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จาคําขมเคียดคอยใหหนีเวนหลีกไกล
ขันตีตั้งมะโนมัยแข็งขม แทดาย
อันหนึ่ง เมื่อเจาขมเคียดคอยใหปองเวนเคียดซัง
อดสาเพียรทนสูขันติตั้งเที่ยง นั้นเนอ
เอา ทะมะธรรม ขมไวคือไมขมเหง นั้นแลว
ยาเบียดเบียนพี่นองเวนหางวิหิงสา
เอาอุทกังใสขมใจเอาไว หั้นทอน
อวิโรธนังเห็นแจงครองธรรมคนิงฮ่ํา
สัจจังใหตั้งไวมะโนหมั้นเที่ยงซัน
ปากใหเกินเวามวนแมงเปนยิ่งกูรณา
มัทวาคําหวานออนโยนจาตาน แทแลว
อันวา หวานตาลออย บหอนเลิงหายกลิ่น
บคือคําปากเวาหวานลิ้นบจืดจาง ไดแลว
แมนวา คําปากเวาไปแลวหนักเกิ่งธรณี
ปากเปนเงินเปนคําใหจื่อจําคนิงไว นั้นทอน
อันหนึ่ง สนมนาถนอยแฝงฝงบัวนาง ก็ดี
คองเวียงวังใหใสใจจําไว
จักไปใสแท สนมนางบนบอก แทเนอ
เมื่อบอนุญาตให ตนเจาอยาลื่นความ
ขุนนั้นใหคัดเครงไวคืนค่ําเทียวแสวง
อยาไดฮามครองเมืองโทษถองเถิงเนื้อ
ขุนคนิงเห็นเพี้ยนครองในหัตถบาท
ทั้งเสเนตทาวเห็นแจงฮีตเมือง นั้นทอน
ทุกค่ําเชาใหหลิงล่ําจอมเมือง
ครองราชาเจาอยาไลวางเวน
อยาไดพาโลพนกินสุรายาฝน แทเนอ
กินเหลาแลวไลถิ้มเวียกงาน แทแลว
อันหนึ่ง ของเพิ่นตกเฮี่ยแทในเขตสังโฆ
อยาไดจับบายเอาบาบเวรสิตําตอง
อัปสรสาวใซในโฮงผาสาท เฮานี้
เวนกาเมผิดใหไดกรรมสรางโทษมี
ผัวใผเวน เมียโตคนิงฮ่ํา เอาถอน
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?kwxdKk;g]o=^ c]'g=Ak,kR=kR cmgob
?kwxdbogsKAkcm cx'grL,kRk
0klsk;8;k, ?vddyocx']bo
dY0yd,uokogsb'cm 0yd9kR8A,fk[
=u;bf,yo0ydlyo g5b'cm8v[g]b' cmK;
0ydwx.lcm .s5k,zA;f^dvo
g,nvzA;[Yvo6pkL.s g,Royo?kwx
8n?kwxme.s pALlydzA;9e cmgob
gVyf.sz^vnogrbopv' co;oyo0b'fu g0AkgvbR
pb'F8iA[ld6og=nv zA;9Ao0ydgVnv'V6'
dY0b'lA,9vo9n cr']kopvfpb' wfc];
co;pb'ou ?kwfmemk'VkR ,bLlk0komk'=A;
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c,o;k=b-;u=k',k iAfc]o9k,mk'dYfu
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ใผเยาะเมียแตกมาง แนวนั้นโทษหลาย
ญิงใดมีผัวแลว เสนหาซายอื่น
อยาไปกลาวเลนซูแลงเซาหมายซาย แทเนอ
อยาไปกินเหลาแทแปงเพศมายา
จาสหาวความหยอกกันแปงลิ้น
กจักมีนานเหิงแทจักตายคมดาบ
ชีวิตมันจักสั้นเถิงแทคอบเลิง แทแลว
จักไปใสแทใหถามผัวดูกอน
เมื่อผัวบอนุญาตใหเมียนั้นอยาไป
คืออยาไปทําใหยศศักดิ์ผัวต่ํา แทเนอ
เฮ็ดใหผูอื่นเพิ่นยองแนวนั้นจิงดี เจาเอย
ญิงโครพสกุลเชื้อ ผัวตนจักเฮืองฮุง
กจิ่งสมตอนตื้อ แพงลานยอดญิง ไดแลว
แนวญิงนี้อยาไดทําทางฮาย มิสสาจารทางชั่ว
ใหคอยผาผีกเวนตนสิกลั้นเมื่อลุน แทแลว
ใหคอยบัวรบัติเจาผัวแพงเพียงเนต
ยินสนุกอยูสรางเงินลานมั่งมี เจาเอย
บุญจักมาชูค้ําภายลุนใหเฮืองฮุง
อยูทางทรงสืบสราง ศีลสรอยแตงทาน แทแลว
พอชายนั้น พอเห็นเมียเขาแลวปองหนีไกลหาง
อยาโลโภมากลน จักลงหมอแผนแดง
จักจากลาวตานเมียเพื่อนใหเจียมใจ แทดาย
อยาจาคําสหาว หยอกใยควรเวน
อันหนึ่ง อยาไดขวี่มาเขาสูอาฮามสงฆ แทเนอ
อยาเอางัวควายไปเลี้ยงในวัด บาบสิถองเถิงเนื้อ
ใหคอยยําแยงยานอาฮามสงฆพุทธบาท
แมนขวี่ชางมาเลาะเขตอาฮามสงฆ ก็ดี
ใหคอยยอมือนบไหวยังอาฮามกวาง
อันหนึ่ง ขุนเมืองเจาเสนาแสนหมื่น
อยานั่งเฮียงทานเจาเทียมใหบหอนควร
โตเปนไพรผูนอยอยาไดนั่งเทียมขุน แทเนอ
แมนวาสิขวี่ชางมารถแลนตามทางก็ดี
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F9gxyoc-d9k'[ko g,nv'vnogfbomk'
zb;kwxgOyg0AksA;0A;goo .soy']A'fR;oyo
zb;k];'8v'cm g;iy',uFmL cmfkp
0ydzbfmer6fmtg0Ak ;k'w;mul^' mkogvbR
?kwf-A,8Rf8Z ruov'V;,g,nv'fR;
.s8ZgvAk.0c-y' c9'cx'g,nv'[ko
?krkF]VkR 0k8;k,dR'xkd
,Y9y'c9]bo .0]R;[Y5nd8v'
0yd,ug;iy'-v' xkxy'FmL.sR cmK;
[k[c]o9v' g5b'cm5nd9Ao
co,mY ?kdKk;9ko 8;k,sRvd.l.p cmgob
,yo0ydgxyomk'zbf Vuf8v'=bgr,k' Oyc];
?k,uFdmkg-y, 0k8;k,g];fk dyogob
.sc9Fl,rk[rR' [^Vko9y'c9sKy'
8Ao,u8Aom6d8AowV lk,8Ao.ssKb'g[b'
vyoO7' ?kovogsKnvrAo dKk'8nosKy[c0[ sKkRgob
.s8Zlvo.09Ao V6'gVnv'xkocd;
lvo9kw; mk'.0.ssKb']Yk
lvos^rerv, ay'c0'Vuf8v'
lvodbow; ?kdbolA,?kd sKkRgob
[yfskg0y[x;fmv' ,yo=bp6'Fror6' g0Akc];
lvo,nw; ?kwxgvAk-v'mko
c,o;k ]^dg,Rgrbosk, ?kwxgvnvvk;[kR cmK;
.s8Zpecp'g5Ak 8Aocd[^Vko cmgob
grnooyo [6oxk'sKy',usKkR 07'wfpnog5b'g5Ak
co;8Aog5Ak grbo,u86owflvoly'
grbogsyoakdvocm 9Aog0Ak?k]no8;k, cmK;
vyoO7' FmL[k[Vkpmk'cs',bLlk0ko oyook
g,R,u.0Fvrk ]v[wx9k,=^
pb'mu9yoskVvo ,u.0lkFsf
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เมื่อเห็นทานหลักคําใหฮีบลงปะนมไหว
จักเปนบุญลนเงินทองมีมั่ง เจาเอย
โตเปนแขกตางบานเมืองอื่นเดินทาง
ผิวาไปเห็นเจาหัวจัวเณรใหนั่งลงเดียวนั้น
ผิวาลวงครองแทเวรังมีโทษ แทดาย
จักผิดทําพุทธเจาวางไวที่สูง ทานเอย
อยาไดขมเคียดคอยพี่นองฮวมเมืองเดียว
ใหคอยเอาใจแข็งแตงแปงเมืองบาน
อยาพาโลฮายจาความเกลี้ยงปาก
หมอตั้งแตลิ้นใจเลี้ยวบถืกคอง
จักมีเวรังของปาปงโทษใหญ แทแลว
บาปแลนตองเถิงแทถืกตน
แนมทอ อยากลาวตานความหยอกใสใย แทเนอ
มันจักเปนทางผิดฮีตคองสิเพมาง หั้นแลว
อยามีโกธาเขมจาความเลวดา กันเนอ
ใหแตโสมภาพเพี้ยงบูฮานตั้งแตงหลัง
คนมี คนทุกข คนไฮ สามคนใหหลิงเบิ่ง
อันหนึ่งอยนอนเหลือพนกลางคืนหลับแจบ หลายเนอ
ใหคอยสอนใจตนฮุงเฮืองปานแกว
สอนตาไวทางใจใหหลิงหล่ํา
สอนหูพ่ําพรอมฟงแจงฮีตคอง
สอนกินไวอยากินสมอยาก หลายเนอ
บัดหาเจ็บปวดทองมันสิยุงโพนพุง
สอนมือไวอยาไปเอาของทาน
แมนวาลูกเมียเพิ่นหามอยาไปเอื้ออาวบาย
ใหคอยยําแยงเฒาคนแกบูฮาน
เพิ่นนั้นบุญปางหลังมีหลายจึงไดยืนเถิงเฒา
แนวคนเฒาเพิ่นมีคุณไดสอนสั่ง
เพิ่นเห็นฟากอนแทตนเจาอยาหลื่นความ แทแลว
อันหนึ่ง โทษบาปฮายทางแหงมิสสาจาร
เมียมีใจโอภาลอบไปตามชู
ญิงที่ตัณหาฮอนมีใจสาโหด
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]k'zv'.0F]{]R; 8eVkpcdzA; dY,u
x6oxv'-k .szA;9kR,YiokL
,yo]yd]v[.l';o pkVkR.sdbo
]k'zv'.0FsfVkp ]yd]v[-v'zA; dY,u
,yogvAkwxmv, cs'zA;=kR=^
gdgiVkp co;pb'=kf=A;
glR=kfcm ld6olk'gs}AkdY
pb'FsfVkR 0yd0A,06,vg;0u cmK;
0yd5ndg-Ak-k9kR svdcm'ayo,;R
.0?kF]Fr]Ao xv'gvAk-v'mko cmgob
-v'rtly'8tg0Ak ?kxv'wf]ydgvAk
.ss;y'xtFpfcm 9y'9Y-v'mko
[6o0yd9k,lCv' wfoy'8v'g,nv'[ko
g<nvofy'vkRderk xk'dvomA;it,ko
,yo[Y-uo0v,g,nv' vkLsko[YdA;?ko
vklkgvAk-uiy'oe o,s;koglnvF8' xk'oyo
oe5;kRcdg0Ak 0v,lZrtpvfg,nv'
FfRvkLg0Ak ltg;bRwffy'.0
[k[6og0Ak 0v,g,nv'=A,=no oyoc];
ly'.svkRderk 8v'lk'oy'g,nv'
vyoou rtwf=ydg'nvog8Ak oevvdlvo-6o mkogvbR
.z^,uztRkgVnv' 0yd,y',^og,nvOk
co,mY ]k'8Aowf gxyo-6opAL.sR
rYwfpAL=nc]; ]n,g0Akcs'9Ao
]k'8Aowf8;k,V^ vk0kolvoly'
pk,g,nvgrbo0A,.s ,yoVkR8Rfg8y,
g]bRg]Akw]8^g5Ak goi86olA,8Rf fy'oyo
vyoou gxyo[k[VkR g;o9v'8v[g]b' oyoc];
0yd,uvAo9kp-v' FrRg-yo[y'gdbf
gmrg0Akczorno xv'wf.lde cmK;
8Ao.f .0F]{]R; vk';kF9fu
8nfy'8;kRmiru [Yg[b'86ow],k'
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ลางผองใจโลภเลี้ยวคําฮายแกผัว ก็มี
ปุนปองฆาใหผัวตายมรณาต
มันลักลอบใสงวน ยาฮายใหกิน
ลางผองใจโหดฮายลักลอบของผัว ก็มี
มันเอาไปทอมแหงผัวชายชู
เกเรฮายแนวญิงชาติชั่ว
เสียชาติแทสกุลสรางเหลากอ
ญิงโหดฮายจักจมจุมอเวจี แทแลว
จักถืกเขาฆาตายหอกแทงฟนมวย
ใจอยาโลโภลนปองเอาของทาน แทเนอ
ของพะสังโฆเจาอยาปองไดลักเอา
ใหหวังประโยชนแทตั้งตอของทาน
บุญจักตามสนองไดนั่งคองเมืองบาน
เหมือนดั่งอายกําพรา ปางกอนทัวระมาน
มันบขีนจอมเมืองอาจหาญบกลัวยาน
อาสาเอาขีรังน้ํานมหวานเสือโครง ปางนั้น
นําถวายแกเจาจอมสรอยพระยอดเมือง
โดยอาชญเจาเสวยไดดั่งใจ
บาบุญเจาจอมเมืองชมชื่น นั้นแลว
สั่งใหอายกําพราครองสรางนั่งเมือง
อันนี้พะไดชักเงื่อนเคานําออกสอนขุน ทานเอย
ใผผูมีผะญาเฮืองจักนั่งมูนเมือหนา
แนมทอ ลางคนไดเปนขุนยศใหญ
พอไดยศชื่อแลวลืมเจาแหงตน
ลางคนไดความฮูอาจารยสอนสั่ง
ยามเมื่อเพิ่นจมใหมันฮายเคียดเค็ม
เลิยเลาไลครูเฒาเนรคุณสมเคียด ดังนั้น
อันนี้เปนบาปฮายเวรตองคอบเลิง นั้นแลว
จักมีอนตายของโภยเข็ญบังเกิด
เทพเจาแผนพื้นปองไดใสกรรม แทแลว
คนใดใจโลบเลี้ยวอางวาโตดี
คือดังควายทรพีบเบิ่งคุณไลมาง
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dY0yd0b[skRlR' xkxy';Ro8v[ g]b'c];
c,o0ydwffumYak rKyo.s06,0A, cmK;
vyoO7' ?kwf,u.08kork;okVRol^L cmgob
g,nvVRoV^c]; 8ob'V^FmL86o
?k[y'[Rfg0Ak 86ocs'0v,me
86o[bfk,kofk pvf86oxt5A,g8Ak
86ov6xyL=krv, vk0kolvoly'
87f.sgOyc0[c0' ztRk]Ykpvfpko oyofkR
dY0ydgxyomuvk' gVnv'V6'zkdAf
=k;g,nv',;o glbdglbopYpv' cmK;
xk'oyo rtRk8edv'g0Ak gmLlCklvowr
grnv.s,;owrak g,nv'[koc9'mko
g0Ak?kwf-u8ko 9y'c9'mkoluo cmgob
vyo;k 8v'xtgrou Vufgfb,?kw],k'
.0.sgpyo8noe v6mdy'[Y,u-6o
V6'8Ykg=Ak .sgOyc0'[k[[6o
[k{oyog;o VvogV'8nwa g0AkgvbR
8v'gVnvo=ko 0yd<Ao<v'l^oglAk
gVnvo=kopk; cx'fuxyfd;kf cmgob
?k.s,uVAdgVnv '!'W;=b9vf9kR
vyo;klkfglnvrv, ,6',ko<voO6o dYfu
g[b'gVnvo=ko c9'fugdy[,Ro
gVyf.slA,ld6olk' 8v'gVnvo=bgVnv'V6'
vydw<c]tc8',vo .spY9y'c9'fu
aN,fA',vo rRf.sRvydw< g0AkgvbR
c9'sYFV'cx'mY dudk'lt5kosv'
gVnvo8A;9y' gVnvowaaNo5ko
d;kf-ug5AkVAdgVnv 8uVvoc9'g9Ak
vyo;k-v'5;R=k [A,[;'8A;wa
my'5;pF5Fv[Ro xkcfdfuws9y'
rbdg-nvgdnvrv, gVnvo8A;5;pxkcfd
.s8Zzyfl;kR]k' c]'g=Akc9'fu

๖
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ก็จักจิบหายเสี้ยง ปาปงเวียงคอบ เลิงแลว
แมนจักไดดีทอฟาพลันใหจุมจม แทแลว
อันหนึ่ง อยาไดมีใจครานภาวนาเรียนสูตร แทเนอ
เมื่อเฮียนฮูแลวคนิงฮูโทษคุณ
อยาบังเบียดเจาคุณแหงจอมธรรม
คุณบิดามารดา ยอดคุณปะถมเคา
คุณอุปปชฌายพรอมอาจารยสอนสั่ง
คึดใหเห็นแจบแจงผญาล้ํายอดญาณ นั้นดาย
ก็จักเปนที่อางเฮืองฮุงผากฏ
ชาวเมืองมวนเสิกเสินยอยอง แทแลว
ปางนั้น พญาคํากอง เจาเทศนาสอนไพร
เพื่อใหมวลไพรฟาเมืองบานแตงทาน
เจาอยาไดขี้ครานตั้งแตงทานศีล แทเนอ
อันวาครองประเพณี ฮีตเดิมอยาไลมาง
ใจใหเย็นคือน้ําอุทกังบมีขุน
ฮุงค่ําเชาใหเห็นแจงบาปบุญ
บาปนั้นเวนฮอนเฮงคือไฟ เจาเอย
ครองเฮือนชานจักหมนหมองสูญเศรา
เฮือนชานยาวแปงดีปดกวาด แทเนอ
อยาใหมีฮกเฮื้องูเงี้ยวสิตอดตาย
อันวาสาดเสื่อพรอมมุงมานหมอนหนุน ก็ดี
เบิ่งเฮือนชานแตงดีเก็บเมี้ยน
เฮ็ดใหสมสกุลสรางครองเฮือนสิเฮืองฮุง
อักไหมและแคงมอนใหยอตั้งแตงดี
ฟมดงมอนเพียดใหญอักไหม เจาเอย
แตงหอโฮงแปงทอกี่กางสถานหอง
เฮือนครัวตั้ง เฮือนไฟฟมถาน
กวาดขี้เถาฮกเฮื้อคีฮอนแตงเตา
อันวาของถวยซาบมบวงครัวไฟ
ทั้งถวยโถโอเบียน ปลาแดกดีไหตั้ง
พริกเขือเกลือพรอมเฮือนครัวถวยปลาแดก
ใหคอยผัดสวยลางแลงเชาแตงดี
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dv'g-AkoZ 8Adlkd.s'k,9k
dR'<nofugVnvo=ko 0b'V6'gVnv'wxwf
co,mY 8v'gVnvolk' 8Cb'gOy5;o5u cmgob
8bfg5b' mkoluo[Ywfg;o c]'g=Ak?kw] oyo5vo
;Rd.sRoZ ly{rtlb'8v'gVnvo
,usK;'sKkR [YvkL8A;itokwf
cx'dkolk' okl;oVA;wV g0AkgvbR
.0.sOydcoow; ltg,bfk,fy'sbo oyo5vo
vyo;k ;A;8;kR=k',k my'<^<kgxyfwd
.srkdyo]\'w; 86o]Aopb'xt,ko cmK;
lyLmugVAkxv']R' .sd^okltc;'gsRnv
]R''T;8;kR=k',k s;y'wfgrb'cV'
g,nvwxfA'fvod;k' gOyd;k'ako=bwfw]
,yo=nlyL9Yz^]R' c]'g=AkgsAksvo cmK;
vyo;k 8v'gVnvolk' skdbo.sf6<yo cmfkR
luosk9y' ,tFo<yo<yo8tob'
gmrg0Ak?^ak sKb'F]dg,nv'8Ao
z^grbo,u9kmb{ 0ydg[b'sKb'rkR.9 cmK;
cO'mY zA;g,Rlk' gVnvo=kocx'dY
?kwf;b;kL,k' 5W'53fkdyo
g,R?kwfc='x2 gvbozusk,kdbo cmgob
gm;fk0yd-kR [YV6'gVnv'wxwf
zA;?kwxdbogsKAk F5'gvAk8;k,=A; cmgob
?kfkx2F8Lg=Nv g,Royo=b06,0A, g0AkgvbR
g;oF[dg[R 0b[skR.sRokiu
0ydgxyomk'vt[kRr^, 06,0A,=bskRlR' oyoc];
vyoOn' ltc;'mk'dko8k skdbomk'=n
mR;c]o-kpc]o=N 9Aog0Ak=b,y',u g0AkgvbR
g0Ak?kwf-u8ko gVyf;RdgVnvo=ko
V^0ydgdy[V^0ydsk =b,y',ug'bo]ko
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กองขาวนอย ครกสากใหงามตา
เกลี้ยงหมื่นดีเฮือนชานจิงฮุงเฮืองไปได
แนมทอ ครองเฮือนสรางคนิงเห็นถวนถี่ แทเนอ
คิดเถิงทานศีลบไดเวนแลงเชาอยาไล นั้นทอน
เวียกใหญนอยสัพสิ่งครองเฮือน
มีหลวงหลายบอาจคัวระนาได
แปงการสรางนาสวนฮั่วไฮ เจาเอย
ใจใหหนักแนนไว เสมอดามดั่งหิน นั้นทอน
อันวา วัวควายชางมาทั้งหมูหมาเปดไก
ใหพากันเลี้ยงไวคุณลนยิ่งประมาณ แทแลว
สัตวที่เฮาปองเลี้ยง ใหกูรณาแสวงเหยื่อ
เลี้ยงงัวควายชางมาหวังไดเพิ่งแฮง
เมื่อไปดงดอนกวางเห็นกวางฟานสิไดไล
มันชื่อสัตยตอผูเลี้ยงแลงเชาเหาหอน แทแลว
อันวา ครองเฮือนสรางหากินใหดุหมั่น แทดาย
ศีลหาตั้งมะโนหมั้นหมั่นคะนิง
เทพเจาอยูฟาหลิงโลกเมืองคน
ผูเพิ่นมีตาทิพยจักเบิงหลิงภายใต แทแลว
แหนงทอ ผัวเมียสราง เรือนชานแปงกอ
อยาไดวิวาทมาง เถียงถอยดากัน
เมียอยาไดแซงปอยเอิ้นผีหามากิน แทเนอ
เทวดาจักขาย บอฮุงเฮืองไปได
ผัวอยาไปกินเหลาโถงเอาความชั่ว แทเนอ
อยาดาปอยโคตรเชื้อเมียนั้นสิจุมจม เจาเอย
เวนโบกเบี้ยจิบหายใหญนารี
จักเปนทางอบายภูมิจุมจมสิหายเสี้ยง นั้นแลว
อันหนึ่ง แสวงทางการคาหากินทางซื่อ
เทียวแลนขายแลนซื้อตนเจาสิมั่งมี
เจาอยาไดขี้ครานเฮ็ดเวียกเฮือนชาน
ฮูจักเก็บฮูจักหาสิมั่งมีเงินลาน
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