เจ้าอาจารย์ข้าทั้งหลายพร้อมกันที ๑ ทีเดียวบ่มีผู้ใดมาเดือดนันข้าแลอาจาริยะก็เคียดแลด่าว่าสู
ทั้งหลายดังฤามาโห่ร้องตบมืออยู่สันนิเหมือนบ่ใช่สมนรชาติสมทั้งหลายนั้นคันปากใคร่หัวลางพร่องตบ
มือซาวเต้นดีดก็บ่ใช่ครองแลสูทั้งหลายนี้ดังฤาทำผิดเหตุสมนิชาลูกศิษย์ทั้งหลายอาจจักอำไว้บ่ได้ก็ไหว้
ว่าแต่กี้นั้นข้าทั้งหลายหื้อลำเปล่าลองเนรมิต
หน้า ๙ - เป็นไม้แปกต้น ๑ มันก็กระทำแท้ข้าทั้งหลายก็พร้อมกันวัณณาใคร่หัวมีเสียงอันใหญ่ดังพอถึง
อาจาริยะเจ้าแลขออาจาริยะเจ้าขมาอานุสมาทแก่ข้าทั้งหลายแดอาจารย์ก็กล่าวว่าท่านลุกมาแลจงไป
เทื่อกูจักอุมกับลำเปล่าว่าอั้นแล้วครูจึงจักร้องลำเปล่ามาใกล้แล้วก็กล่าวว่าดูรามึงลำเปล่ากูบ่เ อาโทศ
มึงแลมึงจุงพอกไปเสียเทอะกูบ่อาจหื้ออยู่กับกูนี้แลลำเปล่าได้ยินแล้วก็ต่ำคล้อยหมองใจมีหน้าอันเต็ม
ด้วยน้ำตาแลนบไหว้ครูอาจาริยะจักหื้อข้าไปในที่ใดชาครูว่ามึงลุกหนีลุกทีใดมาจุงกลับไปในสถานที่นั้น
เสียรีบไวเทื่อว่าอั้นทีนั้นลำเปล่าก็รำพึงถึงที่อยู่แห่งตนก็รู้แจ้งแก่ใจว่ากูลุกบุพวิเทหทวีปเถื่อนถ้ำน้ำบัด
พู้นมาแลจักพอกไปในที่นั้นชแลก็ไหว้ครูตามคำรำพึงแห่งตนหั้นแลครูซ้ำกล่าวว่าจงรีบพอกไปไจ้ ๆ ไป
รักษาชีวิตแห่งมึงรีบเทอะครั้งมึงพอกไปอย่ากล่าวว่าเป็นลูกศิษย์แห่งกูแท้เทอะครั้งมึงไปออกปากวอก
เก่าเพิ่นว่าเป็นลูกศิษย์แห่งกูนั้นครั้นเสียเพิ่นรู้กูจักเอามึงมาปอกลอกหนังเสียกูจักฟักจักฟันหื้อย่อย
เป็นกระจวนแล้วจิตแห่งมึงจักเอาไปไว้นรกพู้นได้แสนปีบ่หื้อออกได้ชแลเหตุจักไปกระทำ
หน้า ๑๐ - เป็นภัยภายหน้าพึงมีชแลเหตุนั้นมึงอย่าได้บอกกล่าวว่าเป็นลูกศิษย์กูแท้เน้อว่าอั้นลำเปล่า
ก็ไหว้ว่าข้าแก่อาจารย์เจ้าอามเออข้าบ่อเหลือคำสั่งสอนแห่งเจ้ากูสักอันแลครัน้ เพิ่นถามข้าก็จกั กล่าวว่า
ข้าหากรู้ข้าหากช่างบ่มีบุคคลครูใดสอนแลจักว่าดังนี้ชแลมันก็กล่าวคำฉันนี้แล้วสั่งอำลาครูแห่งตนแล้ว
ก็ถอยหลังออกมาหน่อย ๑ แล้วแลไหว้สั่งอำลายังลูกศิษย์ทั้งหลายดีแล้วก็ออกไปภายนอกศาลาหว่าย
หน้าเฉพาะทิศแห่งตนแล้วก็ปักกัดหกเหินซานไปทางอากาศ ๑ แผ้วรอดสมุทรภายวันออกพู้นเมินนาน
ก็แผ้วรอดเถื่อนดอยหมากปากถ้ำน้ำบัดหั้นแลล้ำเปล่าครั้นรอดที่อ ยู่เก่าแห่งตนแล้วก็ร้องหาวอก
ทั้งหลายชุมเป็นบริวารว่าลูกหลานทั้งหลายเฮยพ่อมารอดแล้วแลว่าอั้นวอกทั้งหลายอันอยู่ตามคาไม้
แลปลายผาดอยก็เต้นลงมาเป็นหมื่นเป็นพันตัวก็มาแวดล้อมออมเป็นบริวารลำเปล่าอันเป็นเจ้าแห่งเขา
แลไหว้ว่ามหาราชเป็นเจ้าดังฤาแลไปหึงนานนั้นชาลูนมหราชเป็นเจ้าไปแลข้าทั้งหลายอยู่ลูนหลังนี้ยังมี
ยักษ์ตัว ๑ จักมาชิงเอาถ้ำอันเป็นที่อยู่แห่งเจ้ากูเสียข้าทั้งหลายจักรบกับด้วยยักษ์ตัวนั้นแล้วรวดเสียมัน
จับยับเอาบริวารแห่งเจ้าได้ไปมาก
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หน้า ๑๑ - หลวงหลายแล้วแลดังมหาราชเจ้านานพอกมานั้นข้าทั้งหลายก็จักเสียถ้ำอันเป็ นที่อยู่แห่ง
เจ้ากูเป็นของยักษ์ไปชแลว่าอั้นพระยาวอกได้ยินแล้วก็เคียดมากนักแลถามว่ายักษ์ตัวนั้นอยู่ที่ใดชากูจัก
หามันหื้อจวบแล้วกระทำร้ายแก่มนั ชแลวอกทั้งหลายไหว้ว่ายักษ์ตัวนั้นคือว่าพระยากล่าวรู้มันอยู่ถ้ำน้ำ
อ่างภายเหนือพู้นแลลำเปล่าได้รู้แล้วก็ปักขดิกไปทางหนเหนือหันดอยผาลูก ๑ สูงนักเป็นตาดเป็นเหว
เป็นถ้ำเป็นรูมากหลายดังอั้นพระยาวอกก็ลงไปที่นั้นก็หันถ้ำอัน ๑ ที่ปากถ้ำมันต้อง(จา)รึกไว้ว่าถ้ำน้ำ
อำว่าอั้นที่ปากถ้ำมียักษ์น้อยฟ้อนดีดอยู่ชะครั้นหันลำเปล่าก็แล่นหนีเข้าถ้ำไปลำเปล่าจึงร้องว่าสูอย่า
พ่ายหนีกูนี้เป็นนายอันอยู่เถื่อนดอกหมากปากถ้ำน้ำบัดพู้นแลกูมักใคร่หันนายสูผู้ชื่อว่าพระยาเคล้า
โลกจึงมาแลมึงดูแควนลูกหลานกูแลเมือครุบเอาบริวารแห่งกูนั้นชาบัดนี้กูมาเพื่อจักหื้อหันฤทธีแห่งกู
ด้วยอันตกไต่ขึ้นเหนือพลันแลครั้นว่าพระยาสูหากจักน้อมกูก็หื้ออกมาไหว้นบกูรีบคันว่ายังขันแขงต่อกู
บ่ดีว่าฉันนี้แล้วยังค่อยรู้แลยักษ์น้อยทั้งหลายก็แล่นเข้าไหว้สาพระยาแห่งเขาหันแลพระยายักษ์ได้รู้แล้ว
ก็สุบสอดเกราะข่ายหื้อดีแล้วมีมือถืออาวุธแลมียักษ์น้อยทั้งหลายแวดล้อมเป็นบริวารออกมาจากถ้ำแล
ร้องว่าบุคคล
หน้า ๑๒ - ผู้ใดเป็นนายถ้ำน้ำบัดนั้นชาลำเปล่าขานว่าดูรายักษ์ผู้ถ่อยเป็นตัวกูแล้วแลว่าอั้นพระยายักษ์
ได้ยินแล้งมึงนิเป็นตัวอันน้อยอันต่ำมีอายุก็ยังหนุ่มยังน้อยมีมือถืออันเปล่าจากอาวุธดังฤามึงพ้อยมา
แอ่วที่นนี้แลปากใหญ่สามหาวหากูฉันนี้ชาลำเปล่าได้ยินแล้วก็ขานตอบยักษ์ว่าดูรายักษ์ผู้ถ่อยร้ายมึงตา
บอกเสียบ่หันอานุภาพแห่งกูเทื่อกล่าวว่าอั้นแล้วก็ยกมือขึ้นตียักษ์ยักษ์ก็เอาดาบฟันแล้วพระยาวอกก็
หลีกเสียก็บ่หื้อจับที่นั้นพระยาวอกก็กระทำด้วยอานุภาพแห่งตนก็มาหลกเอาขนมันกำ ๑ แล้วมาม่าม
ฝุ้งไปก็รวดเป็นวอกน้อยใหญ่ทั้งหลายฝูงนั้นก็เป็นอันไวนักก็ซำเอาดาบฟันก็บ่เข้าหอกแทงก็บ่จั บ วอก
ทั้งหลายก็เต้นจับฝาพระยายักษ์แล้วพร่องก็ทึนหูพร่องก็ทึนแขนพร่องก็กอดเอวพร่องก็กอดขาหาที่จัก
เป็นว่างเป็นช่องบ่ได้แลยามนั้นลำเปล่าก็หกเข้ารูตืนเอาดาบพระยายักษ์ก็ฟันพระยายักษ์ตัวนั้นขาด
เป็นสองท่อนไปแลครั้นพระยายักษ์ตายแล้วก็ไล่เลยฟันยักษ์น้อยทั้งหลายเข้าถ้ ำไปขากตายเสียเสี้ยง
แล้วก็ล้อมเอาขนใส่ตัวเก่าหั้นแลพาวอกน้อยทั้งหลายอันพระยายักษ์หากเอาวอกเข้าแต่นั้นมีหลาย
เท่าใดก็แล่นออกมาถาหาพระยาวอกอันเป็นเจ้าแก่เขาแลพระยาวอกก็เผาเสียที่อยู่ยักษ์เสียแล้วก็
กล่าวว่าลูกหลานเฮยเราทั้งหลายจักพอก
หน้า ๑๓ - ไปสู่ที่อยู่แห่งเราแล้วแลสูท่านทั้งหลายจงหลับตาเสียชุตัวอย่างได้กลัวเทอะว่าอั้นแล้วก็มา
กระทำวีหื้อเป็นลมอันใหญ่อุ้มพัดเอาวอกน้อยทั้งหลายบินมารอดที่อยู่แห่งตนก็มีใจชมชื่นยินดีมากนัก
แล้ววัณณาคุณเจ้าแห่งเขาชุตัวก็แล่นเข้าไปสู่ถ้ำแลก็บอกยัง ข่าวสารอันพอกมาแห่งพระยาวอกชุ
ประการหั้นแลที่นั้นวอกทั้งหลายได้รู้แล้วก็ฟั่งแล่นมาต้อนมารับเจ้าแห่งเขาแหนแห่นำเข้าไปในถ้ำแล
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ไหว้ว่าเจ้ากูไปรับพระยาก็ยังชัยปราบแพ้เป็นฉันใดชาพระยาวอกลำเปล่าก็กล่าวหื้อแก่วอกทั้งหลาย
ตามดังตนได้ไปชำระชุประการหั้นแลวอกทั้งหลายได้ยินแล้วก็หื้อเสียงสาธุการชมชื่นยินดี สมภารเจ้า
แห่งเขามากนักแลลำเปล่าก็บอกเล่ายังตนอันได้ไหลไปตามน้ำสมุทรแอ่วแสวงหาครูตนประเสริฐก็ ได้
ไปพบครูอาจารย์อาจาริยะบอกสอนยังครองอันบ่รู้เฒ่าบ่รู้ตายนั้นชุประการหั้นแลวอกทั้งหลายก็สัง
วัณณามากนักแลลำเปล่าว่าบัดนี้เราก็มีครั้นว่ามีนามแล้วแลวอกทั้งหลายไหว้ว่ ามหาราชเป็ นเจ้า
ชื่อเสียงฉันนั้นชาพระยาวอกว่าครูปันชื่อว่าลำเปล่าแลวอกทั้งหลายก็ยินดีตบมือสาธุการพระยาเจ้า
แห่งเราปันชื่อแล้วดังเราทั้งหลายนี้เป็นชื่อ ๒ ชื่อ ๓ ชื่อทั้งมวบเราก็เป็นสองชื่อแล้ววอกทั้งหลายก็มีใจ
ชมชื่นยินดีพร้อมกันเอา
หน้า ๑๔ - หมากไม้เหง้าบัวหัวพานมาถวายแก่พระยาวอกแห่งเขาก็มีวันนั้นแลกล่าวยัง นิทานแห่งลำ
เปล่าตัวเป็นพระยาวอกแห่งวอกทั้งหลายได้ไปชำระพระยายักษ์นั้นเมื่อหน้ายังจักว่าฉันใด กริยาอัน
กล่าวยังวอกไครหินก็สำเร็จสะเด็ด ก็บริบูรณ์บรมวลกาลควรแล้วเท่านี้ก่อนแลกริยาอันเทสนายังวอก
ไครหินผูกถ้วนสองก็สำเร็จสะเด็ดแล้วเท่านี้ก่อนแลนิพานํปรมํสขุ ํสะเด็ดแล้วยามตะวันเที่ยงดี 5 แลเจ้า
เฮยจุลศักราชได้ 1284 ตัว พระพุทธศักราชได้ 2465 ตัวปีเต่าเส็ดเดือน 11 ลง 4 ค่ำพร่ำว่าได้เม็งวัน 7
ไทยรวงใค้ข้าแลสามเณรยารังสีลิขิตด้วยตนแลข้าได้เขียนธัมม์ผูกนี้ไว้ค้ำชูโชตกวฬพุทธศาสนา 5000
ภวสา ๑ ข้าขอนาบุญช่วยค้ำตนตัวแห่งข้าแลพ่อแม่พี่น้องชุผู้ชุคนมาสุบสอดรอดถึงเวียงแก้วยอดนิร
พานจีมแท้แด่เทอะ ๑ ข้าเกิดมาภาวะชาติอันใดก็ขอหื้อมาปะพบศาสนาพระเจ้าหื้อผู้ข้าได้รักษาศีลกิน
ทานไปไจ้ ๆ ขอหื้อมีประยาปัญญารู้หลวกขอหื้อมีประยาเหมือยเจ้ามโหสถขอหื้อมีคำอดเหมือนเจ้าเต
มีย์ขอหื้อสมฤทธีดั่งคำมักคำปรารถนาแห่งเขานี้แท้เทอะบุญเฮยที่ไหว้
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วอกไครหิน วัดบ้านแหลว ผูกที่ ๓
หน้า ๑ - นโมตัสสัตถุ ทีนี้จักเป็นตติยะอันถ้วน ๓ ก็ควรยอคุณพระพุทธเจ้าสี่เยี่ยงสิบประการก็จึงจัก
ออกเป็นมเตคารำได้ไปชำระประจันแพ้พระยายักษ์แล้วได้มานั้นมันก็มีเสียมไม้หื้อเป็นหอกถากไม้หื้อ
เป็นดาบแล้วก็มาสอนวอกน้อยทั้งหลายหื้อได้ชาญสนานด้วยซึงหอกด้วยซึ่งดาบชุตัวแลลำเปล่าก็สอน
วอกดังนี้ยังจิรกาลนานนักแล้วก็ร ำพึงว่าบัดนี้เราทั้งหลายมากระทำฉันนี้คือสามวายะเหลียนไปภาย
หน้าหลอนเกิดเป็นแก่มามีท้าวพระยาตนเป็นเจ้าแก่ยักษ์แลแห่งสัตว์ก็ดีครั้นว่าเอารี้พลศึกเข้ามาปราบ
ซึ่งลองต่อเราดังหั้นอันว่าหอกไม้แห่งเราจักเอารบกับท่านดังฤาจักได้ชาฉลาดไปด้วยหอกดาบแห่งอาวุธ
อันกล้าอันคมนั้นมีที่ใดชายามนั้นวอกเฒ่าสี่ตัวอันเป็นเสนานั้นจึงไหว้ว่าครั้นมหาราชเป็นเจ้ามักใคร่ได้
อาวุธหอกดาบอันเป็นแท้นั้นบ่ยากสังข้าแลตั้งแต่ที่เราอยู่นี้ไปไกลได้ร้อยปีมีเมืองอัน ๑ อรทวีปแลใน
เวียงที่นั้นมีพลกำลังรี้พลโยธามากนักช่างแปงดาบก็มีมากนักแลเจ้ากูจงไปในเมือ งที่นั้นแลลางขื่อก็ดี
ลางแปงก็ดีก็จักได้ยังชแลครั้นเจ้ากูได้แล้วจุงเอามาแจกปันกันเทื่อแล้วคอยสั่งสอนหือ้ ชาญชุตัวแล้วเรา
ค่อยชวนกันรักษาเถื่อนอันเป็นที่อยู่แห่งเราเสี้ยงจิรกาลเมินนานชแลครั้นลำเปล่าได้ยินแล้วคำเยี่ยงนั้น
ก็มีใจชมชื่นยินดีมากนักก็รวด
หน้า ๒ - ปักขดิกซานไปแอ่วเวี่ยงอรทวีปนั้นอันมีรี้พลกำลังมากนักมีเครื่องอาวุธก็มากแลครั้นว่าหัน
แล้วก็ลงไปอยู่เวียงอันนั้นแล้วก็กระทำด้วยฤทธีแห่งตนยังแผ่นดินทั้งมวลก็บังเกิดเป็นลมอุ้มหินแล
ทรายพัดถีบเข้าไปในเวียงอรทวีปที่นั้นแรงมากนักแลคนอันอยู่เวียงนั้นก็เป็นอันย่านกลั วมากนักต่าง
คนก็ต่างเข้าไปดักลี้อยู่ในเรือนหับประตูเสียบ่มีใผออกมาเที่ยวภายนอกได้แลลำเปล่าก็ไปเรือนทีท่ ่านไว้
เครื่องอาวุธนั้นมันก็ไขประตูเข้าไปก็หันหอกดาบอาวุธสิบประการอันเป็น บรมวลพร้อมชุอนั มันก็มีใจ
ชมชื่นยินดีแลลำเปล่ารำพึงว่ากูผู้เดียวจักเอาหื้อได้กี่เยี่ยงนั้นชาบัดนี้ควรกูเอาด้วยฤทธีแห่งกูจึงจะได้ไป
มากหลายชแลครั้นรำพึงฉันนี้แล้วก็มาหลกเอาขนแห่งตนกำ ๑ แล้วมาม่ามอยู่ออกไปรวดกลายเป็น
วอกน้อยได้สามร้อยตัวแล้วก็เผียวเอาเครื่องอาวุธทั้งหลายนั้นขับเสี้ยงแล้วก็สยองพอกมาสูท่ ี่อยู่แห่งตน
ก็มีแลครั้นรอดแล้วก็รอมเอาขนมันมาใส่ตัวมันเสียดังเก่าแล้วละเครื่องอาวุธกองกันไว้ที่เดียวหั้นแลลำ
เปล่าจึงเรียกวอกทั้งหลายมาพร้อมกันเอาบางพร่องก็ได้หอกบางพร่องก็ได้ดาบบางพร่องก็ได้มีดคม
เดียวพร่องได้สองคมพร่องได้กงพร่องได้ค่างเป็นอันเสียงเกรียวมี่นันมากนักหั้นแลพระยาวอกว่าตัวใด
ได้อันใดก็หากเป็นพวกอันนั้นหื้อ
หน้า ๓ - เรียนครองอันนั้นเทอะว่าอั้นวอกทั้งหลายตามคำเจ้าแห่งเขาอันจักเรียนครองก็ชาญชุตัวหั้น
แลแต่นั้นไปภายหน้าบ่เมินนานเท่าใดพระยาวอกก็หื้อเขาทั้งหลายอยู่ที่เดียวกันสั่งรวมว่าวอกมีสี่หมื่น
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ปลายพันตัวก็แปงเป็นเจ้าทั้งหลายนายทัพหื้อเป็นหัวสิบหัวร้อยหัวพันแลหื้อมีนายทับ ไว้ชุหมื่นชุพันชุ
ร้อยชุสิบแล้วก็ห้างเป็นนายทัพซ้ายทัพขวาทัพหลังทัพหน้าไว้มั่นคงแล้วหื้ออยู่หื้อไปหื้อไปเข้าหื้อออก
หื้อลุกหื้อนั่งพร้อมกันแล้วหื้อต้านจาว่าคำพร้อมกันแล้วหื้อเป็นสันธะพร้อมเพรียงเรียงกันมั่นแก่นดีนัก
แล้วยามนั้นความกิตติฦาชาปรากฏไปในเถื่อนมากนักแลที่นั้นพระยาอันอยู่ในแว่นแคว้นเถื่อนที่น้นั มี
712 ถ้ำก็เข้ามาน้อมสมภารพระยาวอกนั้นชุตัวแล้วเขาก็พร้อมกันมาอุสสาราชาภิเษกยังพระยาวอกตัว
นั้นหื้อเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่เขาทั้งหลายก็เข้ามาน้อมถวายชุปีบ่หื้อขาดร้องเมือคืนก็หื้อทั นร้องเมื่อวันก็
หื้อได้เป็นเอกสันธะอันเดียวกันวันนั้นหั้นแล ยังมีวัน ๑ พระยาวอกก็กล่าวว่าอันว่าอาวุธแห่ง ตน
ทั้งหลายค่าเป็นบริวารอันหามาหื้อนั้นใดได้ถืออันใดก็หื้อชำนาญด้วยซึ่งอันนั้นก็ยินดีแลเท้าว่าอันกูไป
ชิงเอาที่พระยายักษ์มานี้ก็บ่สมใจกูเทื่อกูจักหื้อได้แต่ ที่ใดนั้นชาอันมาเป็นเครื่องอาวุธอันสมดั่งใจแล
สม_(ชำรุด)_นี้ชาว่าอั้นเมื่อนั้น
หน้า ๔ - เสนาวอกเฒ่าสี่ตัวนั้นจึงไหว้ว่าข้าแก่มหาราชเป็นเจ้าตนประเสริฐดังเครื่องอาวุธอันเกิดเมือง
คนเรานี้บ่ควรมหาราชเป็นเจ้าทรงเครื่องอาวุธอันเกิดเมืองเราบ่มีส ังแลเท้าว่าในน้ำ _(ชำรุด )_นั้น
มหาราชเป็นเจ้ายังอาจเข้าไปชฤาพระยาวอกกล่าวว่ากูช่างเนรมิตได้ 7 วันได้ 6 ประการก่อนดายดังฤา
แลบ่ไปได้นั้นชาวอกเฒ่าสี่ตัวนั้นไว้ว่าดังขงเหล็กอันเราอยู่นี้ก็ไหลไปปล่องน้ำสมุทรสาครพู้นแลเจ้ากูไป
ได้แท้ดังอั้นจงล่องตามน้ำอันนี้ไปหื้อถึงพื้นน้ำสมุทรแล้ว ไปหาพระยานาคถามหาเครื่องอาวุธ อัน
ปรากฏสมใจกับด้วยพระยานาคนั้นก็หากจักได้ตามความใฝ่มักแห่งเจ้ากูชแลวอกไหว้ฉันใดนี้ล ำเปล่า
ได้ยินแล้วก็ชื่นชมยินดีมากนักครั้นว่าได้รู้แล้วก็คลานไต่ขัวเหล็กไปในน้ำแลลำเปล่าไปด้วยฤทธีแห่งตน
แล้วก็ลงไปตราบต่อเท้าถึงพื้นน้ำสมุทรแล้วก็ แอ่วไปชุแห่งก็ไปพบกับด้วยบ่าวชายพระยานาคตัว ๑ ก็
ถามว่าเจ้ากูเป็นเทวดาชื่อฤาลุกแต่ที่ใดมานี้ชาลำเปล่ากล่าวว่ากูเทวดาเมืองฟ้าลงมาอยู่รักษาเถื่อนป่า
ดอกหมากปากถ้ำน้ำบัดพู้นแลตัวกูชื่อลำเปล่าแลมึงจงเมือไหว้สาพระยานาคราชาตนเป็นเจ้าแห่งมึงมา
รับกูรีบเทอะบ่าวนาครู้แล้วก็แล่นเมือไหว้สานาคราชา
หน้า ๕ - ตนเป็นพระยาชุประการหั้นแลพระยานาคตนชื่อว่าอาคราชารู้แล้วก็ฟั่งลงจากหอปราสาทไป
ต้อนไปรับเอามาในปราสาทราชมณเฑียรแห่งตนแล้วถามว่าเทวดาเข้ามาในสถานที่นี้ประโยชน์ด้วย
กิจการเยื่องใดชาเล่า(ลำ)เปล่า(ว่า)ข้ามีประโยชน์ด้วยเครื่องอาวุธทิพย์สมพึงแก่ตัวแก่ใจแห่งข้าแลหาที่
ใดก็บ่ได้แลเท้าได้ยินว่าเจ้าตนเป็นน้องนี้มีไว้ข้าจึงมาหาแลขอเจ้ากูจงหาหื้อข้าเยื่อง ๑ แท่เทอะพระยา
ได้ยินแล้วก็ไปเอาดาบหื้อเถียน ๑ ลำเปล่าว่าข้าบ่ช่างถือดาบแลขอหาอันใหม่อันอื่นเทอะพระยาก็หื้อ
เสนาไปเอาหอกคัน ๑ มามีสีค่าหั้นแลหอกเถียนนั้นน้ำหนักมีพันปลาย 6 ร้อยปิ้นเป็นคำไทยมีล้านช้อย
แสนก่อนแลลำเปล่ารับเอาแล้วมายกเล่นดูก็ว่าบ่แผ้วบ่พอกึ่งแรงแห่งข้าแลขอหื้อหาอันใหม่อันเทอะ
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พระยาจึงหื้อเสนาไปเอาแถมเถียน ๑ น้ำหนักมี 7 พันปลาย 2 ร้อนปิ้นเป็นคำไทยมีสามล้านปลาย 6
แสนลำเปล่ายกรับเอายกขึ้น ๒ ที ๓ ทีก็ยังว่าเบาแล้วขอเอาอันใหม่ปันเทอะว่าพระยานาคก็ย่านกลัว
มากนักเพราะเพ่อหาอาวุธมาถวายบ่ได้ก็มีหน้าอันหมองอยู่หั้นแลยามนั้นพระยานาคตนชื่อว่านาค
ราชาเทวีจึงไหว้ว่าข้าแด่มหาราชเป็นเจ้าข้ามาหันเทวาดาตนนี้มีอานุภาพมากนักแลเท้ามีเข็มกับโลก
เล่ม ๑ แต่ปฐมกัปมาท่านเอา
หน้า ๖ - ตอกไว้พื้นอากาศคงคาที่สะดือสมุทรหั้นแลได้ ๒ วัน ๓ วันก็เบ่งรัศมีออกมากนักแลดูจักควร
เป็นอาวุธแห่งเทวบุตรเจ้าชแลพระยานาคว่าดังนี้แท่งเหล็กดำเล่มนั้นแต่สมมติราชาตั้งต่อไว้เป็นปรา
แก่น้ำหมายที่ตื้นที่ลึกบ่ดายแลดีเป็นอาวุธดีบ่ดีก็บ่รู้แลนางนาคว่าดีบ่ดีก็ชวนท่านไปดูก่อนเทอะพระยา
นาคก็ตั้งคำนางหากไหว้สานั้นแล้วก็เอาลำเปล่าไปดูก็หันรัศมีพุ่งออกมาได้หมื่นดูรุ่งเรื่องงามมากนัก
พระยานาคก็มีคำบอกหื้อว่าแท่งเหล็กฝูงนั้นมีรัศมีรุ่งเรืองออกมาหั้นแลลำเปล่าก็เล็งดูก็หันเสาเหล็ก
นั้นใหญ่ประมาณค่าตีนเขา ๑ แลยาวมีพันวาหั้นแลลำเปล่าก็ชักเอาตามแรงแห่งมันก็ได้ออกมาแท้หั้น
แลลำเปล่าก็กล่าวว่าแท่งเหล็กอันนี้ใหญ่ก็ใหญ่ยาวก็ยาวน้อยเสียนี้น้อย ๑ แควนดีแลว่าอันแท่งเหล็ก
อันนั้นก็น้อยมาแท้แลว่าหื้อสั้นก็สั้นแท้หั้นแลลำเปล่าก็ยอขึ้นดูก็เป็นอันพอมือไว้จึงกล่าวว่าน้อยเสียนี้
สั้นเสียนี้แควนดีแลแท่งเหล็กอันนั้นก็น้อยตามก็คำมักแห่งตนมันก็ยอออกเสียจากน้ำมาดูก็หันเป็นแท่ง
เหล็กดำเล่ม ๑ มีปอบคำออมหัวหางทำกางหั้นแลก็ต้องจารึกไว้ว่าค้อนทิพย์สมใจว่าอั้นน้ำหนัก
หน้า ๗ - มีหมื่นปลาย 7 ร้อยปิ้นเป็นคำไทยว่าน้ำหนักมี ๔ ล้าน ๗ แสน ๕ หมื่นก้อนแลครั้นว่าลำ
เปล่าได้ยินแล้วก็มีใจชมชื่นยินดีมากนัก แล้วก็เอาค้อนฟ้อนเข้ามาในปราสาทพระยาหั้นแลนาค
ทั้งหลายก็มีใจสะท้านย่านกลัวมากนักก็พร้อมกันขอกับด้วยลำเปล่าเพื่อบ่หื้อมันฟ้อนหั้นแลลำเปล่าก็
แบกเอาค้อนอันนั้นเข้าเมือนั่งอยู่ที่ควรแก่ตนหั้นแลก็กล่าวซึ่ งพระยาว่าบัดนี้เจ้ากูยังรักข้าแลปันยัง
อาวุธทิพย์หื้อแก่ข้าก็ยินดีแท้แลเท้าว่าข้าบ่มีเกราะกร่ายเทื่อแลขอเจ้ากูจงปันเกราะกร่ายหื้อข้าผืน ๑
พอหื้อได้บริโภคกับสมภารเจ้ากูแด่เทอะว่าอั้นพระยานาคก็กล่าวว่าเกราะกร่ายนั้นบ่มีสำนักแห่งข้าแล
ขอเจ้ากูจงไปแอ่วแสวงหาที่ใดที่ ๑ เทื่อว่าอั้นลำเปล่ากล่าวว่าแขกตัวนั้นบ่ไปแอ่วส่งเขือนี้แลครั้นท่ าน
หากบ่มีแลบ่หาหื้อได้ดังอั้นข้าก็บ่ออกเสียเรือนท่านไปไหนแลครั้นท่านหาบ่ได้ดังอั้นข้าก็จัก ตีจักฟ้อน
ค้อนเหล็กใหญ่เล่มนี้ดูชแลว่าอั้นพระยานาคได้ยินแล้วก็กลัวมากนักแล้วกล่าวว่าเจ้ากูจงหนิม ตีนหนิ
มมือก่อนเทอะข้าจักร้องน้องชายแห่งข้ามาถามดูก่อนแลลำเปล่ากล่าวว่าน้องแห่งท่ านอยู่ที่ใดชาพระ
ยานาคกล่าวว่าน้องข้าตนชื่ออาขะนั้นเป็นพระยาอยู่รักษาสมุทรด้านใต้แลตนชื่ออัสสะนั้นอยู่รักษา
สมุทรหนเหนือตนชื่ออยะนั้นอยู่รักษาภายวันตกแลข้านี้มีกลองเหล็กลูก ๑ แลครั้นว่ามี
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หน้า ๘ - คำอันคำควรร้องน้องข้านั้นก็ไปตีกลองเหล็กแลพิณคำนั้นสัญญาหื้อรู้ดังนี้น้องแห่งข้าหากมา
แลลำเปล่าว่าครั้นมีฉันนั้นก็จงตีกลองเหล็กแลพิณคำแห่งท่านรีบเทอะพระยานาคก็ไปตีกลองเหล็กแล
พิณคำนั้นแล้วยามนั้นนาคราชทั้ง ๓ ได้ยินก็ชวนเอาบริวารแห่งตนเข้ามาหาพระยานาคตนเป็นพี่รอด
ยามเดียวกันชุตัวแล้วไหว้สาว่าพี่เป็นเจ้ายังเคืองใจเยื่องใดแลตีกลองเหล็กแลพิณคำร้องข้าทั้ง ๓ มานั้น
ชาพระยานาคตนเป็นพี่ก็บอกเล่าหื้อน้องทั้ง ๓ ตามดังพระยาวอกลำเปล่ามาหาอาวุธทิพย์ได้แล้วพ้อย
จึงใคร่ได้เกราะกร่ายนั้นชุประการหั้นแลครั้นสูเ จ้าตนใดยังมีก็เอามาหื้อเสียเทอะยังเครื่องแลส่งมัน
พอกเมือเสียเทื่อนาคราชาตนชื่อขะนั้นได้ยินคำพี่แห่งตนเยื่องนั้นก็เคียดมากนักว่าตัวข้าเป็นผู้มีพิษแล
กำลังอันมากแลข้าจักรบกับด้วยตัวมันหื้อเป็นกระจวนไปชแลยามนั้นอยะนาคตนเป็นน้องไหว้สาว่าพี่
เป็นเจ้าจุงอดอย่าได้กระทำก่อนเทอะเราพี่น้องค่อยพร้อมกันหาเกราะกร่ายหื้อได้พร้อมแล้วเราหื้อมัน
พอกไปก่อนเทอะภายลูนเราค่อยพร้อมกันแล้วเราค่อยแปงลายเมือไหว้สาถึงเมืองฟ้าอินทราธิราชหาก
จักทำหื้อมันเมื่อภายหน้าชแลอยะว่าข้าก็มีเครื่องกร่ายคำผืน ๑ จักเอามาหื้อชแลอขะว่ามีกร่ายลูก ๑
อันแต่งแล้วด้วยคำทั้งมวลก็จักเอามารวมกันกับ
หน้า ๙ - ด้วยพี่ทั้งหลายชแลอัครราชเทวีก็ยินดีมากนักก็รับเอาเครื่องเกราะกร่ายทั้งหลายฝูงนั้นพร้อม
แล้วชวนกันเข้าไปในปราสาทแล้วก็เอาหื้อลำเปล่าหั้นแลมันก็รับเอาได้แล้วก็เอาสุบสอดยังตัวดีได้แล้ว
ก็ส ั่ง อำลานาคทั้ง ๔ ตัวแล้วมันก็จึง เอาค้อนปอบคำอั้นออกจากเมืองนาคหั้นแลพระย านาคราช
ทั้งหลายก็เคียดมากนักก็มาเจรจากับด้วยกันเพื่อจะแปงลายเมือไหว่สาถึงพระยาอินทร์เจ้าฟ้าพู้นแลดัง่
ตัวลำเปล่าก็ไปตามทางเก่านั้นก็พ อกมารอดหัวขัวเหล็กหั้นแลก็ผุดออกเมือสู่ขัวเหล็กที่นั้นอั น ว่า
ต่อมน้ำจากมาติดกับตัวมันก็บ่มีแลวอกทั้งหลายก็พร้อมกันมาต้อนมารับแล้วก็กล่าวสรรเสริญยกยอชุ
ตัวแลที่นั้นลำเปล่าก็เอาค้อนทิพย์ปอบคำตั้งไว้ทำกลางหมู่วอกทั้งหลายแล้วก็กล่าวว่าท่านทั้งหลายจุง
มายกดูเทอะวอกทั้วหลายก็ชวนกันมายกยังค้อนทิพย์เหล็กก็บ่แขวนก็บ่ขึ้นได้สักน้อยจึงไหว้ว่าของอัน
หนักฉันนี้พระยาเจ้าดังฤาแลเอามาได้นั้นชาลำเปล่าก็เล่าแค่เค้าถึงปลายหื้อวอกทั้งหลายได้รู้ชุอันหั้น
แลวอกฝูงเป็นบริวารรู้แล้วก็ไหว้ว่าขอมหาราชเจ้าจงเอาเหล็กหื้อตูข้าทั้งหลายได้หันยังคุณอันวิเศษ

แห้งค้อนทิพย์ดูเทอะว่าอันพระยาวอกกล่าวว่าครั้งสูทั้งหลายใคร่หันดังอั้นจงเอากันหลีกฟีกไป
ก่อนกูจักกระทำฤทธีหื้อท่ านทั้งหลายหันชแลว่าอั้นแล้วก็ยกเอาค้อนปอบคำขึ้นวางไว้เหนือมือ
แห่งตนแล้วกล่าวน้อย ๆ
หน้า ๑๐ - ว่าอั้นค้อนอันนั้นก็น้อยไปเท่าเข็มแส่วแล้วก็เอาเข้าเห็บไว้ในหูแห่งตนหั้นจึงเอาออกมาตั้ง
เหนือมือเบื้องขวาแล้วกล่าวว่าใหญ่ว่าอั้นเข็มเล่มนั้นก็ใหญ่มาประมาณเท่านี้ยาว ๔ วาเอามากอดกับ
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เอวแล้วมีตนสูงว่าได้ยังสองหมื่นวามีหัวเท่าภูมีตาอันใหญ่แลมีรัศมีเป็นดังสายฟ้าแมบนั้นแลมีสบใหญ่
เท่าปากประตูเวียงมีริมปากอันใหญ่แลยาวกล้าผายเป็นดังคมดาบศรีก รรชัยนั้นแลพระยายักษ์
ทั้งหลายอันได้ 712 ถ้ำนั้นก็ย่านกลัวมากนักบ่อาจจักอยู่ได้ก็เอากันเข้ามาไหว้สาแลขอพรซึ่ง ลำ
เปล่าจึงวางฤทธีแห่งตนหั้นแลจึงคืนเป็นตนมาดังเก่าหั้นแลว่าหื้อค้อนปอบคำน้อยเท่าเข็มแล้วเอา
เหน็บใส่ไว้ในหูแห่งตนก็เอายักษ์แลวอกทั้งหลายเข้าไปในถ้ำอันเป็นที่อยู่แห่งตนแล้วก็มาวางไว้ยัง
อาชญาอนามปตํคือว่าหื้อวอก ทั้งหลายสี่ตัวนั้นเป็นเสนาผู้ใหญ่อันใส่ไว้ต่างตาตรัสคำอันควรถึง

พ้อยหื้อไหว้อันบ่ควรถึงนั้นที่นั้นเสนาทั้ง ๔ ตนลำเปล่านั้นมันมักใคร่ไปแอ่วเล่นที่ใดก็ไปตามใจ
แห่งมันในทิศทั้ง ๘ ทิศมันก็ไปกระทำมิตรตนยักษ์ทั้งหลายมีพระยาหัวควายแลพระยาหัวเงิกพระ
ยาหัวรุ้งแลพระยาหัวมอมแลพระยาหน้าม้าพระยาหัวยักษ์แลพระยาหัวเสือทั้งหลายฝูงนั้น ก็ชวนกัน
แอ่วไปมากับด้วยกันชุวันบ่ขาดสายหั้นแลยังมีในวัน ๑ ลำเปล่าก็ชวนเอาพระยายักษ์ทั้ง ๔ มาสู่
ถ้ำแห่งมันแล้วก็มาชวนกันกินเหล้า
หน้า ๑๑ - มากนักหั้นแลพระยายักษ์สี่ตัวพอกไปมันก็ไปส่งถึงหัวขัวเหล็กนั้นแล้วยามนั้นลำเปล่าเมือ
ถึงเวียงราชพู้นแลที่นั้นลำเปล่าสร่างให้เหล้ามาแล้วยอหัวดูก็หันลายใส่ไว้ที่ปากประตูที่นี้เป็นยมราชา
ว่าฉันนี้ลำเปล่าว่าลายลักษณ์ที่นี้เป็นทีอยู่แห่งพระยายมชฤามากูจักถามผู้ใช้ ๒ คนนั้นคนใช้ว่ามีอายุ
หากเสี้ยงแล้วเขือทั้ง ๒ จึงจักเอามึงมาที่นี่แลลำเปล่ากล่าวว่ากูหากได้ปฏิบัติพ้นจากโลกทั้ง ๓ แล้วบ่
หื้อได้เสี้ยงเขือดังฤามาเอากูมาชายมราชาปุริสะแห่งยมภิบาลสองคนนั้นก็ชักเอาลำเปล่าเข้าไปในเวียง
หั้นแลลำเปล่าก็เคียดมากนักก็ชักเอาเข็มทิพย์อันอยู่ในหูนั้นออกมาว่าหื้อใหญ่แล้วก็เอาตียัง คนใช้นั้น
หื้อท่าวไปหั้นแลก็แก้เอายังเชือกผูกมัดตนนั้นออกเสียแล้วก็เอาค้อนตีเข้าเมือสู่เวียงยมราชาหั้นแลผี

ทั้งหลายก็คือว่าผีหัวควายแลผีหน้าม้าก็กลัวมากนักจึงฟ้าวแล่นเมือไหว้สาพระยายมราชาว่าผิด
เสียแล้วภายนอกมีผีหน้าขนตัว ๑ แล้วเอาค้อนตีเข้ามาหั้นแลยามนั้นพระยายมราชาสิบตนก็ฟ้าว
แล่นออกมาด้วยอันด่วนแลพันมากนักก็หันเป็นอันร้ายฉันนั้นจึงร้องถามว่าเจ้ากูเป็นเทวดาตนใดมี ชื่อ
ดังฤาแลขอจงบอกมาแก่ตูข้าทั้งหลายได้ยินดูเทอะว่าอั้นลำเปล่าเกล่าวว่ากูอยู่เถื่อนดอกหมากปาก

ถ้ำน้ำบัดพู้นแลเป็นตนประเสริฐ
หน้า ๑๒ - เกิดมามีชื่อลำเปล่าแลดั่งสูทั้งหลายได้อยู่ในสถานที่นี้ชื่อดังฤาจงบอกมาพันนักเทอะค

รั้น ยังนานดังอั้นก็จักเอาค้อนตีเข้าไปหื้อฉิบหายวายทั้งมวลชแลยามนั้ นยมราชากล่าวว่าตู
ทั้งหลายนี้เป็นพระยายมราชาสิบตนแลตน ๑ ชื่อควานวางตน ๑ ชื่อแยงวาง ตน ๑ ชื่ออีทืนวาง
ตน ๑ ชื่อซืนวางตน ๑ สีวางตน ๑ ชื่อลงวางตน ๑ ชือว่าสงตีวางตน ๑ ชื่อว่าวุควางวางตน ๑ ชื่อว่า
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อีทืนวาง ตน ๑ ชื่อว่าวืนควางแลลำเปล่ากล่าวว่าสูเป็นพระยาแก่ท่านดังฤาแลบ่พิจารณาถ้วนถี่นั้นชา
อันควรเอาแลบ่ควรเอาก็บ่รู้ดังตัวกูนี้ได้พร่ำเพ่งปฏิบัติครองมาเป็นอันหลายแล้วเป็นอันจักบ่รู้เฒ่าบ่รู้
ตายได้ข้ามพ้นจากโลกทั้ง ๓ แล้วดังฤามาแต่งคนใช้มามัดเอากูนี้ชาพระยายมราชาตนนั้นกล่าวว่าเจ้ากู
อย่าได้เคียดก่อนเทอะอันคนลุ่มฟ้านี้มีชื่อเหมือนกันก็มีมากหลายแลคนผู้นั้นไปเอาผิดเสียควรรู้ได้แล
ลำเปล่าว่าฉันนี้นับว่าแท้แลสูไปเอาหนังสือมาดูก่อนว่าฉันนี้พระยายมราชาสิบตนนั้นก็ราธนาเอาลำ
เปล่าเมือสู่ที่อยู่แห่งตนหื้อนั่งอยู่ดีหั้นแลก็เอากุตอามาตเอาหนังสือออกมาไขอ่านดูก็บ่ออกชื่อว่าลำ
เปล่าสักแห่งก็อา่ นไปสุดปลายถึงที่หมายชื่อวอกทั้งหลายนั้นได้พันปลายสามร้อย ๕๐ ตัวเกิดมาในหน้า
หินใส่ไว้ว่าวอกตัวเกิดมาในหน้าหินออกมานั้นควรหื้ออายุ ๓ ร้อย ๔๒ ปีหมายไว้ว่าฉันนี้แลยามนั้นลำหน้า ๑๓ - เปล่าก็หยุบเอาปิดแลน้ำหมึกมาแขวดมาลูบเสียยังชื่อวอก ทั้งหลายเสียเสี้ยงว่า กูทราบ

แล้วแต่นี้เมื่อหน้าข้าอันเป็นวอกทั้งหลายบ่หื้อมีโทษสังแลว่าอั้นก็ลุกพ่ายหนีไปหั้นแลลำเปล่าก็
ออกจากเวียงยมราชาสิบตนก็บ่ไปเอาได้หั้นแล ก็รวดเอากันเมือไหว่สาติจาดวางอนฅานคือเท้าจตุ
โลกทั้งสี่เข้าจำเจรจากันแล้วก็เมือไหว้สาถึงอินทราธิราชเมืองฟ้าหั้นแลครั้นว่ าพระยาวอกหนีออกเวียง
ยมราชาแล้วก็มาไขข้องใส่หญ้าที่ ๑ ท่าวไปก็รอดสะดุ้งอืนซืนมาแล้วมันก็รำพึงดูคริงครีนใจว่าก็รวด
เป็นคำฝันหั้นแลยามนั้นเสนาวอกทั้งสี่เป็นเค้าวอกทั้งหลายไหว้ว่ามหาราชเป็นเจ้ากินเหล้าหนั กเมา

แลหลับอยู่ทั้งคืนบ่ตื่นแลบัดนี้สร่างเหล้าตื่นมายังเป็นดังฤาชาว่าอั้นลำเปล่าลุกมานั่งอยู่แล้วแก้ยัง
คำฝันนั้นแก่วอกทั้งหลายว่าบัดนี้กูไปลบหนังสือเราทั้งหลายเสียจักหื้อยมราชาได้โทษเราทั้งหลาย
แล้วแลยามนั้นวอกทั้งหลายได้ยินแล้วก็หื้อสาธุการโถมนาคุณชุตัวแล้วยังมีกาลคาบ ๑ อินทราธิ
ราชก็นั่งอยู่เหนือหินบัณฑุกัมพลศิลาบาตรมีหมู่ทิพย์คณาทั้งหลายหากแวดล้อมออมมาเป็นบริวาร
ตามโบราณแห่งชั้นฟ้าก็มีแลยามนั้นพระยานาคตนอยู่พื้นสมุทรไปภายวันออกนั้นตนชื่ออัคคะ
ราชานั้นกับทั้งพระยายมราชาตนซอนริควานวางนั้นก็พร้อมกันไหว้สาว่าข้าแก่
หน้า ๑๔ - มหาราชเป็นเจ้ายังมีวอกเถื่อนตัว ๑ ดอกหมากปากถ้ำน้ำบัดพู้นแลยังเป็นสัตว์เดรัจฉานชื่อ
ว่าลำเปล่าว่าอั้นมันมากระทำอานาทวรบ่คบยำใผแลมีใจมัก ใคร่กระทำร้ายแก่ท่านมากนัก แลขอ
มหาราชเจ้าจงแต่งสกุลโยธาลงไปดับวอดเสียแล้วหื้อผู้ข้าทั้งหลายได้สุขย้อยบุญนั้นเทอะไหว้สาฉันนี้

แล้วอินทราธิราชรู้แล้วก็หื้ออนุญาตชุประการแล้วก็ส่งพระยายมราชาแลพระยานาคตนชื่ออัคคะ
นาคราชาแล้วก็พอกไปสู่ที่อยู่แห่งตนตามสวัสดีก็มีหั้นแลยามนั้นอินทราธิบดีราชาถามอำ มาตย์
ทั้งหลายว่ายักษ์วอกตัวนี้มันเกิดยามใดแลมีฤทธีอานุภาพฉันนี้ชายามนั้นเสนาพากันรวดไปแลรู้
ตามลูนนั้นว่าแต่นี้คืนหลังนานได้ ๕ ปียังมีหินลูก ๑ แตกออกมาเป็นไข่หินลูกนั้นได้ถูกต้องแดด
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ลมรวดเป็นวอกตัวนี้มาแลยามนั้นมามันก็มีเตชะฤทธีอานุภาพได้สองปีสามปีนี้มันก็ไปเรียนศาสตร์ศีล
มนต์ครองทั้งหลายได้แล้วรวดกายเกิดเป็นทิพย์แลปราบแพ้ยังยัก ษ์ ทั้ง หลายแพ้นาคแลเสื อสิง ห์
ทั้งหลายรวดไปซิงม้างหนังสืออันตายเสียฉันนี้ข้าแลอินทราธิราชก็ถามเทวบุตรเทวดาหมู่ใดอาจจัก
เอากำลังลงไปแวดวังขังเอายักษ์วอกตัวนั้นได้ชายามนั้นเทวบุตรตนชื่อวิสุกัมม์เทวบุตรว่าอั้นจึง ไหว้ว่า
บุคคลผู้ใดแลได้สมาธิจิตกับด้วยพระนวโลกุตรธัมม์นี้หาก
หน้า ๑๕ - ได้อานุภาพดังนี้อันว่าวอกตัวนี้แม้นว่าฟ้าแลดิ นกับหื้อเป็นมันแลได้ยับปฏิบัต ิสวด

เรียนถึงด้วยคำอุสาหะวิริยะขันติแลจึงเกิดมีอานุภาพฉันนี้ก็บ่ล้างเหลือเสียคนแลขอคุณราชเจ้ามี
คำเมตตากรุณาหื้อผู้ข้าไปร้องเอามันมาสู่ชั้นฟ้าที่นี้แล้วเราพ้อยปันยศศักดิ์หื้อมันมียศน้อย ๑ รักษา
เลี้ยงมันไว้ในเมืองฟ้าที่นี้แลภายหน้าครั้นมันเหลืออาญาค่อยมัดเอามันในเมืองฟ้าที่นี้ก็จึงบ่หนีพ้นวิสัย
กำลังมหราชเป็นเจ้าตนมีมหากรุณาอันมากจึงดีชแลไหว้สันนิแล้วอินทราธิราชได้ยินแล้วก็อนุญาตชุ
ประการจึงแต่งหื้อวิสุกัมม์เทวบุตรลงมาจากชั้นฟ้าดาวดึงส์ลงมาสู่ที่อยู่แห่งพระยาวอกแล้วก็บอกแก่
วอกน้อยทั้งหลายว่ากูนี้เป็นราชทูตแห่งอินทราธิราชเจ้าใช้หื้อกูมาเอาพระยาเจ้าแห่งสู ขึ้นเมื อ
เสวยทิพยสมบัติสุขอยู่ในเมือ งฟ้าพู้นแลสูจงไปไหว้สาพระยาเจ้าแห่งสูมารับ กูรีบ เทอะวอกน้อย

ทั้งหลายก็แล่นเข้าไปบอกพระยาเจ้าแห่งเขาหั้นแลพระยาวอกได้รู้แล้วก็ชวนเอาวอกทั้งหลาย
ออกมาต้อนมารับวิสุกัมม์เทวบุตรแล้วก็บอกตามอันตนได้รับเอาอาญาแห่งอินทราธิร าชลงมาชุประ
กานหั้นแลลำเปล่าได้รู้แล้วก็สั่งอำลาเสนาทั้ง ๔ ด้วยอันครองประมาทบ่ได้หื้อใส่ใจรักษาลูกหลานแลที่
อยู่แห่งตนหื้อมั่นคงดีแล้วก็หก
หน้า ๑๖ - เหินกับตามวิสุกัมม์เทวบุตรขึ้นสู่ชั้นฟ้านั้นเพราะเพื่อจักเมือเสวยทิพย์สมบัติสุขหั้นแลเมื่อ
ลูนจักเป็นฉันใดไปก็บ่แจ้งค่อยฟังปักษ์หน้าหากจักไขไปชแลตติยะอันถ้วน ๓ นิตถิตาก็บรมวลกาลควร
เท่านี้ก่อนแลสะเด็ดสะเด็ดแล้วยามเวลาฉันเพลเจ้าเฮยนายเฮยบุญเฮย จุลศักราชได้ 1283 ตัวปีเต่า
เส็ดเดือน 11 ลง 5 ค่ำเม็งวัน 7 ไทยกาบไจ้แลบุญเฮยผู้ข้าได้เขียนธัมม์ผูกนี้ไว้คำชูโชตกวรพระพุทธ
ศาสนา 5000 วัสสาผู้ข้าขอมีประยาว่องไวในชาตินี้แลชาติหน้าแด่เทอะตามคำปรารถนาแห่ง ผู้ข้า
อย่าได้คลาดได้คลาทั้งบิดามารดาญาติวงษาชุผู้ชุคนขอหื้อมีสุก ๓ ประการแท้แด่เทอะสุทินนํวตเม
ทานํมคลผลโยวนิพานํปรมํสุกฺขํธุวํแด่เทอะ เชียงแสนแก้วกว้างท่าทางกลางเมืองแลธัมม์วัดบ้านแหลว
แลนายเฮย
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วอกไครหิน วัดบ้านแหลว ผูกที่ ๔
หน้า ๑ - ในโมตัสสัตถุ คือว่าพระยาวอกก็ปักกิลานหกเหินเมือรอดประตูเวียงดาวดึงส์ออรทางวิสุกัมม์
เทวบุตรแล้วตัวมันเข้าประตูเวียงเมืองดังอั้นตามนั้นยังมีพระยาเทวดาตน ๑ ชื่อว่าวิรูรหะอันเป็นนาย
ประตูแลเอาหมู่ทิพย์คณา ทั้งหลายมาตืดแลประตูไว้บ่ปล่อยหื้อมันเข้าเมือหั้นแลยามนั้นพระยา

วอกลำเปล่ากล่าวว่าเทวบุตรแลเทวกาทั้งหลายนี้ก็แหลแท้หนอวิสุกัมม์เทวบุตรก็รับเอาอาชญา
อินทราธิราชร้องกูมาถึงเมืองกูแลตามอาชญามาแล้วพ้อยมาตืดขังประตูไว้บ่หื้อกูเข้าเมือฉันนี้
กล่าวเทพคณาทั้งหลายแลลำเปล่ายังผ่องเถียงกันอยู่ดังอั้นยามนั้นเหตุว่าเขาเจ้าทั้งหลาย ชมอัน
เป็นนายประตูนั้นกล่าวซึ่งลำเปล่าว่าพระยาเจ้าอย่าเคียดก่อนเทอะเหตุว่าข้าเจ้าทั้งหลายชมอันเป็น
นายประตูนั้นก็บ่รู้จักเจ้าสักเทื่อจึงบ่หื้อเจ้ากูเข้าเมือด้วยง่ายฉันนี้แลตัวข้าหากจักร้องนายประตูไขหื้อ
แลว่าอั้นแล้ววิสุกัมม์เทวบุตรจักร้องนายประตูหื้อชแลยามนั้นนายประตู รู้แล้วก็ไขประตูเวียงไว้ดีแล้ว
ด้วยดีแล้ววิสุกัมม์เทวบุตรก็ชวนกันเข้าเมือสู่เวียงพระยาอินทร์หั้นแลมันก็เล็งหันรัศมีอันรุ่งเรื่องใสงาม
นางทิพรังสีมากนักคือว่าท่านท้าวประพานอันประจิตรจนางามแล้วภายในปราสาทอันแล้วด้วยแก้วแล
คำลางพร่องเป็นหอเงินหอคำแลประดับประดาไปด้วยน้ำแต้มที่วรรณะอันแดงงามหลายประการต่าง
ๆ ลางพร่องก็ประดับประดาด้วยดอกไม้ทิพย์อันมีรสอันหอมตลบโท่ไปในเวียงอินทร์ทั้งมวลก็ควรสนุก
ชมชื่นยินดีมากนักวิสุกัมม์เทวบุตรก็ควรเอาลำเปล่าเมืองรอดเวไชหน้า ๒ - ยนต์ปราสาทส่องหน้าอินทราธิราชแล้วไหว้ว่าผู้ข้าทั้งหลายก็รับเอาอาชญาแห่งมหาราชเจ้า
ไปร้องเอายังวอกยักษ์ก็ได้มารอดแล้วข้าแลครั้นอินทราธิราชรู้แล้วก็แสร้งถามว่ายักษ์ทิพย์นั้นตัวใดชา
ลำเปล่าขานว่าข้านี้แลคณาทั้งหลายก็ติเตียนว่าวอกเถื่อนตัวนี้เป็นดังบ่รู้รีตเมืองสังแท้หนอดังฤาขานว่า
ฉันนี้ชาการอันไหว้นบคบยำแยงนั้นพ้ อยหาบ่ได้เป็นการอันประมาทสามหาวฉันนี้ชาก็ควรที่ตายแท้
หนออินทราธิราชจึงกล่าวว่าดังนี้ลำเปล่าตัวนี้เป็นยักษ์ทิพย์อยู่มนุสสาโลกภายใต้ก็บ่รู้ครองรีตเมืองสัง
แม้นผิดราชประเวณีไปก็ควรอนุญาตหื้อมันเสียก่อนกรุณาว่าฉันนี้แล้วอินทราธิราชก็ถามทิพคณา
ทั้งหลายว่าที่ใดอันบ่มีเจ้านายเทื่อนั้นชาปัญจสิขาเทวบุตรไหว้ที่อันปักม้ามงคลแห่งมหาราชเป็นเจ้ายัง
ชุดนานม้าเสียผู้ ๑ ข้าแลอินทราธิราชกล่าวว่าครั้นว่ามีฉันนั้นเราก็จักปลงอาญาหื้อไปเป็นนายพวกม้า
แลใส่ชื่อว่าลำม้าจุงมีเทอะทิพคณาทั้งหลายก็จำหื้อลำเปล่าแลมันก็เท้านบนอบตัวไปน้อย ๑ หั้ นแล
อินทราธิราชก็หื้อผู้อาญานำไปถึงที่คอกม้ามงคลที่นั้นแล้วตั้งไว้หื้อเป็นนายม้ าแล้วก็ ยินดีมันก็ ตั้งอยู่ที่
นั้นตามสวัสดีหั้นแลลำเปล่าเป็นนายม้าแล้วมันก็ไปจัดดูม้าตามเวียกแลการม้านั้นพันตัวมีพร้อมบ่หื้อซุ
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ดการแล้วเอาหางแต่งหื้อเทวดาม้าทั้งหลานปินปวงด้วยน้ำแลหญ้าเข้าแหลวชุวันบ่หื้อขาดแล้วคือว่า
ปัดกวาดขัดสีหื้อหมดใสชุตัวมันก็ปัวฉันนี้อยู่ไจ้ ๆ
หน้า ๓ - นานได้กึ่งเทือน ๑ ม้าทั้งหลายก็หมดใสแล้วบ่ห่อนเกิดมาชุตัวนานได้เดือน ๑ แล้วเทวดา
ทั้งหลายก็พร้อมกันมาบูชาแก่ลำม้าด้วยข้าวเหล้าแลโภชนาอาหารการกินมากนักชุวันหั้นแลทีน่ ั้นลำม้า
ก็ถามเทวบุตรแลเทวดาทั้งหลายว่าบัดนี้กูมาเป็นเจ้าแก่ลำม้าฉันนี้มีพึ่งเพิ่นนั้นชามักว่าใหญ่เท่าใดชา
เทวดาทั้งหลายขานว่าบ่ม ีสัง แลลำเปล่าว่ามีพึ่งหาที่เ ทิกบ่ได้ฉันนี้กูเหมือนเป็นใหญ่ล้ำเหลือ ท่ าน
ทั้งหลายพึงมีชแลมันกล่าวว่าฉันนี้เทวดาทั้งหลายว่าใผบ่ว่าเป็นใหญ่เป็นสูงสักเทื่อพอว่าเป็นจ่าม้าพวก
ม้าแห่งท่านหื้อพีบ่ดายแลครั้นท่านบ่ใส่ใจปึงปัวหื้อดีเพ่อดังฉันราชวัตรก็จักมีแก่ท่านชแลยามนั้นลำ
เปล่าได้ยินแล้วก็รวดเคียดมากนักแลกล่าวว่าดังฤามาดูแควนกูฉันนี้ชากูอยู่เถื่อนนอกปากถ้ำน้ำบัดที่ชา
นั้นก็ได้เป็นใหญ่เป็นพระยาแก่ท่านก่อนดายดังฤาแลมาจุมาล่ายพลางกูฉันนี้หื้อกูมาเป็นจ่าเลีย้ งม้านี้ชา
กูบ่อยู่แล้วว่าอั้นแล้วก็เอาเข็มทิพย์อันเฝียดใส่ไว้ในหูนั้นออกมาวืดหื้อใหญ่แล้วก็เอาค้อนฟ้อนกวัด
แกว่งแล้วก็หนีไปออกประตูเมืองฟ้าลงมาแล้วยามนั้นเทพคณาทั้งหลายเขาก็รู้ว่าแก่ล ำเปล่าปั วม้ าหนี
ลงมาฉันนั้นใผก็บ่ไปขันประตูหนทางมันได้แลเขาก็รวดปล่อยหนีไปตามสวัสดีใจมันหั้นแลครั้นว่าลำ
เปล่าแลหนีลงไปถึงเถื่อนดอกหมากแลร้องว่าลูกหลานเฮยกูพ่อมารอดแล้วแลว่าอั้นวอกทั้งหลายครั้น
ได้ยินแล้วก็แล่นออกมาต้อนมารับแลไหว่นบชุตัวแล้วถามว่ามหาราชเป็นเจ้าเมืออยู่เมืองฟ้านานได้สิบ
ปี(ปลาย)ฉันนี้เหมือน
หน้า ๔ - ดังบ่ได้ยศแลศักดิ์พอกมาชฤาลำเปล่ากล่าวว่ากูเมืออยู่เมืองฟ้าครบพอได้กึ่ง ๑ บ่ดายแลดังฤา
แลได้สิบปีปลายนั้นชาว่าอั้นที่นั้นคนทั้งหลายกว่าววัน ๑ เมืองฟ้าเป็นขวบ ๑ เมืองคนปีเมืองคนเราแล
เจ้ากูเมืออยู่เมืองฟ้าได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ฉันใดนั้นชาลำเปล่ากล่าวว่าอินทราธิราชบ่คนผู้ดีเอากูมาอยู่หื้อ
เป็นแก่ลำม้ากับว่าอั้นลักว่าหื้อกูเมือเป็นเจ้าพวกม้าแห่งเขาแลบ่เข้าการบ่เป็นเจ้าบ้านสังดีใดแลมันนี้กู
รู้ว่าเป็นอันต่ำยอบดังอั้นจึงเคียดแลพ่ายหนีมาเพื่ออั้นแลวอกทั้งหลายว่ามหาราชเป็น เจ้าอยู่ที่นี้บ่ได้
เป็นพระยาแก่ท่านทั้งมวลเป็นใหญ่แก่ท่านด่ายท่านไหว้นบคบยำแยงอยู่ใผบ่ประมาทสักเทื่อดังฤาแล
พ้อยได้ไปเมือเป็นจ่าเลี้ยงม้าแห่งท่านฉันนี้ชาวอกทั้งหลายกล่าวฉันนี้แล้วก็พร้อมกันแหนแห่เอาเจ้า
แห่งเขาเข้าเมือในถ้ำแล้วก็มาหาเหล้าแลหน่วยไม้ลูกไม้มาถวายเจ้าแห่งเขาเหลือมเพ่อหื้อหายเสียยัง
ความโศกเศร้าหมองใจแก่เจ้าแห่งตนก็มีแลยามเมื่อพระยาวอกยังผงกินเหล้าอยู่นั้นอันวอกน้อยอันอยู่
ภายยอกถ้ำนั้นแล่นเข้าไปไหว้นบว่าภายนอกถ้ำนั้นมีพระยาผีดิบคนเดียวตน ๑ มาสู่มหาราชเป็นเจ้าว่า
อั้นชแลแล้วพระยาวอกกล่าวว่าสูจงไปบอกมันเข้ามาที่นี้เทอะว่าอันวอกทั้งหลายก็ไปชวนเอาพระยาผี
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ดิบตนนั้นเมือสู่หั้นแลครั้นพระยาผีตนนั้นเมือแล้วก็ไหว้ลำเปล่าว่าข้าไปปวติข่าวสารมหาราชเป็นเจ้าได้
เมือเสวยสุขเป็นใหญ่แก่ท่านทั้งหลายอยู่ในเมืองฟ้าแล้วพอกมาฉันนี้ข้าก็ยินดีแท้แล
หน้า ๕ - บัดนี้ข้ามีเสื้อผืน ๑ คือว่าเสื้อเหลืองนี้ผขู้ ้าเอามาถวานบูชามหาราชเป็นเจ้าแลดังตัวข้านี้ก็ใคร่
อยู่กับตามมหาราชเป็นเจ้าแลแม่นว่ามหาราชจักใช้สอยหื้อข้าปฏิบัติอันใดข้าก็บ่เหลือได้แลลำเปล่าก็
ลองเอาเสื้อผืนนั้นแล้วก็มีใจชมชื่นยินดีมากนักแล้วก็รวดตั้งพระยาผีตัวนั้นหื้อเป็นนายอู่คืนแลพระยาผี
ได้เป็นนายอู่ก็ยินดีมากนักแลไหว้ว่าเมื่อเจ้ากูอยู่เมืองฟ้าแลได้ถึงฐานันดรวิเศษเป็นเจ้าใหญ่ซ้ำใดนั้น
ชา__กล่าวแลอินทราธิราชบ่จำรัสคนผู้ดีรวดปลุกหื้อกูเป็นแก่ลำม้าหื้อกูเป็นจ่าพวกม้าคือว่าหื้อกูเป็น
จ่าพวกม้าแห่งเขาบ่ดายแลพระยาผีรวดว่าเจ้ากูเป็นคนมี อานุภาพฉันนี้ดังฤาแลได้เมือเป็นจ่าพวกม้า
แห่งท่านนั้นชาควรที่ยกขึ้นเป็นทิพย์ใหญ่เคียงฟ้าดีแลลำเปล่าได้ยินแล้วก็มีใจชมชื่นยินดีมากนัก แล้วก็
ปลงหื้อเสนาทั้ง ๓ แลแปงโคไฟประทีปไว้ผืน ๑ แลใส่ลายไว้ในที่นั้นว่าทิพย์ใหญ่เคียงฟ้าว่าอั้นแล้วถึง
เมื่อวันลูนนั้นเทพคณาทั้งหลายขึ้นเมือปฏิบัติเฝ้าครั้นอินทราธิราชแล้วเทวดาตนรักษทม้าทิพย์นั้นก็
ไหว้สาว่าดังพระยาตนผู้เป็นแก่ลำม้านั้นมันก็บ่รู้ว่าเป็นอันต่ำยอบแลบ่มีศักดิ์สังรวดเคียดแลหนีลงไป
เสียข้าน้อยแลพระยาวิรุฬห์ไหว้ว่าแก่ลำม้าสังบ่แจ้งหนีออกประตูเวียงฟ้าไปเป็นอันรีบมากนักบ่อ าจจัก
ติง แลได้ข้าแออินทราธราชรู้แล้วก็ปลงอาชญาหื้อพระยาธตรฐแลนอชาทั้งสองพ่อลูกนั้นเป็นเจ้า
ทั้งหลายแล้วครั้นชุมนุมมายังหมู่เสนาเทพคณาทั้งหลายหื้อลงไปจับยับเอา
หน้า ๖ - แก่ลำม้าหื้อได้แท้เทอะว่าอั้นแล้วพระยาธตรฐแลนอชาก็รับเอาอาญาแลไหว่สาอินทราธิร าช
แล้วก็มาห้างพลโยธาเทพคณาหื้อคนธัพพ์เป็นนายทัพอุมแล้วเอาลงจากชั้นฟ้ามาเทพคณาโยธาริยาตร
องอาจพลดูรุ่งเรืองรามทิพลีลามากนักก็ไปรอดเมืองเถื่อนหมากแล้วก็วางทัพแวดอยู่ที่นั้นหื้อมั่นดีแล้ว
แต่งหื้อคนธัพพ์ถือเอาหมู่รี้พลไปรอดป่าหมากปากถ้ำที่นั้นก็หันวอกทั้งหลายฟ้อนดีดแลเล่นดาบเล่น
หอกอยู่คนธัพพ์จึงร้องว่าดูราสัตว์เดรัจฉานตัวถ่อยสูจงไปบอกแก่ลำม้าอันเป็นเจ้าแห่งสูหื้อออกมาไหว้
นบน้อมรีบเทอะครั้นว่ายังนานดังอั้นอันว่าความฉิบหายจักมาถึงแก่สูบัดเดียวนี้ชแลวอกน้อยทั้งหลาย
ได้ยินแล้วก็ฟ้าวแล่นเข้าถ้ำเมือไหว้สาพระยาแห่งเขาหั้นแลครั้นว่าพระยาเจ้ารู้แล้วก็ถือเอาค้อนปอบ
คำแลมีหมู่บริวานออกมาด้วยอันรีบก็ออกจากถ้ำแล้วครั้นว่าหื้อเป็นวอกอยู่ถ้ำคนธัพพ์หันแลก็ร้องว่า
ดูราวอกตัวถ่อยร้ายมึงบ่รู้จักกูอั้นชฤาพระยาวอกขานว่ากูบ่รู้จักแลมึงเป็นขนผีหนใดรู้ว่ามึงมีชื่อดังฤาจง
บอกมาปันกูรีบเทอะคนธัพพ์กล่าวว่ากูเจ้าทั้งหลายอูแห่งพระยาธตรฐตนเป็นเจ้าม้าเพื่อจักเอามึงได้กบั
ตามอาญาน้อมรีบเทอะอันยังนานดังอั้นกูจักตีหื้อแตกเหลวเป็นกระจวนไปยามเดียวนี้ชแลว่าอั้นลำ
เปล่าได้ยินแล้วก็เคียดมากนักแลด่าว่าขุนตัวหนุ่มน้อยเฮยมึงอย่าปากใหญ่จาสูงฉันนี้เทอะกูจักตีมึงบัด
เดียวนี้หลอนว่าตายเสียแลบ่มีใผพอกเมือบอกป่าวกล่าวข่าวสารหื้ออินทรารู้ว่ากูมีฤทธีอานุภาพ
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หน้า ๗ - อันมากนักว่ากูเป็นคนมีฤทธีฉันนี้ดังฤาหื้อกูเมือเป็นจ่าพวกม้านั้นชามึงจงเล็งดูตัวแห่ง กู
เทอะครั้นยังจักยกขึ้นเป็นเจ้าใหญ่ตามชื่อแห่งกูอันใส่ไว้ที่นั้นกูบ่หอื้ หมูร่ ี้พลรบปราบสังแลครั้งบ่ตามฉัน
นี้นั้นก็จักตีหื้อถึงเวไชยนต์ปราสาทพ้นแม้นอินทราธิราชก็บ่หื้ออยู่ได้ชแลคนธัพพ์ได้ยินแล้วก็ยกหันดูก็
หันที่ปากถ้ำแล้วก็หันประทีปไว้หมายชื่อไว้ว่าทิพย์ใหญ่เคียงฟ้าว่าอั้นคนธัพพ์ก็แย้มใคร่หัวน้อย ๑ แล้ว
กล่าวว่าดูราวอกตัวถ่อยร้ายดังฤาแลกระทำเป็นใสสดฉันนี้ชามึงรับเอาขวานทิพย์แห่งกูดูเทอะว่าอั้นก็
เอาขวานทิพย์พรากนั้นก็เยียงหัวผ่าไปอั้นแลลำเปล่าก็เอาค้อนปลอกคำอันนั้นรับเอาขวานทิพย์คนธัพพ์
ผ่านั้นก็แตกเป็นกระจวนไปก็เรียงกันเป็นมหายุทธอันกลัวมากนักแลคนธัพพ์ครั้นขวานแห่งตนขาดเป็น ๕
ท่อนไปฉันนั้นบ่อาจจักรบได้ก็ฟ้าวหนีไปสู่ทัพหลวงหั้นแลก็ไหว้สาพระยาธตรฐว่าแก่ลำม้าตัวนี้มีอานุภาพมาก

นักแลข้าไปรบก็บ่แพ้ได้ขอเจ้ากูจงอนุญาตโทษหือ้ แก่ข้าแลพระยาธตรฐได้ยินแล้วคนธัพพ์อยู่ละเมาเอา
ใจตามดีก่อนแล้วจึงปลงทานหื้อน้องข้าเอาอาชญาออกทัพหลวงไปถึงที่ปากถ้ำหั้นแลลำเปล่าหันก็ ถาม
มึงเป็นลูกหลานขุนผีผู้มชี ื่อดังฤาแลหลงตายมารอดฉันนี้ชามึงจงเล็งดูฤทธีแห่งกูอันเป็นเจ้าใหญ่เคียงฟ้า
นี้เทอะว่าอั้นนอชากล่าวว่ากูเป็นลูกพระยาธตรฐตนมีฤทธีฉันนี้แลจำธงเอาอาชญาแห่งอินทราธิราช
เพื่อจักมาเอามึงแลว่าอั้นลำเปล่าได้ยินแล้วก็ใคร่หัวว่าดูรา
หน้า ๘ - ราชบุตรน้อยขนในตัวยังไป่ไถ่ซ้ำเทอะดังฤาแลมากล่าวใหญ่ฉันนี้ชาบัดนี้ก็จักไว้ชีวิตหื้อมึงเมือ
ไหว้สาอิทราธิราชหื้อรู้ว่ากูมีฤทธีอานุภาพแลครั้นจักยกกูขึ้นเป็นตามอันใส่ไว้ในที่แห่งกูก็จักตามครั้นบ่
ตามคำมักแห่งกูนั้นก็จักตีเมือหี้รอดเวไชยนต์ปราสาทพู้นแม้นวาอินทราธิราชบ่หื้ออยู่ได้ชแลจึงร้องว่า
ดูรายักษ์วอกตัวร้านมึงจักมีอานุภาพเท่าใดนั้นชามึงจงตั้งมั่นอย่าหื้อมึงอวดว่ามึงมีฤทธีจงมารับเอา
ดาบทิพย์แห่งกูดูเทอะว่าอั้นแล้วก็เนรมิตตัวหื้อเป็น ๓ หัว แล ๔ มือถืออาวุธ ๔ ประการครั้นว่าดาบฆ่า
ยักษ์ เชือกมัดยักษ์ ค้อนปัดยักษ์ หรอกแทงยักษ์กงปืนยักษ์กับแสงไฟลูก ๑ แล้วจึงเอาค้อนตักเข้าไปไว
มากนักแลลำเปล่าหันก็ตกใจฟ้าวมากนักแลกล่าวว่าขุนผีร้ายนักป่าวน้อยผู้นี้ร้ายนักแท้หนอมากูจักเร่ง
หื้อเป็นฉันนั้นควรชแลมันก็ครีงครีนใจว่าฉันนี้แล้วก็เนรมิตเป็น ๓ หัว ๔ มือถือเอาค้อนปลอกคำแล่น
แลรบปราบฟันหื้อเป็นกระจวนมหาสงครามอันใหญ่อุกขลุกมี่นันฟ้าสะท้านแผ่นดินไหวต้นไม้ แลยอด
ดอยทั้งมวลหักก็ฟุ้งไปเสี้ยงเทวบุตรตนนั้นก็กระทำหื้ออาวุธทิพย์แห่งตนมีหลายเป็นหมืน่ เป็นฟันเข้าไป
ลำเปล่าก็หื้อเป็นค้อนทิพย์มีหลายเป็นหมื่นแลรบกับปราบกันมี่นันด้วยเสียงไห้เสียงร้องก้อ งถึงอากาศ
รบกันเป็นมหายุทธอันใหญ่ผู้ใดบ่แพ้ผู้ใดก็บ่พ่ายเป็นอันร้ายนักลำเปล่าจึงหลกเอาขนเส้น ๑ เนรมิต
ต่างตนมารับอยู่ภายหน้าตัวมันแท้ลักอยู่ภายหลังแลเอาค้อนตีนอชาฟีกก็บ่ทันก็เสียค้อนจับ
หน้า ๙ - ตีนขอน ๑ ยืนเจ็บก็ถอยหนีออกไปสู่ทับหลัวงแล้วก็ไหว้สาพระยาธตรฐหั้นแลพระยาธตรฐได้
ยินแล้วพระยาธตรฐกล่าวแมงเถื่อนตัวนี้พ้อยมีอานุภาพฉันนี้ดังฤาจักแพ้เอามันได้ด้วยง่ายแลนอชาไหว้
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ว่าที่ปากถ้ำมันผู้นั้นมีฤทธีอ ัน ๑ ใส่ลายไว้ในที่นั้นว่าทิพย์ใหญ่เคียงฟ้าว่าอั้นตามมันกล่าวว่า ครั้น
อินทราธิราชจักยกขึ้นเป็นใหญ่เคียงฟ้าตามคำแห่งกูดังอั้นสัพพการอันใดก็จักตามชุอันชแลครั้นบ่ตาม
กูแลบ่ยกกูขึ้นเป็นใหญ่เคียงฟ้านั้นกูก็จักเอาค้อนกูตีหื้อเมือรอดเวไชยนต์ปราสาทแห่งอินทราธิราช
พู้นชแลมันออกปากว่าฉันนี้แลยามนั้นพระยาธตรฐกล่าวว่าครั้นมีเป็นดังเราทั้งหลายก็ชวรกันยกทับ
พอกเมือไหว้สาขอเอากำลังอีกแถมแล้วพอกมาแควนเอาหื้อได้จึงดีชแลจงจากันฉันนี้แล้วก็รวดถกถอน
เอาหมู่ทัพพอกเมือสู่ดาวดึงส์พู้นทั้งมวลก็มีแลลำเปล่าแพ้แล้วก็เอาหมู่บริวารพอกเข้าถ้ำไปหั้นแลพระ
ยาพระยายักษ์ 72 ถ้ำกับทั้งพระยาผีดิบเขาผู้เดียวแลเสนาทั้ง ๔ ก็วัณณาสรรเสริญยกยอยังบุณคุณลำ
เปล่าแล้วก็ชวนกันกินเหล้าสนุกโห่ร้องอยู่ในถ้ำที่นั้นมากนักก็มีแลครั้นว่าพระยาธตรฐแลนอชาเมือ
รอดเวไชยนต์ปราสาทแล้วก็ไหว้สาพระยาอินทร์ว่าข้าแด่มหาราชเป็นเจ้าข้าทั้ง ๒ พ่อลูกก็ถือเอา
พละกำลังจำธุระเอาอาชญาลงไปเอายังวอกเถื่อนตัวนั้นมาพ้อยมีอานุภาพอันใหญ่กว้างบ่อาจจักแพ้บ่
อาจจักเอามาได้ข้าแลที่ปากถ้ำมันอยู่นั้นปักประทีปไว้คัน ๑ ใส่ลายใหญ่เคียงฟ้าว่าอั้นตามมันว่าครั้น
จักยกขึ้นเป็นใหญ่เคียงฟ้า
หน้า ๑๐ - นั้นสัพพการอันใดก็จักด้วยจักตามครั้นบ่ยกบ่ยอมันขึ้นหื้อมียศศักดิ์เคียงฟ้านั้ นกูจักตีขึ้น
เมือหื้อรอดเวไชยนต์ปราสาทแห่งมหาราชเจ้าว่าอั้นข้าแลขอมหาราชเต้าจงเติมกำลังแดไหว้ว่าฉันนี้
อินทราธิราชรู้แล้วก็กรุณณาว่าวอกเถื่อนตัวนี้กล่าวคำบ่เป็นมงคลวฉันนี้เราก็จักเอาทิพพคณาทั้งหลาย
ลงไปขับมันเสียนั้นชายามนั้นยังมีเทวบุตรตน ๑ ชื่อว่าวิสุกัมม์ว่าอั้นก็ไหว้สาว่าวอกเถื่อนตัวนั้นมันออก
ปากบ่เป็นมงคลฉันนี้จักเอากำลังลงไปชำระมันเสียดังอั้นหลอนบ่แพ้วอกก็จักยากเมื่อภายหน้าชแลขอ
มหาราชเป็นเจ้าปลงทางใช้ไปเอามาอยู่เป็นทิพย์ใหญ่เคียงฟ้าปลุกหื้อมันมียศมีศักดิ์บ่ดายอย่าปันชัย
ลาภสังเท้าอยู่เปล่าอยู่ดายแลเลี้ยงมั นไว้ในเมืองฟ้าที่นี้หื้อหายใจอันร้ายแห่งมันเสียดังอั้นจึงจักหา
อันตรายได้แลอินทราธิราชรู้แล้วก็ถือชอบแม่นจึงกรุณาอนุญาตใช้หื้อวิสุกัมมเทวบุตรลงไปก็มีแลวิ
สุกัมม์เทวบุตรก็ตามอาญาลงไปรอดถึงดอกหมากหั้นแลครั้นหันวอกทั้งหลายพู้นอยู่ที่นั้นวิสุกัมม์เทว
บุตรก็ร้องว่าสูจุงไปบอกหื้อทิพย์ใหญ่เคียงฟ้ามาดูเทอะกูนี้อินทราธิราชเจ้าฟ้าแต่งลงมาด้วยนี้แลหื้อ
เจ้าสูมารับกูรีบเทอะวอกทั้งหลายก็แล่นเข้าถ้ำไปไหว้สางามตามคำอันนั้นชูประการหั้นแลลำเปล่าได้
ยินแล้วก็ฟ้าวรีบออกถ้ำมารับเอาวิสุกัมม์เทวบุตรเมือภายในอันคบยำหันวิกัมม์เทวบุตรกล่าวว่าดังฤา
อ่อนเสียนี้ที่ใหญ่ว่าเป็นเจ้าน้อยบ่มียศศักดิ์สังว่าอั้นแลหมู่ม้าเสียลงไปมาอินทราหน้า ๑๑ - ธิราชเจ้าว่าหื้อข้าเป็นเจ้าน้อยลำดับมาฐานะขึ้นมาถึงใหญ่ชุคนด่ายว่าเป็นน้อยนั้นชาพระ
ยาธตรฐยังเอาพละกำลังเติมแถมเพื่อจักลงมาเอาเที่ยงแลตัวข้าก็เหิมเจ้าไหว้ สาขอพึงทานเจ้ากูตามคำ
มักแห่งเจ้ากูแลอินทราธิราชค้ำชูข้าจึงใช้ข้ามาหาเจ้าเป็นทิพย์ใหญ่เคียงฟ้าเสวยสุขอยู่ในชั้นฟ้าดาวดึงส์
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พู้นมีฉันนี้แลลำเปล่าได้ยินแล้วก็มีหน้าตาอันชมบานแย้วใคร่หัวน้อย ๑ แล้วก็กล่าวว่าแต่ก่อนก็ผานใจ
เจ้ากูแท้แลบัดนี้ก็จึงมาค้ำชูฉันนี้ก็ยากใจเจ้ากับชุปานแลข้าก็กับตามบ่เหลือแลว่าแล้วก็เอากันปักขดิก
ขึ้นสู่เมืองฟ้ายามเดียว ๑ ก็แผ้วรอดชั้นฟ้าเวียงดาวดึงส์หั้นแลยามนั้นเทวบุตรแลเทวดาไหว้ข้าน้อยจำ
ธุระเอาอาญาลงไปร้องลำเปล่าก็ได้มารอดแล้วข้าแลอินทร์รู้แล้วก็กรุณาว่าลำเปล่าเฉยกูราชาร้องมึงมา
เพื่อจักทานสูเติมแถมศักดิ์หื้อขึ้นเป็นทิพย์ใหญ่เคียงฟ้าแลถ้านี้ก็ได้เป็นใหญ่แท้แลดั้งแรกแต่นินี้ไปพาย
หน้าก็อยู่ตามยศศักดิ์แห่งตนด้วยอิริยาอันระงับอันเป็นเจ้าเป็นขุนหลวงอย่านับยะอย่านับแต่งอย่านับ
ปากอย่านับจาเป็นดั่งเกี่ยงผู้ ๑ บ่ควรแลลำเปล่าก็ยอมือมีนมัสการโถมนาคุณแห่งอินทราธิราชเจ้าหั้น
แลอินทร์เจ้าก็ปลงอาญาหื้อนายนักการผู้ฉลาดไปกวาดเผียวที่สวนหมากหมื่นทิพย์ด้านกลางนั้นไว้รวด
แปงหอไว้หลัง ๑ ไว้หื้อทิพย์ใหญ่เคียงฟ้าอยู่นั้นก็หื้อดอกคำสิบดวงตั้งไว้ยังขุน ๒ ตนหื้ออยู่รักษาแล้วก็
แต่งปัญจสิขาเทวบุตรไปส่งแล้วมีเหล้าทิพย์ไหกับดอกไม้คำสิบดวงปลงหื้อ
หน้า ๑๒ - แก่ทิพย์ใหญ่ตามพึงใจแล้ววันมันไปรอดหอที่อยู่นั้นแล้วก็สดับรับฟังเอาด้วยสวัส ดีไปรอด
หอที่นั้นแล้วก็มีใจชมชื่นยินดีมากนักแล้วก็ชวนปัญจสิขาเทวบุตรกินเหล้าตามพึงใจแลแล้วก็ส่งปัญจ
สิขาเทวบุตรพอกเมือสู่ที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลกล่าวยังร้องลำเปล่าผูกถ้วน ๔ก็บัวรมวรกาลควรเท่านี้
ก่อนแลสะเด็ดแล้วยามเที่ยงวันแล สาสุทินํวตตเมทานํมคคผลโยวนิพานปจจโยโหนตโนนิจํ ศักราชได้
1284 ตัวปีเต่าสีเดือน 11 ลง 8 ค่ำพร่ำว่าได้วัย 3 ข้าแลข้าเขียนธัมม์ผูกนี้ขอหื้อบุญรักษาตนข้าแลพ่อ
แม่พี่น้องหลานเหลนชุตนแดปางสบพีเมตตาวัดสันทรายแล อหํนามสุทธํภิกขุเขียน ตัวบ่ดีพิจารณา
ด้วยเทอะ ตัวยาเค้าก็บ่พอถูกบ่ถอแล ข้าน้อยก็พิจารณาผ่อตัวยามันแลค่อนพิจารณาคอยใส่เต็มทีแล้ว
เฉพาะแต่เดิมนั้นยาหั้นก็เป็นตัวลิกเงี้ยว เป็นคำเงี้ยว
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วอกไครหิน วัดบ้านแหลว ผูกที่ ๕
หน้า ๑ - นโมตัสสัตถุ อรรถะในกาลเมื่อนั้นทิพย์เคียงฟ้าชาติมันเป็นวอกบ่รู้ครองเจ้าขุนเท้ ามันได้ชื่อ
แล้วก็ว่าได้เป็นใหญ่นักรวดยินดีนักแลได้หลับได้นอนดีได้กินดีวัน ๓ คาบก็มีใจชมชื่นยินดีมากนักบ่มี
กิจมาข้องใจดังอั้นชุวันก็จุไปแอ่วเล่นสู่มิตรสหายก็ไปหันซายซืนก็ร้องว่าเป็นพ่อเฒ่ารวดได้กระทำกับ
ด้วยนวคราสทั้ง 9 นักขัตฤกษ์เจ้าซาว ๗ ตัวกับทั้งท้าวจตึโลกทั้ง ๔ ท้าวทัสมัณฑ์สิบ ๒ ตนแลเทวดา
อันรักษา ๔ ทิศอันอยู่น้ำอยู่บกทั้งมวลก็ไปกระทำมิตรพี่น้องแลก็แอ่วไปตามใจแห่งตนหาที่จักยังเซาบ่
ได้ก็มีแล ยังมีวัน ๑ เป็นวันเสดคันแห่งอินทราธิราชแลมีเทวดาตน ๑ ชื่อว่าคนวาอั้นก็ไหว้เคียงฟ้านั้นบ่
มีกิจการสังอยู่ด้วยแลเจ้าแอ่วไปวันตกวันออกไปสู่เยาะใยท่านเล่นอยู่ชุวันชุวันเยาว่าเกิดเป็นภัยภาย
หน้าดังจับดีแลเขาแต่งการอัน ๑ หื้อมันผู้รักษาสวนอย่าหื้อมันแอ่วนักเช่นจงหาภัยบ่ได้ชแลอินทราธิ
ราชรู้แล้วจึงใช้ไปหาทิพย์ใหญ่เคียงฟ้ามาแล้วปลงหือ้ มันว่าคุรุราชาหื้อท่านอยู่ด่านแลหากิจการบ่ได้ฉัน
นี้จักทานสุขหื้อท่านอยู่รักษาสรหมากม่วงทิพย์เมือเข้าเมือค่ำหื้อรักษาเรียบดูอย่าหื้อขาดแท้เน้อ
หน้า ๒ - กรุณาฉันนี้แล้วทิพย์ใหญ่จำต้องอาญาจักมารักษาสวนดังอั้นคาเป็นเทวบุตรเทวดาเชื้อเป็นจ่า
สวนนั้นก็พร้อมกันมาต้อนมารับไหว้นบแล้วก็ชวนเอาทิพย์ใหญ่แอ่วไปจัดดูต้นหมากหนุนก็หันกิ่งคา
ก้านลำหมากไม้เป็นอันดูงามมากนักดังอั้นทิพย์ใหญ่ก็ถามเจ้าสวนว่าทั้งมวลมีกี่ต้นชั้นชาสวนเจ้าก็ ไหว้
ว่าภายหนเหนือมี ๓ พันปลายสองร้อยต้นแลภายหนใต้มีสามพันปลาย ๓ ต้นดอกก็ร้างหมากก็น้อย ๓
พันปีจึงสุกที ๑ แลครั้นใผได้กินเป็นตนทิพย์ไปทำกลางพันปลาย ๔ ร้อยต้นมีดอกแลลูกเป็นด้านไวแล
มีรสอันหอมแลหวานนักสองพันปีจึงสุกที ๑ ครั้นใผได้กินก็มีอายุยืนบ่รู้เฒ่าบ่รู้ตายแลภายหลังก็มี พัน
ปลายสองต้นมีวัณณะอันลายแดงแล ๙ พันปีจึงจักสุกที ๑ ใผได้กินก็มีอายุยืนเท่าฟ้าเท่าดินแลทิพย์
ใหญ่ได้ยินรู้แล้วก็มีใจชมชื่นยินดีมันก็จัดถี่บัวรมวรแล้วก็พอกมาสู่ที่อยู่แห่งตนวันนั้นดังเก่าหั้นแลแต่
นั้นไปภายหน้าสองวัน ๓ วันที ๑ มันก็ไปจัดดูบ่ขาดบ่สายก็บ่ไปแอ่วเล่นสู่มิตรสหานที่ใดสักแห่งหั้นแล
บ่นานเท่าใดหมากหนุรนั้นก็สุกแดงมากิ่ง ๑ แลมันก็คิดใจใคร่ลักกินก็เอากินบ่ได้มันแอ่วทางใดก็บ่หัน
เจ้าสวนเทื่อแลเหตุ
หน้า ๓ - เทวดาในหอปราสาทหากไปติดตามด้วยไปบ่พรากมันยินยากนักจึงจักร่ายพลางเทวดาหมู่อนั
ไปกับตามนั้นว่าสูเจ้าจึงไปอยู่นอกสวนท่าก่อนเทอะข้าจักหลับนอนเสียในสวนนี้ยามนึงว่าอั้นเทวดาชุม
อันไปกับตามมันนั้นก็ติว่าเป็นฉันนั้นแท้เหตุว่าเทวหาบ่รู้ช่างร่ายช่างพลางสักเทื่อก็ออกไปอยู่นอกสวน
ท่ามันแท้หั้นแลมันก็แก้เสื้อผ้าออกเสียแล้วก็ลักขึ้นต้นหมากม่วงแล้วเมือเลือกกินลูกสุกดีหื้ออิ่มเต็มใจ
ท้องมันแล้วแล้วก็ลงสุบสอดผ้านุ่งผ้าไบหือ้ ดีแล้วออกสวนไปร้องหาเทวดาทั้งหลายชวนกันพอกมาสูห่ อ
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ปราสาทแห่งตนหั้นแลลูนนี้แถมนางธิดา ๗ นางก็เอาข้องไปชุตนว่าหื้อไปเอาหมากม่วงลูกวุกดีนั้นมาว่า
อั้นแลนางธิดา ๗ นางก็ตามอาญาราชเทวีก็ไปหานายสวนอันอยู่รักษาสวนนั้นบอกหื้อรู้ตามอาญาราช
เทวีอันมีประโยชน์นั้นชุประการแลนายประตูอยู่รักษาสวนนั้นก็กล่าวว่าสูเจ้าจงยั้งอยู่ที่นี้ ๑ ก่อนปีนี้บ่
เหมือนเมื่อก่อนเหตุว่าอินทราธิราชเจ้าปลงหื้อทิพย์ใหญ่มาอยู่รักษาสัพพการอันใดมีในสวนจักเอาก็
ควรบอกหื้อท่านดูก่อรว่าอั้นเทวดาก็กล่าวทิพย์ใหญ่อยู่ที่ใดนั้นชานาย
หน้า ๔ - สวนว่าอยู่หอปราสาทแห่งท่านชแลว่าอั้นก็แต่งกันไปหาที่หอก็บ่หันนายสวนก็กล่าวว่ากูหาก
บ่อยู่ในหอนั้นกูหากนอนหลับอยู่ในสวนแลว่าอั้นยางเทพธิดาทั้งหลายว่าก็ควรไปแอ่วหาท่านมารีบ
อย่าได้ช้านานเช่นเทอะเหตุว่าราชเทวีชองอยู่แลว่าอั้นแล้วก็แต่งกันไปสอดเสาะหาในสวนผับชุแห่งก็บ่
ที่ได้เท้าหันแต่เสื้อแลผ้าก่อกันไว้แลไปทางใดก็จกั ดูก็บด่ ูได้แลด้วยแท้ทิพย์ใหญ่แก้เสือ้ ผ้าไว้แลลักขึ้นกิน
หมากหนุนเสี้ยง ๓ หน่วยแล้วก็เนรมิตตัวมันเป็นท่อนไม้น้อย ๑ แลสูงประมาณข้อมือ ๑ แล้วนอน
เหยียดอยู่คาหมากหนุนที่ใบรับอยู่หั้นแลนางเทพธิดาทั้งหลายอาญาราชเทวีหื้อมาเอาหมากหนุนว่าฉัน
นี้บัดนี้พ้อยว่าหาทิพย์ใหญ่บ่มีดังอั้นจักหื้อข้าทั้งหลายพอกตัวด่านแลท่านออกสวนไปแลแอ่วสู่สหาย
แห่งท่านภายนอกสวนเสชแลสูเจ้าทั้งหลายอย่าได้ท่าเทอะจุงชวนข้าทั้งหลายไปเอารีบเทอะครั้นทิพย์
ใหญ่พอกมาเมื่อใดดังอั้นเจ้าทั้งหลายก็ค่อยบอกหื้อท่านรู้จึงดีชแลว่าอั้นนายสวนก็ฟังคำเยื่องนั้นแล้วก็
ชวนเอาเทวดาทั้งหลายเข้าสวนไปหาเอาหมากหนุนภายหน้านั้นได้ ๓ เทื่อแล้วจึงไปหาหมากแลลูกไม้
๓ ข้องคำไปหาหมากด้านหลัง
หน้า ๕ - นั้นแถมข้อง ๑ แลดังภายหมู่หลังบ่มีดอกแลลูกก็ร้างนักเยอะตนหันมีซาว ๓ ลูกแลเป็นลูกทัง้
มวลที่แท้ชุมอันสุกนั้นทิพย์ใหญ่กินเสียแต่ท่านเสี้ยงแลเทวธิดาแอ่วเซาะซอกไปชุต้นชุแห่งก็หันคา
ภายใต้นั้นมีลูก ๑ สุกแดงไว้หน่วย ๑ นางเทวธิดาก็หน่องเอาคานั้นลงมาบิดเอาหมากหนุนลูกนั้นแล้วก็
วางคาพอกเมือเสียแล้วทิพย์ใหญ่นอนอยู่ที่นั้นก็ตกใจตื่นแล้วคืนเป็นตัวเก่ามาแล้วก็รวดชักเอาค้อน
ปลอกคำอันอยู่ในหูนั้นมากำไว้แล้วด่าว่าสูอยู่ที่ใดมาลักเอาหมากหนุนกูนี่ชานางทิพย์ ๗ นางนั้นก็คบ
เข้าไหว้แล้วกล่าวว่าขอเจ้ากูอย่าได้เคียดเหตุว่านางอัครมหาสีเทวีจักห้างแขกใหญ่แลแต่ง ข้ าทั้งหลาย
มาเอาหมากหนุนทิพย์เมือสู่แขกแลแต่เช้าผู้ทั้งหลายก็มาหาเจ้าที่ใดก็บ่หันผู้ข้าทั้งหลายกลัวหลับเสีย
รวดบอกนายสวนแล้วเข้าบิดเอาแล้วขอเจ้ากูจุงอนุญาติแก่ข้าทั้งหลายแด่ที่ว่าอันทิพย์ได้ยินแล้วก็ร้อง
หื้อเขาทั้ง ๗ พี่น้องลุกมาเทอะอัครมเหาสีเทวีห้างแขกนั้น เขาหาเจ้าใดนั้นชานางเทวธิดา ๗ ตนนั้นก็
กล่าวว่าแต่ก่อนหากมีประเวณีไว้แลวันตกหาพระเจ้าสมุทรหนใต้หาความเยินวันออกหาแสนตี
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หน้า ๖ – หนเหนือหาแควนลิน ทำกลางหาควานพอแซนแล นอกนั้นยังมิรู้ชวนชินคิงคิคภายเหนือ 5
ถ้ำทำกลาง ๕ ถ้ำหนใต้ ๕ ถ้ำแลชุมนี้หาบ่หาก็บ่รู้ได้แลครั้นว่าทิพย์ใหญ่ได้ยินแล้วก็กล่าวว่าสูนางจงอยู่
นี่คำนึงก่อนเราจักไปผ่อดูก่อนแลเขาเจ้าเชื้ออันจักมาเป็นแขกนั้นบ่มาเทื่อก็ใคร่รู้ดูแลว่าอั้นแล้วก็สวาธิ
ยายมนตร์เป่าหื้อนางทิพย์ ๗ ตนว่าสูอยู่นี่ว่าอั้นนางเทวธิดา ๗ ตนนั้นได้รู้มนตร์ทิพย์แล้วก็บ่ช่างหนีไป
ทางใดเป็นอันมั่นกับแผ่นดินแล้วตั้งอยู่ร่มต้นหมากหนุนที่นั้นแลดังทิพย์ใหญ่นั้นก็อว่ายหน้าเฉพาะซึ่ง
หออันมีในสวนนันทวนุญญานทิพย์นั้นแล้วก็หกไปยามเดียว ๑ ก็รวดก็ไปหันเทวบุตรตน ๑ ชื่อว่าสีจอ
ตาแซงว่าอั้นมันก็ถามว่าเจ้า กูจักไปที่ใดชาตาแซงว่ าอัคคราชเทวีหากข้ามาเป็นแขกแลบอกว่าฉันนี้
แล้วทิพย์ใหญ่ก็ล่ายว่าอินทราธิราชกรุณาหื้อข้ามาแล้อยู่หนว่าง ๕ เส้นอันมารวมกันนี้ครั้นหันเจ้าขุนใด
แลจักมาเป็นแขกนั้นก็หื้อเมือแว่ที่หออินทราธิราชเจ้าเจรจาพร้อมกันยาม ๑ แล้วยะไปเทื่อกรุณาหื้อ
ข้าฉันนี้บัดนี้ก็มาพบเจ้ากูแลราธนาเมือแว่ปฏิบัติอินทราธิราชเจ้ายาม ๑ ก่อนยะมาเทอะว่าฉันนี้แล้วสี
จอตาแซงทึว่า
หน้า ๗ - เป็นดังอั้นทึแท้ก็เมือสู่เวไชยนต์ปราสาทแห่งอินทราเจ้าหั้นแลอันว่าทิพย์ใหญ่นั้นก็เนรมิตหื้อ
ตัวมันเหมือนดังสีจอตาแซงนั้นแล้วมันก็เที่ยวเข้าสู่สวนอุญญานที่นั้นแล้วมันก็ไปหันเถินข้าวทิพย์ตั้งอยู่
ที่นั้นอันเต็มไปด้วยโภชนอาหารทั้งหลายต้นว่าเต่าแลมังกรปูปลาช่อนแลงูเงือกบ่รู้ที่ร้อยอย่างหลาย
อันมีโอสถหลายประการต่าง ๆ ทิพคณาทั้งหลายยังบ่ทันมารอดเทื่อดังอั้นลำเปล่าหันว่าท้องมันใคร่
ปากมากนักยาม ๑ แสวงเหล้าทิพย์รอดเถินมันแล้วก็ เล็งแลไปภายหน้าก็หันไหเหล้าทิพย์ตั้งหยาดห
ยายกันไว้แลเทวดาชุมอันใช้นั้นหากเฝ้าอยู่มากหลายก็ยังบ่อาจจักลักกินด้วยง่ายลำเปล่าหันว่าท้องมัน
ใคร่ปากนักอดบ่ได้มันก็หลกเอาขนออกม่ามหลายคำแลกระทำด้วยฤทธีแห่งตนฟุ้งออกไปก็ไปก็รวด
กลายเป็นแมงวันมาแลครั้นว่าบินจับเทวดาแลเทวบุตรตนใดก็รวดอ่อนม่อยแล้วเหงาหลับไปเสี้ยงแล
ยามนั้นทิพย์ใหญ่มันก็เข้าไปเอาหว่านลูก ๑ ไขปากไหเหล้าแล้วก็แอ่วไปตักกินไปชุไหไจ้ ๆ ตรายถึงซึ่ง
อันเมาไปหั้นแลดังโภชนาอาหารอันเป็นของทิพย์นั้นมันก็หยุบเอามากินกับเหล้าแล้วชิมไปชู่ถ้วยชู่ขัน
แลเป็นเงิ่นเป็นซากวอกไปเสี้ยงทั้งมวล
หน้า ๘ - แลมันลักกินก็มาครีงครีนใจว่าหลอนเทวดาตนใดตน ๑ แลมาหันโทษแห่งกูแล้วยามเมื่อกูกิน
เหล้าดังอั้นก็จักสับยับเอาได้ก็จักมีแก่ตัวกูชแลควรกูหนีพอกเมือหาที่อยู่แห่งกูรีบเทอะครีงครีนใจฉันนี้
แล้วมันก็ฟั่งรีบออกจากที่นั้นแล้วก็พอกคืนมายังคึดว่าจั กไปสู่หอแห่งมันว่าอั้นก็หลงหันทางไปถึงหอ
ปราสาทแห่งเทวดาตน ๑ ชื่อทัวสอเพิงว่าอันทิพย์ใหญ่รู้ว่าหลงทางผิดเสียดังอั้นมันจึงจักรำพึงว่าบัดนี้
กูจักบ่ช่างใคร่ไหวสังแลผิดก็ตามอันผิดไปก่อนเทอะกูจักเมือสู่ผู้เฒ่านี้ก่อนแลมันก็คริง ครีนใจแล้วก็มา
กระทำเพศแปงเสื้อหื้อซานไปบนพู้นเทวดาแลเทวบุตรในหอนั้นอันว่าเทวดาทั้งหลายก็เมือฟังธัมม์
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เสียเสี้ยงแลครั้นทิพย์ใหญ่เข้าไปบ่หันใผมันก็ไปถึงเรือนแสงที่ริมเตาเส้านั้นแล้วก็ไปเอาหมากหนุนทิพย์
๗ ลูกอยู่เตาเส้าหั้นแลทิพย์ใหญ่มันอยากน้ำก็ยกเอามาดูเมื่อจักกินน้ำว่าอั้นพ้อยบ่มีน้ำเพ่อว่าหมากเต้า
ทิพย์อันนั้นเต็มไปด้วยเเสงชู่ลูกเล่าคือว่าเอาแสงทิพย์มาหล่อไว้ด้วยดีหั้นแลครั้นทิพย์ใหญ่จวบ

แล้วก็ยินดีว่าดังนี้เป็นยาทิพย์แสงอันประเสริฐแท้แลบัดนี้ก็หากเป็นแต่บุญกูได้จึงจักได้มาจวบแล
บัดนี้เจ้ามันบ่อยู่เทอะดังอั้นมากูจักลักเอามา
หน้า ๙ - กูจักชิงเอาก่อนเถอะคึดใจดังนี้แล้วมันก็พอหยุบเอาออกมากินเป็นดังคนกินเหล้านั้นแลครั้น
มันกินยาแสงอันนั้นตกท้องแล้วก็รวดสว่างหายเหล้ามาแล้วมันจึงรำพึงว่ากูกระทำเป็นการบ่ดีแท้แลก็
เป็นโทศแก่กูอันหนักเสียแล้วควรกูนี้หนีลงไปสู่ที่อยู่แห่งกูรีบๆ จึงจักพ้นชแลมันคริงครีนใจดังนี้ แล้วก็
ฟั่งออกจากทัวสอเพิ่งที่นั้นลงไปด้วยอานุภาพก็บ่หื้อเทวบุตรเทวดาตนใดหันสักตนแล้วยาม ๑ ก็ไป
แผ้วเถื่อนดอกหมากปากถ้ำน้ำบัดพู้นแล้วก็ไสสาถามดังนี้แล้วทิพย์ใหญ่ก็เล่าแต่เค้าถึงปลายหื้อเขาชู่
ประการหั้นแลทิพย์ใหญ่ว่าบัดนี้กูกลัวอินทร์แต่งโทษหื้อจึงลักหนีลงมาเพื่ออั้นแล้ววอกทั้งหลายได้รู้
แล้วก็หาเหล้าแลหมากทั้งหลายมาถวายเจ้าแห่งเขาหั้นแลลำเปล่าได้ดอกกินเหล้านั้นหวานก็บ่อิ่ม
เหมือนเหล้าเมืองฟ้าอันตนไว้ในสวนอุญญานหั้นแลกูจักเมือลักเอามาหื้อสูกินเยอะตัวยะน้อยเพื่อบ่หื้อ
เฒ่าบ่หื้อตายแลวอกทั้งหลายมีใจชมชื่นยินดีมากนักแลก็ราธนาเจ้าแห่งเขาเมือเอาหั้นแลลำเปล่าก็ฟั่ง
หลีกหลกขึ้นสู่ชั้นฟ้าดาวดึงส์ด้วยฤทธีแห่งตนหั้นแลครั้นเมือรอดแล้วอันว่าเทวบุตรเทวดาชุมอันเฝ้าไห
เหล้านั้นก็ยังหลับอยู่
หน้า ๑๐ - บ่ตื่นเทื่อมันก็ไปแอ่วลักเอาไหเหล้าอันใหญ่สองไหแลครัน้ ว่ามันได้แล้วก็หนีพอกมารอด
ที่อยู่แห่งตนก็ควรเอายักษ์แลวอกทัง้ หลายก็ดีเขาก็มีใจชมชื่นยินดีมากนักหัน้ แลอันว่านางเทพธิดา
๗ ตนอันถูกคามนตร์ทิพย์ใหญ่บ่คึดอยู่ที่นนั้ ยาม ๑ แล้วก็จึงยกย้ายคลายเสียทีได้แลก็เมือไหว้สาอัค
ราชเทวีอันว่าหมากหนุนหลวงชุมเขตไปใต้นั้นอันสุกลูก ๑ ก็บ่มีเสียแลทิพย์ใหญ่มันลักกินเสียเสีย้ งแล้ว
แลมันถามข้าน้อยทั้งหลานว่าอัคราชเทวีเจ้าห้างแขกหาที่ใดมานั้นชาข้าน้อยทั้งมวลก็บอกหื้อมันรู้ตาม
อันมีนั้นชู่ประการแล้วท่านรวดแต่วหื้อผู้ข้าน้อยมั่นกับแผ่นดินที่นั้นบ่หื้อมาได้ด้วยง่ายตราถึงบัดนี้จึงมา
ได้ข้าแลอัคราชเทวีได้ยินแล้วก็เมื อไหว้สาอินทราธิร าชเจ้าหื้อรู้ตามดังนาง ๗ ตนนั้นหากกล่า วชู่
ประการหั้นแลยาม ๑ เทวดาตน ๑ อยู่รักษาออมเหล้านั้นก็เมือไหว้สาอินทราธิร าชว่าดังนี้บุคคลผู้ใด
เข้าในสวนอุญญานที่นั้นแล้วก็เมือกินเหล้าแลอาหารอันนั้นเป็นเงินเป็นซากไปเสี้ยงก็บ่รู้ได้แลว่าอั้น
แล้วยาม ๑ เทวบุตรตนชื่อว่าเลาควีนั้นจึงมาไหว้สาอินทราธิราชว่าข้ามาหล่อยาแสงแปงดีไว้เป็นอัน
มากแล้วเพื่อจัก
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หน้า ๑๑ - ฝากมาถวายมหาราชเป็นเจ้ายามเมื่อชุมนุมใหญ่แห่งเทวดาทั้งหลายรวดเสียบุคคลผู้ใดมา
ลักกินเสียก็บ่รู้ได้แลยาม ๑ มีขุนตนอยู่เฝ้าหอทิพย์ใหญ่นั้นมาไหว้สาว่าวันวานี้ทิพ ย์ใหญ่ออกไปแอ่วที่
ใดก็บ่รู้ชแลซึ่งถึงในวันนี้ก็บ่หันพอกมาข้าแลยามนั้นเทวบุตรขุนหลวงตนชื่อสีจอตาแซงก็มาไหว้สา
อินทราธิราชนั้นว่านี้ข้าสุขยอบุญแห่งราชเทวีหากมาหากมาเป็นแขกนี้ข้ามาถึงกลางทางก็ม าพบทิพย์
ใหญ่เคียงฟ้าเอาอาญามหาราชเป็นเจ้ากรุณาว่าครั้นจักไปแขกนั้นหื้อเมือพร้อมกันในเวไชยนต์ปราสาท
ก่อนยาม ๑ ค่อยยะพร้อมกันไปเทื่อว่าอันแล้วข้าก็ว่าดังอั้นแล้วข้าก็เข้าเมือถึงเวไชยนต์ปราสาทพู้นก็บ่
หันบุคคลเจ้าตนใดสักตนจึงจัก ด้วยมาปฏิบัติถึงที่นี้ชแลอินทราธิร าชได้ยินคำแห่งเทวบุตรเทวดา
ทั้งหลายมาไหว้ชู่ประการนั้นแล้วจึ งหื้อวิส ุกัมม์เทวบุตรไปพิจารณาดูคักหมานว่าทิพย์ใหญ่ล ั ก มา
กระทำมัวเมาแลอัตรกัมม์อันบ่ชอบนั้นชู่ประการแล้วก็พอกเมือไหว้ยังอินทราธิราชได้ตรัสโทษแห่งลำ
เปล่าเยื่องนั้นก็เคียดนักแลอินทราธิราชก็ปลงอาญาหื้อไปร้องเจ้าจตุโลกทั้ง ๔ และนวคราสทั้ง ๙ กับ
ทั้งท้าว
หน้า ๑๒ - ทศมณฑล ๒ ตนเทวบุตรเทวดาอันอยู่ทิศทั้ง ๘ ทิศทั้งมวลมารวมกันได้แสน ๑ ก็หื้อลงไป
ถึงดอกหมากที่นั้นครั้นรอดแล้วสับยับเอายังพระยาวอกหื้อได้แท้เทื่ออินทราธิราชกรุณาดัง นี้แล้วเทว
บุตรแลเทวดาแลท้าวจตุโลกทั้ง ๔ กับตามอาญญาแล้วก็ลุกยามเดียวกันเป็นรีบพลันนักแล้วก็ลงไปถึง
ที่ดอกหมากด้วยทิพ ย์ล ีลาองอาจมากนัก แลวิสุก ัม ม์ก ็หื้อทิพกรุณาทั้งหลายไปตั้งทัพแวดเถื่อน
ดอกหมากที่นั้นหื้อจอดแล้วภายบนก็กังข่ายคำภายใต้ก็รองไว้ด้วยน้ำดินหื้อดีแล้วเทวคราสทั้ง ๙ ก็เอา
อาญาถีบไปถึงปากถ้ำที่นั้นแล้วก็ร้องว่าทิพย์ใหญ่อยู่ที่ใดชาตูทั้งหลายก็เป็นเทพยดาเมืองฟ้าจำต้องเอา
อาญาลงมาก็มียังกลัวเสียชีวิตแห่งมึงก็หื้อออกน้อมรีบเทอะครั้นสูยังขัดเข็ญดังอั้นสูทั้งหลายก็จักฉิบ
หายชู่ตนชแลว่าอั้นยักน้อยแลวอกน้อยทั้งหลายได้ยินแล้วก็ฟ้าวแล่นเข้าเมือบอกทิพย์ใหญ่อันเป็นเจ้า
แแห่งเขารู้แล้วก็แต่งพระยาผีเขาเดียวอันเป็นนายอูทั้งหลายนั้นหื้อเป็นเค้ายักทั้งหลาย ๗๒ ถ้ำออกมา
ก่อนท่านแล้วดังทิพย์ใหญ่ก็จักเอาเสนาทั้ง ๔ แลวอกทั้งหลายก็หื้อเป็นบริวารออกมาตามหลังด้วยลีลา
อันฟ้าวบ่หลัวเยื่องใดแลพระยาผี
หน้า ๑๓ - ตนนั้นก็ถือเอากำลังยกออกมารีบก็เสียนวคราสร้องเข้าเมือถึงขงเหล็กที่นั้นก็บอ่ าจจักมารีบ
ได้หั้นแลในเมื่อยักษ์แลนวคราสยังพร่องเกี่ยวกันแล้วนั่ง อยู่ดังอั้นทิพย์ใหญ่มารอดแล้วก็ร้องว่ าสู
ทั้งหลายจงฝีกหลีกทางกูไวเถอะกูจักออกไปก่อนแล้วว่าอั้นแล้วยักแลวอกทั้งหลายก็หลีกฝีกทางหื้อ
แล้วทิพย์ใหญ่ก็ถือเอาค้อนปลอกคำอันนั้นออกมาแลนวคราสก็ถอยออกมาน้อย ๑ แล้วแลร้องด่าว่ามึง
นี้บ่รู้จักทางตายแท้หนอแก่ลำม้าเฮยมึงนี้มีโทษใหญ่สิบประการแลตูนี้ทรงราชอาญาแห่งอินทราธิราช
เจ้าปลงลงมาหื้อเอามึงครั้นมึงบ่กลับตามน้อมรีบดังทั้งตัวมึงแลลูกน้องมึงทั้งมวลก็จัก ถึงที่ อันฉิบหาย
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ตายวอดไปบัดนี้ชแลนวคราสก็ด่าว่าฉันนี้ทิพย์ใหญ่ได้ยินแล้วก็เคียดมานักแลขานตอบไปด่าว่าสูแลจัก
มีฤทธีกำลังแรงเท่าใดชาดังฤาแลมาคำใหญ่ด่าว่าดังนี้สูบ่รู้ฤทธีแห่งกูว่าอั้นแล้วก็เอาค้อนเหล็กปลอกคำ
เข้าไปแลนวคราสก็รีบถึงหันแรงอิดออกอ่อนม่อยเสียแล้วบ่อาจจักรบได้แลมันก็ค้านไปสู่ทับหลวงหั้น
แลไปไหว้สาว่าวอกตัวนั้นเป็นอันมีฤทธีกำลังอันมากแท้แลตูข้าทั้งหลายไปรบก็บ่แพ้ข้าแล
หน้า ๑๔ - ขอท่านจงทานลุกเติมแถมแดเถอะว่าฉันนี้แลก็ปลงอาญาหื้อท้าวจตุโลกทั้ง ๔ แลนักขัต
ฤกษ์ ๒๗ ตัวก็พร้อมกันออกไปรบทิพย์ใหญ่ว่าอัน ๑ จงคืนมาสู่ทัพแลยักษ์ ๗๒ ถ้ำกับทั้งเสนาทั้งสี่เป็น
เค้ากว่าวอกทั้งหลานก็ออกไปรบกันที่ปากถ้ำนั้นตั้งแต่เช้าตราบถึงตะวันตกหั้นแลอันว่าผีเขาวอกยัก ษ์
๗๒ ถ้ำก็ยะเทวบุตรเทวดาทั้งหลายยับได้เสี้ยงทั้งมวลแลก็เท้าแต่เสนาทั้ง ๔ แลวอกน้อยทั้งหลายแตก
กระจัดกระจายไปทอดลี้ที่เงื้อมถ้ำรูผาเสี้ยงทั้งมวลแลทิพย์ใหญ่ก็หื้อเอาค้อนปลอกคำเล่ มเดียวรบเข้า
กับเทวบุตรเทวดาทั้งหลายในอากาศกลางหาวพพู้นก็เป็นมหายุทธอันใหญ่แลมี่นันสนั่นก้องมากนักก็มี
แลทิพย์ใหญ่คือว่าลำเปล่านั้นจักใกล้ค่ำมาแล้วมันก็หลกเอาขนกำ ๑ แล้วมาม่ามอยู่ออกไปหื้อเนรมิต
เหมือนดังตนมันจาอานร้อยอานพันแลถือเอาค้อนปลอกคำชู่ตัวแลฟ้อนเข้า ไปไวพลันนักเหมือนดัง
สายฟ้าแมบนั้นที่เข้าไปยามนั้นเทวบุตรเทวดาทั้งหลายก็ค้านพอกเข้าไปสู่ทัพหลวงเสี้ยงทั้งมวลหั้นแล
ครั้นทิพย์ใหญ่แพ้แล้วก็รวมเอาขนพอกมาไว้ตัวเก่าแห่งมันแล้วพอกทั้งยัก ๗๒ ถ้ำนั้น
หน้า ๑๕ - ก็พอกเมือสู่ถ้ำอันเป็นที่อยู่แห่งเขาเสี้ยงแล้วดังเสนาทั้ งสี่หน้าอันหมองร้องไห้ไหว้ว่าข้า
ทั้งหลายแลกับทั้งยักษ์ ๗๒ ถ้ำนั้นก็ตามอาญามหาราชเป็นเจ้าออกไปรบยังทิพคณาทั้งหลายภายเหนือ
หน้าแผ่นดินก็บ่แพ้ได้แลดังพระยาผีเขาทัพอันเป็นยายทั้งหลายอูกับพระยา ๗๒ ถ้ำคราอันบ่ตายนั้นก็
เสียทิพคณายับได้ไปเสี้ยงแล้วดังข้าน้อยทั้ง ๔ อันเป็นเค้ากว่าวอกทั้งหลายอันเป็นบริวารนั้นก็ค้านพ่าย
หนีไปทอดลี้อยู่เงื้อมผาแลรูถ้ำพู้นก็จึงมีชีวิตมาแลก็จึงมาได้หันมหาราชเป็นเจ้าแลทิพย์ใหญ่จึงว่าพระ
ยาอันไปต่อสงครามนั้นอันแพ้แลค้านนั้นเป็นแลตายเสียนั้นก็เป็นประเวณีมันแลสูท่านทั้งหลายอย่า
น้อยใจเถอะพรูกเช้ากูจักไปตัดเอาหัวแห่งเทวดาทั้งหลายมาส้ายแทนคนเราอันเขาได้ไปนั้นชุตัวชแลว่า
อั้นวอกทั้งหลายก็ยอมือไหว่สาธุการแล้วก็เท้าน้อยชวนกันหมองอยู่หั้นแลที่นั้นท้าวจตุโลกทั้ง ๔ แล
เทพคณาทั้งหลานก็มาจัดดูคาอันยับได้มานั้นก็เป็นสัตว์เป็นยักษ์เป็นเสือกวางเสือเหลืองเป็นสิ งเป็น
มอมเสี้ยงทั้งมวลแลดังวอกทั้งหลายก็บ่ได้มาสักตัวหั้นแลลูนนั้นไปจักรบกันฉันใดมักว่าภายใดจักแพ้
หน้า ๑๖ - ภายใดจักค้านท่าฟังผู้จักมาภายหน้าหากจักไขชแลนิตถิตากริยาสํวณณาก็แล้วเท่านี้ก่อน
แล นิพฺพานํปรมํสุกขํผู้ข้าอภิวงภิกขุขอเอาสุก ๓ ประการมีนิพพานเป็นยอดแด่เทอะ
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วอกไครหิน วัดบ้านแหลว ผูกที่ ๖
หน้า ๑ - นโมตัสสัตถุ ตถาในกาลนั้นเยื่องมาเป็นแขกก็ถามพระยาอาการอันทิพ ย์น้อยปราบแพ้ทิพย์
ใหญ่ก็มีแลยังมีดอยลูก ๑ ตั้งอยู่สมุทรอันชื่อว่าทศนครว่าอั้นภูซาอยู่ในดอยลูกที่นั้นเพื่อจักมาเป็นแขก
แห่งมหาราชเป็นเจ้าดังอั้นก็ชวนเอาลูกศิษย์เค้าแห่งตนเข้ามารอดราชอุญญานแล้วก็มาหันขันอาหาร
ทั้งหลายเป็นเงินเป็นคำไปเสี้ยงเป็นดังท่านกินเสียก่อ นนั้นเท้ามาเท้ามาหันเทวดา ๓๒ ตนนั้นยอู่ใกล้
ขันข้าวฉันนั้นภูซาจึงถามเทวดา ๓๒ ตนว่าก็เล่าตามกริยาอาการทั้งมวลอันบ่เป็นกันฉันนั้นหั้นแลยาม
นั้นภูซาจึงกล่าวว่าครั้นมีเป็นดังอั้นท่านทั้งหลายจงทวยเข้าเมือ ปฏิบัติอินทรเจ้าก่อนแลว่าอั้นเทวดา
ทั้งหลายก็ทวยหลังภูซาเข้าเมือถึงคุ้มอินทราธิราชแล้วยังมีอาจารย์ ๔ ตนเอกมารับเอาภูซาหั้นแลที่นั้น
ภูซาจึงกล่าวว่าเราจักเมือหันอินทราธิราชแลท่านทั้ง ๔ จงเมือสัญญาไหว้พระยาอินทราธิราชเสียก่อน
เถอะว่าอั้นฉันนี้แล้วอาจารย์ ๔ ตนนั้นก็เข้าเมือไหว้สาสัญญาก่อนภูซาแล้วชวนเอาเทวดาอันนั้นอยู่เฝ้ า
ขันข้าวก็เมือปฏิบัติอินทราธิราชหั้นแลภูซาก็ไหว้สาอินทราธิราชว่าข้าข้าแด่มหาราชเป็นเจ้าที่อันจัก
สมาคมนั้นจักเพิงทานฉันใดชาว่าอั้นอินทราธิราชกล่าวปีกลายนี้นี้มาประชุม ชุมนุมที่ นั้นก็เป็นอันควร
ชมชื่นยินดีมากนักแลในปีนี้รวดเสียยัก วอกมาซเทลักกินเสียเสี้ยงแลกูร าชก็เ คียดแล้วจึงแต่ง รี้พล
พละกำลัง
หน้า ๒ - โยธาทั้งหลายได้แสน ๑ หื้อลงไปจับยับเอายักษ์วอกตัวนั้นหื้อได้แท้ว่าอันครั้นบ่แพ้เป็นฉันใด
ก็บ่มาไหว้สาเถอะแลภูซาไหว้สาด้วยด่วนพลันดีแล้วก็ขออินทราอนุญาตแต่งใช้ยังลูกศิษย์ตนชื่อว่าขวา
อานว่าข้าเป็นลูกศิษย์ภูซาแลผู้ข้ากับตามท่านเมือเป็นแขกก็บ่ได้ชุมนุมกันแล้วเมือปฏิบัติแห่งอินทราธิ
ราชแลว่ายามนั้นอินทราจึงกรุณาแต่งใช้ยังข้าลงมาฟังด้วยของร้ายทางดีคือว่าอันแพ้แลค้านนั้นข้าแล
ว่าอั้นลีแธนวางได้ยินแล้วก็จึงจักเล่าตามอันรบกันแต่วันวาไป่ทันเทื่อดังอั้นยามนั้นเทวดาชุมอันอยู่ภาย
นอกนั้นก็แล่นมาไหว้สาดังอันทิพย์ใหญ่ทั้งหลายอันอยู่ภายนอกนั้นมารอดว่าอั้นครั้นจักรบกันหื้อออก
รบบัดเดี๋ยวนี้รีบเถอะครั้นว่าออกมาดังอั้นก็จักเข้าเมือสู่ชูไนทัพพู้นชแลจักขับไล่ไปหื้อแตกฟุ้งไปบัด
เดี๋ยวนี้แลด้วยอันได้ยินแล้วก็ไหว้สาลีแธนวางนั้นครั้นมีเป็นดังอั้นแท้ข้าจักขอออกไปรบกับด้วยตนมัน
ก่อนแลลีแธนวางอนุญาตแล้วก็ร้องหาทิพย์ใหญ่อยู่ทางใดชาว่าอั้นแล้วพระยาวอกทั้งหลายคือลำเปล่า
ตนนั้นก็ขานว่ากูอยู่นี่แลท่านลุกที่ใดมามีชื่อดังฤานั้นชาขับอานว่ากูเป็นเทวบุตรแห่งลีแธนวางเป็นลูก
อานกัวควานเยินตาเรายะพี่น้องจักมามันเอามึงแลดังฤาแลกล่าวว่าใหญ่สามหาวฉันนี้มึงจงรับยังค้อนกู
นี้ดูเถอะข้าทั้ง ๒ ก็รบปราบกันเป็นมหาอุกขลุกมี่นันมากนักได้ ๕-๖ วันแล้วเขยอานราชบุตรบ่อาจจัก
แพ้ได้ก็คลานเข้าไปสู่ทัพหลังเสีนหั้นแลทิพย์ใหญ่ก็ชวนเอาหมู่วอก
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หน้า ๓ - ทั้งหลายพอกเข้าเมือหาถ้ำแห่งตนแล้วก็สนุก โห่ร้องอยู่บ่เกรงขามเยี่ยงใดก็มีหั้นแลเขยอาย
พอกเมือทับหลังแล้วก็ไหว้สาลีแธนวางแล้วว่าวอกตัวนี้มีอานุภาพเป็นอันไวมากนักข้าไปรบบ่แพ้ก็ค้าน
พากมาเสียข้าแลลีแธนวางได้ยินแล้วก็แปงลายหื้อเขยอานเอาเมือไหว้สาอินทราธิราชเจ้าฟ้ารีบหั้นแล
อินทราเจ้าฟ้าได้แจ้งแล้วก็กรุณ าถามว่าเราจักหื้อเทวบุตรเทวดาหมู่ใดหมู่ ๑ ลงไปแถมแลจักแพ้จัก
ค้านนั้นชาก็ไหว้สาอินทราธิราชว่ายังมีหลานนาคแห่งมหาราชเป็นเจ้าท่านอยู่ก่อนเวียงที่ ๒ สมุทรหั้น
แลเมือก่อนยามเมื่อเย็นคืนนั้นท่านตัวก็ได้กำจัดยังยักตัวมีอานุภาพก็ดับวอดไปเสี้ยงชูตัว ๖๐ ตัวจักหา
อันตรายไปแลท่านตนมีเตชะจบเภทย์ทั้งหลายได้พันปลาย ๒ ร้อยมีอานุภาพไวกังกางว่องไวมากนัก
ท่านนิเท่านั้นเท่าฟั่งอาญาอันปลงหื้อไปนั้นแลฟั่งอาญาอันรอดหื้อพอกมาแลมหาราชเป็นเจ้าจงปลง
อาญาไปกรุณาหื้อได้เติมลีแธนวางอันรีบแท้ดังอั้นจึงเอาได้ชแลเมื่อนั้นอินทราธิราชได้ตรัวแจ้ง แล้วก็
แต่งอาญาหื้อพระยาผีแร้งใหญ่นั้นนำเอาอาญาไปถึงทีกอนชาคัวซืนควีนั้นแม้นว่ามีชุมอันอยู่เฝ้าประตู
นั้นเจ้าเมือไหว้สาซืนควีนั้นแล้วเจ้าพี่น้องรู้แล้วก็ออกรับเอาพระยาผีพระยาผีแร้งใหญ่เข้าเมือไขอาญา
อินทราธิราชนั้นว่าหื้อซืนควรอุดหนุนสมภารเติมลีแธนวางไปจับยับเอาพระยาวอกหื้อได้ครั้นได้พระยา
วอกมาแล้วจักปลงทานยังมหาราช
หน้า ๔ - ยศศักดิ์อันใหญ่ชแลออกไปอาญาอินทราธิราชเจ้ากรุณาฉันนี้แลซืนควีได้สดับรับเอาก็ กล่าว
ตอบราชทูตคือพระยาผีนั้นก็ราธนาเมือก่อนเถอะข้าหากจักไปปฏิบัติอุดหนุนสมภารเติมชแลพระยาผี
แร้งใหญ่รู้แล้วก็ฟ้าวเมือไหว้สาอินทราธิราชเจ้าหั้นแลยาม ๑ นั้นซืนควีได้สดับรับเอาแล้วยามนั้นซืนควี
ก็ชวนเอาน้องแห่งตนทั้ง ๔ นั้นคือว่าคานซา ๑ เจ้าลิ ๑ ถวายเหลือม ๑ เทบไว้ก็อาจจักเข้าไปใกล้ทัพ
หลังนั้นได้ดังอันซืนควีก็ร้องว่าข้านี้เป็นอีลางซืนควีแลอินทราเจ้าปลงทานหื้อข้ามาเติมยัง เจ้าทั้งหลาย
หื้อมาเอายังวอกแลสูเจ้าจงไขประตูรบี เถอะว่าอั้นเทวดาทั้งหลายแล้วก็เข้าเมือไหว้สาลีแธนวางลางได้รู้
แล้วก็ยินดีมากนักก็ไขประตูทัพไว้หื้อดีแล้วก็แต่งหื้อเทวดาออกไปรับเอายังซืนควีเข้ามาในทัพแล้วก็
ปฏิสันฐานต้านต่อว่าบัดนี้ทิพบ์ใหญ่น้อยใหญ่แก้วหาญเมี้ยนแล้ววันพรูกเราทั้งหลายจักรบกับด้วยมันช
แลวันพรูกหื้อเจ้ากูยอข่ายฟ้านารีออกเส้าแล้วเท้าหือ้ รักษาทิศทั้ง ๔ ทั้ง ๕ หื้อกุ้มหื้อจอดเถอะตนข้าจัก
รบกับด้วยตัวมันชแลวันพรูกราธนาลีแธนวางเจ้าเอายังแว่นทิพย์อันส่องนั้นขึ้นอยู่อากาศแล้วแต่งส่อง
มันไว้เยียวมันค้านแล้วหนี ไปลักลี้เสียทื่อื่นบ่หันก็จักเสาะหาเอายากชแลว่าอั้นแล้วลีแธนวางก็รับเอา
แล้วซืนควีว่าสาธุดีแลครั้นถึงวันลูนเทวบุตรเทวดาทั้งหลานก็กุมยังข่ายนารีไปเสียแล้วก็แต่งกลรักษา
ทั้ง ๔ ทั้ง ๕ ทิศแล้วลีแธนวางก็เอาแว่นทิพย์
หน้า ๕ - แล้วสยองขึ้นสู่อากาศแต่งงูงาหั้นแลซืนควีก็ชวนเอาเจ้าพี่น้องทั้ง ๔ ออกทัพหลังไปถึงที่ปาก
ถ้ำนั้นก็หันลายใส่ในทีนั้นว่าทิพย์เคียงฟ้าว่าอั้นก็ปักทีสองหน้าปากถ้ำหัน้ แลซืนควีรู้ก็รอ้ งว่าสัตว์ตัวนี้ดัง
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ฤาแลมักใหญ่ใส่โทษฉันนี้ชาวอกน้อยทั้งหลายได้หันแล้วก็แล่นเมือบอกยังทิพย์ใหญ่เคียงฟ้ารู้แล้วก็
ถือเอาค้อนปลอกคำออกมาไกลถ้ำก็หันซืนควีมีตนอันงามมากนักฉันนั้นจึงถามว่ามึงเป็นทิพย์น้อยอยู่ที่
ใดบ่กลัวตายแลมารบกูนี้ชาซืนควีกล่าวว่ากูนี้เป็นหลานแห่งอินทราธิราชเจ้าฟ้าแลทรงอาญาเพื่อจักมา
มัดเอามึงแลว่าดังนี้แล้วพระยาวอกกล่าวว่ามึงนี้เป็นลูกน้องแห่งอินทราธิราชอันลงมาเกิ ดเมืองคนนั้น
เอายังคนมาเป็นผงแลยังมีทรายลูก ๑ เป็นมึงนี้แล้วมากูจักตีหื้อตานไปบัดเดี๋ยวนี้เสียดัง อั้นก็หลอนบ่
มีใผเมือบอกกล่าวถึงอินทราธิราชหื้อรู้ว่ากูนี้เป็นคนมีอานุภาพชแลว่าอั้นแล้วซืนควีก็เคียดมากนักจึง
ร้องว่ามึงอย่าได้ดูแควนกูเถอะมึงจงรับเอาฟ้าแห่งกู ดูก่อนเถอะว่าอั้นแล้วก็ยกดาบฟันไปหนแลทิพย์
ใหญ่ก็เอาค้อนปลอกคำรับรบกันได้ ๓ รอบคาบผู้ใดก็บ่แพ้บ่ค้านซืนควีก็เนรมิตรตนหื้อสูงได้โยชน์เป็น
ดังเขาสิเนโรมีหน้าอัใหญ่แลดำมีเขี้ยวอันยาวมีสบแลตาอันแดงผางร้ายปุนกลัวมากนักทิพย์ใหญ่ก็
เนรมิตหื้อเหมือนดังซืนควีนั้นดังเก่าแลวอกยักษ์ทั้งหลายก็ย่านกลัวมากนักบ่อาจจักอยู่ได้ก็เอากันแล่น
หนีไปดักลี้อยู่เสี้ยงแลเจ้าพี่น้องทั้ง ๔ อัน
หน้า ๖ - จักไปตามซืนควีนั้นก็ปล่อยหื้อผีหวั รุ้งบินไปกับกันก็รบฟันฟุ้งกระจัดกระจวนไปทั้งมวลหัน้ แล
ยามเมื่อทิพย์ใหญ่ยังบินรบกับซืนควีอยู่มันหันกำลังแห่งตนพ่ายหนีไปฉันนี้มันก็ฟั่งวาดฤทธีแห่งตนเสีย
แล้วคืนเป็นตัวเก่าแล่นหนีไปหั้นแลซืนควีก็ขับไล่ไปถึงปากถ้ำแลพ่ายหน้ามีเจ้าพี่น้องทั้ง ๔ นั้นแล่นไว
แลทิพย์ใหญ่จักเข้าก็บ่ได้มันรวดกระทำยังค้อนปลอกคำนั้นน้อยไปเป็นดังเข็มร้อยดอกไม้ นั้นแลก็เอา
ซ้อนไว้ในประตูแห่งมันแล้วเจ้าพี่น้องว่าผู้ข้าทั้งหลายแลประตูที่นี้ก็บ่หันมาแลซืนควีแล่นผ่อเมือภาย
บนก็หันนกฟ้าตัว ๑ จับอยู่ปลายเฟยไม้ที่นั้นซืนควีก็วางฤทธีแห่งตนเสียแล้วกลับกายเป็นรุ้งตัว ๑ บิน
ไปหานับเอาวาอั้นก็ทิพย์ใหญ่ก็แล่นหนีไปกับเพศเป็นนกกาลาบตัว ๑ บินขึ้นอากาศแล้วซืนควีก็ ก ลับ
เป็นนกเขียวตัว ๑ บินว่ายฟ้ามาหาจับยับเอานกกาลาบตัวนั้นก็บินลงมาสู่แม่นำแล้วกลับเพษเป็นปลา
ตัว ๑ เข้าไปลี้อยู่เงื้อมผาที่ ๑ แล้วซืนควีก็ชวนเอาหมู่ชุมไปรอดริมน้ำบ่หันดัง อั้นก็รู้ว่าเป็นปลาแลไป
ดักลี้อยู่ฉันนั้นท่านก็กลับเพศเป็นกาน้ำตัว ๑ บินลงไปตามผิดแลผ่อไปมาอยู่ดังอั้นมั นกลายกายเป็นงู
อุมน้ำตัว ๑ ก็เข้าไปลี้อยู่ริมน้ำที่ ๑ ซืนควีก็แล่นไปบ่หันก็เลียบฝั่งน้ำไปหันงูตัว ๑ ดักอยู่ที่นั้นท่านก็
กลายเป็นรุ้งนกเขียนหม่นหงอนแดงตัว ๑ มีปากอันยาวจักมาสับกินชุตัวแลว่าอั้นมันจึง กลายเป็นนก
ยางตัวก็ไปจับอยู่ขอนทรายที่นั้นแลซืนควีหันมัน
หน้า ๗ - เอาเพศเป็นสัตว์ตัวถ่อยก็บ่ไปทวยหาแลท่านคืนเป็นตัวดังเก่ามาแล้วก็เรียกเอากงเกวียนกหิง
ไปจับใส่ตัวมันเกิกตกก้อนผาไปแล้วรวดหนีไปกับเพศเป็นวิหารหลัง ๑ อาจสบไว้เป็นประตูเขียวมันหื้อ
เป็นฝาหับไว้ลิ้นมันเป็นพระเจ้าตน ๑ แล้วตาแห่งมันทั้ง ๒ หื้อเป็นปล่องสมเสียแล้วยังหางปีกเสือมันก็
กระทำหื้อเป็นคันธงปกไว้ภายหลังวิหารนั้นหั้นแลครั้นว่าซืนควีเข้าวิหารไปดังอั้นมันก็คริงครีนใจว่าจัก
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คาบเอาดังอั้นซืนควีก็ทวยไปหานกยางบ่หันแลพ้อยหันวิหารหลัง ๑ ตั้งอยู่ดอยผาที่นั้นซืนควีรู้แล้วก็
แย้มใคร่หัวน้อย ๑ ว่าวอกตัวนี้กลับเพศเป็นวิหารหลังนี้ชแลว่าอารามกิดวิหารกิดบ่ห่อนว่าปกคันธงไว้
ฉันนี้เทียรย่อมปกไว้ภายหน้าแลวิหารเสี้ยงแลมันมักใคร่หื้อกูเข้าไปแล้วจักคาบเอาชแลมากูจักปีปล่อง
ลมทั้ง ๒ อันแล้วค่อยยะ ตีฝาประตูเข้าไปแล้วซืนควีคริงครีนใจว่าฉันนี้แล้วก็จึงถือเอาค้อนเหล็กเข้าไป
แลทิพย์ใหญ่ก็ตกใจว่าซืนควีนี้ร้ายนักแท้หนอครั้นเสียมันตีปล่องลมแลฝาประตูดังอั้นตามัน ๒ ก็จัก
แตกไปแลเขี้ยวกูก็จักหักเสียแลมันรำพึงฉันนี้แล้วก็กลับหายเป็นเสือตัว ๑ แล่น ไปกลับหายเสียที่นั้น
แลซืนควีก็ขับไล่หาชุที่ชุแห่งบ่หันได้ก็หกขึ้นสู่อากาศแล้วหันลีแธนวางแลนอชายกแว่นทิพย์ส่องขึ้นอยู่
ที่นั้นซืนควีก็ถามว่าเจ้ากูทั้ง ๒ บ่หันพระยาตัวนั้นชาก็กล่าวว่าเราอยู่ที่อากาศที่นี้ถือแว่นแยงอยู่ก็บ่หัน
มาแลซืนควีเล่าตาม
หน้า ๘ - อันรบแลยังฤทธีฟันขับไล่ไต่ทวยรวดหายไปเสียแลมันกลับหายไปทางใดก็บ่แจ้ง แลขอเข้ากู
จงเอาแว่นส่องดูชู่ที่เถอะลีแธววางก็เอาแว่นทิพย์ส่องนั้นส่องไปรอดชู่ทิศแล้วก็แย้วใครหัวว่าท่านไป
ทวยรีบเถอะวอกตนนั้นมันตัวมันออกไปอยู่กองชางคัวอันเป็นที่อยู่แห่งท่านพู้นแลซืนควีได้ยินก็เฉพาะ
หน้าไปสู่กองชางคัวแล้วก็ไปด้วยรีบหั้นแลดังทิพย์ไปกองชางคัวที่นั้นแล้วก็เนรมิตตัวหื้อเหมือนดังซืนค
วีนั้นแล้วเข้าไปหั้นแลผีทั้งหลายอันอยู่รักษาวิหารที่นั้นเขาก็บ่แขวดกฎหมายรู้ได้เขาก็คือว่าเป็นเจ้า
แห่งเขาพอกมาดังอั้นก็มาต้อนมารับไหว้สาแล้วเล่นโห่ร้องแล้วนำเอาเขาไปนั่งตามสวัสดีก็มีหั้นแลยาม
นั้นซืนควีอันเป็นเจ้าแห่งเขาก็จงไปรอดที่กองชางคัวอันเป็นที่อยู่ผีทั้งหลายก็ตกใจยินสงกาใจมากนัก
มักว่าตัวมาก่อ นแล้วตัวมานั้นชาผู้ใดเป็นเจ้าแห่งเขาก็บ่ร ู้ได้ซืนควีก ็ถามว่าพระยาวอกมาทางนี ้สู
ทั้งหลายยังได้หันอันชฤาผีทั้งหลายไหว้ว่าผู้ข้าทั้งหลายบ่หันมาแลเท้ามีเจ้าตน ๑ เหมือนดังเจ้ากูนี้เข้า
มาก่อนท่านแล้วก็เมือสำราญอยู่ในหันแลซืนควีได้ยินแล้วก็เข้าไปทวยทันแล้วมึงเป็นคนที่ใดมาในวิหาร
กูนี้ชาที่นี้หากเป็นที่อยู่แห่งกูแลมึงจงหนีไปรีบพลับเถอะว่าฉันนี้แล้วซืนควีก็ยกดาบฟันไปพระยาวอกก็
กลับเป็นตัวคืนมาแล้วเอาค้อนปลอกคำออกมาแล้วกวดรบกันถอยออกวิหารไปที่แลน้อยตรามถึงป่า
ดอกหมาก
หน้า ๙ - ปากถ้ำพู้นแล้วยามนั้นเจ้าพี่น้องทั้ง ๔ ก็เอากันมาเติมซืนควีแลแควนทิพย์ใหญ่หอื้ อยู่ทำกลาง
ไว้หั้นแลซืนควีบ่อาจจักยับเอาได้ยินเหลือใจมากนักก็แต่งหื้อพระยาผีแร้งใหญ่หอื้ เมือไหว้สาอินทราเจ้า
ก็กรุณาเจ้าตนมีฤทธีลงไปเติมจับยับเอาทิพย์ใหญ่หื้อได้แท้แด่พระยาผีแร้งใหญ่ไหว้อินทราเจ้าแล้ว
เลาควีแลควานเยินปฏิบัติอยู่ที่นั้นได้ยินแล้วก็ไหว้สาอินทราธิราชว่าครั้นมีฉันขอมหาราชเจ้าเท้าช่าง
เสด็จไปดูช่องร้ายช่องดีทั้งมวลควรแลว่าอั้นอินทราธิราชก็ทึแม่นแล้วก็เสด็จออกจากเวไชยนต์ปราสาท
ด้วยทิพโยริยาตรดูงามมากนักก็มาสำราญอยู่ประตูเวียงอินทร์หั้นแลก็ผ่อเล็งดูหันพละกำลัง แห่งตนดู
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แควนพระยาวอกอยู่ฉันนั้นซ้ำชี้หื้อลีแธนวางแลนอชาตั้งอยู่อากาศถือแว่นส่องยักษ์แลแยงอยู่ฉันนั้น
เพราะเพื่อกลัวพระยาวอกหนีไปเสียดังอั้นจึงส่องแยงไว้เพื่ออั้นแลอินทราธิราชแควนยักษ์วอกอยู่กลาง
รบปราบกันยุทธอันใหญ่แลบ่อาจจักเอาได้ด้วยง่ายดังอั้นอันอินทราธิราชก็ผานใจมากนักจึงถามเลาควี
ว่าเราทั้งหลายจักยะดังฤาแลจักเอามันได้นี้ชาเลาควีจึงไหว้อินทราธิราชว่าข้าขอไปเติมเอาแลว่าอั้น
แล้วความเยินจึงถามซึ่งเลาควีว่าเจ้ากูมีอนุภาพฉันใดชาเลาควีว่าข้านี้อานุภาพอัน ๑ ว่าอั้นแลจึงเอา
แสนเสื้อกลำซ้ายนั้นออกมาเป็นตัวไวเป็นดัง
หน้า ๑๐ - ตนเหนหั้นแล้วก็กล่าวว่าอาวุธแห่งข้านี้เอาขาดทิพย์ข้าวแสงแลปักข้าวเลี้ยงด้วยฝูงงาเป็น
อันมีอานุภาพมากนักแลแม้นว่าจักแผ่เพศฉันใดก็ได้เสี้ยงแลได้ชื่อว่าขาดแก้วว่าอั้นแลบัดนี้ข้าจักเอา
แม่นจักเข้านำว่าจักจำหื้อไฟไปสุบเอาอันได้ก็ได้เสี้ยงแลชื่อว่าคำคาดแก้วเกสีนี้ว่าอั้นแลบัดนี้ข้าจักเอา
ซัดลงไปสุบเอาตัวมันหื้อได้ชแลก็ผ่อลงภายทางใต้แล้วเอายือหัวพระยาวอกก็ซัดลงไปสุบเอาหัวพระ
ยาวอกยามเมื่อผงรบทิพย์ใหญ่ ๘ ตนนั้นหั้นแลพระยาวอกก็บ่รู้ว่าอาวุธทิพย์ตกแต่ฟ้าลงมาหลีกบ่ทันพ้น
ก็เสียอาวุธทิพย์จับหัวก็ท้าวไปหั้นแลยามนั้นพระยาวอกก็ตกใจกลัวมากนักฟูงก็ผุดลุกไปว่า จักแล่ นหนี ว่าอั้ น
รวดบ่หนีได้แลเพราะเพื่อว่าอาวุธทิพย์บ่วงบาทอันนั้นไปสุบหัวแห่งมันไว้หั้นแลยามนั้นซืนก็แล่ นไปขับชอม

ไปคาบสับหน่องจองไว้พร่องก็ทึดพร่องก็ลากพร่องก็สับเอาท่าวไปซ้ำลุกก็บ่ได้ยามนั้นทิพย์ ๗ ตนก็
แล่นไปจับยับเอาได้แล้วก็มาผูกมัดเอาแล้วเอามีดทิพย์มาปลอกหนังดูกด้ามมีดแล้วปอกน่องแล้วเอา
เชือกมาสอดมัดหื้อมั่นแล้วดังพระยาวอกก็บ่ช่างเนรมิตพ่ายหนรไปทางใดได้แลเลาควีก็ ชักเอาคำคาด
แก้วแห่งตนเสียหั้นแลก็ร าธนาอินทราเจ้าเสด็จพอกมาเมืออยู่เ วไชยนต์ปราสาทตามสวัสดี ก ็ม ีแล
ลีแธนวางแลเทวบุตรเทวดาทั้งหลายก็สรรเสริญยกยอซืนควีชู่ตนหั้นแล
หน้า ๑๑ - ยามนั้นซืนควีก็กล่าวว่าตึสูเจ้าทั้งสี่พี่น้องก็บ่ได้ลาพระเมืองฟ้าบ่อาจปฏิบัติหนั หน้าอินทราธิ
ราชได้เถอะจงอยู่ท่าข้าก่อนเถอะข้าจักเมือปฏิบัติอินทราธิราชเจ้าแลยะชวนกันพอกไปที่ ๑ ก่อนชาง
คัวเถอะเจ้าทั้ง ๔ พี่น้องก็รับเอาคำซืนควีแลลีแธนวางแลเทวบุตรเทวดาทั้งหลายนำเอาพระยาวอก
ตามราชวัตรแล้วก็ขึ้นเมือสู่ดาวดึงสวรรคโลกถวายแก่อินทราธิราชเจ้าหั้นแลที่นั้นอินทราก็ปลงอาญา
หื้อพระยาผีแร้งใหญ่แลทิพย์สนี่ ั้นหื้อทึดเอาพระยาวอกไปฆ่าเสียน้ำสมุทรพู้นแลห้างฆ่ายักแพ้หื้อทั้งฟัน
หื้อย้อยแม้นว่าดูกทั้งมวลก็หื้อย่อยต่อยผงไปเอาไหลน้ำเสียเสี้ยงทั้งมวลเถอะกรุณาฉินนี้แลพระยาผี
แร้งใหญ่แลทิพย์ ๔ เมืองก็รับเอาอาญาแล้วก็ชักลากเอาพระยาวอกออกจากเมืองดาวดึงส์หั้นแลชีวิต
แห่งพระยาวอกจักเป็นฉันใดก็บ่รู้แลท่าฟังภายหน้าจักไขไปชแลจาด้วยพระยาวอกก็ได้บังคมสมเร็จ
สะเด็ด
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วอกไครหิน วัดบ้านแหลว ผูกที่ ๗
หน้า ๑ - นโมตัสสัตถุ วันถ้วน ๗ นี้ไปภายหน้าคลาเส้าพพสิงนี้ทิพย์ใหญ่ถึงเทศหาหนีไว้พระยาวอกจัก
ออกบ่ได้เหลือใจเป็นต้นว่าดังนี้พระยาผีแร้งใหญ่แลทิพย์สี่มีก็มัดเอาพระยาวอกไปถึงด่านอันฆ่ายักษ
นั้นก็ตามอาญาแล้วก็แทงหอกแลฟันด้วยดาบก็บ่เข้าตีด้วยค้อนก็บ่ตายหื้อท่าวศอกก็กิงเอาไฟฟ้ามาเผา
ก็บ่ไหม้เอาฟ้าผ่าก็บ่ตานหั้นแลพระยาผีแร้งใหญ่ก็ขึ้นเมือไหว้สาอินทราธิราชว่าด้วยสัตว์ตัวนี้กระทำยะ
ดังฤาหื้อมันตายได้นั้นชายามนั้นเลาควีไหว้สาอินทราธิราชเจ้าว่าดังวอกตัวนี้มันได้กิ นหมากหนุนทิพย์
แลเหล้าแลอาหารทิพย์แลได้กินยาแสงทิพย์ดังอั้นทัง้ ตัวมันรวดกายเป็นคำแลขางแก้วไปทั้งมวลแลครัน้
ว่าจักเอาหอกดาบมาฟันมันดังอั้นบ่ตายได้แลเพื่ออั้นแล้วเลาควีครั้นว่าหื้อข้าเท้าเอามันไปใส่เส้าพพสิง
แล้วเอาไฟร้ายมาเผาแล้วเอาหื้อแล้วดังอันตนมันก็จักเป็นเถ้าไปชแลว่าอั้นอินทราธิราชก็ตามอาญา
เลาควีหากไหว้สานั้นชู่ประการแลก็หื้อทิพย์กำลังสีแห่นำเอาไปหื้อแก่เลาควีหั้น
หน้า ๒ - แลอินทราธิราชก็ปลงราชทานด้วยทิพย์อลังการก็หื้อเออลางซืนแล้วเจ้าพี่น้องทั้ง ๔ ก็สุข
ย้อนบุญคุณโถมนาคุณแลไหว้คบอินทราธิราชก็พอกไปสู่ที่กองชางคัวอันเป็นที่อยู่แห่งตนตามสวัสดีก็มี
วันนั้นแลยามนั้นเลาควีครั้นแหนแห่นำพระยาวอกลุกแต่ส ำนักอินทราธิราชไปสู่ที่สอกิงแล้วก็มัดเอา
พระยาวอกเข้าไปใส่สู่เส้าพสิ่งแล้วถมไปด้วยถ่านไฟใส่หื้อดีแล้วสู้เส้าอยู่ไจ้ ๆ ก็มีแลด้วยที่แท้เส้าพสิ่ง
เป็นสองห้องไฟไหม้เชือกอันมัดมันนั้นขาดเสียแล้วพญาวอกก็แล่นเข้าไปในเส้าไปทอดลี้อยู่ที่ห้องเส้า
นั้นก็ก้มดูบ่มีไฟแล้วลมหากพัดเผาควรขึ้นเมื่อลมหื้อตาวอกทั้งสองกล่ำแดงเป็นดังเปลวไฟนั้นภายหน้า
บ่ปรากฏได้ขึ้นชแลเลาควีเป็นประธานกว่าทิพย์สมี ีแล้วเทวดาทั้งหลายสูเจ้าอนยู่นานได้ ๔ พันปลาย ๓
ร้อย ๒๐ สิบวันแล้วมันก็ว่าไฟหากไหม้เป็นเถ้าไปชแลรำพึงฉันนี้แล้ว เลาควีก็มาไขคอกเสียแล้วก็มา
เขี่ยเถ้าเขี่ยถ่านไฟอันเสียแล้วว่าจักเก็บเอาแสงแห่งตนก็มาเซาะมาเขี่ยอยู่หั้นแลยามนั้นทิพย์ใหญ่หัน
เปลวไฟวอดเสียแล้วมันก็ผ่อสิมภายหัวเส้าหันแจ้งมาถึง
หน้า ๓ - ตนแล้วรวดหกออกไปในรูเส้านั้นมาแล้วก็เอาตีนถีบคอกเส้าแหกไปหั้นแลยามนั้นฤาษีตนอยู่
ไฟแลเทวดาทิพย์กำลังสีมีหันเป็นฉันนั้นจักไปยับเอาดังอั้นก็รวดเสียพระยาวอกตีหื้อท่าวไปเลาควีก็ผูก
ลุกไปหานับเอาว่าอั้นก็รวดเสียพระยาวอกตีนถีบท่าวไปแล้วพระยาวอกก็เอาเข็มทิพย์อันอยู่ในหูนั้น
ออกมาวืดหื้อใหญ่แลตีเมือตรายต่อเท้าถึงเมืองฟ้าหาทิพย์ตนใดจักมารบก็บ่ได้พญาฟันกับด้วยเมืองฟ้ า
เป็นมหายุทธปางใหญ่นักแม้นว่านวคราสก็บ่อาจจักรบได้ก็หับประตูไปทอดลี้เสียแม้นว่าท้าวจตุโลกทั้ง
๔ ก็พ่านไปทอดลี้เสี้ยงทั้งมวลมันก็ตีเข้าไปถึงเวไชยนต์ปราสาทแห่งอินทราธิราชพู้นแลยามนั้นวางลิง
ควานแลประตูก็ร้องด่าว่าดูราพระยาวอกตัวถ่อยมึงอย่าเข้ามาที่นี้เถอะกูห ากรัก ษาอยู่ที่ นี้ดายครั้นมึง
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แล้วเข้ามาดังอั้นชีวิตแห่งมึง ก็จัดขาดเสียแลวางลิงควานด่าฉันนี้พระยาวอกก็บ่ฟังซ้ำนับเอาค้อนตีเข้าไป
ยามนั้นลุงซืน 30

หน้า ๔ - สี่หื้อมาเติมแควานเอาพระยาวอกหื้ออยู่ทำกลางไว้อันยามนั้นพระยาวอกหันกำลัง แห่ง
อินทราธิราชถือเอาหอกดาบออกมาเป็นมากหลานดังอั้นมันก็ฟ้าวเนรมิตตนหื้อใหญ่มี ๓ หัวสองมือ
ถือเอาค้อนปลอกคำแล้วก็รอดเข้าไปไวมากนักเป็นดังท่านพันคงนั้นแลสุงซืน 34 ตนก็บ่อาจจักไปได้มี
เสียงอันมี่นันมากนักในชั้นฟ้าดาวดึงส์ทั้งมวลก็ไหวหวั่นทั้งมวลหั้นแลแม้นอินทราธิราชเป็นประธาน
กว่าเทวบุตรเทวดาทั้งหลายก็บ่อาจจักอยู่ได้ลางพร่องก็หนีขึ้นเมือสู่ชั้นฟ้าภายบนแล้วทิ ศทั้งหลายต่าง
ๆ หาอันเป็นที่พึ่งบ่ได้ก็ร้องไห้เกรียวนันมากนักก็มีหั้นแลยามนั้นอินทราธิราชก็มารำพึงถึง สัพพัญญู
พุทธเจ้าตนเป็นที่พึ่งแก่โลกทั้งมวลควรเมือสถิตสำราญในป่าเชตวันอารามในเมืองราชคฤห์นครที่นั้นจึง
จักแต่งใช้วิสุกัมม์เทวบุตรลงไปทางวันตกหื้อนิมนต์ราธนาพระพุทธเจ้าขึ้นเมือสู่ชั้นฟ้าหื้อโปรดเมตตา
รีบหั้นแลเทวบุตรก็รบั เอาคำอินทราธิราชว่าสาธุนี้นั้นแลว่าอั้นแล้วก็นำเอานิมนต์ลงไปสูส่ ำนักสัพพัญญู
พระพุทธเจ้าแลครั้นว่ารอดแล้วก็เข้าเมือวไหว้สาอัครสาวกเจ้า
หน้า ๕ - ทั้งสี่ตนขอหื้อก่อนพรเมือไหว้สาพระเจ้าถึงทีก่ ุฏิพระเจ้ารีบเถอะว่าอั้นหั้นแลมหาสารีบุตรเถร
เจ้าเป็นเค้าก็ออนวิสุกัมม์เทวบุตรเข้าเมือไหว้สาพระพุท ธเจ้าแลที่นั้น สัพพัญญูพระพุท ธเจ้าจึง จัก
เมตตามถามซึ่งทิพย์สองตนอันใช้มาเป็นผู้ใช้มานั้นว่าท่านทั้งหลายมานิมนต์กูพระตถาคตเมือเมตตา
ด้วยดีมีเหตุฉันใดชาว่าอั้นสัพพัญญูพระพุทธเจ้ารู้แล้วก็ตามอินทร์เมืองฟ้าดาวดึงส์ก่อนแลอินทราธิราช
เป็นเค้าแก่เทวบุตรแลเทวดาทั้งหลายก็เคิงใจมากจึงจักใช้นิมนต์ราธนาเมือโปรดเมตตาด้วยรีบ นั้นแล
พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็รับเอานิมนต์แล้วชวนเอาอรหันต์อานนท์เถรเจ้าสองตนกับตนตามแลสยองขึ้น
เมืองสู่เวียงอินทร์ได้ยินเสียงอุกขลุกมี่นันสนั่นก้องอันร้องไห้แห่งเทวบุตรแลเทวดาทั้งหลายด้วยทิพย์
ยุทธอันฟ้าวอันคั่งแค้นมากนักก็มีแลพระพุทธเจ้าตนประเสริฐก็บังเกิดด้วยกรุณาอันมากนักครั้นรอด
แล้วเมตตาลุงซืน 34 ตนเซ้าเสียแล้ววางทางหื้อแก่พระยาวอกเข้ามาหากูตถาคตก็ถามดูพระพุทธเจ้า
เมตหน้า ๖ - ตาฉันนี้แล้วลุงซืนก็เซ้าเสียแล้วยะทางไว้หื้อพระยาวอกเข้ามาสูส่ ำนักพระพุทธเจ้าหั้นแลพระ
ยาวอกผ่อหันสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนมีภาคอันงามนั้นมันก็วางฤทธีคืนเป็นตนเก่ามาแล้วก็รับถามเจ้า
กูเป็นคนที่ใดแลมารอดนี่มาว่าหื้อเซ้าเสียยังอาวุธนั้นชาพระพุทธเจ้าก็แย้มใคร่หัวน้อย ๑ แล้วกล่าวว่า
กูตถาคตอยู่ทิศภายวันตกพู้นคือหากได้เป็นพระเจ้าตนปราบเหง้าโลกทั้ง ๓ แลมึงจักมาขึ้นชั้ นฟ้า
กระทำกรรมอันดีเหตึใดชามึงจึงกล่าวมาบัดนี้เถอะพระยาวอกกล่าวว่าข้าอยู่แผ่นดินเถื่อนดอกหมาก
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ปากถ้ำน้ำบัดคือว่าหากได้แคว้นบุพวิเทหทวีปพู้นก็เป็นอันชอมอันแคบบ่ดีบ่งามสังแลข้ามาหันเมืองฟ้า
ดาวดึงส์เวไชยนต์ปราสาทที่นี้เป็นอันดีอันงามแลรุ่งเรื่องด้วยโภคสมบัติม ากนักมักใคร่มาอยู่แทนพระ
ยาอินทร์จึงมาแลดังในมนุษย์โลกเมืองคนนั้นครั้นใผมีเตชะฤทธีอานุภาพดังอั้นก็เทียรย่อมหื้อตนนั้นได้
เป็นพระยาแทนด่านดังตัวผู้ข้านี้เป็นตนมีฤทธีอานุภาพแลควรหื้อพระยาอินทร์ย้ายจากชั้นฟ้าพ่ายไปที่
อื่นเสีย
หน้า ๗ - แล้วข้าจักมาแทนสมบัติเป็นพระยาอินทร์ว่าอั้นพระพุทธเจ้าก็แย้วใคร่หัวน้อย ๑ แล้วก็กล่าว
ว่าดูราวอกมึงดังฤาแลมากล่าวใหญ่ใส่สว่างนักมักใคร่ชิมสมบัติแห่งอินทราธิราชพระยาอินทร์นั้นชาติ
เมื่อก่อนก็ได้กระทำพร่ำเพ่งท่านบารมีแลประกอบด้วยสุจริตกรรมตามแลได้ทานแต่น้อยแต่หนุ่มแล
ปฏิบัติอุตสาหะ วิริยะ ขันติ มาทุกชาตินานได้พันปลานสองร้องทุกภาวชาติก็มารอมกันได้สองแสนสี่
หมื่นเก่าพันปลานสี่ร้อยปีจึงได้มาเป็นพระยาอินทร์แลได้มาเสวยทิพย์สมบัติอันหันมาแลฉันนี้ด่านมึงบ่
ได้กระทำมหากุศลบุญอันใหญ่แลยังเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนแลมึงอย่าว่าจักใคร่มาชิงเป็นพระยา
อินทราได้นั้นชามึงจักมากระทำฉันนี้ก็จักเป็นบาปแก่มึงชแลมึงมากระทำกรรมอันบ่ชอบฉันนี้เถอะกู
ตถาคตเอ็นดูกรุณาเมตตาฉันนี้แล้วนามนั้นพระยาวอกตอบพระพุทธเจ้าว่าดังนี้พระยาอินทร์มันได้
กระทำพร่ำเพ่งกุศลบุญแต่น้อยถึงใหญ่ก็ได้หลายชาติแลได้มาเสวยสุขเป็นพระยาอินทร์อยู่เมื องฟ้าก็
หากเมินนานแลพอพึงกุศลแห่งมันแลบัดนี้หื้อ
หน้า ๘ - มันเอาตัวมันหนีเสียเมืองฟ้าที่ไกลที่อื่นก่อนเถอะเมืองฟ้าที่นี้ทั้งมวลไว้หื้อแก่ข้าเป็นเจ้าเถอะ
ครั้นบ่กับตามฉันนี้ข้าก็จักคิวไปตามฤทธีแห่งข้าชแลว่าอั้นพระพุทธเจ้าว่ามึงมีเตชฤทธีอานุภาพพอเป็น
ดังฤานั้นชาพระยาวอกกล่าวว่าข้ามีฤทธีอานุภาพมากนักซานเทรมิตรได้ 57 มักว่าปืนแปรหื้อเป็นฉันใด
บ่รู้เฒ่าบ่รู้ตานสักเทือ่ แม่นว่าปักขดิกไปไกลได้แสนปลายห้าพันโยชน์ก่อนดายดังฤาบ่แทนพระยาอินทร์
ได้นั้นชาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าครั้นท่านมีฤทธีดังอั้นมหาราชทั้งสองจงลองเขี่ยงฤทธีกันดูก่อนเมตตาฉัน
นี้พระยาวอกกล่าวว่าจักกระทำเขียงฤทธีเยี่ยงใดอันรู้แพ้แลพ่ายนั้นชาพระพุทธเจ้ากล่าวว่ามึงช่าง
เนรมิตปีนซานไปไกลได้แสนลีโ้ ยชน์พ้นแท้ดังอั้นมึงจุงหกพ้นฝ่ามือกลาแห่งกูดูเถอะครัน้ มึงหกพ้นฝ่ามือ
กูดังอั้นกูก็สอนมึงแลกูจักหื้อพระยาอินทร์ย้ายจากชั้นฟ้าเสียแล้วหื้อมึงแทนอยู่เป็นเจ้าชแลครั้นมึงหก
ไปบ่พ้นฝ่ามือกำขวาขวาแห่งกูดังอั้นก็มึงเป็นผู้ค้านกูตถาคตก็บ่หื้อมึง
หน้า ๙ - มามล้างควีชั้นฟ้าที่นี้แลเมตตาฉันนี้แล้วพระยาวอกรำพึงในใจลักใคร่หัวว่าพระพุทธเจ้าตนนี้
มีดูแควนแลมากล่าวคำใบ้คำง่าวต่อกูฉันนี้กูหกไปได้แสน ๕ พันที่นี้ก่อนนั้นฝามือท่านกลางแลมันยังบ่
กอไม้ ๑ คือว่าศอกก็บ่พอได้ดังฤาแลเต้นบ่พ้นนั้นชาชั้นฟ้าที่นี้หากตกเป็นของกูบ่สงสัยชแลมันคริงครีน

310
ใจฉันนี้แล้วกล่าวว่าคำดังท่านกล่าวนั้นก็จักหื้อข้ากระทำฉันนั้นแท้อั้นชาพระพุท ธเจ้ากล่าวว่าเออกูก็
จักหื้อกระทำฉันนั้นแท้แลว่าอั้นแล้วก็เหดมือกำขวาลายลักษณ์จักเอาอันงามเหมือนดังไม้ม่วงคำนั้นไป
แล้วยามนั้นพระยาวอกก็เอาค้อนแห้งมันเข้าซึ่งไว้ในหูเสียแล้วก็หกขึ้นยืนอยู่ทำกลางเหนือฝ่ามือคำ
พระพุทธเจ้าแล้วมันก็กล่าวว่าข้าจักหกไปบัดนี้แลว่าอั้นมันก็ไปเป็นอันไวมากนักหาหนหารอยบ่ได้เ ท้า
มีตาทิพย์พระพุทธเจ้าหันสิงเดียวแลดังพระยาวอกก็ไปหันไม้เสา 5 เล่มมีวรรณะอันแดงงามเป็นดัง
แท่งชินนั้นปักไว้แล้วมันก็ใส่ใจว่าที่นี้เป็นที่สุดแห่งโลกจักรวาลแล้วรวดชแลกูจักพอกเมือดังอันพระเจ้า
จักหาสังว่าบ่ได้จักหื้อเวไชยนต์ปราสาทหื้อกูแทนเป็นพระยาอินแท้ชแลกูจักหมายเสาที่
หน้า ๑๐ - นี้หื้อคักก่อนเถอะกูพอกเมือจึงดีชแลครั้นพระเจ้าบ่เชื่อแท้ดังอั้นกูค่อยชวนท่านมาดูชแล
มึงคริงครีนใจแล้วก็หลกเอาขนมันเส้น ๑ มาแต่งหื้อเป็นปินแล้วน้ำเยี่ยวน้ำลายหมายพอกไม้เสาเล่ม
เค้านั้นไว้ว่าทิพย์ใหญ่เคียงฟ้ามานี่แล้วว่าอันซ้ำกลัวบ่คักจึงเยี่ยวใส่เสาเล่มเค้านั้นไว้แล้วก็หกพลิกพอก
มาตั้งอยู่ฝ่ามือสัพพัญญูพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าข้าก็หกพ้นไปไกลตาประมาณบ่ได้แล้วแลเจ้ากูจงหื้อ
พระยาอินทร์ยานชั้นฟ้าแลเวไชยนต์ปราสาทหื้อข้าแท้เป็นเจ้าเสียตามคำอันราทั้งสองได้อวดโฟ่สัจจะ
แก่กันไว้นั้นเถอะว่าอั้นพระพุทธเจ้าก็ใคร่หัวน้อย ๑ แล้วก็กล่าวว่าคูตถาคตยังรู้ยังหันมึงไปบ่พ้นฝ่ามือ
กูเถอะด่านดังฤากล่าวว่าจักแทนเป็นพระยาวอกกล่าวว่าข้าหากพ้นไปถึงที่สุดแห่งโลกแล้วลำนั้นไปก็
หาเป็นหมอกเป็นเหมยบมีเขตบ่มีแดนเสียแล้วดายพระพุทธเจ้ากล่าวว่าไปถึงที่สุดแห่งโลกจักรวาลนั้น
พ้อนไปหันอันใดเป็นสักขีนั้นชาพระพุทธเจ้าถามฉันนี้แล้วพระยาวอกกล่าวว่าข้าไปหันไม้เสาค้ำโลกต้น
สูงนั้นแลลำหั้นหันเป็นหมอกเหมยฟ้าเขียวบ่ดายกลัวเจ้ายังบ่เชื่อข้า
หน้า ๑๑ - ก็ยังหมายเสาไว้ก่อนแลเจ้ากูยังอาจจักไปกับข้าแลไปดูได้ชฤาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบ่ท่ าไป
แลก็หากรู้หากกันแล้วแลจุงดูเถอะก็จักหันชแลว่าอั้นแล้วยามนั้นพระยาวอกก็ก้มลงผ่อดูก็หันนิ้วพระ
เจ้านิ้วกลางนั้นใส่ลายไว้ว่าทิพย์ใหญ่เคียงฟ้ามารอดนี่แล้วแลว่าอั้นจึงซำทอวไปพ้อยหันแม้มือพระเจ้า
เป็นน้ำเยี่ยวไว้ยังบ่ขางเทื่อยังแสวสาบไว้ดังอั้นมันก็ตกใจมากนักแลรำพึงว่ากูไปใส่ลายไว้แล้วเยี่ยวใส่ไว้
ที่นั้นในเสาสุดไปพ้นดายดังฤาพ้อยมาหันยังที่นิ้วมือพระเจ้าฉันนี้ชามีคาว่ากูบ่พ้นฝ่ามือท่านตนนี้แท้ชฤา
กูจักไปแถมที่ ๑ ก่อนมันคริงครีนใจฉันนี้แล้วก็ผ่อหาจักตกไปดังพระพุทธเจ้าก็กระทำฝ่ามือตบไปภาย
ซีแธนควีนอกนั้นชั้นฟ้าแล้วก็อธิษฐานมือคำ ๕ นิ้วหื้อเป็นเงื่อนค้ำไว้แลนำคบดิน ๕ นิ้วลำเตียงมันไว้บ่
หื้อหนีออกได้หั้นแลยามนั้นพระยาอินทราเทวบุตรเทวดาทั้งหลายกับทั้งอรหันต์อถยเจรเจ้าก็ยอมือ
เสี้ยงสาธุการชู่ตนก็มีหั้นแลพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานเอาเงื่อนคำ ๕ ลำเตียงพระยาวอกไว้แล้วร้องเอา
อรหันต์อนาจยเถรว่าจักพอกลง
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หน้า ๑๒ - ไปหาคันธกุฎีในป่าเชตวันอารามอันเป็นที่สถิตสำราญแห่งตนหั้นแลยามนั้นแธนฟ้าแธน
เยียวคือ ว่าเทวบุตรเทวดาทั้ง หลายก็ฟ้าวออกเสียเวไชยนต์ป ราสาทมาไหว้แล้วโอกาสราธนายัง
พระพุทธเจ้าหื้อยังอยู่เมตตาก่อนแด่ว่าอั้นอินทราธิราชตนเป็นเจ้าแห่งผู้ข้าทั้งหลายจักมาปฏิบัติไหว้สา
ก่อนข้าแก่ว่าอั้นพระพุทธเจ้าก็รับเอานิมนต์แล้วรวดยั้งอยู่หั้นแลที่นั้นอินทราธิราชออกมาไหว้สานบ
แล้วก็สังวัณณารับหาทิพย์คณาทั้งหลายมาพร้อมแล้วก็ไหว้นบสัการะบูชาแห่งพระพุทธเจ้าแล้วก็พร้อม
กันนิมนต์ราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จเมือสู่สำราญหอปราสาทอันประดับ ไปด้วยแก้วแลคำก็น้อมมายัง
ทิพย์โภชนะอาหารบุปผาคันธะมาลาต่าง ๆ ถวายเป็นทานแล้วก็มาส่งเสพบูชาทิพย์ดุริยะดนตรีเป็น
มหาสเมยยะอันใหญ่แก่ทิพย์คณาทั้งลายมากนักแล้วก็จึงจักพร้อมกันมาไหว้สาพระพุทธเจ้าในที่มหา
สมัครพร้อมกันนั้นเพื่อใคร่ขอพระพุทธเจ้าเมตาปันชื่อ ๑ ไว้เป็นตราแก่เทวดาในชั้นฟ้าดาวดึงส์ที่นี้แด
ไหว้สาดังนี้แล้วพระพุทธเจ้าปันถึงที่ชุมนุมแห่งเทวดาทั้งหลาย
หน้า ๑๓ - นั้นก็ดีมหาเทวะสังควาอันเทพคณาทั้งหลายมีพระยาอินทราธิราชเป็นเค้าก็พร้อมกันยอมือ
สามากนักแลยามนั้นนางราชเทวีเ ป็นเค้ากว่าเทพกัญญาทั้ง มวลก็พร้อมกันออกมาสงเสพบูชายัง
พระพุทธเจ้าแลอัคราชเทวีก็เอาหมากคับทองทิพย์หมากม่วงทิพย์มาเป็นทานนางเทพกัญญาทั้งหลาย
ต่าง ๆ ตนก็ต่างหามเอาหมากไม้ทิพย์ทั้งหลายแก้วแสงผาทิพย์เป็นทานแก่สัพพัญญูพระพุทธเจ้าชุตน
หั้นแลที่นั้นพระพุทธเจ้ากับทั้งอนาจนเถรก็รับเอาทานวัตถุทิพย์แล้วก็เทสนายั งภตอนุโมทนาซึ่งทาน
เจตนาแห่งอินทราธิราชเจ้าเป็นเคล้ากว่าเทวบุตรเทวดานทั้งหลายด้วยธรรมเทสนาอันม่วนเพราะมาก
นักหั้นแลยามนั้นเทวดาอันไปเลียบโลกนั้นก็ฟ้าวรีบพอกมาไหว้สาพระพุทธเจ้าว่าดังพระยาอวอกตน
นั้นก็ยอหัวออกมาว่าจักด่าไปพ้นแล้วแลว่าอั้นยามนั้นพระยาอินทร์เป็นเค้ากว่าเทวบุตรเทวดาทั้งหลาย
แลมาอยู่ในชั้นฟ้าดาวดึงสาทั้งมวลก็เป็นอันฟ้าวแลตื่นคัดคั่งนันเนินแลที่นั้นพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่า
มหาราชอย่าได้น้อยใจเยื่องใดเถอะว่าอั้นแล้วก็มาแต่งแปงเขียนยังยันต์ลูก ๑ ใส่คาถา ๕ ตัวว่า ยา
มณีภมีดังนี้แลก็หื้ออนาถเถรเจ้าไปใส่ไว้ที่จอมคองเพียงเหนือหัวพระยาแล้วก็พอกเมือ
หน้า ๑๔ - ไหว้พระพุทธเจ้าหั้นแลที่นั้นพระพุทธเจ้ากับทั้งอนายเถรเมตตาสั่งอำลาแห่งอินทราธิราช
เป็นเค้ากว่ามหาราชหาความประมาทบ่ได้จงมีเถอะว่าอั้นแล้วก็เสด็จออกประตูเมืองฟ้าลงมาด้วยพุทธ
โยริยาตรองอาจด้วยงามมากนักหาที่จักเปรียบเทียมบ่ได้ก็มีวันนั้นแลพระพุทธเจ้าตนมีมหากรุณาอัน
มากนักเสด็จไปแวะที่พระยาวอกอยู่หั้นแลก็รอ้ งภูมิรกุ ขเทวดาทั้งหลายอันอยู่รกั ษาในที่นั้นมาพร้อมกัน
แล้วก็เมตตาว่าหื้อท่านได้ปันหมากไม้แลลูกไม้ข้าวน้ำโภชนะอาหารทิพย์ใหญ่เคียงฟ้าคือว่าพระยาวอก
หินตัวนี้อย่าอิบอยากเถอะได้แลเสี้ยงกรรมวิบากแห่งมันแล้วก็จักมีผู้มาโปรดเอาออกด้วยกรรมวิบ าก
แห่งพระยาวอกเถื่อนเมื่อยามได้จึงพ้นจากจักมีผู้ดังฤามาโปรดท่าฟังรวดจักมาภายหน้าหาจัก ไขไปบ่อ
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ย่าชแลกริยาเทสนาวอกไครหินผู้ถ้วน ๗ ก็สะเด็ดบัวรมวรเท่านี้ก่อนแลพุทธศัการาชได้ 1284 ตัวปีเต่า
เส็ดเดือน 11 ลง ๓ ค่ำพร่ำว่าได้เม็งวัย ๗ ไทยข้าแล ตัวถึงบ่งามแลถูกผิดเขาเฮย เหมือนว่าแล้วข้าก็
จริงใจบ่ตั้งสลังลงไปรวดเสียจิตใจ
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